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  سم � الرحمان الرحيمب

  السيد رئيس الحكومة المحترم؛

  المحترم؛ السيد الرئيس

  ؛و السادة الوزراء المحترمين اتالسيد

    ؛السيدات و السادة النواب المحترمين

مشروع قانون لالنقاش العام حول إطار جواب الحكومة  فيالكلمة  تناولب أتشرف
في تكامل مع جواب زميلي وزير  تدخلي قتصر فيوسأ 2014المالية لسنة 

أتى بھا ھذا المشروع تثمينا النوعية التي  ا-جراءاتعلى ا)قتصاد والمالية 
رعاه ج5لة الملك وتطويرا وتنويعا لروافد نموذجنا التنموي التضامني الذي ي

ات الشعبية وا)ستجابة ل5نتظار التزاماتهالحكومة على تنزيل  حفظه 7 وتسھر
  .وإخ5صالمترتبة عنه بتعبئة وتفان 

نقاش ة التي طبعت الالعالي يةبروح الجدبدوري شيد أن أمن الواجب  ،في البدايةو
وإن دل  ،بمجلسكم الموقرا)قتصاد والتنمية ا)قتصادية لجنة في إطار  لحواروا

على بمختلف انتماءاتھم ھذا على شيء فإنما يدل على حرص ممثلي ا)مة 
التي ا)قتراحات بتقديم الفعالة في إغناء النقاش بالنقد البناء وا)يجابية والمشاركة 
الوطنية المحطة تجويد ھذا المشروع المھم والحيوي الذي يطبع ھذه تساھم في 

تحت والفاعلين مختلف المؤسسات فرصة ثمينة تعبئ  تشكل التي، والسنوية الھامة
التي لرصينة ادستوره  ومبادئ ةالجامعوشامخة ال وثوابتهالمتين الوطن سقف 

 لمصالح العليا للب5داخدمة لما فيه المنتج والتوازن المثمر التعاون تنبني على 
  ، تحت القيادة الرشيدة لج5لة الملك حفظه 7.والعباد

  المحترم؛ السيد الرئيس

ھو  2014مشروع قانون المالية لسنة يزيد من وجاھة ا)جراءات النوعية ل ما إن

ة سياسية واقتصادية وطني سياقاتكونه يأتي باختيارات شجاعة ومسؤولة في 
 والتيادية ومضطربة، ن توصف به أنھا غير عأكن ممايأقل  وإقليمية ودولية
 البناءوتفعيل أوراش التنمية مواصلة الحكومة عن تصرف أبدا لم  بالرغم من ذلك
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فتح وورش إص5ح منظومة العدالة كلية الكبرى من قبيل الھيوا-ص5حات 
 المقاصة والتقاعد ولعل أبرزھا ملفاتستعجلة اIوراش ا-ص5حية الم

تصحيح المسار ا)قتصادي والمالي الوطني دعم في مما سيساھم ، والضرائب
وسيدعم السياسة الحكومية في التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية بھدف 

  .واختياراته التنموية القرار ا)قتصادي الوطنيصون 

    السيد الرئيس المحترم؛ 

الھوية ، حرصت الحكومة على أن تكون ه الظروف ا)ستثنائيةھذبالرغم من كل 
خدمة  ھي 2014لJجراءات النوعية لمشروع قانون المالية لسنة المؤطرة  الرؤيةو

قيم  دعممن خ5ل ودعم المقاولة وا)قتصاد الوطني ات والمواطنين المواطن
بالعالم التضامن والتماسك ا)جتماعي ومعالجة الفوارق ا)جتماعية، والنھوض 

إعطاء اIولوية في توجيه الموارد المالية العمومية و، القروي والمناطق الجبلية
والسكن  نحو الحاجيات المباشرة والملحة للمواطن في التعليم والصحةالمتاحة 
  والتشغيل.

