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 نتائج تنفيذ الميزانية. 1

وضعية تكاليف وموارد  بيانات الواردة فيلل وفقا ،2017تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة  سفرأ

مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة  قبلمن  2018في مارس  ةالخزينة المنشور

 :(درهمليون )بم التاليةالنتائج تحقيق عن االقتصاد والمالية، 

  229.886:  المداخيل العادية......................................... -

  205.761:  ..النفقات العادية......................................... -

  24.125:  الرصيد العادي.......................................... -

  66.879:  نفقات االستثمار......................................... -

  4.911:  ........رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة...... -

  37.843:  .عجز الميزانية.......................................... -

 التالية: المالحظات المفصلة في الفقرات تحليل هذه النتائجأفرز و

 والماليةوزارة االقتصاد  الصادرة عنالمعطيات في  تباينوجود  ▪

وضعية تكاليف وموارد الخزينة التي  بناء علىيتم إعداد التقارير حول تنفيذ ميزانية الدولة 

المالية العمومية  النشرة الشهرية إلحصائيات كذامديرية الخزينة والمالية الخارجية و تنشرها

 بعض على مستوى نسجامالاغياب  الحظغير أنه يالتي تصدرها الخزينة العامة للمملكة. 

 .كال البيانينالواردة في  المعطيات المتعلقة بالتوقعات واإلنجازات

المعطيات المتعلقة بميزانية  استغالل صعوبةومقروئية ضعف  نسجام إلىغياب هذا االويؤدي 

 مؤشرات عدة، تهم مفسرةغير  غالبفي الوأن الفروق المسجلة، والتي تكون  صوصاالدولة خ

فعلى سبيل المثال، حدّدت وضعية  تنفيذ الميزانية.نتائج ل سليم تحليلأساسي للقيام بمنها ما هو 

في مبلغ  2017خالل سنة العادية المنجزة  المداخيلمجموع تكاليف وموارد الخزينة 

عن  ةرير الصادراالتق تم تسجيلها فيمليون درهم  222.724مليون درهم مقابل  229.886

بالنسبة  نفس الحالة تسجيل كما تم ،مليون درهم 7.162 بلغ الخزينة العامة للمملكة، أي بفارق

وضعية تكاليف وموارد على مستوى  مليون درهم 24.125 حدد في مبلغللرصيد العادي الذي 

المالية  النشرة الشهرية إلحصائيات الوارد في مليون درهم 15.826مبلغ  مقابل الخزينة

 مليون درهم. 8.299أي بفارق  العمومية

شكل بمستوى وضعية تكاليف وموارد الخزينة  على نتائج تنفيذ الميزانية تقدم أخرى،من جهة 

تم إدراج المداخيل ي يثح .مختلف مكوناتهال للحجم الفعليال يسمح بفهم أفضل غير مفصل 

كما  تطورها في االقتصاد سهامإأهمية بصورة ال تقدم معلومات عن  1ةيالصاف هالغابمبالجبائية 

                                                           
 .االقتطاعات التي تتم لفائدة الجماعات الترابيةمن   1
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. وتَُهمُّ هذه الحالة بالخصوص هاتقييم مجهود الدولة في مجال تحصيلب هذا التقديم ال يسمح

مداخيل الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل وكذا 

 .لمنتوجات الطاقيةلالضريبة على االستهالك الداخلي 

برسم الضريبة على  2017سنة خالل المداخيل المحصلة لفائدة الميزانية العامة للدولة  سجلتو

 إلىالجمالي مبلغها ا وصل حين مليون درهم في 56.885القيمة المضافة مبلغاً صافياً قدره 

لضريبة على الشركات برسم امليون درهم. كما بلغت المداخيل الصافية المستخلصة  81.264

مليون درهم مقابل  39.307مليون درهم و 49.971الدخل على التوالي والضريبة على 

 مليون درهم. 40.109مليون درهم و 50.991على التوالي  بلغت إجمالية مداخيل

فإن هذه األخيرة يتم  نفقات المعدات والنفقات المختلفةتفريد  ضرورةورغم  باإلضافة إلى ذلك،

 التكاليف المشتركة )دون احتساب مع، الخزينةوضعية تكاليف وموارد على مستوى  ،تجميعها

. عنها معطيات تفصيليةكشف  دونتحت عنوان "نفقات السلع والخدمات"  المقاصة( تكاليف

 58.755 مبلغ ، في2017سنة  ، برسمالسلع والخدمات تالذكر نفقاسالفة وضعية ال توحدد

مليون درهم  39.262في حين بلغت نفقات المعدات والنفقات المختلفة المنجزة  مليون درهم

 فقط.

 الميزانيةعجز  على مستوى تحسنتسجيل  ▪

 ،(%45,3مليون درهم ) 7.517فاق التوقعات ب  لمبلغ الرصيد العاديتسجيل  من رغمبال

 32.969 قدرت بمبلغمليون درهم مقابل توقعات  37.843بعجز قدره  2017اختتمت سنة 

مبلغ  ارتفاعإلى  مرهذا األعزى يو .مليون درهم 4.874 بلغعجز إضافي مليون درهم، أي ب

المداخيل العادية في  زيادة ما تم تسجيله من متجاوزامليون درهم(  7.114النفقات اإلجمالية )

 مليون درهم(. 3.329)

مليون درهم(  11.302مستوى نفقات االستثمار ) إلى ارتفاع االجمالية النفقات تزايد عزىيكما 

الفئات األخرى سجلت في حين  ،مقارنة بالتوقعات مليون درهم( 680وتكاليف المقاصة )

 مليون درهم(. 4.188) ما كان متوقعالنفقات تراجعاً مقارنة بل

تجاوزت كما  مليون درهم 4.416بـمبلغ  ما كان متوقعافاقت مداخيل الضريبة على الشركات و

 . 2مليون درهم 3.515 هعمجمو مابغير الجبائية التوقعات  المداخيل

منذ  خرط فيهالذي ان يجابيمسار االالاستمر عجز الميزانية في  ، فقد2016 مع سنة ومقارنة

