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 تــقــديـم
 

يتولى المجلس األعلى للحسابات  ،من الدستور 148و 147طبقا لمقتضيات الفصلين  .1

ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، ويقدم مساعدته للبرلمان في المجاالت 

المتعلقة بمراقبة المالية العامة وللهيئات القضائية وللحكومة في الميادين التي تدخل في 

 نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون.

المتعلق بمدونة المحاكم المالية  62.99من القانون رقم  93و 92طبقا لمقتضيات المادتين و .2

الموافق  1423بتاريخ فاتح ربيع الثاني  1.02.124الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

تغييره وتتميمه، قام المجلس بإنجاز التقرير حول تنفيذ قانون  تمكما و 2002يونيو  13 ل

طبقا  بالمجلسلجنة البرامج والتقاريرتداولت بشأنه التقرير الذي   .2017المالية برسم سنة 

 2019يوليوز  16 بتاريخ المتعلق بمدونة المحاكم المالية 62.99من القانون  24لمادة ل

 17 بتاريخالقانون نفس من 22   لمادةاطبقا لمقتضيات غرفة المشورة وصادقت عليه 

  .2019يوليوز 

بمشروع قانون  ، من طرف وزير االقتصاد والمالية،توصل المجلس األعلى للحساباتو .3

 سنةالالحساب العام للمملكة والحسابات اإلدارية لمختلف الوزارات برسم مرفوقا بالتصفية 

 والمعطيات الضروريةكما توصل ببعض الوثائق  .2019أبريل  11بتاريخ  2017 المالية

 ويتعلق األمر. 2019مايو  9الخازن العام للمملكة بتاريخ من قبل  نجاز أعماله الرقابيةإل

والمساعدات التغييرات الطارئة على االعتمادات )التحويالت  ومعطيات تهمبوثائق 

 متعلقة بمركزةالمحاسبية المعطيات الوكذا  والمخصصات االحتياطية( والنفقات الطارئة

 الحسابات.

 دخول 2017عرفت السنة المالية  ألحكام القانون التنظيمي لقانون المالية، فقد وطبقا .4

حيز  1المقتضى المتعلق بمحدودية االعتمادات المفتوحة برسم فصل الموظفين واألعوان

 .إذ لم يعد مسموحا تسجيل تجاوز على مستوى هذه النفقات ،التنفيذ

                                                 
 .قانون الماليةل 130-13رقم التنظيمي  القانون المنصوص عليه في 1
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 3%حدود ميزانية في متوقعة للعجز  نسبة 72012في ميزانية سنة  الحكومة اعتمدتوقد  .5

  على الفرضيات التالية:الداخلي الخام، وذلك بناء  الناتج من

 ؛4,5%ة نسببالداخلي الخام  نمو الناتج -

 قنطار؛ مليون 70محصول زراعي من الحبوب يبلغ -

 .دوالرا للطن 350متوسط سعر غاز البوتان في حدود  -

ً  الميزانيةهذه كما توقعت  .6 مليون درهم يتوزع  373.096في  للموارد قدر مبلـغاً إجمالـيا

 على النحو التالي:

  292.282     موارد الميزانية العامة للدولة  -

 70.000  بما في ذلك المداخيل المتأتية من االقتراضات ✓

 2.943   موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة -

 77.871    موارد الحسابات الخصوصية للخزينة -

 مليون درهم تتوزع كما يلي: 398.278فيما قدر المبلـغ اإلجمالـي للتحمـالت ب  .7

 187.735     نفقات التسيير –الميزانية العامة  -

 106.701      نفقات الموظفين ✓

 35.684    نفقات المعدات والنفقات المختلفة ✓

 36.790    التسييـر –التكاليف المشتركة  ✓

 5.260  والتخفيضات واإلرجاعات الضريبيةالتسديدات  ✓

 3.300   النفقات الطارئة والمخصصات االحتياطية ✓

 63.572    االستثمارنفقات  –الميزانية العامة  -

 356.73       خدمة الدين -

 45.882 استهالكات الدين العمومي المتوسط والطويل االجل ✓

 27.474    فوائد وعموالت الدين العمومي ✓

                                                 
 .2017يونيو  12 بتاريخنشره  والذي تم 73-16المصادق عليها بقانون المالية رقم  2
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 2.943   مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلةنفقات  -

 70.672    نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة -

 

 .، عن النتائج التالية2017، أسفر تنفيذ قانون المالية لسنة سب مشروع قانون التصفيةوح .8

 )مليون درهم( المكــــــــونـــــات المداخيل النفقات

 العامة للدولةالميزانية  307.857 329.951

 الحسابات الخصوصية للخزينة 95.161 81.384

 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 7.681 2.949

 المجموع 410.699 414.284

 2017: مشروع قانون التصفية لسنة المصدر

 

تسجيل عجز للميزانية بلغ  2017عرفت سنة وضعية تحمالت وموارد الخزينة،  حسبو .9

 4.174بزيادة  من الناتج الداخلي الخام(، % 3,5مليون درهم )أي ما يعادل  37.143

 مليون درهم(. 32.969) التوقعاتمع  مقارنة % 12,7 أي، درهم ونملي

. مليون درهم 6.754بما قدره  2017ميزانية سنة عجز ، تحسن2016مع سنة  مقارنةو .10

مليون  12.169 بمبلغ الموارد الجبائية المحصلةالزيادة في  إلىأساسا  التحسنويعزى هذا 

 3.359و 3.321مقابل ارتفاع النفقات العادية ونفقات االستثمارعلى التوالي ب  درهم

 .مليون درهم

 35.363لتمويل الداخلي بمبلغ قدره ا الدولة إلى الميزانية، لجأت خزينة ولتغطية عجز .11

 .مليون درهم 3.346الخارجي بما يناهز  والتمويل درهممليون 

مليار  692,3حيث بلغت تفاقم مديونية الخزينة، هذه التمويالت استمرار عن ترتبوقد  .12

، أي بزيادة 2016سنة  عند نهايةمليار درهم  657,5مقابل  2017سنة  مع متمدرهم 

 . 5,3%درهم، بنسبة نمو ناهزت  ارملي 34,8قدرها 

 ط التالية:االنقالتقرير ويتناول هذا  .13

 ؛2017نتائج تنفيذ ميزانية سنة  -
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 موارد الميزانية العامة للدولة؛ -

 نفقات الميزانية العامة للدولة؛ -

 الحسابات الخصوصية للخزينة؛ -

 ة مستقلة؛ورمرافق الدولة المسيرة بص -

 .اعتمادات الميزانيةالتغيرات الطارئة على  -

لإلدالء ، 2019يوليوز 2بتاريخ  ،راالقتصاد والماليةيإلى وز األولي وقد تم إرسال التقرير .14

 15بتاريخ جواب ال. كما توصل المجلس ببـأرائها وتعقيباتها حول مالحظات المجلس

 .2019يوليوز 
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I. نتائج تنفيذ الميزانية 
 

 مليون 410.699عن تحقيق مبلغ إجمالي للمداخيل بلغ  2017سنة  ميزانيةأسفرتنفيذ  .15

مقارنة  % 4,4نسبة تطورناهزت  وهو ما يشكل %110بلغت  ، أي بنسبة إنجازدرهم

الميزانية العامة ويرجع هذا التطور إلى ارتفاع مداخيل  .2016بالمداخيل المسجلة برسم 

 مليون 4.914ب  الخصوصية للخزينة الحساباتمداخيل ودرهم  مليون 12.959 ب للدولة

المسجلة برسم سنة المداخيل أسفله توقعات قانون المالية ونتائج تنفيذ  . ويقدم الجدولدرهم

2017. 

 2017المسجلة برسم سنة المداخيل توقعات قانون المالية ونتائج تنفيذ :  1الجدول رقم 

 درهم()مليون 

نسبة 

 اإلنجاز

(2( /  )1) 

(%) 

 التحصيل

(2) 

الحقوق 

المثبتة 

  الصافية

تقديرات 

قانون 

  المالية

(1) 

 مكونات الميزانية المداخيل

105  307.856 .023249  الميزانية العامة للدولة مجموع المداخيل 292.281 

 مداخيل االستغالل 2.198 3.777 3.611 164
المسيرة بصورة مرافق الدولة 

 مستقلة
 االستثمارمداخيل  745 4.091 4.071  546

 مجموع المداخيل  2.943 7.868 7.682  261

 الحسابات الخصوصية للخزينة المداخيل 77.871 95.159 95.161  122

 المجموع العام للمداخيل 373.095 352.050 410.699  110

 

، أي بنسبة إنجاز بلغت درهم مليون 414.283قدره  اإجمالي امبلغفي حين سجلت النفقات  .16

 .2016المسجلة برسم  مقارنة بالنفقات % 5,7وهو ما يشكل نسبة تطورناهزت  77%

 درهم مليون 18.017ب  الميزانية العامة للدولةويرجع هذا التطور إلى ارتفاع نفقات 

أسفله  ويقدم الجدول درهم.مليون  5.008ب  الخصوصية للخزينة الحساباتنفقات و

 .2017المسجلة برسم سنة النفقات توقعات قانون المالية ونتائج تنفيذ 
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  2017المسجلة برسم سنة النفقات توقعات قانون المالية ونتائج تنفيذ :  2الجدول رقم 

 )مليون درهم(

 نسبة اإلنجاز

(2( /  )1) 

(%) 

النفقات المأمور 

بصرفها 

 والمؤشر عليها

(2) 

االعتمادات 

 النهائية

(1) 

تقديرات 

 قانون المالية
 مكونات الميزانية النفقات

 الميزانية العامة للدولة مجموع النفقات 324.663 347.973 329.951 95

 نفقات االستغالل 2.198 3.749 1.868 50

 االستثمارنفقات  745 2.921 1.081 37 الدولة المسيرة بصورة مستقلةمرافق 

 مجموع النفقات  2.943 6.670 2.949 44

 الحسابات الخصوصية للخزينة النفقات  70.671 182.856 81.383 45

 المجموع العام للنفقات 398.277 537.499 414.283 77

  عجز الميزانية .1

تسجيل عجز للميزانية بلغ  2017عرفت سنة ، 3وموارد الخزينةحسب وضعية تحمالت  .17

ناهزت  زيادةمن الناتج الداخلي الخام(، ب % 3,5مليون درهم )أي ما يعادل  37.143

 مليون درهم(. 32.969) التوقعاتمع  مقارنة % 12,7 أي، درهم ونملي 4.174

على مستوى  هليسجت الذي تم بالتطورواإلنجازات التوقعات بين رق ويمكن تفسير الف .18

 ارتفاعدرهم( نتيجة مليون  7.772)زائد  % 2,9النفقات التي تجاوزت التوقعات بنسبة 

 3.660مقابل انخفاض النفقات العادية ب  درهممليون  11.432بما يناهز  االستثمارنفقات 

ً ارتفاع الموارد العادية سجلت . في حيندرهممليون  مليون  4.183)زائد  % 1,8بلغ  ا

 . درهم(مليون  3.664)زائد  الموارد غير الجبائية يرجع باألساس إلى تطوردرهم( 

. 4مليون درهم 6.754بما قدره  2017ميزانية سنة عجز حسن، ت2016مقارنة مع سنة  .19

 مليون درهم 12.169 بمبلغ المحصلة الجبائية المواردإلى الزيادة في  التحسنويعزى هذا 

مليون  3.359و 3.321ب على التوالي االستثمارونفقات  مقابل ارتفاع النفقات العادية

 .درهم

                                                 
 الميزانية بناًء على النفقات والموارد المجمعة، في حين يحدد مشروع قانون التصفية زيادة نفقات الدولة على الموارد.التي تحدد عجز  3
. 2016مليار درهم المشار إليه في التقرير المتعلق بتنفيذ ميزانية الدولة لسنة  42,1، في مقابل عجز تحمالت وموارد الخزينةلوضعية حسب آخر  4

 الخارجية. الماليةإلى تحيين مبلغ العجز من طرف مديرية الخزينة ويرجع الفارق 
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 الدولة دين خزينة .2

 35.363لتمويل الداخلي بمبلغ قدره ا الدولة إلى جز الميزانية، لجأت خزينةعلتغطية  .20

مليون درهم، أي بنسب قدرها على  3.346الخارجي بما يناهز  والتمويل درهممليون 

تفاقم مديونية الخزينة، هذه التمويالت استمرار ترتب عن. وقد % 8,6و % 91,4التوالي 

عند درهم مليون  657.472مقابل  2017سنة  مع متمدرهم مليون  692.332بلغت  حيث

وقد . 5,3%درهم، بنسبة نمو ناهزت مليون  34.860، أي بزيادة قدرها 2016سنة  نهاية

مقارنة الناتج الداخلي الخام من  % 65,1 نسبة 2017سنة مع نهاية الدولة  خزينةبلغ دين 

 .2008منذ  سجلفي منحاها التصاعدي الم اً ، مستمر6201 عند متم سنة 5 % 64,9  بـ

 6درهممليون  514.679درهم مقابل مليون  539.135الدين الداخلي ليصل إلى  ارتفع وقد .21

. وارتفعت نسبة 4,7% بنسبة درهم أومليون  24.456، بزيادة قدرها 2016نهاية  عند

مقابل  2017في سنة  51%الدين الداخلي مقارنة مع الناتج الداخلي الخام لتنتقل إلى 

 .2016سنة  %50,5

 ةنسببدرهم أي مليون  10.404ارتفاعا بلغ  2017الخارجي للخزينة سنة  ينالد سجل كما .22

ارتفعت نسبة الدين  كما .درهممليون  153.197 لينتقل إلى 7 2016سنة مع مقارنة  %7

 . 2016سنة  14,1%مقابل من الناتج الداخلي الخام  14,4%الخارجي إلى 

 

 ب وزير االقتصاد والماليةاجو

ال بد من التذكير بأن الزيادة في حجم دين الخزينة عادية وحتمية لوجود عجز في الميزانية رغم 

تراجع مستواه مقارنة مع السنوات األخيرة، إذ أن الموارد الذاتية تكون غالبا غير كافية لتمويل 

وى المشاريع االستثمارية واإلصالحات الهيكلية التي تعتبر ضرورية من أجل الرفع من مست

النمو والخفض من البطالة، الشيء الذي يتطلب تمويله اللجوء إلى موارد إضافية داخلية 

وخارجية عن طريق االقتراضات، مما يجعل اللجوء إلى االستدانة حاجة ماسة. لكن ما ينبغي 

                                                 
 .2016الواردة في تقرير سنة  % 64,7رقم تم تحيينه مقارنة بنسبة  5
 .2016الواردة في تقرير سنة  مليار درهم 512,9رقم تم تحيينه مقارنة ب  6
 مليار درهم. 142,8تم تحيينه ليبلغ مليار درهم(  144,4) 2016الوارد في تقرير سنة الدين الخارجي للخزينة  7



 

8 

 

التأكيد عليه هو أن هذه المديونية اإلضافية عبئت كلها لتمويل االستثمارات المبرمجة في 

ة، وهذا ما يعني أنه تم تسجيل ادخار عمومي إيجابي احتراما للقاعدة الذهبية التي جاء الميزاني

  .بها القانون التنظيمي الجديد للمالية
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II. موارد الميزانية العامة للدولة 
 

 نظرة عامة .1

مليون درهم، مسجلة بذلك  307.856,6ما مجموعه  2017بلغت الموارد المحصلة سنة  .23

بالموارد  مقارنة  4.4ع بلغ أي بارتفاتقديرات الميزانية العامة من  105,54نسبة 

 2017 و 2016برسم سنتي  المواردأسفله توزيع  ويبين الجدول. 2016سنة  المحصلة

 .طبيعتها حسب

 2017و  2016سنتي برسم  مواردال:  3الجدول رقم 

 )مليون درهم(

 2016إنجازات  المــوارد
 توقعات

 2017قانون المالية 

 إنجازات

2017 

مقارنة  نسبة التطور

 (%)  2016مع سنة

 4,2 234.588,3 222.281,6 225.188,1 المــوارد العادية

 5,1 73.268,3 70.000,0 69.708,9 االقتراض موارد

 4,4 307.856,6 292.281,6 294.897,0 المجموع

 2017ومشروع قانون التصفية لسنة  2016: قانون التصفية لسنة المصدر 

 كالتالي:، الوزاراتالمحصلة، حسب  وتتوزع الموارد .24

 ارد المحصلة حسب القطاعات الوزاريةو: توزيع الم 4الجدول رقم 

 )مليون درهم(

 (%)المئوية  النسبة الموارد المحصلة الموارد المحصلة

 96,0 295.457,7 وزارة االقتصاد والمالية

 0,6 1.935,9 وزارات وإدارات أخرى

 3,4 10.462,9 موارد مختلفة

 100,0 307.856,6 المجموع

 2017: مشروع قانون التصفية لسنة المصدر

 4,2مليون درهم، أي بارتفاع نسبته  234.588,3وقد بلغت الموارد العادية ما مجموعه  .25

 %.  105,5، مسجلة بذلك نسبة تحصيل مقارنة مع التوقعات تناهز 2016% مقارنة بسنة 

% في حين تراجعت  4,9ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع الموارد الجبائية بنسبة بلغت 

نجاز وتطور إ اإلنجازالجدول التالي نسب  ويبين. % 1,8ة الموارد غير الجبائية بنسب

 :2017و 2016الموارد العادية خالل سنتي 
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   2017و  2016توزيع الموارد العادية المحصلة خالل سنتي :  5 الجدول رقم

 )مليون درهم(

بين نسبة التطور 

  2017و 2016

(%) 

 /اإلنجازنسبة 

 توقعات

 قانون المالية 

  % ب  2017

 2017تحصيالت 

 توقعات

قانون مالية 

2017 

 نوع الموارد 2016تحصيالت 

 الموارد الجبائية 200.912 206.202,2 210.743,7 102,2 4,9

 الموارد غير الجبائية 24.276 16.079,4 23.844,6 148,3 1,8-

 المجموع 225.188 222.281,6 234.588,3 105,5 4,2

 المصدر: قانون التصفية لسنة 2016 ومشروع قانون التصفية لسنة 2017

 المداخيل الجبائية .2

 210.744 هجموعا مفي خزينة الدولة بم 8الجبائية ساهمت الموارد، 2017خالل سنة  .26

ن مجموع الموارد % م89,8وهو ما يمثل ، %102,2بلغت  إنجازبنسبة  درهم، مليون

% من 89وتشكل الضرائب المباشرة وغير المباشرة . 2016سنة % 89العادية مقابل 

% وأخيرا الرسوم 7مجموع الموارد الجبائية، تليها رسوم التسجيل والتمبر بنسبة 

سبتها من حصة كل نوع من هذه الموارد ون أسفلهيبين الجدول و%. 4الجمركية بنسبة 

 مجموع الموارد الجبائية.

  2017 توزيع الموارد الجبائية برسم سنة:  6 الجدول رقم

 )مليون درهم(

نسبة المورد من 

مجموع الموارد 

 (%الجبائية )

 اإلنجازنسبة 

(%) 

 تحصيالت

2017 

 توقعات

 ماليةالقانون 

2017 

 نوع الموارد

المماثلةوالرسوم  الضرائب المباشرة  89.982  97.327 108,2 46  

 الضرائب غير المباشرة 89.232 89.744 100,6 43

 الرسوم الجمركية 8.913 8.716 97,8 4

 رسوم التسجيل والتمبر 18.075 14.957 82,7 7

 المجموع    206.202 210.744 102,2 100

 المصدر: مشروع قانون التصفية لسنة 2017 – معالجة المجلس األعلى للحسابات 

%( من تعويض التراجع 108,2) الضرائب المباشرةالتي حققتها اإلنجاز ومكنت نسبة  .27

% خالل سنة  91,5مقابل  2017% خالل  82,7الذي عرفته رسوم التسجيل والتمبر )

                                                 
تتكون هذه الموارد من التحصيالت المتأتية من الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة والرسوم الجمركية ورسوم  8

 .التسجيل والتمبر
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خالل سنتي  الموارد الجبائية حسب طبيعتهااإلنجاز نسب الجدول التالي  ويقارن (.2016

 .2017و 2016

 2017و  2016الجبائية حسب نوعها خالل سنتي  نسب تحصيل الموارد:  7 الجدول رقم

 اإلنجازنسبة 

 (%) 2017خالل سنة 

 اإلنجازنسبة 

 (%) 2016خالل سنة 

  نوع الموارد

 والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة 104,8 108,2

 الضرائب غير المباشرة 100,1 100,6

 الرسوم الجمركية 115,7 97,8

 رسوم التسجيل والتمبر 91,5 82,7

 المجموع 102,0 102,2

 المصدر: مشروع قانون التصفية لسنة 2017 – معالجة المجلس األعلى للحسابات

 

مقارنة  مليون درهم 7.345 بزيادة)أي % 108,2الضرائب المباشرة  إنجازبلغت نسبة و .28

 5.180 اقدرهزيادة بالشركات لضريبة على ل جيدلاداء األإلى يرجع ذلك . و(بالتوقعات

الزيادات الضريبية الغرامات وإلى  افةضباإل%( 111,3بنسبة تحصيل  )أيمليون درهم 

 %(.114,5أي بنسبة تحصيل )درهم مليون  3.027قدره بمبلغ 

حيث غطى  ،% 100,6 وصلت إنجازهافنسبة  ،غير المباشرةضرائب أما فيما يخص ال .29

مليون درهم( على  1.088زائد ) ستيرادلال لضريبة على القيمة المضافةلالجيد األداء 

 1.216ناقص )الضريبة على القيمة المضافة الداخلية التراجع المسجل على مستوى 

  مليون درهم(.