 وصون ةأساس خدمعلى  ، من جھة أخرى،ھذه ا-جراءات النوعيةبنيت كما 
فاعليه ا)قتصاديين في تفاعل مع مقومات ا)قتصاد الوطني بكافة أركانه و

تأھيل البنيات مواصلة وا)جتماعيين، وذلك من خ5ل دعم ا)ستثمار العمومي، و
مھننة  علىالتحتية، وتطوير ا)ستراتيجيات القطاعية، مع السعي الحثيث 

  .اقتصاد الريعومكافحة وعصرنة مجموعة من القطاعات ا)قتصادية الحيوية 

  المحترم؛ السيد الرئيس

IIII. : الحكومة في خدمة ا!قتصاد الوطني  

، عملت ولةتحفيز النمو ودعم ا)ستثمار والمقاحرصا من الحكومة على 
تعبئة مواصلة السياسة ا-رادية ل5ستثمار العمومي وفق منظور ينبني على  على 

خصوصا نحو مواصلة تأھيل البنيات  اوتوجيھھناجعة للموارد العمومية المتاحة 
وبھذا يصل ، النمو من خ5ل دعم ا)ستراتيجيات القطاعية التحتية وتنويع مصادر
، مليار درھم 186.64186.64186.64186.64إلى  2014للقطاع العام برسم  ا-جماليالمجھود ا)ستثماري 

ا!ستثمارات في حجم بلغ و قد  مليار درھم مقارنة بالسنة الماضية. 6بزيادة تفوق 
 وذلك :مليار درھم  35.377يناھز  ما ا'ساسيةالبنيات 
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مليار  7,5، وبرنامج الطرق والطرق السيارةلمليار درھم  8من خ5ل تخصيص 

مليار ، وبرنامج بناء السدودلمليار درھم  1,2، ولسكك الحديديةبرنامج الدرھم 

 .مليون درھم تھيئة الموانئ 838، ولبنية التحتية الرياضيةلدرھم 

تطوير ا!ستراتيجيات القطاعية ذات القيمة المضافة دعم وكما واصلت الحكومة 
، اIخضرمواصلة مخطط المغرب لمليار درھم  7,1من خ5ل تخصيص  العالية

تسريع لمليون درھم  480، وعصرنة قطاع الصيد البحريلمليون درھم  863,5و

تثمين منتوجات لمليون درھم  262، ووتيرة إنجاز مخطط ا)نبثاق الصناعي

مليون درھم  536، وتطوير الطاقات المتجددةلمليار درھم  8,6، والصناعة التقليدية

  ..الحفاظ على البيئةلبرامج 

دعم البحث بإجراءات تحديث وعصرنة المقاولة  مكما واصلت الحكومة دع
إعادة التأھيل و المواكبة دعم برامج  ووا)بتكار واستعمال التكنولوجيات الحديثة 

  .مليون درھم 480بغ5ف مالي يبلغ 

مليار درھم  45بلغ  2012ن تنفيذ نفقات ا)ستثمار سنة أوھنا )بد من ا)شارة الى 

من طرف المؤسسات مليار درھم  77,5من طرف القطاعات الوزارية و 

إلى غاية نھاية بلغ تنفيذ نفقات ا)ستثمار فقد  2013أما بالنسبة لسنة ، العمومية

 مليار درھم 55 و لقطاعات الوزاريةمليار درھم بالنسبة ل 38 الماضيأكتوبر 

في نھاية السنة نفس النفقات أن تبلغ ن المتوقع ، وملمؤسسات العمومية بالنسبة ل
لمؤسسات بالنسبة ل مليار درھم 89,3 و لقطاعات الوزاريةمليار درھم بالنسبة ل 43

  ، وھو ما يدحض التخوفات المثارة حول تأخر تنفيذ ا)ستثمار .  العمومية

وحماية ل5قتصاد الوطني، حرصت الحكومة على تنسيق التشريع الجمركي مع 
كام5 في حماية  من القيام بدورھا المصالح الجمركية لتمكين المعايير الدولية 

حقوق الملكية الفكرية وبالتالي حماية المستھلك في مواجھة المنتجات المزيفة، 
وإرساء مراقبة فعالة وذلك بتخويل إدارة الجمارك دورا ردعيا أكثر فاعلية في 
قضايا محاربة التقليد، وتنسيق مقتضيات مدونة الجمارك المتعلقة بنظام القبول 

ت لوسائل النقل ذات ا)ستعمال الشخصي من خ5ل إعطاء تعريف أدق المؤق
  للبضائع التي يمكنھا ا)ستفادة من نظام القبول المؤقت.

