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 مقدمة
  
 

I- المنظم لها اإلطار القانونًوتحدٌد  تعرٌف التكالٌف المشتركة: 
 

تتكون التكالٌف المشتركة المالٌة، لقانون  34..34رقم  من القانون التنظٌمً 34وفقا ألحكام المادة 
 النفقات التً ال ٌمكن إدراجها ضمن مٌزانٌات القطاعات الوزارٌة أو المؤسسات. مجموع من 

 

 ظٌمًنالت لقانونلاالستمرارٌة بالنسبة  ألقانون المالٌة ٌكرس مبدالجدٌد لتنظٌمً لكون القانون او
، المتعلقٌناألول والثانً من المٌزانٌة العامة  ٌنبكل من الباب فصل التكالٌف المشتركةفقد تم إدراج  ،السابق
 "نفقات التسٌٌر" و"نفقات االستثمار".بتباعا، 

 

فً  تتجلى  ،بالنسبة للقانون السابق بإضافات لقانون المالٌةالجدٌد القانون التنظٌمً جاء فً المقابل، و
 ،والتخفٌضات واإلرجاعات الضرٌبٌةالتسدٌدات نفقات لتحمل مٌزانٌة الدولة ل فصل مستقل بذاتهخصٌص ت

 للمٌزانٌة العامة.نفقات التسٌٌر ب األمر تعلقوٌ ،أكثر شمولٌة فً إطارٌندرج سن هذا الفصل أعلما ب
 

تلك المرتبطة بالتكالٌف المشتركة. عن النفقات المتعلقة بالدٌن العمري فصل تم سٌعالوة على ذلك، 
أن غٌر ضمن نفقات الموظفٌن.  درج ستمساهمات الدولة فً أنظمة التقاعد واالحتٌاط االجتماعً فإن ، وهكذا

 ..0.0فاتح ٌناٌر  هذه األحكام لن تدخل حٌز التنفٌذ إال ابتداء من
 
 

II-  مٌزانٌة التكالٌف المشتركة:خصائص 
 

 :ما ٌلًبالتكالٌف المشتركة  مٌزانٌةبنٌة تتمٌز 
 

ٌحتيوي  حٌي  ؛االسيتثمار فصيلالتسيٌٌر و : فصيلمختلفيٌن  فصلٌنطار إتدرجها فً ومٌزانٌة وحدة ال  
 سطر؛ أفقرات و  مقسمة إلىدارة العامة" "اإلتسمى  ةحٌدكل فصل على مادة و

 

 ،لتموٌيل بعيا العملٌيات المبرمجيةخصص ٌ، ٌضم اعتمادات مهمة كل فصلداخل  تواجد سطر واحد 
مختلفية واسيتثناةٌة" مصيارٌف "تعليق األمير بي  وٌ .مبرمجيةال نفقات غٌرالتغطٌة باإلضافة إلى مؤونة ل

 االستثمار؛فً فصل أخرى"  تحوٌالت"على مستوى فصل التسٌٌر و
 

المٌزانٌييات القطاعٌيية بالمقارنيية ميي  تنييوع طبٌعيية النفقييات المموليية ميين مٌزانٌيية التكييالٌف المشييتركة  
 البنٌات التحتٌة ...(؛قطاعات دارٌة وإلواالقتصادٌة وا)القطاعات االجتماعٌة 

 
 ةهيذه المٌزانٌي تقٌيٌمو ذٌيفتنوبرمجية ، عليى التابعية ليوزارة االقتصياد والمالٌيةمدٌرٌة المٌزانٌة إشراف  

 المعنٌة؛ االطرافم  جمٌ   بالتشاور
 

 ، سيطر المٌزانٌاتٌيةو/أو األتنفٌيذ بعيا البنيود تابعة لوزارة االقتصاد والمالٌية فيً تدخل عدة مدٌرٌات  
وتنفٌذ "تسوٌة بما فً ذلك " تتحملها الدولة أخرىومالٌة ونفقات جباةٌة "عملٌات المسماة  التالٌةكالبنود 
 ٌٌنالمسيييم ٌنطرلسييياوكيييذلك  ،التسيييٌٌرفصيييل المتواجيييدة ب القضييياةٌة والقيييرارات االدارٌييية" األحكيييام

تغطٌية مخياطر الصيرف " و "استردادات عن الفواةد المترتبة على قروا البناء واسيتردادات أخيرى"
 االستثمار؛فصل ب ٌنالمتواجد" قروا األجنبٌةبالالمتعلقة 
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مصييارٌف متعلقيية بالحسييابات "  بيي الخاصييةكتلييك بييدفعها  بقاسيي أمييردون تنفٌييذ بعييا نفقييات التسييٌٌر  
"تكيالٌف النشير المتعلقية بالسيحب بالقرعية كيذا و "الجارٌة البرٌدٌة وبالنفقات العمومٌة المؤداة بالخارج

 ؛المقتضٌات التنظٌمٌة الجاري بها العمل وفق، وذلك ص باستهالك االقتراضات"االخ
 

 وأا بقسيم تهيابرمج تيتمليم  والتً استعجالٌا أو ذات منفعة عامةالتً تكتسً طابعا  العملٌاتتنفٌذ بعا  
 دٌون بعا المؤسسات والمقاوالت العمومٌة.بمستحقات والعملٌات المتعلقة 

 

III- :تموٌل مٌزانٌة التكالٌف المشتركة 
 

 واالعتمادات إطار قانون المالٌة، ًالمبرمجة ف من االعتماداتتتكون مٌزانٌة التكالٌف المشتركة 
 مقتطعة من فصل النفقات الطارةةالعتمادات االو ،رسوموجب مبمخالل السنة  فتحهاتم ٌالتً ضافٌة إلا

 .وكذا من أموال المساعدة والمخصصات االحتٌاطٌة
 

للخزٌنة أو لفاةدة  ةخصوصٌال اتحسابالمن مٌزانٌة التكالٌف المشتركة لفاةدة اعتمادات ٌمكن دف  و
، وبموجب القانون غٌر أنهالمؤسسات العمومٌة. والمقاوالت  بصورة مستقلة وكذا لفاةدة ةفق الدولة المسٌرامر

المٌزانٌة العامة  فصولمن هذه المٌزانٌة لفاةدة  اعتماداتأي ال ٌمكن دف  ، لقانون المالٌة التنظٌمً الجدٌد
الخاصة بالقطاعات  ستثمارنفقات االوالمختلفة نفقات الالمعدات وكذا و واألعوان الموظفٌن بنفقاتالمتعلقة 
 .والمؤسسات الوزارٌة
 

فً فصل التسٌٌر من مٌزانٌة التكالٌف برمجة المعتمادات اال عمالٌقتصر استنظرا لخصوصٌتها، و
فصل االستثمار من مٌزانٌة  فً برمجةبالنسبة لالعتمادات الم نفقات التسٌٌر، وكذلكلتغطٌة  حصرٌاالمشتركة 

تحوٌل ب للقٌام . وال توجد أي إمكانٌةالستثمارمتعلقة باالنفقات الإال تغطً ٌمكن أن ال التً التكالٌف المشتركة 
  .بٌن هذٌن الفصلٌن االعتمادات
 

داخل نفس الفصل من  ،سطر المٌزانٌاتٌةواأل الفقراتما بٌن  عتماداتالا لبتحوٌٌمكن القٌام  ،إال أنه
 .التً لم تتم برمجتها مسبقالتموٌل بعا العملٌات ، مٌزانٌة التكالٌف المشتركة

 

IV-  مٌزانٌة التكالٌف المشتركةمن حجم التموٌالت: 
 

مٌزانٌة التكالٌف التسٌٌر واالستثمار من  ً، برسم فصل0.32تبلغ االعتمادات المبرمجة خالل سنة 
ملٌون درهم  07..0.ملٌون درهم، مقابل  38.773ملٌون درهم و 03..20، تباعا، ما قدره المشتركة

 .0.33ملٌون درهم خالل سنة  .38.43و
 

منحى  ،مجموع نفقات التسٌٌر واالستثمار بالمٌزانٌة العامةالعتمادات من احصة هذه وقد سجلت 
 0.33سنة  %2.,42و %43,33من ، على التوالً، حٌ  انتقلت، 0.32و 0.33تً تراجعٌا بٌن سن

قات فالن مبالغ  باألساس، إلى تراج  ،. وٌعزى هذا االنخفاا0.32سنة  %..,44و %0.,08إلى 
 مٌزانٌة التكالٌف المشتركةتحوٌل بعا النفقات التً كانت مدرجة فً إلى وكذا  ،المبرمجة برسم المقاصة

 .  لقانون المالٌة انسجاما م  مقتضٌات القانون التنظٌمً الجدٌد وذلكإلى مٌزانٌات القطاعات الوزارٌة المعنٌة، 
 

V-  التكالٌف المشتركةإعداد مٌزانٌة:  
 

رةٌس الحكومة السٌد توجٌهات احترام  فً إطارٌتم إعداد مشروع مٌزانٌة التكالٌف المشتركة 
حفاظ على مبدأ التوازن ال ٌد بضرورةقم  الت ،المدرجة فً المذكرة التوجٌهٌة إلعداد قانون المالٌة للسنة

ٌانً التالً: الرسم البسطر فً كما هو م ،أساسٌة مراحل ثال  تمثل فًوفق مسار ٌ وذلك ،المالً
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 التكالٌف المشتركة مٌزانٌة  برمجة 

 

 المرحلة األولى

 (N)من ٌناٌر إلى مارس من السنة 

 N-1 تقٌٌم تنفٌذ السنة 

 األخذ بعٌن االعتبار ل  :

 وما قبلها؛ N-2نتاةج تنفٌذ السنة 

تقرٌب الوضعٌات المقدمة عند انتهاء 
، من طرف مختلف N-1السنة 

 المتدخلٌن ؛

المحتملة أو االدخارات  الفروقتفسٌر 
 التً تم تحقٌقها.

