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 وزارة االقتصاد والمالية

 محاور العرض

.Iالمحيط الدولي 

.II 2014االقتصاد الوطين خالل األشهر األوىل من سنة 
.III 2014آفاق تنفيذ قانون املالية لسنة  
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 وزارة االقتصاد والمالية

 محيط دولي في تعافي 

 بعض البلدان األوروبية؛  تعافي طفيف القتصاد منطقة األورو بفضل االنتعاش الذي عرفته1.

 استمرار تحسن المؤشرات التوقعية في منطقة األورو ؛2.

 .متباينة ألسعار أهم المواد األولية في األسواق الدوليةتطورات 3.
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 وزارة االقتصاد والمالية

 لمحة حول منطقة األورو
 … إال أن وتيرة التعافي تظل بطيئة ،خروج منطقة اليورو من مرحلة الركود االقتصادي

 نسبة تغير الناتج الداخلي الخام مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية

Eurostat المصدر :  

 فرنسا ايطاليا ألمانيا منطقة األورو اسبانيا

 1ف  4ف  3ف  2ف  1ف 

2013 2014 

 1ف  4ف  3ف  2ف  1ف 

2013 2014 

 1ف  4ف  3ف  2ف  1ف 

2013 2014 

 1ف  4ف  3ف  2ف  1ف 

2013 2014 

 1ف  4ف  3ف  2ف  1ف 

2013 2014 

-1,8 
-1,6 

-0,7 

-2,6 -2,5 

-0,5 

0,9 
0,7 

-2,3 

-1,7 

0,1 

1,1 

0,6 

-1,5 

-0,6 

0,5 

1,3 

0,5 

-1,0 

-0,1 

0,9 

2,5 

0,7 

-0,8 

0,8 



I 5 

 وزارة االقتصاد والمالية

 لمحة حول منطقة األورو

 إيجابية لسوق الشغل تطورات عموما
 %معدل البطالة في متم شهر ماي ب 

 فرنسا اسبانيا ايطاليا ألمانيا منطقة األورو
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 وزارة االقتصاد والمالية

 تطورات متباينة ألسعار المواد األساسية

 :البترول 

 القمح اللين:

 البوتان غاز

 :الفوسفاط 
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 وزارة االقتصاد والمالية

 محاور العرض

.Iاحمليط الدويل 

.II 2014االقتصاد الوطني خالل األشهر األولى من سنة 
.III 2014آفاق تنفيذ قانون املالية لسنة  



 النمو االقتصادي
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 وزارة االقتصاد والمالية

   2013-2014تطور ايجابي للموسم الفالحي  

 : بعد تدارك الصعوبات المناخية التي شهدتها بداية الموسم الفالحي
 خالل شهر أبريل؛ 72,6%إلى  2013متم  في 64,3%السدود من تحسن في مستوى ملء 
  97، مقابل 2013-2014مليون قنطار برسم الموسم الفالحي  67,3تقلص إنتاج الحبوب إلى 

 مليون قنطار في الموسم السابق ؛
 نتاج األشجار المممرة؛إل 16% ارتفاع بنسبة 
 49% زيادة مهمة لحجم صادرات الحوامض بنسبة  . 
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 وزارة االقتصاد والمالية

 الفالحيغير / الناتج الداخلي الخام

 استمرار تباطؤ وتيرة نمو الناتج الداخلي 
 غير الفالحي للفصل الخامس على التوالي

 الفارطة السنوات خالل كمتوسط 4,5% عوض 2% حدود في منخفضة مستويات في الفالحية غير األنشطة نمو استقرار ، 
 المالمة للسنة يعرفه الذي التباطؤ كذا  و المعادن و كالنسيج  التصديرية القطاعات بعض مستوى على الخارجي الطلب تراجع نتيجة
   .به المرتبطة واألنشطة العمومية واألشغال البناء قطاع التوالي على
  انتعاش مع موازاة لبالدنا الموجه الخارجي الطلب تحسن بفعل الفالحية غير األنشطة مستوى على التحسن بوادر بروز 