أجرأة مجموعة من التدابير الرامية لضبط الواردات كما تحرص الحكومة على 
 في إطار احترام ا)لتزامات الدولية للمغرب والممارسات الدولية في ھذا المجال؛

مواصلة تطوير وتطبيق معايير الجودة والس5مة وتفعيل مساطر الدفاع و
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مكافحة التصريحات الجمركية الناقصة عند ا)ستيراد وتسريع إخراج والتجاري؛ 
  .النظام المتعلق بالمستورد

  

تحسين وتطوير العرض التصديري على من جھة أخرى كما ركزت الحكومة 
برامج للتأمين ضد المخاطر وتطوير وتوسيع والرفع من تنافسيته من خ5ل وضع 

وذلك با-ضافة إلى  عقود تنمية الصادرات ومواصلة تطوير قطاع اللوجيستيك؛
 250افتحاص  تسريع وتيرة إنجاز برامج استراتيجية "مغرب تصدير +" عبر

عقد/ برنامج  100توقيع و برنامج التدقيق من أجل التصدير؛ إطارفي  مقاولة

برنامج دعم في إطار  اتحادا للتصدير 15تأسيس  و ة الصادرات؛خاص بعقود تنمي

برنامج التكوين و تقوية  في إطارشخصا  580تكوين  و اتحادات التصدير؛

  الكفاءات في مجال التجارة الدولية.

 للمسافرينالجماعي  العمومي خدمات النقل تأھيلإطار وفي  ،مجال آخروفي 
لمركبات المخصصة ل تجديدالمنحة تكسير والعبر الطرق تم إحداث منحة 

 إلىسعى ھذا التدبير لخدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين عبر الطرق. وي
وفي  .المواطنينحافلة أصبحت تشكل خطرا على س5مة  700إت5ف  التمكن من

استفادة مالكھا  حافلة مقابل 1.000تجديد نفس ا-طار، سوف يتم العمل على تشجيع 

  د.تجديمنحة  من

 للمسافرين الجماعيالنقل العمومي  خدمات تأھيل مقاو)تإحداث منحة ل كما تم 
 منظومة يتنخرط فالنقل التي تخويل مقاو)ت يستھدف ھذا التدبير عبر الطرق. و

العمومي  مقاو)ت النقل الطرقيوتدبير ومراقبة  لتصنيف المھنيةالمعايير 
مقاولة  1.500 حوالي المستھدفةعدد المقاو)ت ناھز وي. للمسافرين الجماعي

  صغيرة ومتوسطة.

للبضائع لحساب الغير ومركبات النقل الطرقي  كما تم إحداث منحة تجديد مركبات
النقل العمومي الجماعي لXشخاص داخل الوسط القروي و منحة تكسير مركبات 

  للبضائع لحساب الغير.لنقل الطرقي ذات محرك ل
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  المحترم؛ السيد الرئيس

  

IIIIIIII. الحكومة في خدمة المواطن :   

ھم ا)جتماعية، حرصت الحكومة على تخصيص جزء م تفيما يتعلق با-جراءاو
في المائة من ا)عتمادات  53من الميزانية العامة للقطاعات ا)جتماعية بما يفوق 

  المفتوحة. 

مواصلة إص5ح قطاع التربية ل مليار درھم 45,5845,5845,5845,58وھكذا خصصت الحكومة 
 الوسائل الضرورية -نجاز مھامھا خ5ل تمكين المدارس من والتكوين من

تكييف المنظومة التربوية والتكوينية مع و تطوير المؤسسات المدرسيةو
ا)حتياجات والشروط  المجالية، وتطوير ا)جراءات المتعلقة بتسيير المؤسسة 

  .المدرسية وتعزيز قدرات وفعالية الموارد البشرية

توسيع و لتوفير  تطوير التعليم العاليلمليار درھم  8,98,98,98,92222كما خصصت الحكومة 

