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 ة ـدمـمق
 

 األساسية لتفعيل السياسات العامة للتنمية  اآللياتالحسابات الخصوصية للخزينة من  تعتبر
 .واإلستراتيجيات القطاعية  عمليات اإلصالحو إلنجاز 
 

ن المالية، يانوغير وُتحذف من خالل قوتُ  تحدث يتم العمل بالحسابات الخصوصية للخزينة، التي
باإلضافة . المداخيل والمصاريف المرتبطة بها طبيعةحسب اإلطار القانوني الذي يحدد الغاية منها وكذا 

المعمول بها، وكذا إجراءات  و األنظمة ي لتلك الحسابات القوانينتالتسيير المالي والمحاسب بعإلى هذا يت
ميزانية العامة ومصالح الدولة المسيرة بصورة لل كما هو الشأن بالنسبةية العموم اتتنفيذ ومراقبة النفق

 . مستقلة
 

من أهم أنواع الحسابات  التي تعتبر لحسابات المرصدة ألمور خصوصيةلالقانوني  طاراإلعرف 
بالمساهمة  تلك الحساباتل مجهودا لتحيينه وتكييفه للسماح ،خالل العشرية األخيرة ،الخصوصية للخزينة

توزيع أفضل للموارد الذاتية والميزانية وكذا ترشيد  إلى ضمان توجهات الحكومة الهادفة تنفيذأكثر في 
 .النفقات المبرمجة والمنجزة في إطار هذه الحسابات

 
هذا التحيين لإلطار القانوني يتم بالموازاة مع حذف الحسابات الخصوصية التي لم يعد لوجودها 

 .والبرمجة العملية المتعلقة به الحكوميبرنامج الضرورية لتفعيل  حسابات جديدة  إحداث داع و
 

 2011وقد عرفت الموارد المنجزة في إطار الحسابات المرصدة ألمور خصوصية خالل سنة 
 38.354مليون درهم منها  101.638،  حيث بلغت 2010مقارنة مع سنة % 1,34بنسبة انخفاضا 

تاوات وموارد أخرى مخصصة لفائدة هذه األشبه الضريبية ومليون درهم برسم المداخيل الضريبية و
 55.753مليون درهم برسم المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة باإلضافة إلى  7.531الحسابات و 

 .2010مليون درهم التي تمثل رصيد هذه الحسابات في نهاية سنة 
 

صدة ألمور خصوصية خالل وهكذا، استفادت القطاعات الوزارية المتوفرة على حسابات مر
مليون درهم، وذلك دون احتساب الموارد المعبأة في إطار  16.918من موارد ذاتية بلغت  2011سنة 

). مليون درهم 21.436" (حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة"صندوق 
االستثمار و ،ون احتساب األجوربد ،التسيير من اعتمادات نفقات% 29وتمثل هذه الموارد اإلضافية 

كما تشكل هذه الموارد نسبة .  2010سنة % 33المخصصة لهذه الوزارات برسم نفس السنة، مقابل 
 .2011من المداخيل العادية للدولة المنجزة برسم % 8,86

 
أما في ما يخص حسابات النفقات من المخصصات، فقد سجلت مواردها المتأتية من المبالغ 

النفقات   بلغتمليون درهم، في حين  20.010ما قدره  2011ن الميزانية العامة خالل سنة المدفوعة م
قدر ب يبانخفاض ، أي 2010مليون درهم سنة  12.916مقابل  2011مليون درهم سنة  11.272

 %.12,73مليون درهم أو  1.644
 

من مداخيل  2011أما باقي أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة، فقد استفادت خالل سنة 
مليون درهم مقابل، على  6.686مليون درهم، في حين سجلت على مستوى النفقات  280تقدر بمبلغ 

 .2010مليون درهم خالل سنة  6.600مليون درهم و 280التوالي، 
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 :ينقسم هذا التقرير المتعلق بالحسابات الخصوصية للخزينة إلى قسمين
 

برسم سنة  الخصوصية للخزينةية للحسابات توالمحاسب القسم األول يتطرق إلى الحصيلة المالية 
كما سيتم التركيز من خالل هذا . 2010و 2009مع ما تم إنجازه خالل سنتي  بالمقارنة 2011

القسم على أهمية األرصدة المالية التي توفرها هذه الحسابات مع اإلشارة إلى حجم الموارد المعبئة 
 :سيتم تقديم هذا القسم في ثالثة فصول أساسية تتعلق بما يليوهكذا، . واألرصدة التي يتم ترحيلها

 
 هاتطور عدد الحسابات الخصوصية للخزينة تماشيا مع المجهود المبذول منذ عدة سنوات لترشيد 
وتمويل  القطاعية  تالتفعيل العملي لالستراتيجياإحداث حسابات جديدة تهدف إلى  كذا معو

 لبرامج التي تحظى باألولوية؛بعض ا
 

حص��يلة العملي��ات المنج��زة ف��ي إط��ار حس��ابات الق��روض والتس��بيقات وحس��ابات االنخ��راط ف��ي  
مع تبيان أهمية حجم التمويل الذي ي�تم ت�دبيره ف�ي ه�ذا  و حسابات العمليات النقدية الهيئات الدولية

 اإلطار؛
 

م�ن  وذل�ك  2011ية للحسابات المرصدة ألمور خصوصية برسم س�نة تالحصيلة المالية والمحاسب 
 .خالل تحليل الموارد والنفقات المنجزة في هذا اإلطار

 
القسم الثاني سيتطرق ألهمية مساهمة الحسابات الخصوصية للخزينة في تفعيل اإلستراتيجيات  

القطاعية وبرامج التنمية السوسيو اقتصادية المستدامة ، وذلك عبر تعبئتها لمواردها الذاتية وكذا 
كما سيتم تقديم حصيلة تنفيذ برامج عمل هذه الحسابات المنجزة . لها لمخصصات الميزانية المرصدة

، وذلك وفقا 2013و 2012برسم سنتي  المتوقعة البرامجعرض كما سيتم . 2011خالل سنة 
 :للتقسيم التالي

 
 مجال التنمية المحلية؛  
 

 مجال التنمية البشرية واالجتماعية؛ 
 

 مجال البنيات التحتية؛ 
 

 الصيد البحري؛المجال الفالحي و 
 

 مجال اإلنعاش االقتصادي والمالي؛ 
 

 .مجاالت أخرى 
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  للخزينة خصوصيةالية للحسابات تلحصيلة المالية والمحاسبا :القسم األول
 

 الحسابات الخصوصية للخزينة  عددتطور  :الفصل األول
 

بنسبة  2012-2002الل الفترة عرف عدد الحسابات الخصوصية للخزينة انخفاضا ملحوظا خ
ويعزى هذا . 2012حسابا سنة  79إلى  2002حسابا سنة  132، حيث انتقل من 40,15%

من  العشرية األخيرةخالل من طرف الدولة  االنخفاض أساسا إلى إجراءات الترشيد التي تم اتخاذها
 .عملياتال ترصد نفس التي تلك ها جدوى أو دمجبقائعد ليالتي لم ات الخصوصية حذف الحسابخالل 

  
، عكس السنوات الفارطة، بل عرفت هذه 2012لم يتم حذف أي حساب خصوصي للخزينة سنة 

مخصص " صندوق دعم التماسك االجتماعي"حساب مرصد ألمور خصوصية يدعى  إحداثالسنة 
يدعى  حساب قرض إحداثكما تم . عوزةلتمويل وتدعيم األعمال االجتماعية التي تستهدف الساكنة الم

مقدم من طرف  أوروماليين  6الهدف منه تتبع العمليات المتعلقة بدين يبلغ " قرض لشركة التمويل جيدة"
 .الخزينة لشركة جيدة

 
، 2012ويتبين من خالل تحليل عدد الحسابات الخصوصية للخزينة حسب أصنافها برسم سنة 

% 35الحسابات مقابل حوالي من مجموع % 70بأن الحسابات المرصدة ألمور خصوصية تشكل نسبة 
 .2002خالل سنة 

 
وتبين الرسوم البيانية التالية تطور توزيع أعداد الحسابات الخصوصية للخزينة حسب أصنافها 

 :2012إلى سنة  2002سنة  للفترة الممتدة من
 

 الحسابات الخصوصية للخزينة حسب أصنافهاتطور عدد 
 

U2200 2012U 

 

 
 

 
في إطار  2012يعتبر الوزير المكلف بالمالية آمرا بالصرف بالنسبة للنفقات المنجزة خالل سنة 

حسابات االنخراط في الهيئات الدولية وحسابات العمليات النقدية وحسابات القروض وكذا حسابات 
تولى مهام اآلمر في حين ت. التسبيقات، وذلك نظرا لطبيعة العمليات المدرجة في إطار هذه الحسابات

قطاعا وزاريا في ما يخص الحسابات المرصدة ألمور  18بالصرف السلطات الحكومية المشرفة على 
 .قطاعات في ما يتعلق بحسابات النفقات من المخصصات 4خصوصية و
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حسابا خصوصيا للخزينة برسم  79 حسابا من بين 32وتقوم وزارة االقتصاد والمالية بتدبير 

هذه  ال تمثلذلك  وعلى الرغم من. من مجموع هذه الحسابات% 40,51والي أي  ح 2012سنة 
الحسابات الخصوصية للخزينة برسم سنة  نفقات لسقف من المبلغ اإلجمالي% 10,64الحسابات سوى 

وإدارة الدفاع الوطني %) 47,32(وزارة الداخلية ل التابعة الحسابات تهيمن عليه باقيال ، فيما2012
)18,75.(% 

 
، التي تعتبر وزارة االقتصاد والمالية آمرا بالصرف لها حصة الحسابات تبين من خالل تحليلو ي

" دعم أسعار بعض المواد الغذائيةصندوق " حسابات مرصدة ألمور خصوصية هي 6هيمنة 
صندوق تضامن "و "صندوق دعم التماسك االجتماعي"و "الصندوق الخاص باستبدال أمالك الدولة"و

غير الصندوق تدبير المخاطر المتعلقة باقتراضات "و "مرصدات المصالح المالية"و "نمؤسسات التأمي
 .المبلغ اإلجمالي للنفقات من % 85,18حوالي الذين يمثلون  ، " مضمونة من طرف الدولةال

 
توزيع عدد وحصص الحسابات الخصوصية للخزينة حسب  ةالتالي ةم البيانيوالرس تظهر

 .2012ية برسم سنة القطاعات الوزارية المعن
 

 عدد الحسابات الخصوصية للخزينة
 القطاعاتحسب  

 حصة الحسابات الخصوصية للخزينة
 حسب القطاعات لنفقاتمن المبلغ اإلجمالي ل
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 :و العمليات النقدية حسابات القروض والتسبيقات واالنخراط في الهيئات الدولية :الفصل الثاني
 

 :بيقات حسابات القروض والتس 1.2.1
 

تبين حسابات القروض المبالغ المدفوعة في شكل قروض التي تتجاوز مدتها سنتين وتمنحها 
منحها قصد المساهمة في تمويل مشاريع  لالسترجاع ويتمالدولة ألجل المصلحة العامة أو قروض قابلة 

 .لتنمية المقاوالت والمؤسسات العمومية
 

ة في شكل تسبيقات قابلة لالسترجاع التي ال تتجاوز حسابات التسبيقات المبالغ المدفوعظهر وت
مدتها سنتين والتي تمنحها الدولة من موارد الخزينة ألجل التخفيف من المشاكل المرتبطة بالسيولة 

 .بالنسبة للمؤسسات الخاضعة لرقابة الدولة
 

 16موعه ويبـلغ عدد المؤسسات العمومية التي تقوم حاليا بتسديد القـروض والتسبيقات ما مج
 .مؤسسة

  
مليون درهم سنة  731,17وقد انتقل الجاري اإلجمالي لحسابات القروض والتسبيقات من 

مليون درهم أو  91,91، أي بانخفاض يقدر بحوالي 2011مليون درهم سنة  639,26إلى  2009
12,58 - .% 

 
 )اهمبماليين الدر( 1120-9200تطور جاري حسابات القروض والتسبيقات خالل الفترة 

 

 
 
 :جاري القروض والتسبيقات حسب نوعية المستفيدين  1.1.2.1

 
أن المؤسسات  حسب نوعية المستفيدين يتبين من خالل تحليل تطور جاري القروض والتسبيقات

 .من جاري هذه القروض% 55,59من  2011البنكية قد استفادت خالل سنة 
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 المستفيدون

 الجاري بماليين الدراهم
2009 2010 2011 

 355,36 360,79 366,10 المؤسسات البنكية  
المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والوكاالت 

 132,96 173,84 208,34 المستقلة 

 57,39 76,76 88,10 مجموعة العمران
 90,81 94,41 64,41 والجمعيات والمؤسسات العمومية األخرى لمقاوالتا

 2,75 3,62 4,23 الجماعة الحضرية للدارالبيضاء
 639,27 709,42 731,18 المجموع

 
 :المؤسسات البنكية  1.1.1.2.1

 
استفادت المؤسسات البنكية من عدة قروض للخزينة تمت تعبئتها خاصة قصد تمويل إحداث 

وقد بلغ جاري هذه . الصغرى والمتوسطة يةالصناعاتمقاوالت الالصغرى والمتوسطة و المقاوالت
 .مليون درهم 355,36ما قدره  2011القروض برسم سنة 

 
 :ران ــة العمـمجموعة التهيئ  2.1.1.2.1

 
برامج محاربة دور الصفيح وتغطية الخصاص في مجال اإلسكان، منحت الدولة  إنجازفي إطار

 .قروضا ممولة من طرف هيئات خارجية لمؤسسات السكن قصد تمكينها من وسائل تفعيل هذه البرامج
 

إلى  2009مليون درهم سنة  88,10إلجمالي للقروض المذكورة من وقد انتقل الجاري ا
 . الممنوحة القروضجاري من مجموع % 8,98وهو ما يمثل  2011مليون درهم سنة  57,39

 
 :المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ووكاالت توزيع الماء والكهرباء  3.1.1.2.1

 
لوطني للماء الصالح للشرب من تمويالت استفادت وكاالت توزيع الماء والكهرباء والمكتب ا

، وذلك لتمويل مشاريع بناء عدة مؤسسات دولية مانحةخارجية تمت تعبئتها من طرف الخزينة لدى 
 .قنوات الماء الصالح للشرب والربط بشبكة الكهرباء

 
إلى  2009مليون درهم سنة  208,34وانتقل الجاري اإلجمالي للقروض المذكورة من 

 . 2011درهم سنة  مليون 132,96
 

 :و الجمعيات  األخرى عموميةالمؤسسات المقاوالت وال 4.1.1.2.1
 

مليون درهم  50,27بلغ جاري القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية المعنية ما مجموعه 
مليون درهم يمثل  5,71، أي بانخفاض يقدر بـ 2010مليون درهم سنة  55,98مقابل  2011سنة 

كما بلغ جاري القروض الممنوحة لفائدة جمعيات  .طرف المؤسسات المذكورة المبالغ المسددة من
 .2011مليون درهم سنة  40,54القروض الصغرى والعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب 

 
 :ة ـالجماعات المحلي 5.1.1.2.1

 
 الحضرية للدارالبيضاء، ما ةبلغ جاري القروض الممنوحة للجماعات المحلية وخاصة الجماع

مليون درهم  سنة  4,23و  2010 مليون درهم سنة 3,62مقابل  1201مليون درهم سنة  2,75قدره 
وقد تم اللجوء إلى هذه القروض من أجل المساهمة في تمويل مشاريع التنمية المحلية وتأهيل . 2009

 .البنيات التحتية األساسية للجماعات المحلية المعنية
 



   2013 مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة
 
 

 7                                                                                           لحسابات الخصوصية للخزينةاتقرير حول 
 
 
 

 

 :ت حسب المؤسسات المانحة للقروضجاري القروض والتسبيقا 2.1.2.1
 

أن البنك األوربي  2011يتبين من خالل بنية جاري القروض والتسبيقات عند نهاية سنة 
متبوعا  )%44,27(مليون درهم  283,01لالستثمار يعتبر أهم دائن بجاري قروض يصل إلى 

 67,44الخزينة بمبلغ و%) 20,27(مليون درهم  129,55بالوكالة األمريكية لإلنماء الدولي بمبلغ 
 %).8,86(مليون درهم  56,61ثم البنك الدولي للتعمير والتنمية بمبلغ %) 10,55(مليون درهم 
                                                   

 1012 برسم سنة  توزيع جاري القروض والتسبيقات حسب المؤسسات المانحة
 

 
 

 : 2013و 2012ة  برسم سنة نالخزيتحصيل القروض وتسبيقات   3.1.2.1
 

 : 2012سم سنة رصيل القروض والتسبيقات المبرمجة بحت 1.3.1.2.1
 

مليون درهم  60,80ما يناهز  2012بلغ مجموع اإلستحقاقات المالية المبرمجة برسم سنة ي
 :الية مليون درهم بالنسبة للفوائد موزعة حسب المؤسسات المدينة الت 12,80بالنسبة ألصل الدين و 

 

أصل  الهيئات المدينة
 الدين

 المجموع الفوائد

 24,06 1,65 22,41 الوكاالت المستقلة
المكتب الوطني للماء الصالح 

 للشرب
11,75 2,64 14,39 

 19,38 1,74 17,64 مجموعة العمران
 7,95 2,38 5,57 األبناك

 2,23 2,23 0,00 جيدة
الشركة المغربية لتأمين 

 الصادرات
1,95 1,99 3,94 

 1,12 0,09 1,03 الجماعات المحلية
 0,53 0,08 0,45 العصبة

 73,60 12,80 60,80 المجموع
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 :2013 تحصيل القروض والتسبيقات المبرمجة برسم سنة 2.3.1.2.1
 

أما بالنسبة للقروض الممنوحة في السابق  .2013ال يتوقع منح تسبيقات أو قروض برسم سنة 
 :الزمني المتفق عليه مع المؤسسات المدينة  حسب الجدول هاقاتاستحقا تحصيلفسيتواصل 

  
أصل  الهيئات المدينة

 الدين
 المجموع الفوائد

 25,14 1,10 24,04 الوكاالت المستقلة
المكتب الوطني للماء الصالح 

 للشرب
12,03 2,17 14,20 

 18,89 1,25 17,64 مجموعة العمران
 6,97 2,20 4,77 األبناك

 3,04 0,96 2,08 جيدة
الشركة المغربية لتأمين 

 الصادرات
2,03 1,91 3,94 

 1,13 0,03 1,10 الجماعات المحلية
 0,53 0,06 0,47 العصبة

 73,84 9,68 64,16 المجموع
 

 :حسابات االنخراط في الهيئات الدولية   2.2.1
 

مغرب في الهيئات تبين هذه الحسابات المبالغ المدفوعة والمبالغ المسترجعة برسم مشاركة ال
الدولية، وتتضمن في الجانب المدين مبلغ المشاركة األصلية والمبلغ اإلضافي، وفي الجانب الدائن 

 .المخصصات المالية المدفوعة لتصفية مبلغ المشاركة
 

ويتعلق األمر . 2005وقد تم تجميع الحسابات المذكورة في ثالثة حسابات جديدة ابتداء من سنة 
 :يةبالحسابات التال

 
 : سحساب االنخراط في مؤسسات بروتن وود 1.2.2.1

 
يقوم هذا الحساب بضبط العمليات المتعلقة بانخراط المملكة المغربية في مؤسسات بروتن 

، خصوصا منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والشركة المالية الدولية والوكالة المتعددة سوود
الحصص التي تملكها المملكة المغربية في رأسمال المؤسسات  عتتوز و. األطراف لضمان االستثمارات

 :المذكورة كما يلي
 

 حصة المغرب من  رأسمال  سمؤسسات بروتن وود
 % 0,32 البنك الدولي لإلعمار والتنمية

 % 0,39 الشركة المالية الدولية
الوكالة المتعددة األطراف لضمان 

 % 0,40 االستثمارات
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 :النخراط في الهيئات العربية واإلسالمية حساب ا 2.2.2.1
 

يقوم هذا الحساب بضبط العمليات المتعلقة بانخراط المملكة المغربية في الهيئات العربية 
 :ويتعلق األمر بالهيئات التالية. واإلسالمية
 

حصة المغرب من  الهيئات العربية واإلسالمية
 رأسمال 

 %4,70 صندوق النقد العربي
 %3,70 و التامين على التصديربي لضمان االستثمارات الصندوق العر

الشركة اإلسالمية لتأمين القروض الممنوحة عن التصدير 
 %3,40 وضمان االستثمارات

 2,40% الصندوق العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعية
 %1,71 الشركة العربية لالستثمار

 %1,60 ل العربيةالحساب الخاص لتمويل مشاريع القطاع الخاص بالدو
 1,50% البنك العربي للتنمية االقتصادية بإفريقيا

 0,60% المنظمة العربية لالستثمار والتنمية الفالحية
 %0,56 البنك اإلسالمي للتنمية 

 %0,20 الشركة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص
 0,19% صندوق التضامن اإلسالمي من أجل التنمية 

 
، 2009ب في رفع رأسمال الهيئات العربية واإلسالمية برسم سنوات بلغت مساهمات المغر

 .مليون درهم 52,95ومليون درهم  35,66مليون درهم و 35,22على التوالي  2011و  2010
 

 :حساب االنخراط في المؤسسات المتعددة األطراف   3.2.2.1
 

ربية في المؤسسات المتعددة يهدف هذا الحساب إلى ضبط العمليات المتعلقة بانخراط المملكة المغ
 إلعادة البناء والبنك األوربي الزراعيةاألطراف كالبنك اإلفريقي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية 

 2009برسم سنة  المؤسسات هذه الحصص التي تملكها المملكة المغربية في رأسمال وتبلغ. نميةوالت
كما أن المغرب لم يقم، برسم سنة .  2008مليون درهم سنة  1,09مليون درهم مقابل  1,21حوالي 
 :ويمكن تقديم حصة المغرب وفق التوزيع التالي. ، برفع حصة انخراطه في هذه المؤسسات2010
 

 حصة المغرب من رأسمال  المؤسسات المتعددة األطراف
 %4,45 البنك اإلفريقي للتنمية

 %0,92 عمليات مع شركة شلتر أفريقيا
 %0,32 الزراعيةية الصندوق الدولي للتنم

 %0,05 البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية
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 2010 ،2009وتتوزع مساهمات المغرب برسم االنخراط في الهيئات الدولية برسم سنوات 
 :كما يلي 2013و 2012وكذا توقعات سنتي  2011و

 )بماليين الدراهم(
 

 المؤسسات أو الهيئات
 التوقعات اإلنجازات

قانون المالية  2011 2010 2009
2012 

قانون مشروع 
 2013المالية 

 96,50 16,84 24,00 8,70 17,40 مؤسسات بروتن وودز
 123,90 102,65 52,94 36,40 35,22 الهيئات العربية واإلسالمية

 198,50 158,94 158,94 - 1,27 المؤسسات المتعددة األطراف
 418,90 278,43 235,88 45,10 53,89 المجموع

 
 :حسابات العمليات النقدية 3.2.1

 
 : حسابينتتضمن هذه الفئة 

 
الذي يبين الربح " فروق الصرف في عمليات بيع وشراء العمالت األجنبية" الحساب المسمى  

سجل برسم  حيث ،الصعبة الذي يقوم به بنك المغرب توالخسارة المتعلقة بعمليات بيع وشراء العمال
 .مليون درهم 6,88مليون درهم و  9,38ل على التوالي إلى موارد وتحمالت تص 2011سنة 

 

من " حساب عمليات تبديل نسب الفائدة والصرف للقروض الخارجية"تم إحداث حساب جديد سمي  
تعتبر هذه المرة األولى التي تم فيها . أجل تغطية الخسائر وتسجيل األرباح المتعلقة بعمليات التغطية

 . أن الخزينة كانت تقوم بجميع عمليات التغطية مباشرة مع الدائن استعمال مثل هذا الحساب حيث
 

لحسابات المرصدة ألمور الموارد و النفقات المنجزة في إطار ا:  الفصل الثالث
  2011خصوصية برسم سنة 

 
المنجزة في إطار الحسابات المرصدة ألمور  نفقاتتحليل بنية الموارد واليتبين من خالل 

 :ما يلي  2010و 2009مقارنة مع سنتي  2011خصوصية برسم سنة 
 

 :الموارد المنجزة في إطار الحسابات المرصدة ألمور خصوصية  1.3.1
 

تبلغ الموارد اإلجمالية المنجزة في إطار الحسابات المرصدة ألمور خصوصية ما قدره 
 97.998و 2010مليون درهم سنة  103.022مقابل  2011مليون درهم خالل سنة  101.638

 .سنويا% 1,84تصل إلى  2011-2009، أي بزيادة متوسطة خالل الفترة 2009ليون درهم سنة م
 

 : على الخصوص من تتكون موارد هذه الحسابات
 

  ؛تاوات المخصصة لهذه الحساباتألالمداخيل الضريبية والرسوم الخاصة وا 
 

ة بيع أراضي الملك حصيلة البيع أو الخدمات المقدمة أو الغرامات، ومنها على الخصوص حصيل 
 الخاص للدولة المخصص للصندوق الخاص باستبدال أمالك الدولة؛

 

جزء من حصيلة الغرامات والعقوبات المالية المخصصة لصندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي  
 ولصندوق دعم األمن الوطني؛

 

 اقتصادية؛-القروض الممنوحة من طرف الدولة لتمويل البرامج السوسيو 
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 لميزانية العامة؛ إعانات ا 
 

المبرمة بين الدولة والفاعلين العموميين والخواص الموجهة  االتفاقياتالموارد المتوقعة بواسطة  
 لتمويل عمليات وبرامج التنمية الطاقية؛

 

صندوق الحسن الثاني للتنمية  المؤسسات العمومية خاصة منموارد أخرى كالتحويالت المتأتية من  
المدفوعة في تلك ة والمبالغ المدفوعة برسم مساهمات الجماعات المحلية واالقتصادية واالجتماعي

التي تتحملها الشركات الخاضعة  دعم التماسك االجتماعي من أجل والمساهمة إطار التعاون الدولي
 .و الوصايا باإلضافة إلى المساهمات في شكل هبات للضريبة على الشركات 

 
أرصدة  بهيمنة 2011و 2009ألمور خصوصية لسنتي  موارد الحسابات المرصدة و قد تميزت

حصة  لم تبلغمن مجموع الموارد، في حين % 92,70المداخيل المرحلة والموارد الذاتية التي تشكل 
من جهة أخرى، لوحظ . من المجموع% 7,30نسبة  سوى إعانات الميزانية العامة من مجموع الموارد

في إطار الحسابات  نجزةمن مجموع الموارد الم تحسن ملموس لحصة أرصدة المداخيل المرحلة
، كما 2011سنة %54,85إلى  2009سنة % 47,79المرصدة ألمور خصوصية، التي انتقلت من 

سنة في % 37,74 تي بلغت، المذكورمن المجموع ال الذاتيةلوحظ انخفاض واضح لحصة المداخيل 
 .2009سنة  في %44,60مقابل  2011

 
حسب  الحسابات المرصدة ألمور خصوصيةتطور موارد  لموالياالرسم البياني  ويوضح

 . 2011-2009خالل الفترة  طبيعتها
 

U الدراهم يينبمال(  1120-9200تطور موارد الحسابات المرصدة ألمور خصوصية خالل الفترة ( 
 

 
 

، حيث بلغ معدل 2011-2009عرفت الموارد الذاتية انخفاضا مضطردا خالل الفترة 
 .%5,60نخفاض اإل

 
، 2011مليون درهم سنة  55.753عرف رصيد الموارد المرحلة انخفاضا طفيفا حيث بلغ كما  

 .2009 سنة مقارنة مع 2010الذي حققه سنة المهم  وذلك بعد االرتفاع
 

 ارتفاعها سوى لغ معدللم يبحيث  2011-2009مخصصات الميزانية خالل الفترة  استقرتوقد 
0,54.% 
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حساب مرصد ألمور خصوصية من أصل  35المنجزة في إطار  الموارد تجدر اإلشارة إلى أن
 من مجموع الموارد% 97,65، مثلت 2011إلى  2009إحداثها بموجب قوانين المالية لسنوات  تم 54

 . 3بالملحق رقم  ، وذلك بعد احتساب األرصدة المرحلة كما هو مبين في الجدول المدرج المنجزة
 

 55.753في حدود  ،2011رصدة ألمور خصوصية خالل سنة تتكون موارد الحسابات الم
 .2010من أرصدة الموارد المرحلة عن سنة  ،مليون درهم

 
في موارد الحسابات المرصدة ألمور  2011ومن جهة أخرى، ساهمت الموارد الذاتية سنة 

ه هذ. 2010مقارنة مع سنة % 3,23مليون درهم، محققة انخفاضا بنسبة  38.354خصوصية بمبلغ 
الحسابات المرصدة ألمور خصوصية على الخصوص في إطار  2011سنة  تم إنجازها الذاتيةالموارد 

 :التالية
 

 )بماليين الدراهم(                                                                                             
 

 21.436  ..………: ة المضافةالمحلية من حصيلة الضريبة على القيمحصة الجماعات  
 

  2.605 .................:......................................... الصندوق الخاص بالطرق 
 

   2.095  ...................:............... و االندماج الحضري صندوق التضامن للسكنى 
 

 2.018  .......................:................... الصندوق الخاص باستبدال أمالك الدولة 
 

 1.202   ...............:............................. تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة 
 

 824   ................:................................صندوق تضامن مؤسسات التأمين  
 

 748 ..........   .................................................: دوق التنمية الفالحيةصن 
 

 693..........   ..........................: صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
 

 691  .......... ......: الضرائب المرصدة للجهات حصص الصندوق الخاص لحصيلة 
 

 686....   .....................................................: المالية مرصدات المصالح 
 

 618   ...................................................: الصندوق الخاص لدعم المحاكم 
 

 551   ........................................................: الصندوق الوطني الغابوي 
 