 التحسن وذلك بفضل ،%13,87مليون درهم أي بنسبة  6.053قدره  مسجال تراجعا 2012سنة 

مليون درهم عند  15.545مليون درهم مقابل  24.125بلغ  والذي الذي سجله الرصيد العادي

ومّكن هذا الرصيد الذي  (.%56,14مليون درهم ) 8.671، أي بزيادة قدرها 2016نهاية 

 .%36,1، من تغطية نفقات االستثمار في حدود 2014 سنة يعرف تحسنا منذ

                                                           
 مليون درهم(. 3.076زائد فئة "مداخيل أخرى" )من  تأتيةملوتلك امليون درهم(  1.548زائد يرجع ذلك إلى زيادة املداخيل املتأتية من بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي )  2
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المسجل على مستوى مختلف التطور  فإن ،2016سنة  ما تم تسجيله مقارنة معبال ،جماالإو

الذي  مليون درهم( 11.464العادية ) المداخيلتحسن مستوى المؤشرات راجع باألساس إلى 

 ارتفعتحيث  ،مليون درهم( 6.021الزيادة المسجلة على مستوى النفقات اإلجمالية ) تجاوز

 بحوالي على التواليعلى الشركات والضريبة على القيمة المضافة  بالضريبةالمتعلقة  المداخيل

المتأتية من مساهمات بعض  المداخيلفيما ارتفعت مليون درهم  4.030مليون درهم و 7.009

 مليون درهم.  2.315 بما يناهزمجلس التعاون الخليجي اء عضأالدول 

مليون  3.229في نفقات االستثمار ) المسجلة لزيادةباارتفاع النفقات اإلجمالية أساسا  فسري كما

 1.841خرى )األخدمات اللسلع وامليون درهم( ونفقات  1.233درهم( وتكاليف المقاصة )

استقرارها ألعوان ونفقات الدين العمومي انفقات الموظفين وواصلت  في حين مليون درهم(

 .النسبي

 مستمر لمستوى المديونيةارتفاع  ▪

 38.709 حوالي 2017خالل سنة  الدولة خزينة تمويل المعبأ من قبللبلغ الحجم االجمالي ل

بمبلغ السوق الخارجي ومليون درهم  35.363 بمبلغالسوق الداخلي  موزع بين مليون درهم

 هقدربمبلغ إضافي دين الخزينة حجم إلى ارتفاع  هذا الوضع أدى. ومليون درهم 3.346

 وتيرتهفي  مستمرا بذلك 2016مقارنة مع سنة  %5,3مليون درهم أي بزيادة  34.860

 .ةالتصاعدي

مقارنة مع سنة بال4,1% هقدر نموااالرتفاع الملحوظ للناتج الداخلي الخام الذي سجل  مكنو

ناتج ال ىاألخير علهذا  ت نسبةسجل حيث الخزينة لدينالتصاعدية  وتيرةال تخفيف من ،2016

 .2017سنة  %65,1إلى  2016سنة  %64,9 منمرت إذ  ،زيادة طفيفة الداخلي الخام

 2017و 2007تطور دين الخزينة ما بين سنتي 

 2015إلى  2007وقوانين التصفية لسنوات  2016مشروع قانون التصفية لسنة  -: المجلس األعلى للحسابات المصدر
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 %60الناتج الداخلي الخام إلى  علىنسبة دين الخزينة  خفضن مسعى يتضح أ ما سبق،لوتبعا 

 منالصعب اليبقى ، 2021-2017ة للفترة ضمن برنامج الحكوم محدد، وال2021في أفق سنة 

 .التصاعدي للمديونية نهجفي حالة تفاقم العجز واستمرار ال

 2017سنة  مسجلة في التراجع ،2013ذروتها سنة  بلغت التي الديناستمرت تكلفة  بالمقابل

مليون درهم مقارنة مع سنة  1.105 قدره بانخفاضمليون درهم أي  127.871ما مجموعه 

 مليون درهم.  128.976التي سجلت  2016

تكاليف استهالك أصل الدين التي انخفضت بمبلغ  تراجعأساسا إلى االنخفاض  ويعزى هذا

لم تسجل تكاليف الفوائد تغييرا ملحوظاً  في حين. 2016مليون درهم مقارنة مع سنة  1.247

 .2016مقارنة مع سنة  %0,5 بنسبة مليون درهم، أي 142إذ ارتفعت بـمبلغ 

من  أسرعيرة تالمؤسسات والمقاوالت العمومية في االرتفاع بو ديناستمر ، أخرى ةمن جه

مليون  277.755إلى  2016سنة متّم عند مليون درهم  261.233الخزينة، إذ انتقل من دين 

 %6,4مليون درهم وزيادة بنسبة  16.522إضافي بلغ  حجم ديني بأ 2017نهاية  معدرهم 

أي  ،مليون درهم 178.300 والبالغ، العملة الصعبةمن  الدينيقتصر و. 2016مقارنة مع سنة 

عدد  علىالخارجي، دين العمومي من ال %53,9ومن الناتج الداخلي الخام  %16,7 نسبتهما 

المجمع الشريف للفوسفاط ب يتعلق األمرو، محدود من المؤسسات والمقاوالت العمومية

والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وشركة الطرق السيارة بالمغرب والمكتب 

المستدامة  اتللطاقالوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني للمطارات والوكالة المغربية 

 والخطوط الملكية المغربية.

)المبالغ بمليون درهم( بالعملة الصعبة أبرز المؤسسات والمقاوالت العمومية يةنوديم  

استمرار ارتفاع حجم مديونية الخزينة والمؤسسات  العمومي وضعية الدينخالل من  يتبينو

عكسها  مناسبةظروف من  استفادتها تكلفة الدين واصلت . في المقابل،والمقاوالت العمومية

 االنخفاض الطفيف لنفقات الدين.

 %)  (النسبة الديون بالعملة لمؤسسات والمقاوالت العموميةا

 23,9 42.808 المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

 22,4 40.162 مجمع الشريف للفوسفاط

 10,2 18.273 المستدامة اتالوكالة المغربية للطاق

 11,9 21.388 بالمغربشركة الطرق السيارة 

 11,9 21.383 ةيالمكتب الوطني للسكك الحديد

 2,1 3.816 الخطوط الملكية المغربية

 0,7 1.244 المكتب الوطني للمطارات

 - 149.074 المجموع

 - 179.361 مجموع الديون

 - %83,1 النسبة في مجموع الديون
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 المضافةالضريبة على القيمة  دينارتفاع مستمر ل ▪

المتعلق خالل السنوات األخيرة من أجل تصفية الدين الحكومة  بذلتهاالتي رغم المجهودات 

 تجاه المستحقةمتأخرات ال راكمتار استمرهذا األخير  فعرالضريبة على القيمة المضافة، ب