رسوم  تحصيلفارق في % نتيجة 97,8بلغت إنجازوسجلت الرسوم الجمركية نسبة  .30

 3.117فارقا قدره رسوم التسجيل والتمبرفيما سجلت  .مليون درهم 199قدره  االستيراد

مليون  1.713ناقص ) رسوم نقل الملكيةمليون درهم مقارنة بالتوقعات نتيجة تراجع 

ويبين  مليون درهم(. 1.005ناقص ) على العقود األخرى المفروضةدرهم( والرسوم 

 بالتحصيل.مقارنة توقعات الموارد الجبائية الجدول أسفله 
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 : مقارنة توقعات الموارد الجبائية بالتحصيل8  الجدول رقم

 درهم( ليون)م 

 اإلنجاز نسبة

()% 
 التحصيالت الفرق

توقعات 

قانون 

 2017المالية

 نوع الموارد

 الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 89.982 97.327 7.345 108,2

 الضريبة على الشركات 45.800 50.980 5.180 111,3

 الضريبة على الدخل 41.100 40.275 825- 98,0

 الرسوم المفروضة على رخص بيع المشروبات 58 54 4- 93,1

 الضريبة المهنية 332 314 18- 94,6

 السكنالضريبة على  48 32 16- 66,7

 الغرامات والزيادات الضريبية 2.644 5.672 3.028 214,5

 الضرائب غير المباشرة 89.232 89.744 511 100,6

 الضريبة على القيمة المضافة 62.578 62.145 433- 99,3

 )الداخلية( 27.630 26.109 1521- 94,5

 )االستيراد( 34.948 36.036 1.088 103,1

 الرسوم الداخلية على االستهالك 26.654 27.599 944 103,5

 )التبغ( 9.160 9.953 793 108,7

 )المحروقات( 15.940 15.892 48- 99,7

 )أخرى( 1.554 1.754 199 112,8

 الرسوم الجمركية 8.913 8.716 198- 97,8

 الرسوم على االستيراد 8.913 8.713 200- 97,8

 التسجيل والتمبررسوم  18.075 14.957 -3.117 82,7

 المصدر: مشروع قانون التصفية لسنة 2017 – معالجة المجلس األعلى للحسابات

نسبة  2017الرسوم الجبائية المحصلة خالل سنة  مداخيل، حققت 2016مقارنة بسنة  .31

 2010تطور الموارد الجبائية بين سنتي  يبين الجدول التاليو .%4,9طور بلغت ت

 .2017و

 2017و 2010تطور الموارد الجبائية بين سنتي : 9  الجدول رقم

 درهم( ليون)م

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

 

 الموارد الجبائية 154,0  163,5 176,0 174,1 178,8  184,2 200.9 210,7

 (%نسبة التطور )  2,1  6,2  7,6  1,1-  2,7  3,0 9,1 4,9
 المصدر: قوانين التصفية للسنوات من 2010 إلى 2016 ومشروع قانون التصفية لسنة – معالجة المجلس األعلى للحسابات 2017

 

 بلغارتفاعأ  الضرائب المباشرةالمتأتية من ، سجلت الموارد 2016بالمقارنة مع سنة  .32

ويرجع هذا اإلرتفاع باألساس إلى زيادة  %7,9ر تطوة نسبأي ب مليون درهم 7.103

 .%13,7رتطوة نسببمليون درهم أي  6.138بما قدره  الضريبة على الشركاتمداخيل 
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% ترجع باألساس إلى 4,8بلغت  نسبة تطور لضرائب غير المباشرةاموارد  ما سجلتفي .33

 2016% مقارنة مع سنة  3 بزيادةالضريبة على القيمة المضافة الداخلية  عائداتارتفاع 

 عائدات%( وكذلك 7,1الضريبة على القيمة المضافة على االستيراد )زائد  عائداتو

 .)%3,6زائد ) الرسوم الداخلية على االستهالك

انخفاضأ على التوالي بنسبة  رسوم التسجيل والتمبرو لت الرسوم الجمركيةفي حين سج .34

ويبين الجدول أسفله التطور الذي عرفته مختلف أنواع الموارد الجبائية  .% 5,4و%  5,5

  .2017و 2016بين سنتي فيما 

 

  2017و 2016: تطور الموارد الجبائية بين سنتي 10  الجدول رقم

درهم( ليون)م   

نسبة 

 (%) طورالت
 الفرق

 تحصيالت

 2017 

 

 تحصيالت

 2016 
 نوع الموارد

 الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 90.224 97.327 7.103 7,9

 الضريبة على الشركات 44.842 50.980 6.138 13,7

 الضريبة على الدخل 39.477 40.275 798 2,0

 الرسوم المفروضة على رخص بيع المشروبات 54 54 0 0,0

 الضريبة المهنية 288 314 26 9,0

 الضريبة على السكن 33 32 1- 3,0-

 الغرامات والزيادات الضريبية 5.530 5.672 142 2,6

 الضرائب غير المباشرة 85.644 89.744 4.099 4,8

 الضريبة على القيمة المضافة 59.009 62.145 3.136 5,3

 )الداخلية( 25.356 26.109 753 3,0

 )االستيراد( 33.653 36.036 2.383 7,1

 الرسوم الداخلية على االستهالك 26.634 27.599 964 3,6

 )التبغ( 9.348 9.953 605 6,5

 )المحروقات( 15.518 15.892 374 2,4

 )أخرى( 1.768 1.754 15- 0,8-

 الرسوم الجمركية 9.211 8.716 496- 5,4-

 االستيرادالرسوم على  9.212 8.713 499- 5,4-

 رسوم التسجيل والتمبر 15.833 14.957 876- 5,5-

  المصدر: مشروع قانون التصفية لسنة 2017 وقانون التصفية لسنة 2016 – معالجة المجلس األعلى للحسابات
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 االقتصاد والماليةجواب وزير

يرتبط تطور المداخيل الجبائية بعاملين أساسين يتعلقان، من جهة، بالتطورات التي تميز الظرفية 

االقتصادية وبأثر اإلجراءات الضريبية المتخذة على مر قوانين المالية، من جهة أخرى. وهكذا، 

 2009فقد انعكست التطورات االقتصادية التي تأثرت بالسياق الدولي الذي ميز الفترة ما بين 

 2009وتخفيض معدالت الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل خالل سنتي  2012و

بشكل ملموس على تطور مجموع المداخيل الجبائية خالل هذه الفترة. كما تجدر اإلشارة  2010و

  .الى أن عملية التفكيك الجمركي انعكست أيضا على تطور الموارد الجمركية

رفت المداخيل الجبائية وتيرة نمو معتدلة في سياق ظرفي متعافي ، ع2014و 2013وخالل سنتي 

ونتيجة لبعض اإلجراءات المرتبطة أساسا بتسديد دين الضريبة على القيمة المضافة المتعلق 

% 6,1، سجلت الموارد الجبائية تحسنا ملموسا لتسجل معدل نمو بلغ 2015بالمصدم. ومنذ سنة 

 .2017سنة 

 

 ةالمداخيل غير الجبائي .3

 درهم ونملي 23.844 ما قدره ،2017رسم سنة بالمحصلة  9الجبائية غير المداخيل سجلت .35

نسبة وقد شكلت  . درهم ونملي 431 أي 2016مقارنة مع سنة  %  1,8قدره بانخفاض 

  .2016% سنة 10,7مقابل  من مجموع الموارد العادية   10,2%

ن المداخيل غير الجبائية المحصلة على مستوى المداخيل الجبائية، فإ وخالفا لما لوحظ .36

 المداخيل،مهمة نسبيا مقارنة مع توقعات قانون المالية. حيث تتسم هذه  افوارق سجلت

الواردة من المؤسسات والمقاوالت العمومية، بصعوبة توقعها نظرا لعدم  تلكباستثناء 

من جهة أخرى  وتباينها وتفرقهاة )الهبات كمثال( تجانسها ولطابعها غير االعتيادي من جه

 )المداخيل المحصلة من مختلف القطاعات الوزارية(.

                                                 
 ومداخيل الخوصصة ومداخيل أخرى.  االحتكار واالستغالالت والمساهمات المالية للدولة عائدات المداخيل غير الجبائية من تتكون 9
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مع مقارنة  2017برسم سنة  148,3%المداخيل غير الجبائية  بلغت نسبة تحصيلقد و .37

 نتائجدرهم. وترجع هذه ال ونملي 16.079,4توقعات قانون المالية التي حددت مبلغ 

 مستوى استخالص المداخيل األخرى. تحسن باألساس إلى 

برسم سنة حصيلة مؤسسات االحتكار واالستغالالت والمساهمات المالية للدولة  بلغتكما  .38

مليون  8.553,6بمبلغ مليون درهم، وهو ما يمثل انخفاضا مقارنة  8.156,4مبلغ  2017

 . 2016درهم المسجل سنة

الوكالة الوطنية للمحافظة وقد تم استخالص عائدات االحتكار والمساهمات أساسا من  .39

 االحتكار( وشركةمليار درهم من عائدات  2,4العقارية والمسح العقاري والخرائطية )

 المجمع الشريف للفوسفاط مليار درهم من األرباح( و 1,4اتصاالت المغرب )

 مليون درهم من بينها العائدات 556مليار درهم من االرباح( وبنك المغرب ) 1,34)

ويبين الجدول أسفله الموارد المحصلة من المساهمين  (.المستخلصة من عموالت الصرف

 .2017و 2016 عائدات المؤسسات والمقاوالت العمومية برسم سنتيتوزيع الرئيسيين في 

  2017و  2016عائدات االحتكار والمساهمات المتأتية من المساهمين الرئيسيين بين : 11  الجدول رقم

 درهم( ليون)م

نسبة التحصيل 

التوقعات  /

(%) 

 الموارد 

المحصلة 

2017 

توقعات قانون 

 2017المالية 

 الموارد 

المحصلة 

2016 

 الموسسات

المغرببنك  435,0 620 556 89,7  

 شركة اتصاالت المغرب 1.426,0 1.348 1.425 105,7

 المجمع الشريف للفوسفاط 2.000,0 2.000 1.340 67,0

 الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية  1.500,0 2.000 2.400 120,0

 صندوق اإليداع والتدبير 0,0 272 0 0,0

 عائدات أخرى10  3.192,6 2.827 2.435 86,1

 المجموع 8.553,6 9.067 8.156 90,0
 المصدر: قانون التصفية لسنة 2016 ومشروع قانون التصفية لسنة 2017 - معالجة المجلس األعلى للحسابات 

 

                                                 
 300مليون درهم ومن أرباح وموارد مؤسسات ومقاوالت أخرى ال تتجاوز  500بمبلغ  الموارد اآلتية من المكتب الوطني للمطاراتبما في ذلك  10

 مليون درهم.
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 369بمبلغ أما فيما يخص مداخيل األمالك الخاصة، فقد ساهمت في الميزانية العامة  .40

مقارنة مع توقعات قانون المالية  % 104بذلك نسبة تحصيل بلغت سجلة مليون درهم م

ً ا تسجلفقد    2016مع سنة مقارنةومليون درهم(.  354)  .% 1,3بنسبة  نخفاضا

 

 االقتصاد والماليةجواب وزير

تجدر االشارة إلى أن توقعات قانون المالية يتم تحديدها بناء على مجموعة من الفرضيات بحسب 

الظرفية االقتصادية والمالية المتوفرة أثناء إعداد مشروع قانون المالية للسنة، غير أن بعض 

تنفيذ العناصر المكونة لهذه الفرضيات قد يطرأ عليها مجموعة من التغييرات بتغير الظرفية خالل 

قانون المالية. األمر الذي قد يفسر الفوارق المسجلة ما بين التوقعات واالنجازات المتعلقة بتحصيل 

 .مجموعة من الموارد

أضف إلى ذلك، أن بعض المداخيل غير الجبائية تتميز بطابعها غير االعتيادي وبالتالي ال تدخل 

داخيل المتأتية من أموال المساعدة ضمن توقعات قانون المالية. ونذكر على سبيل المثال الم

 .)الهبات،...( وكذا الموارد المرتبطة بعمليات الخوصصة

وبناء عليه، ال يمكن توقع حجم هذه المداخيل نظرا الرتباطها بالطرف الدافع أو الواهب، حيث 

نوع من تدرج للتذكرة في القانون المالي. ويفتح خالل السنة، في حالة استفادة الميزانية من هذا ال

المداخيل، اعتماد بنفس المبلغ ليضاف إلى االعتمادات الممنوحة بموجب قانون المالية. األمر الذي 

 .يفسر أساسا الفوارق المسجلة على مستوى التوقعات واالنجازات المرتبطة بالمداخيل غير الجبائية

بع مستقر وسجلت خالل أما المداخيل المختلفة المحصلة من مختلف القطاعات الوزارية، فتتميز بطا

مليار درهم  2,7فوارق إيجابية مقارنة مع توقعات قانون المالية بلغت حوالي  2017و 2016سنتي 

  .مليار درهم على التوالي 2و 
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III.  الميزانية العامة للدولةنفقات 
 

 

 نظرة عامة .1

  مقابل  رهمد ونملي 347.972 موعهجما م 2017 بلغت االعتمادات النهائية برسم سنة .41

ارتفاع أي بدرهم كاعتمادات مفتوحة برسم قانون المالية لنفس السنة  ونملي 324.662

 %. 7,1قدره 

 اعاارتف سجلت 2017 االعتمادات المفتوحة برسم السنة الماليةوتجدر اإلشارة إلى أن  .42

ذلك المسجل على لى االرتفاع إ ويرجع هذا ،2016 المالية% مقارنة بالسنة  1,7بنسبة 

مع  %  6الدين بنسبة واعتمادات خدمة%  3,6 بنسبة االستثماراعتمادات مستوى 

تتوزع و .2016سنة مع بالمقارنة  % 0,5انخفاض طفيف في اعتمادات التسيير بنسبة 

 .يلي االعتمادات النهائية والنفقات المنجزة بين مختلف أبواب الميزانية العامة كما

 2017 لسنة ةوالنفقات المنجز االعتمادات النهائيةالتوقعات وتوزيع : 12  الجدول رقم

 

 درهم( ليون)م

 نسبة التنفيذ

 2016  (%) 

نسبة التنفيذ 

2017 

 النفقات

 المنجزة 

 االعتمادات

 النهائية 

 توقعات
 الميزانية العامة للدولة

 قانون المالية

 نفقات التسيير  187.734,8  189.737,0  191.572,2 100,9 99,4

 االستثمارنفقات   8 ,63.571  84.879,7  67.011,6 78,9 75,0

 خدمة دين الخزينة  0 ,73.356  73.356,0 71.367,5 97,3 88,2

 مجموع الميزانية العامة  324.662,6  347.972,7 329.951,3 94,8 91,3

 معالجة المجلس األعلى للحسابات - 2017مشروع قانون التصفية لسنة : المصدر

 

  311.934مقابل درهم  ونملي 329.951 ما مجموعه  2017النفقات المنجزة سنة تبلغو .43

يفسر و .% 5,7بلغت  مواصلة منحاها التصاعدي بنسبة ارتفاع، 2016سنة  درهم ونملي

درهم(  ونليم 10.323)% 16,9بنسبة  الدينخدمة نفقات  هذا االرتفاع أساسا بزيادة

 % 1,3بنسبة ونفقات التسيير ( درهم ونليم 5.291) 8,6%بنسبة  ونفقات االستثمار

سنتي التالي تطور وبنية النفقات المنجزة برسم  الجدولويبرز  .(درهم ونليم 2.403)

 .2017و 2016
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 2017و 2016بنية النفقات بين سنتي : 13  الجدول رقم

 )مليون درهم(

 التطور 

2017/2016 

  (%) 

  طبيعة النفقات 2016 2017

النسبة 

(%) 
 المبلغ 

 النسبة

 (%) 
  المبلغ 

 : نفقات التسيير 189.168,8  60,6 191.572,2 58,1 1,3

 القوائم المدنية ومخصصات السيادة - 543,4 0,2 11543,5 0,2 -

 نفقات الموظفين واألعوان - 104.832,4  33,6 104.874,9 31,8 0,04

 نفقات المعدات ونفقات مختلفة - 37.165,2  11,1 38.769,8 11,7 4,3

 التسيير-التكاليف المشتركة  - 34.337,6  11,0 36.790 11,1 7,1

 التسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية - 12.290,1  3,8 5.260 1,6 57,2-

 االستثمارنفقات  61.721 19,8 67.011,6 20,3 8,6

 خدمة دين الخزينة 61.044,2  19,6 71.367,5 21,6 16,9

 المجموع 311.934  100,0 329.951,3 100,0 5,8

 المجلس األعلى للحسابات معالجة- 2017مشروع قانون التصفية و 2016التصفية  قانون: المصدر

 االستثمارنفقات و% 31,8 نفقات الموظفين واألعوان بنسبةبين النفقات المنجزة تتوزع و .44

% ونفقات المعدات والنفقات 21,6بنسبة نفقات خدمة دين الخزينة و %20,3بنسبة 

 %.11,1بنسبة للتسيير التكاليف المشتركة % وأخيرا 11,7بنسبة المختلفة 

 نفقات التسيير  .2

مليون درهم، مما يمثل  191.572,2 مجموعهما  2017برسم سنة  نفقات التسيير بلغت .45

 .بالتوقعات% مقارنة 100,9 بلغتنسبة تنفيذ 

مقارنة  % 1,3 حيث زادت نسبتها ب التصاعدي لهذه النفقات المنحىاستمرار  ويالحظ .46

يعزى و .مليون درهم 189.168,8مبلغ  هذه النفقات خاللها تالتي سجل 2016سنة مع 

مليون  2.403ه درالتسيير بما ق- هذا االرتفاع أساسا إلى زيادة نفقات التكاليف المشتركة

 درهممليون  1.605المعدات والنفقات المختلفة بمبلغ ونفقات  (7,1%درهم )

%(4,3).  

 التالية:تسجيل الخالصات من  2017برسم سنة  التسيير بنية نفقاتمكن تحليل قد و

                                                 
مليون درهم لمخصصات السيادة. في مايلي من التقرير سيتم احتساب القوائم المدنية ضمن  517,1للقوائم المدنية ومليون درهم  26,3بما في ذلك  11

 نفقات الموظفين ومخصصات السيادة ضمن نفقات المعدات والنفقات المختلفة.
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 نفقات الموظفين واألعوان .1.2

نفقات الموظفين واألعوان بالنسبة ل 2017 المالية سنةالبلغت االعتمادات المفتوحة برسم  .47

مليون  106.830,8 االعتمادات النهائية بلغتفيما  .درهم مليون 106.700,6 مجموعهما 

من فصل النفقات الطارئة  تم اقتطاعه مليون درهم 129,3مبلغ  إضافةدرهم بعد 

ح بقرار لوزير االقتصاد مليون درهم كاعتماد مفتو 0,8و والمخصصات االحتياطية

ويبرز الجدول التالي تطور نفقات الموظفين واألعوان خالل الفترة الممتدة من  .12الماليةو

 .2017إلى  2012

 2017و  2012نفقات الموظفين بين  و عتماداتاتطور  :14  الجدول رقم

  درهم( ليون)م

2017 2016 2015 2014 2013 2012  

  اإلعتمادات 93.508 98.000 103.700 105.509 106.813 106.700

  نفقاتال 96.673 99.044 102.161 103.003 104.832 104.901

 الفرق  3.165 1.044 -1.539 -2.506 -1.981 1.799-

 معالجة المجلس األعلى للحسابات –2017التصفية قانون ومشروع  2016إلى  2012 من قوانين التصفيةو : قوانين الماليةالمصدر

ما مجموعه  2017برسم سنة  المأمور بصرفها نفقات الموظفين واألعوان تبلغو .48

 لها النهائية المخصصة% من االعتمادات  98,2، أي ما يعادل 13مليون درهم 104.901

درهم مقارنة بسنة مليون  42,52قدره بذلك ارتفاعا  ةالتسيير، مسجل% من نفقات 54,8و

2016. 

سنوات الخمس األخيرة، حيث الخالل  ةالمسجلالوتيرة التصاعدية هذا االرتفاع  يؤكدو .49

 104.901إلى  2012درهم سنة  ونملي 96.673واألعوان من  الموظفينارتفعت نفقات 

 . 2017درهم سنة  ونملي

  

                                                 
 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية. 426-15-2مرسوم رقم من ال 11طبقاً للمادة  12
 مليون درهم. 26,3في ذلك القوائم المدنية:  بما 13
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  نفقات المعدات والنفقات المختلفة .2.2

 :أصنافثالث  مننفقات المعدات والنفقات المختلفة تتكون  .50

 ؛نفقات التسيير باستثناء نفقات الموظفين واألعوان −

الممنوحة لفائدة المؤسسات العمومية ومصالح الدولة المسيرة بصورة  إعانات التسيير −

 ؛الخصوصية للخزينة والحساباتمستقلة 

 الدولة. تالنفقات المختلفة المتعلقة بتدخال −

 2017لمعدات والنفقات المختلفة برسم سنة عتمادات المفتوحة المخصصة لبلغت اال قدو .51

، أي 2016مليون درهم برسم سنة  34.584مليون درهم مقابل  35.684 مجموعهما 

المفتوحة برسم  تلك% من مجموع  19%. وقد مثلت هذه االعتمادات 3,2بارتفاع يعادل 

 للدولة. العامةنفقات التسيير في الميزانية 

أما فيما يتعلق بتغيير االعتمادات المخصصة لفصل المعدات والنفقات المختلفة، فقد عرفت  .52

مجموعها  ليصلمليون درهم  4.652,2بمبلغ  االعتمادات المفتوحة في قانون المالية زيادة

يوضح الجدول و .المفتوحةعتمادات من اال% 13يعادل  أي مامليون درهم،  40.336إلى 

 .2017برسم السنة المالية  أسفله االعتمادات المخصصة للمعدات والنفقات المختلفة

 2017العتمادات المخصصة للمعدات والنفقات المختلفة برسم سنة ا  :15  الجدول رقم

 درهم( ليون)م

 نسبة 

 (%)التنفيذ 

النفقــــات 

 المنجزة

االعتـمــادات 

 النهائية

تغييــــــر 

 االعتمـــادات 

االعتمــــادات 

االعتمادات المخصصة  المفتوحة

والنفقات للمعدات 

 40.336,0 39.286,9 97,4 المختلفة

 

4.652,3 

 

 

35.684,0 

 
 7201 لسنة  مشروع قانون التصفية– : المجلس األعلى للحساباتالمصدر

 عدة زياداتبرسم نفقات المعدات والنفقات المختلفة  المفتوحةاالعتمادات  سجلتد قو .53

 هاسجلتالتي  االعتمادات اإلضافيةأهم ويبين الجدول التالي  تختلف من إدارة إلى اخرى.

 على هذا المستوى: والمؤسسات اتالوزاربعض 
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  حسب القطاعات على مستوى فصل المعدات والنفقات المختلفةتغيير االعتمادات أكبر نسب  :16  الجدول رقم

 درهم( ليون)م

 نسبة 

  (%) الزيادة

االعتـمــادات 

 النهائية

تغييــــــر 

 االعتمـــادات 

االعتمــــادات 

 المفتوحة
 القطاعات الوزارية أو المؤسسات 

 مجلس المستشارين 45,0  42,9 87,9 95,4

 الداخلية 3.559,4 2.084,2 5.643,7 58,6

 مجلس النواب 69,2  35,5 104,7 51,3

 المندوبية العامة للسجون وإعادة اإلدماج 594,9 202,3 797,2 34,0

15,7 8.465,3 1.147,0 7.318,3 
التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي 

 والبحث العلمي

 الشؤون الخارجية 974,0 146,8 1.120,8 15,1

 األوقاف والشؤون اإلسالمية 2.408,6 149,0  2.657,6 10,3
 معالجة المجلس األعلى للحسابات – 2017لسنة  التصفية: مشروع قانون المصدر

 

من فصل النفقات الطارئة اإلضافية المقتطعة  االعتمادات إلىالتغييرات  هذه تعزىو .54

مليون درهم واالعتمادات المفتوحة بقرار  2.650,9التي بلغت والمخصصات االحتياطية 

البالغ  ةإلى أموال المساعدوكذا  مليون درهم 1.903التي بلغت  14من وزير المالية

 مليون درهم. 98,3 مجموعها

 ما مجموعه 2017 برسم سنة المنجزة نفقات المعدات والنفقات المختلفة بلغتوقد  .55

% برسم 94,2% مقابل 97,4 مليون درهم، وهو ما يمثل نسبة تنفيذ تعادل  39.286,9

المعدات المتعلقة بنفقات الوتنفيذ  اعتماداتويبين الجدول التالي تفاصيل . 2016سنة 

 .2017برسم سنة والنفقات المختلفة 

  

                                                 
 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية. 426-15-2مرسوم رقم من ال 11طبقاً للمادة  14
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 حسب القطاعات 2017 وتنفيذ نفقات المعدات والنفقات المختلفة برسم سنة اعتمادات :17  الجدول رقم

 درهم( ليون)م

التنفيذ نسبة 

% 
 االعتـمــادات النهائية النفقــــات المنجزة

تغييــــــر 

 االعتمـــادات 

 اعتمادات

قانون المالية 

2017 
 القطاع الوزاري أو المؤسسة

 مخصصات السيادة   517,1 0,0 517,1 517,1 100,0

 البالط الملكي     1.504,1 13,0 1.517,1 1.516,5 100,0

 مجلس النواب     69,2 35,5 104,7 92,1 88,0

 مجلس المستشارين   45,0 42,9 87,9 71,8 81,6

 رئيس الحكومة   557,2 122,3 679,5 652,4 96,0

 وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان    14,4 0,0 14,4 11,8 81,9

 المحاكم المالية    47,0 5,5 52,5 41,7 79,4

 وزارة العدل     391,9 15,0 406,9 377,1 92,7

95,9 1.074,6 1.120,8 146,8 974,0 
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون   

 الدولي 

  وزارة الداخلية    3.559,4  2.084,2 5.643,7 5.561,8 98,5

99,0 8.378,1 8.465,3 1.146,9 7.318,3 
وزارة التربية الوطنية والتكوين  

 المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

 وزارة الصحة    4.250,0 350,0 4.600,0 4.580,8 99,6

 وزارة االقتصاد والمالية    370,7 3,6 374,3 344,7 92,1

91,8 247,3 269,3 5,0 264,3 

وزارة السياحة والنقل الجوي  

والصناعة التقليدية واالقتصاد 

 االجتماعي 

 األمانة العامة للحكومة   13,4 0,9 14,3 13,2 92,3

83,0 466,9 562,6 54,8 507,7 
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك  

 والماء 

91,6 2.309,3 2.520,2 34,9 2.485,3 
وزارة الفالحة والصيد البحري  

 والتنمية القروية والمياه والغابات 

 وزارة الشباب والرياضة    230,0 43,0 273,0 248,2 90,9

 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية    2.408,6 249,0 2.657,6 2.640,8 99,4

86,9 21,4 24,6 0,5 24,1 
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة  

 المكلفة بالشؤون العامة والحكامة   

95,3 270,0 283,5 2,4 281,1 
وزارة الطاقة والمعادن والتنمية  

 المستدامة  

93,0 279,6 300,6 0, 0 300,6 
والتجارة  االستثماروزارة لصناعة و 

 واالقتصاد الرقمي 

 وزارة الثقافة واالتصال     1.392,9 48,5 1.441,4 1.413,8 98,1

 وزارة الشغل واالدماج المهني   283,7 0,0 283,7 253,2 89,2

98,9 8,9 9,0 0,0 9,0 

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة  

المكلفة بالعالقات مع البرلمان 

 والمجتمع المدني 
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نسبة التنفيذ 

% 
 االعتـمــادات النهائية النفقــــات المنجزة

تغييــــــر 

 االعتمـــادات 

 اعتمادات

قانون المالية 

2017 
 القطاع الوزاري أو المؤسسة

73,0 26,6 36,5 1,0 35,5 

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة  

المكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظيفة 

 العمومية  

 إدارة الدفاع الوطني     5.801,5 30 ,0 5.831,5 5.799,3 99,4

99,5 71,9 72,3 1,5 70,7 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين  

 وأعضاء جيش التحرير  

 المندوبية السامية للتخطيط    130,9 9,3 140,2 131,5 93,8

80,3 551,2 686,8 0,0 686,8 
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير  

 واإلسكان وسياسة المدينة   

99,4 503,1 506,1 0,3 503,1 
وزارة األسرة والتضامن والمساواة  

 والتنمية االجتماعية   

98,9 788,5 797,3 202,3 594,9 
المندوبية العامة إلدارة السجون  

 وإعادة اإلدماج  

51,1 20,9 41,0 0,0 41,0 
المجلس االقتصادي واالجتماعي  

 والبيئي 

 معالجة المجلس األعلى للحسابات – 2017 ل سنة المصدر: مشروع قانون التصفية

 

