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 مقدمة عامة
 

تطور االقتصاد الوطني في محيط دولي تميز بنمو قوي بمختلف أقطابه، مما آان له أثر إيجابي 
 الظروف المناخية الصعبة وارتفاع أسعار النفط، وهوما ، وذلك بالرغم من2007على أدائه خالل سنة 

ولقد ساهمت الجهود التي ما فتئت السلطات العمومية . تؤآده مجموعة من المؤشرات الماآرواقتصادية
تبذلها في سبيل عصرنة الجهاز اإلنتاجي الوطني وجعله أآثر تنافسية وقدرة على مواجهة متطلبات 

  . حسناالقتصاد العالمي في هذا الت
وقد مكنت هذه الدينامية من تدعيم وتسريع مسلسل التحديث والتنمية الذي تشهده بالدنا خالل 
السنوات األخيرة وتعزيز ثقة المستثمرين األجانب والمغاربة، حيث عرفت المؤشرات الماآرواقتصادية 

 البطالة نسبيا آما وهكذا، تدعم النمو وانخفض معدل. تحسنا ملموسا صاحبه تعزيز التوازنات األساسية
 اكون مرشحي نمو اقتصادي جديد سمستوىوتمكن المغرب بذلك من بلوغ . تواصل التحكم في التضخم

  .لالرتفاع بالتأآيد، إذا صاحبه انخراط متزايد في مسلسل اإلصالحات
بقوة وتؤآد مختلف التوجيهات والمبادرات الملكية السامية التي جاءت في خطاب العرش األخير 

فقد تم الترآيز على تعزيز المكتسبات التي حققتها بالدنا وتسريع وتيرة تنفيذ . هذا االلتزامعلى 
وجاء في مقدمة التوجيهات الملكية دعم المقاوالت الصغرى . جديدةحيوية اإلصالحات وآذا فتح أوراش 

قطاع العدل  لتولى عناية خاصةسآما . والمتوسطة وتشجيع المبادرة الخاصة لتوفير فرص الشغل المنتج
فإن لتربية والتكوين، بالنسبة لو .أساسيا لتطوير وإنعاش االستثمارمحورا خالل المرحلة القادمة باعتباره 

لتحسين جودة بذل المزيد من العطاء  تستدعي ،يجابية التي سجلها القطاع على المستوى الكميإلالنتائج ا
  .ات االقتصاد الوطنييجاالتعليم بهدف مالءمته مع ح

وضع آليات تستهدف المناطق والقطاعات التي تعرف تمرآزا  تتطلب التنمية البشرية المستدامةو
آبيرا للساآنة الفقيرة، مما يشكل دعامة للنمو االقتصادي واالجتماعي،  آما تستدعي آذلك إشراك هاته 

ة البشرية نموذجا للرؤية وفي هذا الصدد، تمثل المبادرة الوطنية للتنمي. الفئات في إنجاز المشاريع التنموية
  .االستراتيجية التي يراهن عليها المغرب من أجل التغيير نحو األفضل

يروم  حيث ،برنامج تحدي األلفية روح المبادرة الوطنية للتنمية البشريةجسد يفي نفس السياق، و
القطاعات برنامج هذا الوقد استهدف . تحقيق نمو اقتصادي جيد ودعم التشغيل من أجل محاربة الفقر

 تقدر ماليةواستفاد من هبة ، مهمة آالفالحة والصيد والصناعة التقليديةفرص نمو األساسية التي توفر 
ويرجع ، حد اآلنل الهيئة  هذه وهو أعلى مبلغ قدمته، األلفيةتحدي مليون دوالر من قبل هيئة 700حوالي بـ

  .ةي أصبحت بالدنا تحظى به في المحافل الدوليذ العشعالإلذلك  
ونجاح  Fitch ratingمن طرف مؤسسة " درجة االستثمار"آما آان حصول المغرب على  

المغرب من قبل المجموعة يحظى بها الثقة التي دليال على إصدار القرض السندي في السوق الدولية 
  .الدولية

تي  الاإلمكانياتالستفادة من ا  نحوالمغرب السالفة الذآر على نجاعة توجه لمؤشراتوتؤآد ا
في هذا اإلطار، فإن االنفتاح و.  في إطار أقطاب جهوية والذي أصبح مهيكاليوفرها االقتصاد العالمي

واإلنتاج  قاعدة مهمة لالستثمار المغربي على المحيط الجهوي والدولي يعزز حظوظه في أن يشكل
  .والتصدير
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قتصاد االيرات ولتطورات  تحليال لهذه التغر االقتصادي والمالي ويقدم الجزء األول من التقري
االنجازات الجيدة  وتشكل الخالصات الرئيسية لهذا الجزء، بما تطرحه من تحديات، منطلقا لقياس .عالميال

الجهود التي يجب بذلها في مناسبة الستعراض القتصاد الوطني خالل السنوات األخيرة وآذا التي حققها ا
هكذا و .تثمين العنصر البشري وتوفير فرص الشغلمجال إنعاش االستثمار ودعم الجهاز اإلنتاجي و

يحلل أسس النمو االقتصادي وآذا ، آما نجازات االقتصادية المسجلةإللالجزء الثاني من التقرير تطرق يس
  .الرهانات واإلآراهات التي يجب أخذها بعين االعتبار

مومية عبر دراسة تقييم السياسات العاالقتصادي والمالي ويحاول الجزء الثالث من التقرير 
  . فرص التقدم واالزدهار المتاحةالستفادة من اإلآراهات التي تعيق تحقيق األهداف المسطرة وا

ويتطرق الجزء الرابع من التقرير للسياسة المالية المنتهجة من قبل الحكومة بهدف دعم النمو 
ويبين هامش التحرك الالزم اإلصالحات التي همت الميزانية ستعرض آما ي. وتقليص الفوارق االجتماعية

    المتوسط للفترة المدى على في هذا اإلطار، تم اعتماد رؤية و. التنمية البشرية  إآراهات لمواجهة
التدريجي للبرمجة المتعددة عبر اإلدماج وذلك  2008 إلعداد مشروع قانون المالية لسنة 2008-2010
  .السنوات
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  لالقتصاد الوطنيفرص المتاحة القتصاد العالمي والدينامية ا: الجزء األول 
  

تحسن لويرجع ذلك أساسا  .2006جيدا في سنة  سجل النمو االقتصادي العالمي، من جديد، أداء
صادي في مناطق أخرى من العالم وخاصة في أداء االقتصاد األمريكي، إضافة إلى انتعاش النشاط االقت

 تحسنا األوروبي بلدان االتحاد وفي هذا السياق، عرف النشاط االقتصادي في. منطقة األورو واليابان
إلى مسلسل االندماج التجاري والمالي الذي بدأ  وتعزى هذه التطورات اإليجابية، بشكل خاص،. ملموسا

 تعزيزا ألقطاب التنمية االقتصادية على مستوى العالم والتي تنعكس يعكس هذا االتجاه و.منذ أآثر من عقد
  .على اقتصاديات البلدان المجاورة إيجابيا

آما تتواصل اإلصالحات بوتيرة .  العالمي واإلقليميجويواصل المغرب تقوية مسلسل االندما
التي  ة اإلصالحاتديناميل وقد تم استقبا. متسارعة بهدف تحسين تنافسية بالدنا واستقطابها لالستثمارات

 المباشرة األجنبية تدفق االستثمارات  على ذلكيشهدآما على الصعيد الدولي بشكل جيد قام بها المغرب 
 االنعكاسات ذه همالحظةيمكن و.  اقتصادنا ومؤسساتناالتي يحظى بها الثقة مما يبينفي اتجاه بلدنا، 

 والحصول المالية الدولية بنجاحسوق وولوج الامة، عال وخاصةالالستثمارات اااليجابية من حيث جذب 
  .من حساب تحدي األلفية األميرآيةعلى المساعدة 

، المخطط "انبثاق"مخطط  (حةومتنفيذ سياسات قطاعية طفإن ، اإلصالحات ةبجانب ديناميو
لبنى التحتية اببلد ال تجهيز إلىهدف ي ،، مثل ميناء طنجة المتوسط هيكليةمشاريع، وإنجاز عدة ..).األزرق
  .هصادراتوالرفع من  التنافسيةقدرته   تحسين، من أجللتجارة العالميةرئيسية ل الخطوطالب لربطه

 السياسة الجديدة إطارفي األوروبي إلى اندماج عميق  المغرب في عالقاته مع االتحاد ويطمح
اللتزاماته  وهرآاء وفقا لخصائصآل بلد من الشالتعامل مع  إمكانيةمبدأ التمايز،  التي تمنح، طبقا لللجوار

 المغرب في اإلصالحاتوتيرة تسارع ويعتبر .  المتقدم الوضععلىأولية  إجابة، مما يشكل اإلستراتيجية
 ملموسال مؤشرا على التقدم) …ةالطاقفي مجال التعاون ، المفتوحةالسماء اتفاق (ات ي عدة اتفاقوإبرام

   .مع االتحاد األوروبي  المتقدمعنحو الوض
إلى  ،2007 منذ مارس، حيز التنفيذ  دول عربيةأربعبين ، اديرأآ اتفاق وينتظر أن يؤدي دخول

 .ةاألورومتوسطي ة الشراآ لمسلسلرإعطاء مصداقية أآب وندماج اإلقليمي االةديناميتسريع 
 والمعادن، والبحث العلمي،  المغاربي في قطاعات الطاقةندماجفرص حقيقية لتعزيز االوتوجد 

 من المستخلصة العبرن إ ذلك، فإلى باإلضافة. تكنولوجيا المعلومات التقليدية، وه الشرب، والصناعةوميا
 قوية في بناء المغرب رافعة يشكل األخير المالي، تبين أن هذا ندماج فيما يخص االاألجنبيةالتجارب 

   .تفعيل هذا البناءتؤخر  التي اإلستراتيجية الرؤيةالعربي الكبير ولسد غياب 
 المباشرةاالستثمارات عرفت بعد سنة واحدة من تنفيذ اتفاق التبادل الحر مع الواليات المتحدة، و
 بين المغرب وعدد من الشراآة تدعمت آما. ا ملحوظا نموفي القطاعات الواعدة األمريكيةللشرآات 

 . مستوى القارةلعالقات االقتصادية والتجارية على ا يؤشر على تعزيز  اإلفريقية بشكل قويالبلدان
استقطاب المزيد   منالمغربب اإلصالحاتجهود مكنت القتصاد الوطني، ا  بجاذبية يتعلقفيماو

 .  نحو األسواق الخارجيةلتصديرل حطة ميشكل المباشرة، حيث أضحى المغرب األجنبيةاالستثمارات من 
 يتعين مواصلة جاذبيته لالستثمارات الخارجية،تحسين صورة المغرب وولتدعيم المكتسبات و