طاعات المكلفة بالداخلية واالقتصاد والمالية دبيرها القإجماال، سجلت الحسابات التي تتولى ت
من مجموع المداخيل الذاتية % 88,25، حوالي  و سياسة المدينةوالتعمير  ىكنسوالتجهيز والنقل وال

 .2011للحسابات المرصدة ألمور خصوصية برسم سنة 
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U الموارد الذاتية للحسابات المرصدة ألمور خصوصية 
U بماليين الدراهم( 0112حسب القطاع المستفيد برسم سنة( 

 
 

وفي ما يخص إعانات الميزانية العامة التي استفادت منها الحسابات المرصدة ألمور خصوصية 
مليون درهم على  7.451 و مليون درهم 7.106مليون درهم مقابل  7.531، فقد بلغت 2011سنة 

ألساس الحسابات با 2011وقد همت هذه المبالغ برسم سنة . 2009و 2010التوالي برسم سنتي 
 :التالية

 

 )بماليين الدراهم(
 1.487 ..................................................صندوق التنمية الفالحية 
 1.400 .............……..........صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
 1.210 .....................................الحساب الخاص بالصيدلية المركزية 
 1.063 ........................................الصندوق الوطني لتنمية الرياضة 
 500 ...............................و المناطق الجبلية صندوق التنمية القروية  
 371 .........الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية ووثائق السفر 
 340 ....................................لتجهيز ومحاربة البطالةتمويل نفقات ا 
 331 .........................صندوق التطهير السائل وتصفية المياه المستعملة 
 220 .................................الصندوق الوطني لحماية و تحسين البيئة 
 200 ...الرابط بين المدنمواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري وصندوق  
 200 ..................................صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية 
 120 ............................................صندوق تنمية الصيد البحري 

 



   2013 مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة
 
 

 14                                                                                           لحسابات الخصوصية للخزينةاتقرير حول 
 
 
 

 

 : تحمالت الحسابات المرصدة ألمور خصوصية 2.3.1
 

في إطار الحسابات المرصدة ألمور  2011فها سنة بلغ مجموع النفقات التي تم األمر بصر
يمثل هذا . 2010مقارنة مع سنة % 10بنسبة بانخفاض مليون درهم،  42.489خصوصية ما قدره 

من المبلغ اإلجمالي للنفقات المسجلة على مستوى مجموع الحسابات الخصوصية % 70,29المبلغ 
 . من مجموع الموارد المعبأة% 34,88للخزينة و
 

من النفقات المنجزة في إطار الحسابات المرصدة ألمور % 89,78ال، تم تسجيل إجما
واالقتصاد والمالية %) 58,33(من طرف الوزارات المكلفة بالداخلية  2011 سنة خصوصية برسم

 والتعمير و ىوالسكن%) 6,16(والفالحة والصيد البحري %) 6,67(والتجهيز والنقل %) 6,69(
 والمياه والغابات%) 2,63(والشباب والرياضة %) 3,04(والصحة  %)4,64( سياسة المدينة

 %).1,69( ومحاربة التصحر
 

في إطار الحسابات المرصدة ألمور خصوصية  2011وقد همت النفقات المنجزة برسم سنة 
 :العمليات األساسية التالية 

 
من النفقات اإلجمالية % 51,36مليون درهم، أي  21.821المحلية بمبلغ  و الجهوية برامج التنمية  

حصة الجماعات المحلية من حصيلة : "وقد تمت برمجة هذا المبلغ في إطار الحسابين . المنجزة
 ؛"يلة حصص الضرائب المرصدة للجهاتحصالصندوق الخاص ب"و" الضريبة على القيمة المضافة 

 

على الخصوص ويتعلق األمر . مليون درهم 7.915عمليات االستثمار بمبلغ إجمالي يقدر ب   
بالعالم القروي من خالل  شق المسالك الطرقية والتزويد  تحتيةالبنيات التأهيل بالعمليات المتعلقة ب

الصندوق الخاص بالطرق والصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان (بالماء الصالح للشرب 
الصندوق الوطني لتنمية (وبناء وتجهيز البنيات التحتية الرياضية ) القرويين بالماء الصالح للشرب

صندوق التنمية الفالحية والصندوق (وإنعاش القطاع الفالحي وحماية المجاالت الغابوية ) الرياضة
والتطهير )  صندوق التنمية الطاقية(وتعزيز وحماية القدرات اإلنتاجية الطاقية ) الوطني الغابوي

صندوق التطهير السائل وتصفية (طبيعية ثار الكوارث الآالسائل وتصفية المياه المستعملة ومحاربة 
 ؛)المياه المستعملة وصندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية

 

و االندماج  صندوق التضامن للسكنى(السكن غير الالئق  و محاربةالصفيح  القضاء على دور 
 مليون درهم؛ 1.973بمبلغ ) الحضري

 

 مليون درهم؛ 1.634برامج تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة بمبلغ  
 

 1.294بمبلغ ) الصندوق الخاص بالصيدلية المركزية(اقتناء المعدات الطبية والمواد الصيدلية  
 مليون درهم؛

 

) الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة(اقنتاء العقارات وكذا بناء وتجهيز المباني المملوكة للدولة  
 مليون درهم؛ 1.383بتكلفة تقدر ب

 

في هذا اإلطار، بلغت دفوعات صندوق دعم أسعار بعض . ساسية كالسكر والدقيقدعم المواد األ  
فصل (مليون درهم، تضاف إليها النفقات المدرجة في الميزانية العامة  479ما قدره  غذائيةالمواد ال

مليون درهم برسم دعم المواد  7.624مليون درهم، منها  42.600والتي بلغت ) التكاليف المشتركة
وبذلك، . مليون درهم من أجل تغطية تحمالت دعم المواد البترولية 34.976األساسية وة الغذائي

 مليون درهم ؛ 43.079ما قدره  2011بلغت التحمالت اإلجمالية المنجزة برسم المقاصة سنة  
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مليون درهم، تم إنجازها على  397إنعاش االستثمار الخاص ودعم تنمية االقتصاد بكلفة تصل إلى   
صندوق النهوض و  )مليون درهم 250(الصندوق الوطني لدعم االستثمارات وص في إطار الخص

 ؛)مليون درهم 24(وكذا صندوق إنعاش االستثمارات ) مليون درهم 116(بتشغيل الشباب 
 

التنمية البشرية عبر إنجاز برامج تقليص العجز االجتماعي ومحاربة الهشاشة وإنعاش األنشطة  
برسم هذه البرامج في إطار صندوق  2011بلغت النفقات المنجزة خالل سنة وقد . المدرة للدخل

 . مليون درهم 1.323دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ما قدره 
 

من النفقات المدرجة في إطار الحسابات المرصدة % 83,12هذا، وقد تم تسجيل أكثر من 
 :ية من طرف الحسابات التال 2011ألمور خصوصية برسم سنة 

 
 )بماليين الدراهم(                           

 21.241 حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة 

 2.826 الصندوق الخاص بالطرق 

 2.525 صندوق التنمية الفالحية 

 1.973 و االندماج الحضري صندوق التضامن للسكنى 

 1.634 تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة  

 1.383 الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة 

 1.323 صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
 1.294 الحساب الخاص بالصيدلية المركزية 
 1.116 الصندوق الوطني لتنمية الرياضة 

 

 : أرصدة الحسابات المرصدة ألمور خصوصية 3.3.1
 

لي للموارد السنوية ونفقات الحسابات المرصدة ألمور يتبين من خالل مقارنة المبلغ اإلجما
مليون  59.149خصوصية بما فيها الرصيد المرحل، أن هذه الحسابات حققت رصيدا إيجابيا يصل إلى 

مليون درهم على التوالي برسم سنتي  56.281مليون درهم و 55.753مقابل  2011درهم سنة 
وتجدر اإلشارة  %.2,52المعنية تصل إلى حوالي  ، أي بزيادة متوسطة برسم السنوات2009و 2010

وبعد األخذ بعين االعتبار  إلى أن الرصيد اإلجابي المسجل يمثل الفرق بين موارد ونفقات السنة الواحدة
 .الرصيد المرحل

 )بماليين الدراهم(                                                               
 )مؤقتة( 2011 2010 2009 بيــــان

 101.638 103.022 97.998 مجموع الموارد 

 42.489 47.269 41.717 مجموع النفقات

 59.149 55.753 56.281 الرصيد المرحل للسنة الموالية  
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 2011-2009من سنة تطور الرصيد المرحل للحسابات المرصدة ألمور خصوصية 
 )بماليين الدراهم(

 

 
 

الذي يمثل الفرق بين المداخيل والنفقات المنجزة خالل السنة،  وفي ما يخص الرصيد السنوي،
 مليون درهم  9.444ما قدره  2011و 2010و 2009فقد بلغ على التوالي خالل سنوات 

 .مليون درهم 3.396مليون درهم و -528و
 

U تطـور الرصيـد السنـوي للحسابات المرصدة ألمور خصوصية 
U دراهمال بماليين( 2011-2009خالل الفترة(  

 

 
 

 :على مستوى الحسابات التالية 2011من رصيد سنـة % 77,47ويالحظ أنه تم تسجيل نسبة 
 

 مليون درهم؛ 824 .......:..................................صندوق تضامن مؤسسات التأمين 
 ون درهم؛ملي 635 ........:............................الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة 
 مليون درهم؛ 770 .:.......................... صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
 المضمونة ات الغير ضارتقاالمتعلقة بمخاطر تدبير ال صندوق 
 .مليون درهم 402 :.............................................................دولةمن طرف ال    
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حصيلة برامج العمل المنجزة في إطار الحسابات المرصدة ألمور : م الثاني القس
 2011خصوصية برسم سنة 

 
أهمية ، حسب مجاالت عملها ، تبين حصيلة أهم إنجازات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية 

لعمومي الجهود المبذولة من طرف الدولة من أجل المساهمة في التنمية المجالية والنهوض باالستثمار ا
وقد بلغ مجموع النفقات المنجزة في إطار الحسابات . وضمان التنمية االجتماعية واالقتصادية للبالد

مليون  47.269مليون درهم مقابل   42.489ما قدره  2011المرصدة ألمور خصوصية برسم سنة 
 %. 1سبة أي بزيادة سنوية بن 2009و 2010مليون درهم على التوالي خالل سنتي  41.717درهم و 
 

 :  حسب مجاالت التدخل كما يلي 2011وتتوزع النفقات المنجزة برسم سنة 
      

 )بماليين الدراهم(   
 ؛%51أي  21.821 .........................مجال التنمية المحلية 
 ؛%16أي  7.006 .......…مجال التنمية االجتماعية و البشرية  
 ؛%13أي  5.377 .........................مجال البنيات التحتية 
 ؛%9أي  3.886 .............المجال الفالحي والصيد البحري 
 ؛%1أي  397 ...........مجال اإلنعاش االقتصادي والمالي 
 %.9أي  4.002 ..............................مجاالت أخرى 

              
 مور خصوصية توزيع النفقات المنجزة في إطار الحسابات المرصدة أل

 )بماليين الدراهم(حسب مجاالت تدخلها 
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 التنمية المحلية: الفصل األول
 

حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة "يعتبر كل من الحساب المرصد ألمور خصوصية 
من " الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات"وحساب " على القيمة المضافة

من مجموع النفقات المنجزة % 51,35في مجال التنمية المحلية حيث يمثالن إجماال  اآلليات الفاعلة
 .في إطار الحسابات المرصدة ألمور خصوصية 2011برسم سنة 

 
Uتطور مداخيل ونفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية في مجال 

U بماليين الدراهم( 2011و 2010و 2009التنمية المحلية برسم سنوات( 
 

 
 

 : حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة 1.1.2
 

حصة الجماعات المحلية من حصيلة "تم إحداث الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى 
ويهدف إلى ضبط الحصة المرصدة للجماعات المحلية من  1986سنة " الضريبة على القيمة المضافة

بشأن  30.85من القانون رقم  65لك طبقا لمقتضيات المادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة وذ
 .الضريبة على القيمة المضافة

 
وتهدف إلى تغطية . درج هذه الحصة من الضريبة ضمن مداخيل ميزانيات الجماعات المحليةنوت

 . مختلف النفقات التي تتحملها
 

يلة الضريبة على حصة الجماعات المحلية من حص"بلغ الحد األقصى لموارد ونفقات حساب 
 .مليون درهم 20.093,57ما قدره  2011المتوقع في قانون المالية لسنة " القيمة المضافة

 
 21.436,35، حوالي 2011في حين بلغت المداخيل المنجزة في إطار هذا الحساب برسم سنة 

 مليون درهم سنة 16.511,66و 2010مليون درهم خالل سنة  19.573,87مليون درهم مقابل 
وقد عرفت اإلعتمادات المرصدة في إطار هذا الحساب ارتفاعا ملحوظا بمعدل سنوي بنسبة . 2009

مليون درهم سنة  21.241إلى  2009مليون درهم خالل سنة  17.752، إذ انتقلت من 9,4%
 . وذلك من أجل تعزيز الدعم المالي لتدخالت الجماعات المحلية 2011
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تم رفع الحد األقصـى للموارد ، 2010سجل خالل سنة وأخـذا بعين االعتبار للفائض الم
مليون درهم مقابل  23.442,15بواسطة قرار وزير االقتصـاد والماليـة إلى  2011والنفقات سنة 
% 90,61مليون درهم أي  21.240,98، منها مبلغ 2010مليـون درهـم خالل سنة  25.311,31

 .مثل النفقات المنجزةي
 
حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة "فقات حساب برامج استعمال نين تبو
 :ما يلي، حسب طبيعتها وأصناف الجماعات المحلية المستفيدة "المضافة

 
 )بماليين الدراهم( 

 الفرق  2011 2010 المخصصات
 %ب

مخصصات إجمالية 
 3,95 11.386,88 10.953,94 )التسيير(

 1,14 2.872,08 2.839,84 العماالت واألقاليم -
 4,72 4.569,31 4.363,25 الجماعات الحضرية -
 5,19 3.945,49 3.750,85 الجماعات القروية -

مخصصات خاصة و 
 مخصصات المحولةال
 )التجهيز(

9.829,74 6.464,62 34,23- 

مخصصات التكاليف 
 23,48 5.590,65 4.527,63 المشتركة

 -7,38 (*)  23.442,15 (*)  25.311,31 المجموع
  .خذا بعين االعتبار رفع الحد األقصى للتحمالتأ) *(

 
من مجموع حصة % 49مليون درهم، أي  11.386,88وقد بلغت المخصصات اإلجمالية 

 هذهالضريبة على القيمة المضافة الموجهة للجماعات المحلية، وساهمت في تمويل نفقات تسيير 
ليون درهم إلعادة التوازن لمالية بعض م 440,20وجهت مخصصات إضافية بلغت  و .الجماعات

 خالل% 95,89الجماعات المحلية، حيث بلغ متوسط ارتفاع هذه المخصصات نسبة 
 .2011-2009الفترة  

 
 ما قدره 2011لتجهيز برسم سنة المتعلقة باو المحولة في حين بلغت المخصصات الخاصة 

ومكنت من  القيمة المضافةمن مجموع حصة الضريبة على  %28، أي مليون درهم 6.464,62
تمويل عمليات ذات طابع استثنائي أو ظرفي تتعلق بمجهودات الجماعات المحلية في مجال إنجاز البنيات 

ومكافحة ) الصلبة تطهير السائل وتدبير النفاياتال(التحتية والتأهيل والتنمية الحضرية وحماية البيئة 
 . األوبئة وآثار الكوارث الطبيعية

 
تهدف إلى تغطية النفقات  مليون درهم و 5.590,65مخصصات التكاليف المشتركة وقد بلغت 

المشتركة للجماعات المحلية وكذا تلك المرتبطة بمساهمة هذه الجماعات في تمويل بعض البرامج 
والمبادرة الوطنية  والوقاية المدنيةفي إطار اإلنعاش الوطني على الخصوص السوسيو اقتصادية المنجزة 

 .ة البشريةللتنمي
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U 2011توزيع النفقات حسب طبيعتها برسم سنة 
 

 
 

 22.910بحوالي  2012هذا الحساب برسم سنة ل المتوقعة تحمالتالومن ناحية أخرى، تقدر 
 :مليون درهم، تتوزع حسب طبيعتها كما يلي 

 
 )بماليين الدراهم(                                      

 11.742,03 .......................ييرالمخصصات اإلجمالية للتس 
 7.759,07 ...........).لةوالخاصة والمح(مخصصات التجهيز  
  3.409,00 ......................مخصصات التكاليف المشتركة 

 
 :الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات  2.1.2

 
ات من حصيلة الضريبة على وتدرج فيه حصص الجه 1999الحساب سنة  هذا تم إحداث

 الشركات والضريبة على الدخل المرصدة من طرف الدولة للجهات، ويوزع النصف األول من موارد
الصندوق بحصص متساوية بين الجهات أما النصف الثاني فُيوزع حسب معايير ترتبط بعدد سكان  هذا

 .ومساحة الجهات المستفيدة
 

ما  2011لى الدخل المرصدة للجهات برسم سنة وقد بلغت حصة الضرائب على الشركات وع
 2010مليون درهم على التوالي برسم سنتي  660مليون درهم و 480مليون درهم مقابل  580قدره 

 .2009و
 
 



   2013 مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة
 
 

 21                                                                                           لحسابات الخصوصية للخزينةاتقرير حول 
 
 
 

 

Uتطور المبلغ اإلجمالي لحصة الجهات من حصيلة الضريبة على الشركات والضريبة 
U  بماليين الدراهم( 2011-2009على الدخل برسم الفترة( 

 

   
إلى  2011سقف االعتمادات المبرمجة في إطار هذا الحساب برسم سنة  وصلهذا، وقد 

مليون درهم على التوالي سنتي  723,83و  مليون درهم 652,19مليون درهم مقابل  667,02
 : كما يلي 16، تم توزيع هذا المبلغ على الجهات 2009و 2010

 
 )بماليين الدراهم(                                                          

 الحصص من الضرائب المدفوعة الجهة

 2009 2010 2011 

 37,03 36,20 40,18 لكويرة -واد الذهب

 32,17 31,45 34,91 الساقية الحمراء -بوجدور -العيون

 40,10 39,21 43,52 السمارة -كلميم 

 55,49 54,25 60,21 درعة -ماسة  -سوس

 35,64 34,85 40,64 بني حسن -دة شرار -الغرب

 36,67 35,86 39,80 ورديغة -الشاوية 

 50,55 49,42 54,85 الحوز -تانسيفت  -مراكش

 46,35 45,31 50,30 الجهة الشرقية

 51,35 50,21 55,72 الدار البيضاء الكبرى

 41,85 40,92 45,41 زعير -زمور -سال  -الرباط

 39,00 38,14 42,33 عبدة -دكالة 

 35,00 34,22 37,98 أزيالل -تادلة

 45,85 44,83 49,75 مكناس تافياللت

 36,35 35,55 39,45 بولمان -فاس



   2013 مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة
 
 

 22                                                                                           لحسابات الخصوصية للخزينةاتقرير حول 
 
 
 

 

 38,80 37,94 42,10 تاونات -الحسيمة–تازة 

 44,82 43,83 46,68 تطوان-طنجة 
 667,02 652,19 723,83 المجموع

 
مليون درهم خالل سنة  712,14 إلىومن المتوقع أن يصل مبلغ التحمالت برسم هذا الحساب 

2012. 
 

تهدف هذه التحمالت إلى تمويل تدخالت الجهات على المستوى المحلي والتي تتعلق أساسا بما 
 :يلي

  
 إنعاش اإلستثمار عبر إحداث مناطق صناعية ومناطق لألنشطة االقتصادية؛ 

 

 حماية البيئة؛ 
 

 افية؛إنعاش التكوين المهني والتشغيل واألنشطة السوسيو ثق 
 

 .إنجاز مشاريع التجهيز المدرسي والبنيات التحتية األساسية للصحة 
  

 :التنمية االجتماعية والبشريــة: الفصل الثاني
 

 :صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 1.2.2
 

صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية "تم إحداث الحساب المرصد ألمور خصوصية المسمى 
والذي  2006بمقتضى مرسوم صادق عليه البرلمان في إطار قانون المالية لسنة  2005سنة " البشرية

إلى ضبط  ، الذي يعتبر رئيس الحكومة هو اآلمر بصرفه،ويهدف هذا الحساب. 2012سنة  غييرهتم ت
 .موارد ونفقات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

 
تهدف أساسا إلى تحسين يع مندمجة وملموسة وقد تمت ترجمة هذه المبادرة إلى برامج و مشار

 وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المبادرة قد دخلت في مرحلتها الثانية. عيش السكان المحرومينظروف 
جماعة قروية  701سيتم استهداف حيث  التي تهتم بتوسيع االستهداف الترابي والفئوي 2011-2015

 .حيا حضريا 530و
 

تم تحديده في رحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للمالمبلغ اإلجمالي المخصص 
 :ماليير درهم ويتوزع كما يلي 17مبلغ 

 

 )بماليين الدراهم(                                          
 المساهمات الشركاء

 9.400 الدولة
 5.600 الجماعات المحلية

 1.000 العموميةالمؤسسات 
 1.000 التعاون الدولي

 17.000 المجموع
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 :للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2015-2011مكونات برنامج  -1
 

جديدة بنسبة فقر  قروية جماعة 299منها جماعة  701ويهم  برنامج محاربة الفقر بالمجال القروي 
. %30جماعة تنتمي إلى المرحلة األولى بنسبة فقر تساوي أو تفوق  403و% 14تساوي أو تفوق 

يهدف هذا البرنامج إلى تقليص العجز االجتماعي عبر تحسين الولوج إلى التجهيزات والخدمات و
االجتماعية األساسية كالصحة ومحاربة األمية والتزويد بالماء الصالح للشرب والربط بالشبكة 

لمالي ويتم تحديد الغالف ا. الكهربائية والطرق وتنمية األنشطة المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل
مليون  2 ما بيناألدنى  مبلغال يكونعلى أن  نسبة الفقر على أساسالمخصص لكل إقليم أو عمالة 

 . مليون درهم 4درهم و
 

بالتكتالت الحضرية  خاصة حيا 530ويهم  برنامج محاربة اإلقصاء االجتماعي بالمجال الحضري 
 وعمالة على أساس عدد األحياءأ المخصص لفائدة كل إقليم ويتـم تحديـد الغالف المالي. الصاعدة

 8ومبلغ  نسمة 100.000و 20.000مابين  عدد سكانه يتراوح المستهدفة بكل تكتل حضري
ويهدف هذا البرنامج إلى تقليص الفقر واإلقصاء االجتماعي . لكل حي مستفيد كحد أدنى مليون درهم

الصحة والتعليم ومحاربة األمية عبر تحسين الولوج إلى التجهيزات والخدمات االجتماعية األساسية ك
والقضاء على السكن غير الالئق والربط بشبكة التطهير وتنمية األنشطة المدرة للدخل والمحدثة 

  .لفرص الشغل
 

. ويوجدون في وضعية صعبة ويهم األشخاص الذين يعانون من التهميشبرنامج محاربة الهشاشة  
الء األشخاص والرفع من جودة الخدمات المقدمة ويرمي هذا البرنامج إلى تشجيع إعادة إدماج هؤ

وتتوزع العمليات المبرمجة في . ستقبالالمن طرف المراكز المتخصصة وإحداث قدرات إضافية ل
بتأهيل مراكز االستقبال واإلدماج مجاالت للتدخل، ويتعلق األمر أربع إطار هذا البرنامج على 

. دي للجمعيات المتدخلة في ميادين محاربة الهشاشةالدعم الماالعائلي واالقتصادي والسوسيومهني و
  ما قدره 2015-2011خالل الفترة لهذا البرنامج المخصص اإلجمالي الغالف المالي ويبلغ 

من مساهمة مليون درهم و 1,7يقدر ب لكل إقليم ويوزع هذا الغالف بمبلغ ثابت .مليار درهم 1,4
 .ليمباإلق المعنية ةكناتكميلية تحدد حسب عدد الس

 
 عروض ويهدف إلى تمويل عمليات ذات تأثير قوي على التنمية البشرية عبر البرنامج األفقي 
. مشاريع وعمليات لتعزيز القدرات المحلية للمتدخلين في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشريةال

لى إنعاش وضمان كما يرمي هذا البرنامج إلى تقديم الدعم للمشاريع والعمليات األفقية الهادفة إ
عملياتها من خالل التكوين  و اإلشراف على تنفيذالديمومة مقاربة المبادرة الوطنية والسهر على 

 الغالف المالي اإلجمالي المخصص لهذا البرنامجبلغ ي. وتقديم المساعدة التقنية للمتدخلين المحليين
 جزء قار يقدر  من يتكون هذا البرنامج. 2015-2011خالل الفترة  مليار درهم 2,8

 هذا مع العلم  ،مليون درهم لكل إقليم ومن جزء إضافي يحدد حسب عدد السكان المعنيين 2,5بـ 
 .من هذا الغالف سيخصص لألنشطة المدرة للدخل% 40أن 
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روف عيش حوالي مليون شخص موزعين على ظالذي يهدف إلى تحسين  برنامج التأهيل الترابي  
ويهدف هذا البرنامج كذلك . قعة بالمناطق الجبلية أو صعبة الولوججماعة وا 503دوار ب 3.300

إلى تقليص الفوارق في مجال الولوج إلى البنيات التحتية األساسية وإلى تجهيزات وخدمات القرب 
غالف مالي  وقد تم تخصيص. باالضافة إلى إدراج هذه المناطق في الدينامية الناجمة عن المبادرة

 :زع على الشكل التالييتو ، 2015-2011درهم برسم الفترة مليون  4.912 يناهز لهذا البرنامج
 

 بماليين الدراهم 2015-2011برنامج العمل للفترة 

كلم من الطرق  2.500فك العزلة عن طريق إنشاء 
 2.500  ةفني ئةُمنش 86والقروية 

 1.148أسرة تقطن ب 35.000الكهربة القروية لفائدة 
 1.162 دوارا

نسمة  550.000الماء الصالح للشرب لفائد الربط ب
 725 دوار 1.349تقطن ب 

 450 مدرس ومدرسة 4.450مسكن لفائدة  3.008بناء 

وحدة  50يفي وظسكن و 250لصحة ولمراكز  8بناء 
 75 طبية متنقلة

 4.912 المجموع

 
 :2010-2005حصيلة إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم الفترة  -2

 
دت المرحلة األولى من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإتباع منهجية إلتقائية للسياسات تجس

مليار درهم لهذه المرحلة خالل الفترة  10ولقد ُخصص غالف مالي إجمالي يناهز . القطاعية العمومية
 :حسب الجدول التالي  ،2005-2010

 )بماليين الدراهم(                                                                           
 % المجموع 2010 2009 2008 2007 2006 

 %60 6.000 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 الميزانية العامة
 %20 2.000 500 450 400 350 300 الجماعات المحلية

 %20 2.000 600 500 400 300 200 التعاون الدولي
 %100 10.000 2.500 2.250 2.000 1.750 1.500 المجموع

 
 5.690.000، لفائدة 2010-2005مشروع خالل الفترة  23.721تم إعطاء االنطالقة لو قد 
مليار درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية  14 االجمالي لهذه المشاريعالتمويل بلغ  .مستفيد مباشر

      .من الكلفة اإلجمالية %60أي ما يمثل نسبة  ،مليون درهم 8.400بمبلغ  البشرية
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 :وتتوزع هذه المشاريع حسب البرامج على الشكل التالي 
 

 : برنامج محاربة الفقر بالعالم القروي 
 

مليون  2.800نسمة بمبلغ إجمالي يصل إلى  1.700.000مشروعا استفاد منه حوالي  7.073 
مليون درهم، أي  2.000بمبلغ درهم، ساهم فيه حساب دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

 %.71بنسبة 
 

 : برنامج محاربة اإلقصاء االجتماعي بالمجال الحضري 
 

مليون  4.100نسمة بمبلغ إجمالي يصل إلى  1.700.000مشروعا استفاد منه حوالي  4.351 
 %.53مليون درهم، أي بنسبة  2.200درهم، ساهم فيه هذا الحساب بمبلغ 

 

 : برنامج محاربة الهشاشة 
 

مليون  2.900نسمة بمبلغ إجمالي يصل إلى  590.000مشروعا استفاد منه حوالي  2.360 
 % .65مليون درهم، أي بنسبة  1.900درهم، ساهم فيه هذا الحساب بمبلغ 

 
 : البرنامج األفقــي 

 

مليون  4.300نسمة بمبلغ إجمالي يصل إلى  1.700.000مشروعا استفاد منها حوالي  9.937 
 %.53مليون درهم، أي بنسبة  2.300ه هذا الحساب بمبلغ درهم، ساهم في

 
Uحصيلة إنجازات برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

U  2010-2005برسم الفترة 
 

عدد  البرنامج
 المشاريع

الكلفة اإلجمالية 
 بماليين الدراهم

مساهمة الحساب 
 بماليين الدراهم

نسبة التأثير 
 المتوقعة

البرنامج 
 % 71 2.000 2.800 7.073 القروي

البرنامج 
 % 53 2.200 4.100 4.351 الحضري

محاربة برنامج 
 % 65 1.900 2.900 2.360 الهشاشة
 البرنامج 

 % 53 2.300 4.300 9.937 األفقي

 % 60 8.400 14.100 23.721 المجموع
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 توزيع عدد مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حسب البرامج 
U2010-2005رة خالل الفت 

 

 
 

 

 1.000.000"في تمويل عملية  الوطنية للتنمية البشرية هذا، وساهم صندوق دعم المبادرة
 60تلميذا بالتعليم المدرسي االبتدائي واإلعدادي بمبلغ إجمالي يصل إلى  3.677.034لفائدة " محفظة