حيث % من مجموع النفقات المنجزة،  74,5يقارب أثر بماتست تقطاعا تةسيتبين أن و .56

 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يتعلق األمر بكل من

وزارة االوقاف والشؤون والداخلية ووزارة الصحة  رةوزاووإدارة الدفاع الوطني 

النفقات  يبين الجدول التاليو والمياه والغابات. اإلسالمية ووزارة الفالحة والصيد البحري

 واحدة علىكل  وكذا حصة 2016و 2017برسم سنتي من لدن هذه الوزارات المنجزة 

 .2017برسم سنة  حدة

  القطاعات الوزارية األكثر إنفاقا على مستوى فصل المعدات والنفقات المختلفة  :18  الجدول رقم

 )مليون درهم(

 حصة نفقات

المعدات  

والنفقات 

 (%) المختلفة

 تنفيذ 

 2017سنة 

 تنفيذ 

 2016سنة 
 القطاع الوزاري 

 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي  3.295,2 8.378,1 21,3

 إدارة الدفاع الوطني    5.490,0 5.799,3 14,8

 وزارة الداخلية    6.373,5 5.561,8 14,2

 وزارة الصحة    4.235,0 4.580,8 11,7

 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية    2.696,3 2.640,8 6,7

 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات   2.042,0 2.309,3 5,9

 المجموع 24.132,0 29.270,1 74,5
 معالجة المجلس األعلى للحسابات – 2017 لسنة : مشروع قانون التصفيةالمصدر
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 التسيير  -التكاليف المشتركة  .3.2

من نفقات تتعلق بمساهمات أساسا  نفقات التسيير المدرجة بفصل التكاليف المشتركة تتكون .57

االحتياط منظمات لصندوق المغربي للتقاعد واالمؤسسات االجتماعية )الدولة لفائدة 

 اءات المواكبة.جراإلو ساسيةالمواد األاالجتماعي( وإعانات دعم أثمنة 

مهمة في ميزانية الدولة بما يعادل  حصةتمثل نفقات التسيير الخاصة بالتكاليف المشتركة و .58

 قد سجلتو. 2017إلى  2013كمتوسط خالل الفترة الممتدة من ر ميزانية التسيي من % 26

 تم تخصيص، حيث 2017ر برسم سنة ميزانية التسييمن  % 20لى لتصل إمنحى تنازليا 

ويعزى  .المشتركةالتسيير المدرجة بفصل التكاليف  درهم لنفقاتمليون  36.790مبلغ 

 2017و 2015بين سنتي  التسيير الخاصة بالتكاليف المشتركةالعتمادات  هذا التراجع

ويوضح الجدول التالي تطور هذه  .اسا إلى رفع الدعم عن المواد البترولية السائلةأس

 .المذكورة النفقات خالل الفترة

  2017و 2013الخاصة بالتكاليف المشتركة ما بين المفتوحة تطور نفقات التسيير  :19  الجدول رقم

 درهم( ليون)م

(1) / (2) 

% 

المفتوحة لنفقات التسيير االعتمادات  

 بالميزانية العامة

(2) 

التكاليف اعتمادات 

لتسييرلالمشتركة   

(1) 

 السنة 

34 199.260 68.410 2013 

31 199.353 62.028 2014 

27 194.762 52.624 2015 

20 188.619 38.182 2016 

20 187.734 36.790 2017 
 7201إلى  2006: قوانين المالية من المصدر

 

النهائية المخصصة لنفقات التسيير المتعلقة بالتكاليف  االعتمادات وبلغت .59

مع االعتمادات  مقارنة1,2 % مليون درهم، أي بزيادة قدرها    37.228,4المشتركة

المفتوحة المفتوحة بموجب قانون المالية. ويلخص الجدول التالي تطور االعتمادات 

 . 2017و 2016برسم سنتي  المتعلقة بالتكاليف المشتركة والنهائية
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 2017و 2016  برسم سنتي لتكاليف المشتركة التسييرا فصل تطور اعتمادات:  20 الجدول رقم

 درهم( ليون)م

2017 2016 

 الفقرة
نسبة 

تغيير 

 االعتمادات

(%) 

االعتمادات 

 النهائية 

االعتمادات 

 المفتوحة 

نسبة 

تغيير 

االعتمادات 

(%) 

 االعتمادات

 النهائية 

  

 

االعتمادات 

 المفتوحة 

 جراءات المواكبةإلوا المواد األساسيةدعم أثمنة  15.550,0 13.139,0 16,0- 14.650,0 13.997,0 -4,5

 الصندوق المغربي للتقاعد 15.301,0 15.301,0 0,0 15.153,1 14.155,0 6,6-

 االحتياط االجتماعي 3.265,0 3.265,0 0,0 3.325,0 3.205,0 3,6-

  عمليات مختلفة 2.282,0 3.326,0 46,0 1.804,9 3.230,0 79,0

 معاشات وإيرادات وتعويضات 933,0 933,0 0,0 1.096,0 914,1 16,6-

 فقرات أخرى 851,0 2.660,0 213,0 760,9 1.726,9 126,9

 المجموع 38.182,0 38.624,0 100,0 36.790,0 37.228,0 1,2
 معالجة المجلس األعلى للحسابات – 2017و 2016 لسنتي الماليةاالقتصاد و وزارةلاتية والحسابات اإلدارية ي: الكراسات الميزانالمصدر

فصل  من قتطاعاتاالويرجع الفرق بين االعتمادات المفتوحة واالعتمادات النهائية إلى  .60

   438,4 بلغتالنفقات الطارئة والمخصصات االحتياطية لفائدة التكاليف المشتركة والتي 

 "مصاريف مختلفة واستثنائية" بندوقد خصت هذه االقتطاعات  .2017مليون درهم سنة 

 موزعة كاآلتي:

 ؛مليون درهم 300 :الداخلية وزارة-ظاهرات تنظيم ت −

المؤسسة الوطنية من لدن معرض دولي  تنظيم-واستثنائيةمصاريف مختلفة  −

 ؛درهممليون  8 للمتاحف:

 .مليون درهم 130وزارة الداخلية: -التنقل مصاريف-واستثنائيةمصاريف مختلفة  −

ما مجموعه  المنجزة التسيير – المشتركةلتكاليف ا، فقد بلغت نفقات للتنفيذأما بالنسبة  .61

وبلغت  .2016مليون درهم سنة  34.337,6 مقابل 2017 سنةمليون درهم    36.329,8

نسبة  فيها بلغت والتي 2016مسجلة ارتفاعا مقارنة مع سنة  % 97,6 نسبة التنفيذ

التنفيذ ومعدل  2017و 2016سنتي التنفيذ بين تطور  التالي الجدول ويعرض .88,9%

  .التسيير-المشتركةلتكاليف افصل نفقات  وحصة كل فقرة من
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  2017و 2016لتكاليف المشتركة التسيير خالل سنتي : تنفيذ فصل ا 21 الجدول رقم

 درهم( ليون)م

2017 2016 

 الفقرة
نسبة التنفيذ 

مقارنة 

باالعتمادات 

  النهائية
(%) 

حصة كل فقرة 

   في التنفيذ 
(%) 

 االنجازات 

 

نسبة التنفيذ 

مقارنة 

باالعتمادات 

 (%) النهائية

حصة كل الفقرة 

   في التنفيذ 
(%) 

 االنجازات

 جراءات المواكبةإلوا ساسيةالمواد األدعم أثمنة  11.935,0 35,0 90,8 13.996,0 38,5 100,0

 الصندوق المغربي للتقاعد 13.447,0 39,0 87,9 14.155,1 39,0 100,0

  عمليات مختلفة 3.196,0 9,0 97,9 2.964,3 8,2 92,5

 االحتياط االجتماعي 2.850,0 8,0 85,7 3.152,2 8,7 97,6

 معاشات وإيرادات وتعويضات 778,0 2,0 83,4 838,2 2,3 91,7

 أخرىفقرات  2.132,0 6,0 80,2 1.223,5 3,4 89,5

 عوالمجم 34.338,0 100,0 88,9 36.329,3 100,0 97,6

 معالجة المجلس األعلى للحسابات – اإلدارية لوزارة االقتصاد والمالية الحسابات: المصدر

إذ بلغت في نسبة تنفيذ نفقاتها،  ارتفاعافقرة "معاشات وإيرادات وتعويضات"  وقد سجلت .62

أما فقرة "عمليات مختلفة"،  .2016سنة  % 83,4 سجلت، بعد أن 2017سنة  91,7%

   .% 92,5 إلى % 97,9من  فقد انخفضت نسبة تنفيذ نفقاتها

سبة من ميزانيتها بنثالث فقرات وبخصوص بنية التكاليف المشتركة للتسيير، فقد استأثرت  .63

 وهي كاآلتي:  2017سنة برسم  نفقاتال هذه من إجمالي % 86,2

 ؛% 39 مليون درهم أي 14.155,1الصندوق المغربي للتقاعد:  -

 ؛% 38,5مليون درهم أي 13.996,0جراءات المواكبة: واإل ساسيةالمواد األدعم أثمنة  -

 .% 8,7 مليون درهم أي 3.152,2االحتياط االجتماعي: منظمات  -

النفقات المدرجة ضمن نفقات التكاليف المشتركة للتسيير ال تستجيب غالبية وقد لوحظ أن  .64

من القانون التنظيمي للمالية التي تنص على أن فصل  43للشروط المحددة في المادة 

دراجها في ميزانيات إال النفقات التي ال يمكن إ ضمنه تدرجالتكاليف المشتركة للتسيير ال 

 القطاعات الوزارية أو المؤسسات.
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والتي يتعين  ،ن نفقات التكاليف المشتركة للتسيير التي ال تكتسي طابعا مشتركافإ لذا .65

مليون درهم كما  35.547بلغت  ،دراجها في ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسساتإ

 .الجدول التالي في هو مبين

 للتسيير التي ال تكتسي طابعا مشتركاالتكاليف المشتركة :  22الجدول رقم 

  2017االعتمادات المفتوحة  القطاعات الوزارية أو المؤسسات

 درهم( ليون)م

 12.650 والحكامةالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة 

 700 وزارة الداخلية

 509 التحريرالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش 

 125 وزارة الشغل واالدماج المهني

 100 والبحث العلمي والتكوين المهني والتعليم العاليوزارة التربية الوطنية 

 60 وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان

 10.306 كتلة األجور–وزارات مختلفة 

 11.097 قطاعات وزارية مختلفة

 35.547 المجموع

 معالجة المجلس األعلى للحسابات – اإلدارية لوزارة االقتصاد والمالية الحسابات: المصدر

عملية تحويل  21تسجيل وعرف فصل التكاليف المشتركة للتسيير تحويالت مهمة حيث تم  .66

 .في الجدول التالي كما هو مبين

 ميزانية التسيير –المفتوحة على مستوى فصل النفقات المشتركة تحويل االعتمادات :  23الجدول رقم 

 درهم( ليون)م

 السطر المستفيد أو المصدر

 

االعتمادات 

 صليةاأل

 االعتمادات

 المحولة

االعتمادات 

 النهائية 

نسبة 

 ريلتغيا

(%) 

 426,2 578,8 468,8 110,0 دفوعات لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة 

 246,0 785,4 558,4 227,0 لوكاالت التعاونإعانة 

 11,4 269,5 27,5 242,0  آثار إجراءات اعادة تقويم المعاشات الدنيا تحمل

 1,2 210,5 2,5 208,0 معاشات وتعويضات المقاومين 

 54,7 2.792,5 987,6 1.804,9 مصاريف مختلفة واستثنائية

 16,6- 914,2 181,8- 1.096,0 معاشات وإيرادات وتعويضات

 2,3- 540,8 12,7- 553,5 معاشات العجز

 0,1- 208,0 0,2- 208,2 أنظمة اخرى

 21,6- 4,0 1,1- 5,1 تغطية مصاريف تسيير األنظمة غير المساهمة

 0,7- 1.986,0 14,0- 2.000,0 تحمل عجز نظام المعاشات العسكرية
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 السطر المستفيد أو المصدر

 

االعتمادات 

 صليةاأل

 االعتمادات

 المحولة

االعتمادات 

 النهائية 

نسبة 

 ريلتغيا

(%) 

 100,0- 0,0 1.000,0- 1.000,0 مساهمة الدولة في اصالح نظام المعاشات

 3,6- 3.205,0 120,0- 3.325,0 االحتياط االجتماعي

 50- 40,0 40,0- 80,0 عمليات اخرى

 4,5- 13.997,0 653,0- 14.650,0 االساسية واالجراءات المواكبةدعم أثمنة المواد 

 10,4- 189,4 22,0- 211,4 واالداريةالقرارات القضائية  وتنفيذأداء 

 معالجة المجلس األعلى للحسابات –والمالية اإلداري لوزارة االقتصاد  الحساب: المصدر

"دفوعات لفائدة الحسابات الخصوصية سطر إلى تحويل االعتمادات  عمليات قد سجلتو .67

 110من  هذا السطراالعتمادات المفتوحة ب حيث ار تفعت، % 426,2  نسبة " للخزينة

 مليون درهم. 578,8مليون درهم إلى 

مليون  227سطر "إعانة لوكاالت التعاون" من  لفائدةاالعتمادات المفتوحة  انتقلت كما .68

ليون درهم، بنسبة ارتفاع بلغت م 558,4 درهم نتيجة تحويل مبلغ مليون 785,4درهم إلى 

 ة.المفتوحمقارنة مع االعتمادات   %  246

مساهمة الدولة  فيما يخص مصدر التحويالت، فتجدر اإلشارة إلى أن السطر المتعلق ب "و .69

 درهم مليارالتي تقدر بمخصصاته األولية  كل" شهد تحويل  صالح نظام المعاشاتفي إ

 .لفائدة بنود أخرى

" من  جراءات المواكبةواإل ساسيةالمواد األدعم أثمنة  "انخفضت اعتمادات سطر كما  .70

 .درهم مليون 653 بانخفاض وصل أي ،مليون درهم 13.997مليون درهم إلى  14.650

 راالقتصاد والماليةيجواب وز

لقانون المالية، تتكون ميزانية التكاليف  130.13من القانون التنظيمي رقم  43وفقا ألحكام المادة 

المشتركة من مجموع النفقات التي ال يمكن إدراجها ضمن ميزانيات القطاعات الوزارية أو 

 .المؤسسات

وتتميز هذه الميزانية بالمقارنة مع الميزانيات القطاعية، على الخصوص، بتنوع طبيعة بعض 

لتي ال يمكن إدراجها في ميزانيات القطاعات النفقات ذات البعد االجتماعي أو االقتصادي وا

الوزارية نظرا لخصوصيتها، وكذا بإنجاز بعض العمليات التي تكتسي طابعا استعجاليا أو ذات 
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منفعة عامة والتي لم تتم برمجتها مسبقا، أو العمليات المتعلقة بأداء مستحقات وتصفية ديون بعض 

 .الل السنةالمؤسسات والمقاوالت العمومية، التي تحدث خ

تنفيذ عمليات ذات طابع  2017وقد عرفت ميزانية التسيير للتكاليف المشتركة برسم السنة المالية 

% من مجموع المبالغ المدفوعة في هذا اإلطار. وتتمثل هذه العمليات فيما 86,19اجتماعي بنسبة 

  :يلي

ي للتقاعد تغطية مساهمة الدولة في أنظمة التقاعد التي يدبرها الصندوق المغرب -

 مليون درهم(؛ 14.155,121)

مليون درهم، منها  13.996,333تمويل دعم أثمنة االستهالك واإلجراءات المواكبة ) -

 مليون درهم لدعم غاز البوتان والسكر(؛ 10.900

مساهمة الدولة في نفقات الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي وفي التغطية  -

  .مليون درهم( 3.152,262ايا انتهاكات حقوق اإلنسان )الصحية األساسية لفائدة ضح

وتجدر اإلشارة إلى أنه وتماشيا مع مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، فإن مساهمات 

الدولة برسم االحتياط االجتماعي والتقاعد ستدرج ضمن نفقات الموظفين ابتداء من فاتح يناير 

 .االعتمادات المسجلة بتلك الميزانية، مما سيخفف بشكل كبير من حجم 2020

 

 

 النفقات الطارئة والمخصصات االحتياطية  .4.2

 ةإلى تغطيكفصل مستقل  "النفقات الطارئة والمخصصات االحتياطية"فصل  يهدف .71

تخص هذه النفقات ميزانية و .إعداد الميزانيةأثناء متوقعة الاالحتياجات الطارئة غير 

من القانون التنظيمي لقانون  42مقتضيات المادة  على ذلكتنص  اكمالتسيير دون غيرها 

وزير االقتصاد من اقتراح بمرسوم على  اهذا الفصل بناء منتتم االقتطاعات و .المالية

نفيذ المتعلق بإعداد وت 2.15.426 رقممن المرسوم  15والمالية وفقا لمقتضيات المادة 

 . قوانين المالية

النفقات الطارئة والمخصصات بالمفتوحة والمتعلقة االعتمادات عرفت  في هذا اإلطار،و .72

استقرارا مسجلة بذلك مبلغا  2016مقارنة بسنة  2017برسم سنة  استقرارا االحتياطية

 .، كما يوضح الجدول التاليدرهم مليون 3.300 قدره



 

30 

 

 على مستوى فصل النفقات الطارئة والمخصصات االحتياطيةالمدرجة  االقتطاعات: توقعات  24الجدول رقم 

 2017و 2015بين  ما

 2017 2016 2015   درهم( ليون)م طبيعة االقتطاعات

 1.000  ---   ---  الموظفين واألعوان  قراتاقتطاعات لفائدة ف

المعدات والنفقات المختلفة قراتاقتطاعات لفائدة ف  3.000 3.300 2.300 

 3.300 3.300 3.000 المجموع

  2017و 2016و 2015الكراسات الميزانياتية لسنوات : المصدر

النفقات الطارئة ضمن  المفتوحة عتماداتما مجموعه مليار درهم من اال رصدتم  وهكذا .73

بالموظفين واألعوان  ةالمتعلقللفقرة على مستوى قانون المالية  والمخصصات االحتياطية

 .للمعدات والنفقات المختلفة ةالمخصص لفقرةمليار خصصت ل  2,3و

بلغت االقتطاعات المنجزة على مستوى هذا الفصل لفائدة مختلف السطور الميزانياتية و .74

. وتوزعت المفتوحةمن االعتمادات  97,5% مليون درهم أي بنسبة 3.218,5ما مجموعه 

 هذه االقتطاعات على الشكل التالي:

  ؛درهم مليون 129,3 نفقات الموظفين واألعوان: ‒

 ؛درهم مليون 2.650,9ة: نفقات المعدات والنفقات المختلف ‒

 مليون درهم. 438,3التحمالت المشتركة:  ‒

القطاعات  استفادة نفس لوضعية فصل النفقات الطارئة عنالفحص التفصيلي كشف و .75

 لتغطية نفس النوع من العمليات ذا الفصلهاالقتطاعات من  وبصورة متكررة من الوزارية

 هذه النفقاتتوقع شرط صعوبة عدم استيفاء ب يوحي مما، 2017و 2016 سنتيوذلك خالل 

الجدول  يفصلومن القانون التنظيمي لقانون المالية.  42المادة الذي تنص عليه مقتضيات 

 .2017و 2016أسفله مخصصات النفقات الطارئة لكل قطاع وزاري برسم سنتي 
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حسب القطاعات الوزارية أو المؤسسات  فصل النفقات الطارئة والمخصصات االحتياطية: اقتطاعات من  25 الجدول رقم

 2017و 2016المستفيدة خالل سنتي 

 درهم( ليون)م

 القطاعات الوزارية والمؤسسات 2016 الحصة% 2017 (%) الحصة

 الداخلية  1.260,5 38,5 642,7 20,0

 -فصل التكاليف المشتركة  442,4 13,5 438,3 13,6

 الشؤون الخارجية والتعاون  404,0 12,3 146,8 4,6

 األوقاف والشؤون اإلسالمية  310,5 9,5 241,9 7,5

 التربية الوطنية، التكوين المهني، التعليم العالي والبحث العلمي 270,7 8,3 1.146,8 35,6

 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 200,0 6,1 215,0 6,7

 رئيس الحكومة  93,9 2,9 121,0 3,8

 مجلس النواب 63,3 1,9 35,5 1,1

 الثقافة واالتصال 58,8 1,8 48,5 1,5

 مجلس المستشارين 42,0 1,3 42,9 1,3

     

-  ---  العدل 15,0 0,5 

 الشباب والرياضة --- - 25,5 0,8

 قطاعات أخرى 116,5 3,6 113,6 3,5

 المجموع 3.277,6 100 3.218,5 100,0

 معالجة المجلس األعلى للحسابات – 2017الملحقة بمشروع قانون التصفية  الوثائق: مصدر

لوحظ أنه باإلضافة إلى االقتطاعات ، 2017وبخصوص توزيع االعتمادات برسم سنة  .76

 ثالث(، فإن %14درهم ) مليون 438,3الموجهة لفصل التكاليف المشتركة والتي بلغت 

 التربية الوطنيةبوزارة  ويتعلق األمر االقتطاعاتمن هذه  %64وزارات تستأثر بحوالي 

ووزارة  (20%وزارة الداخلية )( و36%) التعليم العالي والبحث العلميوالتكوين المهني و

ويستوجب الطابع المتكرر لهذه النفقات ضرورة  .(%8األوقاف والشؤون اإلسالمية )

برمجتها على مستوى قصد المالية  وانينق عيرامش أخذها بعين االعتبار أثناء إعداد

 هذه القطاعات. اتميزاني

 االقتصاد والماليةجواب وزير

القانون التنظيمي لقانون المالية تنص على أنه يفتح من  42بداية، وجب التأكيد على أن المادة 

بالباب األول من الميزانية العامة فصل غير مرصد ألي مرفق من المرافق تدرج فيه النفقات 
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الطارئة والمخصصات االحتياطية. يمكن أن تباشر اقتطاعات من الفصل المذكور خالل السنة، 

  .لة أو غير المقررة حين إعداد الميزانيةعن طريق اعتماد تكميلي، لسد الحاجات المستعج

ويستفاد من هذه المادة أن النفقات التي يتم تمويلها عن طريق اقتطاعات من هذا الفصل إما تكون 

 .ذات طابع مستعجل أو لم يتم تقريرها حين إعداد الميزانية

لها يكتسي ، نجد أن ج2017وعند تحليل النفقات التي تم اقتطاعها من هذا الفصل برسم سنة 

مليون درهم لتغطية بعض العمليات التي تهم المصالح األمنية(، في  1.028طابعا استعجاليا )

، 2017المقابل هناك بعض النفقات التي لم تكن مقررة أثناء إعداد مشروع قانون المالية لسنة 

 :وتمت برمجة مخصصات احتياطية لها ضمن الفصل المذكور ومن بين هذه العمليات

النفقات المتعلقة بأجور األساتذة الناجحين في مباريات التوظيف بموجب عقود  تغطية -

بين وزارة التربية الوطنية  2016نونبر  01تطبيقا للقرار المشترك الموقع بتاريخ 

والمالية، حيث تم توظيف هؤالء األساتذة من طرف  ووزارة االقتصادوالتكوين المهني 

األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بموجب عقود على أن يتم تحويل االعتمادات 

الخاصة بأجورهم خالل السنة لفائدة األكاديميات من الميزانية العامة. وقد بلغت هذه 

 مليون درهم؛ 900النفقات ما مجموعه 

نفقات الموظفين واألعوان لمجموعة من القطاعات  سد الخصاص المسجل بفصل -

الوزارية والمؤسسات نظرا لدخول المقتضى المتعلق بمحدودية نفقات الموظفين انطالقا 

 مليون درهم؛  129,30، وقد بلغت هذه النفقات ما مجموعه 2017من سنة 

فتتاح البعثات سد العجز على مستوى ميزانية التسيير لوزارة الخارجية والتعاون لمواكبة ا -

 .مليون درهم 140,80الدبلوماسية الجديدة بما مجموعه 

أما بالنسبة لبعض العمليات التي أضحت متكررة أو بنوية فقد تم العمل على برمجتها في مشاريع 

في فصول نفقات التسيير للقطاعات الوزارية  2019و 2018قوانين المالية للسنوات التالية 

الخصوص بالنفقات المتعلقة بتغذية المعتقلين ومصاريف المساعدة المعنية، ويتعلق األمر ب

القضائية وكذا بنفقات األساتذة الموظفين بموجب عقود باإلضافة إلى التحمالت المرتبطة بقطاع 

 3,3الشؤون الخارجية والتعاون. وكنتيجة لذلك فقد تقلصت االعتمادات المفتوحة بهذا الفصل من 

 .2019و  2018مليار درهم سنتي  1,7 إلى 2017مليار درهم سنة 
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 االستثمارنـفقـات  .3

 االستثمارلتغطية نفقات  2017سنة برسم قانون المالية لبلغت اعتمادات األداء المفتوحة  .77

 2016سنة مع مقارنة  %3,55 نسبةمليون درهم مسجلة بذلك ارتفاعا ب 63.571

 التواليعلى المساعدة  وأموالاالعتمادات المرحلة كما سجلت مليون درهم(.    61.392)

% مقارنة 34,8و %3,44مليون درهم، بانخفاض قدره  816,6 و مليون درهم 15.746

 مليون درهم(.  1.253و  16.307) 2016مع سنة 

مليون  4.744بينما بلغت االعتمادات المفتوحة بموجب قرار لوزير االقتصاد والمالية  .78