 اإلدارة وإصالح الحكامة الجيدة،، والعدل، وكوين والتربيةوخاصة الت، في جميع المياديناإلصالحات 
  .والحد من التفاوت وعدم المساواة
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 تطور النمو في األقطاب الرئيسية لالقتصاد العالمي. 1
  التجاريةيف المبادالتستند إلى تكثلعولمة تر دينامية جديدة لوظهيبين تطور االقتصاد العالمي 

  .األقطاب وآذلك داخل نفس  بين األقطاب الجهويةوتدفق من االستثمارات
معدل نمو فقد بلغ .  للسنة الثالثة على التواليأداءا متميزا، سجل االقتصاد العالمي وفي هذا السياق

 موجها بشكل جيد  االقتصاديالنشاطوظل . 20051 سنة %4,8 بعد %5,4 الناتج الداخلي الخام العالمي
 ا ملحوظاشاانتععرف  الثاني، في حين في السداسيرغم عالمات التباطؤ الملحوظ  في الواليات المتحدة،

تحسن  لعناصر الطلب المحلي والتدريجي االستئناف ، مستفيدا منفي منطقة األورو وفي اليابان
 . لصادراتا

في المتوسط، % 8,1 بـ،ئية نمو استثنا معدالتوالنامية الصاعدة ت االقتصادياومن جانبها، سجلت
. موجهة لها الةرؤوس األموال الخاصالدولية لتدفقات الة وتعزيز ي التجاري للمبادالتقوال بفضل التزايد

ومع ذلك، فإن هذا . 2006  سنة في%5,6 في حوالي، يظل قويا إفريقيا النمو في أنيبدو خاص، وبوجه 
  .نطقة المهت االقتصادية واالجتماعية التي تواجه هذالصعوبالمواجهة  غير آاف يبقىالمعدل 

 إلى العالمي بشكل طفيف الناتج الداخلي الخام ، يتوقع أن يتباطأ نمو2007سنة  يخص آفاق فيماو
 اإلقليمية دون تأثير واضح لهذا األخير على باقي األقطاباألمريكي، تباطؤ النمو ب طاارتبا، 5,2%

 . األخرى
وسط ال، يبقى هذا السيناريو األمريكيوك المتعلقة بمدى تباطؤ االقتصاد باإلضافة إلى الشكو 

تعديل االختالالت المالية والنقدية وبكيفية  النفط، خاصة األساسية، مواد ال أسعارمرهونا بتطور مسار
 . الدولية

  الواليات المتحدة في اقتصادي للنمو في أمريكا الالتينية مقابل تباطؤ إيجابيسلوك . 1.1
 عرف تباطؤا في منتصف سنة ما، بعداألخير في الربع  األمريكي النشاط االقتصاديانتعش

في سنة % 3,1بعد % 2,9 بنسبة نموسنة حيث أنهى ال العقارات، سوق التراجع القوي في بسبب ،2006
الك  االستهأداءحسن ، وتلتجارة الخارجيةلالمساهمة اإليجابية االقتصادي نتيجة النشاط وتدعم . 2005

 .شغل سوق الانتعاشالخاص، بفضل انخفاض أسعار الطاقة و
بزيادة أي ، 2006في سنة % 5,5 بـا أمريكا الالتينية نموسجلت اقتصاديات، هذا السياقوفي 

عبر متجانسة إجماال  النمووآانت معدالت . من الناتج الداخلي الخام بالمقارنة مع العام السابقواحدة نقطة 
 األرجنتينفي أما . البرازيل في %3,7 وشيلي في ال%4 و المكسيك في%4,8، حيث بلغت بلدانال

  %. 8 ، فقد تجاوزت نسبة النمووفنزويال
العديد من ، ارتباطا بدخول  الصادراتأداءحسن توقد تم تحقيق هذه النتائج الجيدة، بفضل 

أمريكا قد سجلت صادرات و. األخيرةحيز التنفيذ خالل الفترة خارج المنطقة االتفاقات التجارية داخل و
موجه من قبل الواليات المتحدة الستيراد  اال طلبنتيجة انتعاش، 2006في سنة % 21,4 بـواالالتينية نم

 . والبلدان الصاعدة في آسيا
انخفض معدل فقد . تضخمية ضغوط ؤد إلىلم تنطقة وينبغي التأآيد على أن قوة النشاط في هذا الم

 قيمة مستفيدا من ارتفاع، 2003 منذ سنة نحدار المسجل اال بذلكصال موا،%6 من إلى أقلالتضخم 
  .  حذرةسياسات نقديةاعتماد العمالت المحلية مقابل الدوالر و

                                                 
  .2007 –صندوق النقد الدولي، آفاق االقتصاد العالمي : المصدر   1
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، على الرغم من  في المتوسطمن الناتج الداخلي الخام% 2 المنطقة  فيالميزانيةعجز وسجل 
غالبية البلدان ظل الميزان الخارجي في ى ذلك، وعالوة عل.  في بعض البلدان االنتخابيةاالستحقاقاتسياق 

 خاصة القادمين من ، العمال المهاجرين طرفتحويالت األموال من شانتعا، بفضل في وضع مالئم
، حيث سجل  تحسن ميزان المدفوعاتنتيجة لذلك،و.  االستثمارات األجنبيةتدفقالواليات المتحدة، و

 . 2005سنة % 1,4 مقابل 2006ة من الناتج الداخلي الخام سن% 1,5 بـفائضا
، بفعل 2007 سنة %1,9نتظر أن ينخفض نمو االقتصاد األمريكي إلى ي  التوقعات، يخصفيماو

وينتظر أن ينعكس هذا التباطؤ على النمو في . وأثرها السلبي على استهالك األسر أزمة القروض العقارية
 حسب سيختلفهذا التأثير غير أن %. 5 بـنمواخام ناتج الداخلي السيسجل ال ، حيثمنطقة أمريكا الالتينية

 سيكون ، في حين)من الصادرات إلى الواليات المتحدة% 85( في المكسيك قوياسيكون ، بحيث البلدان
 بين بلدان آسيا متوازنةالتجارة الخارجية نظرا لكون   والشيلي، والبرازيلاألرجنتين محدودا نسبيا في

 . ألمريكيةاالتحاد األوروبي والقارة او
 األسواق يتعلق أساسا بتطور  الذي يتهدد اآلفاق االقتصادية للمنطقةن الخطر الرئيسيإ ف،ومع ذلك
 أمريكا الالتينية ال تزال تاقتصاديا أن االضطرابات في أسواق السندات ، حيث أظهرتالمالية الدولية

 فإن وضعية سياق اعتدال النمو، عالوة على ذلك، وفي. المالية الدوليةاألسواق  أوضاع تقلباتتخضع ل
مما قد يؤدي إلى اإلخالل بالتوازنات ،  يمكن أن تتعرض إلى ضغوط في غالبية بلدان المنطقةالميزانية
 . ة الكلييةاالقتصاد

 دينامية النمو في منطقة آسيا. 2.1
 سرعة اندماج المنطقة في وهو يعكس التجارة الخارجيةب مرتبطاالنمو في منطقة آسيا يظل 

لتنمية االقتصادية تقوم على تشجيع ل باعتماد إستراتيجية أساساهذه الدينامية وتفسر . االقتصاد العالمي
باإلضافة إلى الدور الذي تقوم به ف. سالسل اإلنتاج بين دول المنطقةل عموديالصادرات والتكامل ال

 حيث، اإلقليمية جديدة للتكامل  دفعوإعطاءالتقسيم الدولي للعمل في آسيا في  الصين صعودساهم اليابان، 
سلع ال صادرات تسجلوقد . سيوية وأوروبا والواليات المتحدةبين البلدان اآل حلقة الوصل  الصينأصبحت

  .  الثانيالسداسي الواليات المتحدة منذ صادرات بذلك ة، متجاوز2006في سنة % 27 بـالصينية ارتفاعا
  نما الناتج الداخلي الخام، حيث في آسيا االقتصاديلنشاطا دينامية  مناستفاد االقتصاد الياباني قدو
 الخارجيةمنافذ اليابانية من اللشرآات آما استفادت ا. 2005سنة % 1,9 بعد 2006  سنة%2,2 بـالياباني

الطلب المحلي في بداية سنة  ظهور عالمات انتعاش آما أن.  المنطقةالذي عرفته نتيجة لالنتعاش التجاري
  .  الفائدة السلبية سياسة معدالتعلىلى التخلي يوليوز إسلطات النقدية ابتداء من  الدفع، 2006

% 9,2 بعد 2006سنة % 9,8 بـالنامية نموا الناتج الداخلي الخام لبلدان آسيا وعلى العموم، سجل
  قوية الصين والهند معدالت نموتفقد حققت اقتصاديا. نا بين البلدتباينات ، رغم وجود2005سنة 
 . على التوالي% 9,7 و%11,1بـ

ئتمان لإل ي النمو القوأن غير.  المنطقةمعظم بلدانفي  4%في حدود  معدالت التضخم تبقىو
في ف.  االقتصادية في بعض البلدان، دفع السلطات المعنية إلى تشديد سياساتهااألصولوارتفاع أسعار 

  .العقاري اإلقراض والحد من الفائدةر  المرآزي على رفع أسعاالبنكتضخم ال عالمات ظهور أرغم ،الهند
  المتوسطاألبيض النشاط االقتصادي في أوروبا وآثاره على منطقة جنوب البحر  انتعاش3.1.