 
 

 المرحلة الثانٌة

 (Nنة )ٌولٌوز من الس

 األسدس األول من السنة تقٌٌم تنفٌذ
 

 المرحلة الثالثة

 (N)غشت وشتنبر من السنة 

 دراسة المقترحات داخل اللجان المالٌة

اجتماع لجان التتب  والتقٌٌم المتعلقة بتنفٌذ 

االعتمادات الممنوحة، على وجه الخصوص، 

لفاةدة الصندوق المغربً للتقاعد والصندوق 

الوطنً للتقاعد والتأمٌن ومؤسسة الحسن 

الثانً لألعمال االجتماعٌة لقدماء العسكرٌٌن 

 ؛........المحاربٌنوقدماء 

توزٌ  الرسالة التً تح  الهٌةات 

والمدٌرٌات المعنٌة على إرسال مقترحاتهم 

 .N+1المتعلقة بالسنة 

 

التقٌد بتوجٌهات الحكومة: مالءمة 

المقترحات م  االحتٌاجات الحقٌقٌة وكذا 

األولوٌات االستراتٌجٌة، احترام االلتزامات 

المرتبطة بالمشارٌ  الممولة التً توجد فً 

 طور اإلنجاز أو المشارٌ  الجدٌدة؛

 .اللجوء إلى التحكٌم فً حالة االختالف

 

 

 احترام التوازنات المالٌة؛

 إعداد مشروع الكراسة الموازنتٌة؛

إعداد مذكرة حول النفقات المتعلقة 

، المصاحبة بالتكالٌف المشتركة

 .لمشروع قانون المالٌة

 مقررات للتسوٌة؛ إعداد

إعداد األرضٌة لمشروع مٌزانٌة التكالٌف 

 المشتركة.

 

الوضعٌة النهاةٌة التً تبٌن العملٌات 
المنجزة واالعتمادات التً تم إصدارها 
وكذا تلك غٌر الملتزم بها 

 )االدخارات(؛

إعداد ملخص لتنفٌذ مٌزانٌة التكالٌف 
 ؛N-1المشتركة برسم السنة 

إعداد تقارٌر من طرف الهٌةات 
 .المعنٌة
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 السٌاسات االجتماعٌة  دعمولمساندة أداة  المشتركة:مٌزانٌة التكالٌف  –الفصل األول 
 
 

طاب   لتغطٌة تكالٌف ذات ،ساسباأل ،لتكالٌف المشتركةمٌزانٌة ابعتمادات فصل التسٌٌر ا تخصص
أنظمة التقاعد واالحتٌاط االجتماعً ومساهمة الدولة فً  المقاصةنفقات باجتماعً، خصوصا تلك المتعلقة 

 مختلفة.المعاشات والاإلعانات واإلٌرادات كذا و
 
 

I-1-  لفصل التسٌٌر من مٌزانٌة التكالٌف المشتركة برسم اإلجمالٌة التوقعات واإلنجازات
  :4112و 4112تً سن

    
 

I-1-1-  سنة توقعات وإنجازات فصل التسٌٌر من مٌزانٌة التكالٌف المشتركة برسم
4112:     

 

، ما قدره 0.33ة لتكالٌف المشتركة برسم سنل التسٌٌر بمٌزانٌةمفتوحة االعتمادات البلغت 
 ملٌون درهم. ...,07..0.

 

من فصل  اقتطاعاتملٌون درهم بواسطة  101787711وقد تم رف  هذه االعتمادات، أثناء السنة، بمبلغ 
 النفقات الطارةة والمخصصات االحتٌاطٌة.

 

إلى ، 2114سنة  برسم وصلت االعتمادات المفتوحة اإلجمالٌة بالمٌزانٌة المذكورة ،وبذلك
نسبة إنجاز بلغت حوالً عند متم السنة المذكورة، سجلت تلك المٌزانٌة و .ملٌون درهم 6301167711

 . ملٌون درهم 201877193تحقٌق ادخار ٌقدر ب  تم حٌ   ،96747%
 

   ، كما لتكالٌف المشتركةلالتسٌٌر  ، فً إطار مٌزانٌة2114وتتوزع المبالغ المدفوعة إلى متم سنة 
 ٌلً: 

 

 العملٌات
 المبالغ المدفوعة
 )بمالٌٌن الدراهم(

مجموع  منالحصة 
 المبالغ المدفوعة 

 (%)بـ 

 دعم أثمنة االستهالك –(3
 بما فً ذلك : 

47.,4,8... .487.% 

  ...,.8...4 دعم المواد النفطٌة 

  ...,..4.0 السكردعم  

  ...,.0.74 الدقٌق الوطنً والقمح اللٌندعم  

للمكتب الوطنً للكهرباء الدعم المباشر المخول  
)بعد حذف الدعم الموجه  والماء الصالح للشرب

 للفٌول المخصص إلنتاج الكهرباء(

3..30,...  

  1...,..3 اإلجراءات المواكبةتحمل آثار  

  737,.30 دعم السكر والزٌت الموجه لألقالٌم الصحراوٌة 

  323,. الدعم الموجه لإلنتاج المحلً لبذور عباد الشمس 
 

  

                                                 
1
 تن تسذَذ هزا الوبلغ لفائذة صٌذوق هىاكبت إصالحاث الٌمل الطشلٍ الحضشٌ والشابظ بُي الوذى0  
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 العملٌات
 المبالغ المدفوعة
 )بمالٌٌن الدراهم(

مجموع  منالحصة 
 المبالغ المدفوعة 

 (%)بـ 
المدبرة من طرف فً أنظمة التقاعد  ةمساهمال  -( 2

 لصندوق المغربً للتقاعدا
 بما فً ذلك :

34.320,73. 00,3.% 

  .01,..33.0 األنظمة المساهمة   

  883,702 األنظمة غٌر المساهمة   

  774,073 تحمل عجز نظام المعاشات العسكرٌة 

تصفٌة متأخرات الدولة إزاء الصندوق المغربً  
 للتقاعد

3..,...  

تحمل اآلثار المالٌة الناتجة عن رف  الحد األدنى  
 للمعاش

30.,.4.  

  33,333  لألنظمة غٌر المساهمة  تغطٌة مصارٌف التدبٌر 
لمنظمات  ساهمة فً نفقات الصندوق الوطنًالم -3) 

 ةالقوات المسلح ةاالحتٌاط االجتماعً وتعاضدٌ
 الملكٌة

 بما فً ذلك :    

0.033,421 4,.4% 

  2...,.3.20 الصندوق الوطنً لمنظمات االحتٌاط االجتماعً 

  13,421. الملكٌة ةتعاضدٌة القوات المسلح 
 تصفٌة المتأخرات الجباةٌة الناتجة عن عملٌة اندماج –( 4

المكتب الوطنً و المكتب الوطنً للماء الصالح للشرب
 للكهرباء 

3....,... 3,.3% 

لماء اللكهرباء ولمكتب الوطنً لتعزٌز الموارد الذاتٌة  -(2
 الصالح للشرب 

3....,... 3,.3% 

تصفٌة الرصٌد المدٌن لحساب العملٌات النقدٌة  -(.
"فروق الصرف فً عملٌات بٌ  وشراء  المسمى

 العمالت األجنبٌة"

1.000,000 3,.3% 

تغطٌة النفقات التً التزمت بها إدارة الدفاع الوطنً  -(8
تقرٌب المواطنٌن  ةووزارة الداخلٌة فً إطار عملٌ

 الصحراوٌٌن

72.,02. 3,3.% 

معاشات استثناةٌة وتكمٌلٌة وتعوٌضات خاصة فً  -(7
 حالة الوفاة

407,381 .,23% 

 014,21. .,37% (AMCIإعانة للوكالة المغربٌة للتعاون الدولً ) -(1

تسدٌد اإلعانات الخاصة واإلجمالٌة لفاةدة قدماء  -(.3
 المحاربٌن ومكفولً األمة

032,313 .,3.% 

تسدٌد لفاةدة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمٌة  -(33
 والمرشداتبرسم التعوٌضات المقدمة للمرشدٌن 

388,31. .,01% 

تغطٌة النفقات االستثناةٌة وذات الطاب  االستعجالً  -(30
 بمختلف عماالت وأقالٌم المملكة 

32.,... .,02% 

 