 مليون درهم 3.385) 2016مقارنة مع سنة  % 40مسجال ارتفاعا بنسبة  15درهم

مليون درهم 84.879   ما مجموعه 2017لسنة  ، بلغت االعتمادات النهائيةوبالتالي .(

يوضح الجدول أسفله، و%. 3، أي بزيادة قدرها 2016مليون درهم سنة  82.337مقابل 

االعتمادات النهائية برسم إلى  المفتوحة برسم قانون الماليةاالنتقال من اعتمادات األداء 

  .2017و 2016 سنتي

  2017و 2016برسم سنتي واالعتمادات النهائيةاعتمادات األداء  :26  الجدول رقم

 درهم( ليون)م

 نسبة التطور

(%) 
 المكونات 2016 2017

 المفتوحة برسم قانون المالية اعتمادات األداء 61.392 63.571 3,5

 االعتمادات المرحلة 16.307 15.746 3,4-

 أموال المساعدة 1.253 816,6 34,8-

 وزير االقتصاد والمالية اتقراراالعتمادات المفتوحة بموجب  3.385 4.744 40,1

  االعتمادات النهائية 337 82 84.879 3,1
 2017ومشروع قانون التصفية لسنة  2016قانون التصفية لسنة : المصدر

 67.011,6ما مجموعه  2017التي تم األمر بصرفها سنة  االستثماربلغت نفقات وقد  .79

%. 8,5، أي بزيادة قدرها 2016مليون درهم خالل سنة  61.721مليون درهم مقابل 

 . 2016 سنة %75مقابل  %  79لىوصل إ االعتمادات النهائيةبالتالي فإن معدل تنفيذ و

                                                 
 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية. 2.15.426مرسوم رقم من ال 11طبقاً للمادة  15
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أصل  من مؤسسةو ةوزار 12أن  التي تم تنفيذها االستثماريتبين من خالل توزيع ميزانية و .80

 ،مليون درهم 63.036يناهز أي ما  االستثمارمن مجموع نفقات  94%بنسبة  تستأثر 33

 .كما يوضح ذلك الجدول التالي

 2017الوزارات سنة  حسب االستثمار : توزيع نفقات 27 الجدول رقم

 النسبة

 (%) 

 المبلغ

 درهم( ليون)م

 القطاعات الوزارية أو المؤسسات

 المشتركة التكاليف-والمالية  االقتصادوزارة  20.620,0 30,8

 والنقل واللوجستيك والماء وزارة التجهيز 10.602,0 15,8

 البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الفالحة والصيدوزارة  8.496,7 12,7

 العلمي العالي والبحثوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم  5.069,7 7,6

 إدارة الدفــاع الوطنــي 4.611,4 6,9

 وزارة الداخلية 3.443,7 5,1

 وزارة الصحة 2.300,8 3,4

 والتجارة واالقتصاد الرقمي االستثمارو وزارة الصناعة 1.965,3 2,9

 رئيس الحكومة 1.800,9 2,7

 وزارة الشباب والرياضة 1.750,6 2,6

 والتنمية المستدامةوالمعادن  وزارة الطاقة 1.212,1 1,8

 وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 1.161,9 1,7
 وزارات( 12المجموع ) 63.036,0 94,1

 (وزارة أو مؤسسة 21) خرىاأل مؤسساتالوزارية أو القطاعات ال 3.975,4 5,9

 المجموع 67.011,6 100,0
 2017 مشروع قانون التصفية لسنة: المصدر 

 العتمادات المفتوحة . ا1.3

بلغت االعتمادات  فقد الميزانية العامة للدولة، المدرجة في االستثمارفيما يتعلق بنفقات  .81

مليون درهم، أي بزيادة  98.231 ما مجموعه 2017المفتوحة برسم قانون المالية لسنة 

 .2016% مقارنة مع سنة 1 نسبةتقدر ب

مليون درهم  63.571بما مجموعه  2017هذه االعتمادات، اعتمادات األداء لسنة  تشملو .82

مليون درهم، أي  34.660 بمبلغ والسنوات الالحقة 2018اعتمادات االلتزام برسم سنة و

 . اإلعتمادات المفتوحةمن مجموع  %35,3و % 64,7 على التوالي بنسب

 ةوزارلفائدة ، 2016اعتمادات األداء، مقارنة مع سنة  الزيادات فيأهم  رصدتوقد  .83

ووزارة  (% 74,5) عليم العالي والبحث العلميتوال التربية الوطنية والتكوين المهني

النقل ، التجهيزووزارة  (% 41,1) ووزارة الداخلية (% 48,1الشبيبة والرياضة )
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شملت أما بالنسبة ألهم التخفيضات في هذه االعتمادات فقد  (.% 37,3) واللوجستيك

.  %40و رئاسة الحكومة بنسبة   %70بنسبة  والتنمية المستدامة الطاقة والمعادنوزارة 

 .لوزاراتا حسب 2017و 2016 سنتي الجدول أسفله تطور اعتمادات األداء ما بين يبينو

  2017و 2016 اعتمادات األداء ما بينتوزيع   :28  الجدول رقم

 درهم( ليون)م

 التغييرنسبة 

(%) 
 الوزارات 2016 2017

 التكاليف المشتركة-والماليةاالقتصاد  20.868,0 20.176,0 3,3-

 والغاباتوالتنمية القروية والمياه  الفالحة والصيد البحري 8.256,0 8.813,0 6,7

 التجهيز، النقل واللوجستيك 6.899,0 9.469,0 37,3

 إدارة الدفاع الوطني 4.293,0 4.473,0 4,2

 والتنمية المستدامة الطاقة والمعادن 3.631,0 1.060,0 70,8-

 والعليم العالي والبحث العلمي التربية الوطنية والتكوين المهني 2.783,0 4.855,0 74,5

 الصحة 2.500,0 2.400,0 4,0-

 واالقتصاد الرقمي االستثمارالصناعة، التجارة،  2.285,0 2.217,0 3,0-

 الداخلية 2.007,0 2.831,0 41,1

 الشباب والرياضة 1.300,0 1.925,0 48,1

 األوقاف والشؤون االسالمية  961,0 998,5 3,9

 التعليم العالي، البحث العلمي وتكوين االطر 896,0 --- ---

 رئاسة الحكومة 764,0 456,0 40,3-

 وسياسة المدينة اعداد التراتب الوطني والتعمير االسكان 564,0 837,6 48,5

 واالقتصاد االجتماعيوالنقل الجوي والصناعة التقليدية  السياحة 527,0 747,0 41,7

 اخرى ومؤسسات وزارات 2.858,0 2.313,7 19,0-

 المجموع 61.392,0 63.571,8 3,5
 2017و 2016قوانين المالية لسنتي : المصدر

تركيز حظ يال، 2016وكما هو الشأن بالنسبة لسنة  فيما يتعلق بتوزيع اعتمادات األداءو .84

اعتمادات األداء المرصودة لفائدة  تمثل إذ القطاعات،لفائدة نفس  2017ت سنة اعتمادا

فصل النفقات -االقتصاد والمالية ةيتعلق األمر بوزارمن المجموع، و %75وزارات خمس 

وزارة و (14,9النقل واللوجستيك )%و التجهيزوزارة و (31,7المشتركة لالستثمار )%

التربية الوطنية زارة وو (7%الوطني )إدارة الدفاع و (13,8الفالحة والصيد البحري )%

 (.7,6)% عليم العالي والبحث العلميتوال والتكوين المهني
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 حسب القطاعات الوزارية 2017 سنة برسماألداء اعتمادات توزيع  :29  الجدول رقم

 درهم( ليون)م

 والمؤسسات األخرىية الوزارالقطاعات  2017 (%نسبة )ال

 التكاليف المشتركة-والماليةاالقتصاد  20.176,0 31,7

 والتنمية القروية والمياه والغابات الفالحة والصيد البحري 8.813,0 13,9

 التجهيز، النقل واللوجستيك 9.469,0 14,9

 إدارة الدفاع الوطني 4.473,0 7,0

 والعليم العالي والبحث العلمي المهنيالتربية الوطنية والتكوين  4.855,0 7,6

 القطاعات الوزارية والمؤسسات األخرى 15.785,8 24,9

 المجموع 63.571,8 100,0
 2017ة المالية لسن انونق: المصدر

 االعتمادات المرحلة .2.3

مقابل  2017برسم سنة مليون درهم  15.746,7بلغت االعتمادات المرحلة ما مجموعه  .85

 63لمادة ، مؤكدة بذلك منحاها التنازلي في أفق تطبيق ا2016درهم سنة مليون  16.307

ابتداءا من فاتح المتعلقة بتسقيف اإلعتمادات المرحلة  لماليةلقانون امن القانون التنظيمي 

 .2018يناير 

التكاليف ، باستثناء اعتمادات األداءمجموع  منحصة االعتمادات المرحلة ويتبين أن  .86

 ليصل 2016 سنة%  40إلى  2015% سنة  48 قد تراجعت من ار،المشتركة لالستثم

  .2017في سنة  % 36,3 إلى

مجموع العتمادات المرحلة مقارنة مع احصة في الرغم من االنخفاض الملحوظ على و .87

خمس  أن يالحظ، 2017برسم سنة  االستثمارلميزانية اعتمادات األداء المفتوحة بالنسبة 

ت األداء من اعتمادا %30سقف تجاوزت االعتمادات المرحلة في ميزانياتها وزارات 

( % 143ويتعلق األمر بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ) 2017المفتوحة برسم سنة 

النقل ز والتجهيو (% 47والمعادن والتنمية المستدامة )الطاقة ( و% 76والداخلية )

 (.% 33( والصحة )% 44) واللوجستيك
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  2017المفتوحة برسم سنة اعتمادات األداء من االعتمادات المرحلة  نسبة :30  الجدول رقم

االعتمادات  نسبة

المرحلة من اعتمادات 

 األداء المفتوحة

(%) 

 االعتمادات

 المرحلة 

 ليون)م

 درهم(

 اعتمادات

 األداء 

 ليون)م

 درهم(

 القطاعات الوزارية والمؤسسات األخرى

 األوقاف والشؤون االسالمية  998,5 1.427,8 143

 الداخلية 2.831,0 2.152,0 76

 الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة 1.060,0 505,7 47

 التجهيز، النقل واللوجستيك 9.469,0 4.207,0 44

 الصحة 2.400,0 808,0 33

  الفالحة والصيد البحري 8.813,0 2.657,7 30

 إدارة الدفاع الوطني 4.473,0 1.206,8 27

 السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 747,0 146,5 19

 الوطني والتعمير االسكان وسياسة المدينة اعداد التراب 837,6 111 13

 الشباب والرياضة 1.925,0 223 11

 التربية الوطنية والتكوين المهني والعليم العالي والبحث العلمي 4.855,0 301,9 6

 واالقتصاد الرقمي االستثمارالصناعة، التجارة،  2.217,0 112,6 5

 التكاليف المشتركة-االقتصاد والمالية 20.176,0 0,0 0

 رئاسة الحكومة 456,0 0,0 0

 ومؤسسات اخرىقطاعات وزارات  2.313,7 1.886,7 81

 المجموع 63.571,8 15.746,7 25

 

مليون  4.869حوالي  2016سنة عند نهاية بلغت االعتمادات الملغاة ومن جهة أخرى،  .88

 20.616سنة )نفس ال% من حجم االعتمادات المتوفرة عند نهاية 23نسبة درهم، أي 

يوضح الجدول أسفله تطور االعتمادات الملغاة مقارنة مع االعتمادات ومليون درهم(. 

 .2016و 2015سنتي المتوفرة عند نهاية 

 2016و  2015 سنتياالعتمادات الملغاة مقارنة مع االعتمادات المتوفرة عند نهاية  :31  الجدول رقم

 )مليون درهم(

 نوعية االعتمادات 2015عند نهاية  2016عند نهاية 

 االعتمادات المتوفرة عند نهاية السنة 21.241 20.616

 عند نهاية السنة االعتمادات الملغاة 4.934 4.869

  االعتمادات الملغاة/ االعتمادات المتوفرة % 23 % 24
 2017 ومشروع قانون التصفية لسنة 2016: قانون التصفية لسنة المصدر

 راالقتصاد والماليةيجواب وز

بتحديد  والتي تقضييجب االشارة إلى أن القاعدة الجديدة المعتمدة في القانون التنظيمي للمالية، 

% من اعتمادات األداء المفتوحة برسم نفقات االستثمار 30سقف االعتمادات المرحلة في حدود 
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. كما تم بموجب قانون المالية 2018للسنة المالية الجارية دخلت حيز التنفيذ ابتداء من سنة 

باألداء إلغاء اعتمادات األداء المرحلة المتعلقة بالنفقات التي لم تكن محل أمر  2018لسنة 

مؤشر عليه من طرف مصالح الخزينة العامة للمملكة لمدة سنتين، مالم تنجز األشغال أو 

الخدمات المتعلقة بها ولم تكن محل أي مسطرة قضائية. وقد ساهمت هذه التدابير في التخفيف 

مليار درهم حسب النتائج المؤقتة  11,037المتواصل من حجم االعتمادات المرحلة، إذ سجلت 

، مما يعني أن كل المجهودات المبذولة مكنت من تقليص 2018فيذ قانون المالية لسنة لتن

 .االعتمادات المرحلة إلى حوالي النصف خالل الخمس السنوات الماضية

منه وفي  63وتجدر اإلشارة كذلك إلى أن القانون التنظيمي للمالية، طبقا لمقتضيات الفصل 

 .% بموجب قانون المالية للسنة30ية تخفيض سقف إطار مقاربة التدرج، قد أجاز إمكان

 

 أموال المساعدة .3.3

أموال المساعدة  تدرج من القانون التنظيمي لقانون المالية على أن 34تنص المادة  .89

مدفوعة من قبل أشخاص اعتباريين غير الدولة أو ذاتيين للمساهمة مع أموال الدولة في ال

  .نفقات ذات مصلحة عامة

مليون  816,6في  لتستقر في وتيرتها التنازلية أموال المساعدةواصلت ، 2017خالل سنة  .90

يوضح الجدول أسفله و .2016% مقارنة مع سنة 35 بنسبةدرهم، مسجلة بذلك انخفاضا 

 .  2017و 2015ما بين في االستثمارتطور أموال المساعدة المرصودة لنفقات 

 2017و 2015بين  امفي االستثمارتطور أموال المساعدة المرصودة لنفقات :  32 الجدول رقم

 ن الدراهمويبمل 2015 2016 2017

 أموال المساعدة 2.120,0 1.253,0 816,6

 (%) التغييرنسبة  --- 41- 35-

 2017ومشروع قانون التصفية لسنة  2016و 2015 سنتيل: قانون التصفية المصدر

النقل واللوجستيك التجهيز وزارة وكل من  % 97بنسبة  استفادت من أموال المساعدةوقد  .91

( 28%) البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الفالحة والصيد ووزارة( 35%)

إدارة و( 22%) العلمي العالي والبحثوالتعليم  الوطنية والتكوين المهني التربيةوزارة و

 (. 12%الدفاع الوطني )
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 .2017القطاعات الوزارية برسم سنة حسب يبين الجدول التالي توزيع أموال المساعدة و

 2017 حسب القطاعات الوزارية برسم سنةتوزيع أموال المساعدة  :33  الجدول رقم

النسبة 

(%) 

أمـــــوال 

 المســـاعدة

 ليون)م

 درهم(

 القطاعات الوزارية أو المؤسسات  

 وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء 286,6 35,1

 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 228,8 28,0

 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي  180,9 22,2

 إدارة الدفــاع الوطنــي 97,5 11,9

 وزارة الثقافة واالتصال 8,7 1,1

 وزارة الداخلية  8,2 1,0

 المحاكم المالية 4,0 0,5

 وزارة الصحة  1,5 0,2

 المجموع 816,6 100,0

 2017: مشروع قانون التصفية لسنة المصدر

الوطنية والتكوين  ووزارة التربية واللوجستيك لمن وزارة التجهيز والنق باستثناء كل .92

والمحاكم المالية ووزارة الداخلية ووزارة الثقافة  العلمي العالي والبحثالمهني والتعليم 

ن كل القطاعات الوزارية تفاعا طفيفا في أموال المساعدة فإسجلت ار واالتصال التي

يبين الجدول التالي توزيع و االعتمادات.ه األخرى سجلت تراجعا ملحوظا على مستوى هذ

 .2017و 2016 سنتي أموال المساعدة على الوزارات ما بين

 2017و 2016 ما بينفيتوزيع أموال المساعدة على الوزارات :  34 الجدول رقم

 درهم( ليون)م

نسبة التطور 

(%) 

 الوزارات أو المؤسسات 2016 2017

 والتنمية القروية والمياه والغابات والصيد البحريالفالحة  697,0 228,9 -67,2

 التجهيز، النقل واللوجستيك 263,0 286,7 9,0

 إدارة الدفاع الوطني 118,0 97,6 17,4-

 والتنمية المستدامةالطاقة والمعادن  40,0 0,0 100,0-

 النفقات المشتركة-االقتصاد والمالية 30,0 0,0 100,0-

 والماليةاالقتصاد  9,0 0,0 100,0-

 العلمي العالي والبحثالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم  94,0 180,9 92,4

 الصحة  2,0 1,5 25,0-

 المحاكم المالية 1,0 4,1 300,0

 الداخلية 0,0 8,2 -

 االتصالالثقافة و 0,0 8,7 -

 المجموع 1.253,0 816,6 35,0-
   2017ومشروع قانون التصفية لسنة  2016: قانون التصفية لسنة المصدر
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 االستثمار-التكاليف المشتركة .4.3

لمؤسسات والمقاوالت ا لفائدةمدادات اإل من االستثمار-التكاليف المشتركةيتكون فصل  .93

الخصوصية للخزينة. وتهدف هذه النفقات  إلى الحساباتالمالية  العمومية والتحويالت

 .ودعم السياسات واالستراتيجيات القطاعية الكبرى المهيكلةأساسا لتمويل المشاريع 

سنة  برسماالستثمار-ضمن فصل التكاليف المشتركةبلغت االعتمادات المفتوحة وقد  .94

  االستثمارمن إجمالي اعتمادات  %32 درهم، أي مليون 20.176 ما مجموعه 2017

 20.868) 2016مقارنة بسنة  % 3 نسبته انخفاضا بذلك مسجلة ،مليون درهم( 63.571)

، كما هو موضح في 2014منذ سنة ويعتبر هذا االنخفاض الثاني من نوعه ، (مليون درهم

 .الجدول التالي

 2017و 2014بين  االستثمار-التكاليف المشتركة اعتمادات تطور:  35 الجدول رقم

 درهم( ليون)م

 المشتركة تكاليفنسبة ال

 االستثمارمن اعتمادات 

(%) 

-األداء اعتمادات 

 االستثمار ميزانية

معدل التطور 

 (%السنوي )

 كاليفتاعتمادات ال

 االستثمار-المشتركة
 السنوات

35 49.502 7-  17.349 2014 

33 54.091 3 17.884 2015 

34 61.392 17 20.868 2016 

32 63.571 3- 20.176 2017 
 2017 إلى 2014 واتسنل: قوانين المالية والميزانيات القطاعية لالمصدر

-المشتركة التحمالت ضمن فصل ويستنتج من خالل توزيع اعتمادات األداء المفتوحة .95

رصدت من اعتمادات هذا الفصل  %99أن  2017برسم قانون المالية لسنة  االستثمار

و  % 24,2بنسبة " المساهمات والمساعدات المختلفة " وهي لثالتة أصناف من النفقات

و" تحديث المعدات"  % 29,6 بنسبة "للخزينة التحويالت لفائدة الحسابات الخصوصية"

المفتوحة والنهائية برسم  االستثماريبين الجدول أسفله تطور اعتمادات و. % 45,1بنسبة 

 .لهذه األصناف 2017و 2016سنتي 
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 2017و 2016بين  االستثمار-التكاليف المشتركة ضمن فصل المفتوحة والنهائية عتماداتإلتطور ا:  36 الجدول رقم

 درهم( ليون)م

نسبة تغيير 

االعتمادات 

(%) 

االعتمادات 

النهائية 

2017 

االعتمادات 

 المفتوحة

2017 

نسبة تغيير 

االعتمادات 

(%) 

االعتمادات 

النهائية 

2016 

االعتمادات 

 المفتوحة

2016 

  الفقرات

 تحديث المعدات 10.053 10.223 2 4.878 5.302 8,6

9,6 
6.550 5.974 

20- 5.053 6.300 
الحسابات  لفائدةالتحويالت 

 الخصوصية للخزينة

 المساهمات والمساعدات المختلفة 4.280 6.386 49 9.094 9.094 0,0

  مختلفات 235 236 0 230 230 0,0

 المجموع 20.868 21.898 5 20.176 21.176 4,9

 المصدر: الميزانيات القطاعية والحساب اإلداري لوزارة االقتصاد والمالية لسنتي 2016 و2017

 

ويُعزى الفرق بين االعتمادات المفتوحة واالعتمادات النهائية إلى مليار درهم تم فتحها  .96

من القانون التنظيمي  27و 22طبقا لمقتضيات المادتين  ،وزير المالية اتبموجب قرار

  .الماليةلقانون 

 %102 مليون درهم، أي 20.620التي تم تنفيذها  االستثمار-التكاليف المشتركةبلغت و .97

ويبين تحليل  .(مليون درهم 2017 (20.176سنة من إجمالي االعتمادات المفتوحة برسم 

من مهمة تحويالت هذه النفقات كانت موضوع  للميزانية العامة أن االستثمارتنفيذ نفقات 

الحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات  إلى االستثمار-التكاليف المشتركةفصل 

 والمقاوالت العمومية.   