من عدد المستفيدين وقيمة المنح من الرفع و إعادة تأھيل البنيات التحتية الحالية
 .مستفيد 216.500مقابل  مستفيد 230.000من المنح ليصل  إلى 

ضمان ولوج المواطنين إلى الخدمات ل مليار درھم 12,9112,9112,9112,91 الحكومة خصصتكما 
تعزيز عملية تعميم نظام المساعدة الطبية ومواصلة الدراسة من خ5ل الصحية 

العامة )قتراح السناريوھات المتعلقة بالتغطية الصحية ا-جبارية لفائدة الحرفيين 
تفعيل البرنامج الوطني للتكفل بالحا)ت ا)ستعجالية و وأصحاب المھن الحرة

وتحسين آليات ، ين خدماتھاستشفيات العمومية وتحسمواصلة تأھيل الموالطبية 
تفعيل استراتيجية للصحة النفسية و تدبير اIدوية في المستشفيات العمومية

وتكثيف برامج الوقاية ومكافحة السرطان وكذا تعزيز ا-جراءات ضد اIمراض 
إعادة تأھيل مراكز الو)دة بالوسط القروي وكذا تعزيز  و المعدية وغير المعدية

اكز الصحية خصوصا لفائدة المستفيدين من نظام وعصرنة تجھيزات المر
المساعدة الطبية ورعاية النساء الحوامل على مستوى مؤسسات الرعاية الطبية 

تعزيز المكتسبات المتعلقة بصحة اIم والطفل و ذوي ا)حتياجات و اIولية
 .الخاصة
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ضمان ولوج المواطنين للسكن ال5ئق ل مليار درھم 3,23,23,23,2كما خصصت الحكومة 

تسريع و يرة برامج محاربة مدن الصفيح والمباني اYيلة للسقوط؛تتسريع وو
انط5ق و مدينة جديدة بدون صفيح 11برنامج مدن بدون صفيح عبر ا-ع5ن عن 

برامج جديدة في إطار برنامج إعادة تأھيل البنايات اYيلة للسقوط  8أشغال 

اريع المتعلقة بسياسة برنامج جديد للتأھيل الحضاري و المش 60ا)لتزام ب و

ثمن بيع المتر المربع المغطى للسكن للطبقة المتوسطة في مبلغ ومراجعة  ،المدينة
درھم وذلك لجعل ھذا المنتوج أكثر جاذبية للمنعشين  6.000درھم عوض  7200

 .اريين وتشجيعھم على ا)نخراط فيهالعق

تثمين ل درھم مليون 541541541541الحكومة  خصصت بالمجال الثقافيوفي إطار العناية 

التنوع الثقافي واللغوي، وتشجيع جميع أساليب التعبير ا-بداعي والحفاظ على 
 الذاكرة و التراث الثقافي وأيضا تعزيز البنيات التحتية ذات.

مليون  418418418418خصصت الحكومة مغاربة العالم بال5زمة عناية ال إب5ء إطاروفي 
تمكين المغاربة المقيمين بالخارج المتواجدون فوق التراب الوطني وغير ل درھم

تفعيل والمستفيدين من أي نظام للتأمين الصحي من ا)ستفادة من برنامج راميد؛ 
مات التي ا-جراءات المتعلقة بمواكبة المغاربة العائدين إلى وطنھم اIم جراء اIز

تعزيز و المراكز الثقافية ببلدان ا-قامة؛مواصلة إنشاء  و؛ عرفتھا بلدان استقبالھم
الخدمات ا)جتماعية على مستوى القنصليات بالخارج وتطوير الشراكة مع 

 .صلة بالمغاربة المقيمين بالخارجالجمعيات الوطنية العاملة في المجا)ت ذات ال

مليون  700700700700بمليار ودفعة تقدر  2014كما خصصت الميزانية العامة برسم سنة 
التي يرعاھا ج5لة الملك حفظه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دوق لصن درھم

لى ضمان تكامل وتنسيق تدخ5ت القطاعات الوزارية المعنية 7، مع الحرص ع
إعطاء اIولوية لتعزيز آليات المواكبة ومبادرة لوتقوية وتوسيع البرامج الحالية ل
 لحاملي المشاريع المدرة للدخل.