 ألهمية حجم استثماراتها. انظرالمؤسسات والمقاوالت العمومية 

حسابات المؤسسات  في قيدمالقيمة المضافة الالضريبة على بالمتعلق  الدين رتفعاحيث 

خالل سنة  مليار درهم 4,6مستحقات على الدولة بـمبلغ على شكل والمقاوالت العمومية 

الديون برسم  ال يشمل ، غير أنهمليار درهم 32,2مليار درهم إلى  27,6من انتقل  ، إذ 2017

 3مليون درهم( 1.426الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية )

 ابشأنه وقعت والتي 4مليون درهم( 1.669والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب )

المؤسسات إطار التدابير المتخذة اتجاه بعض في وذلك  2015أكتوبر مع الدولة في اتفاقيات

 .والمقاوالت العمومية التي تعرف صعوبات مالية حادة

 التدابير الذي أنتجته على خزينة المؤسسات والمقاوالت العمومية المعنية يجابيورغم األثر اإل

غير  هذه األخيرة بقىت ،2016و 2015و 2014قوانين المالية لسنوات في  عليها صالمنصو

 التي تسببت في رصدلهاته المؤسسات  بيانات الماليةالفي  قيدةمالالمبالغ  نظر ألهميةكافية 

مراجعي  من قبل تحفظاتموضوع  شكلتكما أنها  هاتحصيلة لتغطية صعوب مخصصات مالية

 .لهذه المؤسسات الحسابات الخارجية

وبلغ مجموع ديون الدولة تجاه المؤسسات والمقاوالت العمومية والقطاع الخاص برسم سنة 

 مليار درهم موزعة كما يلي: 51,8 ما مجموعه 2017

في  والمسجلالمؤسسات والمقاوالت العمومية  تجاهالضريبة على القيمة المضافة  دين -

 مليار درهم؛ 32,2 :2017عند متم سنة قوائمها المالية 

ي تمت ذوالالمؤسسات والمقاوالت العمومية  تجاهالضريبة على القيمة المضافة  دين -

 مليار درهم؛ 4,1الدولة: بعد من قبل  هتسديدلم يتم لكن  تهمعالج

تمت ي ذوال مقاوالت القطاع الخاص تجاه الضريبة على القيمة المضافةدين من باقي ال -

 مليار درهم؛ 6,4 الدولة:من قبل  بعد سددي لكن لم همعالجت

معالجته ي لم يتم ذوال مقاوالت القطاع الخاص تجاه الضريبة على القيمة المضافةدين  -

 مليار درهم؛  6 بعد:

 مليار درهم.  3,1: الذي لم يسدد بعد الشركاتالضريبة على  دين -

 

 

                                                           
 .2017و 2016تمت معالجته برسم سنتي  والذي مع خصم الدين املنصوص عليه في االتفاقية  3
 .2017و 2016تمت معالجته برسم سنتي  والذي املنصوص عليه في االتفاقية مع خصم الدين  4
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  المداخيل. 2

مليار  229,8 ما مجموعه 2017سنة خالل العادية للميزانية العامة للدولة  المداخيلبلغت 

غير جبائية  مداخيلكمليار درهم  25,8جبائية صافية و مداخيلكمليار درهم  200,5 منهادرهم 

السيما  متأتية من بعض الحسابات الخصوصية للخزينة مداخيلمليار درهم همت  3,5و

 .الغذائيةالمواد  بعض أسعارطرق وصندوق دعم ال تمويلصندوق 

 في الفقرات التالية: واردةعن المالحظات ال المداخيلهذه أسفر تحليل قد و

 لتحسينها هوامش مع وجودجماال للتوقعات إمداخيل جبائية مطابقة  ▪

إنجاز  درهم أي بنسبة مليار 200,5ما مجموعه  2017سنة  خالل الجبائية المداخيلبلغت 

 مقارنة مع السنة الفارطة. 1,2% نسبةتحسنا ب بذلك مسجلة ،التوقعاتمقارنة ب 99,8%بلغت 

للتوقعات فإن تلك إجماال إذا كانت اإلنجازات المتعلقة بالضرائب غير المباشرة مطابقة و

مما مكن من  102,9% إنجاز بلغت نسبة ةسجلم هافاقتقد المرتبطة بالضرائب المباشرة 

الرسوم الجمركية ورسوم  على مستوى متوقعمن القل أنسب اإلنجاز التي كانت  تعويض

 الحاصل فيباين الت ويرجع .86,4%و  96,4%نسب التسجيل والتنبر التي حققت على التوالي

التوقعات في نماذج  لى القصور المسجلإ طبيعة كل نوع من المداخيل، بحسب ،اإلنجازنسب 

 .مازال يتعين تحسينهاالتي 

التوقعات عند إعداد نماذج  القصور إلى الطابع العام الذي تأخذ به بعض المتغيراتهذا جع يرو

الصعوبات  فضال عن الجبائية المداخيلتأثير الظروف المناخية على بمدى اصة فيما يتعلق خ

 تطور استهالك بعض المنتجات.حول إعداد تقديرات موثوق بها المرتبطة ب

 المداخيلبعين االعتبار خذاأل صعوبةب التوقعات المتعلقة بالمداخيل الجبائية جودة تتأثركما 

 .للضرائب(خاصة تلك المتأتية من عمليات المراقبة التي تقوم بها المديرية العامة ) اإلضافية

 .مداخيلتحصيل الة بالمتعلقتعديل اإلنجازات ل امتغيرفيما بعد  المداخيل هذه تشكلكما 

حيث انتقلت من  ،2016مقارنة مع سنة  6,1%ارتفاعا بنسبة  جبائيةال المداخيلسجلت و

هذا التطور الطابع غير المنتظم يؤكد و .2017سنة  مليار درهم 200,5مليار درهم إلى  188,9

 3,8% بلغسنوي  متوسط نسبة نمو تي سجلتالو المداخيلللتقلبات التي يتسم بها هذا النوع من 

 .2017و 2010خالل الفترة الممتدة ما بين 

 ةالمسجل زيادةإلى ال 2017و 2016ما بين  (6,1%بنسبة ) جبائيةال المداخيلارتفاع  عزىوي

 8,1%بنسب  انمولضرائب المباشرة وغير المباشرة التي حققت على التوالي في مداخيل ا

( 5,1%)ناقص في الرسوم الجمركية  المسجل ض االنخفاضيعومكن من تما م 6,7%و

   1%) .)ناقص  والتنبرورسوم التسجيل 
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 2016ما بين سنتي جبائيةال المداخيلناه التغيرات المسجلة على مستوى دالجدول أ وضحوي