مرحلية في ميزانياتية  وسيلة يبقى االستثمار-التكاليف المشتركةأن فصل  وبالتالي يالحظ .98

 فائدةل ،بموجب قانون المالية ،المفتوحة في إطارها عتماداتجل االل انتظار تحوي

تم  ،اإلشارةالحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات والمقاوالت العمومية. فعلى سبيل 

اجمالي  % من99أي  ،مليون درهم 20.437 ما مجموعه تحويل ،2017برسم سنة 

% لصالح الحسابات الخصوصية 73,5، منها االستثمار-التكاليف المشتركة اعتمادات

ويوضح الجدول أسفله توزيع  المؤسسات والمقاوالت العمومية.لفائدة %  25,6و للخزينة

 .التحويالتهذه 
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 2017و 2016 يبرسم سنتالمنجزة  االستثمارنفقات :  37 الجدول رقم

 نفقات االستثمار 2017

 درهم( ليون)م

  

 تنفيذالنسبة 
  االنجازات الحصة )%(

 )%( 

 التحويالت لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة 15.158 73,5 96,9

 المساهمات والمساعدات المختلفة 5.279 25,6 99,6

 مختلفات 182 0,9 82,7

 المجموع 20.620 100,0 97,4

 معالجة المجلس األعلى للحسابات – : وزارة االقتصاد والماليةالمصدر

كونها التي ال تعدو  ،االستثمار-التكاليف المشتركةفصل ودون األخذ بعين االعتبار نفقات  .99

نفقات  إصدار ةنسب تنخفضافقد تنفيذ، في المجرد عمليات محاسبية ال تشكل أي صعوبات 

المستوى  ويبقى هذا .%68% إلى 75 منتنفيذ نسبة ال% و73إلى % 80من  االستثمار

ً  ضعيفا في مقررة المشاريع ال نجازإبرمجة و يؤشر على الصعوبات في، مما نسبيا

دون  االستثمارالجدول التالي نسب االلتزام واإلصدار والتنفيذ لنفقات  ويلخص. الميزانية

 .االستثمار-التكاليف المشتركةاحتساب 

 2017خالل سنة  االستثمار-احتساب التكاليف المشتركةدون  المنجزة االستثمارنفقات : 38 لجدول رقما

نسبة 

 اإلصدار

% 

 

 نسبة 

 االلتزام

% 

 نسبة 

 التنفيذ

% 

 النفقات 

التي تم 

 صرفها

 النفقات 

 التي تم 

 االلتزام بها

االعتمادات 

 النهائية

 نفقات نوع ال

 درهم( ليون)م

 االستثمارمجموع نفقات  84.879 80.673 67.011 79 95 83

 االستثمار-النفقات المشتركة 21.176 20.620 20.620 97 97 100

 دون احتساب النفقات المشتركة  االستثمارنفقات  63.703 60.053 46.391 73 94 77

 2017: مشروع قانون التصفية لسنة المصدر

 

 ألهم الوزارات والمؤسسات. االستثمارويبين الجدول أسفله نسبة تنفيذ نفقات  .100
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 حسب الوزارات  2017خالل سنة  المنجزة االستثمارنفقات : 39 لجدول رقما

 درهم( ليون)م

نسبة 

 التنفيذ

(%) 
 النفقــــــات

مجمــــــوع 

 االعتـمـــادات
 المؤسسات القطاعات الوزارية أو  

 التكاليف المشتركة -وزارة اإلقتصاد والمالية   21.176,0  20.620,1 97,4

 والنقل واللوجستيك والماء وزارة التجهيز  15.513,7  10.602,6 68,3

 البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الفالحة والصيدوزارة   11.700,1  8.496,8 72,6

 إدارة الدفــاع الوطنــي  5.804,6  4.611,4 79,4

 وزارة الداخلية   5.681,5  3.443,8 60,6

 العلمي  العالي والبحثوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم   5.338,1  5.069,7 95,0

 وزارة الصحة   3.210,0  2.300,8 71,7

 وزارة االوقاف والشؤون االسالمية  2.426,4  1.161,9 47,9

 واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي وزارة الصناعة  2.330,4  1.965,3 84,3

 وزارة الشباب والرياضة  2.148,1  1.750,7 81,5

 رئيس الحكومة  1.806,4  1.801,0 99,7

 المستدامة والتنميةوالمعادن  وزارة الطاقة  1.566,8  1.212,2 77,4

 وسياسة المدينة واإلسكانوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير   948,9  560,2 59,0

 وزارة الثقافة واإلتصال  938,0  716,1 76,3

 االجتماعيوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد   894,4  721,9 80,7

 وزارة العدل   863,0  403,6 46,8

 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي  686,6  366,4 53,4

 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج   587,4  407,8 69,4

 وزارة اإلقتصاد والمالية  492,9  312,8 63,5

 أخرى ومؤسساتوزارات   766,7  486,6 63,5

 المجموع  84.879,7  67.011,6 78,9
 2017: مشروع قانون التصفية لسنة المصدر

 االقتصاد والماليةجواب وزير

يجب التذكير بأن النفقات المتعلقة بتمويل المشاريع الكبرى المهيكلة، بحكم طابعها األفقي، تدرج 

وفقا التفاقيات تعقد بين الدولة ضمن ميزانية االستثمار للتكاليف المشتركة، ويتم برمجتها عادة 

، ال تبرمج في تلك الميزانية إال مساهمة وزارة االقتصاد 2018واألطراف المعنية. ومنذ سنة 

والمالية في تنفيذ هذه المشاريع. في حين، تتم برمجة مساهمة كل قطاع وزاري ضمن الميزانية 

 .القطاعية المخصصة له
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ات المرتبطة بدعم تمويل بعض السياسات العمومية وتدرج كذلك في تلك الميزانية العملي

واالستراتيجيات القطاعية، وال سيما إنعاش االستثمار والتشغيل والمقاوالت الصغرى والمتوسطة 

وكذا تمويل برامج التأهيل الحضري والقروي والجهوي، باإلضافة إلى تلك المتعلقة بتحسين 

  .ظروف عيش المواطنين

فيخصص إجماال لتصفية الديون وإعادة الهيكلة وتحويالت أخرى ال يمكن  أما الباقي من النفقات

 .برمجتها في الميزانيات القطاعية

يجب اإلشارة إلى أن النفقات المتعلقة بتمويل المشاريع الكبرى المهيكلة ذات الطابع األفقي والتي 

ميزانية  ال يمكن ادراجها ضمن ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات تدرج ضمن

-فإنه ال يمكن عدم احتساب نفقات فصل التكاليف المشتركة وبالتالياالستثمار للتكاليف المشتركة، 

االستثمار عند تحديد نسبة إصدار أو ونسبة تنفيذ نفقات االستثمار. من هنا يتبين أن نسب االنجاز 

قدم الفعلي في إنجاز المسجلة على مستوى ميزانيات االستثمار تعكس بشكل دقيق ومباشر مدى الت

 .المشاريع االستثمارية على أرض الواقع

 الدين العمومينـفقـات  .4

يدخل في نطاق دين الخزينة استهالك القروض الطويلة والمتوسطة المدى المقترضة  .101

على المستوى الداخلي والقروض الخارجية من جهة، ونفقات الفوائد والعموالت المتعلقة 

 .16في ذلك تلك المتعلقة بالقروض القصيرة المدى من جهة أخرىبدين الخزينة ككل، بما 

، 2017مليون درهم برسم سنة  73.356المفتوحة لنفقات خدمة الدين  االعتمادات بلغت .102

ليون درهم مخصصة الستهالك الديون المتوسطة والطويلة األمد م 45.882 منها

 .لفوائد والعموالتألداء ا مليون درهم 27.474و

مليون درهم من  44.648مليون درهم، منها  71.367المنجزة  بلغت النفقاتفي حين  .103

استنادا إلى هذه و .الفوائد والعموالت برسمدرهم  مليون 26.719و أجل استهالك الدين

من نفقات الميزانية  %21,6شكلت النفقات المرتبطة بخدمة الدين العمومي  ،المعطيات

 .2016 سنة  19,6%، مقابل 2017العامة برسم سنة 

                                                 
 .املالية لقانون  7-98التنظيمي رقم  القانون  من 30و 16املادتان   16
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IV. الحسابات الخصوصية للخزينة 
 

 نظرة عامة .1

 

بعد  ،2017سنة  71 إلى 2016سنة  74عدد الحسابات الخصوصية للخزينة من  انتقل .104

حذف حسابين للتمويل هما: "القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب 

حذف وكذا  واإلسكان"والشرايين" و"القروض الممنوحة لمؤسسات تهيئة األراضي 

الحساب المرصد ألمور خصوصية "صندوق أجرة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة 

ويوضح  .المكلفة بالمالية برسم مصاريف رقابة ومراقبة مقاوالت التأمين وإعادة التأمين"

خالل الفترة  األصنافتطور عدد الحسابات الخصوصية للخزينة حسب  التاليالجدول 

 .2017ى إل 2012الممتدة من 

 األصنافتطور عدد الحسابات الخصوصية للخزينة حسب  :40  الجدول رقم

الحسابات  السنة

المرصدة ألمور 

 خصوصية

حسابات 

 التمويل

حسابات 

النفقات من 

 المخصصات

حسابات االنخراط 

في الهيئات 

 الدولية

حسابات 

العمليات 

 النقدية

 المجموع

2012 55 13 6 3 2 79 

2013 55 13 6 3 2 79 

2014 56 8 6 3 2 75 

2015 57 8 6 3 2 76 

2016 57 8 4 3 2 74 

2017 56 6 4 3 2 71 
 2019التقرير الخاص بالحسابات الخصوصية للخزينة المرفق بمشروع قانون المالية لسنة  :المصدر

 

مليون  95.161ما مجموعه  2017سنة  الخصوصية للخزينة الحساباتبلغت مداخيل  .105

، أي بزيادة مليون درهم 81.384في حين بلغت نفقاتها  ،% 5,4، أي بزيادة نسبتها درهم

 مداخيل مجموع من %23الخصوصية للخزينة  مداخيل الحسابات وتمثل. % 6,6نسبتها 

هذه النسب  ذوتتخ ميزانية الدولة، نفقاتمن مجموع % 20 هانفقاتكما تمثل ميزانية الدولة 

 .كما هو موضح في الجدول التالي اتصاعديمنحى 
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 الخصوصية للخزينة بالمقارنة مع الميزانية العامة للدولة تطور وزن الحسابات  :41  الجدول رقم

 المداخيل والنفقات

 درهم( ليون)م
2015 2016 2017 

 95.161 90.247 77.796 الخصوصية للخزينة  الحسابات ( مداخيل1)

 307.857 294.897 292.103 الميزانية العامة للدولة  ( مداخيل2)

   ( )%(1( / )2)  27% 31% 31% 

 410.700 393.431 376.814 ( مداخيل ميزانية الدولة 3)

   ( )%(1( / )3)  21% 23% 23% 

 81.384 76.375 66.178 الخصوصية للخزينة  الحسابات ( نفقات4)

 329.951 277.632 303.197 الميزانية العامة للدولة ( نفقات5)

    ( )%(5( / )4)  22% 28% 25% 

 414.285 391.958 371.992 ( نفقات ميزانية الدولة 6)

    ( )%(6( / )4)  18% 19% 20% 

 

 2017قانون التصفية برسم سنة  ومشروع 2016و 2015  برسم سنة  التصفية يقانون :المصدر  

 

ما  2017بأهمية رصيدها المتراكم الذي بلغ سنة  الخصوصية للخزينة وتتسم الحسابات .106

. ويوضح 2016 % مقارنة مع سنة11مليون درهم، أي بزيادة نسبتها  136.475قدره 

 .2017و 2015سنتي  بين الحسابات وأرصدة هذه الجدول التالي تطور مداخيل ونفقات

 2017و 2015سنتي  ينب تطور المداخيل والنفقات المحققة للحسابات الخصوصية للخزينة :42  الجدول رقم

 المداخيل والنفقات

 درهم( ليون)م
2015 2016 2017 

نسبة التطور ما 

 2016بين 

  2017و

(%) 

 5 95.161 90.247 77.796 المداخيل

 9 104.407 95.778 85.461 االلتزام بالنفقات

 7 81.384 76.375 66.178 النفقات المأمور بصرفها المؤشر عليها

 1- 13.777 13.872 11.618 الرصيد السنوي

 11    136.475         122.786 110.145  الرصيد اإلجمالي المتراكم

 2017قانون التصفية برسم سنة  ومشروع 2016و 2015برسم سنة  التصفية يقانون :المصدر

 االقتصاد والماليةجواب وزير

تجدر اإلشارة إلى أن الحسابات الخصوصية للخزينة تعتبر من بين أهم مكونات ميزانية الدولة 

والتي تساهم في تفعيل توجهات الحكومة الرامية إلى ضمان استعمال أنجع لموارد الميزانية 

المبرمجة في هذا اإلطار، وال سيما من خالل التطبيق  وترشيد النفقاتالمرصدة لهذه الحسابات 

تدريجي للمقاربة الجديدة لبرمجة ولتدبير الميزانية المرتكزة على النتائج ونجاعة األداء. وبناء ال
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لقانون المالية، ضوابط جديدة  130.13عليه، وضع لها المشرع، من خالل القانون التنظيمي رقم 

اتية من خاصة من حيث شروط إحداثها ودوافع حذفها لكونها تشكل استثناء لبعض المبادئ الميزاني

جهة، ومن جهة ثانية، نظرا للدور الفعال الذي تلعبه هذه الحسابات باعتبارها رافعة أساسية لتنفيذ 

 .مختلف السياسات واالستراتيجيات القطاعية

من القانون التنظيمي لقانون المالية، يرحل رصيد كل حساب  28وهكذا وطبقا ألحكام المادة 

ة على الدوام أرصدة الحسابات المرصدة ألمور خصوصي من سنة إلى أخرى وتعتبر دائن

خصوصية وحسابات النفقات من المخصصات، وذلك نظرا لكون كثير من نفقات هذه الحسابات 

ال يمكن أن يتم إنجازها خالل سنة واحدة اعتبارا لطبيعة المشاريع المعنية مثل إنجاز وصيانة 

 .الرياضية السجنية وبناء البنيات وتجهيز المؤسساتالطرق وبناء 

من القانون  28صرف أرصدة الحسابات الخصوصية للخزينة، ألحكام المادة  وتخضع كيفية

على أن عمليات تلك الحسابات تقرر ويؤذن بها وتنفذ طبق  والتي تنصالتنظيمي المشار إليه أعاله 

 .نفس الشروط المتعلقة بعمليات الميزانية

داخيل ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة كما كما أن قانون المالية للسنة ينص على حجم م

يحدد المبلغ األقصى لسقف النفقات التي يمكن أن تدرج فيها. ويمكن منح ترخيصات بااللتزام 

مقدما لفائدة الحسابات المرصدة ألمور خصوصية وحسابات النفقات من المخصصات بموجب 

 .مالية للسنةقانون المالية للسنة في حدود مبلغ أقصى يقدره قانون ال

مليار درهم الذي يمثل رصيد هذه الحسابات المتراكم القابل للترحيل من  136٫5وعليه، فإن مبلغ 

السنوات الفارطة، يضم في جزء منه االلتزامات المدرجة على مستوى برامج استعمال هذه 

والتي  الحسابات، في حين أن الجزء اآلخر هو عبارة عن التزامات مدرجة في إطار اتفاقيات،

سيتم تنفيذها على مراحل وبشكل تدريجي خالل عدة سنوات، بحسب تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة 

 .في إطار هذه االتفاقيات

وعليه، اليجب تحليل ارتفاع األرصدة بمعزل عن االلتزامات التي تحتوي عليها هذه األرصدة 

 .رابيةوخاصة في إطار االتفاقيات المبرمة باألساس مع الجماعات الت
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 مداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة .2

ما  2017 برسم سنةلحسابات الخصوصية للخزينة لبلغت المداخيل اإلجمالية  .107

مليون درهم، أي  77.871,2   مليون درهم، مقابل توقعات قدرها 95.161,1 مجموعه

النفقات من  حسابات التمويل وحسابات وقد عرفت .%122بنسبة تنفيذ قدرها 

 ةعلى التوالي نسبحيث سجلت للتوقعات برسم قانون المالية  تجاوزات المخصصات

 .كما هو موضح في الجدول التالي ،%128% و223

  2017موارد الحسابات الخصوصية للخزينة برسم سنة  :43  الجدول رقم

 الحساب الخصوصي

 درهم( ليون)م

 توقعات

 الماليةقانون 

2017 (1) 

 الحقوق المثبتة

 الصافية

 المداخيل

 المحصلة

(2) 

نسبة 

 االنجاز

(%) 

(2)/(1) 

 121 81.275,0 81.273,2 66.949,3 الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

 - 0,0 0,0 0,0 حسابات االنخراط في الهيئات الدولية

 14 14,4 14,4 100,0 حسابات العمليات النقدية 

 223 47,7 47,7 21,4  التمويلحسابات 

 128 13.824,0 13.824,0 10.800,5 حسابات النفقات من المخصصات

 122 95.161,1 95.159,3 77.871,2 المجموع

  معالجة المجلس األعلى للحسابات –2017التصفية برسم سنة  قانونمشروع  :المصدر

وحسابات  الحسابات المرصدة ألمور خصوصية مداخيل ويتضح من الجدول أعاله أن .108

الحسابات الخصوصية  % من إجمالي مداخيل99,9تمثل  النفقات من المخصصات

ويعرض الجدول التالي  %.14,5و %85,4 التواليعلى للخزينة، مسجلة 

 .2017و 2016بين سنتي الخصوصية للخزينة الحسابات  مداخيل تطور

  2017و 2016 موارد الحسابات الخصوصية للخزينة ما بين سنتي :44  الجدول رقم

 نوع الحساب الخصوصي

 درهم( ليون)م

تطور  2017 2016

المداخيل 

 المحصلة

(%) 

الحقوق 

المثبتة 

 الصافية

الموارد 

  المحصلة

نسبة 

 اإلنجاز

(%)  

الحقوق 

المثبتة 

 الصافية

الموارد 

  المحصلة

نسبة 

 اإلنجاز

(%) 

 7,6 100 81.275,0 81.273,2 100,2 75.507,0 75.356,5 الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

 -  -  0,0 0,0 -  - - حسابات االنخراط في الهيئات الدولية

 85,2- 100 14,4 14,4 100,0 97,4 97,4 حسابات العمليات النقدية 

 17,7 100 47,7 47,7 100,0 40,5 40,5  حسابات التمويل

 5,3- 100 13.824,0 13.824,0 100,0 14.602,3 14.602,3 حسابات النفقات من المخصصات

 5,4 100 95.161,1 95.159,3 100,2% 90.247,2 90.096,7 المجموع

 معالجة المجلس األعلى للحسابات – 2017التصفية برسم سنة  مشروع قانون :المصدر
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 الخصوصية للخزينة الحسابات نفقات .3

مقارنة مع  زيادة مهمة للخزينة عرفت االعتمادات النهائية للحسابات الخصوصية .109

بلغت هذه النسبة فيما يتعلق و. %159بنسبة االعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية 

لكن بالمقابل لم تعرف نسب االلتزام   .%167 لحسابات المرصدة ألمور خصوصيةبا

ً تحسنا   الجدول التالي. يتضح من خاللكما  ،موازيا

 2017توقعات وتنفيذ نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة لسنة  :45  الجدول رقم

درهم( ليون)م  

 الحساب الخصوصي
توقعات قانون 

 2017المالية 

االعتمــادات 

 النهائية

تطور نسب 

 االعتمــادات

(%) 

االلتزامات 

 بالنفقات

 نسبة االلتزام

(%) 

النفقات 

المأمور 

بصرفها 

 المؤشر عليها

نسبة النفقات 

المأمور 

بصرفها 

المؤشر 

 (%) عليها 

الحسابات المرصدة ألمور 

 (1خصوصية )
58.712,3 156.602,1 167 78.965,9 50 67.864,5 86 

مجموع 

الخصوصية  الحسابات

 (2للخزينة )

70.671,9 182.865,1 159 104.407,4 57 81.383,9 78 

الحسابات المرصدة  نسبة

 ألمور خصوصية

(1)/(2) 

%83 %86 -  %76 -  %83 -  

 معالجة المجلس األعلى للحسابات – 2017التصفية برسم سنة  قانون مشروع :المصدر

 76.375,2من  للخزينة الحسابات الخصوصية ، ارتفعت نفقات2016ومقارنة مع سنة  .110

عرف  كما%. 6,6، أي بزيادة قدرها 2017مليون درهم سنة  81.383,9مليون درهم إلى 

 79,7من  المؤشر عليهات نسبة النفقات المأمور بصرفها انتقل إذ إصدار النفقات انخفاضا

هاتين  نااللتزام بالنفقات بينسبة  تسجلفي حين  2017سنة %  78إلى  2016سنة  %

ويوضح  .2017سنة  % 57إلى  2016سنة  %56,1إذ انتقلت من  السنتين ارتفاعا طفيفا

 2017.و 2016الجدول التالي تطور هذه النفقات بين سنتي 
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 2017و 2016تنفيذ نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة ما بين سنتي  :46  الجدول رقم

درهم( ليون)م  

 الحساب الخصوصي

2016 2017 

االعتمادات 

 النهائية
نسبة االلتزام 

)%( 

نسبة النفقات 

المأمور بصرفها 

المؤشر عليها 

)%( 

االعتمـــــــادات 

 النهائية
نسبة االلتزام 

)%( 

نسبة النفقات 

المأمور بصرفها 

المؤشر عليها 

)%( 

 86 50 156.602,1 89 49 146.077,4 الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

 100 29 1.159,1 100 28 1.128,4 االنخراط في الهيئات الدوليةحسابات 

 100 -      - 100 -      - حسابات العمليات النقدية 

 - -      - - -      -  حسابات التمويل

 52 100 25.103,9 52 100 23.508,6 حسابات النفقات من المخصصات

 78 57 182.865,1 80 56 170.714,4 المجموع

 2017ومشروع قانون التصفية برسم سنة  2016برسم سنة  التصفية قانون :المصدر

 

 الحسابات المرصدة ألمور خصوصية .4

الصنف األكثر  الحسابات المرصدة ألمور خصوصيةبالنظر لمداخيلها ونفقاتها، تشكل  .111

% من 85,4أهمية مقارنة مع باقي الحسابات الخصوصية للخزينة حيث تشكل هذه الفئة 

وقد مكن  % من مجموع النفقات التي تم إصدارها.83,4مجموع المداخيل المحصلة و

فحص مداخيل ونفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية من تسجيل المالحظات 

 التالية:

 ألمور خصوصيةالمرصدة  تالحسابا مداخيل .1.4

 

مداخيل ، 2017 خالل السنة المالية ،الحسابات المرصدة ألمور خصوصيةبعض  حققت .112

ارتفاعا  مداخيلهاشهدت الحسابات التي يقدم الجدول التالي و. تفوق التوقعات بعدة أضعاف

  .بنسبة فاقت الضعف
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 2017برسم سنة مداخيلها ضاعفت توقعات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية التي  :47  الجدول رقم

درهم( ليون)م  

تقديرات  بيــــــــان الحســـــــابات

 المــوارد 

 2017لسنة 

 المـــوارد

 المحصلة

نسبة 

تطور 

 وارد الم

(%) 

معامل 

 التضاعف

 20,7 1.969 2.358,8 114,0 المدن  والرابط بينصندوق مواكبة اصالحات النقل الطرقي الحضري  

 14,5 1.348 434,3 30,0 صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني  

 10,8 979 215,9 20,0 الصندوق الوطني للعمل الثقافي  

 6,9 595 3.472,8 500,0 صندوق التنمية الفالحية  

 5,4 436 1.874,7 350,0 مرصدات المصالح المالية  

 5,0 401 601,0 120,0 الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون  

 4,1 307 91,6 22,5 الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية  

 2,9 190 3.836,5 1.324,0  والمناطق الجبليةصندوق التنمية القروية  

 2,9 189 46,2 16,0 صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية  

 2,8 178 13,9 5,0  الحتياطيةاصندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة األسعار والمدخرات  

 2,5 151 225,5 90,0 الحساب الخاص باالقتطاعات من الرهان المتبادل  

 2,4 137 473,1 200,0 الصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة  

صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السالم واألعمال اإلنسانية  

 والدعم برسم التعاون الدولي 

200,0 433,5 117 2,2 

 2,1 115 214,8 100,0 صندوق تنمية الصيد البحري  

 2,0 104 732,8 360,0 صندوق األموال المتأتية من اإليداعات بالخزينة

 معالجة المجلس األعلى للحسابات –2017التصفية برسم سنة  قانون مشروع :المصدر

 

ويبين الجدول  ،سنواتعلى مدى عدة  أن هذه الوضعية متواترةيالحظ  ذلك،عالوة على و  .113

خالل الفترة بعض هذه الحسابات التالي تطور المداخيل بين التوقعات والتحصيالت ل

2015-2017.   

  2017-2015خالل الفترة  الحسابات المرصدة ألمور خصوصية بعض مـــواردتوقعات وتنفيذ  :48  الجدول رقم

   )مليون درهم(

2017 2016 2015 
  

 بيــــــــان الحســـــــابات

معامل 

 التضاعف

 المـوارد

 المحصلة

تقديرات 

 المـوارد 

معامل 

 التضاعف

  الموارد

 المحصلة

 تقديرات

 المـوارد  

 معامل 

 التضاعف

  الموارد

 المحصلة

 تقديرات 

 الموارد 

20,7 2.358,8 114,0 12,8 1.463,3 114 14 1.600,7 114,0 
صندوق مواكبة اصالحات النقل الطرقي 

 الحضري والرابط بين المدن

 لفائدة األمن الوطنيصندوق الدعم  30,0 423,2 14,1 30 636,8 21,2 30,0 434,3 14,5

 الصندوق الوطني للعمل الثقافي 20,0 131,1 6,6 20 124,0 6,2 20,0 215,9 10,8

 صندوق التنمية الفالحية 500,0 2.922,7 5,8 500 3.347,4 6,7 500,0 3.472,8 6,9
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2017 2016 2015   

 بيــــــــان الحســـــــابات
معامل 

 التضاعف

 المـوارد

 المحصلة

تقديرات 

 المـوارد 

معامل 

 التضاعف

 الموارد

 المحصلة

تقديرات 

 المـوارد 

معامل 

 التضاعف

 الموارد

 المحصلة

تقديرات 

 الموارد 

 مرصدات المصالح المالية 350,0 1.215,7 3,5 350 1.801,6 5,1 350,0 1.874,7 5,4

 الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون 120,0 431,4 3,6 120 458,9 3,8 120,0 601,0 5

4,1 91,6 22,5 4 89,9 22,5 3,6 80,3 22,5 
الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي 

 والتنمية التكنولوجية

 صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية 1.324,0 1.332,3 1 1.324,0 3.725,7 2,8 1.324,0 3.836,5 2,9

2,9 46,2 16,0 2,9 46,4 16 2,7 42,7 16,0 
صندوق الصيد البري والصيد في المياه 

 الداخلية

2,8 13,9 5,0 1,2 6,1 5 0 0,0 5,0 
صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة 

 ومراقبة األسعار والمدخرات االحتياطية

2,5 225,6 90,0 2,4 216,1 90 2,4 215,1 90,0 
الحساب الخاص باالقتطاعات من الرهان 

 المتبادل

2,4 473,1 200,0 0,9 171,4 200 1,3 264,4 200,0 
الصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية 

 المستدامة

 للتذكرة 502,5   200 659,3 3,3 200,0 433,6 2,2

صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية 

في مأموريات السالم واألعمال اإلنسانية 

 الدوليوالدعم برسم التعاون 

 صندوق تنمية الصيد البحري 75,0 155,4 2,1 80 174,7 2,2 100,0 214,8 2,1

2 732,8 360,0 1,8 635,0 360 1,5 552,3 360,0 
صندوق األموال المتأتية من اإليداعات 

 بالخزينة

 الصندوق الوطني لتنمية الرياضة 800,0 1.295,3 1,6 800 828,5 1 800,0 1.351,1 1,7

 الصندوق الخاص لدعم المحاكم 400,0 538,3 1,3 400 620,8 1,6 400,0 619,5 1,5

 

 معالجة المجلس األعلى للحسابات – 2017التصفية برسم سنة  قانون مشروع :المصدر

 

بعض أوجه القصور التي تعرفها عملية تقدير الموارد  هذه الوضعية وتعكس .114

 من سنة ألخرى. هذه التقديرات على ضوء الموارد المحصلة وعدم مراجعة المتوقعة
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 الحسابات المرصدة ألمور خصوصية نفقات .2.4
 

 للخزينة اخصوصيحسابا  47إجراء تعديالت على االعتمادات همت  2017سجلت سنة  .115

قرارا لوزير االقتصاد والمالية بمبلغ اجمالي  102رفع أسقف التحمالت بموجب بوذلك 

. وتستند هذه التعديالت 2016درهم سنة مليار  91,3مليار درهم مقابل مبلغ  112,2 قدره

رقم  من المرسوم 26من القانون التنظيمي لقانون المالية والمادة  27المادة إلى مقتضيات 

الموافق  1436رمضان  28في  ادرالص المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية 2.15.426

 .2015يوليوز  15 ل

وتنص هذه المادة على ما يلي: "ويمكن أن يرصد للحسابات المرصدة ألمور خصوصية  .116

وحسابات النفقات من المخصصات، بقرار للوزير المكلف بالمالية، اعتماد إضافي يساوي 

ويمكن  المفتوحة بموجب قانون المالية.الزيادة في المداخيل المنجزة مقارنة مع االعتمادات 

كذلك أن يرصد للحسابات المذكورة، بقرار للوزير المكلف بالمالية، اعتماد إضافي يساوي 

فائض المداخيل بالنسبة لألداءات المنجزة برسم السنة المالية المنصرمة، يتضمن عند 

بالصرف واآلمر  االقتضاء، بالنسبة لكل حساب، توزيع الفائض المذكور من قبل اآلمر

عمليات وقد سجلت بعض الحسابات الخصوصية للخزينة  المساعد بالصرف المعنيين".