                                                 
2
  وتحول تكالُف التأهُي علً الوشض اتجاٍ ضحاَا اًتهاكاث حمىق اإلًساى0تغطُت هلُىى دسهن بشسن  21بوا فٍ رلك   
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 العملٌات
 المبالغ المدفوعة
 )بمالٌٌن الدراهم(

مجموع  منالحصة 
 المبالغ المدفوعة 

 (%)بـ 

 %.3,. ...,18 تسدٌد لصندوق الدعم لفاةدة األمن الوطنً -(34

للمنتدى العالمً الثانٌة الدورة عملٌة تنظٌم تموٌل  -(33
 "أجٌال" من طرف مؤسسة  لحقوق اإلنسان

7.,... .,34% 

تخفٌضات وتسدٌدات وإرجاعات ودٌون غٌر قابلة  -(32
 لإلستٌفاء

8.,20. .,34% 

لتعوٌا اإلضافً المبلغ الشهري لتسدٌد  -(.3
(Allocation d’appoint لفاةدة بعا قدماء العسكرٌٌن )

المتقاعدٌن لقوات المسلحة الملكٌة باوقدماء المحاربٌن 
( المتعلق Rappel) وكذا االستدراكوذوي حقوقهم 

 الممنوح للمستفٌدٌن الجدد التعوٌا المذكورب

80,... .,30% 

تغطٌة النفقات المتعلقة بنقل الطلبة القاطنٌن باألقالٌم  -(38
 الجنوبٌة

.8,3.. .,33% 

تدبٌر ملفات قدماء مستخدمً  دف  تكالٌف تحوٌل -(37
شركة مفاحم المغرب ضحاٌا حواد  الشغل أو األمراا 

(، CNRAالمهنٌة إلى الصندوق الوطنً للتقاعد والتأمٌن )
وتسدٌد مبلغ مصارٌف تدبٌر تلك الملفات الملتزم بها من 
طرف الصندوق المذكور وكذا دف  التسبٌق المنصوص 

  2114ماي  28من اتفاقٌة  4من المادة  3فً الفقرة علٌه 

21,.40 .,3.% 

إرجاعات ألغراا مختلفة : إرجاع الرسوم  -(31
 الجمركٌة 

21,43. .,3.% 

التكالٌف اإلضافٌة المتعلقة بالتدبٌر المفوا تغطٌة  -(.0
 لخدمات جم  النفاٌات المنزلٌة وتنظٌف العاصمة

2.,... .,.7% 

 %3,08 333,.88 مصارٌف أخرى -(03

 %111 019,6.8.063 المجموع
 
 

I-1-4-  4112التكالٌف المشتركة برسم سنة مٌزانٌة توقعات فصل التسٌٌر من: 
 

 03..20ما قدره  ،0.32سنة لمٌزانٌة التسٌٌر للتكالٌف المشتركة فتوحة برسم تبلغ االعتمادات الم
مقارنة م  االعتمادات المفتوحة برسم سنة  %.3283درهم أو ملٌون  1.3.3بلغ بتراج  ٌأي  ،درهمملٌون 
0.33 . 

 

 دوٌعزى هذا التراجع الكبٌر باألساس إلى انخفاض التوقعات المرتبطة بتكالٌف المقاصة نظرا العتما
 . ألسعار بعض المواد البترولٌةالجزئٌة نظام المقاٌسة 

 

 :كل من التحوٌالت لفائدةمن هذا الفصل األساسٌة لبنود شكل الوتت 

 
  دعم أثمنة االستهالك واإلجراءات المواكبة...............................    

 

 ؛ملٌون درهم  477..4

  

                                                 
3
 بوا فٍ رلك االلتطاعاث هي فصل الٌفماث الطاسئت والوخصصاث االحتُاطُت0  
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المواد البترولٌة والمواد الغذاةٌة بعا سعار نفقات المقاصة ألتخصص هذه االعتمادات لتغطٌة  
 . األساسٌة
 

للكهرباء والماء الصالح للشرب إثر كما تساعد على تغطٌة الدعم المباشر المخول للمكتب الوطنً 
رف  المقاصة عن الفٌول المخصص لتولٌد الطاقة الكهرباةٌة، وعلى تحمل آثار اإلجراءات المواكبة التً 
تهدف إلى التخفٌف من وق  مقاٌسة األسعار من خالل دعم قطاع النقل على وجه الخصوص، باإلضافة إلى 

 اد البترولٌة.تصفٌة المتأخرات المتعلقة بدعم بعا المو
 

 ملٌون درهم 32.0.0,3 ......   ........................................الصندوق المغربً للتقاعد 
 

 ،نظام المعاشات العسكرٌةتغطٌة عجز ٌشمل التحمالت العادٌة للسنة و، ا الغالف المالًغطً هذٌ 
االنعكاسات المالٌة الناتجة عن تحمل و ،للتقاعدالصندوق المغربً إزاء المحتملة وتصفٌة متأخرات الدولة 

 .رفع الحد األدنى للمعاش، باإلضافة إلى أداء نفقات األنظمة غٌر المساهمة
       

 ؛ملٌون درهم 0.413      ....................................................االحتٌاط االجتماعً  
 

 وٌتوزع هذا الغالف على الشكل التالً :
 

المرض األساسً مساهمة الدولة فً نظام التأمٌن اإلجباري عن  
   ....................................لفائدة موظفً القطاع العام.......

 
 ؛ملٌون درهم  ..3.7

 

مشغل فً التأمٌن اإلجباري األساسً عن  وٌخصص هذا الغالف لتموٌل مساهمة الدولة بصفتها        
 المرض للقطاع العام.

 

 ؛ملٌون درهم   283   ........................................تعاضدٌة الـقوات المسلحة الملكٌة 

  
لفائدة ضحاٌا انتهاكات  مساهمة الدولة فً التغطٌة الصحٌة األساسٌة 

 .ملٌون درهم     .0 ..…………………………………………حقوق اإلنسان
 

I-1-3- لتكالٌف المشتركة برسم الفترة الممتدة من ا من مٌزانٌة إنجازات فصل التسٌٌر
 :4112شتنبر  12لى غاٌة إٌناٌر  فاتح

 

 ،0.32شتنبر  32 إلى غاٌةمٌزانٌة التسٌٌر للتكالٌف المشتركة االعتمادات الملتزم بها برسم  بلغت
تم اقتطاعه من فصل  الذي ملٌون درهم 7..,374 مبلغ احتسابم  ملٌون درهم  43.301,374ما قدره 

 . %27أي بنسبة إنجاز تقدر بحوالً  ،النفقات الطارةة والمخصصات االحتٌاطٌة
  

على  ،حدود هذا التارٌخ إلىوتتوزع الدفعات المنجزة فً إطار مٌزانٌة التسٌٌر للتكالٌف المشتركة 
 النحو التالً:
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 العملٌات
 المدفوعةالمبالغ 

 )بمالٌٌن الدراهم(

مجموع  منالحصة 
 المبالغ المدفوعة 

 (%)بـ 

 واإلجراءات المواكبة دعم أثمنة االستهالك –(3
 بما فً ذلك : 

34.0.8,838 30,.0% 

  1,382....3 دعم المواد النفطٌة 

  ...,..3.7 السكردعم  

  ...,..3.3 الدقٌق الوطنً والقمح اللٌندعم  

)عن طرٌق دعم  اإلجراءات المواكبةتحمل آثار  
 قطاع النقل(

0..,...  

الدعم المباشر المخول للمكتب الوطنً للكهرباء  
 والماء الصالح للشرب 

13,...  

  ...,.3 دعم السكر والزٌت الموجه لألقالٌم الصحراوٌة 

المستعملة فً بذور لالدعم الموجه لإلنتاج المحلً ل 
عباد و "COLZA"إنتاج الزٌوت النباتٌة )السلجم 

 (الشمس

03,280  

 المدبرة من طرف فً أنظمة التقاعد ةمساهمال -(2
 لصندوق المغربً للتقاعدا

 بما فً ذلك:

30.823,.17 3.,18% 

  33.203,3.3 األنظمة المساهمة   

  827,233 األنظمة غٌر المساهمة   

  ...,..3 نظام المعاشات العسكرٌة تحمل عجز 

  .33,32 لألنظمة غٌر المساهمة   تغطٌة مصارٌف التدبٌر 
مساهمة فً نفقات الصندوق الوطنً لمنظمات ال -3) 

 الملكٌة ةالقوات المسلح ةاالحتٌاط االجتماعً وتعاضدٌ
 بما فً ذلك:    

3.124,473 .,07% 

  1.815,0004 االجتماعًالصندوق الوطنً لمنظمات االحتٌاط  

  347,473 الملكٌة ةتعاضدٌة القوات المسلح 
 %3,30 ...,.42 تسدٌد لفاةدة الحسابات الخصوصٌة للخزٌنة التالٌة: -(4

  ...,..3 الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون 

 العملٌةصندوق النهوا بتشغٌل الشباب )تموٌل  
 "(لالشغ فقدان عن التعوٌا" المسماة

02.,...  