 عرفت التي و الداخلية السوق نحو الموجهة األنشطة ذات للقطاعات التدريجي التعافي إلى إضافة اليورو منطقة اقتصاديات
 .(العمومية واألشغال البناء باستمناء الطاقة و التحولية و االستخراجية الصناعات) المنصرمة السنة خالل صعوبات

% 4,4+ 
% 2,3+ 

 1 / 13فصل  2 / 13فصل  1 / 12فصل  2 / 12فصل  3 / 12فصل  4 / 12فصل  3 / 13فصل  4 / 13فصل  1 / 14فصل 
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 وزارة االقتصاد والمالية

 ارتفاع انتاج الفوسفاط تزامنا مع المنحى التصاعدي النسبي لألسعار  
 2011بعد فترة من االنخفاض دامت منذ أواخر  

 إنتاج الفوسفاط

إنتاج مشتقات 
 الفوسفاط

 أبريل-يناير
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  11 / 2 
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 وزارة االقتصاد والمالية

     2014ارتفاع معدل استخدام الطاقة اإلنتاجية بنقطتين خالل الخمس أشهر األولى من سنة 

 تحسن أداء القطاع الصناعي بفعل انتعاش 
 المهن الجديدة للمغرب، باإلضافة إلى قطاع النسيج  

    تطور إيجابي للرقم االستداللي إلنتاج  الصناعة التحويلية للفصل المالث على التوالي
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 وزارة االقتصاد والمالية

 2013استرجاع عافية قطاع الطاقة بعد النتائج السلبية لسنة 

 اإلنتاج الصافي للكهرباء
 واط ساعة جيكا 

 

 09ماي  10ماي  11ماي  12ماي  13ماي  14ماي 

 09ماي  10ماي  11ماي  12ماي  13ماي  14ماي 

  استهالك الكهرباء
 واط ساعة جيكا
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 وزارة االقتصاد والمالية

 09ماي  10ماي  11ماي  12ماي  13ماي  14ماي 

 +8,8% المجموع 

 +11,5%     السياح األجانب 

 +4,7%  المغاربة القاطنون بالمهجر 

 السياح األجانب

المغاربة القاطنون 
 بالمهجر
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 باملاليني

 09ماي  10ماي  11ماي  12ماي  13ماي  14ماي 

 السياح األجانب

 السياحة الداخلية

الوافدين عدد  

 عدد الليالي السياحية

 +9,6% المجموع 

 +11,3%     السياح األجانب 

 +4,9%  السياحة الداخلية 

 استمرار األداء المتميز للقطاع السياحي
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 وزارة االقتصاد والمالية

 استمرار الصعوبات في قطاع البناء و األشغال العمومية

 القروض البنكية المقدمة للعقار

 09يونيو  10يونيو   11يونيو  12يونيو  13يونيو   14يونيو

 09ماي  10ماي  11ماي  12ماي  13ماي  14ماي 

 استهالك اإلسمنت
 بماليين األطنان 
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 وزارة االقتصاد والمالية

 :معدل التضخم خالل الخمس أشهر األولى
 غير الغذائي / الغذائي 

 انخفاض معدل التضخم

% 0,4 

% 2,4 

% 0,8 % 0,9 

العمل بداية  من بالرغم ،2014 من األولى أشهر الخمس خالل 1,3% إلى 1,8% من الغذائية غير المواد تضخم نسبة تراجع 
 .المقاصة بإصالح متعلقة جديدة بإجراءات المنصرم يناير 16 من ابتداء
بالقطاع المتعلقة اإليجابية التوقعات يعزز الذي الشيء العرض وفرة بحكم الغذائية، المواد أسعار لتضخم سلبي مستوى 

 .الفالحي

% 0,4 
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 وزارة االقتصاد والمالية