 :2017الجدول أسفله برسم السنة المالية هذه الحالة يوضح مهمة لرفع أسقف تحمالته 
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 2017التي عرفت رفعا ألسقف تحمالتها سنة  الخصوصية للخزينة الحسابات :49  الجدول رقم

 يـــــــــان الحســـاباتب

درهم( ليون)م   

  االعتمـادات

 األولية

 تغييـــــر

 االعتمــادات

االعتمــــادا

 ت

 النهائيـــــة 

المعامل 

 المضاعف

 االلتزامات 

 بالنفقات

 النفقات 

 المأمور

 بصرفها 

 المؤشر عليها

 157,5 157,5  1.821,4 1.821,4 للتذكرة الطاقيةصندوق التنمية 

 0,0 0,0 124,4 622,1 617,1 5,0 صندوق اإلصالح الزراعي

 354,3 568,2 41,3 1.238,5 1.208,5 30,0 صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني

صندوق مواكبة إصالحات النقل 

 الطرقي الحضري والرابط بين المدن
114,0 2.906,4 3.020,4 26,5 2.226,4 2.161,4 

الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي 

 والتنمية التكنولوجية
22,5 560,5 583,0 25,9 75,6 75,6 

 108,6 152,6 18,9 377,4 357,4 20,0 الصندوق الوطني للعمل الثقافي

الصندوق الخاص لدعم مؤسسات 

 السجون
120,0 1.748,8 1.868,8 15,6 1.201,7 671,1 

 57,3 85,3 14,2 3.133,9 2.913,9 220,0 صندوق الخدمة األساسية للمواصالت

صندوق الصيد البري والصيد في 

 المياه الداخلية
16,0 161,5 177,5 11,1 18,7 18,7 

 1.606,0 1.606,0 9,9 14.275,0 12.835,0 1.440,0 الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة

 1.244,7 1.244,7 9,5 3.320,4 2.970,4 350,0 مرصدات المصالح المالية

 3,8 26,3 9,0 90,1 80,1 10,0 اإلدارة العموميةصندوق تحديث 

 3.448,8 3.515,1 7,1 3.537,3 3.037,3 500,0 صندوق التنمية الفالحية

صندوق مشاركة القوات المسلحة 

الملكية في مأموريات السالم واألعمال 

 اإلنسانية والدعم برسم التعاون الدولي

200,0 1.141,0 1.341,0 6,7 433,6 389,2 

 546,1 1.734,2 6,0 2.385,4 1.985,4 400,0 الصندوق الخاص لدعم المحاكم

الحساب الخاص باالقتطاعات من 

 الرهان المتبادل
90,0 425,0 515,0 5,7 146,4 146,4 

الصندوق الوطني لحماية البيئة 

 والتنمية المستدامة
200,0 805,9 1.005,9 5,0 318,5 245,0 

 50,0 50,0 5,0 799,6 639,6 160,0 العائليصندوق التكافل 

صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة 

ومراقبة األسعار والمدخرات 

 االحتياطية

5,0 17,6 22,6 4,5 4,4 4,4 

 649,8 649,9 4,3 2.138,9 1.638,9 500,0 الصندوق الوطني الغابوي

صندوق مكافحة آثار الكوارث 

 الطبيعية
200,0 600,3 800,3 4,0 133,3 133,3 

 2.876,1 2.876,1 3,9 11.584,0 8.584,0 3.000,0 صندوق دعم التماسك االجتماعي

 241,9 264,4 3,6 363,5 263,5 100,0 صندوق تنمية الصيد البحري

الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية 

 اإللكترونية ووثائق السفر
463,9 1.154,1 1.618,1 3,5 776,8 506,4 

صندوق تحديد وحماية وتثمين الملك 

 العام البحري والمينائي
16,0 38,3 54,3 3,4 6,1 6,1 

صندوق التنمية القروية والمناطق 

 الجبلية
1.324,0 3.113,0 4.437,0 3,4 3.270,0 1.195,9 

 59,0 60,8 3,1 155,4 105,4 50,0 صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي
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 يـــــــــان الحســـاباتب

درهم( ليون)م  
 

  االعتمـادات

 األولية

 تغييـــــر

 االعتمــادات

االعتمــــادا

 ت

 النهائيـــــة 

المعامل 

 المضاعف

 االلتزامات 

 بالنفقات

 النفقات 

 المأمور

 بصرفها 

 المؤشر عليها
الصناعية صندوق التنمية 

 اتاالستثمارو
1.727,8 3.473,0 5.200,8 3,0 399,8 368,6 

صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية 

 البشرية
3.096,0 5.884,6 8.980,6 2,9 6.326,1 3.502,6 

صندوق التضامن للسكنى واالندماج 

 الحضري
2.000,0 3.602,9 5.602,9 2,8 2.264,6 2.264,5 

 1.391,5 2.569,4 2,8 2.784,0 1.784,0 1.000,0 بالصيدلية المركزيةالحساب الخاص 

الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية 

 المدنية
200,0 313,1 513,1 2,6 314,7 154,3 

الصندوق الخاص بدعم العمل الثقافي 

واالجتماعي لفائدة المغاربة المقيمين 

 بالخارج وشؤون الهجرة

30,0 37,4 67,4 2,2 61,0 50,0 

 4.439,6 4.439,8 2,1 5.760,9 3.060,9 2.700,0 الصندوق الخاص بالطرق

صندوق األموال المتأتية من اإليداعات 

 بالخزينة
360,0 403,0 763,0 2,1 717,3 717,3 

 المصدر: قانون المالية ومشروع قانون التصفية لسنة 2017 – معالجة المجلس األعلى للحسابات 
 

 

نه بالرغم من رفع سقف تحمالت بعض الحسابات الخصوصية أوتجدر اإلشارة إلى  .117

ل نفقات مهمة تفسر هذه الزيادات. للخزينة بصفة ملحوظة، لم تعرف هذه األخيرة تسجي

% من 50الجدول أسفله الحسابات المرصدة ألمور خصوصية التي لم تتعدّ نفقاتها  ويبين

 .2017برسم سنة  مداخيلها

 النهائية هااعتمادات% من 50الحسابات المرصدة ألمور خصوصية التي لم تتعد نفقاتها  :50  قمالجدول ر

درهم( ليون)م  

 الحسابات المرصدة ألمور خصوصية
 االعتمادات 

 النهائية
 النفقات

 النفقات/ 

االعتمادات 

 النهائية

  (%) 

 0 0,0 600,0 صندوق تضامن مؤسسات التأمين   

 0 0,0 622,1 صندوق اإلصالح الزراعي   

 2 363,4 23.708,2 الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي

 2 57,3 3.133,9 صندوق الخدمة األساسية للمواصالت

 4 3,8 90,1 صندوق تحديث اإلدارة العمومية  

 6 50,0 799,6 العائليصندوق التكافل 

 7 368,6 5.200,8 اتاالستثمارصندوق التنمية الصناعية و

 9 157,5 1.821,4 صندوق التنمية الطاقية

 11 18,7 177,5 صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية  

 11 6,1 54,3 صندوق تحديد وحماية وتثمين الملك العام البحري والمينائي

 11 1.606,0 14.275,0 الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة  
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 الحسابات المرصدة ألمور خصوصية
 االعتمادات 

 النهائية
 النفقات

 النفقات/ 

االعتمادات 

 النهائية

  (%) 

 الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية  
583,0 75,6 13 

 17 133,3 800,3 صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية  

 20 4,4 22,6  االحتياطيةصندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة األسعار والمدخرات  

 23 546,1 2.385,4 الصندوق الخاص لدعم المحاكم

 24 245,0 1.005,9 الصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة

 25 307,8 1.243,1 صندوق محاربة الغش الجمركي 

 25 2.876,1 11.584,0 التماسك االجتماعيصندوق دعم 

 27 1.195,9 4.437,0  والمناطق الجبليةصندوق التنمية القروية  

 28 146,4 515,0 الحساب الخاص باالقتطاعات من الرهان المتبادل  

 29 354,3 1.238,5 صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني  

 29 108,6 377,4 الصندوق الوطني للعمل الثقافي  

صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السالم واألعمال اإلنسانية والدعم  

 برسم التعاون الدولي 
1.341,0 389,2 29 

 30 154,3 513,1 الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية   

 30 649,8 2.138,9 الصندوق الوطني الغابوي  

 31 506,4 1.618,1  ووثائق السفرالصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية  

 32 34,1 107,9 الحساب الخاص بنتاج اليانصيب  

 36 671,1 1.868,8 الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون  

 37 1.244,7 3.320,4 مرصدات المصالح المالية  

 38 59,0 155,4 صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي  

 39 3.502,6 8.980,6 صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

 40 2.264,5 5.602,9 الحضري  واالندماجصندوق التضامن للسكنى  

 43 283,2 656,3 صندوق النهوض بتشغيل الشباب

 معالجة المجلس األعلى للحسابات – 2017 سنةالتصفية برسم  قانون مشروع :المصدر

 

 االقتصاد والماليةجواب وزير

الحسابات الخصوصية للخزينة كما يحدد المبلغ ينص قانون المالية للسنة على حجم مداخيل ونفقات 

األقصى لسقف النفقات التي يمكن أن تدرج فيها. ويمكن منح ترخيصات بااللتزام مقدما لفائدة 

الحسابات المرصدة ألمور خصوصية وحسابات النفقات من المخصصات بموجب قانون المالية 

 .للسنة في حدود مبلغ أقصى يقدره قانون المالية للسنة

 .هذا، ويجب التأكيد على الطبيعة التقديرية لالعتمادات المقيدة في الحسابات الخصوصية للخزينة
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ويمكن أن يرفع سقف هذه الحسابات بقرار للوزير المكلف بالمالية وذلك بفتح اعتماد إضافي 

ون يساوي الزيادة في المداخيل المنجزة مقارنة مع االعتمادات المفتوحة خالل السنة بموجب قان

المالية. كما يمكن أن يرصد اعتماد إضافي يساوي فائض المداخيل بالنسبة لألداءات المنجزة برسم 

  .السنة المالية المنصرمة

 .وعليه فإن الزيادات المسجلة تخص أساسا الرفع من سقف هذه الحسابات كما هو مذكور سابقا

 

 . أرصدة الحسابات المرصدة ألمور خصوصية3.4

 

تراكم يؤدي الفارق المسجل بين نفقات ومداخيل الحسابات المرصدة ألمور خصوصية إلى  .118

مليون  13.410هذه الحسابات فائضا بلغ  ، حققت2017ففي سنة أرصدة دائنة مهمة. 

في الرصيد  ارتفاعامما يشكل  مليون درهم. 8.237 بدرهم، مقابل توقعات قدرت 

مليون  11.756هذه الحسابات فائضا بلغ  حيث حققت ،2016السنوي مقارنة مع سنة 

 مليون درهم. 13.236درهم، مقابل توقعات قدرت في 

وتستمر هذه الحسابات المرصدة ألمور خصوصية في تسجيل أرصدة مرحلة مهمة بلغت  .119

مواصلة بذلك منحاها التصاعدي مما يؤشر  2017مليون درهم عند متم سنة  129.500

ختلف عملياتها. ويوضح الجدول التالي حجم هذه على ضعف البرمجة والمتابعة لم

 .األرصدة

 2017و 2012ما بين تطور أرصدة الحسابات المرصدة ألمور خصوصية  :51  الجدول رقم

درهم( ليون)م  

7201  2016 2015 2014 2013 2012 
 

المداخيلمجموع  50.193 54.940 147.192 159.115 75.507 81.275  

 مجموع النفقات 41.873 42.587 53.435 53.633 63.751 67.864

 الرصيد المرحل 67.899 80.252 93.757 104.334 116.089 129.500

11,5 311,  211,  %)  (نسبة تطور الرصيد - 18,2 16,8 

 معالجة المجلس األعلى للحسابات – 2017 ومشروع قانون التصفية لسنة 2016إلى  2012قوانين التصفية للسنوات من  لمصدرا
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V. مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 
 

 نظرة عامة .1

 205 الفارطة سنوات الخمس خاللمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  عدد متوسط بلغ .120

 204)مقابل  208 ليبلغ 2017سنة  خالل طفيفا ارتفاعا العدد هذا سجل حين في مرفقا،

التعليم والتكوين المهني وهو ما  بقطاع 60قطاع الصحة وب 89منها  مرفقا (2016سنة 

 على التوالي من العدد اإلجمالي لهذه المرافق. 29%و %43,6يمثل نسب 

من قانون المالية  10طبقا لمقتضيات المادة  ،جديدة مرافق إحداث إلى االرتفاع هذا ويعزى .121

 مصالح وثالث التجهيز لقطاع التابعة والمعدات السوقيات وهي مصالح ،2017لسنة 

 ،ذلكوبالموازاة مع  .المعمارية الوطنية للهندسة المدارس وهي التعمير لقطاع تابعة أخرى

 ".لإلدارة الوطنية المدرسة"و" للكحول المستقلة المصلحة" وهما مرفقين حذف تم

من العدد  %77المسيرة بصورة مستقلة التابعة للقطاع االجتماعي  الدولة مرافقوتمثل  .122

 .%18اإلجمالي، في حين ال تتجاوز نسبة المرافق التابعة للقطاع االقتصادي 

 : توزيع عدد المرافق المسيرة بصورة مستقلة حسب القطاعات 52 الجدول رقم

 النسبة
(%) 

 القطاع المجال العدد

 الصحة  89 43

 التعليم والتكوين المهني  60 29 االجتماعي

 األنشطة الترفيهية 8 4

 أنشطة اجتماعية أخرى 4 2

 المجموع  161 77

 النقل والماء وبنيات اقتصادية أخرى 19 9

 الفالحة والصيد والغابات 5 2 االقتصادي

 أنشطة اقتصادية أخرى  14 7

 المجموع  38 18

 قطاعات أخرى السلطات والمصالح العامة 9 4

 المجموع   208 100
 المرفقة بقوانين المالية  مستقلة بصورة المسيرة لمرافقبا المتعلقة : التقاريرالمصدر
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مليون درهم  605انخفاضاً بلغ  المسيرة بصورة مستقلة الدولة مرافقسجلت موارد  وقد .123

 توزعت موارد ونفقاتمليون درهم. و 699 ، كما انخفضت نفقاتها ب2016مقارنة بسنة 

 على الشكل التالي: 2017 سنة إلى 2013 سنة من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

  2017و 2013بين ما  المرافق المسيرة بصورة مستقلة: تطور موارد ونفقات  53 الجدول رقم

  

2017 
2016 2015 2014 2013 

درهم( ليون)م  

 

  الموارد  6.639  6.911 6.915  8.287 7.682

 النفقات  2.541  2.878  2.617  3.648 2.949

 الرصيد  4.098  4.033 4.298  4.639 4.733
 7201( ومشروع قانون التصفية لسنة 6201-2012: قوانين التصفية )المصدر    

 موارد ونفقات االستغالل .2

 موارد االستغالل .1.2

برسم  المسيرة بصورة مستقلة الدولة التوقعات األولية لموارد االستغالل لمرافق بلغت .124

مليون درهم، فيما سجلت التوقعات النهائية مبلغ  2.198ما قدره  2017قانون المالية لسنة 

المسيرة بصورة  الدولة مرافقسجلت حيث  .%176مليون درهم أي بنسبة ارتفاع  3.873

لقطاعات الوزارية تغييرات مهمة في توقعات موارد االستغالل بعض االتابعة ل مستقلة

 .%100فاقت 

مقارنة  % 93,2بلغت  اإلنجازمليون درهم، بنسبة  3.610تم تحصيل ما مجموعه وقد  .125

توزيع توقعات وإنجازات موارد االستغالل الجدول التالي  ويلخصالتوقعات النهائية. ب

 .حسب القطاعات الوزارية
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 2017: توقعات وتنفيذ موارد االستغالل لسنة  54 الجدول رقم

نسبة 

 اإلنجاز

(3(/)2  )

)%( 

نسبة 

 اإلنجاز

(3(/)1 )

)%( 

المـوارد 

المحصلة 

(3) 

التوقعات 

النهائية 

(2) 

توقعات 

قانون 

 (1المالية )

 القطاعات الوزارية 

درهم( ليون)م   

 إدارة الدفاع الوطني 373,2 602,5 641,6 172 106

 األمانة العامة للحكومة 20,0 178,9 67,7 338 38

 المندوبية السامية للتخطيط 27,1 40,2 33,0 122 82

 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 5,5 13,2 9,2 168 70

 رئيس الحكومة 18,0 31,5 30,2 168 96

 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة  36,3 14,4 14,9 41 103

 وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية االجتماعية 0,0 0,8 0,9   107

 وزارة االقتصاد والمالية 85,0 184,2 182,6 215 99

 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 20,0 28,2 26,7 134 95

 وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء 210,5 686,4 701,9 333 102

 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي  5,0 7,8 15,9 318 203

 وزارة الثقافة واالتصال 16,8 27,9 17,0 101 61

 وزارة الداخلية 246,0 298,0 130,6 53 44

 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 59,2 153,7 152,6 258 99

 وزارة الشباب والرياضة 45,8 95,3 112,5 246 118

 وزارة الشغل واإلدماج المهني 0,2 0,7 0,5 235 70

 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 20,0 60,2 78,6 393 130

 وزارة الصحة 919,5 1.278,5 1.239,4 135 97

 والتجارة واالقتصاد الرقمي االستثماروزارة الصناعة و 4,0 0,0 0,0   

 وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة  7,5 8,8 8,5 113 96

 وزارة العدل  0,9 1,5 1,0 110 66

 والمياه والغاباتوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية  77,8 161,1 145,5 187 90

 المجموع 2.198,2 3.873,9 3.610,7 164 93

 7201: مشروع قانون التصفية المصدر

المسيرة بصورة  الدولةمرافق ومن حيث توزيع موارد االستغالل المحصلة، فقد حققت  .126

وهي  من مجموع الموارد التي تم تحصيلها %51وزارية نسبة  تخمسة قطاعال مستقلة

 الجوي والنقل السياحة ( ووزارة%5( ووزارة االقتصاد والمالية )%34وزارة الصحة )

 والتنمية البحري والصيد الفالحة ( ووزارة%4االجتماعي ) واالقتصاد التقليدية والصناعة

 (.%4الداخلية ) وزارةو( %4والغابات ) والمياه القروية
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 االقتصاد والماليةوزيرجواب 

التقديرات الواردة بقانون المالية لمداخيل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة تبقى مجرد 

 :توقعات يمكن تجاوزها بقرار حكومي خاصة في الحالتين التاليتين

 الحالة األولى: وجود فائض للمداخيل متأتي من السنوات الماضية؛

الحالة الثانية: استخالص موارد استثنائية )هبات أو إعانات، أو تزايد النشاط أو تغيير التعريفة 

( تفوق التقديرات المسجلة بقانون المالية. وعليه، فإن التغييرات المسجلة على   …بمرسوم

التحمالت مستوى التوقعات خاصة موارد االستثمار، ناتجة باألساس عن عمليات رفع سقف 

 .خالل السنة

 

 نفقات االستغالل .2.2

 حيث انتقل انخفاضا 2017سقف نفقات االستغالل المرصودة في قانون المالية لسنة  عرف .127

 .مليون درهم 2.198 إلى 2016سنة  مليون درهم 2.245من 

في االعتمادات األولية عبر رفع سقف نفقات االستغالل من خالل قرارات  التغييراتوتمت  .128

لنفقات  االستغاللرصد فائض موارد درهم و مليون 1.361االقتصاد والمالية بمبلغ وزير 

مليون  3.749عتمادات النهائية ما مجموعه مليون درهم، لتبلغ اال 190بمبلغ  االستثمار

 . درهم

 %78لنفقات االستغالل، فقد تركزت بنسبة  المرصودة النهائية االعتمادات وتركزت .129

 تالتابعة لخمسة قطاعا المسيرة بصورة مستقلة الدولة مرافقمليون درهم( لدى  2.925)

( ووزارة %16,1وإدارة الدفاع الوطني )( %34,1وزارية وهي: وزارة الصحة )

( ووزارة االقتصاد والمالية %15واللوجستيك )( ووزارة التجهيز والنقل %7,9الداخلية )

(4,9%.) 