تغطٌة النفقات التً التزمت بها إدارة الدفاع الوطنً  -(2
تقرٌب المواطنٌن  ةووزارة الداخلٌة فً إطار عملٌ

 الصحراوٌٌن

202,02. 3,.1% 

تسدٌد لفاةدة وزارة الداخلٌة )تغطٌة النفقات المتعلقة  -(6

بالتنمٌة  المرتبطةتموٌل العملٌات و بتنظٌم التظاهرات الكبرى
 (الترابٌة

42.,... 3,30% 

معاشات استثناةٌة وتكمٌلٌة وتعوٌضات خاصة فً  -(8
 حالة الوفاة

0.3,877 .,72% 

  

                                                 
4
 تغطُت وتحول تكالُف التأهُي علً الوشض اتجاٍ ضحاَا اًتهاكاث حمىق اإلًساى0هلُىى دسهن بشسن  15بوا فٍ رلك   
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 العملٌات
 المبالغ المدفوعة
 )بمالٌٌن الدراهم(

الحصة من مجموع 
 المبالغ المدفوعة 

 (%)بـ 

تسدٌد اإلعانات الخاصة واإلجمالٌة لفاةدة قدماء  -(7
 ومكفولً األمة المحاربٌن

0.4,380 .,72% 

( AMCIإعانة للوكالة المغربٌة للتعاون الدولً ) -(1
)أداء منح بعا الطلبة األجانب وكذا تحمل بعا عملٌات 

 %88,. 8..,.03 الدعم(

الرصٌد المدٌن ل "الصندوق الخاص لتموٌل  تصفٌة -(.3
الذي  2111برامج اجتماعٌة اقتصادٌة" المحذوف سنة 

كانت تدرج ضمنه النفقات الناجمة عن إرجاع المبلغ 
 %24,. .4.,3.3 األصلً والفواةد برسم سندات الخزٌنة 

تسدٌد المبلغ الشهري للتعوٌا اإلضافً  -(33
(Allocation d’appoint لفاةدة ) بعا قدماء العسكرٌٌن

وقدماء المحاربٌن بالقوات المسلحة الملكٌة المتقاعدٌن 
( المتعلق Rappelوذوي حقوقهم وكذا االستدراك )

 %30,. ..2,.34 بالتعوٌا المذكور الممنوح للمستفٌدٌن الجدد

 %0,87 33.,7.2 مصارٌف أخرى -(30

 %111 31914.81,65 المجموع
 

I-4-  12 غاٌةوالفترة الممتدة من فاتح ٌناٌر إلى  4112سنة توزٌع اعتمادات التسٌٌر برسم 
 : 4112 شتنبر

 

I-4-1- ن: نفقات المقاصةنٌالمحافظة على القدرة الشرائٌة للمواط 
 

 للتكالٌف المشتركة  مٌزانٌة التسٌٌرعلى مستوى  والمفتوحة بالمقاصةالخاصة االعتمادات  سجلت
 .0.33مقارنة م  سنة  ٪08تقدر ب   نسبةبتراجعا ،  0.32برسم سنة 
 

دعم القدرة الشراةٌة للمواطنٌن والتخفٌف من آثار ارتفاع لهذه االعتمادات باألساس ٌتم تخصٌص و
اإلجراءات المواكبة التً تهدف إلى الحد من اآلثار  وض ، باإلضافة إلى األسعار على القطاع اإلنتاجً

    ومواصلة تأهٌل قطاع النقل.المحتملة لنظام المقاٌسة 
 

وكذا الفترة الممتدة من فاتح ٌناٌر إلى  0.33سنة هذا االطار خالل فً  ةدفوعمبالغ المالوصلت قد و
الوطنً للكهرباء والماء الصالح للشرب الدعم المباشر المخول للمكتب م  احتساب ، 0.32 شتنبر 32غاٌة 

 درهم موزعة  كالتالً: ونملٌ .83,..20.3 حوالًإلى ، اإلجراءات المواكبةكذا و
 

 (الدراهم نبمالٌٌ)                                                          

 عانات الممنوحةاإل السنة

4112 47.,4,8... 

4112* 34.0.8,838 

 .24647.601 المجموع
 .0.32شتنبر  32لى غاٌة إ*               

                                                 
5
 لتطاعاث هي فصل الٌفماث الطاسئت والوخصصاث االحتُاطُت0بوا فٍ رلك اال  
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I-4-4- ًمساهمة الدولة فً أنظمة التقاعد واالحتٌاط االجتماع: 
 

رها بمساهمات الدولة فً أنظمة التقاعد التً ٌدحالٌا  مٌزانٌة التسٌٌر للتكالٌف المشتركةتتحمل 
االحتٌاط االجتماعً وتعاضدٌة القوات لمنظمات الصندوق الوطنً كذا فً و ،الصندوق المغربً للتقاعد

 المسلحة الملكٌة.
                    

I-4-4-1- الدولة فً أنظمة التقاعد مساهمة:  
 

 اكما تم تعدٌلهم 3183دٌسمبر  .4فً  ٌنالمؤرخ 34.-83و 33.-83ٌن رقم ونوفقا ألحكام القان
فً تكوٌن  تساهمالدولة فإن أنظمة المعاشات المدنٌة والعسكرٌة،  ،على التوالً ،حدا إالمتعلقٌن ب ،اوتتمٌمهم

 ىعل ،تباعا، هذه المساهمةدف  تو .فً هذه األنظمة الحقوق المتعلقة بمعاشات التقاعد الخاصة بالمنخرطٌن
 من الراتب الشهري اإلجمالً للموظفٌن المدنٌٌن والعسكرٌٌن. %.0و %.3نسب أساس 

 

القاضً بإعادة  .311أغسطس  8 بتارٌخ 34-12وعالوة على ذلك، وطبقا لمقتضٌات القانون رقم  
الممنوحة معاشات الزمانة  بتدبٌر، لحساب الدولة، األخٌرٌقوم هذا لتقاعد، لتنظٌم الصندوق المغربً 

التعوٌضات كذا و للموظفٌن المدنٌٌن والعسكرٌٌن والمعاشات الممنوحة للمقاومٌن وأراملهم وذوي حقوقهم،
أنظمة ضافة إلى باإلأعضاء جٌش التحرٌر ولذوي حقوقهم، المقاومٌن وقدماء بعا لاإلجمالٌة الممنوحة 
 .وٌعرف الغالف المالً المخصص لهذه العملٌة كل سنة تطورا مستمرا أخرى غٌر مساهمة.

 

المساهمة وغٌر )للتقاعد رها الصندوق المغربً بالتً ٌدأنظمة التقاعد  ًجمالً مساهمة الدولة فإإن 
 بلغقد  ،0.32 شتنبر 32وكذا الفترة الممتدة من فاتح ٌناٌر إلى غاٌة  0.33برسم سنة  (المساهمة

 موزعة كالتالً: ،ملٌون درهم 1..,03.432
 

  (مالٌٌن الدراهمب)

 مجموع المبالغ 4112* 4112 

 األنظمة المساهمة

 7..,33.214 3..,8.470 3..,8.033 مدنٌونالموظفون ال

 .8.348,11 ...,....4 .4.243,11 عسكرٌونالموظفون ال

 .1.,.2..3 ..244,3 .238,01 مستخدمو القوات المساعدة

 4496,18611 1192418212 11940184.0 المجموع الجزئً

 المساهمة غٌر األنظمة

 3.3.3,328 238,784 224,073 الزمانةمعاشات 

معاشات وتعوٌضات لفاةدة 
وأعضاء  ٌنالمقاومقدماء 

 جٌش التحرٌر
032,0.3 0.2,..4 30.,403 

 33,777 8..,2 073,. أنظمة أخرى

 .19233830 62,8223 6628,40 المجموع الجزئً

 .429312810 14946.8.26 1491328144 المجموع

 21150شتٌبش  15االعتواداث الولتضم بها إلً غاَت  *
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I-4-4-4- :ًمساهمة الدولة برسم االحتٌاط االجتماع 
 

 مساهمة الدولة فً أنظمة التقاعد، تتحمل مٌزانٌة التسٌٌر للتكالٌف المشتركة سنوٌاباإلضافة إلى 
عن المرا التأمٌن اإلجباري األساسً فً  مشغل غالفا مالٌا ٌخصص لتموٌل مساهمة الدولة باعتبارها

بصفتها  بٌن الدولة ةمن الدخل اإلجمالً موزع %2ة مساهمة تبلغ . وٌحتسب على أساس نسبلقطاع العامبا
 (.%082( والمؤمن )%082)مشغل 

 

الفترة الممتدة من فاتح ٌناٌر إلى و 0.33سنة والملتزم بها برسم  ةدفوعمبالغ المال ناهزتوقد  ،هذا
 .ملٌون درهم ...,4.442، االحتٌاط االجتماعًلمنظمات الصندوق الوطنً لفاةدة ، 0.32 شتنبر 32غاٌة 

 

التً تم مساهمة الدولة بلغت ، فقد وفٌما ٌتعلق بتعاضدٌة القوات المسلحة الملكٌة )القطاع المشترك(
( %4) المشغلمن الدخل العام موزع على  %.على أساس معدل  ،0.30ابتداء من شهر ماٌو تحدٌدها، 
 .خالل الفترات المذكورة ملٌون درهم .701,83ما قدره ، (%4والمؤمن )
 

I-4-3-  نفقات ومصارٌف أخرى: 
 

 :هذه االعتمادات كالتالًبواسطة تم تموٌلها  ًالعملٌات التتتلخص 
 

وتصفٌة متيأخرات  ،ومصارٌف التدبٌر لألنظمة غٌر المساهمة ،م المعاشات العسكرٌةاتغطٌة عجز نظ 
 .للمعاشتحمل اآلثار الناتجة عن رف  الحد األدنى  الصندوق المغربً للتقاعد وكذلكالدولة إزاء 

 

 شتنبر 32وكذا الفترة الممتدة من فاتح ٌناٌر إلى غاٌة  0.33سنة خالل  ةدفوعتتوزع المبالغ المو
 :كما ٌلً ،0.32
 

  (مالٌٌن الدراهمب) 

 المبلغ اإلجمالً *4112 4112 

تحمل عجز نظام المعاشات 
 العسكرٌة

774,07. 3..,... 3.434,07. 