 .مليون درهم
 

مليون درهم  1.467,87من  2011-2006انتقلت اإلعتمادات المالية المفوضة برسم الفترة 
 %.19,29مليون درهم مسجلة بذلك معدل ارتفاع سنوي بنسبة  3.546,29إلى 

 
فقد تطورت على التوالي بنسبة  ملتزم بها و التي تم إصدارهاعتمادات الاإلأما فيما يخص 

على  2011وبلغت هذه النسب برسم سنة . كمعدل سنوي خالل نفس الفترة% 30,73و% 17,85
 . 2006سنة % 24و% 74مقابل % 37و% 69الي التو

 
  :التاليحسب الرسم البياني  2011-2006يتم تمويل إنجاز المشاريع المبرمجة برسم الفترة 

 
U بماليين الدراهم( 2011-2006خالل الفترة  الملتزم بها و التي تم إصدارهاتطور االعتمادات( 
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Uبماليين الدراهم( 2011-2006فترة تطور االعتمادات المرصدة حسب البرامج برسم ال( 

 
 

، في إطار المرحلة الثانية من المبادرة 2012بلغت التكلفة اإلجمالية للعمليات المبرمجة سنة 
 :مليون درهم تتوزع كما يلي 2.239,7الوطنية للتنمية البشرية، 

 
 ليون درهم؛م 1.225,0 :  ............................................قرية 1.626كهربة  

 

 مليون درهم؛   636,7 :............ةفني ئةمنش 17كلم من الطرق القروية و 570بناء  
 

 مليون درهم؛   320,3:.........................دوار بالماء الصالح للشرب 230ربط  
 

 .مليون درهم 57,7   :..والتربوي  مسكن لفائدة العاملين بالقطاع الصحي 527بناء  
 

  والتقييـماالفتحاص 
  

بالموازاة مع تبسيط مساطر تنفيذ العمليات المبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 
وفي هذا اإلطار، نص المرسوم الذي تم . تم تعزيز تتبع اإلنجازات والتقييم المستمر للعمليات المعتمدة

زة في إطار الحساب المذكور تخضع على أن العمليات المنج 13بموجبه إحداث هذا الحساب في مادته 
 .تلقائيا الفتحاص مشترك لكل من المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة لإلدارة الترابية

 
في  ،2010-2005هذا، ولم تعرف عمليات االفتحاص المنجزة أي رفض لإلشهاد خالل الفترة 

 .2010حاالت سنة  8إلى  2005نة حالة س 15حين انخفض عدد الملفات المعنية باإلشهاد بتحفظ من 
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U حصيلة االفتحاصات السنوية المنجزة من طرف المفتشية العامة لإلداراة الترابية والمفتشية العامة
 للمالية في ما يخص اإلشهاد على مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

 2010-2005خالل الفترة  
 

 
 

 :حول النقط التالية 2011المنجزة سنة  تمحورت أهم مالحظات وتوصيات التقارير
 

 تمويل برامج التستجيب للمعايير المحددة بدليل المساطر؛ 
 

 من أجل االلتزام ببعض النفقات؛ ألوامر الشراءاالستعمال الغير المبرر  
 

 . وملحقات البيانات المالية وتضمنها لمجموعة من األخطاء يةتاإلثباعدم تطابق الوثائق  
 

 :تنمية االجتماعية مجال ال 2.2.2
 

 . حسابات 9 يبلغ عدد الحسابات المرصدة ألمور خصوصية العاملة في المجـال االجتماعي
 9.736على التوالي  2011و قد بلغت المداخيل والنفقات المنجزة في إطار هذه الحسابات برسم سنة 

الحسابات من مجموع مداخيل ونفقات % 13,4و% 9,6مليون درهم، أي  5.684مليون درهم و
 ).المرفق بالملحق 4راجع التفاصيل بالجدول رقم (المرصدة ألمور خصوصية 

 
Uتطور منجزات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية العاملة في المجال اإلجتماعي 

U 2011-2009خالل الفترة  
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 حصة الموارد المنجزة على مستوى  الحسابات المرصدة ألمور
U 2011تماعي برسم سنة خصوصية العاملة في المجال اإلج 

 

 
 

 : اإلندماج الحضريو صندوق التضامن للسكنى 1.2.2.2
 

يقوم هذا الحساب بتتبع العمليات المتعلقة بمشاريع السكن اإلجتماعي وبرامج محاربة السكن 
 .وتجهيز األراضي المخصصة لتنمية السكن االجتماعي واالقتصادي ئةتهيشراء و الغير الالئق و

 
صندوق  "إلى " صندوق التضامن للسكنى"من  2012تسمية الحساب سنة  و قد تم تغيير

لكي يتمكن من تحمل مساهمة وزارة السكنى و التعمير و سياسة " التضامن للسكنى و اإلندماج الحضري
المدينة فيما يتعلق بالبرامج و المشاريع المندمجة الرامية إلى تحسين اإلطار السكني و التجهيزات و 

 .ات في المناطق الحضرية المهمشةتوفير الخدم
 

عرف موارد هذا الحساب المتأتية أساسا من الرسم الخاص المفروض على ومن المتوقع أن ت
درهم للكلغ  0,15ليصل إلى  درهم للكلغ 0,10من  سعر هذا الرسم زيادةاإلسمنت تحسنا ملموسا نتيجة 

ات المتعلقة ببرامج القضاء على هذا الرسم لتغطية النفق حصيلةمن % 65وقد خصصت . 2012سنة 
 .ألقاليم الجنوبيةباص اامج الخنالبر ذلك الصفيح بما في دور

 
مليون  1.668,37مقابل  2011مليون درهم سنة  2.092,50وقد بلغت موارد هذا الصندوق 

، مسجلة ارتفاعا بمعدل سنوي يبلغ 2009و 2010مليون درهم على التوالي سنتي  1.696,10درهم و
مليون  435مساهمة من الميزانية العامة تقدر ب  2011و يتضمن المبلغ المسجل سنة  .20,53%

 .درهم خصصت لتغطية اإللتزامات الهامة للصندوق المذكور
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Uواإلندماج الحضري تطور الموارد السنوية لصندوق التضامن للسكنى  
U بماليين الدراهم(  2011-2009خالل الفترة( 

 
 

% 14,5بنسبة  2010-2009هذا الصندوق خالل الفترة  وعة من طرفالمبالغ المدفانخفضت 
مليون درهم سنة  1.576,87إلى  2009مليون درهم سنة  1.843,38في المتوسط، إذ انتقلت من 

مليون  1.973,25 صل إلىلت 2011و 2010بين سنتي % 25بنسبة  مبالغكما ارتفعت هذه ال. 2010
تفعيل برنامج محاربة السكن غير الالئق على فوعة في إطار المبالغ المدوتتوزع . 2011درهم سنة 
 :الشكل التالي

 
 في برنامج محاربة السكن غير و اإلندماج الحضري مساهمة صندوق التضامن للسكنى

U بماليين الدراهم( 2011-2009الالئق خالل الفترة( 

 
 

 :خصصت هذه االعتمادات لتمويل البرامج التالية 
 

الذي يرمي إلى القضاء على جميع دور الصفيح " مدن بدون صفيح"ج مواصلة إنجاز برنام .1
حي  1.000أسرة تقطن بحوالي   347.489مدينة وجماعة حضرية، ويهم 85المتواجدة ب 

ويتم إنجاز هذا البرنامج في إطار شراكة مع السلطات الجهوية والمحلية من خالل إبرام . صفيحي
مليون درهم في  10.000مليون درهم، منها  25.000ية حوالي وتبلغ تكلفته اإلجمال ."عقود المدينة"

 .و اإلندماج الحضري تم تعبئتها في إطار صندوق التضامن للسكنىتشكل مخصصات للدولة س
 45إلى  2012 غشتوهكذا، وصل عدد المدن التي تم إعالنها مدن بدون صفيح إلى غاية متم شهر 

مالل وأكادير والصويرة والعيون والجديدة وسيدي  ويتعلق األمر على الخصوص بمدن بني. مدينة
 .إفني وآسفي وخريبكة وفيكيك وصفرو ووزان والناضور والسعيدية وواد زم وخنيفرة
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مواصلة إنجاز برنامج السكن االجتماعي باألقاليم الجنوبية الذي تم إعداده بتنسيق مع وكالة اإلنعاش  .2

ويرمي هذا البرنامج إلى . و شركة العمران جنوب الجنوبية والتنمية االقتصادية واالجتماعية لألقاليم
القضاء على أحياء الصفيح والمخيمات وكذا تأهيل أحياء السكن العشوائي التي تعرف ضعفا في 

وتصل الكلفة اإلجمالية لهذا . أسرة 46.686التجهيزات األساسية، لفائدة ساكنة إجمالية تقدر بـ 
و قد بلغت اإلعانة  .منها % 52يتحمل الصندوق المذكور  مليون درهم 4.096البرنامج إلى 

مليون  1.136ما قدره  2012المدفوعة من طرف الصندوق لفائدة هذا البرنامج إلى غاية متم غشت 
 .درهم

 
مواصلة برنامج هيكلة األحياء الضعيفة التجهيز و التأهيل الحضري الذي يروم إلى إنجاز  .3

 .ابع المعماري لهذه األحياء و ذلك بالتعاون مع الجماعات المحليةالتجهيزات األساسية و تحسين الط
يساهم فيها  ،في إطار هذا البرنامج 2012و  2002اتفاقية ما بين سنتي  226و قد تم إبرام 
 ا يمثلو هذ ،مليار درهم 8,87مليار درهم من الكلفة اإلجمالية التي تقدر ب  5,48الصندوق بمبلغ 

 .قمن مساهمة الصندو % 62
 

سكن اجتماعي بجميع أنحاء التراب الوطني الذي انطلق منذ  80.000مواصلة إنجاز برنامج بناء  .4
ويهم هذا البرنامج الموظفين المدنيين والعسكريين إلدارة الدفاع الوطني بتكلفة إجمالية . 2007سنة 

و  كنىمليون درهم كمساهمة من صندوق التضامن للس 600مليون درهم، منها  16.000تقدر ب 
 . 2012غشت  مليون درهم منها إلى غاية متم 400تم دفع  اإلندماج الحضري

 
 تحسين تلبية الطلب المتعلق بالسكن االجتماعي و ذلك عبرتنمية و  إحداث صندوق للضمان قصد .5

ولهذه الغاية تم إحداث فوكاريم و فوكالوج . شروط االستفادة من القروض قصد اقتناء السكن المذكور
بلغ عدد المستفيدين من القروض  .2009سنة  "ضمان السكن"تم جمعهما بالحساب المسمى اللذان 

الجاري  وصلو  2012متم يونيو  إلىشخص  89.815المضمونة من طرف هذا الحساب ما يناهز 
 .مليون درهم 14.758ما يقارب  إلى اإلجمالي للقروض

 
المدينة، بصفتها آمرة بالصرف  التعمير و سياسةسكنى و وزارة ال ستقوم ،2013خالل سنة 

قصد  و ذلك ن بدون صفيحبرنامج مدخاصة  االبرامج التي تم الشروع فيه مواصلةلهذا الصندوق، ب
ولد نما، طنجة، تركيست،  –الدروة، بوعرفة، وجدة، سوق السبت ( خرى بدون صفيح أإعالن سبع مدن 

التمويل المتعلقة ببرنامج مدن بدون صفيح إبرام عقد مدينة تازة و مجموعة من اتفاقيات  و، )تويسيت
 باإلضافة إلى برنامج تأهيل األنسجة العتيقة  ،الخاص بالصخيرات و تمارة

التسيير و قامت الوزارة كذلك بتحسين حكامة الصندوق عبر إرساء وسائل  وقد .و برنامج الجنوب
 .مراقبة و تدقيق الحساباتال

 
 :الغذائية  صندوق دعم أسعار بعض المواد 2.2.2.2 

  
ويتولى الوزير المكلف بالمالية مهمة اآلمر بصرف نفقاته  1995تم إحداث هذا الحساب سنة 

وقبض موارده، وتدرج فيه العمليات المرتبطة بحماية بعض المنتوجات الفالحية المنصوص عليها في 
يساوي الفرق بين بشأن التجارة الخارجية، وذلك على شكل رسم على االستيراد  13.89القانون رقم 

 إلى جانب اإلعتمادات المبرمجة سنويا في قانون المالية، .الثمن المرجعي والثمن الفعلي عند االستيراد
ة في هذا اإلطار للمساهمة في تمويل نظام دعم السكر والدقيق وحماية القدرة عبئتخصص الموارد الم

 .بيع هاتين المادتينالشرائية للسكان ذوي الدخل المحدود وضمان استقرار أسعار 
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من القيمة % 17,5و % 27,5تتكون هذه الموارد من األقساط التي تفوق على التوالي و
باإلضافة إلى المكافآت  ،فيما يتعلق بالرسم المفروض على السكر الخام وعلى القمح الطري الجمركية

التفضيلية في إطار اتفاقيات  التعويضية عن منح حق استيراد القمح اللين المستفيد من الحصة التعريفية
 .مع اإلتحاد األوربي والواليات المتحدة األمريكيةالسيما  ،الشراكة

 
صندوق دعم أسعار برسم  2011-2005ويمكن تقديم الموارد والنفقات المنجزة خالل الفترة 

 :كما يلي ،و كذا نسب مساهمته في تحمل دعم تلك المواد بعض المواد الغذائية 
 

 )بماليين الدراهم(                                                                          
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005  

 الموارد 90, 2.371 1.306,49 1.176,24 669,34 749,29 1.062,56 616,19
 الموارد المرحلة  35, 127 21 ,248 166,28 147,68 125,31 155,55 182,75
 موارد السنة 55, 2.244 1.058,28 1.009,96 521,66 623,97 907,01 433,45

 النفقات 69 ,2.123 20 ,1.140 1.028,56 544,04 593,74 879,8 479

5% 42% 12,3% 7,4 % 17,56% 25,22% 50,51% 
المساهمة في 

دعم أسعار 
المواد  بعض

 األساسية
 

، 2005الغذائية منحى انخفاضي منذ سنة  عرفت موارد صندوق دعم أسعار بعض الموادو قد 
 أي بانخفاض بلغ ،2011مليون درهم سنة  433مليون درهم إلى  2.244,55حيث انتقلت من 

 %).-80,70( 2011مليون درهم مقارنة مع سنة  1.811
 

Uتطور موارد صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية 
 

 
 
ءات الجمركية التي تم اتخاذها من أجل مواجهة يمكن تفسير تذبذب موارد هذا الصندوق باإلجرا

مليون  907السكر الخام باألسواق الدولية، حيث انتقلت هذه الموارد من  القمح الطري و ارتفاع أسعار
 %.52-، مسجلة انخفاضا بنسبة 2011سنة  مليون درهم 433إلى  2010درهم سنة 
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 يثلمواد الغذائية انخفاضا مهما حا أسعار دعمسجلت مساهمة هذا الصندوق في تمويل كلفة 
، ليبلغ أدنى مستوى له منذ اعتماد هذا الصندوق 2010سنة % 18إلى  2005سنة % 51انتقلت من 

و بالمقابل، عرفت مساهمة الميزانية العامة في تمويل هذه الكلفة ارتفاعا مهما، . 2011سنة  %5بنسبة 
 .2011سنة  %95لتنتقل إلى نسبة  2007سنة % 80حيث بلغت نسبة 

 
 مساهمة صندوق دعم أسعار بعض  المواد الغذائية 

 
األسدس األول برسم  الغذائية المواد صندوق دعم أسعار بعض بلغت الموارد المنجزة من طرف

الفترة الممتدة من شهر يناير إلى شهر مايو ، حيث عرفت مليون درهم 151ما قدره  2012من سنة 
هذا الحساب لوستبلغ الموارد المتوقعة . حذف الرسوم الجمركية  المفروضة على القمح اللين 2012

إلى ارتفاع أسعار القمح اللين في  ذلك يعزى و 2012مليون درهم خالل األسدس الثاني من سنة  400
مع سنة  بالمقارنة% 15(+األسواق الدولية بالرغم من تراجع أسعار السكر الخام وارتفاع وارداته 

2011.( 
 

 : )اإلنعاش الوطني(تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة  3.2.2.2
 

إلى ضبط حسابات العمليات المرتبطة ببرامج اإلنعاش الوطني والهادفة إلى  الحساب هذا يهدف
وفرة وذلك باالستعانة بالوسائل التقنية المت، تعبئة اليد العاملة من أجل إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة
 .محليا والتي يمكن استعمالها من طرف يد عاملة غير مؤهلة

 
في إحداث مناصب شغل عبر إنجاز مشاريع ذات منفعة محلية  المذكورة هكذا، تساهم البرامجو

وتعرف هذه البرامج حاليا قفزة نوعية من خالل تفعيل . إلى محاربة الفقر واإلقصاء كذلك تهدفو 
 .لبشريةالمبادرة الوطنية للتنمية ا

 
مليون درهم مقابل  1.912,55ما قدره  2011هذا، وقد بلغت موارد هذا الحساب سنة 

مسجلة بذلك  2009و 2010مليون درهم على التوالي سنتي  1.585,96 مليون درهم و 1.724,58
في إطار  2011-2009 في حين انتقلت النفقات المنجزة خالل الفترة%. 9,81ارتفاعا سنويا بنسبة 

 2010مليون درهم سنة  1.354,09إلى  2009مليون درهم سنة  1.187,40اش الوطني من اإلنع
 .سنويا% 16,30، أي بزيادة متوسطة تقدر ب 2011مليون درهم سنة  1.606,03لتصل إلى 

 
وقد ساهمت هذه النفقات في إنجاز مشاريع تهدف إلى تحسين ظروف عيش الساكنة القروية 

: ويمكن تجميع هذه المشاريع في ثالثة برامج. وتقليص الفوارق الجهوية والتحكم في الهجرة القروية
 .برنامج التجهيز وبرنامج تنمية األقاليم الصحراوية وكذا برنامج العمل االجتماعي عن قرب
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 تمويـل نفقـات التجهيز"تطور النفقات المنجـزة في إطار حسـاب 
U يين الدراهم بمال( 2011-2009خـالل الفترة " ومحاربـة البطالـة ( 

 
 2011 2010 2009 العمل برامج

 902,37 804,57 697,54 التجهيزبرنامج  -
 578,27 439,18 382,53 برنامج تنمية األقاليم الصحراوية -
 1,05 0,53 2,45 برنامج العمل االجتماعي عن قرب -
 124,34 109,78 104,88 نفقات أخرى    -

 1.606,03 1.354,09 1.187,40 المجموع
 

Uتمويـل نفقـات التجهيز" الحصيلة المحاسباتية لحساب 
U بماليين الدراهم( 2011-2009خالل الفترة  "ومحاربـة البطالـة( 

 

 
 

 :برنامج التجهيــز  
 
. يضم هذا البرنامج عمليات تثمين وتطوير البنيات األساسية المحلية وتجهيز المناطق الحضرية

 :ويتعلق األمر بما يلي 
 

حماية التربة وإعادة التشجير وتهيئة األراضي والمناطق الخضراء وحفر اآلبار وبناء  عمليات 
وتهم األشغال المنجزة . قنوات الري والنافورات وأحواض توريد الماشية وجر المياه من المنابع

مترا من قنوات الماء الصالح  159.096، إنشاء 2011-2009في هذا اإلطار خالل الفترة 
 ونافورات حوضا لتوريد الماشية 10ومترا من قنوات الري  108.811رات وللشرب والخطا

سد صغير  21منبعا و 12وآبار  4و وأحواض تجميع وتخزين المياه صهريج وخزان للماء 69و
هكتارا من المراعي  680هكتارا وتهيئة  50وإعادة تشجير  منشآت للحماية من الفيضاناتو 

 نخلة؛ 58.000وصيانة 
 

وتهيئة المسالك وبناء مجاري المياه وإنجاز منشآت فنية وكذا تكسية وترصيف مشاريع شق  
 655على الخصوص شق وتهيئة  2011-2009وتهم األشغال المنجزة برسم الفترة . الشوارع

حفر لتصريف  13وإنجاز األرصفة مترا مربعا من  222.368 تبليطكلم من المسالك وتكسية و
 منشأة فنية؛ 238المياه العادمة وكذا بناء 
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وقد مكنت هذه . مشاريع تجهيز المناطق الحضرية من أجل  تحسين إطار عيش المواطنين 
 ؛2011-2009يوم عمل خالل الفترة  24.537.541المشاريع من إحداث 

 

عمليات دعم البلديات والمراكز والجماعات القروية التي تهدف إلى إنجاز بعض المهام ذات  
-2009يوم عمل خالل الفترة  5.860.666هذه العمليات من إحداث  وقد مكنت. الطابع اإلداري

 ؛2011
 

مدرسة وحجرة مدرسية ومطعم  458ت مختلفة، منها آأشغال بناء أو إصالح  بنايات ومنش 
دارا للطالب  63مسكنا و 572ناديا نسويا ومركزا اجتماعيا و 56مدرسي ومركزا للتكوين و

 .مقرا إداريا 21ملعبا رياضيا و 23محال تجاريا  و 16دارا للشباب و 14و
 

 : برنامج تنمية األقاليم الصحراوية 
 

ويشمل إنجاز عمليات مرتبطة بتنمية األقاليم  1976ُشرع في تنفيذ هذا البرنامج سنة 
مليون  39,27وقد بلغ عدد أيام العمل المنجزة في هذا اإلطار حوالي . الصحراوية وتعبئة اليد العاملة

باألقاليم خلق دينامية التشغيل لمليون يوم عمل  11,37 منها، 2011-2009فترة يوم عمل خالل ال
 .الجنوبية
 

 : برنامج العمل االجتماعي عن قرب 
 

وتتلخص أهم . األساسية اإلجتماعية يهدف هذا البرنامج إلى تزويد الجماعات القروية بالتجهيزات
مركزا اجتماعيا وُكتابين  9يا ومرفقا صح 105في بناء  2011-2009اإلنجازات برسم الفترة 

حفر للصرف الصحي  13مركزا متعدد االستعماالت و 12مستوصفات و 11لتحفيض القرآن و
 . التسييج  و الحماية مترا طوليا من أسوار 40.580و

  
التجهيز المدرجة في إطار اإلنعاش الوطني من و شغال األوبصفة عامة، مكنت مختلف أوراش 

 2009مليون يوم عمل سنة  17,97منها  2011-2009وم عمل خالل الفترة مليون ي 57,79إحداث 
أي بزيادة سنوية متوسطة  2011يوم عمل سنة مليون  20,41و 2010مليون يوم عمل سنة  19,41و

 %. 19تصل إلى 
 

Uحسب برنامج العمل تطور عدد أيام العمل المحدثة في إطار اإلنعاش الوطني  
 2013-2009خالل الفترة 
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 برنامج العملزيع عدد أيام العمل في إطار اإلنعاش الوطني حسب تو
U  2011-2009برسم الفترة 

 

 
 

 :الحساب الخاص بالصيدلية المركزية  4.2.2.2
 

ويهدف إلى ضبط عمليات المداخيل  1964تم إحداث الحساب الخاص بالصيدلية المركزية سنة 
 .يةوالنفقات المرتبطة بتمويل وتسيير الصيدلية المركز

 
من مخصصات الميزانية المدرجة في ميزانية  على الخصوص وتتكون موارد هذا الحساب 

مليون درهم مقابل  2.535,41ما قدره  2011وبلغت هذه الموارد خالل سنة . التسيير لوزارة الصحة
مسجلة  2009و 2010مليون درهم على التوالي خالل سنتي  2.083,42مليون درهم و 2.143,11

 وتعزى هذه الزيادة إلى تعزيز سياسة اقتناء األدوية الجنيسة%. 10,31دة سنوية بنسبة بذلك زيا
 .وتوسيع التغطية الصحية لتشمل أمراض جديدة

 
 1.239,70ما قدره  2011بالمقابل، بلغت النفقات المنجزة في إطار هذا الحساب خالل سنة 

 2010هم على التوالي خالل سنتي مليون در 806,40مليون درهم و 1.096,72مليون درهم مقابل 
والبيولوجية والصيدلية والمستهلكات الطبية  ةوياالكيمقتناء المواد الهذه النفقات  خصصوت. 2009و

 .والمراكز الصحية لفائدة المستشفيات العمومية
 

 تطور نفقات وتحمالت الحساب الخاص بالصيدلية المركزية 
U بماليين الدراهم( 2011-2009خالل الفترة( 
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U اإلعتمادات الملتزم بها و تلك التي تم إصدارهاتطور نسب  
 2011-2008برسم الفترة 

 

 
 

، إلى المجهودات التي 2005المرصدة لهذا الحساب منذ  لالعتماداتيعزى االرتفاع التدريجي 
المستشفيات العمومية ورفع جودة الخدمات العالجية ومستوى  ولوجتبذلها الحكومة من أجل تحسين 

تأمين الشروط الضرورية إلنجاح التعميم سيمكن من  مما ،التكفل بالمرضى خاصة عبر توفير األدوية
 .التدريجي للتغطية الصحية األساسية لتشمل كافة المواطنين

 
 :وفي هذا اإلطار، قامت الحكومة بالتدابير التالية

 
مية والقطاع الخاص، انطالقا تمكين موظفي ومتقاعدي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمو  

من % 34، من االستفادة من التأمين اإلجباري عن المرض، مما مكن ما يناهز 2005من غشت 
 الساكنة من االستفادة من التغطية الصحية األساسية؛

 

مليون شخص  8,5لفائدة  2012إتمام األشغال التحضيرية لتعميم نظام المساعدة الطبية خالل سنة   
من  ونستفيديشخص س 100.000 مملهم نظام التأمين اإلجباري عن المرض منهالذين ال يش

 المؤسسات السجنية واأليتام واألشخاص بدون مأوى؛ نزالءويتعلق األمر ب. المجانية الكاملة
 

إحداث تدريجي ألنظمة التأمين اإلجباري عن المرض لفائدة المهن الحرة وأعوان السلطة وأئمة   
 .  ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان وقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرالمساجد والفنانين و

 
ركيز المشتريات و جهوية التخزين ابتداء من ومن شأن تفعيل االستراتيجية الجديدة المتعلقة بت

تكلفة بغية تحسين  قلبأالمؤسسات االستشفائية ب الصيدلية يمكن من ضمان توفر المواد أن 2010سنة 
 .ت الطبية المقدمة للمواطنينجودة الخدما
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U 2011برسم سنة  تهاحسب طبيع النفقات المرصدة للبرامجتوزيع 
 

 
 

ساهمت المجهودات المبذولة في مجال عقلنة وتحسين اقتناء المواد الصيدلية في تقليص كلفتها 
 .2011-2008مليون درهم برسم الفترة  528اإلجمالية بما يناهز 

 
Uبماليين الدراهم 2011-2008المواد الطبية برسم الفترة  التوفير المحقق من شراء 

 
 

 :الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية  5.2.2.2
  

من تمويل برامج  1997مكن الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية المحدث سنة 
وتأهيل وسائل العمل الموضوعة لتجهيز مصالح الوقاية المدنية بمعدات اإلغاثة واإلنقاذ وتنمية الكفاءات 

 .رهن إشارة هذه المصالح بهدف تحسين تدبير األزمات المرتبطة بالكوارث وحماية المواطنين
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وتتكون موارد هذا الصندوق أساسا من عائدات الخدمات المقدمة من طرف الوقاية المدنية ومن 
الحريق طبقا لمقتضيات المادة  مساهمات الجماعات في نفقات تسيير وتجهيز مصالح اإلسعاف ومكافحة

 .المنقولة بموجبه إلى الدولة مرافق اإلغاثة و مكافحة الحريق التابعة للجماعات 3-81من القانون رقم  3
 

بما مليون درهم  7442,7 ما قدره 2011-2009وقد بلغت موارد هذا الحساب خالل الفترة 
ة من الخدمات التي تقدمها مصالح الوقاية حصيلة المبالغ المتأتيبرسم  مليون درهم 4365,5 لكذفي 

 . الجماعات المحليةتم دفعها من طرف مليون درهم  77,23 وكذا مبلغالمدنية 
 

                                                    : كما هو مبين في الرسم أسفله 2011-2009وتطورت موارد هذا الحساب خالل الفترة 
 

 الوقاية المدنية دعمو  الخاص بإنعاشتطور موارد الصندوق 
U بماليين الدرهم 2011-2009خالل الفترة 

 
 

 .دون األخذ بعين االعتبار الرصيد المرحل(*)    
 

ما قدره  2011-2009الفترة هذا، وبلغت النفقات المنجزة في إطار هذا الحساب برسم 
مليون درهم  352,28و 2010مليون درهم سنة  192,39مقابل  2011سنة  مليون درهم 203,60

 .2009سنة 
 

حوالي  2011-2009وقد أنجزت مختلف الوحدات العاملة للوقاية المدنية خالل الفترة 
زيادة  و تجدر اإلشارة إلى أن عدد التدخالت قد سجل. تدخال في اليوم 1.102تدخل، أي  1.206.805

 .2011-2001خالل العقد % 5سنوية تصل إلى 
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U2011-2001ل الفترة  حصيلة التدخالت خال 

 
 

تدخال بوتيرة يومية بمعدل  393.038 بإنجاز 2011وقد قامت الوقاية المدنية خالل سنة 
حوادث العمليات إسعاف ضحايا ب متعلقة% 26,5 ونقاذ اإلعمليات  همت% 65,6تدخال منها  1.077

 .عمليات مختلفةبرسم إطفاء الحرائق و  %7,9 و
 

U2011ية حسب مهامها برسم سنة توزيع أنشطة الوقاية المدن 
 

 
 

على المستوى الجهوي، سجلت جهات الدار البيضاء الكبرى والرباط سال زمور زعير وطنجة 
 43.739و 56.968إذ بلغت على التوالي  ،تطوان أعلى األرقام على مستوى تدخالت الوقاية المدنية

 .عملية 32.348و
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U2011نة تدخالت الوقاية المدنية حسب الجهات برسم س 
 

 
 