مليون درهم  3.749مليون درهم من أصل  1.868وبلغت النفقات المأمور بصرفها  .130

وقد ُسجلت أهم الحصص من النفقات المأمور . % 50كاعتمادات نهائية، أي بنسبة تنفيذ 

والرياضة  الشباب وزارةالتابعة لمستقلة المسيرة بصورة  الدولة مرافقبصرفها لدى 
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ويتضمن الجدول أسفله نسب تنفيذ نفقات (. %66( وإدارة الدفاع الوطني )79%)

 .حسب القطاعات الوزارية 2017لسنة  المسيرة بصورة مستقلة الدولة مرافقلاالستغالل 

  حسب القطاعات الوزارية 2017لسنة  مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة: تنفيذ نفقات االستغالل ل 55 الجدول رقم

 

 التنفيذنسبة 

)%( 

النفقــــــــــــات 

 المأمور بصرفها

االعتمادات 

 النهائية

السقف 

األصلي 

 للنفقات

 القطاعات الوزارية 

درهم( ليون)م   

 الدفاع الوطنيإدارة  373,2 602,5 398,6 66

 األمانة العامة للحكومة 20,0 178,9 10,9 6

 المندوبية السامية للتخطيط 27,1 40,2 16,5 41

 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 5,5 13,2 1,2 9

 التنفيذنسبة 

)%( 

النفقــــــــــــات 

 المأمور بصرفها

االعتمادات 

 النهائية

السقف 

األصلي 

 للنفقات

 القطاعات الوزارية 

 رئيس الحكومة 18,0 31,5 19,7 62

53 7,6 14,4 36,3 
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان 

 وسياسة المدينة 

35 0,3 0,8 0,0 
والتنمية وزارة األسرة والتضامن والمساواة 

 االجتماعية

 وزارة االقتصاد والمالية 85,0 184,2 52,4 28

 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 20,0 28,2 17,6 62

 والماء واللوجستيكوزارة التجهيز والنقل  210,5 562,4 241,0 43

51 4,0 7,8 5,0 
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم 

 العالي والبحث العلمي 

 وزارة الثقافة واالتصال 16,8 27,9 11,1 40

 وزارة الداخلية 246,0 298,0 53,9 18

37 56,2 153,7 59,2 
وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية 

 واالقتصاد االجتماعي

 والرياضةوزارة الشباب  45,8 95,3 75,5 79

 والتجارة واالقتصاد الرقمي االستثماروزارة الصناعة و 4,0 0,0 0,0 0

 واإلدماج المهنيوزارة الشغل  0,2 0,7 0,0 0

 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 20,0 60,2 29,3 49

 وزارة الصحة 919,5 1278,5 801,8 63

  والتنمية المستدامةوزارة الطاقة والمعادن  7,5 8,8 5,4 61

 وزارة العدل  0,9 1,5 0,5 35

40 65,0 161,1 77,8 
وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 

 والمياه والغابات

 المجموع  2.198,2 3.749,8 1.868,4 50

 2017: مشروع قانون التصفية المصدر

 والماليةاالقتصاد جواب وزير

البد من اإلشارة إلى أن أهم المشاريع األساسية التي تستفيد منها مرافق الدولة المسيرة بصورة 

مستقلة أو تستغلها للقيام بنشاطها الذي أحدثت من أجله يتم إنجازها من خالل الميزانية العامة 



 

63 

 

إنتاج سلع أو تقديم المخصصة للقطاع التابعة له، حيث يهدف نشاط هذه المرافق باألساس إلى 

 .خدمات مقابل دفع أجر

كما تجدر االشارة إلى أنه طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية يمكن، إن اقتضى الحال، أن 

ترصد الزيادة المحتملة لمداخيل االستغالل على النفقات لتمويل نفقات االستثمار التي تنجزها 

عليه، يجب أخذ هذا المعطى بعين االعتبار عند  مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. وبناء

احتساب نسبة إنجاز نفقات االستغالل بالنسبة لهذه المرافق. إذ يجب عدم احتساب الزيادة 

المرصودة لنفقات االستثمار ضمن مداخيل االستغالل عند تحديد نسبة االنجاز بالنسبة لنفقات 

 .على للحساباتاالستغالل وهو األمر الذي ال يقوم به المجلس األ

وإذا ما أخذ هذا المعطى بعين االعتبار، فنسب االنجاز لدى بعض المرافق ستسجل ارتفاعا كبيرا 

مقارنة مع النسب المسجلة من طرف المجلس األعلى للحسابات وكمثال على ذلك فإن نسبة إنجاز 

القتصاد والمالية نفقات االستغالل لدى مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة ا

 .%50%  المسجلة من طرف المجلس األعلى للحسابات إلى حوالي  28ستنتقل من 

 

 االستثمارموارد ونفقات  .3

 االستثمارموارد  .1.3

برسم قانون المالية  المسيرة بصورة مستقلة الدولة مرافقل االستثمارعرفت توقعات موارد  .131

مليون درهم.  4.113لتبلغ  %552مليون درهم( ارتفاعا بلغ نسبة  745,3) 2017لسنة 

مليون  4.071قدره  ماالسنة برسم نفس المحصلة لهذه المرافق  االستثماروقد بلغت موارد 

 .%99 إنجازبنسبة ( أي 2016لسنة درهم  مليون 5.017مقابل )درهم 

نسبة  وزارية تالتابعة ألربعة قطاعابلغت حصة مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و  .132

ويتعلق األمر بوزارة التجهيز والنقل  المحصلة. االستثمارموارد  مجموعمن  % 83,4

 واالقتصاد التقليدية والصناعة الجوي والنقل السياحة وزارة( %62,9واللوجستيك )

( ووزارة الشؤون الخارجية %7,3( ووزارة االقتصاد والمالية )%7االجتماعي )

 هلهذ االستثمارويفصل الجدول التالي التوقعات وتنفيذ موارد  (.%5,9)والتعاون الدولي 

 حسب القطاعات الوزارية. 2017لسنة المرافق 
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  2017لسنة  االستثمار: توقعات وتنفيذ موارد  56 الجدول رقم

 

(2(/)3 )

)%( 

(1(/)3 )

)%( 
 (3الموارد )

التوقعات 

 (2النهائية )

تغييرات 

التوقعات 

الواردة في 

 ميزانية المرافق

توقعات 

 (1الموارد )

 القطاعات الوزارية

درهم( ليون)م   

 إدارة الدفاع الوطني 3,0 7,3 10,3 10,3 344 100

 األمانة العامة للحكومة 0,0 77,4 77,4 133,3 - 172

 المندوبية السامية للتخطيط 17,7 43,2 60,9 61,1 345 100

 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 0,0 3,2 3,2 3,2  100

47 61 5,0 10,7 2,4 8,3 
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان 

 وسياسة المدينة 

100 - 0,2 0,2 0,2 0,0 
والتنمية وزارة األسرة والتضامن والمساواة 

 االجتماعية

 وزارة االقتصاد والمالية 6,5 285,5 292,0 295,4 4544 101

 وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء 586,3 2.090,6 2.676,9 2.560,9 437 96

 وزارة الثقافة واالتصال 9,1 45,9 55,0 60,0 659 109

 وزارة الداخلية 0,0 159,3 159,3 139,2 - 87

120 688 297,6 247,7 204,4 43,3 
وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية 

 واالقتصاد االجتماعي

 وزارة الشباب والرياضة 0,0 13,5 13,5 19,5 - 144

 وزارة الشغل واإلدماج المهني 0,0 0,4 0,4 0,4 - 100

 والتعاون الدوليوزارة الشؤون الخارجية  0,0 242,2 242,2 242,2 - 100

 وزارة الصحة 44,0 103,3 147,3 125,3 285 85

 وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة  3,1 4,4 7,4 7,4 242 100

 وزارة العدل  0,0 0,0 0,0 0,0 - 100

101 459 110,3 108,8 84,8 24,0 
وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 

 والغاباتوالمياه 

 المجموع  745,3 3.368,0 4.113,3 4.071,3 546 99

 معالجة المجلس األعلى للحسابات – 2017مشروع قانون التصفية : المصدر

أن مرافق الدولة مسيرة بصورة مستقلة تابعة لثمانية قطاعات وزارية لم  اإلشارةوتجدر  .133

، ومع ذلك سجلت 2017 لسنةضمن قانون المالية  االستثمارتوقعات لموارد  بشأنها تدرج

درهم كما يوضح ذلك الجدول مليون  427خالل هذه السنة تغييرات بلغت ما مجموعه 

 التالي.
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 االستثمار: مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التي لم تدرج بشأنها توقعات لموارد  57 الجدول رقم

  عرفت تغييراتومع ذلك  2017في قانون مالية 

تغييرات التوقعات الواردة 

 في ميزانية المرافق

 القطاعات الوزارية

درهم( ليون)م  
 

 للحكومةاألمانة العامة  77,4

 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 3,2

 والتنمية االجتماعيةوزارة األسرة والتضامن والمساواة  0,2

 وزارة الداخلية 159,3

 والرياضةوزارة الشباب  13,5

 واإلدماج المهنيوزارة الشغل  0,4

 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 242,2

  وزارة العدل 0,0

 المجموع 496,3

 7201: مشروع قانون التصفية المصدر

 االستثمارنفقات  .2.3

لتصل  %392مليون درهم تغييرات بزيادة  745المفتوحة بمبلغ  االعتماداتعرفت  .134

لت االعتمادات المفتوحة لدى المرافق درهم. وشك مليون 2.920االعتمادات النهائية إلى 

 المفتوحةمن مجموع االعتمادات ( %79)نسبة  كالتجهيز والنقل واللوجستيالتابعة لوزارة 

 والنقل السياحةالتابعة لوزارة ( والمصالح %6الصحة )متبوعة بالمرافق التابعة لوزارة 

 . (%6) االجتماعي واالقتصاد التقليدية والصناعة الجوي

مليون درهم،  2.920 بلغتالتي  ،ومقارنة باالعتمادات النهائية المرصودة لالستثمار .135

كنسبة تنفيذ  %37مليون درهم وهو ما يمثل  1.080مبلغ المأمور بصرفها سجلت النفقات 

كانت في  أننسبيا بعد  تراجعافإن هذه النسبة عرفت  2016لالعتمادات. ومقارنة مع سنة 

 المبرمجة. نفقات اإلستثمار. وتبقى هذه النسب متواضعة وغير كافية لتنفيذ %38مستوى 

قطاعات وزارية التي لم  تةالدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لس مرافقوباستثناء  .136

تنفذ أية نفقات لالستثمار، فإن  ولميتضمن قانون المالية بخصوصها أية توقعات أولية 

. في حين %50 بها نسبة االستثمار تنفيذ نفقات ةقطاعا لم تتعد نسب 11المرافق التابعة لـ 
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 بها االستثمارنفقات  نسبة تنفيذجاوزت وزارية فقط ت تقطاعا التابعة لثالثةأن المرافق 

 يفصل الجدول التالي هذه المعطيات.و .50%

  موزعة حسب القطاعات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلةل االستثمار: تنفيذ نفقات  58 الجدول رقم

 درهم( ليون)م

االعتمادات 

 المتوفرة

نسبة 

 التنفيذ

% 

 النفقات المأمور

 بصرفها

االعتمادات 

 النهائية

 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة القطاعات التابعة لها 

  

 إدارة الدفاع الوطني 10,3 5,7 56 4,6

 األمانة العامة للحكومة 77,4 0,1 0 77,3

 المندوبية السامية للتخطيط 60,9 8,8 14 52,1

 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 3,2 0,2 6 3,0

 الثانية والعشرين لمؤتمر األمم المتحدة حول التغيرات المناخيةتنظيم الدورة  73,7 64,7 88 9,0

 (وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي)

 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة  10,7 2,2 21 8,5

 والتنمية االجتماعيةوزارة األسرة والتضامن والمساواة  0,2 0,0 0 0,2

 وزارة االقتصاد والمالية 292,0 97,0 33 195,1

 والماء واللوجستيكوزارة التجهيز والنقل  1484,3 567,9 38 916,3

 وزارة الثقافة واالتصال 55,0 0,5 1 54,5

 وزارة الداخلية 159,3 25,9 16 133,4

 واالقتصاد االجتماعيوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية  247,7 100,1 40 147,6

 والرياضةوزارة الشباب  13,5 6,4 47 7,1

 واإلدماج المهنيوزارة الشغل  0,4 0,0 0 0,4

 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 168,4 144,5 86 23,9

 وزارة الصحة 147,3 29,7 20 117,6

  المستدامةوالتنمية وزارة الطاقة والمعادن  7,4 2,4 33 5,0

 وزارة العدل  0,0 0,0 17 0,0

 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 108,8 24,9 23 83,9

 المجموع 2.920,7 1.081,0 37 1.839,7

  2017: مشروع قانون التصفية المصدر
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VI.  تغيير مخصصـات الــمـيـزانــيـة 
 

تغييرات همت عدة  2017المالية عرفت المخصصات األولية لميزانية الدولة برسم السنة  .137

 العمليات المبينة في الجدول التالي:

 2017: تغيير مخصصات الميزانية خالل سنة  59الجدول رقم 

 المبلغ )مليون درهم(تغيير االعتمادات 

 15.746,6 2017إلى  2016ترحيل االعتمادات من 

 914,9 أموال المساعدة

 3.218,6 االقتطاعات من فصل النفقات الطارئة والمخصصات االحتياطية

 41.407,0 التحويالت

 6.911,4 تجاوز االعتمادات

 23.010,3 2016االعتمادات الملغاة عند نهاية سنة 
 2017نة لس التصفية: مشروع قانون المصدر

 

 ترحيل االعتمادات  .1

من القانون التنظيمي لقانون المالية على أنه "ال يجوز أن ترحل  63نص المادة ت .138

االعتمادات المفتوحة في الميزانية العامة برسم سنة مالية إلى السنة الموالية. غير أن 

بالميزانية وأرصدة االلتزام المؤشر عليها  االستثماراعتمادات األداء المتوفرة برسم نفقات 

ترحل ما لم ينص قانون المالية للسنة على خالف ذلك،  والتي لم يصدر األمر بصرفها،

لكل قطاع  االستثمارفي المائة من اعتمادات األداء المفتوحة بميزانية  30في حدود سقف 

 وزاري أو مؤسسة برسم السنة المالية".

ا تتعلق أحكام 2017من قانون المالية لسنة  24المادة وفي هذا اإلطار، تضمنت  .139

 ة:باإلجراءات التالي

فيما  2016المالية إلغاء اعتمادات األداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة  -

 2016دجنبر  31من الميزانية العامة التي لم تكن إلى تاريخ  االستثماريتعلق بنفقات 

 محل التزامات مؤشر عليها مع استثناء أموال المساعدة المتأتية من الهبات الخارجية؛
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 2013للميزانية العامة للدولة المرحلة من السنوات المالية  االستثمارإلغاء اعتمادات  -

وما يليها والمتعلقة بعملية النفقات التي لم تكن محل أمر  2014وما قبلها إلى سنة 

والتي لم تنجز األشغال  2016دجنبر  31و 2014باألداء مؤشر عليه ما بين فاتح يناير 

 ؛بها ولم تتم بشأنها مسطرة قضائية أو الخدمات المتعلقة

على مستوى  االستثمارإلغاء االعتمادات وااللتزامات المرحلة المتعلقة بميزانية  -

 الميزانية العامة للدولة، المتعلقة بالصفقات المنتهية اإلنجاز.

إلى  2016بلغت االعتمادات المرحلة على مستوى الميزانية العامة للدولة من سنة هكذا، و .140

 2015درهم من سنة  ونملي 16.307درهم مقابل  ونملي 15.746ما مجموعه  2017

 .2016مقارنة مع سنة  3,4%مسجلة بذلك انخفاضا بلغت نسبته حوالي  2016إلى 

األولية من االعتمادات  24,8%ما يعادل  2017سنة ويشكل مبلغ االعتمادات المرحلة إلى  .141

تم تسجيلها  26,6%المأذون بها في قانون المالية لهذه السنة مقابل نسبة  االستثمارلميزانية 

 .2016سنة 

تطبيق تمهيدا ل ،وبالرغم من التراجع المسجل على مستوى حجم االعتمادات المرحلة .142

ابتداءا من فاتح  المنصوص عليها في القانون التنظيمي لقانون المالية والتي تنص لقاعدةا

% من اعتمادات األداء 30م االعتمادات المرحلة في نسبة على حصر حج 2018يناير

المتعلقة المفتوحة، فإن الصعوبات المرتبطة بتنفيذ بعض القطاعات الوزارية لميزانياتها 

بضبط التوقعات وكذا بالقدرات التدبيرية  السيما تلك المتعلقةلت مستمرة اما ز باالستثمار

 والتقيد  من أجل برمجة وتتبع وإنجاز المشاريع واألوراش يها المتوفرة لدوالبشرية 

  .المحددة اآلجالب

حظ، بخصوص بعض الوزارات، أن االعتمادات المرحلة تبقى مهمة مقارنة مع لو قدو .143

 .ذلك الجدول التالييوضح  االعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية، كما
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  2017: مقارنة اعتمادات األداء المرحلة باالعتمادات األولية حسب القطاعات لسنة  60الجدول رقم 

درهم( ليون)م  

مقارنة االعتمادات 

المرحلة باالعتمادات 

 (%) األصلية

االعتمادات 

 المرحلـــة

اعتمادات 

لسنة  األداء

2017  

 القطاعات الوزارية أو المؤسسات 

 وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء 9.469,2 4.207,3 44,4

 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 8.813,4 2.657,8 30,2

 وزارة الداخلية  2.831,0 2.152,3 76,0

 وزارة االوقاف والشؤون اإلسالمية 998,5 1.427,8 143,0

 إدارة الدفــاع الوطنــي 4.473,5 1.206,8 27,0

 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير 19,0 870,3 4,6

 وزارة الصحة  2.400,0 808,4 33,7

 وزارة العدل  299,2 563,7 188,4

 والمعادن والتنمية المستدامةوزارة الطاقة  1.061,0 505,8 47,7

 وزارة االقتصاد والمالية 187,1 305,7 163,4

 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي  4.855,3 301,9 6,2

 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج  160,7 299,2 186,2

 البالط الملكـي  131,6 244,7 0,2

 وزارة الشباب والرياضة 1.925,0 223,1 11,6

 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 477,0 209,5 44,0

 وزارة الثقافة واالتصال 728,2 201,0 27,6

 الماليةالمحاكم  35,2 150,9 428,7

 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 747,8 146,5 19,6

 والتجارة واالقتصاد الرقمي االستثماروزارة الصناعة و 2.217,7 112,7 5,1

 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 837,7 111,3 13,3

142,5 35,7 25,0 
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظيفة 

 العمومية

 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة 7,1 29,7 415,7

 وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية االجتماعية 80,5 22,7 28,2

 النوابمجلس  24,7 21,2 86,0

 وزارة الشغل واالدماج المهني 60,4 20,6 34,2

 المندوبية السامية للتخطيط 29,9 9,6 32,3

 وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان 9,6 6,8 70,6

112,8 6,8 6,0 
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعالقات مع البرلمان 

 والمجتمع المدني

 األمانة العامة للحكومـة 3,0 0,3 10,8

 مجلس المستشارين 12,8 0,0 0,0

 رئيس الحكومة 456,4 0,0 0,0

 التكاليف المشتركة -وزارة االقتصاد والمالية  20.176,0 0,0 0,0

 المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 12,0 0,0 0,0

 الخاصة بالميزانية العامة االستثمارمجمـوع نفقات  63.571,8 15.746,6 24,8

 2017لسنة  مشروع قانون التصفية: المصدر

من مجموع االعتمادات المرحلة إلى سنة  80%يقارب  على ماست وزارات حصلت قد و .144

( ووزارة 26,7%ويتعلق األمر بكل من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ) 2017
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( ووزارة الداخلية 16,9%والمياه والغابات )والتنمية القروية  الفالحة والصيد البحري

( 7,7%( وإدارة الدفاع الوطني )9,1%( ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية )%13,7)

 (.5,1%ووزارة الصحة )

، بلغ مجموع اعتمادات األداء غير المستهلكة برسم ميزانية 2017ومع نهاية سنة  .145

أي بتراجع  2016درهم نهاية  ونملي 20.616درهم مقابل مبلغ  ونملي 17.868 االستثمار

 . 13,1%بلغت نسبته حوالي 

 

 أمــــوال المــســاعــــدة .2

 915ما قدره  2017المدرجة في إطار الميزانية العامة للدولة سنة  المساعدة أموالبلغت  .146

. 32,6%، أي بتراجع بلغت نسبته 2016درهم سنة  ونملي 1.352مليون درهم مقابل 

 17)اعتمادات األداء( االستثمار( لفائدة نفقات 89,3%وقد تم رصد جل هذه األموال )

 .  لفائدة الفصول المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة 10,7%و

قتصاد قرارا لوزير اال 31األموال بواسطة تمت عملية فتح االعتمادات المتعلقة بهذه و .147

قدم الجدول التالي توزيع مبالغ أموال المساعدة الموجهة العتمادات األداء والمالية وي

 .وكذا تلك المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة االستثمارلنفقات 

 حسب القطاعات والفصول: توزيع مبالغ أموال المساعدة  61الجدول رقم 

درهم( ليون)م  

 القطاعات الوزارية أو المؤسسات االستثمارموجهة إلى  المعداتموجهة إلى 

 إدارة الدفــاع الوطنــي 97,6 30,0

 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج - 2,3

 وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة - 2,4

 وزارة الشباب والرياضة - 17,6

 وزارة الصحة 1,5 0,0

 وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك 286,7 1,0

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة  - 1,0

 العمومية وتحديث اإلدارة

                                                 
مليون درهم لم يتم احتسابها في المجموع  345,42حوالي  2017بلغت أموال المساعدة الموجهة لصالح اعتمادات االلتزام لنفقات االستثمار سنة  17

 أعاله
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درهم( ليون)م  

 القطاعات الوزارية أو المؤسسات االستثمارموجهة إلى  المعداتموجهة إلى 

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي  180,9 -

 والبحث العلمي

 وزارة االقتصاد والمالية - 3,6

 المحاكم المالية 4,1 5,5

 وزارة الداخلية 8,2 -

 وزارة الثقافة واالتصال 8,7 -

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه  22,9 34,9

 والغابات

 المجموع  816,6 98,3

 2017لسنة  : مشروع قانون التصفيةالمصدر

 االقتطاعات من النفقات الطارئة والمخصصات االحتياطية .3

لقانون المالية على أنه "يفتح بالباب  13.130القانون التنظيمي رقم من  42ينص الفصل  .148

األول من الميزانية العامة: فصل غير مرصد ألي مرفق من المرافق تدرج فيه النفقات 

كما نص نفس الفصل على أنه يمكن أن تباشر  .الطارئة والمخصصات االحتياطية

اقتطاعات من الفصل المذكور خالل السنة، عن طريق اعتماد تكميلي، لسد الحاجات 

 ".المستعجلة أو غير المقررة حين إعداد الميزانية

، مبلغ االعتمادات المرصودة لفصل النفقات الطارئة 2017 لسنة حدد قانون الماليةو  .149

درهم. وقد بلغت االقتطاعات من هذا الفصل  ونملي 3.300ة في والمخصصات االحتياطي

. وقد تمت هذه 2016درهم سنة  ونملي 3.277مقابل  مليار درهم 3.218ما قدره 

 مرسوم. 66 االقتطاعات بواسطة

 2017سنة ارئة والمخصصات االحتياطية لتوزعت االقتطاعات من فصل النفقات الطو .150

من جهة، ومختلف القطاعات الوزارية بنسبة  %14المشتركة بنسبة بين التحمالت ما 

% بالنسبة 86,5% بالنسبة للتحمالت المشتركة و13,5من جهة أخرى، مقابل  %86

 .2016المالية سنة خالل اللمختلف القطاعات الوزارية 

أو ويتبين من خالل دراسة المراسيم المتعلقة بهذه االقتطاعات غياب الطابع االستعجالي  .151

كان من الممكن إدراجها، خالل إعداد  النفقات هذهعلما أن غالبية الطارئ لمجموعة منها، 

الميزانية، في البنود المخصصة لها على مستوى الميزانيات القطاعية، ومناقشتها حسب 
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 بعضالجدول التالي على سبيل المثال ويقدم . المختصةطبيعتها داخل اللجان البرلمانية 

 .عبر السنواتاالقتطاعات التي تتكرر 

 2017أمثلة لبعض االقتطاعات التي تكررت سنة :  62الجدول رقم 
 

اقتطاعات 

2017 
 اقتطاعات

 2016 
 اقتطاعات

 2015 
درهم( ليون)م نوعية النفقات   

 النفقات المرتبطة بتنظيم المناسبات الكبرى بمختلف العماالت واألقاليم  - 300 300

 المعتقلينتغذية  100 200 200

 منح الدراسة  150 100 180

 تغطية العجز الحاصل في ميزانية التسيير لمجلس المستشارين - 30 42,96

35,5 59,88 84,47 
المعدات -تغطية العجز الحاصل في ميزانية التسيير لمجلس النواب 

 والنفقات المختلفة

 العامة للحكومةاعتمادات إضافية لفائدة األمانة  32 21,27 22,1

 مصاريف المساعدة القضائية - 15 15

 2017و 2016و 2015: الوثائق المتعلقة بتنفيذ قوانين المالية للسنوات المالية المصدر
 

 التحويالت داخل الفصول .4

من القانون التنظيمي لقانون المالية على أنه "ال يجوز تحويل االعتمادات  45ضي المادة تتق .152

بين البرامج  الفصول. يمكن القيام بتحويالت لالعتمادات داخل نفس البرنامج وماما بين 

 داخل نفس الفصل، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي."

سالف الذكر على أنه " يجوز للوزير  2.15.426من المرسوم رقم  23 ةوتنص الماد .153

المعنيين، أن يأذن بموجب مقرر المكلف بالمالية، بناء على طلب من اآلمرين بالصرف 

برامج نفس الفصل. ال يمكن أن يفوق مجموع االعتمادات لقيام بتحويالت لالعتمادات بين با

التي كانت موضوع تحويل خالل نفس السنة، بالنسبة لكل برنامج من البرامج المعنية، 

مالية ( من المخصصات األولية المفتوحة بموجب قانون ال10%سقف عشرة في المائة )

 من الميزانية العامة." االستثمارفيما يتعلق بفصل المعدات والنفقات المختلفة وفصل 

كما تنص نفس المادة على أنه " يطبق السقف المشار إليه أعاله كذلك على التحويالت بين  .154

لمرافق الدولة  االستثماربنفقات االستغالل وكل برنامج من برامج الفصول المتعلقة بنفقات 
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المسيرة بصورة مستقلة وبين كل برنامج من برامج الحسابات المرصدة ألمور خصوصية 

ويجوز للوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من اآلمرين بالصرف المعنيين، أن يأذن 

بموجب مقرر، لآلمرين بالصرف ولآلمرين المساعدين بالصرف، القيام بتحويالت 

 الجهات داخل نفس البرنامج".  لالعتمادات بين

درهم  ونملي 41.406، بلغت التحويالت ما مجموعه 2017فيما يخص السنة المالية 

 .موزعة كما يلي

 : توزيع التحويالت حسب الميزانية المعنية  63الجدول رقم 

 النسبة في مجموع 

 (%التحويالت )

  مبلغ التحويالت

درهم( ليون)م  

 

 الميزانية

 الميزانية العامة للدولة 12.016 29,0

 الحسابات الخصوصية للخزينة  1829.159 70,4

 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 231 0,6

 المجموع 41.406 100,0

 2017لسنة  : مشروع قانون التصفيةالمصدر

ما  2017المالية بلغ مجموع التحويالت على مستوى الميزانية العامة للدولة برسم السنة  .155

درهم  ونملي 6.854بمبلغ  االستثماردرهم، )شملت باألساس نفقات  ونملي 12.016قدره 

وتوزعت درهم(.  ونملي 4.635والنفقات المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة بمبلغ 

 .الوزارات، على النحو التالي بالنسبة ألهم

  

                                                 
 مليار درهم كتحويل بين فقرات الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي.  18,3بما في ذلك  18
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 2017الوزارات برسم سنة  ألهم : توزيع التحويالت على مستوى الميزانية العامة 64الجدول رقم 

 االستثمار المعدات الموظفون المجموع
      القطاعات الوزارية أو المؤسسات

درهم( ليون)م   

 التكاليف المشتركة -وزارة االقتصاد والمالية  928,8 2.310,0 0,0 3.238,8

 وزارة الداخلية 761,3 676,3 343,3 1.780,9

 إدارة الدفــاع الوطنــي 1.125,6 408,0 11,8 1.545,3

 وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء 1.131,8 28,6 2,3 1.162,6

 الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغاباتوزارة  850,0 109,6 0,0 959,6

 وزارة الصحة 294,7 546,9 0,0 841,7

 وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 474,0 67,7 0,0 541,7

 وزارة الشباب والرياضة 447,2 14,5 0,0 461,7

 والتعليم العالي والبحث العلميوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني  92,1 175,0 0,0 267,2

 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 164,3 0,2 12,6 177,1

 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 133,8 31,1 2,0 166,9

 وزارة العدل 125,2 33,5 7,0 165,7

 وزارة الثقافة واالتصال 89,6 9,1 0,1 98,8

 وزارة االقتصاد والمالية 50,2 31,0 0,0 81,2

 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 31,7 45,7 0,0 77,3

 والتجارة واالقتصاد الرقمي االستثماروزارة الصناعة و 56,0 15,3 0,0 71,3

 مجلس النواب 0,7 9,9 39,0 49,6

 الطاقة والمعادن والتنمية المستدامةوزارة  39,8 5,4 0,0 45,3

 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 35,2 10,1 0,0 45,2

 المحاكم المالية 4,0 1,3 38,0 43,3

 رئيس الحكومة 0,1 16,9 25,2 42,2

 المندوبية السامية للتخطيط 1,2 12,2 0,0 13,4

 المستشارينمجلس  2,5 9,2 0,6 12,3

  2017 لسنة : مشروع قانون التصفيةالمصدر

من مجموع  79,5%وزارية سجلت ما يقرب من ويتبين من الجدول أعاله أن ستة قطاعات  .156

واستأثرت وزارة االقتصاد  .2017التحويالت على مستوى الميزانية العامة برسم سنة 

 12,9بنسبة  وإدارة الدفاع الوطني 14,9% بنسبة ووزارة الداخلية 27%بنسبة والمالية 

ووزارة الفالحة والصيد  9,7%ء بنسبة ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والما %

  .% 7 بنسبة ووزارة الصحة% 8 بنسبة البحري
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من  69,6%ل ما نسبته يسجتم تفقد ومن حيث تطور التحويالت على امتداد السنة المالية،  .157

خالل شهر أعلى مستوى بلغت حيث  ،من السنة الربع األخيرفي  مجموع المبالغ المحولة

 .ويبين الجدول التالي هذا التطور. 10%نونبر بنسبة  بشهرا متبوع 52,4%أكتوبر بنسبة 

 كل شهر: تطور تحويالت االعتمادات حسب  65الجدول رقم 

 الشهر درهممليون بمبلغ التحويالت  (%النسبة )

 يناير 133,2 0,3

 فبراير 229,6 0,5

 مارس 836,7 2,0

 أبريل 712,4 1,7

 ماي 1.059,4 2,6

 يونيو 3.177,9 7,7

 يوليوز 1.769,9 4,2

 غشت 2.801,9 6,8

 شتنبر 1.861,2 4,5

 أكتوبر 21.698,0 52,4

 نونبر 4.145,9 10,0

 دجنبر 2.981,0 7,2

 المجموع 41.407,0 100%

 2017لسنة  : مشروع قانون التصفيةالمصدر

بعض القطاعات الوزارية من أجل التحكم  جههااووتبين هذه الوضعية الصعوبات التي ت .158

في توقعاتها، حيث يلجأ بعض اآلمرين بالصرف إلى تحويالت انطالقا من تبويبات 

 الميزانية وضعت أصال لهذا الغرض وذلك لتجاوز النقص في االعتمادات المبرمجة. 