 :2017و

 )بـمليار درهم( 2017و 2016حسب النوع برسم سنتي جبائيةتطور المداخيل ال

 %ب  الفارق بالنسبة 2017 2016 لجبائيةلمداخيل اا

  8,1 91,9 85,0 مباشرةالضرائب ال

  6,7 84,2 78,9 مباشرةالضرائب غير ال

  5,1- 8,6 9,0 جمركيةالرسوم ال

 - 1 15,6 15,8 رسوم التسجيل والتنبر

 الخارجية لماليةمديرية الخزينة وا -: وزارة االقتصاد والمالية المصدر

 الجبائية:استخالص المداخيل محدودية الرؤية فيما يتعلق ب ▪

قانون على مستوى المستخلصة برسم بعض الضرائب  المداخيلالمتعلقة ب يتم تقديم األرقام

 ،تنجزها وزارة االقتصاد والماليةالتي حصائيات اإلقوائم والمجمل البيانات و فيكذا و المالية

المخصصة للجماعات الترابية )الضريبة على  المداخيل بعد خصممبالغ صافية شكل على 

 القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل(.

 ال هكما أن، المتعلقة بالميزانيةمقروئية المعطيات وشفافية في تحسين هذا التقديم  يسهموال 

المسجلة على مستوى الضرائب المعنية  الفعلية لتطوراتان من تقديم معلومات دقيقة حول مكّ ي

 المداخيلبين المسجل أن الفارق لى إالضريبي. وتجدر اإلشارة عبء وكذا على مستوى ال

 المداخيلمن  13,5% ما نسبته مليار درهم أي 27بـمبلغ الصافية يقدر المداخيل وجمالية إلا

 . 2017المسجلة برسم سنة جبائية ال

وتلك الصافية المسجلة برسم سنة  جماليةإلالجدول أسفله الفوارق ما بين المبالغ ا وضحوي

20175: 

 والمداخيل الصافية )بـمليون درهم( جماليةإلالفارق ما بين المداخيل ا

 فارق  (2) إجماليةمداخيل  (1)مداخيل صافية  صنف الضرائب

 1.545 51.516 49.971 الضريبة على الشركات

 1.216 40.523 39.307 الضريبة على الدخل

 24.379 81.264 56.885 الضريبة على القيمة المضافة

 27.140 المجموع

 بيانات وزارة االقتصاد والمالية(1) 

 األعلى للحساباتالمجلس  اعداد(2) 

 

                                                           
 الخدمات املالية" تلة بدون احتساب املداخيل املخصصة للصندوق املرصد ألمور خصوصية "ك  5
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 منهم معينة فئات وأ الملزمينحول عدد محدود من الجبائية  مداخيلتمركز جل ال ▪

الملزمين على عدد محدود من  اقتصارهاخطر  المتأتية من بعض الضرائب المداخيل واجهت

مما ز يالتركنسب  أعلى التي تسجل واحدة من لضريبة على الشركاتكما هو الشأن بالنسبة ل

 إجمالي فيبسبب أهمية حصة هذه الضريبة  جبائيةال المداخيل مجمليشكل خطرا على 

 .المداخيل

 قبلمن  2017سنة  خاللالضريبة على الشركات مداخيل تم تسديد نصف  ،صددال وفي هذا

 75% . كما أن6في األلف من الخاضعين لهذه الضريبة 2أقل من  يعادلما  أيفقط  ملزم 74

في  منهم 1.069من قبل  80%فقط و ملزم 654قبل من  انفس الضريبة تم تسديده مداخيلمن 

حين يبلغ عدد الوحدات الخاضعة للضريبة على الشركات التي قامت بإيداع تصريح واحد على 

  .وحدة 338.579 حوالياألقل خالل األربع سنوات األخيرة 

 :الوضعيةناه هذه ديلخص الجدول أ

 2017 الضريبة على الشركات برسم سنة تركيز مداخيل

 نسبة المساهمة

 وعدد المقاوالت  

عدد الخاضعين 

 للضريبة

النسبة حسب نوع 

 الخاضعين للضريبة

 0,022% 74 50 %الى حدود 

 0,193% 654 % 75 الى حدود  

 0,316% 1.069 % 80حدود الى 

  338.579 مجموع الشركات المصرحة خالل األربع سنوات األخيرة

الضريبة على الدخل وحسب بيانات المديرية العامة يتعلق ب ماإلى أنه فياإلشارة كذلك تجدر و

. عجز هيكليبوجود تصرح  حقيقيمن المقاوالت الخاضعة لنظام الربح ال 70%للضرائب فإن 

 .جبائيةال المداخيلتحسين  أجلمن  هااستثمار هذه المديريةتشكل هذه األخيرة أرضية يمكن لو

تحديد فيما يخص  للضرائبالمديرية العامة وبالرغم من المجهودات التي تبذلها  من جهة أخرى

أهمها عدم إرساء  اختالالت وأوجه قصورل يعاني من زايال هذا األخير فإن الوعاء الضريبي

  .غير المهيكل آليات مالئمة لضبط القطاع

 :المتوقعةتلك وحصلة المجبائية المداخيل غير ال وجود فوارق مهمة بين ▪

غير الجبائية من الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاوالت العمومية ومبالغ  المداخيلتشكل ت

 .7مداخيل أخرى منبالمساهمات المالية للدولة والتفويتات المتعلقة 

مهمة نسبيا مقارنة  فوارق الجبائيةسجلت المداخيل غير ، لمداخيل الجبائيةعلى عكس او

تلك المتأتية من المؤسسات والمقاوالت  باستثناءالمداخيل ) يصعب توقع هذهوبالتوقعات. 