 .جيدمرحلة النمو دخلت في حيث ، 2006سنة % 2,8 بلغ منطقة األورو معدل نموحققت 
وتحسن ، روف مواتية للتمويل ظ، في ظل االستهالك واالستثمار الخاصنتعاشهذا األداء إلى اعزى وي

 الناجمة عن السلبيةاآلثار حيث تم تعويض  النمو،  في إيجابي بشكلساهمت الصادراتوقد . لشغسوق ال
 .منطقةالتكاليف وحدة العمل في بتباطؤ ارتفاع قيمة األورو 
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ك ستهال في منطقة األورو، إضافة إلى الضغوط على أسعار اال االقتصادي النشاطآما أن تحسن
على  ة النقديسلطاتالقد شجع  ،) المرآزي األوروبيبنك الة من طرفحددالم% 2ن عتبة أقل بقليل م(

كل  في منطقة األورو بشموازنةعجز التقلص ، وميةالمالية العم يخص فيماو. تها الرئيسية معدالرفع
ل ارتفاع بفض، 2005سنة % 2,6 مقابل 2006من الناتج الداخلي الخام في سنة % 1,6يسجل  لملحوظ
 . بتدبير الميزانية الضرائب والجهود المبذولة فيما يتعلق إيرادات

واضح في االقتصادي بشكل النمو فقد انتعش .  داخل المنطقةيحجب تباينات قويةهذا األداء بيد أن 
، وذلك بفضل اآلثار اإليجابية لإلصالحات الهيكلية 2000وهي أعلى نسبة منذ سنة ، %2,9 مسجالألمانيا 

 مرتفعة ت نمومعدال تحقيق سبانيإلمن جهته، يواصل االقتصاد ا. لمعتمدة في السنوات األخيرةا
التضخم  نسبة  وانخفاضخلق فرص الشغلاستمرار نتيجة ، األسر استهالك نامي من ت، مستفيدا)3,9%(

في تصادي االق النشاط يظل، في حين. 2الصادرات داخل المنطقة، إضافة إلى انتعاش  االئتمانودينامية
%) 1,9(يطاليا إ متجاوزا فقط %2الناتج الداخلي الخام الفرنسي ، حيث لم يتعد نمو ضعيفافرنسا 

 %).1,3(والبرتغال 
في نمو بشكل إيجابي على معدالت ال 2006انتعاش النشاط في منطقة األورو في سنة وقد انعكس 

فقد عرفت البلدان . جنوب المتوسط وروبيشرآاء االتحاد األآذا معظم بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، و
 خارجي وقوة تدفقالطلب بفضل انتعاش ال، ارعا في وتيرة النمو الجدد في االتحاد األوروبي تساألعضاء

معدالت نمو مرتفعة ) التفيا واستونيا وليتوانيا(دول البلطيق وحققت . االستثمارات األجنبية المباشرة
رومانيا سجلت في حين %. 6,1 بـ نموااسجلت بولوني، بينما )على التوالي% 7,5 و11,2% ،11,9%(

  ).على التوالي% 6,1 و%7,7 ( مرتفعةمعدالت نمو وبلغاريا
، مع تباطؤ التضخم بشكل واضح )2006  سنةفي% 6,1 (مرتفعةنمو وفي ترآيا، ظلت وتيرة ال

لمخاوف المتعلقة بالقدرة على متأثرا با االقتصاد الترآي يبقى ، ومع ذلك.موميةلمالية العلقوي تحسن و
 .عمومي في المدى المتوسطالدين التحمل 

 لالتحاد األوروبي الشريكة جنوب المتوسط االقتصادي في بلدان الوضع ظلباستثناء لبنان، و
، بفضل 2006في سنة % 6,8الناتج الداخلي الخام لمصر بنسبة وارتفع . 2006 سنة إيجابيا على العموم

 الناتج الداخلي تزايد جانبه،ومن .  العمال المهاجرين طرفاألموال منتحويل  والسياحية العائدات دينامية
من جهته، بلغ  .3 إلى االتحاد األوروبيالمتجهة الصادرات ةناميارتباطا بدي، %5,3الخام لتونس بنسبة 

 جلت نسبة نموأما ليبيا، فقد س. ، بفضل بدء استغالل النفط)%11,4(النمو في موريتانيا مستوى قياسيا 
 .2003 في سياق مواصلة مسلسل االنفتاح الذي انطلق منذ %5,6بـ

 بانخفاض اتأثرم، 2006سنة % 3,6  إلىوتيرة النموتراجع  الجزائري في حين، شهد االقتصاد
جزء آبير من من تسديد  ن العملة الصعبةد م تراآم احتياطيات البالومكن. ةإنتاج المواد الهيدروآربوني

 مليار دوالر خالل الفترة 115مبلغ باستثمارات مهمة في البنية األساسية ومن إطالق لخارجية، ديونها ا
2005-2009 . 

 تؤثر على نمو النشاط االقتصادي أن مخاطر عديدة يمكن هناكورغم هذه التطورات اإليجابية، 
ة إلى البلدان  يشكل عدم االستقرار في أسعار النفط مصدر صعوبة آبيرة بالنسبحيث. في المنطقة
 غالبية بلدان  في استراتيجيات التنميةأنسياسية، خصوصا يوالمخاطر الجيضاف إلى ذلك . المستوردة

  . رأس المال األجنبي وتنمية قطاع السياحةجدب على ترتكزالمنطقة 

                                                 
   من المنافذ للسلع اإلسبانية%70  تشكل  2
  تحاد األوروبي الشريك التجاري األول لتونس يظل اإل 3
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فعلى الخصوص، .  مالئما بالنسبة لالقتصاد الوطني2006وعلى العموم، ظل المحيط الدولي سنة 
عاش النمو في أوروبا، الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، من تدعيم الطلب الخارجي الموجه مكن انت

  . 2005 سنة %6 مقابل %7,1لبلدنا، حيث تزايد بـ
  الوضعية الراهنة واآلفاق المستقبلية: اندماج المغرب في االقتصاد العالمي. 2

ح المغرب منذ اتانف راتيجيةإلست ة هامرآيزة عملاالقتصادي والتجاري دائما شكل التعاون 
  من أجلات التبادل الحرياتفاقمن  فقد عمد المغرب إلى إبرام العديد. 1987 سنة الغات إلى انضمامه
 .القتصاد العالميا محرآات  أهم تعزيز الروابط االقتصادية مع، وآذا المباشراندماجه في محيطهترسيخ 

فإن نسبة  التبادل الحر، إطارضمن حاليا تم ت الخارجية للمغرب مبادالتمن ال% 90وإذا آانت 
 عالقاته مع الحتالل وضعية متقدمة في إطار المغرب إرادة تشكل و.التحاد األوروبيمهمة منها تتم مع ا
إلعادة تموضع  قوة، وآذلك رافعه التي يقوم بها اإلصالحات لمصداقية إضافية ضمانةالشريك األوروبي 

الرامي إلى اإلرتقاء الهدف في هذا السياق يندرج و.  متوسطي-جنوبال محيطاالقتصاد المغربي في ال
  . بالمنطقةالمباشر الخارجيالستثمار وجهة رئيسية ل وة تصدير متميزبالمغرب ليصبح محطة

  األوروبي العالقات بين المغرب واالتحاد .1.2
 ةبقيمع مقارنة و .الشراآة ية اتفاقالتوقيع علىتعززت الروابط بين المغرب واالتحاد األوروبي ب

، مما سمح نموا متواصال األوروبيبين المغرب واالتحاد تعرف المبادالت بلدان جنوب المتوسط، 
 %0,294 إلى 2000  سنة%0,243 من األوروبي لالتحاد اإلجمالية حصته في التجارة برفعلمغرب ل

 وقد بلغت هذه .د األوروبي لالتحاينتجاريال اءشرآال  بين28 المرتبة المغرببذلك يحتل ، و2005سنة 
بعض  إليها ت المستويات التي وصلضعيفة مقارنة مع النسبةمع ذلك، ال تزال هذه  %0,329الحصة 

%) 1,8(والهند  %)2,4(آوريا مثل بعض بلدان آسيا أو ، %)1,8(البرازيل آ الالتينية، أمريكابلدان 
 %)).1,4(وهونغ آونغ 

 األوربية، حيث المساعداتمن   في المنطقة الرئيسيدالمستفي المغرب  يعتبر،من جهة أخرى 
 من هذه المبالغ عند نهاية %70وقد تم تقديم . 2006 و1996ما بين ورو أ مليون 1600 حصل على

 مليون أورو 250وبلغت حوالي . 2002.وارتفعت وتيرة تقديم هذه المساعدات منذ سنة . 2006دجنبر 
  .2005 مليون أورو سنة 220مقابل 

دون  األوروبياالتحاد  والمغرب  التكامل االقتصادي والتجاري بينوضعية الزالتذلك، فومع 
 ضمن تندرجالتي األوروبي،  تشكل خطة العمل بين المغرب واالتحاد أنيمكن  و.المستوى المطلوب

  .ة األوروبي المغربيةالعالقاتب قيلرل ا قويمحرآا للجوار، األوروبيةالسياسة 
  األوروبياالتحاد المغرب و عمل برنامجرحلي لالتقرير الم1.1.2. 

 عمل سيقوم االتحاد برنامج األوروبي للجوار وحدد مع االتحاد األوروبيةالسياسة بالمغرب رحب 
تكون على نفس  المغربقوم بها ي التي إلصالحاتلفائدة انية تقتقديم مساعدات ب األوروبي من خالله

  .األوربية المكتسبات إلى لإلرتقاء  في اإلتحادجددالء عضااألعليها  حصل التي ات المساعدمستوى
 ة قصيرعلى إجراءات ها آل واحد منيرتكز، رئيسيةعمل حول ستة محاور ال برنامجتمحور وي

تبادل الخبرات والتجارب وآذلك ب المدى القصير العناصر ذات الصلة إجراءات شملتو. ومتوسطة المدى
من عناصر أآثر كون تت فمتوسطال المدى أما إجراءات. والمعياريةة  المجاالت القانونيفيتعزيز القدرات 

، فضال عن ةياتسسؤاالقتصادية والم اإلصالحات ذات الطبيعةمختلف تهدف إلى االستفادة من ، هيكلة
  .ضوابط األوروبيةال و المعاييرة معمءمواال
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  األوروبياالتحاد  و العمل بين المغربلبرنامج تطورات ملموسة
تعكس التقدم التدريجي  ،يجابيةإ األوروبي تطورات العمل بين المغرب واالتحاد نامجبرسجل 

  . األوروبية المعايير في اتجاه تبنيلمغرب ل
لمغرب صورة ا يضفي على الديمقراطية،  األسس السياسي وتطبيقالمجال في لموسالتقدم المف
تحديث وتأهيل توى على مس ازات الهامةالعديد من اإلنجتحققت  إضافة إلى ذلك،.  شرآائهلدىايجابية 

النسيج اإلنتاجي من أجل إعداده جيدا لمواجهة تحديات التبادل الحر، تقوت تدريجيا مكونات نمو االقتصاد 
و قدرته على امتصاص األزمات وهكذا، تمكن المغرب من تحسين نموه .  وتهييئه للتبادل الحرالوطني
التحرير االقتصادي الذي سيتعزز بتسريع تحرير آل  ى مستوىآما بذلت مجهودات آبيرة عل. الخارجية

  .منتجات الصيد البحري والمواد الفالحية ومن تجارة الخدمات
 حولتعزيز الحوار والتنسيق من ملموسة مكنت أما على مستوى التعاون، فقد تحققت تطورات 

 .باإلرها ومكافحة الهجرةآاألمان في مجال الطاقة و بعض القضايا الحساسة
 الدعم المالي لسياسة الجوار

 من خالل  2010-2007تم تحديد أسس التعاون المالي بين المغرب والتحاد االوروبي للفترة  
التي تم إحداثها في إطار السياسة االوروبية للجوار والتي عوضت  شراآةال للجوار واألوروبية األداة

  ".ميدا"برنامج 
، سيستفيذ المغرب من غالف مالي يقدر 2010-2007للفترة  وطنيال رشاداإلبرنامج وبرسم 

-1996 مليون أورو خالل الفترة 140 مليون أورو مقابل 170 مليون أورو أي بمعدل سنوي بلغ 682بـ
  ". ميدا" في إطار برنامج 2006