 :إنجاز المشاريع األساسية التالية من 2011النفقات المنجزة خالل سنة وقد مكنت 
 

 اقتناء معدات لإلنقاذ وسيارات التدخل األولي ومنظومات 
 وتجهيزات تقنية قاليممتكاملة من معدات اإلنقاذ الخاصة باأل 
 مليون درهم؛ 88,00........ .....................................:.وهاتفية ومعلوماتية 

 

 مليون درهم؛  46,00 .............:.........أداء التعويضات عن ساعات العمل الليلية 
 

 أشغال بناء ثكنة جديدة بمدينة تطوان وتهيئ أماكن لوضع  
 مليون درهم؛ 19,82.............  .................................:والتطهير المركبات

 

 .مليون درهم 18,60  ...........:............مالبس الخاصة بالوقاية والتدخلاقتناء ال 
 

مليون  123,6غالف مالي إجمالي يناهز  2012خصص لبرنامج عمل الوقاية المدنية لسنة 
 :وتنقسم العمليات المتوقعة برسم هذا البرنامج على الشكل التالي. درهم

 
 مليون درهم؛ 52,00....................……:عن ساعات العمل الليلية التعويضاتأداء  
 

 بناء وتجهيز المتحف ومباني مدرسة  أشغالإنهاء  
 باإلضافة إلىاإلنقاذ  مراكز تهيئةوالوقاية المدنية 

 مليون درهم؛ 26,30............................................: بناء مخزن جهوي بكلميم
 

 لتدخل وكذا اقتناء المالبس الخاصة بالوقاية وا 
 ؛مليون درهم 20,25...............................: تلك الخاصة باإلنقاذلتقنية واالمعدات 

 

 .مليون درهم 18,30........................:نقاذ إلا شاحنات صهاريج ومعدات 6اقتناء  
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 : الصندوق الوطني للعمل الثقافي 6.2.2.2
 

سنة  على الخصوص وتعديله 1983سنة  الذي تم إحداثه، الصندوق الوطني للعمل الثقافييهدف 
 .حسابات المرتبطة بالعمل الثقافيالإلى ضبط  ،2012

 
وتشجيع تداول الكتاب يساهم الصندوق في تثمين التراث الوطني من المآثر واألركيولوجيا 

لمسرح والفنون في مجاالت الموسيقى، والموسيقى المغربية وا والتنشيط الثقافي وتنمية اإلبداع الفني
 . مباشر كافآت ودعم ماليمعبر تقديم جوائز و و ذلك التشكيلية
 

وتتأتى مداخيل هذا الصندوق أساسا من حصيلة واجبات زيارة المتاحف والمواقع والمآثر 
التاريخية التابعة لوزارة الثقافة وحقوق التسجيل بالمعاهد الموسيقية وكذا حصيلة بيع منشورات هذه 

 .الوزارة
 
برسم سنة  ،بما في ذلك الرصيد المرحل ،قد بلغت المداخيل المنجزة في إطار هذا الصندوقو

مليون  227,80و 2010مليون درهم سنة  282,95مليون درهم مقابل  327,17ما قدره  2011
 :                       طبيعتهاويوضح الجدول التالي بنية موارد هذا الصندوق حسب . 2009 درهم سنة

 )بماليين الدراهم(                                                                                   
 2011 2010 2009 السنة المالية

 19,56 24,45 17,00 المداخيل الذاتية
 68,31 101,61 65,02 إعانات الميزانية

 5,85 - 2,90 منح وهبات
 233,45 156,89 142,88 الرصيد المرحل

 327,17 282.95 227,80 المجموع
 

من مخصصات الميزانية التي بلغت  2011-2009وقد استفاد هذا الصندوق خالل الفترة 
مليون درهم تم تخصيصها لتمويل أشغال استكمال مشاريع بناء المتحف الوطني للفنون  234,94

 .مليون درهم 343ي يصل إلى والمعهد الوطني العالي للموسيقى وفنون الرقص بمبلغ إجمال معاصرةال
 

-2009وبالمقابل، بلغت النفقات المنجزة في إطار الصندوق الوطني للعمل الثقافي خالل الفترة 
 :كما يلي موزعةمليون درهم،  164,87ما قدره  2011

 
U 2011-2009مجاالت تدخل الصندوق الوطني للعمل الثقافي برسم الفترة 

 

 
 



   2013 مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة
 
 

 43                                                                                           لحسابات الخصوصية للخزينةاتقرير حول 
 
 
 

 

 :تبفي مجال دعم إصدار وتوزيع الك 
 

 ؛مليون درهم 18,765........تنظيم معارض للنشر والكتاب على الصعيد الجهوي 
 

 مليون درهم؛ 2,285......................جوائز ومكافآت لفائدة الكتاب المغاربة  
 

 .مليون درهم 1,728..................................................دعم الناشرين 
 
 

 :البنيات التحتية الثقافيةفي مجال دعم التراث و 
 

مواصلة أشغال بناء المعهد الوطني للموسيقى وفنون الرقص والمتحف الوطني للفنون  
 المعاصرة؛

 

التراث الثقافي والمعماري للمملكة، باإلضافة إلى بناء وتهيئ وتجهيز المؤسسات  ةصيانة وتهيئ 
الموسيقى والرقص والورشات ذات الطابع الثقافي والفني كبيوت الثقافة والمسارح ومعاهد 

 .والمعارض
 

 :في مجال الفن 
 

 مليون درهم؛ 12,222.................................تطوير العرض المسرحي 
 

 مليون درهم؛ 2,805...................................المهرجان الدولي لوليلي 
 

 مليون درهم؛ 2,462.......................................جهويةالمهرجانات ال 
 

 .مليون درهم 2,045................................المهرجان الوطني للمسرح 
 

مواصلة تمويل  في ،2013-2012الصندوق الوطني للعمل الثقافي، برسم الفترة  ستمرسي
طة الخدمة بداع الفني وإنجاز المشاريع الكبرى الهادفة إلى دمقراألنشطة المرتبطة بالتنشيط الثقافي واإل

 .توسيع الولوج للمنشآت الثقافيةو الثقافية 
 

 :صندوق التبغ لمنح المساعدات  7.2.2.2
  

يهدف هذا الصندوق إلى منح مساعدات على شكل تعويضات وإعانات لفائدة الموظفين السابقين 
لذين ولذوي حقوقهم الذين يوجدون في وضعية صعبة أو الذين ال يستفيدون من أنظمة التقاعد أو ا

 .درهم شهريا 500يحصلون على معاش يقل أو يساوي 
 

مليون درهم، حيث  51,62 ما قدره ،2011هذا الصندوق سنة المساعدات المقدمة عبر بلغت 
 .2010مقارنة مع سنة % 4ارتفاعا بنسبة  جلةسم ،شخص 18.559استفاد منها 
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 2011-2009مجموع العمليات التي قام بها الصندوق خالل الفترة 
 

 

 2009 2010 2011 
 المبلغ

 )بماليين الدراهم(
عدد 

 المستفيدين
 المبلغ

 )بماليين الدراهم(
عدد 

 المستفيدين
 المبلغ

 )بماليين الدراهم(
عدد 

 المستفيدين

منح المساعدات 
 17.350 48,23 16.162 46,66 15.974 45,54 للمستفيدين القدامى

منح مساعدات 
 1.209 3,39 1.078 2,96 1.155 3,20 لمستفيدين جدد

المساعدات  تحويل
  - - - 3 0,02 لذوي الحقوق

 18.559 51,62 17.240 49,62 17.132 48,76 المجموع
 

ومن المتوقع أن يصل عدد األشخاص المستفيدين من مساعدات هذا الصندوق خالل سنتي 
ن النساء، م% 89منهم حوالي على التوالي  شخصا  19.620و 19.200إلى حوالي  2013و 2012

 .مليون درهم 70بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 
  

 2013و 2012مجموع العمليات التي سيقوم بها الصندوق خالل سنتي 
 

 2012 2013 

 المبلغ 
)بماليين الدراهم(  المبلغ عدد المستفيدين 

)بماليين الدراهم(  عدد المستفيدين 

 1.900 7,50 1.800 5,50 منح المساعدات لفائدة الرجال
 أداء المساعدات لفائدة

مستفيدين جدد من الرجال   0,66 220 0,66 220 

 16.300 44,50 16.200 44,50 منح المساعدات لفائدة النساء
 أداء المساعدات لفائدة

مستفيدات جديدات من النساء   5,34 1.000 5,34 1.200 

 - 1,00 - 1,00 تحويل المساعدات لذوي الحقوق
برمجةمالغير  اإلعتمادات  13,00 - 11,00 - 

 19.620 70,00 19.200 70,00 المجموع
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Uمن صندوق التبغ لمنح المساعدات  والنفقات المنجزة تطور عدد المستفيدين 
U 2013-2009خالل الفترة 

 

 
 

 ةـمجال البنيات التحتي: الفصل الثالث 
 

االقتصادية اسية للسياسة المحاور األس إحدىتعتبر برامج تقوية وتحديث البنيات التحتية للبالد 
 وتحديثه الهادفة إلى الرفع من مستوى تنافسية االقتصاد الوطنيالحكومة و تبعهاتواالجتماعية التي 

 تشجيعوتثمين مؤهالت مختلف جهات المملكة والمساهمة في تنميتها في إطار متوازن ومنسجم و
لعديد من برامج تطوير وتأهيل البنيات يجري تنفيذ افي هذا الصدد، و. االستثمار وإحداث مناصب الشغل

تهدف هذه البرامج أساسا إلى تحقيق و .خصوصيةالمرصدة ألمور  الحسابات في إطار بعضالتحتية 
 :األهداف األساسية التالية

 
 تهيئة وإصالح البنيات التحتية؛ 

 

 توسيع الشبكة الطرقية وفك العزلة عن العالم القروي؛ 
 

 ن بالماء الصالح للشرب؛تزويد السكان القرويي تحسين 
 

 تحديد الملك العام البحري والمينائي؛ 
 

 تنمية البنيات التحتية الرياضية؛ 
 

 بين المدن؛الرابط مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري و 
 

 ؛لالتصاالت العموميةتغطية النفقات المخصصة لتحمالت ومهام الخدمة  
 

 ؛تنمية الولوج لشبكات التطهير السائل وحماية البيئة 
 

 ؛مواجهة آثار الكوارث الطبيعية 
 

 .تعزيز وحماية القدرات اإلنتاجية الطاقية وتطوير الطاقات المتجددة وتعزيز الفعالية الطاقية 
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 تمكنإطارا مالئما لتمويل هذه المشاريع، حيث  ةوتعتبر الحسابات المرصدة ألمور خصوصي
 :التاليالرسم البياني كما يبين ذلك ئة موارد مالية هامة من تعب

 
U تطور إنجازات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية 

U  بماليين الدراهم( 1120 – 9200العاملة في مجال البنيات التحتية خالل الفترة( 
 

 
 

 :الصندوق الخاص بالطرق  1.3.2
 

بط العمليات المرتبطة ببناء وإعادة إلى ض 1989يهدف الصندوق الخاص بالطرق المحدث سنة 
 .المصنفة تأهيل وصيانة واستغالل الشبكة الطرقية

 
تساهم الموارد المرصدة في إطار هذا الصندوق في تنمية وصيانة البنيات التحتية هذا، و

 في حين بلغت. 2011-1989خالل الفترة % 12 سنوية بنسبة زيادةالموارد  هذه عرفتوقد  .الطرقية
 2.752مقابل  مليون درهم 2.826 ما قدره 2011في إطار هذا الصندوق خالل سنة  نجزةالمالنفقات 

% 2,75مسجلة ارتفاعا بنسبة  2009و  2010 مليون درهم على التوالي خالل 2.677مليون درهم و
 .سنويا

 
 :تهدف هذه الموارد إلى تمويل العمليات التالية

 
 ؛طار فك العزلة عن العالم القرويفي إ بناء وتهيئة الطرق والمسالك القروية 

 

 الفيضانات ؛ كذا األضرار التي تتعرض لها جراءصيانة الطرق وإصالح الشبكة الطرقية و 
 

 .تعزيز السالمة الطرقية عبر معالجة النقط السوداء وتحسين اإلشارات الطرقية 
 

  2011-2009 خالل الفترةمكنت الموارد المعبأة في إطار الصندوق الخاص بالطرق  هكذا،
 :من إنجاز العمليات التالية

 
كلم أي  4.692وقد همت هذه العملية . متها مع تطور حركة النقلئومال يةشبكة الطرقال صيانة 

 كلم سنويا؛ 1.564بمعدل 
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وبلغ عدد السكان المستفيدين من  .كلم سنويا 334 معدلكلم من الطرق الضيقة أي ب 1.001توسيع  
 .خصش 2.442.000هذه العملية 

 
 تطور اإلنجازات المتعلقة بعمليات بناء وتهيئة الطرق

 

 
 

Uمن فك العزلة عن العالم القروي تطور عدد األشخاص المستفيدين 
 

 
 

 :في إطار الصندوق الخاص بالطرق بما يلي 2011تتعلق النفقات المنجزة خالل سنة 
 

 ؛الضيقة كلم من الطرق 300كلم وتوسيع  500تكسية كلم و 780تقوية  
 

 كلم من الطرق القروية؛ 12.083الشروع في أشغال بناء وتهيئة  
 

 و 2009منشأة أخرى تم إنجازها ما بين سنتي  142منشأة فنية باإلضافة إلى  62إعادة بناء  
 ؛2011-2009برسم الفترة  منشأة سنويا 68حوالي  ، أي 2011

 

كلم  30من ممرات الدراجات و كلم 68وتهيئة  نقطة سوداء 40تعزيز السالمة الطرقية عبر معالجة  
 .لعربات الفالحيةلمن الممرات الجانبية المخصصة 
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 )بالكلمتر( 1201-0920توسيع وصيانة الشبكة الطرقية برسم الفترة 
 

 
 

 2012الصندوق الخاص بالطرق خالل سنة  في إطارإنجازها  بقرتوتهم العمليات األساسية الم
 :ما يلي
 

 400تقوية كلم منها  1.200الشبكة الطرقية عبر التدخل على مساحة متها مع ئالطرق ومال صيانة 
 كلم؛ 300كلم و توسيع  500وتكسية من الطرق كلم 

  

 ة؛منشأة للتطهير وقنطر 62 وصيانة وإصالح إعادة بناء 
 

كلم  172سيتم بناؤها وكلم  490كلم من الطرق والمسالك القروية سنويا منها   662هيئة تتوسيع و 
 تم تهيئتها؛تك التي سمن المسال

 

ممرات الدراجات كلم من  72وتهيئة  نقطة سوداء 40عمليات السالمة بـ الصيانة المستمرة و 
 ؛والراجلين

 

 ؛الفيضاناتاألضرار الناتجة عن إصالح  
 

 .إنجاز دراسات تتعلق بتنمية الشبكة الطرقية 
 

 : ء الصالح للشربالصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالما 2.3.2
  

لدعم ولوج  1995سنة " التزويد الشامل للعالم القروي بالماء الصالح للشرب"انطلق برنامج 
مليون  11جماعة بالماء الشروب لفائدة  31.000العالم القروي للماء الصالح للشرب بهدف تزويد 

 .ماليير درهم 10نسمة بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 
 
إلى الماء الصالح للشرب بالعالم القروي إلى مرحلة حاسمة مع نهاية سنة صل تعميم الولوج وو

 . وذلك اعتبارا للتدابير المتخذة من طرف الحكومة من أجل تسريع وثيرة إنجاز هذا البرنامج 2009
 

بواسطة مساهمات % 80تمويل هذا البرنامج بمقاربته التشاركية حيث يتم تمويله بنسبة  ويتميز
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الباقي بواسطة مساهمات الجماعات القروية المعنية والمستفيدين على التوالي  ةوتتم تغطيامة الميزانية الع
  .من التكلفة اإلجمالية% 5و % 15في حدود 
 

وقد تم إسناد تدبير منشآت التزويد بالماء الصالح للشرب إلى جمعيات مستعملي هذه المياه 
 .رفون على صنابير المياه العموميةيش إلى حراسوتهيئتها  تبالنسبة لنقط المياه التي تم

 
في % 92بلغت النسبة اإلجمالية للربط بشبكة الماء الصالح للشرب بالمجال القروي هكذا، و

كما بلغ عدد  .1994سنة % 14و  2009سنة % 89و 2010 سنة% 91مقابل  ،2011سنة نهاية 
  2011لماء الصالح للشرب خالل سنة السكان المستفيدين من البرنامج الشامل لتزويد العالم القروي با

 .نسمة 900.241حوالي 
 

U 1120-1994تطور نسبة تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب خالل الفترة 
 

 
 

خالل الفترة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب تقدر االستثمارات المزمع القيام بها من طرف 
 :إنجاز المشاريع التالية إلى مومليون درهم وتر 6.000 بحوالي 2010-2015

 
 ج إلى الماء خاصة بالمناطق الجبلية والمعزولة؛وتعميم الول مواصلة 

 

عبر  الشامل لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشربتأهيل المنشآت المنجزة في إطار البرنامج  
 ؛تأمين سالمتها وإعادة تأهيلها

 

   . الدواويرتنمية ربط المساكن بشبكة الماء على مستوى  
 
المنجزة في إطار الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان  ةلنفقات اإلجماليا وقد بلغت 

 375تم تمويل  ،مليون درهم 500 ما قدره 2011-2009القرويين بالماء الصالح للشرب خالل الفترة 
رف المكتب الوطني للماء الباقي من ط ةتمت تعبئوميزانية الدولة  من مليون درهم منها بواسطة إعانات

 .الصالح للشرب
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U البرنامج الشامل لتزويد العالممساهمة الدولة في تطور 
 2011-2009م الفترة سالقروي بالماء الصالح للشرب بر

 

 
 

 : صندوق تحديد الملك العام البحري والمينائي 3.3.2
 

، على 2007و 2005 تيسن تغييرهو 1997سنة  الذي تم إحداثه الصندوق يهدف هذا
دعم الشريط الساحلي  الملك العام البحري والمينائي وتحديد الخصوص، إلى تغطية النفقات المتعلقة ب

 .الملك العام البحري والمينائي والمحافظة عليه سجيلحماية وحراسة وتكذا  ووالشواطئ 
 

ون درهم ملي 78,61حوالي  2011خالل سنة الحساب هذا المنجزة في إطار  المواردبلغت وقد 
على التوالي مليون درهم  56,67مليون درهم و 68,42مقابل  نة،سالفيها الرصيد المرحل في نهاية بما 

 :إنجاز العمليات التاليةمواصلة من  المواردوقد مكنت هذه  2009و 2010سنتي 
 

 الدراسات واألشغال المتعلقة بعمليات تحديد الملك العام البحري والمينائي على طول إنجاز 
 كلم؛ 193

 

 ؛قنيطرةاليم لقإلدعم الشريط الساحلي و بالرمال مهديةشاطئ  ئملإنجاز أشغال  
 

 ؛بأوالد سالم وبيدوزة وآيرتهيئة نقاط الولوج للشريط الساحلي لشواطئ آسفي  
 

  ؛التنقل ومراقبة الساحل علىاقتناء عربات لفائدة شرطة الملك العام البحري بهدف تعزيز قدراتها  
 

 .دات تقنية لتحديد الملك العام البحري والمينائياقتناء مع 
 

 إنجاز أهم محاور تدخل هذا الحساب خصوصا من خالل 2012وسيتواصل برسم سنة 
 :العمليات التالية

 
 دراسات وأشغال تحديد الملك العام البحري بدوائر بوحمد والجبهة بإقليم شفشاون؛إنجاز  

 

بوزيد والحوزية  يكل من الجديدة وسيدشواطئ للتدبير وا االستعمالدراسات إعداد مخططات إنجاز  
 والوليدية؛

 

  .تثبيت الرمال بشاطئ مارتيل بإقليم تطوان عبر دعم الشريط الساحلي أشغالإنجاز  
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ساهم مختلف العمليات المنجزة في إطار هذا الصندوق في تفعيل اإلصالح المينائي الذي وت هذا،

علق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغالل المت 15-02وضع بموجب القانون رقم 
  .الموانئ

 
 :الصندوق الوطني لتنمية الرياضة  4.3.2

 
 إلى ويهدف 2010وتم تغييره بمقتضى قانون المالية لسنة  1987الحساب سنة  هذا تم إحداث

 :ضبط حسابات العمليات المرتبطة بتنمية الرياضات والتي تتجلى فيما يلي
 

 الرياضية؛ النخبتكوين  
 

للمشاركة في المنافسات الرياضية  عاليتنظيم تربصات إعدادية لفائدة رياضيين من المستوى ال 
 الجهوية والقارية والدولية؛

 

 ؛مهنية -في الحياة السوسيو ين من المستوى العاليإدماج وإعادة إدماج الرياضي 
 

 .المنتخبات الوطنية دعم 
 

ا لمشاريع يتإطارا محاسبهذا الحساب أصبح  يه،عديالت التي أدخلت علوبعد التمن جهة أخرى، 
 . الدراسات المتعلقة بها أشغالها و كذا تتبعبناء التجهيزات الرياضية و

 
مليون  2.269مليون درهم مقابل  2.592حوالي  2011سنة بلغت موارد هذا الصندوق وقد 

، مسجلة بذلك زيادة سنوية 2009و 2010 تيسن برسم التوالي ىعل مليون درهم 1.891 و درهم
 .2011-2009 خالل الفترة% 17 بنسبة

 
 : كما يلي 2011تتوزع المداخيل برسم سنة 

 

 
 

 1.042مليون درهم مقابل  1.116ما قدره  2011هذا الصندوق خالل سنة قد بلغت نفقات و 
يادة سنوية بمعدل بز ، أي2009و 2010 تيسنعلى التوالي خالل مليون درهم  625مليون درهم و

 :أساسا لتمويل العمليات التاليةهذه النفقات  تخصص و. 33,60%
 

 الرياضية؛ التحتية التجهيز المرتبطة بالبنياتوام بالدراسات وأشغال التهيئة والبناء يالق 
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 ة الوطنية؛يالمنتخبات الرياض مساندة 
 

ظاهرات الرياضية الجهوية على مشاركتهم في الت الي والسهرعالمستوى الإعداد رياضيين من  
 والدولية؛والقارية 

 

 .يام باألنشطة ذات الطابع الرياضيالق 
 

 :دعم الجامعات الرياضية  -1
 

تتولى الدولة مهام تنمية النشاط الرياضي وتقوم بتأطيره ومراقبته وذلك طبقا لمقتضيات القانون 
ار، تستفيد الجمعيات والجامعات وفي هذا اإلط. المتعلق بالتربية البدنية والرياضات 06-87رقم 

 .هذا الصندوق بواسطةالرياضية من إعانات ممولة 
 

الصندوق الوطني من طرف الرياضية  و الجامعات اتيسجل مبلغ اإلعانات الممنوحة للجمع
إذ انتقلت من  ،%19ارتفاعا تدريجيا بمعدل سنوي بنسبة  2011-2003خالل الفترة  للتنمية الرياضية

 .2011مليون درهم سنة  194إلى  2003درهم خالل سنة مليون  47,42
 

ومن أجل تأهيل مختلف األنواع الرياضية بالمغرب وتعزيز ممارستها، وقعت الجامعات 
هدف تعزيز ممارسة الرياضة وتقوية ب 2013-2011للفترة  برامج-الرياضية مع الدولة عقود

 . احترافيتها
 

 : وىــتأهيل ألعاب الق 
 

إلى تنمية  2013-2010 لفترةلمع الجامعة الملكية أللعاب القوى  ةالموقعألهداف اتفاقية اهدف ت
و وذلك عبر الرفع من قدرات التكوين بالمعهد الوطني أللعاب القوى  ،ممارسة هذا النوع الرياضي

ت امدار 12عداءا وبناء مركز للتداريب بإفران و 640مركزا للتكوين بطاقة إيوائية تقدر بـ  16إحداث 
سيتم تفعيل برامج التكوين لفائدة المدربين وحكام المنافسات الرسمية من  كما. لعدو بمواصفات دوليةل

مدرب كل سنة  1.300 بمعدلمن المنشطين والمدربين   6.500أجل توفير عدد إجمالي يقدر ب 
 . حكم للمنافسات الرسمية 7.100وتكوين 
 

 : القدم كرة تأهيل 
 

 للفترة  القدم لكرة المغربية الملكية والجامعة الدولة بين ةرمالمباتفاقية األهداف هدف ت
 :على ما يلي 2010-2013

 
 الرياضية؛   التحتية البنيات تعزيز عبر الوطنية القدم كرة تأهيل 

 

 ؛و الحكام الالعبين تكوين تطوير 
 

 .المنافسات الرياضية تنظيم تحسين 
 

 2011خالل سنة البرامج المذكورة  مختلف يذتنفأجل  من للدولة اإلجمالية المساهمة بلغت وقد
 :و همت العمليات المنجزة في هذا اإلطار ما يلي. درهم مليون  329,74ما قدره 

 
 ؛مليون درهم    139,69....:................ياإلصطناعملعب بالعشب  17تكسية   

 

  يون درهم؛مل 50 ,40   :...كز للتكوين لفائدة فرق القسم الوطني األولامر 9بناء   
 

 .مليون درهم  27   20,..........:.........لفائدة النوادي الرياضية ةحافل 27اقتناء  
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 : الكبرى وبنيات القرب بناء المركبات الرياضية -2

 
 ويوجد ملعب ثالث قيد اإلنجاز بمدينة أكادير في مدن طنجة ومراكش ينرياضي ينمركبإنجاز  تم

 . التوفر على  منشآت رياضية تستجيب للمعايير الدولية للفيفاوذلك من أجل تمكين المغرب من 
 

جازه إن ، فإنمقعد 70.000يتسع لحوالي سالذي  ما يتعلق بالملعب الكبير بالدار البيضاء أما في
مليون  1.280بمبلغ ميزانية الدولة  من طرف هيتم تمويلسمليار درهم  2,08يقدر ب  ايتطلب استثمارس

 لدارا مدينة مليون درهم و 600بمبلغ الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية  الحسن درهم وصندوق
 . مليون درهم 200بمبلغ البيضاء 

 
إنجاز  تم إسنادفي حين  ا لهذه العملياتيويعتبر الصندوق الوطني للتنمية الرياضية إطارا محاسب

 وتدبير المنشآت الرياضية شركة الوطنية إلنجازلل ها المركبات الرياضية واستغالل أشغال بناء
 .لهذا الغرض 2010تم إحداثها سنة  التي "صونارجيس"

 
الصندوق خالل الفترة  لفائدة هذا الممنوحةبلغت مخصصات الميزانية  ،وفي هذا اإلطار 

 .مليون درهم 4.375ما قدره  2012–2001
 

ساهم الصندوق بشراكة ، يو تهيئتها باإلضافة إلى مساهمته في بناء المركبات الرياضية الكبرى
خالل الرياضية للقرب الرامي،  التحتية مع الجماعات المحلية والقطاع الخاص في تمويل برنامج البنيات

 750رياضي للقرب بمبلغ إجمالي يصل إلى -سوسيو انادي 150إلى إنجاز ، 2011-2009الفترة 
 .نصف المبلغ الصندوقمنها مليون درهم يتحمل 

 
 "المنظر الجميل"تأهيل المعهد الملكي لتكوين األطر وكذا مركز  2012نة ومن المتوقع خالل س

 :مليون درهم خاصة عبر إنجاز العمليات التالية 143,16بملغ 
 

 بناء مركز رياضي وقاعة لأللعاب الرياضية؛  
 

 تجديد المسبح األولمبي؛  
 

 تهيئة المساحات الخضراء؛  
 

 . لفراش وأمتعة النوم وغسيل المالبسالتجهيز بمعدات المطبخ ولوازم المكتب وا  
 

 : صندوق الخدمة األساسية للمواصالت 5.3.2 
 

حيث يتولى  2005تم إحداث صندوق الخدمة األساسية للمواصالت بموجب قانون المالية لسنة 
يهدف إلى ضبط حسابات العمليات المتعلقة  و .مهام اآلمر بالصرف لهذا الصندوق رئيس الحكومة
لي الشبكات العامة للمواصالت المتوفرين على تراخيص إحداث واستغالل هذه الشبكات بمساهمة مستغ

 . مهام وتحمالت الخدمة األساسية في
 

وتتكون موارد هذا الصندوق أساسا من حصيلة المساهمات المستحقة على مستغلي الشبكات 
م وتحمالت الخدمة في مها اتالعامة للمواصالت الحاصلين على رخص إحداث واستغالل هذه الشبك

 .األساسية للمواصالت المنصوص عليها في دفاتر التحمالت المتعلقة بها
 

مليون  1.039,47حوالي  2011رسم سنة بوقد بلغت الموارد المنجزة في إطار هذا الصندوق 
  2009و 2010مليون درهم على التوالي برسم سنتي  872,42مليون درهم و  913,61درهم مقابل 
 . %9,15ة سنوية بمعدل مسجلة زياد
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مليون درهم  88,18التي تقدر ب  2011-2009خالل الفترة نفقات هذا الحساب  توخصص
المتعلق بتعميم استعمال و" جيني"المسمى البرنامج خاصة  لتحمالت ومهام الخدمة األساسية للمواصالت

 .2006 الذي انطلق سنة م والتواصل بالمؤسسات التعليميةالتقنيات الجديدة لإلعال
 

في صلب إصالح منظومة التعليم وذلك على " جيني"، تم وضع برنامج 2010وخالل سنة 
ولهذه الغاية تم . أساس اعتماد طرق حديثة في تلقين التالميذ لمهارات استعمال التكنولوجيات الجديدة

 و تطبيق الشروع في مراجعة هذا البرنامج في أفق إعداد إسترتيجية جديدة تهدف إلى تشجيع وتسهيل
وتماشيا مع ذلك، تمت إضافة . لإلعالم و التواصل ثقافة بيداغوجية معتمدة على التكنولوجيات الجديدة