+2,0% 

 ارتفاع مستوى البطالة

  2014ونفس الفترة من سنة  2013ما بين الفصل األول من سنة  شغلمنصب  89.000إحداث 

 2014الفصل األول من سنة خالل  10,2%إلى  2013الفصل األول من سنة خالل  9,4%ارتفاع مستوى البطالة من 

 وطني/ حضري: مستوى البطالة 

    

   1فصل 
12 

   1فصل 
13 

   1فصل 
11 

   1فصل 
10 

  1فصل 
14 
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 وزارة االقتصاد والمالية

بالنظر إلى تطور أهم مؤشرات الظرفية االقتصادية الوطنية إلى غاية شهر يونيو وإلى آخر 
من المنتظر أن يحقق االقتصاد المغربي نموا المتعلقة باالقتصاد العالمي،  التحيينات

نتيجة لتراجع القيمة المضافة الفالحية بحكم انخفاض محصول الحبوب  3,5%يناهز 
والذي يتماشى مع التوقعات األولية واألداء الجيد للقطاعات الفالحية األخرى، من 

جهة، و إلى التحسن التدريجي لجل القطاعات غير الفالحية باستمناء البناء واألشغال 
 العمومية من جهة ثانية 

 تحيين توقعات النمو االقتصادي



 المبادالت الخارجية
 2014األول من  النصفخالل 
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 وزارة االقتصاد والمالية

 املبالغ مباليري الدراهم 2013 2014 التغير بالدرهم  %التغير 

  الصادرات 94,0 101,0 7,0 7,4%

 الفوسفاط ومشتقاته 20,0 17,6 2,4- 12,1%-

 ومشتقاته الفوسفاطدون  74,0 83,5 9,4 12,7%

  الواردات 194,3 203,5 9,2 4,7%

 الطاقة 48,1 50,6 2,5 5,3%

 الحبوب 8,3 11,3 3,0 35,6%

 دون الطاقة والحبوب 137,9 141,6 3,7 2,7%

 مواد التجهيز 42,7 41,2 1,6- 3,7%-

 مواد االستهالك  32,5 35,8 3,3 10,2%

  العجز التجاري 100,3- 102,5- 2,2- 2,2%

  معدل تغطية الواردات بالصادرات %48,4 %49,6 نقطة مئوية +1,3

 2014النتائج األولية للمبادالت الخارجية متم يونيو 
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 وزارة االقتصاد والمالية

 تطور إيجابي ألهم القطاعات التصديرية
نسبة التغير 

2014/2013  

+35,6
% 

+25,9% 

+6,1% 

التراكم حتى متم يونيو 
الدراهم بماليير  

 الصناعات اإللكترونية

 صناعة الطائرات

 صناعة السيارات

 %3,6+ النسيج والجلد

 11يونيو  12يونيو  13 يونيو  14 يونيو 

السيارات لصناعة اإليجابي التطور بفضل 12,7% بحوالي ارتفاعا الصادرات سجلت ومشتقاته، الفوسفاط استمنينا إذا  
 . (4,0%)+ والجلد والنسيج  (6,1%)+ والطائرات (25,9%)+ واإللكترونيك (+%35,6)
بها المرتبطة القطاعية السياسات بفضل الصادرات إجمالي ضمن للمغرب الجديدة المهن حصة ارتفاع مواصلة. 

+2,7% 

الفالحة والصناعات 
 الغذائية
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 وزارة االقتصاد والمالية

 ارتفاع عائدات السياحة وانخفاض تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج

تحويالت المغاربة 
 القاطنين بالخارج

 عائدات السياحة

 11يونيو  12يونيو  13 يونيو  14 يونيو 

 0,4% بـ بالخارج المقيمين المغاربة لتحويالت طفيف تراجع و 3,6% بحوالي السياحة عائدات ارتفاع. 
 خالل 52,4% مقابل 2014 سنة من يونيو متم حتى التجاري العجز من52,0% تغطية من المداخيل هذه مكنت 

 .2013 سنة من الفترة نفس

التراكم حتى متم يونيو 
الدراهم بماليير  
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 وزارة االقتصاد والمالية