  :ويقسم هذا الغالف المالي على خمس محاور آالتالي 
  .%43يون أورو أي  مل296: المجال االجتماعي وجانب التنمية البشرية  
  .%32 مليون أورو أي 215: المجال االقتصادي  
  .%14 مليون أورو أي 93: الدعم المؤسساتي  
  .%7 مليون أورو أي 50: دعم قطاع البيئة  
  %4أي أورو  مليون 28: جانب الحكامة وحقوق االنسان  

 ختالالتاستمرار بعض اال 
تبني  فإن ،وبالتالي. آبيرة اتصعوبل اصدر مشخاص األتنقل حرية تحد منالتي عراقيل  التشكل
انشغاالت  وضمن أولويات توضع أن تستحق الديمغرافي في سياق التكامل ةلهجرل ةسياسة بناء
يعتبر المشكل الفالحي أحد العراقيل الكبرى التي تعوق العالقات التجارية الثنائية، بالنظر إلى و.الطرفين

من شأن تقدم المفاوضات مع  و.ر السياسة الفالحية الموحدةارتفاع معدالت الحماية المقررة في إطا
الشريك األوربي أن يؤدي إلى تليين الشروط الخاصة بولوج السلع المغربية إلى أسواق االتحاد، خاصة 

   .الرفع من صادرات بعض المواد الفالحية المغربية وتلك المتعلقة بنظام الحصص
با وتلك الممنوحة لدول أور على غرار مالية األوربيةالمساعدات اليجب تدعيم ومن جهة أخرى، 

   .دعم دينامية االندماج اإلقليمي والتقارب مع المعايير األوربية وذلك بهدف الشرقية، والوسطى
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  متقدمة  مرتبة  نحواألوروبياالتحاد مع لمغرب اتطور عالقات 2.1.2. 
مكانة متميزة (األوروبي تحاد  االمع عالقاته  فيتقدمالمغرب لمرآز م احتالل ة فكرتوطدت 

التي تعدد الفرص ويعتبر . ر للجوااألوروبيةطالق السياسة ن امع) أفضل من الشراآة وأقل من االنضمام
 ته تنمييةدينامتقوية فرصة مهمة ل شراآته مع االتحاد األوربي فيمرحلة جديدة  المغرب إلى انتقاليتيحها 

رتكز فقط على اعتبارات السوق، ولكن ي أال يجب مرآز المتميز التحديد غير أن. االقتصادية واالجتماعية
 وتسريع الفجوة للحد من ةقوم أيضا على تعدد شبكات التضامن المالي والتكنولوجي الضروريت أنيجب 

 . االقتصاديقاربعملية الت
  األوروبيةوآاالت ال االنضمام إلى البرامج واالندماج من خالل

 سيكون وسيلة فعالة وربيةبرامج األالوآاالت والالمشارآة في فبارات،  هذه االعتإلى وباإلضافة
المبادرة الخاص بزئه جو المنافسة واالبتكارإطار خاص ببرنامج ب ويتعلق األمر. لتسريع عملية االنتقال

 مارآو بولو  وبرنامج،االتصال وبتقنيات اإلعالم الخاص االستراتيجيةبرنامج دعم و،  المقاولةروحو
 والبرنامج 2013 الجماركامج نبرآذا  و2013-2007 وميةبرنامج الصحة العمو ،لنقلبا اصالخ

  . 2013 "فيسكاليس"الضريبي 
تمديد مشارآته ل أن يستغل الفرص المتاحة ، في بعض البرامج فعلياشاركيي ذ ال،المغربوعلى 

بل يجب ،  فقطمل الثقافيتقتصر هذه المشارآة على العأن يجب وال .  آمالحظبعض الهيئات األوربيةفي 
المغرب إلى اطالع  تعاون تهدف برامج للإن اعتماد .أخرى إستراتيجيةشمل مجاالت ت لا نطاقهتوسيع

 إبرام اتفاق فرص تقوية لتوجه جيد من شأنه ة ضروريسيشكل بداية هذه الوآاالت،عمل واستيعابه ل
  .4األوربيةوآاالت الالمشارآة في أعمال مختلف 

أمن الشبكات والمعلومات، والوآالة ب المكلفةرب حاليا في الوآالة األوروبية يشارك المغو 
إلى االنتقال وب.  للبيئةاألوروبية للسالمة البحرية والوآالة األوروبية للسالمة الجوية، والوآالة األوروبية
لوآاالت  اإلى االنضمام  حظوظ المغرب فيم، ستتدع األوروبيتحاداالمع  في عالقاته ميزةمتوضعية 

تطوير ل  األوربيمرآزال مثل األوروبي، في االتحاد األعضاء الدول األخرى، التي ال تضم حاليا سوى
  .ي النباتللتنوع  األوربيوالمكتب ، المهني، ومكتب التنسيق في السوق الداخليةكوينالت

  اتيمؤسسعامل آخر للتقارب ال :توأمةعمليات ال
 ألنها األوروبي المغرب واالتحاد تعاون بينديدا في مجال التوأمة أفقا جال عملياتيشكل تعزيز 

في هذا و. األوروبي ونظيراتها في االتحاد المغربية اإلداراتت وثيقة ودائمة بين قاالع إقامةستتيح 
 في مجاالت البيئة والتجارة الخارجية 2005في نوفمبر ة ياتسسؤ متوأمة ثالثة عقود  الطرفانقعواالتجاه، 

 برنامج دعم إطار في، ر لسياسة الجواية الفعلنطالقةاالتدشن  هذه العقود، التي ندرجتو.لبحريةوالسالمة ا
 15 بـ تعززتورو،أماليين  5 بـتقدرولية  أةميزانيب األوروبي االتحاد  من طرفولممال الشراآة يةاتفاق

  . إضافيةورو أمليون 
  الطاقة التعاون اإلقليمي في مجالتعزيز 

الربط البيني في مجال من خالل أوروبا و- غاز المغربأنبوب عبر اليا بأوروباح يرتبط المغرب
 لتموينا تدبير خلق من أجل اإلرادة األوروبيةتعبئة ولتفعيل هذا التعاون، فالمغرب مطالب ب .الكهرباء
لدان مع ب تبادلال  فرصاالستفادة منبالتالي  و،لكهرباء والغاز الطبيعيل  إقليمية سوقإطار في الطاقي

  . المنطقة األورومتوسطية

                                                 
انظر إلى تصريح . تتطلب المساهمة في الوآاالت والبرامج األوروبية تقديم مبالغ مالية تحتسب على أساس المعايير المعتمدة من طرف آل وآالة  4

جوار، إطار جديد للعالقات مع جيراننا في الشرق  ال-أوربا الموسعة : 2007  مارس 5اللجنة المصادق عليه من طرف مجاس االتحاد األوربي في 
  .والجنوب
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المغرب، إلى  جنوب وشرق المتوسط، التي تمتد من ترآيا دول بين يشبكة االندماج الطاقإن 
عن طريق أو المغرب وسبانيا عبر الربط بين إسيق نقل الكهرباء لتن  األوربيتحاداالمع  ربطها يمكن

، آما لطاقةا في مجال متوسطي نواة قطب إلى خلقرابط تالوسيؤدي هذا .  اليونان وبلغارياالربط بين
 .يحوض المتوسطال وإفريقيا شمال في  اإلقليميةلطاقةاتجارة  سيعزز

  تجارة الخدمات وحق التأسيس
مع األوروبي أربع اجتماعات جهوية االتحاد ، عقد تجارة الخدمات وحق التأسيسوفي مجال 

 مشروع اتفاق االطار الخاص بتحرير الخدمات المتوسط الشريكة لالتحاد وذلك بهدف مناقشةبلدان بعض 
وتندرج هذه االجتماعات في إطار تطبيق توصيات . وحق التاسيس في منطقة البحر االبيض المتوسط

وقد التزم . 2006 مارس 24 األورو متوسطي لوزراء الخارجية المنعقد في مراآش يوم الخامسالمؤتمر
عبر انطالق المفاوضات حول تجارة " أوروميد" الحر الوزراء المجتمعون باستكمال منطقة التبادل

  .2010 في أفق الخدمات وحق التأسيس
: وخالل هذه المرحلة، لم يتم الحسم بعد في بعض نقاط نص االتفاق والمتعلقة على الخصوص بـ 

  ؛ منح حق الدولة األآثر امتيازا العام مقارن مع باقي الشرآاء الدوليين-
   ؛ امتيازا الجهوي للدول الشريكة المتوسطية منح حق الدولة األآثر-
باإلضافة إلى األخذ بعين .  على مستوى بعض الخدماتيميظباإلصطفاف التن االلتزامات المتعلقة -

 .االعتبار التباين المسجل على مستوى التنمية بين الجانبين وآذا تغطية مختلف طرق التزويد بالخدمات
   جنوب المتوسطفرص اندماج دول . 2.2

 سنة برشلونة إعالن إطار فيالعالم الثالث المتوسطية  وفقا لاللتزامات التي تعهدت بها بلدان 
  للتبادل الحر مع ترآياياتإبرام اتفاقفي ، شرع المغرب اإلقليمي ندماجتعلق باالالم الجانب، خاصة 1995

 .أآادير إطار إعالن في واألردن مصر وتونس آل منو
على  لمنطقةدرة اقتكثيف التدفقات التجارية وتحسينٌ ل فرص هامة ى وجودعلات يهذه االتفاقوتنم 

 تدعم التكامل داخل الفروع والمساهمة في  أناتيهذه االتفاق شأنفمن . ة المباشرخارجيةالستثمار الا جلب
 حجم السوق عامال حاسما اتساع وفي السياق ذاته، يشكل .خصصات الصناعيةت جديدة من الأنواعظهور 
  . المنطقةفي ى الكبرعالميةالشرآات الاستقرار  لتأثير علىفي ا

  تنفيذحيز ال التبادل الحر مع ترآيا يةاتفاقدخول  1.2.2.
 على، 2006 من يناير في الفاتحتنفيذ ت حيز ال دخل، التي التبادل الحر مع ترآيايةاتفاقتنص 

 الجمرآية الرسوم  تخفيضي حين يتم السوق الترآية، فإلى المغربية الفوري للمنتجات الصناعية لوجالو
وبخصوص . والضرائب المفروضة على استيراد المنتجات الترآية تدريجيا على مدى عشر سنوات

 إمكانيةقوائم المنتجات، مع بعض  لتنازالت على تقديم الطرفينلمنتجات الزراعية، ينص االتفاق على ا
جل أ من هماات، تعتزم الدولتان تدعيم تعاون قطاع الخدموعلى مستوى. تحسين هذه التنازالت تدريجيا

 . تشجيع تدفق المزيد من االستثمارات الثنائية وتعزيز مواصلة التحرير التدريجي لتجارة الخدمات
 إمكانية إلى فإضافة.  االيجابيةصالعديد من الفربين المغرب وترآيا   التبادل الحريةاتفاقتوفر و