توفير خدمات اجتماعية مندمجة للمواطنين ھود المعتبر في ولمواصلة المج
سك تأمين موارد مالية قارة لصندوق دعم التماووتدعيم آليات التماسك ا)جتماعي 
الرسم الجوي للتضامن وإنعاش  إنشاء، تم ا)جتماعي والعمل على تعزيزھا

  من حصيلة  ھذا الرسم للصندوق. % 50السياحة وتخصيص حصة 

أي ما  2013أكتوبر  4أسرة إلى غاية  1.995.898تسجيل وھكذا واكب ھذا الصندوق 

برنامج تيسير لمحاربة ، ونظام المساعدة الطبيةمن  مليون مستفيد 5,47يناھز 
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مقابل  2014سنة  أسرة 475.000تلميذ ينتمون إلى  825.000استفادة ب الھدر المدرسي

مليون ”المبادرة الملكية و 2013 سنة أسرة 460.000تلميذ منحدر من  783.000استفادة 

  .مستفيد 3.906.000ب “محفظة

ا-ضافة إلى ليشمل بصندوق دعم التماسك ا)جتماعي كما تم توسيع مجال تدخل 
نظام المساعدة الطبية، والمصاريف المتعلقة  المساھمة في تمويل مصاريف

باIشخاص ذوي ا)حتياجات الخاصة وكذا تمويل برنامج "تيسير" لمحاربة الھدر 
المدرسي، دفع دعم مباشر للنساء اIرامل في وضعية ھشاشة.  كما سيمكن ھذا 

لتعزيز جاذبية المغرب السياسة السياحية لب5دنا من جھة أخرى من دعم الرسم 
من الوفاء با)لتزامات الدولية للمغرب و جديدةوجھات تج5ب السياح من واس

ومساھمته في البرنامج اIممي لتمويل اIدوية والع5جات الموجھة للقضاء على 
  اIوبئة الكبرى.

اIنشطة غير و إدماج تحظى محاربة البطالة ودائما،وفي السجل ا)جتماعي، 
من تداعيات لتحقيق ھذه ا)ھداف ي لما المنظمة بأولوية في البرنامج الحكوم

  على التوازن ا)جتماعي لب5دنا وعلى تنافسية النسيج ا)قتصادي.ايجابية 

منصبا توجه باIساس لقطاعات التعليم  17.975إحداث وھكذا عملت الحكومة على 

، كما وفرت التمويل ال5زم في الميزانية العامة توفير اIمن للمواطنينوالصحة  و
  فرصة شغل.  73.000مايناھز لدعم برامج ا-دماج والتأھيل بما سيوفر 

بغ5ف متكام5 من الناحية التربوية والمالية تكوينا كما أعدت الحكومة برنامجا 
إطار تربوي بكفاءة عالية في مھن  10.000لتكوين مليون درھم  160مالي يناھز 

حثين عن الشغل ل5نخراط في الرفع من اؤھل الشباب البمما من شأنه أن يالتربية 
  . التربوية لب5دنا بشقيھا الخاص والعام أداء المنظومة

كما حرصت الحكومة على المساھمة الفعالة وا)يجابية -عطاء ا)نط5قة الفعلية 
مة الميزانية ، من خ5ل مضاعفة مساھتفعيل نظام التعويض عن فقدان الشغلل

مليون درھم مما سيمكن من تسھيل عملية إعادة ا-دماج  500العامة لتبلغ 
  ا)قتصادي وا)جتماعي لفاقدي الشغل.