محور جديد لهذا البرنامج يتعلق بتنمية استعماالت التكنولوجيات الجديدة من أجل تحسين جودة التلقين 
 .وتنمية الكفاءة المهنية لألساتذة

 
وتعتمد على سياسة إعادة انتشار التجهيزات  2013-2009رة وتغطي البرمجة الجديدة الفت

 700مليون درهم منها  1.716وتحسين مناهج التعليم كما تتطلب تعبئة غالف مالي إجمالي يقدر ب
 2012وسيمكن هذا المبلغ الذي وصل خالل شهر يوليوز . مليون درهم برسم مساهمة هذا الصندوق

 :المؤسسات التعليميةمن  %85مليات التالية ب إنجاز العمن مليون درهم  804,5إلى 
 

 :التجهيز بالمعدات المعلوماتية 
 

مؤسسة بالقاعات المتعددة الوسائط وبالحقائب المتعددة الوسائط والربط بشبكة  2.838 
 األنترنيت؛

 

 المتعددة الوسائط؛ بدائية بالحقائمدرسة ابت 6.500 
 

 .يضاء والمعدات التفاعلية المحمولةمدرسة ابتدائية بالصبورات التفاعلية الب 100 
  

 :الرقمية لموارداقتناء ا 
 

 الرقمية؛ واردإحداث مختبر وطني للم 
 

 ؛واردمفتش جهوي على استعمال هذه الم 600تكوين  
 

 ."في التعليم  تمعلومات واالتصاالال تكنولوجيا"تسمى   إحداث بوابة إلكترونية 
 

 :في التعليم  تتصاالمعلومات واالال تكنولوجياتطوير استعماالت  
 

 تنظيم تنسيقيات جهوية وإقليمية؛ 
 

 فاعل تربوي؛ 2.000ورشة للقرب لفائدة  200تنظيم  
 

في التعليم تم   تمعلومات واالتصاالال حقيبة متعددة الوسائط تتعلق بتكنولوجيا 200.000توزيع  
 إعدادها من أجل توزيعها على األساتذة؛

 

المختبر ( في التعليم  تمعلومات واالتصاالال كنولوجياإحداث مختبر وطني الستعماالت ت 
 ).في التعليم  تمعلومات واالتصاالال الوطني لتتبع إدماج تكنولوجيا

 
مركزا للتكوين باألكاديميات والمندوبيات ومراكز  148ستاذا وإطارا وإحداث أ 147.277تكوين  

  تمعلومات واالتصاالال تكنولوجياكوري للتكوين في /التكوين األولي باإلضافة إلى مركز مغربي
 .في التعليم بالرباط
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 :إنجاز العمليات التالية 2013برسم سنة   ومن المتوقع
 

ثانوية بالقاعات المتعددة الوسائط والربط مع شبكة األنترنيت  206 إعدادية و 1.233تجهيز  
ددة الوسائط والربط مع مدرسة ابتدائية بالحقائب المتع 6.154والحقائب المتعددة الوسائط وكذا 

 شبكة األنترنيت؛
 

 استفادوا من عملية التكوين؛ لهم أنستاذا ومديرا ومفتشا لم يسبق أ 52.723تكوين  
 

لمناهج  12لفائدة المستويات  الرقمية وارداقتناء ووضع رهن إشارة المنظومة التربوية مجموع الم 
  النظام التربوي المغربي؛

 

 .في التعليم بالمؤسسات التعليمية تمعلومات واالتصاالال تكنولوجيا إنعاشإحداث آليات لتتبع و 
   

 : صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن 6.3.2
 

رغبة في التمكن من ضبط حسابات عمليات وذلك  2007ابتداء من حساب هذا ال تم إحداث
 في الجانب المدينيتضمن ووالرابط بين المدن،  مواكبة اإلصالحات المتعلقة بالنقل الطرقي الحضري

النفقات المتعلقة بمواكبة إصالح النقل الطرقي والمنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل أو تم 
النفقات المتعلقة بمنح تجديد سيارات األجرة و تعاقدي مع مهنيي القطاع المعنييناالتفاق بشأنها في إطار 
 .نية حسب النصوص التنظيمية الجاري بها العملمن الدرجة األولى والثا

 
مقابل مليون درهم  1.323,45حوالي  2011وقد بلغت موارد هذا الصندوق برسم سنة 

مسجلة  2009و 2010مليون درهم على التوالي خالل سنتي  994,16مليون درهم و   1.354,42
مليون  300غالف مالي قدره ه لخصص هذا الصندوق  أن علما، % 15,38بنسبة  سنويا بذلك ارتفاعا

 .سنويادرهم 
 

  صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدنتطور موارد ونفقات 
 )بماليين الدراهم(
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بتعبئة مبلغ إجمالي يقدر  2011قامت العمليات المنجزة في إطار هذا الصندوق خالل سنة 
 :لعمليات على المحاور التاليةارتكزت هذه ا. مليون درهم 372بحوالي 

 
 إقتناء وتركيب الردارات وأجهزة مختلفة؛ 

 

مواكبة البنيات المعنية  على إحداث نظام للحكامة يتعلق بمدونة السير الجديدة والسهر على ضمان  
 استمرارية هذا النظام؛

 

 بمدينة المحمدية؛ حطة توقفتهيئة م 
 

رويج للمنتجات اإلجتماعية لفائدة المهنيين ومأجوري مواصلة عملية الشبابيك الوحيدة من أجل الت 
 قطاع النقل؛

 

 إقليم من أجل تحسين ظروف النقل بالجماعات القروية؛ 45إنجاز دراسات للقرب على مستوى   
 

إنجاز دراسات مختلفة حول إعداد استراتيجية جديدة للتكوين حول المهن المتعلقة بالنقل والسالمة  
  ؛ستثمار الخاص في هذا القطاعالطرقية وكذا تشجيع اال

 

 دعم شركات النقل الحضري بالحافالت؛ 
 

 .تفعيل برنامج تجديد سيارات األجرة من الصنف الثاني 
 

 اإلعانات الممنوحة لفائدة الفاعلين في مجال النقل الحضري
  1201-9200خالل الفترة  

 

 
 : صندوق التطهير السائل وتصفية المياه المستعملة 7.3.2

 
ة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالتطهير السائل وتصفية المياه المستعملة، رغب

الوزير المكلف  يعتبرالذي إحداث صندوق التطهير السائل وتصفية المياه المستعملة  ،2007 تم سنة
 .بالداخلية هو اآلمر بقبض موارده وصرف نفقاته
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يزانية العامة ومن الموارد األخرى التي يمكن وتتكون موارد هذا الحساب من مخصصات الم
تمويل النفقات ل وتخصص هذه الموارد .تخصيصها للصندوق طبقا للتشريع والتنظيم الجاري به العمل

دفع المبالغ لفائدة الفاعلين لالمتعلقة بإنجاز دراسات حول التطهير السائل وتصفية المياه المستعملة و
 .تدبير خدمة التطهير السائلوالخواص المكلفين بأالعموميين 
 

 تتم. مليون درهم 1.166ما قدره  2011-2009 الفترةبلغت موارد هذا الصندوق برسم وقد 
 2020 سنة في أفق يهدفالبرنامج الوطني للتطهير السائل الذي تمويل للمساهمة في  الموارد تعبئة هذه

 :إلى تحقيق ما يلي
 

 مجال الحضري؛بال% 80ية تصل إلى لربط إجما نسبةبلوغ  
 

 ؛%60تقليص التلوث بنسبة  
 

 ت لتصفية المياه المستعملة؛آإنجاز منش 
 

 .رفع مستوى المهنية في تدبير خدمة التطهير السائل 
 
 
 

U 2013-2009تطور مخصصات الميزانية المرصدة للصندوق خالل الفترة  
 )بماليين الدراهم(

 

 
 إعتمادات مبرمجة(*)  

 
صندوق التطهير السائل وتصفية المياه تي تم رصدها في إطار بلغت مخصصات الميزانية ال

مليون درهم سنويا وذلك من أجل تلبية حاجيات  600 ما قدره 2013-2012برسم سنتي  المستعملة
 . السائل االستثمار في إطار البرنامج الوطني للتطهير

 
بشراكة ير السائل في تمويل مشاريع التطه 2011-2009خالل الفترة ساهم هذا الصندوق و قد 

مليون درهم  1.345مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والوكاالت المستقلة بملغ إجمالي يقدر ب 
 .مساهمة لقطاع البيئةكمليون درهم  957مليون درهم كمساهمة لوزارة الداخلية و 388منها 
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 :بما يلي 2011تميزت وضعية التطهير السائل بالوسط الحضري عند نهاية سنة 
 

مليون متر مكعب  600مليون متر مكعب في السنة مقابل  700إجمالي إنتاج النفايات السائلة  بلغ 
 ؛2005سنة 

 

 ؛2005سنة % 7مقابل % 24بلغت نسبة الربط بشبكة التطهير السائل حوالي  
 

 ؛2005محطة سنة  21محطة مقابل  64بلغ عدد محطات التصفية التي تزاول مهامها فعليا  
 

جماعة مقابل  177حاليا عدد الجماعات التي تقوم بتدبير احترافي لخدمة التطهير السائل إلى  وصل 
 .2005جماعة سنة  101
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في إطار  وتصفية المياه المستعملةاستفادت من الدعم المالي للصندوق الوطني للتطهير السائل 
 درهم ونملي 1.400 لية تقدر ببتكلفة إجماجماعة  149حوالي  البرنامج الوطني للتطهير السائل،

بلغ تقدم األشغال بها   ، انطلقت مجموعة من المشاريعلسياقوفي هذا ا. 2011-2009برسم الفترة 
 :المستويات التالية

 

Uمشاريع التطهير السائللتقدم األشغال ب الوضعية الحالية 

 
 

 : الصندوق الوطني لحماية وتحسين البيئة 8.3.2
 

حماية وتحسين ب ضبط حسابات العمليات المتعلقةمن أجل  2007سنة  تم إحداث هذا الصندوق
يتم تمويل الصندوق و . المتعلق بحماية واستصالح البيئة 11-03وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون  البيئة

بواسطة مخصصات الميزانية العامة والهبات والوصايا والموارد األخرى التي يمكن تخصيصها 
 .والتنظيم الجاري بهما العمل للصندوق طبقا للتشريع

 
مليون  474مليون درهم مقابل  625 ما قدره 2011وارد هذا الصندوق خالل سنة بلغت م

مسجلة زيادة سنوية بمعدل  2009و 2010مليون درهم على التوالي خالل سنتي  272درهم و
51,68 .% 

 
مبلغا إجماليا يقدر  2011-2009المنجزة في إطار هذا الصندوق برسم الفترة  نفقاتوقد بلغت ال

 .نفايات المنزليةتدبير الالبرنامج الوطني ل ت بذلك في تفعيلساهمو  مليون درهم 418 ب
 

U 2011-2009خالل الفترة  وتحسين البيئةلحماية تطور موارد ونفقات الصندوق الوطني 
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 : نفايات المنزليةتدبير الالبرنامج الوطني لأهداف  .1
 

 :ىأساسا إليهدف البرنامج 
 

سنة %  90و 2016سنة  % 85إلى مستوى  المنزلية النفايات و تنظيف من نسبة جمع الرفع 
 ؛2030 سنة بحلول % 100والوصول إلى  2020

 
 ؛)%100( 2020كل المراكز الحضرية سنة  لفائدةإنجاز مطارح مراقبة للنفايات المنزلية  

 
 ؛2020بحلول سنة  )%100(كل المطارح الغير المراقبة  أو إغالق إعادة تأهيل 

 
  ه؛إضفاء الطابع المهني على تدبيرتحديث قطاع النفايات عبر  

 
بحلول سنة % 20التدوير إلى  لرفع مستوىو ذلك تطوير عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات  

 ؛نموذجية للفرز عملياتبمع القيام  2020
 

 ؛لى كل عماالت وأقاليم المملكةعالمتعلقة بتدبير النفايات المنزلية ة تعميم المخططات المديري 
 

  .تحسيس وتكوين الفاعلين األساسيين في ميدان تدبير النفايات 
 
 : تكلفة البرنامج .2

 
موزعة مليار درهم  37وقد قدر الغالف المالي اإلجمالي لالستثمارات المرتبطة بهذا البرنامج ب

 :كما يلي
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 :في إنجاز البرامج التالية يةلنفايات المنزلتدبير االبرنامج الوطني لساهم 
 

 :إنجاز مطارح مراقبة 
 

 .قيد اإلنجاز 4مطرحا مراقبا وتوجد  14تم إنجاز  

 
من مجموع % 33طن سنويا أي بنسبة  1.663.250مطرح مراقب من معالجة  14مكن 

لنسبة ومن المتوقع أن تصل هذه ا. ماليين طن سنويا 5بالمغرب والمقدرة ب  المنتجة النفايات المنزلية
 %. 67مطارح مراقبة توجد قيد اإلنجاز إلى  6بعد انطالق عمل 

 
 :إعادة تأهيل مطارح عشوائية 

 

 .امطرحا عشوائي 21تم إعادة تأهيل  
 

 :المخططات المديرية نجازإ 
 

 .مخططات مديرية 5تم إعداد  
 

لنفايات ا تدبيربلغت مساهمة الصندوق في إنجاز العمليات المبرمجة في إطار البرنامج الوطني ل
 :يلي ، ما2013و  2012خالل سنتي المنزلية 

 
العمليات 
 المنجزة

2012 2013 2012-2013 
ة فالتكل

 اإلجمالية
مساهمة 
 الصندوق

ة فالتكل
 اإلجمالية

مساهمة 
 الصندوق

 ة فالتكل
 اإلجمالية

مساهمة 
 الصندوق

إنجاز مطارح 
 278 1.056,1 148 562 130 494 مراقبة

إعادة تأهيل 
 85 100,45 42 42 43 58 عشوائية مطارح

في المساعدة 
شراف على اإل

  اريعإنجاز المش
20 20 20 20 40 40 

 403 1.196,55 210 624 193 572 المجموع
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 2013-2012برسم سنتي  لنفايات المنزلية تدبير االمساهمات المرصدة لفائدة البرنامج الوطني ل

 

 
 : زسيتم إنجا 2013بالنسبة لسنة 

 
 ؛مليون درهم 491تكلفة إجمالية تقدر بجديدة بمراقبة ارح مط 9 
 

 .مليون درهم 42تصل إلى  كلفة إجماليةتبتلقائي مطرح  14تأهيل  
 

 : صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية 9.3.2
 

المكررة من قانون المالية  16تم إحداث صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية بموجب المادة 
يهدف إلى المساهمة في عمليات اإلنقاذ والمساعدة وتحسين وسائل تدخل مختلف و .2009لسنة 

القطاعات والهيئات المعنية وإصالح وترميم البنيات المتضررة وتعزيز وسائل اليقظة واإلنذار وإحداث 
 . مختلف تجهيزات الوقاية

   
مليون درهم،  1.961حوالي  2012-2009تبلغ الموارد المعبأة في إطار هذا الصندوق للفترة 

مليون درهم ومساهمة من صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية  861منها هبة سعودية بمبلغ 
مليون درهم على مدى  800مليون درهم وإعانة من الميزانية العامة بمبلغ  300واالجتماعية بمبلغ 
 .مليون درهم سنويا 200أربع سنوات بمعدل 

 
 :العمليات التاليةلبرامج واتخصص هذه الموارد لتمويل 

 

 :ب المتعلقة عمليات إصالح وإعادة بناء التجهيزات المتضررة. 1
 

األضرار الناتجة إصالح الطرق وفتح مسالك مؤقتة وإصالح  :الطرق والمسالك والمنشآت الفنية 
 مليون درهم؛  250الفيضانات على مستوى الطرق والمنشآت الفنية بغالف مالي يصل إلى عن 

 

وتبلغ مساهمة الصندوق في  .إصالح المنشآت المتضررة جراء الفيضانات :نيات األساسية للريالب 
 مليون درهم؛ 150هذه العمليات ما قدره 

 

 100بتكلفة تقدر ب ضحايا الفيضاناتفائدة قام الصندوق بتمويل البرنامج االستعجالي ل :السكن  
 مليون درهم؛
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 200للضمان لدى صندوق الضمان المركزي بمبلغ  إحداث صندوق :دعم المقاوالت المتضررة 
وتهم . مليون درهم لفائدة الوكالة الوطنية للمقاوالت الصغرى والمتوسطة 50مليون درهم منها 

العمليات المنجزة تقديم مساعدات للمقاوالت المتضررة بالمناطق الصناعية لمغوغة بطنجة في شكل 
اد قطع الغيار والمواد األولية الالزمة إلعادة التشغيل تحمل للرسوم الجمركية المفروضة على استير

 .مليون درهم 25بمبلغ 
 

 :لوقاية وتعزيز وسائل اإلنذار واليقظة وفق البرنامج التاليلتجهيزات  بناء. 2 
 

من أجل تسريع وتيرة إنجاز المنشآت المتعلقة بالحماية من الفيضانات والتي تهم  :المنشآت المائية  
وهي طنجة  أقاليم 6عمليات تهم  7تعتبر األكثر إلحاحا، تم وضع برنامج يشمل  نقطة سوداء 50

ويغطي هذا البرنامج الذي تبلغ تكلفته حوالي . الفنيدق والناظور والحسيمة وبولمان ووجدة-والمضيق
وقد تطلبت العمليات التي تم الشروع في إنجازها سنة . 2012-2009مليون درهم، الفترة  690

مليون درهم  248تعبئة غالف مالي يصل إلى  2011و 2010تي ل إنجازها سنوتواص 2009
 مليون درهم من أجل إنجاز مشروع مغوغة؛  138منها 

 
بغية تحسين الفترات الزمنية الالزمة  إلطالق  :وسائل التوقع واإلنذار الخاصة باألرصاد الجوية 

رنامج عمل على مدى ثالث سنوات يهم اإلنذارات وجودة ودقة توقعات األرصاد الجوية، تم إعداد ب
ويتمحور هذا البرنامج حول توسيع تغطية ردارات األرصاد . مديرية األرصاد الجوية الوطنية

ووضع أنظمة لإلعالن واإلنذار بالتساقطات وتحسين كثافة شبكة تتبع األرصاد وتعزيز شبكة الجوية 
أنظمة تجميع المعطيات وتوزيع النشرات ير طوالتتبع األوتوماتيكي وتحسين أنظمة التوقع الرقمي وت

مليون  135,50مليون درهم  منها  210وتقدر تكلفة هذا البرنامج بحوالي . واإلنذاراتالجوية 
 .2010درهم تم تعبئتها برسم سنة 

 
مليون درهم   1.393,86 يحوالب 2011-2009ستمكن هذه الموارد التي تقدر برسم الفترة 

 :   حسب مختلف المتدخلين كما يليحة المكاف في تمويل عمليات
 

 2011-2009الصندوق خالل الفترة  اتتوزيع مساهم
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 :صندوق التنمية الطاقية  10.3.2
 

إلى ضبط الحسابات المتعلقة  2009يهدف صندوق التنمية الطاقية الذي تم إحداثه سنة 
للفاعلين العموميين والخواص اإلنتاج الطاقي وتعزيزها وبمنح الدعم المالي ات لمحافظة على قدربا

هؤالء طبقا لإلطار االتفاقي بين الدولة و، وذلك العاملين في ميادين الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية 
يتم تمويل هذا الصندوق أساسا من الموارد المتأتية من االتفاقيات المبرمة بين الدولة والفاعلين و. ينالفاعل

 .المذكورين أعاله
 

في شكل دوالر  ونملي 800 بقيمةستفاد الصندوق منذ إحداثه من مخصصات مالية هذا، وقد ا
مليون  300(  العربية المتحدة واإلمارات) مليون دوالر 500(من المملكة العربية السعودية ات هب

وامتالك التقنيات تعزيز القدرة على إنتاج الطاقة من شأن هذا الغالف المالي أن يساهم في و .)دوالر
 .قطاعات مختلفة طرفالمتجددة من  اتواستخدام الطاقالفعالية الطاقية تشجيع يلة بالكف

 
 هذا وقد تم تخصيص .مليون درهم 5.807,11 مبلغ تمت تعبئة، 2012-2009خالل الفترة 

  :تمويل العمليات التاليةن درهم لوملي 2.315,421
 

 طرف الوطني لإلجراءات ذات أولوية من طخطمال تفعيل 
 مليون درهم؛ 1.500,00 ..........................................الوطني للكهرباء المكتب 
 

  ؛مرهمليون د 355,00 ...........يستثمار الطاقإلا شركة رأسمالمساهمة الدولة في  
 

  لفائدةد الخصم على استهالك الكهرباء يسدت 
 ؛مليون درهم 311,00 ..................- 20/-20إطار عملية  في موزعي الكهرباء  
 

 الذي ينجزه معهد األبحاث تمويل برنامج البحث 
 ؛مليون درهم IRESEN(............... 75,00(دةيدلجالطاقة الشمسية والطاقات ا في

 

 لفائدة شركة دفع قروض قابلة لالسترجاع 
  وحدة في إطار تفعيل  المتوسط  رونو طنجة

 ؛مليون درهم 70,611... ..................."طرح السائل الصناعي 0"و" كربون 0" 
 

 بالمدرسة " الطاقات المتجددة"تفعيل خيار  
 .مليون درهم 3,810 ...................................... الوطنية للصناعات المعدنية

 
التمويل المتوقعة من طرف قطاع الطاقة و التي ستقتطع من الصندوق ابتداء من  أما التزامات

 :مليون درهم و تهم العمليات التالية  2.055,77فستبلغ  2013سنة 
 
 مليون درهم؛ MASEN(.............. 1480(الوكالة المغربية للطاقة الشمسية رفع رأسمال  
 
 ؛مليون درهم 400 ...وجدةالقطب التكنولوجي ل عرض مغرب الطاقات المتجددة في تعبئة 

 
 الطاقة بحاث فيمعهد األمن طرف  ثتمويل برنامج البح مواصلة 

 ؛مليون درهم IRESEN(................................  175( دةيدلجالشمسية والطاقات ا
 

 اتالمدرسة الوطنية للصناعب "الطاقات المتجددة"خيار  وضعنهاء إ 
 .مليون درهم  0,770  ....................................................................المعدنية
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  ريــد البحـة والصيمجال الفالح :الفصل الرابع
 

 ة والصيد البحري يبلغ عدد الحسابات المرصدة ألمور خصوصية العاملة في مجال الفالح
 . 2011من مجموع نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية المنجزة سنة % 9حسابات وتمثل  8

 
U املةالع المرصدة ألمور خصوصيةتطور موارد الحسابات 

U1120-9200برسم الفترة  ة والصيد البحريفي مجال الفالح  

 
 : صندوق التنمية الفالحية 1.4.2

 
سنة  و تتميمه على الخصوص وتم تعديله 1986تم إحداث صندوق التنمية الفالحية سنة 

 :ويساهم أساسا في العمليات التالية ،2007
 

في شكل إعانات ومنح لتشجيع االستثمار الدولة  من تحديث قطاع الفالحة عبر تقديم مساعدات 
 الخاص في هذا القطاع؛

 

في إطار برامج محاربة آثار الجفاف التي  خاصة تمويل عمليات اقتناء وتخزين ونقل وتوزيع الشعير 
 على تنفيذها؛الحكومة تسهر 

 

 محاربة األمراض المعدية المرتبطة بالطيور؛ 
 

 .اقديالفالحية في إطار تع سالسلتأهيل وتنمية ال 
 

ذات القيمة  سالسلتنمية ال التي تتوخىفي إطار الدعامة األولى من مخطط المغرب األخضر 
صندوق  يساهم، مشروع 900إلى  700بين ضيعة تهم  400.000مستوى  المضافة العالية على

لحوم ال سالسلتنمية  تشملعقود برامج  10 االستثمار المتوقع في إطار   تحفيز على   الفالحية التنمية
 .والدواجنوالخضروات الحمراء والحليب والبذور والحبوب والزراعات الزيتية 

 
صندوق من طرف القرض هذا اليتم توزيع مساعدات الدولة المقدمة لفائدة الفالحين في إطار و
 :دعم صندوق التنمية الفالحية المحاور األساسية التالية شملوي .مغربللالفالحي 

 
بنظام الري الموضعي هكتار وتجهيزها  50.000مساحة ض لتغطية حوامتجديد وتوسيع زراعة ال 

 ر درهم؛ييمال 9وتحسين شروط تثمين اإلنتاج وتشجيع الصادرات وهو ما يتطلب استثمارا بمبلغ 
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هكتار وتحسين تقنيات الري والتحفيز  1.220.000توسيع زراعة أشجار الزيتون على مساحة  
مليار درهم  29,5بحوالي  تقدر تكلفة إجماليةباألسواق الخارجية  على التثمين والمساعدة على تنويع

 ؛2020 سنة في أفق
 

معدات ب بشبكات الحماية و هكتار 27.000وتجهيز والمكشوفة المغطاة  ة الخضرواتتوسيع زراع 
في مليار درهم  21بحوالي جمالي االستثمار اإليقدر و. الصادراتالري االقتصادي مع ضمان تنوع 

 ؛ 2020 سنة أفق
 

 سنة لتر في أفق ماليير 3سنويا من أجل بلوغ إنتاج حوالي % 15الرفع من إنتاج الحليب ب  
وتخصص الضيعات الصغيرة  ذات إنتاجية عالية إحداث ضيعات كبيرةتحفيز على العبر  2014
 أفقرهم في د ماليير 10جمالي يقدر بإبمبلغ  سلسلةهذه الب الخاصةطة وتنمية االستثمارات سوالمتو

 ؛2014 سنة
 

قطيع اللحوم الحمراء والرفع من الجودة عبر تنمية مشاريع مندمجة لتجميع مراكز  إنتاجية تحسين 
درهم  ماليير 6ب  اإلجمالي االستثماريقدر و. لتقطيع و الجزارةابح ووحدات اذوالمتربية المواشي 

 ؛2014 سنة في أفق
 

 من خالل 2020 سنة في أفق طة و ذلكفي سنة متوسن طن من الحبوب ييمال 7حوالي إنتاج  
 عبر تطوير مشاريع التجميع؛ هكتار يينمال 4نتاجية على مستوى تحسين اإل

 

 765البذور بالنسبة لمختلف المزروعات وتحسين استعمالها بتكلفة تقدر ب  إنتاجمين قدرات أت 
 مليون درهم؛

 

شروط الصحة والنظافة  نتاج وتحسينتحسين مردودية قطاع الدواجن عبر تحديث آليات اإل 
 .2013 سنة درهم في أفق رليام 4,5الدواجن باستثمار يقدر ب لمنتوجات 

 
من العمليات  ةفي تمويل مجموع 2011-2009وقد ساهم صندوق التنمية الفالحية خالل الفترة 

صندوق برسم التالي المداخيل والنفقات المنجزة في إطار هذا ال الرسمويبين . المتعلقة بالتنمية الفالحية
 . 2011و 2010و 2009سنوات 

                        
U1201-9200خالل الفترة  تطور موارد ونفقات صندوق التنمية الفالحية 

 بماليين الدراهم 
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درهم مقابل  مليون 3.382ما قدره  2011بلغت موارد صندوق التنمية الفالحية خالل سنة 
مسجلة بذلك  2009و 2010ي تم على التوالي خالل سنمليون دره 2.987و مليون درهم  3.314

 :يمكن توزيع هذه الموارد كما يلي .%6,41زيادة سنوية متوسطة ب
 

 بماليين الدراهم 1201-9200بنية الموارد األساسية برسم الفترة 
 

 
 
 

 مما مكن من مليون درهم  2.525,28ما قدره  2011في حين، بلغت النفقات خالل سنة 
 :التالية األساسية لياتإنجاز العم

 
 2011توزيع النفقات المنجزة  حسب العمليات خالل سنة 
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من الغالف المالي % 79 حوالي ميزانية الصندوق، استنفذت ثالث بنود من 2011خالل سنة 
 :ويتعلق األمر بما يلي. المخصص لإلعانات والمنح

 
 ؛%46العقاري التحسين فالحية و -التهيئة الهيدرو 

 

 ؛%21ز الضيعات الفالحية تجهي 
 

 .%12 الفواكهوتقليم أشجار تكثيف اإلنتاج الحيواني  
 

 :كما يلي 2011-2009يمكن تقديم تطور النفقات المتعلقة بالثالثة بنود السابقة الذكر برسم الفترة 
 

 
أساسا  المذكورةالمنح خالل الفترة و تتعلق منجزات صندوق التنمية الفالحية برسم اإلعانات

 :لعمليات التاليةبا
 

 المتوسطة النسبة 2011 2010 2009 
 %64,01 269 163 100 اإلنتاج الحيواني

 %42,80 104 102 51 غرس األشجار المثمرة
 %39,41 103 39 53 تعزيز الصادرات الفالحية

 %32,52 073 1 686 611 فالحية -التهيئات الهيدرو
 %23,36 70 49 46 وحدات التثمين

 %18,13- 488 754 728 لفالحيةالمعدات ا
 

من إبراز  2011-2009و قد مكن تحليل منجزات الصندوق برسم اإلعانات و المنح للفترة 
 :النقاط التالية

 
 2011-2009تطورا مهما خالل الفترة  تكثيف اإلنتاج الحيوانياإلعانات الممنوحة برسم عرفت  
بإنتاج والمتعلقة  2010اعتمادها منذ سنة  الجديدة التي تمالمساعدات ويعزى ذلك إلى  .+%)64(

 ؛المستوردة األبقار واقتناءالعجول الملقحة اصطناعيا 
 

 +%) 42,8( 2011-2009ارتفاعا ملحوظا خالل الفترة  المثمرةشجار األعملية غرس عرفت  
الفالحين  في البرامج الجديدة للمساعدات الممنوحة من طرف  انخراطويعزى هذا التحسن إلى 
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البرامج المبرمة مع هذه السالسل من -وذلك طبقا للعقود 2010 مارسوق التنمية الفالحية منذ صند
مخطط المغرب "غرس هذه األشجار المسجلة حاليا من بلوغ أهداف  ةستمكن وتير. اإلنتاج