 ه، من شأن هذالمغرب تجاه المباشرة تدفقات االستثمارات الترآية زتعزية ويالتجارحجم المبادالت زيادة 
نظام ال من خالل أسواق االتحاد األوروبي نحو المتوجهة المغربيةلمنتجات ا ولوجدعم ت أن يةاالتفاق
 مسلسل في حلقة وصل هامة ستشكل هاآما أن.  لقواعد المنشأ القطريلتراآمالخاص با يورومتوسطاأل
التهديدات الناجمة عن االرتفاع واقيا من درعا  و المتوسطاألبيضستوى منطقة البحر  على مندماجاال
 . ، خاصة الصينيةاألسيويةلمنافسة ل يقوال
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 6,6لى إ ليصل %52 بنسبة 2006 سنة  بين البلدينالتجاريلتبادل ل  اإلجماليحجمارتفع الولقد 
سنة  %2,1 إلى  سنة%1,5من المغربية  التجارة إجمالي حصة ترآيا في ت انتقل وبذلك.مليار درهم

 القادمة من ترآيا المغربيةلواردات ل النمو القوي إلىعود انتعاش التبادل التجاري بين البلدين يو. 2006
ارتفعت ، وفي المقابل. 2005 سنة مليار درهم 3,56  مقابل2006 سنة مليار درهم 5,5التي بلغت 
 سنة مليون درهم 773 مليار درهم مقابل 1,1 مسجلة 2006 في %44 بـ ترآيانحو المغربيةالصادرات 

2005 .  
 لألرباح  إيجابيتقسيمإلى  أن تؤدي التجارية بين الشريكين الدينامية استمرار هذه  شأنمنو  

 ، الوطنية في بعض القطاعات المهمةمقاوالت للالتنافسية الميزةشكل تحسين فقد ي. المبادالتالناتجة عن 
التبادل  ية التفاقاإليجابيةجوانب ال، واحدا من ةر رخيصاسعبأتموين البس، من خالل مثل النسيج والمال

آما يدل على ذلك مشارآتها الفعالة في طلبات العروض  الترآية مقاوالت مع الالشراآة آما ستتعزز .الحر
خاصة في  ،فالعديد من الشرآات الترآية تقوم بانجاز مشاريع في المغرب. الدولية التي يطلقها المغرب

 . واألشغال العموميةقطاعات البناء
بين الدول  و بينهاالتقارب االقتصاديمن  األوروبيالتحاد لالنضمام إلى اترشيح ترآيا وسيسرع 

 أن ومن شأن التوجه التكنولوجي الذي تنهجه ترآيا.  جديدةصناعية ظهور تخصصات خالل األعضاء من
تي تعتمد على آثرة  الاإلنتاج بعض قطاعات بتحرير سيسمح مام  العالية،ةذات المردوديدعم القطاعات ي

 واجعلي أن الذين يمكن األتراكميزة للمستثمرين ت يشكل وجهة مأنلمغرب ل فيمكن ، وبالتالي.ةملا العاليد
، واإلفريقية نحو الواليات المتحدة وغيرها من البلدان العربية اتهمدرا صمحطة النطالقمن المغرب 
  . القائمةلتبادل الحراات يفاق اتبالنظر إلى
اإلجراءات  مراعاة ترآيا والفرص التي تمنحها اتفاقية التبادل الحر بين المغرب فعيلت يفترضو

 تخفيض التعريفات كفيفال ي. والمؤسساتية القانونية الجوانب وواإلمداد مجاالت اإلعالم في المصاحبة لها
استغالل الفرص التجارية من  البلدين علين التجاريين فيالفا تجارية تمكن ة ديناميخلقوحده ل الجمرآية

  .التبادل الحرفي إطار  منوحةالم
  أآادير يةاتفاقبدء تنفيد  .2.2.2

 جاإلندما تسريع عملية إلى، واألردن المبرم بين المغرب وتونس ومصر أآاديريهدف اتفاق 
 جمرآية وغير الجمرآيةالحواجز ال الجزء الرئيسي من إزالةويتوخى . جنوب-جنوب بين بلدان اإلقليمي

المنتجات ف. 2012سنة  بحلول يةمتوسطاألورو الحر التبادل منطقة إنشاء في أفقعلى التجارة الثنائية، 
 فالحيةلمنتجات الأما ا. تنفيذحيز االتفاق دخول  بمجرد ي من الرسوم الكلمن اإلعفاء تستفيدالصناعية 

 المنطقة العربية الكبرى للتجارة بإنشاءا للبرنامج التنفيذي المتعلق  وفقهاسيتم تحريرف، والفالحية المصنعة
ية  اتفاقلمقتضيات وفقا األعضاءالخدمات بين الدول تجارة ن تحرير أسيتم التفاوض بشفي حين . الحرة

  . منظمة التجارة العالمية الخاصة بتحرير تجارة الخدمات
 .2007سنة رس ما فيذ ينفت حيز اليافعلدير أآا اتفاق دخل، 2004  سنةفبرايرتوقيعه في وبعد 

لمنطقة لالستثمارات ا استقطابدعم آما سي  عليه بين البلدان الموقعةيةتجار ةدينامي أآاديراتفاق سمح وسي
لتوسيع هذه السوق المشترآة التي تعيق  الهيكلية جزء من العقبات القضاء على من خالل ، وذلكالدولية

 . وروأ مليار 150 بـخام الي المحلهاناتج در إجمالي مليون مستهلك ويق120حوالي  التي تضمالجديدة 
. وارداتال لمراقبة تم اعتماد آلية االتفاق،  هذالتقييم المخاطر على االقتصاد المغربي من تنفيذو

 اإلنتاجعلى   توقع الضرر المحتملللتمكن منمستوى واردات منتجات معينة ويتعلق األمر بمراقبة 
  .ريالعصأنواع  وزيت الزيتون والسكر والطحين والورق واألرزة مثل فالحيلمنتجات الاصة ا، خالمحلي
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من تجارتها  %4 ال يتجاوز حاليا األربع قيمة التبادل التجاري بين الدول أن إلى اإلشارةتجدر و
ال ف، 2006 سنة %29بنسبة ارتفعت  الخارجية للمغرب مع البلدان الثالثة مبادالت الأنورغم . الخارجية
الخارجية حصة البلدان الثالثة من التجارة آما أن .  مليار درهم4,4تجاوز ت حيث لم، ة هامشيتهازالت قيم

 %0,6 ومصر لفائدة %0,7نسبة  (2005  سنة%1,2 مقابل 2006 سنة %1,4تتجاوز لمغرب لم ل
 168,5  (األردنع مالميزان التجاري المغربي فائضا يحقق  و).لألردن ةبالنسب فقط %0,1 وتونسل

 مليون درهم على 393 و مليار درهم1,5 بـمع آل من مصر وتونس، في حين يسجل عجزا )مليون درهم
 .التوالي

 بوجود عدة االتفاق الموقعة علىلمغرب مع البلدان األخرى ل يةتجارال  المبادالتضعفويفسر 
، وضعف اإلنتاجيةع الهياآل ضعف تنوب يتعلق األمر خصوصاو. يجب تجاوزهاقيود ذات طابع هيكلي 

ما بين هذه  ات النقل شبكآذا ضعفنية، وتق التجارية، والقواعد والمعايير الاإلجراءات بين مةءالموا
 .الدول

في  التعاون بين الشرآات المصدرة تقوية اإلقليمي االندماج تعزيز يتطلبوفي ظل هذه الظروف، 
خاصة أسواق  الخارجية، األسواق في توفرةالماستغالل الفرص التجارية  حسن هذه الدول من أجل
 ى الصغرقاوالتلمصدرين تمكن المل اتحادات إنشاءدعم يجب لهذا الغرض، و. االتحاد األوروبي

 األسواق الرئيسية وجلو الالزمة لها حجمها وقدراتمن زيادة  على االتفاقوالمتوسطة في البلدان الموقعة
دعم  لالضرورية والمالية البشريةالموارد ب  هذه المقاوالتتزويد من خالل ،ومواجهة المنافسة األجنبية

  . األسواق المربحة في  تموضعها وتعزيزتنافسيتها
  يسفرقد، األوروبي مع االتحاد ة قواعد المنشأ األورومتوسطينظام تجميععالوة على ذلك، فإن 

 للوصول إلى مصادر التموي االقتصاديين، خصوصا من حيث حرية الفاعلين لآبيرة بالنسبةعن مزايا 
 من المدخالت، دون ها وارداتمن االستفادة من المغربية مقاوالتلاكن ستموبصفة خاصة، .  التكاليفبأقل
  . األوروبي االتحاد أسواق جها إلىول وإعاقة

سيما  ، والأآادير اتفاق إلى المتوسطيةنضم سائر البلدان العربية ت أن فيد لدول المنطقةن الممو 
سع وتليشكل هذا اسو. الشراآة ية بموجب اتفاقاألوربي االتحاد تربطها عالقات جيدة معئر التي الجزا

آما سيشكل أحد عوامل إعادة تفعيل ، األورومتوسطية الحر بادل منطقة التإنشاء إلنهاء إضافيةمرحلة 
  . اتحاد المغرب العربيمسلسل بناء

   اتحاد المغرب العربي إحياءسبل . 3.2.2
 تقوية إلى وإضافة . من التكاملإطار ضمن ملحة المغاربي ضرورة اقتصادية جندمااال أصبح

 الشراآة عامال أساسيا لتعزيزشكل إحياء اتحاد المغرب العربي يالعالقات االقتصادية بين بلدان المنطقة، 
الل آثاره ، من خعلى جلب االستثمارات الخارجية المباشرةلمنطقة قدرات ا قوية وتاألوروبيمع االتحاد 

   . مليون مستهلك80 التي تضم  وتوسيع حجم السوقاإلقليمييجابية على االستقرار اإل
 بادالت االقتصاديةمالال زالت ، المغاربية حاليا تاالقتصادياوبالرغم من وجود تكامل واضح بين 

مع االتحاد  الخارجية بمبادالتها مقارنة اها مستوبضعفتتسم التجارية ما بين دول المغرب العربي و
 %66مليار دوالر، مقابل  137 من إجمالي تجارتها الخارجية التي تبلغ %2 حيث ال تتجاوز. األوروبي

  .بقية العالم مع %19 و مع باقي البلدان الصناعية%13 واألوروبيمع االتحاد 
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ء اتحاد  السبل الممكنة إلحياإحدى المغاربيةلبلدان في ا الخاصة مقاوالت بين الويشكل التعاون
. اإلقليمي االندماجفي العديد من مشاريع نجاعته ظهر أخيار بالواقع يتعلق األمر في  و.المغرب العربي

في  االتحاد المغاربي للمقاولين من خالل إنشاء بين المغرب وتونس وقد بدأ هذا النوع من التعاون
فكري تم  منتدىمشروع ل من خال وآذلك ينالتونسيجمعية رجال األعمال   منمبادرةب 2007فبراير