 انخفاض عائدات االستممارات األجنبية المباشرة

 إلى لتصل 2014 سنة من يونيو متم حتى 39% بنسبة المباشرة األجنبية االستممارات عائدات انخفاض  
  .2013 سنة من الفترة نفس خالل درهم مليار23,2 مقابل درهم مليار14,2
 همت والتي 2013 سنة من األول النصف خالل سجلت التي االستمنائية العمليات إلى أساسا التراجع هذا يعزى 

   .درهم مليار 7 يناهز بمبلغ الغذائية الصناعات

 11يونيو  12يونيو  13 يونيو  14 يونيو 

االستممارات 
 األجنبية المباشرة 

التراكم حتى متم يونيو 
الدراهم بماليير  
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 وزارة االقتصاد والمالية

 ارتفاع صافي احتياطيات الصرف لدى بنك المغرب

االحتياطيات بأشهر 
 الواردات

 بمالييراالحتياطيات 
 الدراهم

 أبريل

2014 

 يونيو

2013 

 مايو

2013 

 أبريل

2013 

 مارس
2013 

 فرباير

2013 

 يوليوز

2013 

 نونرب

2013 

 غشت

2013 

 شتنرب

2013 

 أكتوبر

2013 

 دجنبر

2013 

 فرباير

2014 

 يناير

2014 

 مارس

2014 

 مايو

2014 

 يناير

2013 

 دجنبر

2012 

 يونيو

2014 

سوق المالي للالمغرب  لجوء   
   الدولي 

 (مليون دوالر 750)
لجوء المجمع الشريف 
 للفوسفاط للسوق المالي

 (مليار دوالر 1,85)

سوق المالي للالمغرب  لجوء 
 (مليار أورو)الدولي 

درهم مليار 178 إلى ليصل ،2013 نهاية مع مقارنة درهم مليار 20 من أكمرب الدولية االحتياطيات صافي ازداد ،2014 يونيو متم حتى. 
2012 يناير منذ سجل مستوى أعلى وهو ،والخدمات السلع واردات من أشهر 5 من أكمر تغطية من االحتياطيات هذه تمكن. 

 يونيو 
2014 

2013 2012 2011 2010 



 المالية العمومية
 2014نتائج تنفيذ قانون المالية في متم يونيو 
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 وزارة االقتصاد والمالية

   :التالية التطورات بأهم السنة من األول النصف خالل المالية قانون تنفيذ تميز

 :الماضية السنة من الفترة نفس مع مقارنة
 الجبائية، وغير منها الجبائية الجارية، المداخيل ارتفاع   

 العمومية، المؤسسات لفائدة التحويالت خاصة الجارية، النفقات ارتفاع 
 المقايسة، نظام لتطبيق نظرا المقاصة تحمالت تراجع   
االستممار نفقات إنجاز وتيرة ارتفاع. 
 
للتوقعات ومطابقة عادية بطريقة 2014 لسنة المالية قانون تنفيذ يتم. 

   2014نتائج تنفيذ قانون المالية في متم يونيو 
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 وزارة االقتصاد والمالية

؛ خرىاأل المقاوالت دفوعات في انخفاض مقابل الملزمين كبار  لبعض الضريبية النتائج ارتفاع   
درهم مليون111  ب التسديدات ارتفاع. 

                       
الضريبة على 

 الشركات

القيم على الدخل على والضريبة العقارية األرباح على الدخل على الضريبة عائدات انخفاض 
    .المنقولة

الضريبة على 
 الدخل

؛%17,5 بحوالي الطاقية المواد على الضريبة مداخيل ارتفاع 
الضريبة إصالح من الماني الشطر بدء بفضل %6,8 بحوالي التبغ على الضريبة مداخيل ارتفاع 

 .التبغ على

الضريبة الداخلية 
 على االستهالك 

المقاوالت بعض من المتأتية تلك خاصة ،درهم مليار 1,2 ب الخامة التلقائية دفوعاتال انخفاض 
 ؛الكبيرة
؛االجتماعي بالسكن المتعلقة خاصة درهم، مليون 415 ب التسديدات ارتفاع   
(درهم مليار 1,1 ) 2014 المالية قانون في المطبق الشهري الزمني الفاصل إلغاء أثر . 