هكتار سنويا ألشجار  7.000 ب تقدر مع وتيرة غرس خالل الخمس سنوات المقبلة" األخضر
 ؛سنويا ألشجار الزيتونهكتار  40.000الحوامض و

 

وتيرة  و زادت .%32,52لتهيئات بنسبة ا برسم ارتفع المعدل السنوي لمبلغ اإلعانات الممنوحة 
ل األراضي الفالحية إلى مناطق مسقية باستعمال الري الموضعي نتيجة لتحسن نسبة اإلعانات يتحو

لفائدة الفالحين (% 100 لىإ% 80من  2010ذ مارس حيث انتقلت من ،الممنوحة لهذا الغرض
 ؛سابقا% 60بدل من ) والمنخرطين في مشاريع التجميعالصغار 

 
إلى  2011-2009خالل الفترة % 23,36ارتفاع اإلستثمارات في وحدات التثمين بنسبة يعزى  

و قد مكن النظام . على المستوى البعدي اإلنتاج سالسلتحديث نسيج الصناعات الغذائية وتنمية 
ستفادة من تلك اإلعانات و كذا منح عانات من توسيع الئحة وحدات التثمين المؤهلة لالالجديد لإل

إعانات إضافية لفائدة مشاريع تجميع حول وحدات التثمين، مما سيحافظ على الوتيرة التصاعدية لهذه 
 ؛ العملية خالل السنوات المقبلة

 

 %26بنسبة ) الحوامض أساسا(حية تراجع حجم المساعدات الممنوحة برسم إنعاش الصادرات الفال 
 %39,4، فقد ارتفع حجم المساعدات بنسبة 2011أما في سنة . 2010و  2009بين سنة 

و ذلك بعد دخول المساعدات الجديدة لصادرات الطماطم و توت األرض و  2009بالمقارنة مع سنة 
 زيت الزيتون حيز التنفيذ؛

 

  2009بين سنتي  %18,13عدات الفالحية بنسبة اإلعانات الممنوحة برسم إقتناء الم تانخفض 
و تجدر اإلشارة أن ). %+52( 2010و  2008و ذلك بعد اإلرتفاع المسجل بين سنتي  2012و 

 .من المساعدات الممنوحة في هذا اإلطار %70كلفة إقتناء الجرارات تمثل أكثر من 
 

 :كما يليالعمليات  أهم حسب 2011اإلعانات الممنوحة سنة  وتتوزع
 

  1120خالل سنة من طرف صندوق التنمية الفالحية الممنوحة و المكافآت توزيع اإلعانات 
 

 
فالحية  -المعدات الفالحية والتهيئة الهيدروالضيعات ب تمثل المساعدات المخصصة لتجهيز

 .من المبلغ اإلجمالي للمساعدات الممنوحة %67والعقارية 
 



   2013 مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة
 
 

 70                                                                                           لحسابات الخصوصية للخزينةاتقرير حول 
 
 
 

 

عبر صندوق التنمية الفالحية إلى جانب مساهمة القطاع  نوحةمالم المالية يشكل مبلغ اإلعانات
" المغرب األخضر"درهم وذلك من أجل تفعيل عمليات  الييرم 7,4 ب يقدر اإجمالي االخاص استثمار

 .المستوفية لشروط هذه اإلعانات 
 

  الذي يقدر 2012برسم سنة برنامج استعمال االعتمادات المبرمجة  و يشمل
 :م ما يليمليون دره 2.124,6ب 
 

 ؛%74مليون درهم، أي  1.560,0   ..........للمغرب الفالحي القرض دفعات لفائدة 
 

 ؛%21أي  مليون درهم، 454,2   .....................جفافالآثار محاربة برنامج  
 

 ؛%3مليون درهم، أي  60,8   .........................الفالحية  تأهيل السالسل 
 

 .%2مليون درهم، أي  49,6   .............................................النخيل 
 

 .لفائدة الفالحين هم من اإلعاناترمليون د 1.560تم توزيع مبلغ  2012 يونيوإلى غاية متم 
 
تكثيف نظام التحفيز على  2013-2012وفقا لمخطط المغرب األخضر سيتم خالل سنة و
 :لتدابير التاليةمن خالل ا في القطاع الفالحي االستثمار

 
خاصة عبر تبسيط  2011يناير ء من شهر اابتدالذي انطلق المساعدات الحالي  نظامإصالح   

 المساطر؛
 

 ؛حيز التنفيذ 2011عقود البرامج المبرمة سنة  المنصوص عليها فيدخول اإلعانات الجديدة  
 

خاصة عبر تفعيل "  خضرغرب األمخطط الم"مواصلة دينامية اإلستثمارات الخاصة التي دعى إليها  
األراضي وكذا المشاريع التي تدخل في إطار الشراكة بين القطاع العام  مشاريع جديدة لتجميع

 ؛"المغرب األخضر"ة الثانية لمخطط والقطاع الخاص والمشاريع التي تعد الدعام
 

 .  تعزيز عروض تمويل المشاريع الفالحية بواسطة األبناك الوطنية 
 

على التوالي   2013و 2012لغ إعانات صندوق التنمية الفالحية برسم سنتي يتوقع أن يصل مب
 .مليون درهم 3.070مليون درهم و 2.760
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البرامج  –تطبيقا للعقود  ،ومن المتوقع أن تصل مساهمة الدولة إلعادة تأهيل سالسل اإلنتاج
. 2013مليون درهم سنة  142و 2012مليون درهم سنة  70 إلى واالتفاقيات الخاصة المتعلقة بها،

 و والتكوين التنمية والتأطير -البحث(عمليات دعم تنمية سالسل اإلنتاج سيخصص هذا المبلغ لتمويل 
 .بشراكة مع المهنيين المعنيين و ذلك....) تشجيع اإلستهالك

 
 2013يصل المبلغ اإلجمالي لإلعتمادات المبرمجة في إطار صندوق التنمية الفالحية برسم سنة 

 :زعة كما يليومليون درهم م 3.412ما قدره 
 

بماليين  البنود
 بـ% الدراهم

 %90 070 3 )اتاإلعانات والتحفيز(تشجيع اإلنتاج الفالحي 

 %6 200 تنمية سالسل اإلنتاج

البرامج من أجل إعادة تأهيل  -المساهمة في عقود
 %4 142 السالسل الفالحية

 %100 412 3 المجموع
 

 :الوطني الغابوي  الصندوق 2.4.2
 

بهدف  )1949سبتمبر  12بموجب ظهير ( 1949سنة الصندوق الوطني الغابوي تم إحداث 
ضبط حسابات المداخيل والنفقات المتعلقة بتنمية الثروة الغابوية والحفاظ على التوازنات الطبيعية 

غابة في استراتيجية التنمية والتنوع البيئي وتلبية الحاجيات األساسية للبالد من األخشاب وكذا إدماج ال
  2009سنة هذا الصندوق  تعديلتم و قد  .القروية من خالل ضمان تكاملها مع باقي األنشطة الفالحية

حصة من الموارد المتأتية من المجال الغابوي في إطار مشاركة الساكنة  استخالصتمكن من المن أجل 
من الحصيلة اإلجمالية لهذه الموارد % 20وتحدد هذه الحصة في . في تنمية االقتصاد الغابوي

 .حماية الغابة وتنميتهال اوتخصص أساس
 
بما فيها  2011المداخيل المنجزة في إطار الصندوق الوطني الغابوي خالل سنة  تلغبقد و

مليون درهم على التوالي  1.217م وـمليون دره 1.252مقابل  ،مليون درهم 1.230الرصيد المرحل 
ما  2011في حين بلغت النفقات المنجزة من طرف هذا الصندوق خالل سنة . 2009و 2010سنتي 
 2010مليون درهم على التوالي خالل سنتي  541مليون درهم و 572مقابل  ،مليون درهم 695قدره 

 .2009و
 

حياء و إعادة اإلتهدف العمليات اإلستراتيجية المبرمجة في إطار الصندوق إلى تحسين و إعادة 
هكتار سنويا مع إعادة تأهيل الفضاءات عبر إعطاء األولوية لألنواع المحلية كأشجار  50.000تشجير 

 .البلوط و األرز و األركان
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 1201و 2009حسب مكوناتها برسم سنتي  المالية مواردالتوزيع 
 

2009 2011 

 
 

 
الصندوق يبين الجدول التالي تطور أهم المؤشرات المتعلقة بالعمليات الممولة من طرف هذا و

  :2011-2009خالل الفترة 
 

 السنة                          
 المكونات     

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 949 599 930 397 579 263 (*))بالهكتار(تحديد الملك الغابوي 
 421 270 500 144 208000 )بالهكتار(اتالغاب إعادة تأهيل

 تحسين المراعي حياء واإلإعادة  و إعادة التشجير
 988 67 090 69 137 65 )بالهكتار(صيانة المغروسات الغابوية و

 450 595 565 )بالهكتار( انجراف التربةمحاربة 
 41 40 40 )بالماليين العدد(إنتاج المغروسات 

بالمتر (التصحيح الميكانيكي : أشغال مكافحة التعرية
 000 150 000 150 000 160 )المكعب

 1052 1557 1457 )بالكلم(مسالك الغابوية ال أشغال شق و إعادة تأهيل
 430 352 318 )بالكلم(الخنادق المضادة للحرائق  إعادة تأهيلاشغال 

 .نهائي+ تحديد مؤقت ) *(
 

تندرج هذه العمليات في إطار البرنامج الذي أعدته المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة  
 :2014 سنة تالية في أفقالتصحر والذي يهدف إلى بلوغ األهداف ال

 
 ؛ماليين هكتار 9 اهزنمساحة تعلى  الملك الغابوي فيظحت 

 

 مليون هكتار؛ 1,5التحكم في التعرية الناتجة عن السيول على مساحة  
 

 هكتار؛ 500.000حياء وتحسين المراعي الغابوية على مساحة إعادة اإلإعادة التشجير و 
 

 2,5موقعا بيولوجيا وإيكولوجيا يغطي  154ه على مستوى المحافظة على التنوع البيولوجي وتثمين 
 .مليون هكتار
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مليون  871,3حوالي  2011هذا الحساب برسم سنة في إطار  تبلغ النفقات المتوقعةهذا، و
 :يتم تخصيصها إلنجاز العمليات التالية ،درهم

 
 لى مساحة ع انجراف التربةومكافحة  حياء وصيانة األغراسإعادة اإلالتشجير و إعادة 

 ؛هكتار 64.968
 

 هكتارا؛ 12.610زراعة األشجار المثمرة وإعادة إعمار الغابات على مساحة  
 

 ؛هكتار 8.515تحسين المراعي الغابوية على مساحة  
 

 شتلة غابوية ؛ 42.000.000إنتاج  
 

 هكتارا؛ 59.473تهيئة الغابات على مساحة  
 

 لك الغابوية؛كلم من المسا 1.513,5تأهيل إعادة شق وصيانة و 
 

 متر مكعب؛ 165.260لألودية بحجم  التصحيح الميكانيكي 
 

 .عالل الفاسي ووادي المالحللألحواض المنحدرة  التعريةبمحاربة أشغال التهيئة المتعلقة  
 

لمندوبية من الكلفة اإلجمالية للعمليات االستثمارية التي قامت بها ا% 83، تم تمويل بصفة عامة
 . بواسطة موارد هذا الصندوق 2012-2009خالل الفترة غابات ومحاربة التصحر السامية للمياه وال

 
 :صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية  3.4.2

 
بهدف ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالمحافظة على  1990تم إحداث هذا الصندوق سنة 

 .لداخليةالطرائد واألسماك وتحسين الصيد البري والصيد في المياه ا
 

 :عبر الصندوق يتم تمويل هذا
 

واجبات رخص الصيد البري وإيجار حقوق الصيد البري والرسوم المستحقة على الصيد  حصيلة 
 باإلحاشة؛

 

 حصيلة رخص الصيد المائي وإيجار حق الصيد؛ 
 

 الصيدحصيلة الغرامات المحكوم بها والمصالحات المبرمة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف في شأن  
 .البري

 
 مليون درهم  158 على التوالي 2011هذا الصندوق برسم سنة  نفقاتوتبلغ موارد و

مليون  131و 2010سنة  ،مليون درهم 24ومليون درهم  149مليون درهم مقابل على التوالي  22و 
 .2009مليون درهم سنة  20درهم و

 
 :التالية  تالعملياإنجاز ب 2011برسم سنة  هذا الصندوقحصيلة هذا، وتميزت 

 
للمياه  يرامج( موقع صالح للصيد  63من األسماك بيين مال 11,7إنتاج وإعادة توطين  
 ؛) زانات السدودخالبحيرات الطبيعية وو
 

 خزان للسدود؛ 45تعزيز عمليات تربية األسماك ب 
 

تربية إتمام أشغال إحداث محطة لتربية سرطان النهر بإقليم إفران وكذا أشغال إعادة تأهيل محطة  
 السلمون برأس الماء؛
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منطقة  627تتعلق ب  السياحي البري وشركات الصيد البري إنعاش الشراكة مع جمعيات الصيد 
 ؛جرة حالياأمست

 

 .إعادة توطين الطرائد وتربيتهادعوة الجمعيات إلى اإلنخراط في البرنامج الوراثي ومبدأ  
 

 جديدة برمجة عمليات تتم، 2011ة التي انطلقت سنإنجاز األشغال باإلضافة إلى مواصلة 
غير وولماس إتتعلق أساسا بمواصلة تهيئة منطقتين لتربية بعض األنواع من الطرائد ب 2012برسم سنة 

 .محميتين لتعليم الصيد بسيدي عالل البحراوي وبركانو محمية للصيد الملكي  12وتجهيز 
 

 : والمناطق الجبلية ةــصندوق التنمية القروي 4.4.2
 

للتنمية  ةمج المندمجابهدف ضبط حسابات عمليات البر 1994سنة  الحسابإحداث هذا تم 
تمكينه من التكفل كذلك بالبرامج المندمجة للتنمية  أجل من 2012خالل سنة ه تم تعديلو  القروية

 .بالمناطق الجبلية
 

ية و ذلك في ، أعيد النظر في مفهوم التنمية القرو2007و تجدر اإلشارة أنه و ابتداء من سنة 
جانب الفالحي، إدخال الجوانب المتعلقة إلى الإطار رؤية جديدة لتنمية التراب الوطني تروم، باإلضافة 

 .تنمية البشرية إلى مفهوم التنميةبتعزيز البنيات التحتية و تحسين الدخل و ال
 

مشاريع ، جزءا من اعتماداته إلنجاز 2008و في هذا اإلطار خصص الصندوق، ابتداء من سنة 
تساهم على الخصوص في التقليص من الفوارق بين المدن و البوادي، و ال سيما في مجال التعليم و 

 .الصحة و الخدمات اإلجتماعية، و ذلك بمبادرة من القطاع المكلف بالتنمية المجالية
 

 1.335,77مليون درهم مقابل  1.604.77ما قدره  2011بلغت موارد الصندوق خالل سنة 
مسجلة بذلك زيادة  2009و 2010سنتي خالل على التوالي مليون درهم   1.010,27و درهم مليون 

 %.26,03سنوية متوسطة تصل إلى 
 

زيادة سنوية  2011-2009برسم الفترة في إطار هذا الحساب سجلت النفقات المنجزة  في حين
اع  الفالحي بنسبة كما سجلت نسبة مساهمة في تمويل مشاريع تنمية القط ،%56,98متوسطة تبلغ 

8,16% . 
 

و مليون درهم   924,56لى إالفترة  نفسوصل المبلغ المخصص في إطار هذا الصندوق خالل 
 :إنجاز العمليات التاليةقد هم أساسا 

 
 مليون درهم؛ 367,27.....................................المسالكوصيانة  شق 

 

 مليون درهم؛ 364,49......متوسطإنجاز األشغال المتعلقة بالري الصغير وال 
 

 مليون درهم؛ 98,90.................................تثمين المنتجات الفالحية 
 

 مليون درهم؛ 61,48.................غرس  األشجار المثمرة والدعم التقني 
 

 .مليون درهم 20,66......................تربةواستصالح ال التهيئة العقارية 
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 وزيع مساهمة هذا الصندوق في تمويل التنمية الفالحية الجهوية خالل الفترة يمكن ت
 :كما يلي 2009-2010

 
 تمويل التنمية القروية حسب الجهات

 

 
 

 
  ما قدره 2012بلغ تكلفة العمليات األساسية المبرمجة في إطار هذا الصندوق برسم سنة ت

 :وتتعلق هذه العمليات بما يلي. مليون درهم 800
 

 مليون درهم؛ 400,00   ........................................ثار الجفافآمحاربة  
 

 مليون درهم؛ 83,60  ........................................شق وصيانة المسالك 
 

 مليون درهم؛ 30,20   .....................................فالحي-اإلعداد الهيدرو 
 

 .مليون درهم 4,60   ..........................لتهيئة العقاريةوا تربةاستصالح ال 
 

 : تمويل تنمية المناطق القروية
 

في إطار اتفاقيات الشراكة بين الدولة و الجماعات  يةالمجال القطاع المكلف بالتنميةيدخل تدخل 
 : المحلية من خالل المشاريع التالية

 
لجماعات القروية و ل التحتية بنياتالعلى تعزيز  أساسا ي تنصالت المجاليةالمشاريع المندمجة للتنمية  

إحداث األنشطة المدرة للدخل عبر دعم التعاونيات و الجمعيات النسوية المحلية و إعادة تأهيل 
 ؛السياحية الجبلية منازلال
 

حلية أنظمة اإلنتاج الم إحداثو منها المساهمة في لإلجراءات على المستوى المجالي مشاريع الدعم  
تربية تنمية سلسلة و تأهيل الحدائق الطبيعية و  و إنعاش إنتاج األركان في جهة أكادير إدا أوتانان،ك

  ؛المناطق الصحراويةباإلبل  
 

المشاريع التي يكون مصدرها خطط التنمية التي تساهم في فك العزلة عن الجماعات القروية و  
 ؛القرب تعزيز خدمات

 

تحسين   هدف ب بشراكة مع برنامج األمم المتحدة للتنمية 21ببرنامج الخطة  لمشاريع المتعلقةتنفيذ ا 
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   ؛تعزيز طرق تدبير البيئة و التنمية المستدامة وكذاظروف عيش الساكنة القروية 
 

من خالل المساهمة في خاصة ات األولوية ذالجبلية  مناطقبال ةالتدخل السريع المتعلق ةدعم خط 
 .تعليمية -ثار الفيضانات و تقوية البنيات السوسيوآالحد من  إلى هدفت التيالبرامج المستعجلة  

 
اتفاقية متعلقة بإنجاز مشاريع بتكلفة  73، تم التوقيع على 2009و بحيث، أنه ابتداء من سنة 

تمويالت واسطة ، ب46 %مليون درهم، أي  678 في حدودمليون درهم  ممولة  1.466إجمالية قدرها 
 برسم سنتي المدفوعة لغامبالصل تو . 1,16 سبة تأثير تبلغنمن الصندوق، أي 

 .مليون درهم 296,31إلى  2011 و  2010 
 

سوف يتم إتباع ف، 2013ا الصندوق برسم سنة ذتستفيد من تمويل هسبالنسبة للمشاريع التي أما 
 ال سيما ، سيتم اختيار المشاريع المؤهلة وفقا لبعض المعاييرو . لطلب عروض مشاريع ةجديدمسطرة 

 . تأثيرها على االستمرارية البيئيةمدى ا ذاالقتصادية على المنطقة و ك و  االجتماعية زائدة القيمة 
 

 :صندوق تنمية الصيد البحري  5.4.2
 

والنهوض  الثروة السمكيةمن أجل التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالمحافظة على 
 .2009سنة  نمية الصيد البحريتوق تم إحداث صند ،بقطاع الصيد البحري

 
 مليون درهم مقابل 453,32 ما قدره 2011بلغت موارد هذا الصندوق برسم سنة 

من  ، مما مكن2009و 2010 مليون درهم على التوالي خالل سنتي 220ومليون درهم  404,44
  ." هاليوتيس" المسماة قطاع الصيد البحري  إستراتيجيةعمليات تفعيل  انطالق

 
 :بالمحاور التاليةتتعلق ف  2012العمليات المبرمجة برسم سنة ا أم
 

 مليون درهم؛ 129,00  .................................................تأهيل موانئ الصيد  
 

 مليون درهم؛ 69,63  ............... و السمعية البصرية اقتناء وتركيب المعدات التقنية 
 

 ماك بالداخلة تهيئة محطة لتفريغ األس 
 مليون درهم؛ 30,00  ..............................ومركز لمراقبة ورصد بواخر الصيد

 

 مليون درهم؛  25,00 ...............,,"..........................هاليوتيس"تنظيم معرض  
 

 .ممليون دره 4,10  ........................غير الشرعي البحري تعزيز محاربة الصيد 
 

و ذلك  درهم مليون 100في مبلغ  2013عتمادات المخصصة لبرنامج  العمل لسنة اإلتنحصر 
 :العمليات التالية من أجل إنجاز

 
 المائية؛ األحياء تصنيف مناطق تربية 

 

 حصص؛بالنسبة لمخطط تنفيذ نظام تدبير المصايد على أساس الدراسة جدوى إنجاز  
 

 يد؛إصدار عالمات تجارية لمنتوجات الص 
 

 إنجاز دراسة حول تنافسية قطاع تثمين المنتوجات البحرية؛ 
 

 لمنتوجات البحر بطنجة؛ ةب تنافسياقطأحداث إ 
 

 ك؛اسمتأهيل عربات نقل األ 
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 ؛)التشخيص و التعريف و دعم الصناعات( نعاش االبتكارإ 
 

 الدولي؛تصميم و طباعة الوسائل التعليمية بالنسبة للمخطط التسويقي المؤسساتي الوطني و  
 

 ؛بائعي السمك بالجملةبناء مقرات ل 
 

 اإلشهاد؛نظام ب ةالمتعلق ةمج المعلوماتيابرو توسيع و تنفيذ ال تطوير 
 

 تتبع صيد األخطبوط؛نظام المتعلق ب نموذجيال المشروع 
 

 .براج مراقبة البواخر عبر األقمار االصطناعيةأ تعزيز 
 

 ي ـادي والمالـاش االقتصـاإلنع :الفصل الخامس
 

 9ادي والمالي ـمجال اإلنعاش االقتص همتيبلغ عدد الحسابات المرصدة ألمور خصوصية التي 
 مليون درهم أي 10.701دره ـعلى مستوى الموارد ما ق 2011برسم سنة سجلت وقد حسابات، 

 ).4مزيد من التفاصيل بالجدول بالملحق رقم ( 2010مقارنة مع سنة % 34انخفاض بنسبة 
 

 منجزة على مستوى الحسابات المرصدة ألمور خصوصية العاملةحصة الموارد ال
 1201في مجال اإلنعاش االقتصادي والمالي برسم سنة  

 

 
 

 : صندوق النهوض بتشغيل الشباب 1.5.2
 

بهدف وضع شروط  1994سنة " صندوق النهوض بتشغيل الشباب"تم إحداث الحساب المسمى 
. ل العمليات الرامية إلى إدماج الشباب في الحياة العمليةمنح القروض لبعض المقاولين الشباب وتموي

وقد  .ويتم تدبير هذا الحساب من طرف الوزارات المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني والصناعة والمالية
شغيل الذاتي في تمويل صندوق دعم التكذلك من أجل المساهمة  2009سنة  المذكور تم تغيير الحساب

لتمويل الكلي لة من الفوائد والموجهة االمركزي برسم التسبيقات المعفالضمان ندوق صالذي يقوم بتدبيره 
سواء كانوا حاملين  حاملي مشاريع إحداث المقاوالت،من رأس المال بالنسبة لحصة للئي زو الجأ

  .للشواهد أم ال
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 : لــيشغتإنعاش ال
 

لتمويل برامج  2012لى سنة إ 2009 الفترة الممتدة من سنةبرسم  ات المرصدةداإلعتمابلغت 
 ,482 8 إلى 2009سنة  مليون درهم 330,8حيث انتقلت من  ،مليار درهم 1,77إنعاش الشغل 

 :من تحقيق النتائج التالية  وقد مكنت هذه اإلعتمادات. 2012مليون درهم سنة 
 

تداء من منذ تفعيله اب شغلباحثا عن ال 191.520إدماج من  مكن هذا البرنامج :"إدماج"برنامج  
 شهادات التعليم العالي وشكل حاملفي حين . 2012 وإلى غاية متم شهر يونيو  2009سنة 

خالل  من مجموع المدمجين% 39حوالي  الذين يستهدفهم هذا البرنامج بشكل أساسي، والباكالوريا
  .2011سنة 
 

 :م التالي توزيع أعداد المدمجين حسب أنواع الشواهد كما يليسويبين الر
 

يع إدماج الباحثين عن الشغل حسب أنواع الشواهد توز
 2011سنة 

 تطور عدد المدمجين
 

 
 

 

توزيع إدماج الباحثين عن الشغل  حسب نوع 
 2011سنة القطاعات 

 توزيع إدماج الباحثين عن الشغل
 2011سنة  حسب الجهات 
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شابا  10.155 ما مجموعه 2012 ويونيمتم  إلى غاية استفاد ،في هذا اإلطار :"تأهيل"برنامج  
%. 70اإلدماج اإلجمالي برسم هذا البرنامج كما بلغت نسبة . إناثمنهم  %45، باحثا عن العمل

 :يليكما " تأهيل  "طار برنامج إتقسيم المستفيدين من التكوين في  يمكن
 

 حسب طبيعة التكوين المستفيدين توزيع تطور عدد المستفيدين من التكوين

  

 
  2009 سنة منذ  "مقاولتي" بلغ عدد المشاريع التي تم تمويلها في إطار برنامج : "مقاولتي"مج برنا 

 .مشروع 2.960 ،2012 يونيومتم إلى و 
 

  : ىفهو يرمى بالخصوص إل 2013أما برنامج العمل لسنة 
 

 إدماج؛ برنامج باحث عن الشغل في إطار 60.000إدماج   
 

 ؛لتأهي برنامج إطار باحث عن الشغل في 20.000تكوين  
 

  .مقاولتيبرنامج ع في إطار ومشرلحامل مواكبة كل  
 

 : التكوين بالتدرج المهني
 

المتعلق بإحداث و تنظيم  12.00تم تفعيل برنامج التكوين بالتدرج المهني بواسطة القانون رقم 
على األقل من % 20له بييتم تكميرتكز هذا البرنامج على تكوين تطبيقي بالمقاولة و .التدرج المهني

 .هذه المدة بتكوين عام وتكنولوجي ُينظم داخل مركز التكوين
 

 :ويرمي هذا التكوين إلى تحقيق األهداف التالية
 

تسهيل اندماج الشباب في الحياة العملية من خالل ممارستهم ألنشطة مهنية تمكنهم من التوفر على  
 تأهيل مهني؛

 

 والمتوسطة؛ ىقتصادي للمقاوالت والصناعات الصغرالمساهمة في تحسين تأطير النسيج اال 
 

 المساهمة في حماية حرف الصناعة التقليدية؛ 
 

 .ضمان تكوين مالئم للشباب القروي 
 

درهما في الشهر عن كل متدرب يمنح لمقاوالت  250تساهم الدولة في هذا البرنامج بمبلغ 
 . الصناعة التقليدية المشرفة على التكوين
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 منهم متدرب  34.302ما مجموعه  2012-2011سنتي متدربين عدد ال بلغوقد 
 .2012مقاولة في هذا التكوين سنة  10.873متدربة، وقد ساهمت أكثر من  12.169
 

 تطور عدد المستفيدين من التكوين
 

 
 

و في إطار التقارب بين برامج التكوين بالتدرج المهني و أهداف المبادرة  2013برسم سنة 
إلى تكوين و إدماج الشباب المنقطعين عن الدراسة، فقد تمت برمجة  راميةة البشرية الالوطنية للتنمي

 شاب و شابة  60.000و سيستفيد من هذا التكوين  .لتكوين بالتدرج المهنيلمشروع  102
 .ال سيما في العالم القروي

 
 : صندوق إنعاش االستثمارات  2.5.2

 
بهدف تشجيع استثمار القطاع الخاص  1999ندوق إنعاش االستثمارات سنة صتم إحداث 
هذا  رميوي. إحداث مناصب الشغل وتشجيع نقل التكنولوجيا وتفعيل التنمية الجهوية الوطني واألجنبي و

الحساب إلى ضبط العمليات المرتبطة بتحمل الدولة لتكلفة االمتيازات الممنوحة للمستثمرين في شكل 
تقام عليها المشاريع وكذا إنجاز سرجية واقتناء األراضي التي مساهمة في إنجاز البنيات التحتية الخا

 .من ميثاق االستثمار 17عمليات التكوين المهني وذلك طبقا لمقتضيات المادة 
 

كما  ،وفي هذا اإلطار، تقدم الدولة دعما ماليا إلنجاز المشاريع التي تتوفر على معايير محددة
 :الشروط التاليةأحد طبيقي ويتعلق األمر بذلك الميثاق المذكور ومرسومه الت على نص

 
 ؛مليون درهم 200لغ يساوي أو يفوق مب استثمار 

 

 ؛رمنصب شغل قار أو أكث 250إحداث  
 

 ضمان نقل التكنولوجيا؛ 
 

 .المساهمة في الحفاظ على البيئة 
 

 :وفي هذا اإلطار، تستفيد المقاوالت المؤهلة من االمتيازات التالية 
 

تساهم الدولة في تحمل النفقات المتعلقة باقتناء األراضي الالزمة إلنجاز  :على مستوى األراضي 
 من تكلفة األرض التي سيقام عليها المشروع؛%  20برنامج االستثمار في حدود 
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تساهم الدولة في تحمل النفقات المتعلقة بالبنيات التحتية  :على مستوى البنيات التحتية الخارجية 
 من المبلغ اإلجمالي للبرنامج االستثماري؛% 5ز برنامج االستثمار في حدود الخارجية الالزمة إلنجا