 ، تتجلى مهمته في وضع2006بمناسبة انعقاد اجتماع اللجنة العليا المشترآة في شتنبر إنشائه اقتراح 
 معرضم ينظتألول مرة، آما تم و. قادمةال سنوات  خالل الخمس بين المغرب وتونسللشراآةرؤية 

  .حاد المغاربي للمعارضاالتإثره  على ئ، أنش2007 يونيوالدار البيضاء في بالجزائر 
 عبر آليات تعزيز  خاصة االقتصادي المغاربي،ندماج لالأساسية دعامة المالي ندماجسيشكل االو

تندرج في و . الكبرىةمشاريع البناءال مؤسسات مالية مخصصة لتمويل وإنشاءالصادرات داخل المنطقة 
 الجزائر  آل من فيلقاءين نظم يذ صندوق النقد الدولي الطرف من المدعومةجهود هذا االتجاه ال

الستثمارات في لثالث مخصص ، آما سيعقد لقاء  المالي في المنطقةندماجالوالرباط تمحورا حول مسألة ا
 . 2007نوفمبرخالل تونس 

اجتماعين خصصا لجنة الخبراء ، عقدت 2006رباط المنعقد في دجنبر مؤتمر الوعلى هامش 
 وهمت هذه التوصيات تسهيل تمويل التجارة الخارجية. خالل المؤتمرالمعتمدة توصيات تحليل ال ولمتابعة

علين في القطاع اتقوية التعاون بين الف و،البنكية والقوانين االستثمار المغاربيين، ومواءمة أنظمة األداءو
  . المعلومات المالية وطالع على القوانيناإل إلكترونية تسهل  بوابةإنشاء والمالي

..  الماليالندماجاص فيما يخاإلقليمية  التجارب االستفادة منب العربي المغروتستطيع دول 
 تباين رغم مثمراكون ي أنتدريجي يمكن ال المالي الندماجاأن  تبين األوروبي مثال، االتحاد فتجربة

 مجلس التعاون  بلدانأوضحت تجربةوقد  .األعضاء للدول واألنظمة القانونيةالظروف االقتصادية 
 نسبيا ذات مستويات متقاربة بلدان بينق بعندما يطيتحقق  أن المالي والنقدي يمكن ندماجاال أن الخليجي

 . في الموارد والهياآل االقتصادية
ويتعلق .  الماليلالندماج قويا اقصير حافزعلى المدى الاتخاذ بعض التدابير أن يشكل يمكن و

 المنطقة، من خالل تبسيط ي بين دول التجارتعوق التبادل المالية التي حواجزض اليخفأساسا بت األمر
ض التكاليف وعدد يخفت فضال عن بالتجارة، خاصة البنكيةق على العمليات الب التي تطاإلدارية اإلجراءات

  .بادالتم تمويل الآليات
 تنشيط فيعامال أساسيا وحاسما  الذي يعتبر  النقلتحسين ظروفيجب وإضافة إلى ذلك، 

بين دول المغرب  الحديديةالسكك وخطوط  الطرق ن الصعب حاليا تعزيز شبكات منوإذا آا. المبادالت
 على غرار اتفاقية، حسن الملحوظ حالياالتالنقل البحري والجوي لدعم ب الواجب االهتماممن ف، العربي
سنة بر جن في دالمغربية الملكية والخطوط التونسية  الجويةبين الخطوطالتي أبرمت  المفتوحةالسماء 
2006. 
   بين المغرب والواليات المتحدة التبادل الحر ية اتفاق.3.2

وتهم . 2006ينايرفاتح في التنفيذ الواليات المتحدة حيز  و التبادل الحر بين المغربيةاتفاقدخلت 
 .لمنتجات الصناعية والزراعية والخدماتا أسواق وجولخاصة  جميع المجاالت تقريبا، ية االتفاقهذه
حماية  و،والشفافية، واالستثمار، وميةالعمات قصفوال ،الفكرية الملكيةيشمل االتفاق على ذلك،  عالوةو
   . والبيئةشغلال

و هكذا و بعد سنة من دخول هذه اإلتفاقية حيز التنفيد، سجلت المبادالت التجارية بين البلدين 
المتحدة في المبادالت و أنتقلت حصة الواليات .  مليار درهم11,3 لتصل إلى 30%إرتفاعا ملموسا بنسبة 

  2006. و 2005 ما بين 3,5% إلى 3%الخارجية من 
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 األجهزة أساسا شملت و، مليار درهم2,1 الواليات المتحدة نحو المغربيةالصادرات وبلغت 
 وفي المقابل، .المكسراتبعض أنواع  والفاآهة وواألحذية، ئيةالغذامعلبات المواد  والمالبس والكهربائية
 القادمة من ةت المغربيالوارداسجلت 

إلى  لتصل سريعا نمواالواليات المتحدة 
 خصوص تكونت على المليار درهم 9,14
 الطائرات، والحبوب، واآلالت، من
بذلك  و.ةالكيماويالمواد البالستيك وو

وصل العجز التجاري مع الواليات 
 ماليير 7المتحدو األمريكية إلى حوالي 

 .درهم
ابية تنحصر أهم النتائج االيجو

 التبادل يةاتفاقالتي ينتظرها المغرب من 
في خصوصا  المتحدة الوالياتمع الحر 

  .تدفق االستثمارات
 ارتفاعا قويا خالل المغرب نحو  فقد سجلت االستثمارات والقروض الخاصة األمريكية الموجهة

، ماليةالآ قطاعات عدة  األمريكيةاالستثماراتوهمت  .5  درهمار ملي2,6  حيث بلغت،2006 سنة
  .  والسياحة والنسيجوالهندسة ، وااللكترونيوالقطاع الكهربائي

  اإلفريقيةالقارة  نحو لمغربل توجه جديد. 4.2
 عن طريق التفاوض إفريقيا مع قتصاديةاالاختار المغرب خالل العقد الماضي تعزيز الروابط  

. إفريقيا بلدا 17 مع التفضيلي الطابعذات  أووإبرام العديد من االتفاقات التجارية من النوع التقليدي 
  الخارجيةاألسواق تنويع نطاق فريقية وآذاسوق اإلالمن حصة المغرب  تعزيز إلىهذه المبادرة  تهدفو

  . أمام المنتوجات الوطنية
 عادن الم في قطاعات خاصةإفريقيا، في أآثر انتشارا الخاصة ةالستثمارات المغربيا تصبحوقد أ
 قويالحظ وجود ي القطاع المالي، فعلى مستوى. تصاالتالنقل واال و العموميةاألشغالوالمالية و

 الشعبي بنك، خاصة البنك المغربي للتجارة الخارجية، والإفريقيا في ةلمجموعات المصرفية المغربيل
 6السنغالالدول اإلفريقية آ في بعض بنوك يتوفر على مساهمات إستراتيجية ذيوالتجاري وفا بنك، ال

 . مالي ومؤخرا في تونس والغابون وا والكونغوغينيو
ها في قطاع التعدين من خالل فرعحضورا إفريقيا ملحوظا  أونا تسجل شرآةومن جانبها، 

العاملة " التازي"و" الشعبي"وتتواجد مجموعتا . بورآينافاسو والنيجرومالي و غينيا  آل من في"مناجم"
 وتساهم الخطوط الملكية. السنغال وغينياومالي  والعاجفي ساحل في قطاع البناء واألشغال العمومية 

 وقعت مع آما، %51 بـية السنغالالشرآة الجوية وةموريتانيال في رأسمال آل من الشرآة الجوية المغربية
 شبه إقليمية تسمى  شرآة طيران إنشاء اتفاق علىبرتوآول ىلوسطا إلفريقيااالتحاد االقتصادي والنقدي 

 .ىلوسطا إلفريقياتحاد االقتصادي والنقدي الالشرآة الجوية ل
 آما،  االتصاالت الموريتانية رأسمالمن %50 تملك اتصاالت المغرباالتصاالت، مجال في و

 ،ورآينافاس في مجال االتصاالت ببالتاريخيالفاعل ، شرآة أوناتيل رأسمالمن  %51 قامت بشراء
 .2007ابون في فبراير غاتصاالت ال من رأسمال %51 وآذلك، 2006خالل دجنبر 

                                                 
  معطيات مؤقتة خاصة بمكتب الصرف 5

  .2008ثالث وآاالت بالسينغال ويعتزم فتح عشر وآاالت في أفق سنة " التجاري وفا بنك"، فتح 2006 منذ يوليوز  6

مبيان 1 : توزيع اإلستثمارات املباشرة األمريكية يف املغرب 
حسب أهم القطاعات 

خمتلفات

السياحة

خدمات أخرى

العقار

الصناعة
التجارة

الألشغال الكربى

مكتب الصرف : املصدر
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تقنيات اإلعالم واالتصاالت إتحاد  ةألنشط التطور التدريجي اإلشارة إلى أيضاومن الضروري 
التجارة حصة من  %36 تمثل حاليا التي أصبحت يةغربال وتصدير الخدمات على مستوى أسواق إفريقيا

معلوماتية وااللكترونية من مجموع الوسائل ال أساسا أعضاء االتحادصادرات  وتتشكل .الخارجية
، الكامرونيةوية الغابونالسوق  وتستهدف بصفة خاصة ة آلية،قالمستخدمة في التحويالت المصرفية بطري

االتحاد خالل  ومن أجل تعزيز فرص تصدير منتجاته، أبرم. دمج شبكات االتصاالت ونشرمتبوعة ب
 العمل أرباب مع منظمات ى خلق شراآات، آما يهدف إل شراآة مع نظيره السنغالية اتفاقي2007 زيوليو

  .ساحل العاج والكاميرون والغابونمن   آل فيالمختصة في نفس القطاع
ه على عقد للمساعدة التقنية في مشروع تزويد العاصمة لوحصبعد  و، وعلى مستوى قطاع الماء

، حظي المكتب "Canal de Provence" بالماء الصالح للشرب بشراآة مع الشرآة الفرنسية ةالموريتاني
 10 لمدة الكاميرونبر الشرآة الوطنية للمياه بيدتعقد الوطني للماء الصالح للشرب خالل السنة الجارية ب

  .سنوات
ت  خلقالسنغالية للكهرباء، آماالمكتب الوطني للكهرباء جزء من رأسمال الشرآة ويمتلك 

آما . زيغينشور وداآار الرابط بين الستغالل الخط البحري سنغالي - يع مشترك مغربو مشر"آوماناڤ"
قطاعات مثل ال في األسواق اإلفريقية على مستوى بعضخرى األ  المغربيةشرآاتال تنشط العديد من

  .التوزيع ووالصيد البحري والفالحة " إفريقيافارما غرب"األدوية صناعة 
 إفريقياتعزيز موقع المغرب في نحو  

لبعث  يا منه وسعإفريقيا فيلتنمية ل أللفيةا أهدافتحقيق  الجميع في ة منه ألهمية مساهمإدراآا
سنة لقاهرة المنعقد با ةفريقي إ-األورولقمة ا مؤتمر ، خاللالمغربعمد ، األفارقة قوية لشرآائه إشارة