مصارٌف التدبٌر لألنظمة  تغطٌة
 غٌر المساهمة

33,333 33,32. 07,2.3 

تحمل اآلثار الناتجة عن رف  الحد 
 للمعاشاألدنى 

30.,.4. - 30.,.4. 

تسوٌة متأخرات الدولة تجاه 
 الصندوق المغربً للتقاعد

3..,... - 3..,... 

 18,62.,19 2628121 192168642 المجموع

 .  0.32 شتنبر 32إلى غاٌة  *            
 

، عليى التيوالً، لفاةيدة اإلجمالٌةوة الخاصكاإلعانات مختلفة التعوٌضات الالنفقات المتعلقة بالمعاشات و 
قدماء لوكذا التعوٌا اإلضافً التعوٌضات الخاصة فً حالة الوفاة و ،ومكفولً األمةقدماء المحاربٌن 

 وذوي حقوقهم؛بالقوات المسلحة الملكٌة المتقاعدٌن العسكرٌٌن وقدماء المحاربٌن 
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)قبييل  قابليية لإلسييتٌفاءالغٌيير التسييدٌدات واإلرجاعييات والييدٌون وكالتخفٌضييات وتحييوٌالت  إرجاعييات  
اليذي ٌينص عليى إحيدا  فصيل خياص لهيذا  لمالٌية حٌيز التنفٌيذلقانون ادخول القانون التنظٌمً الجدٌد 

 ؛....ألغراا مختلفة: إرجاع الرسوم الجمركٌة رجاعاتكذا اإلو (الغرا
 

الدوليية كتسييوٌة وتنفٌييذ األحكييام القضيياةٌة والقييرارات تتحملهييا ومالٌيية ونفقييات أخييرى جباةٌيية عملٌييات  
 اإلدارٌة وكذلك شراء طواب  الدمغة؛

 

تسييدٌد و ،رجاعييات لفاةييدة المييوزعٌن المسيياعدٌن علييى بٌيي  الدمغييةاإلكالمقدميية تعييوٌا عيين الخييدمات  
أداءات متعلقة بالعملٌات المنجيزة و ،رٌف قضاةٌة وأتعاب المحامٌن والفقهاء فً القانون والخبراءمصا

باإلضيافة إلييى دفي  مصييارٌف متعلقية بالحسييابات الجارٌيية  ،لحسياب الخزٌنيية مين طييرف برٌيد المغييرب
 ؛البرٌدٌة وبالنفقات العمومٌة المؤداة بالخارج

 

سابات الخصوصٌة للخزٌنة )صندوق مواكبة إصالحات النقل تسدٌدات لفاةدة الحالكإعانات وتحوٌالت  
الوكاليية وكييذا  الطرقييً الحضييري والييرابط بييٌن المييدن، صييندوق النهييوا بتشييغٌل الشييباب........( 

 ؛ ، باإلضافة إلى دف  المبالغ المتعلقة بالمقاصة الناتجة عن تخفٌا األكرٌةلتعاون الدولًالمغربٌة ل
 

عييالوة علييى  لتموٌييل بعييا العملٌييات المسييتعجلة باعتمييادات احتٌاطٌيية ٌتعلييق األميير عملٌييات مختلفيية:  
 .المبرمجةالنفقات بعا 
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القطاعٌة ستراتٌجٌات مٌزانٌة التكالٌف المشتركة: أداة لدعم تفعٌل اال –لفصل الثانً ا
 المهٌكلة المشارٌع و

 

بعا بمٌزانٌة التكالٌف المشتركة أساسا لتغطٌة النفقات المتعلقة بتموٌل  االستثمارتخصص اعتمادات 
إلعادة هٌكلة المؤسسات والمقاوالت العمومٌة واستراتٌجٌات قطاعٌة، تفعٌل عدة  لدعم، والمهٌكلةالمشارٌ  

 مختلفة.  تحوٌالتوكذا دٌونها، تصفٌة و
 

II-1- لتكالٌف المشتركة برسم من مٌزانٌة ااإلجمالٌة لفصل االستثمار نجازات اإلتوقعات وال
    :4112و 4112سنتً 

 

II-1-1-  سنة توقعات وإنجازات فصل االستثمار من مٌزانٌة التكالٌف المشتركة برسم
4112: 

 

، ما قدره 0.33سنة لللتكالٌف المشتركة االستثمار االعتمادات المفتوحة برسم مٌزانٌة بلغت 
 .ملٌون درهم ...,38.431

 

، إلى 0.33المٌزانٌة المذكورة عند متم سنة برسم ت االعتمادات الملتزم بها وقد وصل
حٌ  مساعدة، مبالغ العن طرٌق ملٌون درهم  42,721..3ملٌون درهم، بما فً ذلك  40,220...3

 3.820,4.8، مما مكن من تحقٌق ادخار بلغ %12,78حوالً تقدر بسجلت تلك المٌزانٌة نسبة إنجاز 
 ملٌون درهم.

 

للتكالٌف االستثمار مٌزانٌة فً إطار ، 0.33سنة الغ المدفوعة إلى حدود نهاٌة بكن تقدٌم المٌم
 ، كما ٌلً:المشتركة
 

 العملٌات
 المبالغ المدفوعة
 )بمالٌٌن الدراهم(

مجموع  منالحصة 
 المبالغ المدفوعة 

 (%)بـ 

دفعات لفاةدة صندوق دعم المبادرة الوطنٌة للتنمٌة  -(3
 البشرٌة

3.8..,... 3.,00% 

بإعداد اإلحصاء العام للسكان تغطٌة النفقات المتعلقة  -(0
 2114والسكنى لسنة 

8..,... 3,03% 

 %3.,4 ...,... صندوق التنمٌة القروٌة والمناطق الجبلٌةدفعات لفاةدة  -(4

 %0.,0 ..3,.34 )السكن االجتماعً( إرجاعات عن الفواةد -(3

من حصة من المبلغ المتبقً تسدٌد الشطر الثانً  -(2
 الدولة فً رأسمال الصندوق المغربً للتنمٌة السٌاحٌة

3..,... 0,3.% 

دفعات لفاةدة صندوق ضمان المقاوالت الصغرى  -(.
كذا صندوق ضمان القروا عند إنشاء و والمتوسطة

 الفتٌة المقاولة

037,283 3,31% 

 Nadorتسدٌد لفاةدة شركة الناضور غرب المتوسط ) -(8
West Med) 

03.,... 3,33% 

 %3.,83 30.4.8,237 تحوٌالت أخرى  -(7

   بما فً ذلك:

دف  الضمانة المالٌة المتعلقة بتنظٌم كأس العالم  
 (0.34لألندٌة البطلة للفٌفا )دورة 

44.,01. 0,.0% 
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 العملٌات
 المبالغ المدفوعة
 )بمالٌٌن الدراهم(

الحصة من مجموع 
 المبالغ المدفوعة 

 (%)بـ 

لشركة الوطنٌة لإلذاعة اتغطٌة عجز خزٌنة  
 والتلفزة وتسدٌد ثمن القطعة األرضٌة التً تم

 %0.,0 442,721 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمٌةتخصٌصها ل

إعانات لفاةدة وكاالت اإلنعاش والتنمٌة االقتصادٌة  
واالجتماعٌة لعماالت وأقالٌم الشمال والجنوب 

 %.3,0 ...,.03 والجهة الشرقٌة

وكالة مساهمة الدولة فً تموٌل برنامج االستثمار ل 
 %.3,0 ...,..0 تهٌةة موق  بحٌرة مارشٌكا

 %.3,0 ...,..0 النهوا بتشغٌل الشبابصندوق دفعات لفاةدة  

البرنامج المندمج للتنمٌة الحضرٌة لمدٌنة الرباط  
0.33-0.37 0..,... 3,0.% 

والمالٌة فً تموٌل برنامج مساهمة وزارة االقتصاد  
لطنجة و الشاملة ة نالتنمٌة المندمجة والمتواز

 %.1,. ...,..3 الكبرى  

 %.II  32.,... .,1طنجة المتوسط رأسمال شركة الدولة فً اكتتاب  

مساهمة الحكومة فً تموٌل تنظٌم كأس العالم  
للبطولة  31للقارات أللعاب القوى وكذا الدورة 