 

تساهم الدولة في تحمل مصاريف التكوين المهني المتوقع في إطار البرنامج  :على مستوى التكوين 
 .من تكلفة التكوين%  20االستثماري في حدود 

 
من المبلغ % 5تثمار في حدود ويتم منح المساهمة المالية للدولة الرامية إلى إنعاش االس

إذا كان المشروع يقع بمنطقة % 10ويمكن لهذه النسبة أن تصل إلى . اإلجمالي للبرنامج االستثماري
 .قروية أو بضواحي المدن أو يتعلق باستثمار في قطاع صناعة الخيط والنسيج والنسيج الرفيع المستوى

 
 اتفاقية 89حوالي  2011 سنةخالل  اراالستثم ميثاقوقد همت العمليات المنجزة في إطار 

 10.000درهم من شأنها توفير  ارملي 92بغالف استثماري إجمالي يصل إلى  ،2010سنة  90مقابل 
في إطار هذا الصندوق لتمويل استثمارات في مجال صناعة  المبالغ المدفوعةبلغت و . منصب شغل

 .  مليون درهم 24,18 ما قدرهأجزاء الطائرات والصناعة والسياحة والسيارات 
 

Uتمويل االستثمارات حسب مجال تدخل الحساب 
 

 
Uالتوزيع حسب الجهات لعدد مناصب الشغل المتوقع إحداثها 
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إلى  2011وصل مبلغ التحويالت التي تمت في إطار هذا الصندوق منذ إحداثه وإلى غاية متم 
 .مليون درهم 635

 
U تطورمساهمات صندوق إنعاش اإلستثمارات 

Uبماليين الدراهم( 2011-2002ل الفترة خال( 
 

 
 

 : االستثماراتالوطني لدعم صندوق ال 3.5.2
 

من  2011، سنة هتم إحداث هذا الصندوق الذي يعتبر وزير اإلقتصاد والمالية هو اآلمر بصرف
، الموجهة لدعم رأسمال ، على شكلمساهمات الدولة دفعب المرتبطةية تالمحاسبالعمليات أجل ضبط 

 .  القطاعية والمشاريع الجهوية االستراتيجيات القة مععبفي إطار تعاقدي وذلك  ستثمارات اإل
 

المؤسسات للقطاع و لمساهمات اتفويت من حصيلة % 50يتم تزويد الصندوق أساسا من و 
 . الخاص

 
 مليون درهم، وهو ما يمثل نصف 327,5ما قدره  2011بلغت موارد الصندوق خالل سنة 

 لغ ببم" ملح المحمدية"مجموع المساهمات العمومية في رأسمال شركة  حصيلة تفويت
 .  مليون درهم 655

 
مكنت من التحويل لفائدة و مليون درهم  250ما قدره  2011بلغت النفقات المنجزة خالل سنة 

 ة صة الميزانية العامة في الرأسمال األولي لهذه الشركلح" الصندوق المغربي للتنمية السياحية"شركة 
 " . 2020رؤية "من أجل المساهمة في تمويل االستراتيجية السياحية و ذلك 

 

 : صندوق تضامن مؤسسات التأمين 4.5.2
 

بغرض ضبط حسابات العمليات المرتبطة بمنح المساعدات  1984تم إحداث هذا الحساب سنة 
ك من أجل تغطية العجز في وذل ،التي توجد في حالة تصفية لمقاوالت التأمينوإعانات  لمقاوالت التأمين

الموجودات المتعلقة بفئة التأمين اإلجباري عن السيارات وفق الشروط المنصوص عليها في مدونة 
 .التأمين
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 ليتمكن من تحمل التمويل الجزئي لإلستثمارات  2012و قد تم تغيير هذا الحساب سنة 
 " المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية" و العمليات التي تقوم بها المجموعة ذات النفع العام المسماة

 .و كذا المساهمة في تمويل صندوق دعم التماسك اإلجتماعي
 

نصف حصيلة الرسم المفروض على عقود التأمين التي يتم تمويل هذا الصندوق أساسا بواسطة 
رها أو فسخها تبرمها مقاوالت التأمين وعلى جميع المعامالت المتعلقة بإنشاء العقود المذكورة أو تغيي

باإلضافة إلى  وإعادة التأمين والرسملة المحدثةحصيلة مساهمة مقاوالت التأمين وكذا  باتفاق األطراف
 .فائض الموجودات الناتج عن تصفية مقاوالت التأمين وشركات إعادة التأمين

 
 5.544  مليون درهم مقابل 6.368ما قدره  2011وقد بلغت موارد هذا الحساب خالل سنة 

أي بزيادة سنوية  2009و 2010مليون درهم على التوالي برسم سنتي  4.793 وليون درهم م
مليون  932إلى  2012 ةويتوقع أن تصل موارد هذا الصندوق سن .%15,26متوسطة تصل إلى 

 .درهم
 

ما قدره  2011-2009النفقات المنجزة في إطار هذا الحساب خالل الفترة  مجموعبلغ  وقد
إلنجاز  مليون درهم 580تتم تعبئة  أن 2012ة خالل سن ومن المرتقب .رهممليون د 368,82

 :العمليات التالية
 

 المساهمة في تمويل الحساب المرصد ألمور خصوصية 
 مليون درهم؛ 350  ..."..........................التماسك االجتماعيصندوق دعم " 
 

 مليون درهم؛ 200  .............المساعدات واإلعانات المقدمة إلى مقاوالت التأمين 
 

  اةالمسمالعامة  الجمعية ذات المنفعةتمويل عمليات  
 .مليون درهم 30  ........................"..المهنيةالمعهد الوطني لظروف الحياة "

 
 أخرىمجاالت  :الفصل السادس

 
الموارد  من مجموع% 23,3حسابا وتمثل  17يبلغ عدد الحسابات المصنفة في هذا اإلطار 

مزيد من التفاصيل ( من طرف الحسابات المرصدة ألمور خصوصية 2011المنجزة خالل سنة 
 .)4بالجدول بالملحق رقم 

 
 : الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة 1.6.2

 
 :ما يليالحساب إلى ضبط حسابات العمليات المتعلقة ب هذا يهدف

 
 عليمية وإحداث المرافق العمومية؛اقتناء العقارات الالزمة لبناء المؤسسات الت 

 

 بناء وتجهيز البنايات التابعة ألمالك الدولة؛ 
 

ات االستعمال إصالح وصيانة البنايات التابعة ألمالك الدولة غير المخصصة لقطاع بعينه أو ذ 
 ؛المشترك

 

 .أداء حصيلة بيع أمالك الدولة لفائدة الميزانية العامة 
 

ما ، ومساكن الدولة أراضيمن حصيلة بيع  أساساالتي تتشكل ، لحسابالذاتية ل مواردبلغت ال
على مليون درهم  1.673ومليون درهم  1.399مقابل  ، 2011سنة  مليون درهم 2.021قدره 

وذلك لفائدة الفاعلين العموميين والخواص من أجل إنجاز ، 2009و 2010التوالي خالل سنتي 
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من الحصول على ملكية  مالك الدولة من أجل تمكينهمحتلي بعض أمكذا اقتصادية و-مشاريع اجتماعية
 .خاصة

 
في إطار هذه العمليات مكن من تنفيذ البرامج التي  أأن الوعاء العقاري المعب إلى اإلشارةوتجدر 

 .الخدمات وعات السكن والصناعة والسياحة اتحظى باألولوية والمتعلقة على الخصوص بقط
 

 15.185ر هذا الحساب بما فيها الفائض المرحل حوالي هذا، وبلغت الموارد المنجزة في إطا
مليون درهم على التوالي  14.386ومليون درهم  14.175مقابل  ،2011مليون درهم برسم سنة 

 . %2,74أي بزيادة سنوية متوسطة تصل إلى  ،2009و 2010سنتي 
 

 :وتم استعمال هذه الموارد إلنجاز العمليات التالية
 

  ؛ة حاجيات اإلدارات من التجهيزات العموميةلبييات اإلدارية لتشراء األراضي والبنا 
 

البنايات التابعة لملك الدولة  ظيفإنجاز أشغال طبوغرافية وشراء المعدات الالزمة إلنجاز عمليات تح 
من أجل ضمان السالمة القانونية الضرورية وتقسيم الرسوم العقارية وضمان مطابقتها وإعداد 

وتغطي العمليات . الملكية المشتركة في إطار بيع المساكن التابعة لملك الدولةالوثائق المتعلقة ب
  .اهكتار 34.219,14مساحة إجمالية تصل إلى  2011- 2009 الفترةالمنجزة برسم 

 
 :ويمكن تقديم تطور النفقات المنجزة في هذا اإلطار كما يلي 

 
 ؛مـمليون دره 1.648 ............... 2009 

 

 م؛ـمليون دره 1.009......... ...... 2010 
 

 .مـمليون دره 1.383................ 2011 
 
برسم سنة تبلغ المساحة اإلجمالية لألراضي التابعة لملك الدولة والمعبأة في إطار هذا الحساب و

 :كما يليمنها هكتارا موزعة حسب القطاعات المستفيدة  832حوالي  2011
 

 :هكتار 401تعبئة  تتم: النظام التعاقدي .1
 

 :ة ـالسياح 
   

 مليون درهم؛ 56,17...................................هكتارا  159
 

 : ةــالصناع 
 

 مليون درهم؛ 726...................................هكتارا  126
 

 : نــالسك 
 

 ؛مليون درهم 73.................................... اهكتار 115
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 :هكتار 40تعبئة  تتم: اقديالنظام غير التع. 2
 

 : نــالسك 
 

 مليون درهم؛ 20................................... هكتارات 9
 

 : الخدمات 
 

 مليون درهم؛ 43,3 ...................................اهكتار 31
 

 : التدبير الالممركز لالستثمار 
 

المصادقة  تتم ،بير الالممركز لالستثمارالتدابير القانونية والتنظيمية المرتبطة بالتدفي إطار 
مكنت من تحصيل موارد تصل مليون درهم  3.027مشروعا بمبلغ استثماري إجمالي يقدر ب  66على 
 .هكتارا 391على مساحة إجمالية تصل إلى تم إنجاز هذه المشاريع ، درهم مليون 220,26إلى 

 
 2011 حسب المستفيدين برسم سنة المفوتة توزيع أمالك الدولة

 

 
 

 :المستفيدين منها تفويت مقرات السكن الوظيفي لفائدة . 3
 

وحدة من الملك العمومي للدولة  346في إطار األنظمة القانونية الجاري بها العمل تم تفويت 
 لغ إجمالي يقدر بشقة تم تفويتها لفائدة المستفيدين منها بم 237سكن فردي و 109منها 

 .مليون درهم 229,8ب 
 

مليون درهم من أجل  997,3بـ تعبئة غالف مالي إجمالي يقدر  2012سنة  المتوقع برسمومن 
 :إنجاز العمليات التالية

 
 مليون درهم؛ 743,0  ...................................................اقتناءات عقارية 
     ؛ليون درهمم 25,8 ..........وتدبير البنايات التابعة ألمالك الدولة إصالحتجهيز و 

        مليون درهم؛ 4,0 ....................................إنجاز مباني تابعة لملك الدولة 

       .مليون درهم 224,5 .....................................................عمليات أخرى 
   

 %5النظام الغير التعاقدي 
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 :الصندوق الخاص لدعم المحاكم  2.6.2
 

الصندوق الخاص " الحساب الخاص المسمى  2011نون المالية لسنة من قا 21ألغت المادة 
 " الصندوق الخاص لدعم المحاكم" وتم تعويضه بحسابين يسميان " والمؤسسات السجنيةلدعم المحاكم 

  ."المؤسسات السجنيةالصندوق الخاص لدعم  "و
 

حصيلة المؤسسات السجنية أساسا بواسطة حصص من الصندوق الخاص لدعم يتم تمويل 
حصيلة الغرامات والعقوبات  و المصاريف القضائية والرسم القضائيوالغرامات والعقوبات المالية 

تخصص هذه المداخيل أساسا . لى الطرق التي تحكم بها المحاكم المالية المتعلقة بمخالفات قانون السير ع
ات واألدوات الالزمة للمحاكم معدالتجهيزات والوء وتوسيع وتجديد وترميم المحاكم مصاريف بناللتكفل ب
 .القضاةوتكوين 
 

ومدونة تفعيل برنامج تحديث محاكم المملكة وإصالح الجهاز القضائي في يساهم هذا الحساب 
 .السير

 
 رة ـالل الفتـدوق خـذا الصنــبلغت الموارد الذاتية المنجزة في إطار ه قدو

  :يالموزعة كالت مليون درهم 1.408,84ما مجموعه   2009-2011
                     

 )بماليين الدراهم(                                    
 المداخيل المنجزة السنوات
2009 391,77 
2010 399,33 
2011 617,74 
   1.408,84 العام المجموع

 
وضوعة رهن إشارة وفي إطار تعزيز مسلسل الالتركيز اإلداري والمالي، بلغت االعتمادات الم

  مليون درهم 1.100,65مقابل مليون درهم  1.199,87حوالي  2011سنة المحاكم 
 %.18,6 متوسطة بنسبة أي بزيادة ،2009و 2010 تيسنمليون درهم على التوالي  852,87و

 
مليون درهم  882,67ت ـد بلغـفق ،رةـبرسم نفس الفت التي تم إصدارهاما يخص النفقات  أما في

 :يليتتوزع حسب السنوات كما 
 )بماليين الدراهم(                                          

 تي تم إصدارهاالنفقات ال السنوات
2009  228,32 
2010 318,93 
2011 335,42 
 882,67 العام المجموع
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 :لتمويل العمليات التالية 2011برسم سنة وقد تم تخصيص هذه النفقات 
 

بمكناس  اكم التجاريةمحالباط ومحكمة اإلستئناف التجارية بفاس والعدالة بالر قصرتوسيع وتهيئة  
وفاس وطنجة والمحاكم اإلدارية بكل من مكناس وفاس والمحاكم اإلبتدائية بالسمارة وبني مالل 

القصر الكبير ومحاكم األسرة بطنجة وبني مالل والقنيطرة أكادير وبنسليمان ووفاس ووجدة و
 ؛وبوجدور ومشرع بلقصيري بتيداس وإنزكان ومركز القاضي المقيم

   

لتكوين بمحاكم اقاعات كذا  تجهيز المحاكم الجديدة بمعدات المراقبة والعتاد التقني والمعلوماتي و 
 ؛وازم المكتب والوثائق المتخصصةبلالمملكة 

 

 مقيم ببوجدور؛القاضي ال بناء مركز 
 

 .والدراجات الناريةالنفعية اقتناء السيارت  
 

 :في ما يلي 2013و 2012 تيالعمليات المبرمجة برسم سن هذا، وتتجلى
 

بكل االبتدائية  كمامحالوالدار البيضاء و رةبالقنيط  االستئنافومحاكم  محكمة النقضتوسيع و تهيئة 
وواد زم والمحكمة  وطنجة  )السجل العدليقسم   (من الدار البيضاء وأنفا وبنسليمان وعين السبع 

ومحكمة قضاء األسرة بمراكش وكذا مراكز القضاة المقيمين بوالد فرج  اإلدارية بالدار البيضاء
 ي وبزو والريصاني وأرفود؛وبلقصير

 

والعيون  سليمان نمحاكم اإلبتدائية بتاوريرت وزاكورة ومحكمة األسرة ببالبناء قصر العدالة بوجدة و 
 ؛وسيدي أفنيفاية وطروتنغير  ةسبت كزولة وأكدز وكلميمومراكز القضاة المقيمين بورزازات 

 
 .المملكة خاصة بالمعدات التقنية والسمعية والوثائق المتخصصة صيانة محاكمتجهيز و 

 
 : ونسجمؤسسات الالصندوق الخاص لدعم  3.6.2

 
بدعم  هدف ضبط العمليات المتعلقةب 2012وتم تعديله سنة  2011تم إحداث هذا الحساب سنة 

 .المؤسسات السجنية
 

مليون درهم،  من   592,82، والتي بلغت 2011-2009زة خالل الفترة قات المنجفمكنت الن
 :إنجاز العمليات التالية

 
 ؛وتجديد وترميم المؤسسات السجنية وتوسيعبناء  

 

تعزيز األمن بالمؤسسات السجنية من خالل إعتماد أنظمة أمنية قادرة على توقع مخاطر فرار  
 زهم بمعدات التواصل والمراقبة؛السجناء وضمان حماية العاملين بالسجون وتجهي

 

ظروف العيش وإيواء المعتقلين خاصة على مستوى صيانة عنابر اإلعتقال وتجهيز  تحسين 
 المؤسسات السجنية باألسرة ومعدات المطبخ؛

 

 .     تجهيز المؤسسات السجنية بوسائل النقل المختلفة  
 

ضمان تحمل عمليات تجديد  وفي إطار تعزيز مسلسل الالتركيز اإلداري والمالي ومن أجل
 2011بلغت االعتمادات المفوضة لفائدة المؤسسات السجنية سنة  ،على الخصوص وصيانة السجون

زيادة متوسطة بنسبة ذلك مسجلة ب 2002مليون درهم سنة  8,3مقابل مليون درهم  36,9حوالي 
18 .% 
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 :كما يلي 2002يمكن تقديم تطور اإلعتمادات المفوضة منذ سنة 
 

 )بماليين الدراهم( ور مبلغ اإلعتمادات المفوضةتط
 

 
 

 :من إنجاز العمليات التالية ،2013-2012برسم الفترة  برمجةكن النفقات المستم  
 

ترحيل مقرات المؤسسات السجنية المتواجدة داخل النسيج الحضري بمدن الدارالبيضاء و الجديدة و  
 ى مع المعايير المعتمدة دوليا؛مكناس و سال و بناء مؤسسات سجنية جديدة تتماش

 

 المؤسسات السجنية؛وإصالح  تجديد مواصلة برنامج  
 

ولوازم  ومعدات الطبخ ِسرةباألَ األمن و ب و تلك الخاصة الطبية تجهيز المؤسسات السجنية بالمعدات 
 المكتب؛

 

 ؛مستخدمي المؤسسات السجنيةبالنزالء و المالبس الخاصةتوفير  
 

 .تجديد حظيرة السيارات 
 

 : صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني 4.6.2
 

بمقتضى قانون المالية على الخصوص ثم تم تعديله  1996تم إحداث هذا الصندوق في يوليوز 
والسينمائي قطاع السمعي البصري للالمادي دعم الإلى المساهمة في  الصندوق ويهدف .2012لسنة 

ل سياق ظرفية ظفي وذلك  ،سمعي البصري والسينمائي الوطنيالوطني وتنميته عبر تشجيع اإلنتاج ال
تتميز بتحرير القطاع وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص عبر الدعم الممنوح لشركات إنتاج 
األعمال السمعية البصرية والسنيمائية ولفائدة المهرجانات السنيمائية وكذا دعم تحديث وبناء القاعات 

 .ا بالمعدات الرقميةالسنيمائية وتجهيزه
  

 ،وتندرج التحوالت التي يعرفها حاليا الفضاء السمعي البصري الوطني في صلب هذا اإلصالح
وهو ما سيمكن من مضاعفة العرض السمعي البصري وتحسين جودته من أجل ضمان ولوج أكبر عدد 

مقدمة  من طرف من المواطنين إلى خدمات سمعية بصرية جديدة متنوعة ومتكاملة مع الخدمات ال
  .القطب السمعي البصري العمومي
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  مليون درهم 350,82ما مجموعه  2011وقد بلغت مداخيل هذا الصندوق سنة 
المنجزة في إطار هذا نفقات ال عرفتفي حين  .تيةامليون درهم برسم المداخيل الذ 296,15منها 

 %.4,4تصل إلى متوسطة زيادة سنوية  2011-2009الصندوق خالل الفترة 
 

، وهي عبارة عن اقتطاع من االعتمادات المتوفرة لهذا الصندوق، دفوعةكما بلغت اإلعانات الم
وكالة (وكذا الصحافة المكتوبة لفائدة الهيئات الوطنية لإلذاعة والتلفزة وإلنتاج األعمال السمعية البصرية 

مليون درهم  278,06مقابل  2011مليون درهم سنة  313,44حوالي ) المغرب العربي لألنباء
  .2009و 2010مليون درهم على التوالي خالل سنتي  342,89و

 )بماليين الدراهم(                                                                

 الهيئات المستفيدة
 اإلعانات الممنوحة

2009 2010 2011 
 202,5 205 224 الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة  -
 20 20 50 القناة الثانية" صورياد"شركة   -
صندوق دعم اإلنتاج السينمائي التابع  -

 80 50 45 للمركز السينمائي المغربي

 - - 15 وكالة المغرب العربي لألنباء  -
 10,94 3,06 8,89 حمالت التواصل  -

 313,44 278,06 342,89 المجموع
 

 وض بالفضاء السمعي البصري الوطنيصندوق النه حصص اإلعانات الممنوحة من طرف
 2011و 9020ل سنتي خال

 

  
 

 : الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية 5.6.2
 

من أجل ضبط  2001الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية سنة  إحداثتم 
لتمكينه من  2005د تم تعديل هذا الحساب سنة وق. عمليات تمويل البحث العلمي والتنمية التكنولوجية

االستفادة من حصيلة المساهمات من طرف مستغلي الشبكات العمومية لالتصاالت الذين ال ينجزون 
من رقم المعامالت دون احتساب  %0,25 نسبة وتحدد هذه المساهمة في. برامج للبحث خاصة بهم

 .منجزة برسم أنشطة االتصاالتال استخالص مصاريف االرتباط البيني الرسوم وبعد
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 حوالي  ،2011 سنة ة من طرف هذا الحساب حتى نهايةأهذا، وقد بلغت الموارد المعب
 2010 تيمليون درهم على التوالي سن 247,31و  مليون درهم 320,10مقابل  مليون درهم 380

الفترة الل خ المنجزة وتتعلق النفقات. %24,02تصل إلى متوسطة مسجلة بذلك زيادة  2009و
 :بالعمليات التالية ،مليون درهم 38,47والتي بلغت   2009-2011

 
والتنمية  بتكاربرنامج دعم اإل"والتنمية التكنولوجية عبر ضمان استمرارية  اإلبتكاردعم  

 ؛"التكنولوجية
 

تقديم إعانات في إطار تعاقدي لفائدة الهيئات العمومية والخاصة من أجل تعزيز عمليات البحث  
 ؛التنمية التكنولوجيةو

 

   دعم البحث العلمي؛ تشجيع وإنعاش برامج  
 

 تنظيم تظاهرات علمية؛ 
 

 .البحث العلمي أنشطةتقييم  
 

 :يمكن تقديم تمويل العمليات كما يلي
 

 
 

تهدف العمليات المبرمجة المذكورة أعاله،  المشاريعالعمليات و باإلضافة إلى مواصلة تفعيل 
اإلبتكار والبحث  أنشطةتعزيز  إلى، مليون درهم 280,45 بو المقدرة  2013و 2012برسم سنتي 

 :والتنمية خاصة عبر
 

إحداث مراكز لإلبتكار بجامعات كل من مراكش والرباط وفاس ومركز للمحاكات الطبية بجامعة  
 الدار البيضاء؛

 

لطاقة والعلوم مواصلة برامج البحث والتنمية في مجاالت مختلفة كالسيارات وأجزاء الطائرات وا 
الموجه إلى " أكت-إينوف"الطبيعية والفالحة والتكنولوجيات المتقدمة الموجهة للسوق وكذا برنامج 

 برامج البحث والتنمية وتحديث المقاوالت المتوسطة والصغرى؛
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ومساعدة الباحثين والمقاوالت  خبارمراكز وطنية لإلتصال تهم مواضيع مختلفة من أجل إ 8إحداث  
والتغذية والفالحة والصحة  افي موضوع البحث والتنمية وكذا مجاالت البيوتكنولوجي المغربية

 والمتوسطة؛ ىلمقاوالت والصناعات الصغرا المعلومات و كذا وتكنولوجياوالطاقة والبيئة 
 

 .تنظيم تظاهرات علمية 
 

 :ر سفالوثائق ولكترونية الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اإل 6.6.2
 

وتم  2007سنة  ووثائق السفر لكترونيةالصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اإل إحداثتم 
 .وثائق السفرو  هدف ضبط العمليات المتعلقة بوضع بطائق الهوية اإللكترونيةب ،2009سنة  هتغيير

  
مليون  1.772,13ما قدره  2011المنجزة في إطار هذا الحساب برسم سنة  المواردبلغت 
 2009و 2010سنتي  على التوالي مليون درهم 931,87مليون درهم و 1.345,40درهم مقابل 

ما قدره  2011برسم سنة  نجزةالنفقات الم تبلغ ، في حين%37,90 بنسبة سنويا مسجلة بذلك ارتفاعا
على التوالي خالل سنتي مليون درهم  226,67مليون درهم و 352,51مقابل  مليون درهم 707,17

 .سنويا% 76,79ا بمعدل مسجلة ارتفاع 2009و  2010
 

 :بما يلي 2011تتعلق العمليات المنجزة خالل سنة 
 

   سنويا يجواز سفر بيو ميتر 1.250.000إنتاج  
 مليون درهم؛ 162,91..  ............................مؤقت جواز سفر 50.000و
 

 وصيانة التجهيزات التقنية والمعلوماتية المقراتتهيئة  
 الالزمة لعميات إنجازلكترونية اإل وإحداث البوابة 

  .مليون درهم 3,07  ....................................بطاقة التعريف الوطنية 
 

مليون درهم  293,5مبلغا إجماليا يصل إلى  2012من المتوقع أن تعبئ البرامج برسم سنة و 
 :خصص لتمويل العمليات التاليةيس

 
  وإنتاج يترجواز سفر بيو مي 0001.600.إقتناء  

 مليون درهم؛ 208,26 ...........................................جواز سفر مؤقت 50.000
 

 .مليون درهم 85,28  .........المعلوماتية ومعدات الحماية  اقتناء ونقل وتركيب المعدات 
  

 : يـن الوطنـدة األمـم لفائـصندوق الدع 7.6.2
 

بمقتضى قانون المالية لسنة " الدعم لفائدة األمن الوطني صندوق"تم إحداث الصندوق المسمى 
 .العمليات المتعلقة باألمن الوطنيويرمي إلى ضبط  2004

 
من حصيلة الغرامات التصالحية والجزافية % 40من  اتتشكل موارد هذا الحساب أساس

 .المحصلة من طرف أعوان الشرطة المكلفين والتابعين للمديرية العامة لألمن الوطني
 

ل ــمليون درهم مقاب 248,53ما مجموعه  2011موارد هذا الصندوق سنة  توقد بلغ
أي بزيادة سنوية  2009و 2010مليون درهم على التوالي سنتي  131,86مليون درهم و  156,18
مليون درهم  30بمبلغ  2011وقد تم تخصيص المبالغ المعبئة سنة %.  37,29تصل إلى متوسطة 

 .ر الثاني من عملية اقتناء النظام المعلوماتيالشطأساسا لتمويل 
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تمكن الصندوق س ومليون درهم  733,34ما قدره  2012برسم سنة  المبرمجة االعتماداتبلغت 
 :من إنجاز العمليات التالية

 
 توطيد العقد مع بريد المغرب؛ 

 

 ؛المبيت بمؤسسات اإليواء السياحيةاقتناء نظام التصريح عن بعد بليالي  
 

 .ومعدات لمراقبة الكحول تاء ردارإقتنا 
 

 : صندوق تحديث اإلدارة العمومية 8.6.2
 

ويرمي إلى ضبط عمليات تحديث اإلدارة العمومية المتعلقة  2005تم إحداث هذا الصندوق سنة 
بتحسين تدبير الموارد البشرية وإعادة تنظيم الهياكل اإلدارية وتخفيفها وكذا تبسيط وضمان انسجام 

من  %50 بنسبة قد تصل إلىفي تمويل مشاريع تحديث اإلدارة العمومية يساهم الصندوق  و .المساطر
 .مليون درهم 2في حدود  ، وذلكالتكلفة اإلجمالية لكل مشروع

 
قام مشروعا عرضت على اللجنة الوزارية المحدثة لهذا الغرض،  166ومن بين ، ومنذ إحداثه

مشروعا برسم سنة  20و 2006روعا برسم سنة مش 13منها  ،مشروعا 67الصندوق بتمويل  اهذ
سنة  برسم مشاريع 6و 2009برسم سنة مشاريع  10و 2008سنة  برسم مشاريع 10و 2007
 .2011سنة  برسم مشاريع 8و  2010

 
بتنمية اإلدارة اإللكترونية وتلك المرتبطة بتحديث تدبير الموارد البشرية وتمثل المشاريع المتعلقة 

 .من مجموع المشاريع المقبولة% 37,50و% 58,33 نسبة على التوالي
 

مليون درهم  42,98ما قدره  2011هذا، وقد بلغت موارد هذا الصندوق خالل سنة 
من الموارد  هذه وقد مكنت .2009و 2010 درهم سنتي مليون 30,80مليون درهم و 37,53مقابل

لغ إجمالي بوتدبير الموارد البشرية بمبرامج تتعلق بمجاالت اإلدارة اإللكترونية  8تمويل  في المساهمة
 .مليون درهم 7,57يصل إلى حوالي 

 
واضيع البرنامج الحكومي المتعلق فاألولوية ستمنح للمشاريع التي تعالج م 2012ما برسم سنة أ

 .الشكاياتتبسيط المساطر واالستقبال ومعالجة السيما تحديث اإلدارة  وباستراتيجية 
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U 1ملحق رقم U: 2120 الحسابات الخصوصية للخزينة برسم سنة المتوقعة في إطار نفقاتالموارد وال. 
  