 منتجاتها من الرسوم موازاة مع إعفاء تقدما األقل اإلفريقية البلدان ه المستحقة على ديونإلغاء ، إلى2000
 .المغربية السوق هادخولعند  ةالجمرآي

 مع لتزاماتاإلجديدة للمساعدات وال باألساليب الخاص باريس إلعالنوفقا و ذلك، إلى وباإلضافة
المساعدات قيمة من من المتوقع الرفع ، ...)يغلز، مونتيريإغلين  (ي العالمالصعيدالشرآاء على 

لمغرب دورا  العبيأن وفي هذا الصدد، يمكن . ة القادمخالل السنوات إفريقيا فيالتنمية لدعم ة يالحكوم
 .ات فعالية المساعدلضمانثالثي التعاون ال إطار في تقنية الساعدةالمبهاما فيما يتعلق 

 الضرورية البنى التحتية تعاني من ضعف جنوب الصحراء وإذا آانت العديد من دول إفريقيا
 اتخبرال نقل يساعد هذه الدول من خالل أنالمغرب يمكن المحرومة، فللمناطق لرفع التهميش عن 

التطهير وبناء الطرق  ولشربل ء الصالحمابالاء وكهرب بالالقرى وتزويد و ةماحكالفي مجاالت المعرفة و
 .القروية

جل أ من اإلفريقية في المؤسسات والمنظمات يتهحسن تمثيلأن يالمغرب على ، فضال عن ذلكو
 يات الروابط بين الغرف التجارية والتمثيلقويةتومن شأن . قافيالث و االقتصادي والسياسيوارتعزيز الح
  .الشراآة عطي دينامية أآبر لهذهأن ي ةالدبلوماسي

  استقطاب وتحرر متزايد لالقتصاد الوطني. 3
لقد دخل المغرب خالل السنوات األخيرة مرحلة جديدة في مسلسل تطوره االقتصادي 

قتصادي واستقطاب جيد لالستثمارات األجنبية االطار اإلباستقرار  الذي تميز أساسا ،واالجتماعي
  .المباشرة واندماج متزايد في االقتصاد العالمي
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  اعتراف دولي متزايد بجهود اإلصالح المبذولة . 1.3
 الذي تيجة لمسلسل اإلصالحاتنتحسين استقطاب المغرب لالستثمارات األجنبية المباشرة يأتي 

 هم أساسا تأهيل اإلطار الماآرو اقتصادي، وتحسين مناخ األعمالي والذلسلطات العمومية باشرته ا
. وعصرنة اإلدارة باإلضافة إلى خوصصة الشرآات العمومية االستثمار وحرآية القطاع الماليو

 ق، وتطبي...)ميناء طنجة المتوسطي، الطريق المتوسطية(وصاحب هذه اإلصالحات إنجاز مشاريع مهمة 
  ...).، المخطط األزرق"انبثاق"خطط م(سياسات قطاعية هادفة 

وقد دعم المغرب أيضا اندماجه في االقتصاد العالمي، آما يشهد على ذلك تحرير االقتصاد 
معها المغرب وقع وهكذا وصلت نسبة المبادالت الخارجية للدول التي . وانفتاحه المتزايد على الخارج

بالنسبة  و. بالنسبة للصادرات%77ردات و بالنسبة للوا2006 سنة %61معاهدات التبادل الحر إلى 
  .2006سنة  %55 إلى 2000 سنة %44لمعدل االنفتاح، فقد انتقل من 

وآالة فباإلضافة إلى . آما تحسن تصنيف المغرب تدريجيا من طرف الوآاالت الدولية للتنقيط
ويل مستقرة إلى أن الوضعية االئتمانية المغرب لألمد الط 2007 التي أآدت سنة "ستاندارآند بورز "

والتي " رتبة اإلستثمار "2007للمغرب خالل أبريل منحت  " فيتش ريتينغ" ، فإن وآالة (+BB)إيجابية 
تدل على التطورات الفعلية المنجزة من طرف بالدنا فيما يخص اإلصالحات السياسية واالقتصادية 

  .و االقتصاديوالتحكم في اإلطار الماآرواقتصادي وتحسين وتيرة النم واالجتماعية
ما و وه. ويترجم هذا التصنيف أيضا الثقة التي تتمتع بها بالدنا من طرف المجتمع المالي الدولي

  .7 مليون أورو500 بمبلغ 2007يشهد عليه نجاح اإلصدار الثاني لسندات الدين في يونيو 
 697آما قوبلت الجهود المبذولة من طرف المغرب فيما يخص اإلصالحات بهبة أمريكية بـ

 واعتبرت بالدنا من بين الدول الستة .(MCA)مليون دوالر، ممنوحة من طرف حساب تحدي األلفية 
 وقد برهن المغرب، حسب هذه.  بلدا مرشحا66عشر المستحقة لهذه اإلعانة المالية األمريكية من بين 

 أآثر د، واقتصا.)..مراقبة الرشوة، فعالية الحكومة، حرية التعبير(، عن حكامة جيدة (MCA)المؤسسة 
، وآذا اهتمام آبير بالتنمية ...)نوعية المساطر، اآلجال والتكاليف المرتبطة بإنشاء المقاوالت(تحررا 

نسبة الناتج الداخلي الخام المخصص للتعليم االبتدائي العمومي، نسبة استكمال طور السلك (البشرية 
  ...).االبتدائي، نسبة التلقيح

 التنافسية العالمية ل في تقريره األخير حو"FEM"االقتصادي العالمي من جهته، أشار المنتدى 
إلى التطورات التي حققها المغرب على مستوى مختلف المكونات األساسية للتنافسية، مثل البنية التحتية، 

نشاء سعر الصرف الحقيقي وأيضا اإلجراءات المتخذة من أجل إ ووالمؤسسات، واالدخار الوطني،
حول  "يومية وول ستريت" و"Heritage Foundation" "يرتاجإمؤسسة "يما عبر تقرير ف. المقاوالت

الحرية االقتصادية على المستوى الدولي، عن التطورات المهمة المنجزة من طرف المغرب، خصوصا 
  .على مستوى مناخ األعمال والنظام النقدي

المغرب المرتبة األولى، حسب أما فيما يخص اإلصالحات المسهلة إلنجاز المشاريع، فقد احتل 
ويأتي هذا . (MENA)البنك الدولي والشرآة المالية الدولية، في منطقة دول شمال إفريقيا والشرق األوسط 

تخفيض الرأسمال األدنى  التباين نتيجة للتطورات المهمة المنجزة من طرف المغرب، خاصة على صعيد
تسهيل عملية تحويل الملكية بتخفيض حق ، درهم 10.000 إلى 100.000المطلوب إلنشاء مقاولة من 

 .تبسيط اإلجراءات الضريبية و. من قيمة البضائع%2.5 إلى %5التحويل من 

                                                 
   أنظر التفاصيل في الجزء الرابع من التقرير 7
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ويتعين أن تتواصل هذه الجهود ببالدنا بواسطة تسريع اإلصالحات اإلقتصادية، والمؤسساتية 
لبحث والتطوير، والشفافية، خصوصا في مجال القضاء، والتربية والتكوين، واالبتكار، وا والقطاعية

    .ومحاربة الرشوة، ومرونة سوق الشغل
  تطور إيجابي الستقطاب المغرب لالستثمارات األجنبية المباشرة . 2.3

عرفت االستثمارات األجنبية المباشرة في المغرب ازدهارا مهما خالل السنوات األخيرة، حيث  
 25,5 لتتضاعف خمس مرات إلى 2000سنة ر يي مال5 إلى 1996 مليار درهم سنة 2,9ارتفعت من 

ونتيجة لذلك، . مليار درهم20,7، 2007عة أشهر األولى من تسوقد تجاوزت، خالل ال. 2006مليار سنة 
تحسنت نسبة هذه االستثمارات في التكوين الخام للرأسمال الثابت وفي الناتج الداخلي الخام، حيث انتقلت 

 إلى 1,4% بالنسبة للتكوين الخام للرأسمال الثابت، ومن 2006 سنة 15,5% إلى 2000 سنة  5,9%من 
التطور من تحسين تصنيفه على الصعيد   بفضل هذامكن المغربتو.  بالنسبة للناتج الداخلي الخام%4,4

 واحدا من بين الدول 2000الجهوي فيما يخص استقطاب االستثمارات األجنبية المباشرة، ليصبح منذ سنة 
 %9ويستقبل ) 2003األول سنة (فريقيا األآثر جاذبية لهذا النوع من االستثمارات الثالث األوائل في إ

  .آمعدل من االستثمارات المتوجهة إلى منطقة دول شمال إفريقيا والشرق األوسط
، يحتل المغرب مرتبة أحسن من "CNUCED"وحسب مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 

آما أن بالدنا لها ترتيب جيد على الصعيد . ند، واندونيسيا وترآيابعض الدول، آالجزائر، ومصر، واله
ويحتل أيضا موقعا أحسن . فيما يخص المداخيل الفعلية لالستثمارات) 2004 سنة 67 مقابل 43(الدولي 

  ).77(وتونس ) 66(، ومصر )57(من الدول الناشئة مثل بولونيا 
لى الصعيد العالمي، توجد مجموعة من إضافة إلى تطور االستثمارات األجنبية المباشرة ع

ويتعلق األمر هنا أساسا بمختلف . العوامل التي تحدد التدفق المتزايد لالستثمارات نحو المغرب
اإلصالحات المنجزة من أجل تحسين مناخ االستثمار، وتحويل الدين الخارجي إلى استثمارات، خوصصة 

 سنة 32 مشروعا مقابل 54، 2005دنا في سنة وهكذا استقطبت بال. المؤسسات والشرآات العمومية
، )2004 سنة 295 (363أما بالنسبة لفروع الشرآات المتعددة الجنسيات، فقد وصل عددها . 2004

  . بمصر271 و في تونس273مقارنة مع 
. ومن جهة أخرى، فقد انفصلت االستثمارات األجنبية المباشرة تدريجيا عن عمليات الخوصصة

 مليار درهم 6,4الستثمارات األجنبية المباشرة، خارج مداخيل الخوصصة، بمعدل حيث تزايد تدفق ا
  .2006 و2001 مليار درهم بين 12,1 إلى 2000-1995خالل الفترة 

  

    مبيان 2 : تدفق اإلستثمارات اخلارجية املباشرة 
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الستثمارات األجنبية لوحسب التوزيع الجغرافي، يعتبر اإلتحاد األوروبي المصدر األساسي 
من مجموع االستثمارات الواردة على بالدنا خالل الفترة  %87إذ ناهزت حصته . المباشرة نحو المغرب

في حين تبقى االستثمارات .  من هذه االستثمارات75,5%وتمثل فرنسا واسبانيا لوحدهما . 2000-2006
 الشأن بالنسبة للدول العربية، بالرغم من التدفقات الواردة من آذلك . 2,7%األمريكية ضعيفة في حدود 