الضريبة على القيمة 
المضافة في 

 الداخل 
السيارات على الضريبة وعائدات الملكية نقل على الرسوم في تحسن (TSAVA)؛   
حصة تفويت برسم درهم مليار1,4  تحصيل  Vivendiالمغرب اتصاالت رأسمال من. 

رسوم التسجيل 
 والتنبر

 المداخيل الجبائية 
+7,8% 

+12,2% 

+2,8% 

-8,8% 

+22,9% 

   2014نتائج تنفيذ قانون المالية في متم يونيو 
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 وزارة االقتصاد والمالية

العمومية المؤسسات بعض من المتأتية الموارد تحصيل وتيرة تباطؤ 
المؤسسات 

 والمنشآت العامة

مجلس دول طرف من المقدمة الهبات برسم درهم مليار  6,8 تعبئة 
 مداخيل أخرى   ؛2014 يونيو متم في الخليجي التعاون

لفائدة المركزي الشعبي البنك رأسمال في المتبقية الدولة حصة تفويت 
 الخوصصة .الجهوية الشعبية البنوك

 المداخيل غير الجبائية 

+128,7% 

مليار  2+ 

 درهم

-38,4% 

   2014نتائج تنفيذ قانون المالية في متم يونيو 
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)*(نسبة االنجاز  وزارة االقتصاد والمالية  يونيو التطور 
2014 

 يونيو
2013 

 مليار درهم
 القيمة % %

53,1% 10,4%  10,4 110,2 99,8 المداخيل الجارية 

51,0% 4,8%  4,2 91,9 87,6 المداخيل الجبائية 

57,8% 7,8%  1,7 22,9 21,3    الضريبة على الشركات  

47,7% 2,8%  0,4 16,7 16,3     على الدخل الضريبة  

46,8% -1,1%  -0,3 26,7 27,0    الضريبة على القيمة المضافة  

44,9% -8,8%  -1,0 10,0 11,0               يف الداخل 

47,9% 4,1%  0,7 16,7 16,1               على االسترياد 

52,0% 12,2%  1,3 12,2 10,9    الضريبة الداخلية على االستهالك  

48,1% -1,6%  -0,06 3,7 3,8     الرسوم الجمركية  

59,4% 22,9%  1,6 8,7 7,1     والتنبررسوم التسجيل  

69,5% 54,7%  6,0 17,1 11,0 غير الجبائية لمداخيلا 

34,7% -38,4%  -2,3 3,8 6,1    المداخيل المتأتية من المؤسسات والمنشآت العامة : منها 

80,0% --  6,8 6,8 --         الهبات المتأتية من دول مجلس التعاون الخليجي  

-- --  2,0 2,0 0,0         الخوصصة  

 2014النتائج األولية لتنفيذ قانون المالية في متم يونيو 
 على مستوى المداخيل -

 2013مقارنة مع التوقعات األولية لقانون المالية )*( 
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 وزارة االقتصاد والمالية

األجور الرواتب ومستدركات الترقيات أثر إلى بالنظر األجور كتلة  رتفاعا 

االجتماعية للقطاعات العامة والمنشآت المؤسسات لبعض المخصصة التحويالت ارتفاع 
   ؛ برامجها إنجاز وتسريع متأخراتها تصفية أجل من المنشآت وبعض
االجتماعي واالحتياط التقاعد أنظمة إطار في كمشغل  الدولة مساهمات أداء وتيرة تسارع 

  (درهم مليار 5,1 مقابل درهم مليار 6)