اعتماد نظام بإحداث نظام المقاول الذاتي تم ، ا-جراءاتلھذه وتطويرا وتثمينا 
مبسط (قانوني واجتماعي وجبائي) سيمكن ) محالة من التشجيع على الشغل 

ا)نشطة المستقل من خ5ل مجموعة من ا)جراءات التي توفر إمكانية ممارسة 
بسھولة وتمكن من تقليل التكاليف جراء تبسيط ا-جراءات ا-دارية  المھنية

 للمستفيدين. م5ئمة تغطية اجتماعيةالمرتبطة بإحداث المقاو)ت الفردية وضمان 
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الذي رصدت صندوق التكافل العائلي مواصلة تفعيل كما حرصت الحكومة على 
تقديم دفوعات مسبقة برسم النفقة لفائدة مليون درھم من خ5ل  160له الحكومة 

بعد سنة من  ، والذي نفذوزات وIطفالھن المستحقين للنفقةاIمھات المطلقات المع
 12,49حكما قضائيا بمبلغ إجمالي بلغ  1.599، 2013إلى غاية شھر غشت التفعيل 

  مليون درھم.

مواصلة السياسات القطاعية المندمجة الموجھة للعالم كما تسعى الحكومة إلى 
من خ5ل القروي والمناطق الجبلية بھدف تسھيل ولوجھا للتجھيزات اIساسية 

عالم القروي والمناطق الجبلية لصندوق تنمية المليون درھم  372372372372مليار ورصد 
رفع وتيرة تنفيد برنامج تعميم تزويد العالم وبالشبكة الكھربائية لمواصلة الربط 

 ؛2015% في أفق 95القروي بالماء الصالح للشرب قصد بلوغ معدل ولوج بنسبة  

كلم  1002مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية من خ5ل بناء و

  كلم. 1345القروية وتھيئة  من الطرق

نظمة Iمليار درھم  13,53 مساھمة الدولة كمشغلبرسم كما خصصت الحكومة 

في صناديق ا)حتياط وا)جتماعية  لتغطية الصحيةلمليار درھم  2و  التقاعد

  .ا)جتماعي

برسم متأخرات  مليار درھم 6,65و  2014مليار درھم برسم  35خصصت الحكومة و

  لدعم صندوق المقاصة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين . 2013سنة 

مات المالية تنزيل ا)لتزا إطاروأخيرا وليس آخرا، خصصت الحكومة في  
مليار درھم للترقية في الدرجة والرتبة  2,9ا يتعلق بالترقية للحوار ا)جتماعي فيم

وات السابقة، مما ات الترقية برسم السنللوفاء بمستدرك 4,6و 2014برسم سنة 

  يقال حول تجميد نظام الترقية وحقوق الموظفين. يدحض كل ما

    

    

  السيد رئيس الحكومة المحترم؛

  المحترم؛ السيد الرئيس

  ؛و السادة الوزراء المحترمين اتالسيد

  ؛السيدات و السادة النواب المحترمين
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 بإجراءاتإن نجاح الحكومة في وضع مشروع قانون مالي في آجاله الدستورية 
في قلوب المواطنين والفاعلين تصحح الوضع ا)قتصادي والمالي وتبعث اIمل 

ھو أول نجاح سياسي لھا، وھو ما استقبله كثير من المتتبعين بأرض الوطن 
وخارجه بكثير من التقدير والتثمين، لما ينم عنه من قدرة نموذجنا السياسي على 

ميز في جو من المت ي التصاعدي وا-ص5حومواصلة مسارنا  وباتتجاوز الصع
واستيعاب وتحمل ا)ستقرار والتضامن، وفي قدرة المغاربة على تفھم 

عميق بحساسية الوضعية ا)قتصادية ووعيھم الا-ص5حات رغم صعوبتھا 
والمالية لب5دنا و عن أمل وثقة في نھج ا-ص5ح وفي ما تحمله ھذه ا-ص5حات 

وفيرة ومن غد أفضل لنموذجنا التنموي الضرورية من آفاق واعدة وفرص 
  .التضامني

و)سيما على مستوى تحسن ھذا النجاح لم يكن الوحيد الذي سجلته ب5دنا  إن
تمكن  حيث، !قتصاد العالميتذبذب اصاد الوطني في أجواء تمؤشرات ا!ق

أربعة أشھر من  يفوق الخارجية في مستوى هحتياطياتالمغرب من الحفاظ على ا
سجلت مؤشرات المباد)ت الخارجية  الواردات من السلع والخدمات. كما