 االقتصاد والماليةجواب وزير

نفقات الميزانية العامة يبقى عادي، ويرجع باألساس إن حجم التحويالت التي سجلت على مستوى 

إلى االختيارات المؤطرة لتنزيل السياسات العمومية ببالدنا، خصوصا بالنسبة للقطاعات المشار اليها 

جانبا والتي استأثرت بالحجم األكبر من هده التحويالت، حيت أنها تتوفر على مجموعة من المؤسسات 

وم بتنزيل ميزانية القطاعات المعنية عن طريق تحويل نسبة هامة من هذه العمومية الجهوية والتي تق

 .الميزانيات
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ولإلشارة، فإن صرف التحويالت التي تتحملها الميزانية العامة للدولة، في إطار االعتمادات المفتوحة 

 برسم قانون المالية، على شكل إمدادات وإعانات خالل السنة موجهة إلى المؤسسات والمقاوالت

العمومية والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ومؤسسات أخرى، 

 .يتم وفق ضوابط محددة ومسطرة مقننة تروم التأكد من استعجالية وضرورية النفقات المرتبطة بها

 

 تجاوز االعتمادات .5

المالية: "االعتمادات المفتوحة من القانون التنظيمي لقانون  58وفقا لمقتضيات المادة  .159

محدودة، ال يجوز االلتزام بالنفقات واألمر بصرفها وأدائها إال في حدود االعتمادات 

المفتوحة. وبالنسبة لنفقات الموظفين واألعوان، ال يجوز االلتزام بهذه النفقات واألمر 

االعتمادات  غير أن .بصرفها وأدائها إال في حدود االعتمادات المفتوحة برسم الفصل

المتعلقة بالنفقات المرتبطة بالدين العمومي والدين العمري وبالتسديدات والتخفيضات 

واإلرجاعات الضريبية لها طابع تقديري. يمكن أن تتجاوز هذه النفقات المخصصات 

  .المقيدة في البنود المتعلقة بها"

لموظفين ا لتقديري لنفقاتا بإلغاء الطابع المتعلقوتجدر اإلشارة إلى أن أحكام المقتضى 

 .2017دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 

كما تنص مقتضيات نفس المادة على أنه: "في حالة تجاوز االعتمادات المفتوحة برسم  .160

النفقات المشار إلها في الفقرة السابقة، يتم إثباتها واإلذن بتسويتها في قانون التصفية المتعلق 

 المالية للسنة المعنية".بتنفيذ قانون 

 2017االعتمادات المفتوحة في الميزانية العامة للدولة برسم سنة وقد بلغت تجاوزات  .161

مسجلة بذلك تراجعا  2016درهم سنة  ونيمل 8.850درهم مقابل  ونملي 6.911مبلغ 

 .21,9%بنسبة بلغت 

وزات التي تتوزع واقترح مشروع قانون التصفية فتح اعتمادات تكميلية لتغطية هذه التجا .162

ونفقات الدين  ()التسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية التسييربين نفقـات 

  التالي:ل كالش علىالعمومي 
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 : توزيع االعتمادات التكميلية حسب أبواب الميزانية العامة  66الجدول رقم 

 درهم(مليون )ب النفقات المبلغ  النسبة من المجموع %

 التسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية        5.805 84

 نفقات الدين العمومي 1.106 16

 المجموع 6.911 100

 2017 لسنة : مشروع قانون التصفيةالمصدر

ويتضح من خالل الجدول أعاله أن االعتمادات التكميلية همت أساسا التجاوزات المسجلة  .163

على مستوى النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية بنسبة 

في حين سجلت االعتمادات التكميلية المتعلقة بالتجاوزات المسجلة على مستوى  84%

 .%16النفقات المتعلقة بالدين العمومي نسبة 

التكميلية المتعلقة بالتجاوزات المسجلة على مستوى النفقات المتعلقة  االعتماداتسجلت و .164

وقد سجل هذا المبلغ ارتفاعا بنسبة  .%16نسبة  أيمليار درهم  1,11مبلغ  بالدين العمومي

 .مليون درهم 559,5التي سجلت  2016مقارنة مع سنة  %97,8

همت  %98حسب فصول الدين العمومي أن  من خالل توزيع االعتمادات التكميلية يتبينو .165

فصل استهالك الدين العمومي المتوسط والطويل األجل بينما اقتصر فصل فوائد وعموالت 

 .%2متعلقة بالدين العمومي على نسبة 

 : توزيع االعتمادات التكميلية حسب فصول الدين العمومي 67الجدول رقم 

 درهم(ون )ملي

النسبة في مجموع 

االعتمادات 

 (%التكميلية )

االعتــمادات 

التكميليــة 

 المفـتـوحــــــة

 النفقــــــات

االعتمـادات 

 النهائية

 2017 

 فصول الدين العمومي

 استهالكات الدين العمومي المتوسط والطويل األجل  45.882,0 44.648,5 1.084,7 98

 فوائد وعموالت متعلقة بالدين العمومي 27.474,0  26.719,0 21,9 2

 مجموع النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي 73.356,0  71.367,5  1.106,6 100

 2017نة لس : مشروع قانون التصفيةالمصدر

 إلــغــاء االعتمادات  .6

من القانون التنظيمي لقانون المالية سالف الذكر فإنه "ال يجوز  63طبقا لمقتضيات المادة  .166

أن ترحل االعتمادات المفتوحة في الميزانية العامة برسم سنة مالية إلى السنة الموالية. 
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وأرصدة االلتزام  العامةبالميزانية  االستثماربرسم نفقات المفتوحة غير أن اعتمادات األداء 

المؤشر عليها والتي لم يصدر األمر بصرفها، ترحل ما لم ينص قانون المالية للسنة على 

من اعتمادات األداء المفتوحة  (% 30) في المائةثالثين خالف ذلك، في حدود سقف 

 لكل قطاع وزاري أو مؤسسة برسم السنة المالية". االستثماربميزانية 

 عتمادات المقترح إلغاؤها في مشروع القانون التصفية عند نهايةبناء على ذلك، بلغت االو .167

 2015درهم سنة  ونملي 24.706درهم مقابل  ونملي 26.854ما مجموعه  2016 سنة

ويبين الجدول أسفله توزيع االعتمادات المقترح إلغاؤها من  .8,7%أي بارتفاع نسبته 

 2011المسيرة بصورة مستقلة ما بين سنتي الميزانية العامة وميزانية مرافق الدولة 

 . 2017و

 2017إلى  2011: تطور االعتمادات غير المستهلكة الملغاة لمختلف الميزانيات من  68الجدول رقم 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
   نوع الميزانية 

 درهم(ون )ملي

- 23.010,3 20.741,6 12.399,53 31.090,4 20.000,7 17.228,3 
مجموع االعتمادات 

 الملغاة في ميزانية الدولة

 نفقات التسيير 7.406,4 5.065,3 6.849,0 6.037,46 15.117,3 9.433,2 3.969,5

  االستثمارنفقات  7.412,0 11.006,3 22.473,3 4.624,95 4.933,9 4.869,8 -

 نفقات الدين العمومي 2.409,9 3.929,2 1.768,0 1.737,11 690,4 8.707,3 3.095,1

3.530,5 3.844,3 3.965,1 3.098,70 3.077,7 2.803,1 2.808,8 

مجموع االعتمادات 

الملغاة في ميزانية مرافق 

الدولة المسيرة بصورة 

 مستقلة

 نفقات االستغالل   1.335,3 1.295,4 1.347,2 1.335,84 1.368,1 1.291,4 1.690,8

  االستثمارنفقات   1.473,5 1.507,7 1.730,5 1.762,86 2.597,1 2.552,8 1.839,7

- 26.854,6 24.706,7 15.498,1 34.168,1 22.803,9 20.037,2 
مجموع االعتمادات 

 الملغاة

 2017لسنة  : قوانين التصفية السنوية ومشروع قانون التصفيةالمصدر

الدولة، أن اعتمادات التسيير غير المستهلكة المقترح إلغاؤها فيما يخص ميزانية  يالحظ .168

. في 2016مقارنة مع تلك الملغاة في إطار قانون التصفية لسنة  57,9%تراجعت بنسبة 
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حين انخفضت اعتمادات الدين العمومي المقترح إلغاؤها في إطار قانون التصفية لسنة 

 .2016مقارنة مع سنة  64,45%بأكثر من  2017

والمتوفرة عند  االستثمارها من ميزانية األداء التي لم يتم االلتزام باعتمادات وقد بلغت  .169

درهم سنة  ونملي 20.616 درهم مقابل ونملي 17.868ما مجموعه  2017نهاية سنة 

مليون درهم  4.869إلغاء مبلغ  2017لسنة . كما اقترح مشروع قانون التصفية 2016

ويفصل الجدول التالي توزيع  .2016من اعتمادات األداء المتوفرة عند نهاية السنة المالية 

حسب  2017االعتمادات غير المستهلكة المقترح إلغاؤها في إطار قانون التصفية لسنة 

 .القطاعات

حسب  2017: توزيع االعتمادات غير المستهلكة المقترح إلغاؤها في إطار قانون التصفية لسنة  69الجدول رقم 

 القطاعات

 درهم(ون )ملي

 القطاعات الوزارية أو المؤسسات

اعتمادات 

 األداء 

 2017لسنة 

 اعتمادات

 األداء

 المتوفرة 

 عند نهاية

2016 

 االعتمــادات 

 الملغــاة 

 عند نهاية 

2016 

 اإللغاءنسبة 

(%) 

 13,5 0,0 0,3 131,6 البالط الملكـي 

 41,1 14,9 36,1 24,7 مجلس النواب

 100,0 0,0 0,0 12,9 مجلس المستشارين

 - - - 456,4 رئيس الحكومة

 36,8 4,0 10,7 9,6 وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان

 0,6 0,8 151,7 35,2 المحاكم المالية

 9,1 56,2 619,9 299,3 وزارة العدل 

 20,5 53,9 263,5 477,0 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

 6,2 141,7 2294,0 2831,0 وزارة الداخلية 

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث 

 العلمي 
4855,3 327,9 26,0 7,9 

 35,0 435,7 1244,1 2400,0 وزارة الصحة 

 6,5 21,3 327,1 187,2 وزارة االقتصاد والمالية

 100,0 1556,5 1556,5 20176,0 التكاليف المشتركة -وزارة االقتصاد والمالية 

وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد 

 االجتماعي
747,8 202,6 56,0 27,7 

 89,5 2,8 3,1 3,0 األمانة العامة للحكومـة

 7,2 327,8 4535,2 9469,2 وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه 

 والغابات
8813,4 3322,8 665,0 20,0 

 10,2 25,4 248,5 1925,0 وزارة الشباب والرياضة

 12,7 207,2 1635,0 998,6 وزارة االوقاف والشؤون االسالمية
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 القطاعات الوزارية أو المؤسسات

اعتمادات 

 األداء 

 2017لسنة 

 اعتمادات

 األداء

 المتوفرة 

 عند نهاية

2016 

 االعتمــادات 

 الملغــاة 

 عند نهاية 

2016 

 اإللغاءنسبة 

(%) 

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة 

 والحكامة
7,1 32,0 2,3 7,2 

 21,2 135,9 641,7 1061,0 والتنمية المستدامةوزارة الطاقة والمعادن 

 84,0 592,9 705,6 2217,7 والتجارة واالقتصاد الرقمي االستثماروزارة الصناعة و

 21,4 54,9 255,9 728,2 وزارة الثقافة واالتصال

 8,5% 1,9 22,6 60,4 وزارة الشغل واالدماج المهني

المكلفة بالعالقات مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة 

 البرلمان والمجتمع المدني
6,0 9,0 2,2 24,7 

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصالح اإلدارة 

 وبالوظيفة العمومية
25,0 47,5 11,8 24,9 

 4,1 51,6 1258,4 4473,5 إدارة الدفــاع الوطنــي

 2,1 0,0 0,9 19,0 جيش التحريرالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء 

 20,8 2,5 12,2 29,9 المندوبية السامية للتخطيط

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة 

 المدينة
837,7 477,2 365,9 76,7 

 51,6 24,2 47,0 80,5 وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية االجتماعية

 5,3 16,7 315,9 160,7 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 

 100,0 11,6 11,6 12,0 المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

 23,6 4.869,8 2.0616,4 63.571,8 المجموع

 2017لسنة  التصفية: مشروع قانون المصدر

تقلة، فيقترح مشروع قانون المسيرة بصورة مسأما فيما يتعلق بنفقات ميزانية مرافق الدولة  .170

إلغاء االعتمادات غير المستهلكة ، 2017قانون المالية لسنة بتنفيذ  التصفية المتعلققانون 

 درهم.  ونملي 3.530في حدود  االستثمارلنفقات االستغالل ونفقات 

مرافق ل نسبةلبا المستهلكةبالرغم من التراجع المسجل على مستوى إلغاء االعتمادات غير و .171

فقد عادت تلك المتعلقة بنفقات االستغالل إلى االرتفاع  الدولة المسيرة بصورة مستقلة

، في 2016إلى  2011مجددا بعد أن عرفت نوعا من االستقرار خالل الفترة الممتدة من 

 %28بنسبة  االستثمارالمتعلقة بنفقات  الملغاة المستهلكة غير العتماداتاحين تراجعت 

 مقارنة مع السنة الفارطة.
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 10 ................................................... 2017و  2016: توزيع الموارد العادية المحصلة خالل سنتي  5الجدول رقم 
 10 .......................................................................... 2017: توزيع الموارد الجبائية برسم سنة  6الجدول رقم 
 11 .................................... 2017و  2016: نسب تحصيل الموارد الجبائية حسب نوعها خالل سنتي  7الجدول رقم 
 12 ......................................................................... : مقارنة توقعات الموارد الجبائية بالتحصيل8 الجدول رقم 
 12 ................................................................. 2017و 2010: تطور الموارد الجبائية بين سنتي 9 الجدول رقم 

 13 ............................................................... 2017و 2016سنتي : تطور الموارد الجبائية بين 10 الجدول رقم 

 15 ................. 2017و  2016: عائدات االحتكار والمساهمات المتأتية من المساهمين الرئيسيين بين 11 الجدول رقم 
 17 ....................................... 2017والنفقات المنجزة لسنة  : توزيع التوقعات واالعتمادات النهائية12 الجدول رقم 

 18 ............................................................................ 2017و 2016: بنية النفقات بين سنتي 13 الجدول رقم 
 19 ...................................................... 2017و  2012: تطور اعتمادات و نفقات الموظفين بين 14 الجدول رقم 
 20 ...................................... 2017للمعدات والنفقات المختلفة برسم سنة :  االعتمادات المخصصة 15 الجدول رقم 
 21 .......... اعات: أكبر نسب تغيير االعتمادات على مستوى فصل المعدات والنفقات المختلفة حسب القط16 الجدول رقم 

 22 ................. حسب القطاعات 2017: اعتمادات وتنفيذ نفقات المعدات والنفقات المختلفة برسم سنة 17 الجدول رقم 
 23 .......................... مستوى فصل المعدات والنفقات المختلفة :  القطاعات الوزارية األكثر إنفاقا على18 الجدول رقم 

 24 ......................2017و 2013: تطور نفقات التسيير المفتوحة الخاصة بالتكاليف المشتركة ما بين 19 الجدول رقم 
 25 ........................... 2017و 2016: تطور اعتمادات فصل التكاليف المشتركة التسيير برسم سنتي   20الجدول رقم 
 26 ..........................................2017و 2016ي : تنفيذ فصل التكاليف المشتركة التسيير خالل سنت 21الجدول رقم 

 27 ...................................................... : التكاليف المشتركة للتسيير التي ال تكتسي طابعا مشتركا 22الجدول رقم 

 27 ................... ميزانية التسيير –: تحويل االعتمادات المفتوحة على مستوى فصل النفقات المشتركة  23الجدول رقم 
 30 ............ : توقعات االقتطاعات المدرجة على مستوى فصل النفقات الطارئة والمخصصات االحتياطية 24الجدول رقم 
: اقتطاعات من فصل النفقات الطارئة والمخصصات االحتياطية حسب القطاعات الوزارية أو المؤسسات  25الجدول رقم 

 31 ................................................................................................... 2017و 2016المستفيدة خالل سنتي 
 33 ........................................... 2017و 2016: اعتمادات األداء واالعتمادات النهائية برسم سنتي26 الجدول رقم 

 34 ........................................................... 2017: توزيع نفقات االستثمار حسب الوزارات سنة  27الجدول رقم 
 35 .................................................................. 2017و 2016:  توزيع اعتمادات األداء ما بين 28 الجدول رقم 

 36 ........................................ حسب القطاعات الوزارية 2017 سنة : توزيع اعتمادات األداء برسم29 الجدول رقم 
 37 ................................2017: نسبة االعتمادات المرحلة من اعتمادات األداء المفتوحة برسم سنة 30 الجدول رقم 
 37 ................... 2016و  2015رة عند نهاية سنتي : االعتمادات الملغاة مقارنة مع االعتمادات المتوف31 الجدول رقم 

 38 ..............................2017و 2015: تطور أموال المساعدة المرصودة لنفقات االستثمار فيما بين  32الجدول رقم 

 39 ........................................ 2017 : توزيع أموال المساعدة حسب القطاعات الوزارية برسم سنة33 الجدول رقم 
 39 .............................................. 2017و 2016: توزيع أموال المساعدة على الوزارات فيما بين  34الجدول رقم 
 40 .......................................... 2017و 2014االستثمار بين -: تطور اعتمادات التكاليف المشتركة 35الجدول رقم 

 41 2017و 2016االستثمار بين -: تطور اإلعتمادات المفتوحة والنهائية ضمن فصل التكاليف المشتركة 36الجدول رقم 
 42 .......................................................... 2017و 2016برسم سنتي : نفقات االستثمار المنجزة  37الجدول رقم 
 42 ................. 2017االستثمار خالل سنة -: نفقات االستثمار المنجزة دون احتساب التكاليف المشتركة38الجدول رقم 
 43 ................................................... حسب الوزارات 2017: نفقات االستثمار المنجزة خالل سنة 39الجدول رقم 
 45 .................................................... : تطور عدد الحسابات الخصوصية للخزينة حسب األصناف40 الجدول رقم 

 46 ......................... : تطور وزن الحسابات الخصوصية للخزينة بالمقارنة مع الميزانية العامة للدولة41 الجدول رقم 
 46 ...........2017و 2015سنتي  : تطور المداخيل والنفقات المحققة للحسابات الخصوصية للخزينة بين42 الجدول رقم 

 48 ...................................................... 2017: موارد الحسابات الخصوصية للخزينة برسم سنة 43 رقم  الجدول
 48 ......................................... 2017و 2016 موارد الحسابات الخصوصية للخزينة ما بين سنتي :44 الجدول رقم 

 49 ...........................................2017: توقعات وتنفيذ نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة لسنة 45 الجدول رقم 
 50 .................................. 2017و 2016تنفيذ نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة ما بين سنتي  :46 الجدول رقم 



 

82 

 

 51 ................ 2017برسم سنة ضاعفت توقعات مداخيلها الحسابات المرصدة ألمور خصوصية التي  :47 الجدول رقم 
 51 ....... 2017-2015الحسابات المرصدة ألمور خصوصية خالل الفترة  توقعات وتنفيذ مـــوارد بعض :48 الجدول رقم 
 54 ............................ 2017التي عرفت رفعا ألسقف تحمالتها سنة  الخصوصية للخزينة الحسابات :49 الجدول رقم 

% من اعتماداتها النهائية برسم سنة 50الحسابات المرصدة ألمور خصوصية التي لم تتعد نفقاتها  :50 الجدول رقم 

2017 .......................................................................................................................................... 55 
 57 ................................ 2017و 2012: تطور أرصدة الحسابات المرصدة ألمور خصوصية ما بين 51 الجدول رقم 
 58 ............................................... : توزيع عدد المرافق المسيرة بصورة مستقلة حسب القطاعات 52الجدول رقم 
 59 ............................ 2017و 2013: تطور موارد ونفقات المرافق المسيرة بصورة مستقلة ما بين  53الجدول رقم 

 60 ..................................................................... 2017: توقعات وتنفيذ موارد االستغالل لسنة  54الجدول رقم 
حسب القطاعات الوزارية 2017لسنة  مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلةت االستغالل ل: تنفيذ نفقا 55الجدول رقم 

 .................................................................................................................................................. 62 
 64 ..................................................................... 2017: توقعات وتنفيذ موارد االستثمار لسنة  56الجدول رقم 

 65 ................. : مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التي لم تدرج بشأنها توقعات لموارد االستثمار 57الجدول رقم 
 66 ................ مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة موزعة حسب القطاعات: تنفيذ نفقات االستثمار ل 58الجدول رقم 
 67 ..................................................................... 2017: تغيير مخصصات الميزانية خالل سنة  59الجدول رقم 

 69 ...................... 2017: مقارنة اعتمادات األداء المرحلة باالعتمادات األولية حسب القطاعات لسنة  60الجدول رقم 
 70 ...................................................... حسب القطاعات والفصول: توزيع مبالغ أموال المساعدة  61الجدول رقم 
 72 ............................................................... 2017: أمثلة لبعض االقتطاعات التي تكررت سنة  62الجدول رقم 
 73 ......................................................................... : توزيع التحويالت حسب الميزانية المعنية 63الجدول رقم 

 74 ........................ 2017ألهم الوزارات برسم سنة  : توزيع التحويالت على مستوى الميزانية العامة 64الجدول رقم 
 75 ....................................................................... : تطور تحويالت االعتمادات حسب كل شهر 65الجدول رقم 

 77 ..................................................... عتمادات التكميلية حسب أبواب الميزانية العامة: توزيع اال 66الجدول رقم 
 77 ...................................................... : توزيع االعتمادات التكميلية حسب فصول الدين العمومي 67الجدول رقم 
 78 ..................... 2017إلى  2011: تطور االعتمادات غير المستهلكة الملغاة لمختلف الميزانيات من  68الجدول رقم 

حسب  2017: توزيع االعتمادات غير المستهلكة المقترح إلغاؤها في إطار قانون التصفية لسنة  69الجدول رقم 

 79 ...................................................................................................................................... القطاعات
 

 