نفقات التسيير 
 األخرى

الداخلي؛ الدين حجم ارتفاع بسبب الداخلي الدين فوائد ارتفاع   
فوائد الدين .الفائدة أسعار تراجع إثر على الخارجي الدين فوائد تراجع 

النفقات الجارية   

+12,7% 

+2,2% 

   2014نتائج تنفيذ قانون المالية في متم يونيو 

+1,1% 
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 وزارة االقتصاد والمالية

لدعم التدريجي التخفيض : الطاقية المواد بعص أسعار على المقايسة نظام تطبيق 
 ؛2014 فبراير فاتح من ابتداء الصناعي والفيول الممتاز الوقود دعم وسحب الغازوال

متم في 8,49 من انخفض حيث الدرهم، مقابل األمريكي الدوالر صرف سعر تراجع 
 ؛2014 يونيو متم في 8,19 إلى2013  يونيو
سجلت حيث العالمية، األسواق في البترول أسعار ارتفاع تسجيل تم المقابل، في 

 .2013 يونيو متم في للبرميل 107,5 مقابل 2014 يونيو متم في  108,9

 المقاصة

على سواء الماضية السنة من الفترة نفس مع مقارنة التوقعات إنجاز وتيرة تسارع 
 االستممار .الوزارات لدى االستممار ميزانيات مستوى على أو المشتركة التحمالت مستوى

النفقات   

-11,0% 

   2014نتائج تنفيذ قانون المالية في متم يونيو 

+15,7% 
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 وزارة االقتصاد والمالية

 يونيو التطور (*) نسبة االنجاز
2014 

 يونيو
2013 

 مليار درهم
 القيمة % %

51,7% 1,6%  1,7 111,4 109,7 جاريةال نفقاتال 

49,6% 1,1%  0,6 51,4 50,9     األجور  

52,5% 12,7%  3,1 27,8 24,7     نفقات التسيير 

56,2% 2,2%  0,3 13,4 13,2     فوائد الدين  

53,4% -11,0%  -2,3 18,7 21,0      المقاصة 

63,4% 15,7%  3,8 27,7 24,0 اإلصدارات برسم االستممار 

 2014النتائج األولية لتنفيذ قانون المالية في متم يونيو 
 على مستوى النفقات  -

 2013مقارنة مع التوقعات األولية لقانون المالية )*( 
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 وزارة االقتصاد والمالية

مقابل مليار درهم  29وكنتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ عجز الخزينة حوالي 
مما يستوجب مزيدا برسم نفس الفترة من السنة الماضية  مليار درهم 32,8

 4,9من التعبئة والحذر للوصول إلى هدف عجز الميزانية المحدد في 
كمرحلة أساسية في طريق إعادة التوازن للمالية  من الناتج الداخلي الخام

 .العمومية والتحكم في المديونية

   2014نتائج تنفيذ قانون المالية في متم يونيو 



 تمويل الخزينة 
 2014األول من  النصفخالل 
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 وزارة االقتصاد والمالية

 2014تمويل الخزينة خالل النصف األول من سنة  
 

 مليار  37,5مليار درهم مقابل  25,5 ،2014بلغت حاجيات الخزينة خالل النصف االول من سنة
 .وقد تم تمويل  هذه الحاجيات أساسا في السوق الداخلية. درهم السنة الماضية

الفترة نفس خالل سادت التي تلك من أفضل شروط وفق الداخلية التمويالت هذه تعبئة تمت وقد     
 .الفائدة أسعار حيث من  2013

3,48% 
3,73% 

4,12% 

4,66% 

5,08% 

5,61% 
5,94% 

3,06% 3,09% 3,20% 3,23% 

3,80% 

4,39% 

4,93% 

5,57% 

 سنة20 سنة15 سنوات10 سنوات5 سنتين أسبوع52 أسبوع26 أسبوع13 

 2013دجنبر 
 2014يونيو 
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 وزارة االقتصاد والمالية

 2014ماي  2014مارس  2014يناير  2013نونبر  2013شتنبر  2013يوليوز  2013ماي  2013مارس  2013يناير 