 %4.,. .3.2,37 اإلفرٌقٌة أللعاب القوى للكبار 

الجماعً تزوٌد المساهمة الدولة فً تموٌل برنامج  
 %..,. ...,..3 (PAGER) العالم القرويب بالماء الصالح للشرب

 %..,. ...,..3 ان السكندفعات لفاةدة صندوق ضم 

إنجاز دراسات وأشغال بناء متعلقة بعدة مدرجات  
 %..,. ...,..3 جامعٌة

 %111 1090348224 المجموع

 

II-1-4-  4112التكالٌف المشتركة برسم سنة مٌزانٌة توقعات فصل االستثمار من: 
 
 

ما قدره  0.32سنة لمٌزانٌة االستثمار للتكالٌف المشتركة فتوحة برسم تبلغ االعتمادات الم
مقارنة م   %48.7درهم أو  ملٌون ...2428ٌقدر ب  ارتفاعا درهم، مسجلة بذلك ملٌون ...38.7738

 .0.33السنة المالٌة 
 

 وتتجلى المكونات األساسٌة لهذا الفصل فٌما ٌلً:
 

 ؛ملٌون درهم  70..2 .... .......المال ٌة والمساعدات المختلفة................... المساهمات 
 

مٌزانٌة االستثمار للتكالٌف المسجلة باالعتمادات مجموع من  %07830وٌمثل هذا البند إجماال 
 .المشتركة
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الستراتٌجٌات التحوٌالت المخصصة لتموٌل المشارٌ  المهٌكلة وتفعٌل ا أساسا وتشمل هذه المساهمات
القطاعٌة فً إطار اتفاقٌات أو عقود برامج تتعهد من خاللها وزارة االقتصاد والمالٌة بالمساهمة فً التموٌل 

 والسٌما:
 

مخصصات من الرأسمال لفائدة المكتب الوطنً للكهرباء والماء الصالح  
 ملٌون درهم ....3 ..…………دولة والمكتب المذكور(للشرب )تنفٌذ العقد البرنامج بٌن ال

  
 ملٌون درهم    .33 .....          ..............دفعات لفائدة صندوق ضمان السكن................... 

  
 ملٌون درهم    ..4 .......          ..…والمتوسطة دفعات لفائدة صندوق ضمان المقاوالت الصغرى 

  
 االقتصادٌةالحسن الثانً للتنمٌة دفعات لفائدة صندوق  

 ملٌون درهم    .02 .........   .......……………………………………واالجتماعٌة
  

 ملٌون درهم    ..0 ..……0.37-0.33البرنامج المندمج للتنمٌة الحضرٌة لمدٌنة الرباط  
  

 درهم ملٌون    ..0 ....          .............................تهٌئة موقع بحٌرة مارشٌكا............... 
  

 ملٌون درهم    300,2 ....        .......................إنجاز مٌناء الصٌد الجدٌد لطنجة المدٌنة...... 
  

 ملٌون درهم    .30     ...............      .....................إنجاز المسرح الكبٌر للرباط.......... 
  

مراكش تانسٌفت ب الالئقالبرنامج الجهوي للقضاء على السكن غٌر  
 ملٌون درهم    .33   ....         ..........................................................الحوز.......

  
 ملٌون درهم    ..3 ....           ..............................إنجاز المسرح الكبٌر للدار البٌضاء.... 

 

  الحسابات الخصوصٌة للخزٌنة التالٌة :دفعات لفاةدة  
  
 ؛ملٌون درهم ..3.7             .......................صندوق دعم المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة... 

  
 ؛ملٌون درهم ....3 ...           .....................صندوق التنمٌة القروٌة والمناطق الجبلٌة....... 

  
 ؛ملٌون درهم ....3 ....           ......................دعم التماسك االجتماعً............. صندوق 

  
والرابط بٌن  صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقً الحضري 

 ؛لٌون درهمم ....3        ................................المدن....................................
  
 .لٌون درهمم  ..4             .......................................النهوا بتشغٌل الشبابصندوق  

 

 ملٌون درهم   080          ...........................استرداد الفواةد عن القروا................... 
  
 تغطٌة مخاطر صرف العمالت المرتبطة بالقروا الخارجٌة  

 ملٌون درهم   .4           ........ ................إطار دعم الدولة لبعا المؤسسات المالٌة....فً 
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II-1-3-  لتكالٌف المشتركة برسم الفترة الممتدة من امٌزانٌة من إنجازات فصل االستثمار
 :4112شتنبر  12لى غاٌة إٌناٌر فاتح 

 

 شتنبر 32 حدودبلغت االعتمادات الملتزم بها فً إطار مٌزانٌة االستثمار للتكالٌف المشتركة، إلى 
، مساعدةمبالغ الملٌون درهم منها  ...,830ملٌون درهم، ٌشكل مبلغ  33.843,3.3، ما ٌناهز 0.32

 .%..ما ٌناهز  إلى نسبة اإلنجازحٌ  وصلت 
 

 ،على الخصوصإلى غاٌة التارٌخ المذكور،  المٌزانٌةتلك طار المسجلة فً إ ةعودفلمبالغ المتتوزع ا 
 كما ٌلً:

 

 العملٌات
 المبالغ المدفوعة
 )بمالٌٌن الدراهم(

مجموع  منالحصة 
المبالغ المدفوعة 

 (%)بـ 

 %8.,8 ...,..1 صندوق دعم المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة -(3

من الرأسمال لفاةدة المكتب الوطنً  مخصصات -(0
للكهرباء والماء الصالح للشرب )تنفٌذ العقد البرنامج بٌن 

 الدولة والمكتب المذكور(

2..,... 3,0.% 

لمقاوالت المتوسطة ادفعات لفاةدة صندوق ضمان  -(4
 والصغرى

40.,... 0,84% 

 %3,07 321,.32 )السكن االجتماعً( إرجاعات عن الفواةد -(3

 %..,73 132,..1.7 تحوٌالت أخرى  -(2

   والسٌما :

دفعات لفائدة وكاالت اإلنعاش والتنمٌة  
االقتصادٌة واالجتماعٌة لعماالت وأقالٌم الشمال 

 والجنوب والجهة الشرقٌة
013,.4. 0,23% 

فً الرفع من رأسمال المملكة المغربٌة اكتتاب  
 .2شركة أفرٌكا 

038,8.4 0,33% 

مساهمة الدولة فً تموٌل البرنامج االستثماري  
 لوكالة تهٌئة موقع بحٌرة مارشٌكا

0..,... 3,8.% 

 %3.,3 ..300,2 المدٌنةطنجة الصٌد الجدٌد لإنجاز مٌناء  

 %111 1196318212 مجموع ال

 

II-4- غاٌةوالفترة الممتدة من فاتح ٌناٌر إلى  4112سنة اعتمادات االستثمار برسم  توزٌع 
 : 4112 شتنبر 12

 

رةٌسٌة من  أصناف 4إلى  ، حسب طبٌعتها،ٌمكن تقسٌم اعتمادات االستثمار للتكالٌف المشتركة
 النفقات:

 

 تموٌل المشارٌ  الكبرى المهٌكلة؛ 
 

 دعم تموٌل السٌاسات واالستراتٌجٌات القطاعٌة؛ 
 

 تسوٌة الدٌون وإعادة الهٌكلة والتحوٌالت األخرى. 
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II-4-1- :تموٌل المشارٌع الكبرى المهٌكلة 
 

بحكم طابعها األفقً، تدرج النفقات المتعلقة بتموٌل المشارٌ  الكبرى المهٌكلة ضمن مٌزانٌة 
 وٌتم برمجتها عادة وفقا التفاقٌات تعقد بٌن الدولة واألطراف المعنٌة. ،االستثمار للتكالٌف المشتركة

 

والفترة  0.33سنة برسم المذكورة مولة من المٌزانٌة ٌمكن تلخٌص المشارٌ  الكبرى المهٌكلة الم
 كما ٌلً:، 0.32 شتنبر 32 غاٌةالممتدة من فاتح ٌناٌر إلى 

 
 تهٌةة وتنمٌة موق  بحٌرة مارشٌكا؛إنجاز برنامج  

  

 )مشارٌ  البنٌات التحتٌة( من خالل: IIو  Iنو طنجة / مٌناء طنجة المتوسطومشروع ر 
 

 التجهٌزاتبعض كذا السكك الحدٌدٌة وتلك المرتبطة بالطرقٌة وو المٌنائٌةالتحتٌة  اتإنجاز البنٌ 
 خارج الموقع بمٌناء طنجة المتوسط؛

 

ملٌون درهم على  ....0والذي تقدر مساهمة الدولة فً تموٌله ب  IIتنفٌذ مشروع طنجة المتوسط  
 ؛كامالالمبلغ قد تم صرفه  هذامدى ثالث سنوات. وتجدر اإلشارة إلى أن 

 

( ورسوم %0,2ستٌراد )االواجب لنو، للفرق بٌن الحد األدنى وشركة رفائدة ل، الدولةتسدٌد  
 .(%.االستٌراد المطبقة على السٌارات المستوردة من االتحاد األوروبً )