                                                           
 من تحليل قاعدة الخاضعين للضريبة على الشركات  انطالقا  6
 الخليجيتضم من بينها هبات دول  أعضاء بمجلس التعاون   7
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بين عدة  شتتهات )الهبات( وأحياناوطبيعتها غير المنتظمة  لعدم تجانسها انظرالعمومية( 

 (.وزاريةالقطاعات ال المحصلة من قبل بعضالمداخيل المختلفة قطاعات وزارية )

 مليار 22,3 مقابلمليار درهم  25,8ما قدره  2017سنة  غير الجبائية المداخيلبلغت وقد 

المتأتية من المؤسسات  تحقيق الموارديرجع ذلك إلى و. 16% انسبته بزيادةأي  ةتوقعمال درهم

( متوقعةالمليار درهم  9مليار درهم مقابل  7,9)أقل من المتوقع  مبلغل والمقاوالت العمومية

 فاقت التوقعات والتي" األخرى المداخيل" المسجلة على مستوى التحصيالتبتم تعويضه 

 .(متوقعةالمليار درهم  13,2مليار درهم مقابل  17,8)

 انخفاضمع تسجيل  2016غير الجبائية المحصلة شبه مستقرة مقارنة بسنة  المداخيلظلت فيما 

مليار درهم سنة  25,8إلى  2016مليار درهم سنة  25,9من  انتقلتحيث  0,3% نسبةطفيف ب

الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاوالت  النخفاضالمشترك  تأثيرال . ويرجع ذلك إلى2017

 .من جهة أخرى "المداخيل األخرى" وارتفاعمن جهة العمومية 

عمومية المتأتية من المؤسسات والمقاوالت ال المواردنخفاض با 2017وهكذا، اتسمت سنة 

األخرى" إلى الهبات التي تمنحها  المداخيلتحسن " عزىيفي حين  ،مليون درهم 226ناهز 

، 2016بعض الدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي والتي سجلت ارتفاعا ملموسا مقارنة بسنة 

، أي بزيادة 2017مليار درهم سنة  9,5 إلى 2016سنة مليار درهم  7,2حيث انتقلت من 

 مليار درهم. 2,3بلغت 

عدد  على متأتية من المؤسسات والمقاوالت العموميةالموارد أغلب ال مصادر اقتصار ▪

 المقاوالت: محدود من

والمقاوالت العمومية لموارد المتأتية من المؤسسات المسجل في ا االنخفاض الطفيف رجعي

وهو سباب ظرفية. أل مقارنة بالسنة الفارطة إلى تراجع تحويالت بعض المساهمين األساسيين

 .نشآتالمداخيل على عدد محدود من الم هذه تركيز الذي ينطوي عليهالخطر  ما يبرز

فعلى سبيل المثال، لم يساهم صندوق اإليداع والتدبير للسنة الثانية على التوالي في المداخيل 

فاضا في غير الجبائية، وكذلك هو الشأن بالنسبة للمجمع الشريف للفوسفاط الذي سجل انخ

مليار درهم  2مقابل  2017مليار درهم سنة  1,3الموزعة حيث لم تتجاوز مساهمته  عائداتال

 .2016سنة 

 ،المؤسسات والمقاوالت العمومية، مقارنة مع السنة الماضيةهذه تحويالت تراجع  أدىوقد 

% من المبلغ اإلجمالي للموارد 12,5مليار درهم، أي ما نسبته  1دره انخفاض ق إلى تسجيل

الجدول أدناه حصة المساهمين  ضويعر العمومية.المؤسسات والمقاوالت المتأتية من 

 :2017المتأتية من المؤسسات والمقاوالت العمومية برسم سنة  المداخيل مجموعاألساسيين في 
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 العمومية )بمليون درهم(ن في المداخيل المتأتية من المؤسسات والمقاوالت واألساسين والمساهم

 الحصة المبلغ المؤسسة أو المقاولة العمومية

 30,2% 2.400,0 الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية

 17,9% 1.425,7 شركة اتصاالت المغرب

 16,8% 1.340,5 المجمع الشريف للفوسفاط

 7,0% 556,1 بنك المغرب

 6,3% 500,0 المكتب الوطني للمطارات

 3,8% 299,4 الموانئ شركة تنمية

 3,4% 270,0 الوكالة الوطنية للموانئ

 2,5% 200,0 المكتب الوطني للهيدوكاربورات والمعادن

 12,1% 966,0 أجهزة أخرى

 100% 7 ,7.957 المجموع

 مديرية المنشآت العامة والخوصصة –االقتصاد والمالية  : وزارةالمصدر

 جبائيةال لنفقاتتزايد ا ▪

إلى ما قدره  ،2017المحصاة، برسم سنة  تدابير الضريبية االستثنائيةللارتفع األثر المالي 

، )ممليار دره 32,4) 2016مليار درهم مقارنة بسنة  1مليار درهم، أي بزيادة ناهزت  33,4

 .تم جردهإجراء  418بين إجراء تم تقييمه من  309هذا المبلغ  هموي

 المستمدة حصائياتاالأساسا على  جبائيةلنفقات الل اتيةكلفة الميزانيلل الحالينظام التقييم يرتكز و

وذلك في الوزارية القطاعات  التي تجمعها بعضمن التصريحات الضريبية وعلى المعلومات 

  .ياقتصاد-السوسيوثرها ألو تدابيرتقييم لألهداف المتوخاة من هذه ال غياب

 تدابيراإلجراءات المتخذة في مجال الضريبة على القيمة المضافة ما يقارب نصف ال تشكل اكم

التوزيع على مستوى ومليار درهم.  16,2 بكلفة بلغت 2017سنة خالل الممنوحة  االستثنائية

في بعض القطاعات، إذ يستأثر القطاع  لهاتمركز نسبي لوحظ  ،جبائيةللنفقات ال القطاعي

مليار  8,4 بمبلغإجراء  37تم منحها عبر جبائيةالمن النفقات  25%نسبة بالعقاري لوحده 

 .والفالحة االجتماعي االحتياطقطاعي  إضافة عند 48%إلى  نسبةال رتفع هذهوت درهم.

على مستوى إحصاء وتقييم  صوصامن جهة أخرى، وبالرغم من التحسن النسبي المسجل خ

 ول دونالتي تح االختالالتتعاني من بعض  تزال ال خيرةحكامة هذه األ فإن ،جبائيةالالنفقات 

دون  إقرارها كما يتم في غياب قواعد تؤطرها النفقاتهذه إلى حيث يتم اللجوء  ،هاجيد ل تدبير

 وذلك واضحةحكامتها غير باإلضافة إلى كون  واضح ألهدافها وكلفتها وإطارها الزمني تحديد

 وتقييمها.ها وتتبعها تفي غياب هيئة مكلفة بقياد
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 نفقاتال. 3 

بذلك المداخيل  زةمتجاو ،2017سنة خالل  مليون درهم 272.640 قدرهبلغ مجموع النفقات ما 

نفقات  تتشكل هذه النفقات منو .%18,6مليون درهم، أي بنسبة  42.754العادية بمبلغ 

المعدات والنفقات ، ومصاريف %24,5 ، ونفقات االستثمار بنسبة%38,4الموظفين بنسبة 

، إضافة إلى تكاليف المقاصة %9,9، وفوائد الدين العمومي بنسبة %21,6المختلفة بنسبة 

 . %5,6بنسبة 

بمعدل استهالك أي مليون درهم  178.683 مبلغ 2017 سنةخالل سجلت نفقات التسيير و

المسجل ذلك إلى رق االفيرجع هذا و .%98بلغ  لالعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية

ونفقات  (مليون درهم 2.369)ناقص المعدات والنفقات المختلفة  نفقات استهالكمستوى على 

، في حين تجاوزت نفقات المقاصة ما كان (مليون درهم 2.103 ناقص)واألعوان الموظفين 

 مليون درهم. 680بمبلغ متوقعا 

مليون درهم  178.683إلى  2016سنة  مليون درهم 175.870ارتفعت نفقات التسيير من كما 

الزيادة المسجلة . ويعزى هذا االرتفاع باألساس إلى %1,6أي بزيادة نسبتها ، 2017سنة خالل 

 1.233المقاصة بمبلغ مليون درهم، ونفقات  1.841المعدات والنفقات المختلفة بمبلغ نفقات  في

 مليون درهم. 261مليون درهم في حين تراجعت نفقات الموظفين واألعوان بمبلغ 

 80.836على التوالي  2017سنة لبلغت االلتزامات واإلصدارات الخاصة بنفقات االستثمار 

مقارنة بسنة  %9و %5مليون درهم، بزيادة قدرها على التوالي  67.001مليون درهم و

 .%79 بلغتونسبة إنجاز  %83ومعدل إصدار قدره  %96معدل التزام قدره ، أي ب2016

 التالية: الواردة في الفقرات المالحظات عنتحليل مكونات النفقات  سفرأوقد 

 نفقات الموظفينتحكم صوري في  ▪

 %2,2مسجال انخفاضا قدره  2017موظف سنة  770.165بلغ عدد الموظفين العموميين 

لموظفين المحالين على التقاعد اإلدارة لعدم تعويض وهذا راجع إلى . 2016مقارنة بسنة 

وتقليص عدد المناصب المالية المحدثة. وتجدر اإلشارة الى أن هذا العدد ال يأخذ بعين االعتبار 

الموظفين الذين تم توظيفهم بموجب عقود مع األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والذي بلغ 

 .2017عند متم سنة  دمتعاق 34.927عددهم 

مبلغ ل بتسجيلها وذلكنفقات الموظفين واألعوان أهم مكون لنفقات ميزانية الدولة  ماتزالو

 .2016مقارنة مع  %0,2نسبته  أي بانخفاض 2017سنة خالل مليون درهم  104.598

فباحتساب مساهمات الدولة في أنظمة  .غير أن هذا المبلغ ال يعكس الحجم الحقيقي لهذه النفقات

العمومية ميزانية الدولة لفائدة المؤسسات  المحولة منالمعاشات والتأمين وحصة منح التسيير 

الموظفين التي  وكذا جزء من نفقات األجورلتغطية  يهاخصصوالتي يتم تذات الطابع اإلداري 

 الدولة تهاتحملالتي نفقات الموظفين  تجاوزخزينة، تلل الحسابات الخصوصية تتحملها بعض
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مقارنة مع سنة  %1أي بزيادة قدرها  درهم،مليون  136.392مبلغ  2017برسم سنة  فعليا

 .في نفقات الموظفين %3,8نسبة بزيادة  هي األخرى التي عرفت 2016

 :2017و 2015الجدول التالي تطور كتلة األجور المعدلة ما بين سنة  وضحوي

 )بماليين الدراهم( 2017و 2015نفقات الموظفين واألعوان معدلة ما بين 

 2017 2016 2015 بيان

 104.598 104.859 102.959 الميزانية العامة للدولة –نفقات الموظفين 

 17.307 18.100 15.500 التقاعد والتعاضدياتصناديق المساهمات في 

 11.523 10.492 9.818 حصة نفقات الموظفين في المنح المحولة للمؤسسات العمومية 

نفقات الموظفين التي تتحملها بعض الحسابات الخصوصية 

 للخزينة
2.009 2.115 2.964 

 136.392 135.027 129.994 كتلة األجور االجمالية

 1.063.297 1.013.559 987.950 الناتج الداخلي الخام

 %12,83 %13,32 %13,16 كتلة األجور االجمالية / الناتج الداخلي الخام

 إعداد المجلس األعلى للحسابات – وزارة االقتصاد والمالية :المصدر

مسجلة من الناتج الداخلي الخام  %12,83 تهنسبما  جماليةكتلة األجور االبلغت ونتيجة لذلك، 

 إلى المجهوداتاالنخفاض  هذاوال يرجع  .2016بسنة  مقارنة  0,49%بذلك انخفاض بنسبة

خالل  مالناتج الداخلي الخاالذي سجله نمو لل هو نتيجةلضبط هذا النوع من النفقات بل المبذولة 

 .2017نة س

 نفقات مختلفة"المعدات والفصل"  على نفقات تحويالتال هيمنة ▪

، أي بمعدل 2017مليون درهم برسم سنة  39.262المعدات والنفقات المختلفة  نفقاتبلغت 

تم  %107,4 نسبة مقابلالعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية مقارنة با %110 بلغإنجاز 

مليون  1.578بمبلغ  2016هذه النفقات تلك المسجلة سنة  وتجاوزتالسنة الفارطة.  تحقيقها

 .%4 تهنسب درهم، أي بارتفاع

المعدات والنفقات المختلفة أساسا من منح االستغالل والتحويالت الجارية  نفقاتتتكون و

من االعتمادات،  %75)باستثناء التكاليف المشتركة(. وتمثل هذه المنح والتحويالت أكثر من 

بالنسبة للسلع  %7للخدمات و %16فقط من نفقات السلع والخدمات )بنسبة  %23مقابل 

 االستهالكية(.