 

U 2ملحق رقمU  :الحسابـات المرصدة ألمور خصوصية حسب مجال  المتوقعة في إطار نفقاتالومـوارد ال
 .2012تدخلها برسم سنة 

 
U 3ملحق رقمU : ات المرصدة ألمور خصوصية األساسية برسم الفترة الحساب في إطارة نجزلموارد الما

2009-2011 
 

حسب مجال الحسابات المرصدة ألمور خصوصية  المنجزة في إطار نفقاتالموارد وال : 4ملحق رقم 
 2011-2009برسم الفترة  هاتدخل
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 بماليين الدراهم                                                                                              

 اٌشِض ثٍبْ اٌذسبثبد اٌّىاسد ٕفمبداٌ

       الحسبببث المزصدة ألمىر خصىصيت    - 1▪ 3    

 001. 00. 1 اٌذسبة اٌخبظ ثبإللتكبعبد ِٓ اٌشهبْ اٌّتجبدي 90,00 90,00

5,00 5,00 
غٕذوق اٌذعُ اٌّمذَ ٌّػبٌخ إٌّبفسخ وِشالجخ األسعبس 

 واٌّذخشاد اإلدتٍبقٍخ
1 .00 .003 

 004. 00. 1 غٕذوق ِذبسثخ آحبس اٌجفبف  ٌٍتزوشح ٌٍتزوشح

 005. 00. 1 غٕذوق إٌهىؼ ثتطغًٍ اٌطجبة 640,00 640,00

300,00 300,00 
ثٍٓ غٕذوق ِىاوجخ إغالدبد إٌمً اٌكشلً اٌذؿشي واٌشاثف 

 اٌّذْ
1 .00 .006 

 002. 04. 1 ٕبقك اٌججٍٍخ ّغٕذوق اٌتٍّٕخ اٌمشوٌخ واٌ 000,00 1 000,00 1

 003. 04. 1 غٕذوق إٔعبش اإلستخّبساد  ٌٍتزوشح ٌٍتزوشح

 005. 04. 1 غٕذوق اٌخذِخ األسبسٍخ ٌٍّىاغالد 300,00 300,00

 006. 04. 1 دعُ اٌّجبدسح اٌىقٍٕخ ٌٍتٍّٕخ اٌجطشٌخ غٕذوق 325,00 2 325,00 2

 001. 06. 1 اٌػٕذوق اٌخبظ ٌذعُ اٌّذبوُ 280,00 280,00

 002. 06. 1 غٕذوق اٌتىبفً اٌعبئًٍ 160,00 160,00

 003. 08. 1 اٌػٕذوق اٌخبظ ثئٔمبر ِذٌٕخ فبط ٌٍتزوشح ٌٍتزوشح

 004. 08. 1 دػٍٍخ اٌؿشٌجخ عٍى اٌمٍّخ اٌّؿبفخدػخ اٌجّبعبد اٌّذٍٍخ ِٓ  910,14 22 910,14 22

 005. 08. 1 اٌػٕذوق اٌخبظ ثبٔعبش و دعُ اٌىلبٌخ اٌّذٍٔخ 200,00 200,00

 006. 08. 1 اٌػٕذوق اٌخبظ ٌذػٍٍخ دػع اٌؿشائت اٌّشغذح ٌٍجهبد 712,14 712,14

 007. 08. 1 غٕذوق اٌّىاصٔخ و اٌتٍّٕخ اٌجهىٌخ ٌٍتزوشح ٌٍتزوشح

 008. 08. 1 تّىًٌ ٔفمبد اٌتجهٍض وِذبسثخ اٌجكبٌخ 566,50 566,50

 009. 08. 1 غٕذوق اٌذعُ ٌفبئذح األِٓ اٌىقًٕ 30,00 30,00

 010. 08. 1 اٌػٕذوق اٌخبظ ثىؾع وحبئك اٌهىٌخ اإلٌىتشؤٍخ و وحبئك اٌسفش 443,00 443,00

 011. 08. 1 غٕذوق اٌتكهٍش اٌسبئً وتػفٍخ اٌٍّبٖ اٌّستعٍّخ 500,00 500,00

 012. 08. 1 غٕذوق ِىبفذخ آحبس اٌىىاسث اٌكجٍعٍخ 300,00 300,00

 002. 09. 1 غٕذوق إٌهىؼ ثبٌفؿبء اٌسّعً اٌجػشي اٌىقًٕ 370,00 370,00

 001. 11. 1 اٌػٕذوق اٌىقًٕ ٌذعُ اٌجذج اٌعًٍّ و اٌتٍّٕخ اٌتىٕىٌىجٍخ 22,50 22,50

 001. 12. 1 اٌّشوضٌخاٌذسبة اٌخبظ ثبٌػٍذٌٍخ  860,00 860,00

 003. 13. 1 اٌذسبة اٌخبظ ثبستجذاي أِالن اٌذوٌخ 439,00 1 439,00 1

 004. 13. 1 اٌذسبة اٌخبظ ثٕتبد اٌٍبٔػٍت  100,00 100,00

 005. 13. 1 غٕذوق اٌتجغ ٌّٕخ اٌّسبعذاد 70,00 70,00

 006. 13. 1 اٌػٕذوق اٌخبظ ثّشالجخ وتفتٍص اٌّؤٍِٕٓ وضشوبد اٌتأٍِٓ 24,00 24,00

 008. 13. 1 ِشغذاد اٌّػبٌخ اٌّبٌٍخ 320,00 320,00

 009. 13. 1 غٕذوق االغالح اٌضساعً 100,00 100,00

 ٌٍتزوشح ٌٍتزوشح
األسثبح واٌخسبئش اٌّتشتجخ عٍى تذىًٌ ِجبٌغ إٌفمبد اٌعبِخ اٌى 

 عّالد أجٕجٍخ
1 .13 .012 

 017. 13. 1 اٌػٕذوق اٌخبظ ثبٌضوبح ٌٍتزوشح ٌٍتزوشح

 018. 13. 1 غٕذوق تؿبِٓ ِؤسسبد اٌتأٍِٓ 932,00 932,00

 019. 13. 1 غٕذوق ِسبٔذح ثعؽ اٌشاغجٍٓ فً أجبص ِطبسٌع ٌٍتزوشح ٌٍتزوشح
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 بماليين الدراهم                                                                                              
 021. 13. 1 غٕذوق دعُ اسعبس ثعؽ اٌّىاد اٌغزائٍخ 000,00 1 000,00 1

240,30 240,30 
اٌغٍش اٌّؿّىٔخ ِٓ  غٕذوق تذثٍش اٌّخبقش اٌّتعٍمخ ثبلتشاؾبد

 قشف اٌذوٌخ
1 .13 .022 

 023. 13. 1 اٌػٕذوق اٌىقًٕ ٌذعُ اإلستخّبساد ٌٍتزوٍش ٌٍتزوشح

 024 13 1  اٌتّبسه اإلجتّبعًغٕذوق  0111 0111

 001. 17. 1 اٌػٕذوق اٌخبظ ثبٌكشق 200,00 2 200,00 2

 003. 17. 1 غٕذوق تذذٌذ اٌٍّه اٌعبَ اٌجذشي وإٌٍّبئً 16,00 16,00

 005. 20. 1 غٕذوق اٌتٍّٕخ اٌفالدٍخ 500,00 500,00

 006. 20. 1 غٕذوق تٍّٕخ اٌػٍذ اٌجذشي 100,00 100,00

 001. 21. 1 اٌػٕذوق اٌىقًٕ ٌتٍّٕخ اٌشٌبؾخ 800,00 800,00

 ٌٍتزوٍش ٌٍتزوٍش
اٌػٕذوق اٌخبظ ثتذسٍٓ عٍٍّخ تضوٌذ اٌسىبْ اٌمشوٌٍٓ ثبٌّبء 

 اٌػبٌخ ٌٍطشة
1 .27 .001 

 002. 27. 1 اٌػٕذوق اٌىقًٕ ٌذّبٌخ وتذسٍٓ اٌجٍئخ 200,00 200,00

 003. 27. 1 غٕذوق اٌتٍّٕخ اٌكبلٍخ ٌٍتزوشح ٌٍتزوشح

 001. 29. 1 اٌػٕذوق اٌىقًٕ ٌٍعًّ اٌخمبفً 20,00 20,00

 002. 30. 1 غٕذوق اٌتؿبِٓ ٌٍسىٕى 000,00 2 000,00 2

 001. 33. 1 اٌعّىٍِخغٕذوق تذذٌج االداسح  10,00 10,00

 001. 34. 1 غٕذوق ِطبسوخ اٌمىاد اٌّسٍذخ اٌٍّىٍخ فً ِأِىسٌبد اٌسالَ ٌٍتزوشح ٌٍتزوشح

 002. 34. 1 غٕذوق اٌذعُ ٌفبئذح اٌذسن اٌٍّىً 40,00 40,00

 001. 45. 1 اٌػٕذوق اٌىقًٕ اٌغبثىي 300,00 300,00

 003. 45. 1 اٌػٍذ اٌجشي واٌػٍذ فً اٌٍّبٖ اٌذاخٍٍخ غٕذوق 14,00 14,00

 001. 50. 1 غٕذوق دعُ اٌعًّ اٌخمبفً ٌفبئذح اٌّغبسثخ اٌّمٍٍّٓ ثبٌخبسد   ٌٍتزوشح ٌٍتزوشح

 001. 51. 1 اٌػٕذوق اٌخبظ ٌذعُ ِؤسسبد اٌسجىْ 120,00 120,00

43 559,58 44 559,58 
ألِىس ِجّىع ِىاسد و تذّالد اٌذسبثبد اٌّشغذح 

 خػىغٍخ
      

       حسبببث االنخزاط في الهيئبث الدوليت    - 4▪ 3    

 021. 13. 4 دسبة االٔخشاـ فً ِؤسسبد ثشوتٓ وودط ٌٍتزوشح 42,00

 022. 13. 4 دسبة االٔخشاـ فً اٌهٍئبد اٌعشثٍخ واإلسالٍِخ ٌٍتزوشح 243,00

 023. 13. 4 اٌّتعذدح األقشافدسبة االٔخشاـ فً اٌّؤسسبد  ٌٍتزوشح 209,00

 للتذكزة 494,00
ِجّىع ِىاسد و تذّالد دسبثبد االٔخشاـ فً اٌهٍئبد 

 اٌذوٌٍخ
      

   حسبببث العمليبث النقديت    - 5▪ 3    
 

  

 001. 13. 5 فشوق اٌػشف فً عٍٍّبد ثٍع وضشاء اٌعّالد األجٕجٍخ 000,00 1 ٌٍتزوشح

 ٌٍتزوشح ٌٍتزوشح
دسبة عٍٍّبد تجبدي أسعبس اٌفبئذح واٌعّالد اٌّستذمخ عٍى االلتشاؾبد 

 اٌخبسجٍخ
5 .13 .003 

   ِجّىع ِىاسد و تذّالد دسبثبد اٌعٍٍّبد إٌمذٌخ 000,00 1 للتذكزة
 

  

   حسبببث القزوض    - 7▪ 3    
 

  

 004. 13. 7 اٌمشوؼ إٌّّىدخ ٌٍتعبؤٍبد اٌفالدٍخ ٌٍتزوشح ٌٍتزوشح

 008. 13. 7 اٌمشوؼ إٌّّىدخ ٌذوي أجٕجٍخ ٌٍتزوشح ٌٍتزوشح

 017. 13. 7 اٌمشوؼ إٌّّىدخ ٌٍجّبعبد اٌّذٍٍخ 1,03 ٌٍتزوشح
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 019. 13. 7 اٌمشوؼ إٌّّىدخ ٌٍعػجخ اٌىقٍٕخ ٌّذبسثخ أِشاؼ اٌمٍت واٌطشآٌٍ 0,45 ٌٍتزوشح

 020. 13. 7 ٌٍّىتت اٌىقًٕ ٌٍّبء اٌػبٌخ ٌٍطشة اٌمشوؼ إٌّّىدخ 11,75 ٌٍتزوشح

 054. 13. 7 اٌمشوؼ إٌّّىدخ ٌٍّىتت اٌىقًٕ ٌٍسىه اٌذذٌذٌخ ٌٍتزوٍش ٌٍتزوشح

 059. 13. 7 اٌمشوؼ إٌّّىدخ ٌٍطشوخ اٌّغشثٍخ ٌٍتأٍِٓ عٕذ اٌتػذٌش 1,95 ٌٍتزوشح

 063. 13. 7 اٌمشوؼ إٌّّىدخ ٌىوبالد تىصٌع اٌّبء واٌىهشثبء 22,41 ٌٍتزوشح

 064. 13. 7 اٌمشوؼ إٌّّىدخ ٌٍّؤسسبد اٌجٕىٍخ 5,24 ٌٍتزوشح

 065. 13. 7 اٌمشوؼ إٌّّىدخ ٌّؤسسبد تهٍئخ األساؾً و اإلسىبْ 17,64 ٌٍتزوٍش

 100 01 7 اٌمشوؼ إٌّّىدخ ٌطشوخ اٌتّىًٌ جٍذح ٌٍتزوٍش 77

   ِجّىع ِىاسد و تذّالد دسبثبد اٌمشوؼ 60,47 70,00
 

  

   حسبببث التسبيقبث    - 8▪ 3    
 

  

 005. 13. 8 اٌتسجٍمبد إٌّّىدخ ٌٍجٕه اٌىقًٕ ٌالّٔبء اإللتػبدي 0,33 ٌٍتزوشح

 ٌٍتزوشح ٌٍتزوشح
اٌتسجٍمبد إٌّّىدخ ٌٍّىتت اٌىقًٕ اٌّهًٕ ٌٍذجىة واٌمكبًٔ واٌتعبؤٍبد 

 اٌفالدٍخ
8 .13 .008 

   اٌتسجٍمبدِجّىع ِىاسد و تذّالد دسبثبد  0,33 للتذكزة
 

  

   حسبببث النفقبث من المخصصبث    - 9▪ 3    
 

  

 001. 04. 9 اٌػٕذوق اٌخبظ ثبٌتٍّٕخ اٌجهىٌخ ٌٍتزوشح ٌٍتزوشح

 002. 04. 9 إٌفمبد اٌخبغخ ثتٍّٕخ األلبٌٍُ اٌػذشاوٌخ ٌٍتزوشح ٌٍتزوشح

 001. 08. 9 غٕذوق تٍّٕخ اٌجّبعبد اٌّذٍٍخ وهٍئبتهب 80,00 80,00

 001. 34. 9 اضتشاء واغالح ِعذاد اٌمىاد اٌّسٍذخ اٌٍّىٍخ 200,00 10 200,00 10

 002. 34. 9 غٕذوق اٌّذٌشٌخ اٌعبِخ ٌٍذساسبد واٌتىحٍك ٌٍتزوشح ٌٍتزوشح

 001. 42. 9 اٌػٕذوق اٌخبظ ثبٌعاللبد اٌعبِخ 0,50 0,50

10 280,50 10 280,50 
ِجّىع ِىاسد و تذّالد دسبثبد إٌفمبد ِٓ 

   اٌّخػػبد
  

       ِجّىع ِىاسد و تذّالد اٌذسبثبد اٌخػىغٍخ ٌٍخضٌٕخ 900,89 55 404,08 54
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 اٌشِض ثُبْ اٌذسبثبد اٌّىاسد ٕفمبداٌ

 المجال اإلجتماعي    
  

  

5,00 5,00 
غٕذوق اٌذعُ اٌّمذَ ٌّػبٌخ إٌّبفسخ وِشالجخ األسعبس واٌّذخشاد 

 اإلدتُبطُخ
1 .00 .003 

 006. 04. 1 غٕذوق دعُ اٌّجبدسح اٌىطُٕخ ٌٍتُّٕخ اٌجطشَخ 325,00 2 325,00 2

 005. 08. 1 اٌػٕذوق اٌخبظ ثبٔعبش و دعُ اٌىلبَخ اٌّذُٔخ 200,00 200,00

 008. 08. 1 تّىًَ ٔفمبد اٌتجهُض وِذبسثخ اٌجطبٌخ 566,50 566,50

 001. 12. 1 اٌذسبة اٌخبظ ثبٌػُذٌُخ اٌّشوضَخ 860,00 860,00

 004. 13. 1 اٌذسبة اٌخبظ ثٕتبد اٌُبٔػُت  100,00 100,00

 005. 13. 1 ٌّٕخ اٌّسبعذادغٕذوق اٌتجغ  70,00 70,00

 021. 13. 1 غٕذوق دعُ اسعبس ثعؽ اٌّىاد اٌغزائُخ 000,00 1 000,00 1

 102 01 0 غٕذوق دعُ اٌتّبسه االجتّبعٍ 0111 0111

 001. 29. 1 اٌػٕذوق اٌىطٍٕ ٌٍعًّ اٌخمبفٍ 20,00 20,00

 002. 30. 1 و اإلٔذِبد اٌذؿشٌ غٕذوق اٌتؿبِٓ ٌٍسىًٕ 0100,00 0100,00

       ِجّىع ِىاسد و تذّالد اٌّجبي اإلجتّبعٍ    50, 6419 8146,50

       مجال البنيات التحتية      

 006. 00. 1 غٕذوق ِىاوجخ إغالدبد إٌمً اٌطشلٍ اٌذؿشٌ واٌشاثط ثُٓ اٌّذْ 300,00 300,00

 005 04 1 غٕذوق اٌخذِخ األسبسُخ ٌٍّىاغالد 300,00 300,00

 011. 08. 1 غٕذوق اٌتطهُش اٌسبئً وتػفُخ اٌُّبٖ اٌّستعٍّخ 500,00 400,00

 012 08 1 غٕذوق ِىبفذخ آحبس اٌىىاسث اٌطجُعُخ 300,00 300,00

 001. 17. 1 اٌػٕذوق اٌخبظ ثبٌطشق 200,00 2 200,00 2

 003. 17. 1 غٕذوق تذذَذ اٌٍّه اٌعبَ اٌجذشٌ وإٌُّبئٍ 16,00 16,00

 001. 21. 1 اٌػٕذوق اٌىطٍٕ ٌتُّٕخ اٌشَبؾخ 800,00 800,00

 ٌٍتزوشح ٌٍتزوشح
اٌػٕذوق اٌخبظ ثتذسُٓ عٍُّخ تضوَذ اٌسىبْ اٌمشوَُٓ ثبٌّبء اٌػبٌخ 

 ٌٍطشة
1 .27 .001 

 002. 27. 1 اٌػٕذوق اٌىطٍٕ ٌذّبَخ وتذسُٓ اٌجُئخ 200,00 200,00

       ِجّىع ِىاسد و تذّالد ِجبي اٌجُٕبد اٌتذتُخ    949,00 4 949,00 4

       المجال الفالحي      

 110 11 0 غٕذوق اٌخبظ ثبإللتطبعبد ِٓ اٌشهبْ اٌّتجبدي 01 01

 004. 00. 1 غٕذوق ِذبسثخ آحبس اٌجفبف  ٌٍتزوشح ٌٍتزوشح

 002. 04. 1 و إٌّبطك اٌججٍُخ غٕذوق اٌتُّٕخ اٌمشوَخ 0100,00 0111,00

 009. 13. 1 غٕذوق االغالح اٌضساعٍ 010,00 010,00

 005. 20. 1 غٕذوق اٌتُّٕخ اٌفالدُخ 500,00 500,00

 006. 20. 1 غٕذوق تُّٕخ اٌػُذ اٌجذشٌ 110,00 110,00

 001. 45. 1 اٌػٕذوق اٌىطٍٕ اٌغبثىٌ 300,00 300,00

 003. 45. 1 اٌػُذ اٌجشٌ واٌػُذ فٍ اٌُّبٖ اٌذاخٍُخ غٕذوق 14,00 14,00

       ِجّىع ِىاسد و تذّالد اٌّجبي اٌفالدٍ    4411,00 4411,00
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       مجال اإلنعاش اإلقتصادي و المالي       

 005. 00. 1 غٕذوق إٌهىؼ ثتطغًُ اٌطجبة 440,00 440,00

 003. 04. 1 غٕذوق إٔعبش اإلستخّبساد  ٌٍتزوشح ٌٍتزوشح

 006. 13. 1 اٌػٕذوق اٌخبظ ثّشالجخ وتفتُص اٌّؤُِٕٓ وضشوبد اٌتأُِٓ 02,00 02,00

 ٌٍتزوشح ٌٍتزوشح
األسثبح واٌخسبئش اٌّتشتجخ عًٍ تذىًَ ِجبٌغ إٌفمبد اٌعبِخ اًٌ عّالد 

 أجٕجُخ
1 .13 .012 

 018. 13. 1 غٕذوق تؿبِٓ ِؤسسبد اٌتأُِٓ 010 010

 019. 13. 1 غٕذوق ِسبٔذح ثعؽ اٌشاغجُٓ فٍ أجبص ِطبسَع ٌٍتزوشح ٌٍتزوشح

021,30 220,10 
غٕذوق تذثُش اٌّخبطش اٌّتعٍمخ ثبلتشاؾبد اٌغُش اٌّؿّىٔخ ِٓ طشف 

 اٌذوٌخ
1 .13 .022 

 023. 13. 1 اٌػٕذوق اٌىطٍٕ ٌذعُ اإلستخّبساد ٌٍتزوشح ٌٍتزوشح

       ِجّىع ِىاسد و تذّالد ِجبي اإلٔعبش اإللتػبدٌ و اٌّبٌٍ    1836,30 1836,30

       مجال التنمية المحلية      

 004. 08. 1 دػخ اٌجّبعبد اٌّذٍُخ ِٓ دػٍُخ اٌؿشَجخ عًٍ اٌمُّخ اٌّؿبفخ 910,14 22 910,14 22

 006. 08. 1 اٌػٕذوق اٌخبظ ٌذػٍُخ دػع اٌؿشائت اٌّشغذح ٌٍجهبد 712,14 712,14

       ِجّىع ِىاسد و تذّالد ِجبي اٌتُّٕخ اٌّذٍُخ    622,28 23 622,28 23

       مجاالت أخرى      

 003. 08. 1 اٌػٕذوق اٌخبظ ثئٔمبر ِذَٕخ فبط ٌٍتزوشح ٌٍتزوشح

 07 08 1 غٕذوق اٌّىاصٔخ واٌتُّٕخ اٌجهىَخ ٌٍتزوشح ٌٍتزوشح

 105 01 0 غٕذوق اٌخبظ ثبٌضوبح ٌٍتزوشح ٌٍتزوشح

 001. 34. 1 غٕذوق ِطبسوخ اٌمىاد اٌّسٍذخ اٌٍّىُخ فٍ ِأِىسَبد اٌسالَ ٌٍتزوشح ٌٍتزوشح

 001. 50. 1 غٕذوق دعُ اٌعًّ اٌخمبفٍ ٌفبئذح اٌّغبسثخ اٌّمُُّٓ ثبٌخبسد   ٌٍتزوشح ٌٍتزوشح

 003. 13. 1 اٌذسبة اٌخبظ ثبستجذاي أِالن اٌذوٌخ 210,00 1 210,00 1

 010. 08. 1 اٌػٕذوق اٌخبظ ثىؾع وحبئك اٌهىَخ اإلٌىتشؤُخ و وحبئك اٌسفش 221,00 221,00

 002. 09. 1 غٕذوق إٌهىؼ ثبٌفؿبء اٌسّعٍ اٌجػشٌ اٌىطٍٕ 370,00 370,00

 008. 13. 1 ِشغذاد اٌّػبٌخ اٌّبٌُخ 320,00 320,00

 001. 06. 1 اٌػٕذوق اٌخبظ ٌذعُ اٌّذبوُ 280,00 280,00

 002. 06. 1 غٕذوق اٌتىبفً اٌعبئٍٍ ٌٍتزوشح ٌٍتزوشح

 001. 51. 1 اٌػٕذوق اٌخبظ ٌذعُ ِؤسسبد اٌسجىْ 120,00 120,00

 002. 34. 1 غٕذوق اٌذعُ ٌفبئذح اٌذسن اٌٍّىٍ 40,00 40,00

 009. 08. 1 غٕذوق اٌذعُ ٌفبئذح األِٓ اٌىطٍٕ 30,00 30,00

 001. 11. 1 اٌعٍٍّ و اٌتُّٕخ اٌتىٕىٌىجُخ اٌػٕذوق اٌىطٍٕ ٌذعُ اٌجذج 20,30 20,30

 001. 33. 1 غٕذوق تذذَج االداسح اٌعّىُِخ 10,00 10,00

       ِجّىع ِىاسد و تذّالد ِجبالد أخشي 241,50 3  234,50 3

43 559,58 44 559,58 
ِجّىع ِىاسد و تذّالد اٌذسبثبد اٌّشغذح ألِىس 

 خػىغُخ
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 : التنميت المحليت
 بماليين الذراهم

 

 
 

 

 
 

9002 9020 9022 9002 9020 2 011 

I          

 26 317 28 139 29 324 5,6% 17 752 20 251 21 241 9,4% 

 945 868 1 079 6,8% 660 480 580 -6,3% 

 27 262 29 006 30 402 5,6% 18 412 20 731 21 821 8,9% 

  6,4% 4,8%   12,6% 5,3%  

 

 

 
 

 

 

 
 

 9002 2010 2011 9002 2010 2011 

I-  لتنويت البشريتا         

صندوق دعن الوببدرة الوطنيت للتنويت 
 البشريت

3 902 4 210 4 134 2,92% 1 928 2 169 1 323 -17,18% 

  7,89% -1,81%   12,50% -39%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : المجال االجتماعي
 

 

 

 
 

 

 

 
 

2009 2010 2011 9002 9020 2 011 

 2 245 2 073 2 592 7,4% 1 843 1 576 1 973 3,5% 

 2 083 2 143 2 535 10,3% 806 1 097 1 294 26,7% 

 1 586 1 725 1 913 9,8% 1 187 1 354 1 634 17,3% 

 881 904 1 098 11,7% 49 50 47 -1,8% 

 749 1 063 616 -9,3% 594 880 479 -10,2% 

 189 267 332 32,4% 6 6 6   

 228 281 327 19,8% 71 48 46 -19,0% 

 583 374 318 -26,1% 352 193 204 -24,0% 

صندوق الدعن الوقدم لوصبلح الونبفست 
وهراقبت األسعبر والودخراث 

 تاالحتيبطي
5 5 5 -0,7% 0,1 0,1 0,1 -7,0% 

 8 549 8 835 9 736 6,7% 4 909 5 203 5 684 7,6% 

   3,3% 10,2%     6,0% 9,2%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 : في مجال البنياث التحتيت
 

 

 
 

 

 

 

 
2009 2010 2011 9002 9020 2011 

 4 592 4 898 4 751 1,7% 2 677 2 752 2 826 2,7% 

 5 807 4 128 3 967 -17% 1 680 161 349 -54% 

 
1 891 2 269 2 593 17,1% 625 1 042 1 116 33,6% 

 
994 1 354 1 323 15,4% 97 231 372 96,2% 

 872 914 1 039 9,2% 18 49 22 11,5% 

الصندوق الوطني لحوبيت 
 وتحسين البيئت

272 474 625 51,7% 22 115 281 261% 

 
437 852 331 -13%   852 331 #DIV/0! 

1 081 525 263 -51% 816 520 58 -73% 

 

 
242 133 80 -43% 110 53 15 -63% 

 57 68 79 17,8% 3 2 7 64,7% 

 16 246 15 614 15 052 -3,7% 6 046 5 776 5 377 -5,7% 

   -3,9% -3,6%     -4,5% -7%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : ت والصيذ البحريفي مجال الفالح

 

 
 

النسبة 
 المتوسطة

 
النسبة 

 المتوسطة
2 009 2 010 2 011 2 009 2 010 2 011 

 2 987 3 314 3 382 6,4% 2 201 2 167 2 525 7,1% 

 1 010 1 336 1 605 26,0% 175 233 430 57,0% 

 1 217 1 252 1 230 0,5% 541 572 695 13,4% 

 508 552 575 6,4% 1 0  -100% 

 
517 480 515 -0,3% 230 139 118 -28,3% 

 220 404 453 43,5%  71 94  

 131 149 158 9,9% 20 24 22 6,3% 

 24 24 24      

 6 615 7 510 7 942 9,6% 3 168 3 206 3 886 10,8% 

%  13,5% 5,76%   1,22% 21,2%  

 

 :في مجال اإلنعاش االقتصادي والمالي
 

  

 

 

 
 9002 9020 9022 9002 9020 9022 

 4 793 5 544 6 368 15,3% 0,4     -100% 

 1 431 1 516 1 586 5,3%       #DIV/0! 

 
352 713 1 115 77,9%       #DIV/0! 

 1 018 860 734 -15,1% 287 154 116 -37% 

 570 476 370 -19,4% 94 106 24 -49% 

     328 #DIV/0!     250 #DIV/0! 



 
153 150 144 -3,1% 4 6   -100% 

 
58 58 56 -1,3% 18 11 7 -37% 

 
6 467 6 881   -100% 3 464 6 881   -100% 

 14 843 16 198 10 701 -15% 3 866 7 156 397 -68% 

  9,13% -33,94%   85,10% -94,46%  

 

 :في مجاالث مختلفت المصنفتموارد ونفقاث الحساباث المرصذة ألمور خصوصيت 

 

 بيان الحساب

 

 

 

 

 9002 9000 9000 9002 9000 9000 

 14 386 14 175 15 185 3% 1 648 1 009 1 383 -8% 

 
932 1 345 1 772 38% 226 353 707 77% 

 247 320 380 24% 23 15 7 -45% 

 354 333 351 -0,5% 343 278 313 -4% 

 132 156 249 37% 14 2 30 46% 

    618       335   

     193,57       213,20   

    123           

 30,8 37,5 43,0 18% 3,3 4,6 3,0 -3,6% 

4 498 5 281 4 756 2,8% 1 128 1 366 1 010 -5,4% 

 20 580 21 648 23 670 7,24% 3 386 3 027 4 002 8,7% 

%

 
  5,2% 9,3%     -11% 32,2%   