 

ملٌون درهم للفترة  .07 المسرح الكبٌر للدار البٌضاء: تبلغ مساهمة المٌزانٌة العامة فً تموٌلهإنجاز  
 0.34، 0.30، 0.33ملٌون درهم منها خالل سنوات  .8482قد تم صرف مبلغ  ،0.33-0.32

 ؛0.33و
 

ملٌون درهم خيالل الفتيرة  ..3المسرح الكبٌر للرباط: تبلغ مساهمة المٌزانٌة العامة فً تموٌله إنجاز  
 ؛0.33و 0.34 ،0.33ملٌون درهم منها خالل سنتً  12، قد تم صرف مبلغ  0.32-.0.3

 

بيٌن  33/0.33/.3: تنفٌذ مذكرة التفاهم الموقعة بتارٌخ (BOMBARDIER) دٌٌهمشروع بومبار 
 ؛بومباردٌٌهالحكومة المغربٌة والشركة الكندٌة 

 

فيً الرفي  مين رأسيمال ( : اكتتياب الدولية Nador West Medالناضيور غيرب المتوسيط )مشيروع  
شركة الناضور غرب المتوسط بموجيب محضير اجتمياع الجمعٌية العامية االسيتثناةٌة للشيركة الميذكورة 

 ؛ 0.33/../.4بتارٌخ 
 

التً لم ٌكتميل إنجازهيا فيً إطيار مٌثياق تحيدي  بعا المشارٌ  المغرب: التكفل ب-برنامج تحدي األلفٌة 
 ؛األلفٌة

 

إعانة الدولية لتعميٌم  دف : (PAGER)العالم القروي ب لشربالصالح لبالماء الجماعً  لتزوٌدابرنامج  
 تزوٌد الساكنة القروٌة بالماء الصالح للشرب.

 

 شتنبر 32 غاٌةوالفترة الممتدة من فاتح ٌناٌر إلى  0.33سنة خالل  ةعودفمبالغ المالتقدٌم ٌمكن و
 ،من مٌزانٌة االستثمار للتكالٌف المشتركةمن أجل تموٌل المشارٌ  الكبرى المهٌكلة عبر اقتطاعها ، 0.32
 كما ٌلً:

  

http://www.google.com/url?url=http://www.pncl.gov.ma/grandchantiers/Pages/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AC-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25B7%25D9%2586%25D9%258A-%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B2%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25AF.aspx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=cIU9VJnyKc2tadr5gtAC&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNEF1HJbOaP8wzpF07g5RmMeLbA8Vg
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 )بمالييه اندراهم(

 4112 4112* 

 ...,..0 ...,..0 تهٌةة موق  بحٌرة مارشٌكا 

 Iالمتوسييط  مشييروع رونييو طنجيية/مٌناء طنجيية 
 )إنجاز البنٌات التحتٌة( IIو

048,22. 340,81. 

 Nadorمشروع الناضيور غيرب المتوسيط ) 
West Med) 

03.,... - 

 - ...,42 المسرح الكبٌر لمدٌنة الرباط إنجاز 

 - ...,.3 المسرح الكبٌر لمدٌنة الدار البٌضاء إنجاز 

 - ..30,7 (BOMBARDIER) بومباردٌٌه مشروع 

 .03,78 77.,22 المغرب -تحدي األلفٌة  

الصييييالح بالميييياء الجميييياعً  لتزوٌييييدابرنييييامج  
 (PAGER) العالم القرويب لشربل

3..,... - 

 3268000 218122. المجموع
 .0.32شتنبر  32 إلى غاٌة *
 

II-4-4- دعم تموٌل السٌاسات واالستراتٌجٌات القطاعٌة: 
 

والشغل والمقاوالت الصغرى والمتوسطة  بإنعاش االستثماررتبطة العملٌات المٌتعلق األمر أساسا ب
باإلضافة إلى تلك المتعلقة بتحسٌن ظروف  ،تأهٌل الحضري والقرويالوكذا الصناعً  قالعمخطط اإلوتنفٌذ 

 عٌش المواطنٌن.
 

تموٌل أهم السٌاسات واالستراتٌجٌات القطاعٌة التً المنجزة فً إطار ٌبرز الجدول التالً النفقات و
 : 0.32 شتنبر 32 غاٌةوالفترة الممتدة من فاتح ٌناٌر إلى  0.33سنة خالل  ،وضعتها الحكومة

 

 )بمالييه اندراهم( 

 4112 4112* 

 والمقاوالت الصغرى والمتوسطةل ٌشغتإنعاش االستثمار وال

 - ...,..0 النهوا بتشغٌل الشباب صندوقدف  لفاةدة  

المقاوالت الصغرى  ضمان صندوق 
قروا إنشاء والمتوسطة وصندوق ضمان 

صنادٌق ٌدبرها صندوق ) المقاولة الفتٌة
 (الضمان المركزي

037,283 40.,... 

 - ...,..3 الصندوق المغربً للتنمٌة السٌاحٌة 

 : الوكالة الوطنٌة إلنعاش التشغٌل والكفاءاتمخطط اإلقالع الصناعً

 - ...,.7 صندوق دعم اإلبتكار 

 - ..8,2 ( clustersالكلوسترات ) دعم صندوق  

 - 33,7.0 لصناعةات امناظر 
 .0.32شتنبر  32إلى غاٌة  *

 

     

http://www.google.com/url?url=http://www.pncl.gov.ma/grandchantiers/Pages/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AC-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25B7%25D9%2586%25D9%258A-%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B2%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25AF.aspx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=cIU9VJnyKc2tadr5gtAC&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNEF1HJbOaP8wzpF07g5RmMeLbA8Vg
http://www.google.com/url?url=http://www.pncl.gov.ma/grandchantiers/Pages/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AC-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25B7%25D9%2586%25D9%258A-%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B2%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25AF.aspx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=cIU9VJnyKc2tadr5gtAC&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNEF1HJbOaP8wzpF07g5RmMeLbA8Vg
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 )بمالييه اندراهم(

 4112 4112* 

 تأهٌل الحضري والقرويال

 - ...,... التنمٌة القروٌة والمناطق الجبلٌةصندوق  

البرنامج المندمج للتنمٌة الحضرٌة لمدٌنة  
 0.37-0.33الرباط 

0..,... - 

 ..300,2 ...,2. الصٌد الجدٌد لطنجة المدٌنة مٌناءإنجاز  

والشاملة والمتوازنة المندمجة برنامج التنمٌة  
 الكبرى لطنجة

3..,... 3.,... 

االقتصادٌة تنمٌة والنعاش اإلوكاالت  
 شمالالعماالت وأقالٌم واالجتماعٌة ل

 والجنوب والجهة الشرقٌة
03.,... 013,.4. 

 - ...,32 مؤسسة مسجد الحسن الثانً بالدار البٌضاء 

 : تحسٌن ظروف عٌش المواطنٌن

صندوق دعم المبادرة الوطنٌة دف  لفاةدة  
 للتنمٌة البشرٌة

3.8..,... 1..,... 

 - ...,..3 لسكناصندوق ضمان  

البرنامج الجهوي للقضاء على السكن غٌر  
 الحوزتانسٌفت مراكش بالالةق 

2.,... - 

برنامج إعادة تأهٌل المبانً اآلٌلة للسقوط  
 بمدٌنة فاس

0.,... 2.,... 

استردادات عن الفواةد المترتبة على قروا  
 البناء واستردادات أخرى

34.,3.. 32.,321 

 .,.19,608 2921183.0 المجموع

 .0.32شتنبر  32إلى غاٌة  *                 

 

II-4-3-  تصفٌة الدٌون، إعادة الهٌكلة وتحوٌالت أخرى: 
 

 العملٌات التالٌة:  أساسا لهذا الغرا  تهم االعتمادات المبرمجة
 

 .7.  رأسمال القرا الفالحيً للمغيرب : تبليغ مسياهمة الدولية فيً رأسيمال هيذه المؤسسية الرف  من 
ملٌييون درهييم ٌييتم دفعهييا سيينة  .37و 0.30ملٌييون درهييم منهييا سيينة  ..2تييم صييرف  ،ملٌييون درهييم

 ؛0.32
 

للعقد البرنامج الموق  بيٌن تعزٌز الموارد الذاتٌة للمكتب الوطنً للكهرباء والماء الصالح للشرب تنفٌذا  
 ؛ 0.38-0.33الدولة والمؤسسة المذكورة للفترة 

 

مالٌيٌن  4ملٌيون دوالر صيرفت منهيا  02بمبليغ  القيدس واألقصيىمساهمة المغرب فً تموٌل صندوق  
فيً  سينوات 3عليى ميدى  ،ملٌيون دوالر 00أي  ،، وتم صرف الباقً.0.3دوالر كتسبٌق برسم سنة 

 ؛0.33ملٌون دوالر سنوٌا ابتداء من سنة  5,5حدود 
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تجيياه الصييندوق المركييزي (SEFERIF) تصييفٌة الييدٌون التييً بقٌييت فييً ذميية شييركة معييادن الرٌييف  
ملٌيون  62,6تتحميل الدولية دٌيون الشيركة برسيم المبليغ األصيلً والعميوالت، المحيددة فيً  : للضمان