 أشهر 8سنوات و  4

 أشهر 4سنوات و  5

 أشهر 5سنوات و  4

 سنوات و شهر 4

 2014شروط تمويل الخزينة خالل النصف األول من سنة 

 الداخلي للدين النشيط التدبير عمليات الى اللجوء تم الخزينة، حاجيات تمويل شروط تحسن ظل في
 للدين المتوسطة الزمنية المدة تمديد في ساهم الذي الشيء المدى القصير الدين مخاطر من للتقليل

 .السنة بداية منذ شهر  11 ب الداخلي
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 وزارة االقتصاد والمالية

 2014شروط تمويل الخزينة خالل النصف األول من سنة 

  : يترجم الخزينة تمويل شروط تحسن
 

من الحكومة اتخذتها التي التدابير نتيجة المحليين المستممرين لدى تدريجيا المقة عودة 
 تنزيل في والشروع 2014 سنة خالل المتوقع وكذا 2013 لسنة الميزانية عجز خفض أجل

 مما الضريبي وبالنظام المقاصة بصندوق المتعلقة خاصة المهمة الهيكلية االصالحات
 .المستممرين هؤالء لدى الرؤية تحسن في كبير  بشكل ساهم

 
المالي السوق في الخزينة سندات اصدار عملية نجاح عبر االجانب المستممرين لدى المقة 

   .(%3,5) مناسبة جد فائدة بنسبة الدولي
 

 لتنقيط المستقبلية نظرتها (بورز آند ستاندر) التنقيط وكالة تعديل المقة هذه عزز قد و
  (-BBB)مستوى في غربللم السيادي التصنيف مؤكدة ،”ةمستقر “ إلى ”ةبالس“ من المغرب
 هاتين لدى المغرب تنقيط يكونل (ريتينغ فيتش) وكالة تنقيط مستوى نفس في ليصبح

 .”مستقرة“ مستقبلية نظرة مع ”investment grade“ فئة ضمن حاليا مستقرا الوكالتين
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 وزارة االقتصاد والمالية

 محاور العرض

.Iاحمليط الدويل 

.II 2014االقتصاد الوطين خالل األشهر األوىل من سنة 
.III 2014آفاق تنفيذ قانون المالية لسنة  
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 وزارة االقتصاد والمالية

 : في أساسا تجلت النسبي االستقرار من حالة إلى لبالدنا االقتصادية الوضعية عادت ،2013 متم مع
 الخارجية الموجودات تراجع من والحد الجاري و المالي للعجزين المهم التقليص. 
 ستاندر) التنقيط وكالة طرف من ”مستقرة“ إلى ”سالبة“ من لبالدنا المستقبلية اآلفاق تنقيط استرجاع 

 .-BBB مستوى في للمغرب السيادي التصنيف على والتأكيد (بورز آند
 الدولي المالي السوق إلى لبالدنا الموفق اللجوء. 
 إضافيتين لسنتين الدولي النقد صندوق مع والسيولة الوقاية خط اتفاقية تجديد على العمل.   

 : التالية المخاطر بأهم محفوفا يبقى تسجيله تم الذي االقتصادي االستقرار تعزيز لكن
 الدولية االقتصادية الظرفية تعافي بطء. 
 القائمة الجيوسياسية للمخاطر بالنظر الطاقة أسعار تقلبات.   

 خالصات
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 وزارة االقتصاد والمالية

 :في أساسا تتممل مراعاتها يجب التي األولويات فإن الرهانات، هذه إلى وبالنظر
عجز في للتحكم الجماعي المجهود ومواصلة اقتصادي الماكرو االستقرار تعزيز استمرار 

 الميزانية،
الخاص، االستممار إنعاش 
الوطني، االقتصاد تنافسية تحسين 
الشغل، إنعاش 
االجتماعي، التماسك دعم 
والقطاعية الهيكلية اإلصالحات وتيرة تسريع مواصلة. 

 خالصات