من نفقات الخدمات.  %53ته نسبما تمثل مصاريف النقل والسفر والكراء وخدمات أخرى و

نفقات  %35من مجموع نفقات السلع االستهالكية ) %42كما تمثل المنتوجات الطاقية نسبة 

ستهالك ا %4استهالك الماء و %26نفقات المحروقات والزيوت،  %34استهالك الكهرباء، 

 الغاز والمواد المسخنة(.
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 مشتركة في ميزانيات الوزارات المعنيةالتكاليف ال فصلمن إمكانية إدراج نفقات التسيير  ▪

 بلغ مليون درهم، أي بمعدل إنجاز 36.327 غبالتسيير مبل متعلقةالتكاليف المشتركة ال سجلت

. وتشكل 2016مقارنة بسنة  %5,8رتفاعا بنسبة مسجلة بذلك ا من االعتمادات المفتوحة 99%

 من مجموع نفقات التسيير. %20هذه التكاليف 

من القانون  43المادة  حكامألمليون درهم(  35.547حوالي معظم هذه النفقات ) تستجيبوال 

لنفقات التي ال ل فقطلتكاليف المشتركة افصل تحمل  تنص علىي تالتنظيمي لقانون المالية، وال

 ميزانيات القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية.دراجها في إيمكن 

 انعدام إمكانية التنبؤ بهادائما لشرط  ستجيبنفقات طارئة ال ت ▪

 فصل "النفقات الطارئة والمخصصات االحتياطية" المسجلة على مستوى االقتطاعاتبلغت 

، مقابل %97,5مليون درهم، أي بنسبة إنجاز بلغت  3.219ما قدره  2017برسم سنة 

 .(مليون درهم 59 ناقص) 2016مليون درهم سنة  3.278

مليون  697 بقدرت  هاتوقعيمكن االقتطاعات في تغطية نفقات جزء من هذه  تم توظيفو

فهي تم ومن  أكثر دقة مما يجعلها قابلة لتقييم المتكرر بطابعها النفقاتكما تتسم بعض . درهم

هذه النفقات  قدرتو. توقعهالشرط انعدام إمكانية  تستجيب ال اكمالطابع االستعجالي  ال تكتسي

 مليون درهم.  2.431بمبلغ  2017سنة  خالل

 دور محدود للميزانية العامة في تنفيذ نفقات االستثمار ▪

 اعتمادات يتم تحويل معظم تؤدي الميزانية العامة دوراً فرعياً في تنفيذ نفقات االستثمار، حيث

لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة أو لفائدة في الميزانية العامة  المدرجة االستثمار

 .منح استثمار على شكل المؤسسات والمقاوالت العمومية

 أصلمن  2017الميزانية العامة لسنة  منمليون درهم  20.758 مبلغتنفيذ في هذا الصدد، تم و

 25.502. في حين تم تحويل %33أداء، أي بمعدل  كاعتماداتبرمجة ممليون درهم  63.572

مليون درهم لفائدة المؤسسات  17.311مليون درهم لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة و

من مجموع اعتمادات األداء  التوالي ىعل %27و %40والمقاوالت العمومية، أي بنسبتي 

 .سالف الذكر

 المشار إليه أعالهمليون درهم  20.758رصد الجزء األكبر من مبلغ ، تم الى ذلك إضافة

 على التوالي %2و %25 بنسبتيوذلك النفقات المتعلقة باألصول الثابتة والدراسات  إلنجاز

من نفقات األصول  %63 ت نسبةخصص كماالميزانية العامة.  في ستثماراالنفقات مجموع من 

 .20% معدلب إلصالحات الكبرىوا %43 معدلبلبناء اولألشغال العمومية 

 فترضيوالذي  المشتركة،التكاليف بنفقات االستثمار من ميزانية  لفصل المتعلقا وفيما يخص

ال يمكن إدراجها في فصول االستثمار لدى الوزارات،  التي نفقاتالعلى  فقطمل تيش نأ فيه
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ت في بلغو .حجما مهما من الغالف اإلجمالي المخصص العتمادات األداء لكيشزال يفإنه ال 

خالل اعتمادات األداء الخاصة باالستثمار المدرجة في التكاليف المشتركة  نسبة هذا الصدد

الميزانية العامة داخل  من نفقات االستثمارمن االعتمادات المفتوحة  %32 حوالي 2017سنة 

 للدولة.

يسمح  الأنه كما  ميزانية االستثمارالمتعلقة ببرمجة الملحوظ على  هذا الوضع بشكلويؤثر 

 .مجالهذا ال مجهود الدولة فيشفاف لبتقييم 

 الدولة تدخلمتعلقة بنفقات  تنفذتحويالت إلى حسابات مرصدة ألمور خصوصية  ▪

ميزانيات االستثمار الحسابات المرصدة ألمور خصوصية تحويالت مهمة من  تتلقى بعض

 مشابهة نفقاتموجهة إلنجاز "، استثمار -"التكاليف المشتركة  للوزارات وتحويالت من فصل

 .الدولة تدخلمتعلقة بالتلك ل

باألساس : "توجه نفقات االستثمارأن على  من القانون التنظيمي لقانون المالية 17المادة  وتنص

والبرامج متعددة السنوات بغية الحفاظ على إلنجاز المخططات التنموية االستراتيجية 

 .الثروات الوطنية أو إعادة تكوينها أو تنميتها "

 غير أنالثروة الوطنية.  تنميةويفترض فيها أن تساهم في  النفقات من خالل أهدافها تحدد هذه

يتجاوز مفهوم  هاتفسيرل مجاال واسعا متيحة بذلكواضحة غير تبقى مكونات هذه األخيرة 

 الدولة واألجهزة العمومية األخرى. ممتلكات

من  ،2017 ، برسم سنةبعض الحسابات الخصوصية للخزينة تاستفاد في هذا اإلطار،

بمبلغ " ستثماراال -ميزانيات االستثمار للوزارات ومن فصل "التكاليف المشتركة  منتحويالت 

ممتلكات فاعلين بمرتبطة عمليات  لتمويل هاهيوجت ، تممليون درهم 5.641 إجمالي بلغ

خواص. ويتعلق األمر بصندوق التنمية الفالحية وصندوق التنمية الصناعية واالستثمارات 

الحضري والرابط بين المدن وصندوق التطهير  الطرقي النقل إصالحات وصندوق مواكبة

 السائل وتصفية المياه المستعملة.