وذليك ابتيداء مين سينة  ،ملٌيون درهيم سينوٌا 6,26فً حيدود  سنوات .3درهم ٌتم تسدٌدها على مدى 
 ؛0.30

 

 ؛وزارة التعلٌم العالً والبح  العلمً وتكوٌن األطرلحساب  بناء مدرجات جامعٌةموٌل برنامج ت 
 

 عملٌة اإلحصاء العام للسكان والسكنى؛النفقات المتعلقة بتغطٌة  
 

 .لتجمٌ  المٌاه غرب الدار البٌضاء لحماٌتها من الفٌضاناتكبرى قناة إنجاز مشروع  
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تقدٌم مشروع مٌزانٌة التكالٌف المشتركة برسم مشروع قانون المالٌة لسنة  –الثالث  الفصل
 لقانون المالٌةالجدٌد القانون التنظٌمً  على ضوء مقتضٌات 4110

 

III-1- :ًالحجم اإلجمال 
 

 ،.0.3بلغ حجم االعتمادات المفتوحة برسم مٌزانٌتً التسٌٌر واالستثمار للتكالٌف المشتركة  لسنة ٌ
 ملٌون درهم. 7.7..0ملٌون درهم و 38.182 ،على التوالً
 

III-4- :اعتمادات التسٌٌر 
 

 بتراجعا ، .0.3العتمادات المفتوحة برسم مٌزانٌة التسٌٌر للتكالٌف المشتركة لسنة سجلت ا
 .ملٌون درهم 47.370، لتصل إلى 0.32مقارنة م  سنة  ،٪08833نسبة ملٌون درهم، أي ب 33.330
 

لحذف هذا التراج  الكبٌر باألساس إلى انخفاا التوقعات المرتبطة بتكالٌف المقاصة نظرا ٌعزى و
 بعا المواد البترولٌة.الدعم الموجه ل

 

 وتتشكل البنود األساسٌة لهذا الفصل من التحوٌالت لفاةدة كل من:
 

 ملٌون درهم؛  .32.22 .. .........دعم أثمنة االستهالك واإلجراءات المواكبة...................... 
 
المتعلقة بدعم أسعار غاز البوطان لتغطٌة نفقات المقاصة  ، إلى حد كبٌر،تخصص هذه االعتماداتسو

 .كالسكر والدقٌق الوطنً للقمح اللٌن المواد الغذاةٌة األساسٌةبعا و
 

تساعد على تغطٌة الدعم المباشر المخول للمكتب الوطنً للكهرباء والماء الصالح للشرب على سكما 
التً تحمل آثار اإلجراءات المواكبة إثر رف  المقاصة عن الفٌول المخصص لتولٌد الطاقة الكهرباةٌة، وعلى 

 .وجه الخصوص على من خالل دعم قطاع النقللمحروقات حذف الدعم الموجه لتهدف إلى التخفٌف من وق  
 

 ملٌون درهم؛  ...,32.4.3 ................الصندوق المغربً للتقاعد............................ 
 

ٌغطً هذا الغالف المالً النفقات االعتٌادٌة للسنة المالٌة وٌشمل تغطٌة عجز نظام المعاشات 
وتحمل اآلثار المالٌة تجاه الصندوق المغربً للتقاعد، المحتملة العسكرٌة، وتصفٌة جزء من متأخرات الدولة 

 األنظمة غٌر المساهمة.رف  الحد األدنى للمعاش، باإلضافة إلى نفقات الناتجة عن 
 

 ملٌون درهم؛   4.0.2 .................................................االحتٌاط االجتماعً....... 
 

 موزعة كالتالً :     
 

 (؛ملٌون درهم 0.0.2بالقطاع العام ) األساسً عن المرض الدولة فً التأمٌن اإلجباريمساهمة  
 

ملٌون  ...لقطاع المشترك )المتعلقة بامساهمة الدولة لفائدة تعاضدٌة القوات المسلحة الملكٌة  
 (؛درهم

 

 ملٌون درهم(؛ ..0ملٌون درهم( والمستقلٌن ) ..3التغطٌة الصحٌة لفائدة الطلبة ) 
 

ملٌون  .3مساهمة الدولة فً التغطٌة الصحٌة األساسٌة لفائدة ضحاٌا انتهاكات حقوق اإلنسان ) 
 (.درهم
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 ملٌون درهم؛ 27..3     ......................................وإعانات مختلفة تعوٌضات إٌرادات و 
 

 وٌتعلق األمر ب:
 

 (؛ملٌون درهم ..3فً حالة الوفاة ) ةخاص اتتعوٌضو تكمٌلٌةاستثنائٌة ومعاشات  
 

 (؛ملٌون درهم 0.4مكفولً األمة )قدماء المحاربٌن ولفائدة  واإلجمالٌة ةالخاصاإلعانات  
 

ملٌون  0.3حقوقهم ) التعوٌض اإلضافً الممنوح لقدماء العسكرٌٌن وقدماء المحاربٌن وكذا ذوي 
 درهم(؛

 

 .(ملٌون درهم 302عن فقدان الشغل ) اتالتعوٌض 
 

ج المكتييب الييوطنً للميياء ادمانييتصييفٌة المتييأخرات الضييرٌبٌة برسييم عملٌيية  
 .ملٌون درهم 232 …………………………الصالح للشرب والمكتب الوطنً للكهرباء

 

III-3- :اعتمادات االستثمار 
 

 ما قدره ،.0.3االعتمادات المفتوحة برسم مٌزانٌة االستثمار للتكالٌف المشتركة لسنة تبلغ 
بالمقارنة م  سنة  %38و ما ٌناهز أ ،ملٌون درهم 0.173زٌادة قدرها درهم، مسجلة بذلك  ملٌون 7.7..0

0.32 . 
 

 و تضم هذه المٌزانٌة المكونات الرةٌسٌة التالٌة:
 

 ملٌون درهم؛ .3.07 .................................مساهمات وإعانات مختلفة ............... 
 

من مجموع االعتمادات المسجلة بمٌزانٌة  %0.823مثل واإلعانات التً توتشمل هذه المساهمات 
 :العملٌات التالٌةالتحوٌالت المخصصة لتموٌل ، لتكالٌف المشتركةلستثمار اال

 
 ملٌون درهم؛   .82 دف  حصة الدولة فً رأسمال الصندوق المغربً للتنمٌة السٌاحٌة........... 

  
 ملٌون درهم؛   .01 تموٌل.....................................................لصندوق دفعات  

  
 ملٌون درهم؛   .02 صندوق الحسن الثانً للتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة.......تسدٌد لفاةدة  

  
 درهم؛ ملٌون   ..0 ................لسكن..............................ادفعات لصندوق ضمان  

  
 ملٌون درهم؛   ..0 تسدٌد لفاةدة المؤسسة الوطنٌة للمتاحف..................................... 

  
 ملٌون درهم؛   ..0 ..........0.37-0.33مدٌنة الرباط الحضرٌة لتنمٌة لالبرنامج المندمج ل 

  
 ملٌون درهم؛   ..0 ..................................تهٌةة موق  بحٌرة مارشٌكا............... 
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تانسيييٌفت  البرنييامج الجهيييوي للقضييياء عليييى السيييكن غٌييير الالةيييق بميييراكش 
 ملٌون درهم؛   .32 ………………………………………………………الحوز

  
 ملٌون درهم؛   .32 ............برنامج إعادة تهٌةة المجال الحضري واالقتصادي لمدٌنة تطوان 

  
 ملٌون درهم؛   .30 .................المسرح الكبٌر للرباط................................إنجاز  

  
 ملٌون درهم؛   ..3 ................المسرح الكبٌر للدار البٌضاء..........................إنجاز  

  
 ملٌون درهم؛   ..3 دفعات لصندوق الضمان المخصص لدعم المشارٌ  السٌاحٌة................ 

 
 

  :التالٌة دفعات لفاةدة الحسابات الخصوصٌة للخزٌنة 
 

 ملٌون درهم؛  ....i.....    ... 0الصندوق الخاص لحصٌلة حصص الضرائب المرصدة للجهات 
  

 ملٌون درهم؛  ..3.7     .......................صندوق دعم المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة.... 
  

صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقً الحضري والرابط بٌن  
 ملٌون درهم؛ ....ii...................................................................    3المدن

  
 ملٌون درهم؛   ..2    ..............................صندوق التنمٌة القروٌة والمناطق الجبلٌة.. 

  
 ؛ملٌون درهم   ..2    ........................................دعم التماسك اإلجتماعً صندوق 

  
 ؛ملٌون درهم   ..2    .................النهوض بتشغٌل الشباب.......................صندوق  

 

 .ملٌون درهم    .00    ................................استردادات عن الفواةد..................... 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

i
 الوتعلك بالجهاث0 111-14هي الماًىى التٌظُوٍ سلن  188بشسن الوساهوت التكوُلُت الووٌىحت للجهاث وفما للوادة   

ii
 0توىَل بشًاهج التٌمل داخل الىسظ الحضشٌلصذ   