 2014اIشھر العشر اIولى من خ5ل  ملموساالمرتبطة بديناميكية النمو تحسنا 

  :نذكر منھا على الخصوص ، 2013مقارنة مع نفس الفترة من 

التي تعيشھا منطقة  تحسن تحوي5ت مغاربة العالم رغم الظرفية الصعبة -
 ؛  %0,5مليار درھم أي بزيادة  50اIورو، حيث وصلت إلى حوالي 

  49,5لتصل إلى  %1,5 زيادة بفي نفس الظرفية  تحسن  عائدات السياحة -

 مليار درھم ؛

صناعة السيارات تطور بفضل المغربية، وذلك صادرات الارتفاع  -
لكترونية ) و الصناعات ا)%14) والصناعات الغذائية (+18%(+

 %)؛19وصناعة الطائرات (+ %)10(+

 مداخيلحيث ارتفعت  ،ل5ستثمارات اIجنبية ة المغربجاذبيارتفاع  -
ملياردرھم مسجلة ارتفاعا  25,24لتصل إلٮىا)ستثمارات اIجنبية لمباشرة 

 ؛ %25نسبة ب

 مليار درھم) ؛5,4 انخفاض عجز الميزان التجاري  ( -
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 % 7.8الى  2012سنة  10%انخفاض عجر الحساب الجاري الذي انتقل من  -

 .2013سنة 

 

قد توجت ھذه ا-جراءات والسياسات ا)قتصادية والمالية للحكومة في تعزيز ثقة و
  :، تكرست من خ5ل المؤسسات المالية الدولية في ا)قتصاد الوطنيشركائنا و

، صندوق النقد الدوليئي لوقاالا)ئتماني خط للالمغرب الحفاظ على أھلية  -
مما ساھم في تعزيز الثقة في آفاق ا)قتصاد الوطني لدى المؤسسات المالية 

  الدولية والمستثمرين اIجانب ؛

التنقيط ت لمغرب من طرف وكا)المحافظة على التصنيف ا)ئتماني ل -
ه تي في الوقت الذي خفضت فيوستندار اند بورز    rating Fitchالعالمية 

 مرتبة اقتصاديات أوربية كبيرة ؛ نفس الوكا)ت

 businesل : تحسن ملموس لمرتبة المغرب في مجال تحسين مناخ اIعما -

doing في الترتيب العالمي الذي  87إلى المرتبة  97من المرتبة  تقدم، حيث

في المستقبل إن شاء يتحسن ھذا الترتيب  أندولة ومن المرتقب  189يشمل 

7. 

  .ب من ال5ئحة الرمادية في مجال تبييض ا)موالحذف المغر -

 .ا-نسانانتخاب المغرب في مجلس حقوق  -

 

 

، وھا ھي أرضنا الطيبة المعطاء في 7 عز وجلكبير وثقة كبيرة لنا أمل و
كل ھذه ا-جراءات النوعية أن تسھم  تستقبل وتستبشر بأمطار الخير والبركات،

للتعبئة الشاملة لكل وشحذ الھمم دعم جو اIمل والثقة في ا)يجابية مؤشرات وال
مواصلة تفعيل أولويات المشروع في إصرار بلتنطلق الحكومة والحية القوى 

تسريع وتيرة ا-ص5حات الھيكلية لبناء اقتصاد وطني قوي ولب5دنا التنموي 
وتنافسي منتج للثروات وللشغل، ولترسيخ وتطوير آليات التضامن والتماسك 
ا)جتماعي والمجالي، ومواصلة الجھود الرامية إلى استعادة التوازنات الماكرو 
اقتصادية، بما يضمن دعم مناخ ا)ستقرار والثقة في بلدنا، وتوفير الرؤية ال5زمة 

بما و للفاعلين والشركاء ا)قتصاديين وا)جتماعيين داخل المغرب وخارجه
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الحرية  مناخ منفي واطنين للمواطنات والمالمشروعة يستجيب للتطلعات 
  والعيش الكريم.  والكرامة

  و� من وراء القصد وھو يھدي السبيل.

  والس9م عليكم ورحمة � تعالى وبركاته.