لفائدة  خصصةالمالتحويالت من خالل اعتمادات االستثمار  استهالك تضخيم مستوى ▪

 الحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات والمقاوالت العمومية

 تضح من خالليو. %79و %83 نسب االستثمار على التوالي إصدار وتنفيذ نفقات معدل بلغ

التكاليف المشتركة المنجزة أساساً  باستثناءو ،تحليل تنفيذ نفقات االستثمار الخاصة بالوزارات

تجاوز بحيث تنفيذ الميزانية العامة لالستثمار متواضعة ل بنسل يتسج ،على شكل تحويالت

 .%20 بحوالي لوزاراتلمتوسط ال تنفيذهذه النفقات معدل ال تنفيذاإلجمالي لالمعدل 

" لفائدة ستثماراال-حجم التحويالت من ميزانيات الوزارات وفصل "التكاليف المشتركة  ؤديي

 تنفيذ معدلتضخيم  إلى الحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات والمقاوالت العمومية

المسجل على تنفيذ بصرف النظر عن معدل الو. نفقات الميزانية العامة المتعلقة باالستثمار
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ستثمار االل ومن فص المنجزة التحويالتكذا " وستثماراال-التكاليف المشتركة فصل "مستوى 

لتنتقل على التوالي من  بشكل كبير تنخفضاإلصدار والتنفيذ  نسبفإن  الوزارات،في ميزانية 

 .  %59إلى  %79ومن  %55إلى  83%

حسابات ال المحولة إلىنفقات االستثمار  صعوبة القيام بتحليل دقيق لتنفيذتجدر اإلشارة إلى كما 

مع العلم  لها على مستوى ميزانيات هذه األخيرة غياب تفريد بسبب وذلك الخصوصية للخزينة

برسم سنة المبرمجة تنفيذ نفقات االستثمار المتعلقة بالميزانية العامة للدولة جيل أن خطر تأ

أيضا االعتمادات المحولة إلى المؤسسات والمقاوالت  همإلى السنوات الالحقة ي 2017

 العمومية على شكل منح.

 للخزينة الخصوصية. الحسابات 4

من مجموع  %33,9 تهنسبما  2017مداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة لسنة  بلغت

مبلغ  هانفقات سجلتكما  .مليون درهم 77.871 وذلك بمبلغ المداخيل العادية للميزانية العامة

 .من مجموع النفقات العادية للميزانية العامة %25,9ته نسب ماأي  ،درهممليون  70.672

 المالحظات التالية:  عنوقد أسفر تحليل مداخيل ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة 

 حاجياتها الفعليةللحسابات المرصدة ألمور خصوصية اعدم مالءمة مداخيل  ▪

بشكل ملحوظ مستوى  تجاوزتتوفر بعض الحسابات المرصدة ألمور خصوصية على مداخيل ت

يتم  غالبا ما الذيو مواردتخصيص ال عملية المسجل فيخلل النفقاتها. وتعكس هذه الوضعية 

رهن يوهو ما  من مخصصات كافية ال تستفيدعلى حساب قطاعات وزارية أخرى أو مؤسسات 

 .في الوقت المحدد برامجها االستثماريةل هاإنجاز

. تهامهم ألرصد تراكملحسابات الخصوصية للخزينة إلى هامة لمداخيل تخصيص وقد أدى 

مليون درهم مقابل توقعات بمبلغ  12.832فائضاً قدره  ،2017سنة  حققت هذه الحسابات حيث

 .%56مليون درهم أي بفارق  8.237

ونتيجة لذلك، استمر الرصيد المتراكم للحسابات الخصوصية للخزينة في منحاه التصاعدي 

مقارنة  %6,6مليون درهم أي بزيادة نسبتها  130.835إلى مبلغ  2017ليصل عند متم سنة 

 .2016مع سنة 

 إدراج نفقات متعلقة بالميزانية العامة للدولة في حسابات مرصدة ألمور خصوصية ▪

 ويستلزم إحداثها ةاستثناء لمبدأ وحدة الميزاني لحسابات المرصدة ألمور خصوصيةاتمثل 

المكثف لهذه الحسابات حداث غير أن اإل هذا االستثناء. شروط تبررل استفائها هاعليواإلبقاء 

تندرج ضمن صالحيات الوزارات ستثمار االو تسييرال تلتحمل نفقا هو موجه في الواقع

 .تفريدهادون أن تكون هناك ضرورة ل المعنية
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 من جهة الحسابات المرصدة ألمور خصوصيةبعض ميزانيات  بين طابقتوجود  يالحظكما 

بعض حيث ال تختلف  ،من جهة أخرى المتعلقة بالميزانية العامة للدولة الميزانياتية الكراساتو

نفقات التسيير واالستثمار المدرجة في بعض هذه الحسابات عن تلك المدرجة ضمن الميزانية 

العامة للدولة. ويتعلق األمر أساسا بالصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون والصندوق 

 ...لتنمية الرياضة التكنولوجية والصندوق الوطني الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية

 لحسابات المرصدة ألمور خصوصيةللبرمجة األولية تعرفها اتغييرات مهمة ومتكررة  ▪

األرصدة المرحلة رغم  االعتبار تأخذ برمجة الحسابات المرصدة ألمور خصوصية بعين ال

رفع وذلك عبر الخالل السنة األولية لتغيرات مهمة برمجتها تخضع المهم. كما البنيوي  هابعاط

تجاوز بصورة أقل من خالل ترحيل أرصدة السنة الفارطة و عن طريقأسقف تكاليفها  نم

 المداخيل المحققة للتوقعات المدرجة في قانون المالية.

الثالث سنوات المالية  خاللخصوصية رفع سقف تحمالت الحسابات المرصدة ألمور تم قد و

 :على النحو التالياألخيرة 

 (همادرالن ييبمال) رفع سقف تحمالت الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

السنة 

 المالية

سقف التحمالت المدرج 

في قانون المالية 

 بمليون درهم

سقف التحمالت برسم 

 برنامج التوظيف النهائي

 بمليون درهم

نسبة رفع سقف 

 التحمالت
 مضاعفمعامل 

2015 52.313 133.873 %156 2,6 

2016 54.779 146.077 %167 2,7 

2017 58.712 192.925 %229 3,3 

 

 مستقلة صورةالدولة المسيرة ب رافقم. 5

، أي بزيادة مرفقا 208 ما مجموعه 2017سنة مستقلة  صورةالدولة المسيرة ب رافقعدد مبلغ 

مقارنة مع باقي مكونات  ميزانيتهاوبالرغم من ضعف  .2016مقارنة مع سنة  مرافقأربع 

 بعض الخدمات العمومية. حسينرافعة لت المرافقميزانية الدولة، يمكن ان تشكل هذه 

 تسجيل المالحظات التالية: 2017خالل سنة  هاوقد عرف تسيير

 هذه المرافق مستوى ما تتيحهظلت توقعات قانون المالية بالنسبة للمداخيل والنفقات دون  -

من المداخيل التي تم   38,1%، حيث لم تتجاوز هذه التوقعات نسبةمن امكانيات

 تحصيلها ؛

 .  46%لم يتجاوز معدل تنفيذ ميزانيات هذه المرافق نسبة -

 