  .2005 مليون درهم سنويا منذ 700متحدة التي تجاوزت اإلمارات العربية ال
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مبيان 3 : توزيع اإلستثمارات اخلارجية املباشرة يف املغرب حسب أهم الدول  
2006-2000  خالل الفترة

  
أما على الصعيد القطاعي، فقد همت هذه االستثمارات خالل السنوات األخيرة آال من قطاع 

- 2000خالل الفترة وتمكن قطاع االتصاالت من استقطاب أهم نسبة . الصناعة والعقار واالتصاالت
  .صاالت المغرب، بفضل خوصصة ات) من المجموع35%( 2006
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مبيان 4: تطور نسبة أهم القطاعات يف اإلستثمارات اخلارجية املباشرة

اإلتصاالت الصناعة العقار األبناك

الصرف مكتب :   املصدر
 شرآة التبغ، وسوناسيد ة، نتيجة خوصص)28,2%(ويحتل القطاع الصناعي الصف الثاني 

ر في  العقاقطاعيأتي ومن جهته، ). السيارات(، وسوماآا )صناعة اإلسمنت(، وسيور )صناعة الحديد(
نة المتنامية لقطاع  إلى المكاوتجدر اإلشارة هنا. 2002المرتبة الثالثة بفضل حرآية هذا القطاع منذ 

 . القطاع األآثر استقطابا لالستثمارات األجنبية في المغرب2006، الذي أصبح منذ 2004السياحة منذ 
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  آفاق وسبل التقوية: استقطاب االستثمارات األجنبية المباشرة . 3.3
لتي الشرآات إلى الخارج اانتقال آذا آفاق ازدياد و اإلصالحات المنجزة المغرب بفضلتمكن يس

آما يعزى هذا . خولت تقسيما عالميا جديدا للشغل، من تسريع استقطابه لالستثمارات األجنبية المباشرة
نه أن يجعل من المغرب أالتفاؤل أيضا إلى اتفاق التبادل الحر بين المغرب والواليات المتحدة، الذي من ش

  .اراتمكنه من تحويل التكنولوجيا والمهآما سيأرضية جهوية لالستثمارات 
من جهة أخرى، فقد اختير المغرب من طرف مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 

"CNUCED" من بين الدول السائرة في طريق النمو المستقطبة مستقبال لالستثمارات في مجال البحث 
، حسب هذه 8 مهماوسيعرف هذا النشاط في المستقبل تدويال. 2009-2005خالل الفترة نمية والت
وتجدر اإلشارة هنا إلى الثقة التي حظي بها المغرب من طرف المجتمع الدولي فيما يخص آفاق . سسةالمؤ

 في يوليوز ة الدوليةلخروج الناجح إلى السوق المالياتطوره اإلقتصادي، خصوصا مناخ األعمال، نتيجة 
  .الماضي
التكوين  وي التعليمالدروس المستخلصة من التجارب الدولية آيف ساهم االستثمار فلنا تبين و

وستمكن المبادرات الوطنية لتكوين . المهني في جعل دولة ايرلندا مرآز استقطاب لالستثمارات األجنبية
موارد من بالدنا مكين  من ت2020نويا إلى غاية س طبيب 3.300 و2010 مهندس سنويا في أفق 10.000

 .بشرية مؤهلة تساهم من رفع تحديات التنافسية والتنمية

 
  يةيرلندالتجربة اال: التكوين في خدمة استقطاب االستثمارات  :1ار إط
، تدفقا هاما من االستثمارات األجنبية المباشرة تضاعفت خمس مرات خالل ت، منذ أواسط التسعينيااعرفت ايرلند

طة اتخذت منذ أواخر ويعزى هذا التدفق إلى سياسة نشي.  مليار دوالر20 ماليير إلى 4الخمس السنوات األخيرة، منتقلة من 
والتربية )  نحو قطاعات المعرفةهالتوج(والصناعي ) تخفيض الضريبة على الشرآات(الثمانينات في الميدان الضريبي 

ومكنت الجهود المبذولة في التربية والتكوين من تطوير الكفاءات في محيط اجتماعي مالئم بعد  .والتكوين المهني خصوصا
وينطلق ارتباط نظام التعليم بتفعيل االستثمار في الرأسمال البشري من التعليم األولي إلى . 1987الميثاق االجتماعي لسنة 

  .التعليم العالي والتكوين المستمر

، وازداد عدد الطلبة 1992 حامل شهادة سنويا منذ 35.000ويوفر نظام التربية بايرلندا لسوق الشغل أآثر من 
 من التالميذ الذين أتموا تعليمهم االبتدائي %100وهكذا فقد تمكن . %35جيا والهندسة بـالمسجلين بالمدارس العليا والتكنولو

، وهي نسبة أآبر من المملكة %40من متابعة دراستهم الثانوية، وقدر عدد السكان الذين بلغوا على األقل التعليم العالي بـ
لشهادات العليا بايرلندا أساسا بمجانية التعليم العالي منذ وترتبط النسبة المرتفعة لحاملي ا. (23%)وألمانيا ) %31(المتحدة 
ذات )  مؤسسة للتكنولوجيا13 جامعات و7( مؤسسة ممولة من طرف الدولة 20 من حوالي م، وهذا يتكون هذا النظا1995

  .توجه مهني جيد

صوصا المستويات ودعمت سياسة التكوين بايرلندا أيضا بالحاجة إلى الخبرات، من طرف الشرآات األجنبية، خ
 حاجيات الشرآات، عن ةويعتبر تميز ومردودية سياسات التربية نتيجة لتلبي) سنتين أو ثالث سنوات+باآالوريا(المتوسطة 

طريق إحداث فروع تكنولوجية مهنية متوفرة خصوصا في الثانويات التقنية الجهوية والمؤسسات التكنولوجية، وآذلك 
وقد مكن التعاون المكثف . (Dublin) ودوبالن (Limerick)ى الشرآات مثل ليمريك بإحداث جامعات جديدة مفتوحة عل

  .بين الشرآات والنقابات إلحداث برامج التكوين من تحسين تأهيل قدرات وإنتاجية اليد العاملة

اشرة بفضل وهكذا، لعبت سياسة التربية والتكوين المهني بايرلندا دورا مهما في جاذبية االستثمارات األجنبية المب
المنهجية التشارآية والمتكاملة مع السياسات البنيوية األخرى التي ترمي إلى مسايرة الموارد للحاجيات من حيث الكمية 

آما حسن التأهيل الجيد لليد العاملة حاليا استقطاب االستثمارات األجنبية المباشرة في القطاعات ذات القيمة . والجودة
 .دلة والصحة والمعلوميات والبحث والتطوير وآذا الخدمات الماليةالمضافة العالية، مثل الصي

                                                 
  « SQLI »في مجال البحث والتطوير خصوصا في قطاعات المعلوماتية وااللكترونية  على غرار  من المراآز  استقطب المغرب مجموعة 8

في آل من « STMicroelectronics » ، و 2004 في « Eolane Electronics manufacturing Services »، و 2003بفرنسا في 
 .هوالندا وسويسرا



  2008ير االقتصادي والمالي التقر
  

 
 زارة االقتصاد والماليةو                                                                                                                                        

     
 

 

26 

. محرآات للدينامية االقتصادية آيتبين مما سبق أن مسلسل العولمة يبرز أهمية األقطاب الجهويةو
 دور التجارة الجهوية محددا أساسيا للنمو شكلإليها، ففي أغلب المناطق الجغرافية التي تم التطرق 

مثل أهمية االندماج الجهوي في دوره آقاعدة خلفية فيما يتعلق بتدعيم تنافسية المقاوالت، وتت. االقتصادي
  .وآذا آأداة المتصاص الصدمات الخارجية في حالة تغير الظرفية

وقد عرفت البلدان الصاعدة في آسيا، آما في أمريكا الالتينية وأوروبا، آيف تضع أشكاال للتعاون 
في حين أن . لية المتاحةيمن استغالل المستويات المختلفة للمزايا التفضاالقتصادي والتجاري تمكن 

 الجنوبي ظلت محدودة، محيطه يخص تطوير بنيات إنتاجية مندمجة حول فيمامساهمة االتحاد األوروبي 
  .عكس ما حصل في بلدان شرق أوروبا

ة لبلدان المنطقة وآذا من جهة أخرى، تشكل العراقيل التي يعرفها االندماج المغاربي خسارة آبير
قد تدعم المبادالت بين  فأما محاوالت االندماج الجهوي األخرى، آاتفاقية أآادير. لالتحاد األوروبي

ويشكل نجاح .  تحسن اإلطار التشريعيةطيشر األطراف الموقعة وتعطي االنطالقة لدينامية جهوية حقيقية
وتعتبر تجربة الصين . ادالت واالستثمارات الدوليةاالندماج الجهوي مقدمة الندماج ناجح في ميدان المب

فقد لعبت التجربة المكتسبة على صعيد أسواق آسيا النامية دورا أساسيا . في هذا الباب نموذجا يحتذي به
عالمات في تمكين المقاوالت الصينية من اختراق األسواق الدولية، وذلك في قطاعات ترتكز حاليا على ال

  .الصينيةالتجارية 
موازاة مع مواصلة اندماجه في المنطقة األورومتوسطية وتعميق عالقاته مع الواليات المتحدة و

. األمريكية، يمكن للمغرب أن يستفيد من هذه التجربة الستغالل الفرص التي تمنحها األسواق األفريقية
معاهدات عدة  إضافة إلى وجودو. وتحقق المقاوالت المغربية المتواجدة في هذه األسواق نتائج جيدة

بإمكان واتفاقيات تجارية تفضيلية غير مستغلة بالكامل، يمكن أن تشكل األسواق اإلفريقية محطة 
طة لفائدة المقاوالت ادور الوس أن تلعب هذه األخيرة أيضاآما بإمكان . المقاوالت المغربية االستفادة منها

  .قتصادية، وذلك في إطار تعاون ثالثيالدولية، من أجل الوصول ألسواق تعتبر خطرة من الناحية اال
ن المخاطر التي يمكن م أآثر اوفي الختام، يعتبر المحيط الدولي للمغرب مالئما، حيث يوفر فرص

تسريع وتيرة اإلصالحات واعتماد سياسات قطاعية متناسقة من أجل رفع التنافسية وتعزيز عبر مواجهتها 
  .إمكانيات النسيج اإلنتاجي الوطني
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  االقتصاد الوطنيإنجازات: الجزء الثاني 
 

عرفت المؤشرات الماآرو اقتصادية خالل السنوات األخيرة تحسنا مهما، حيث تعزز النمو 
اض تحقيق فائض في الحساب الجاري والتحكم في التضخم وضبط عجز الميزانية وانخفتم االقتصادي و

وتترجم هذه النتائج مجهودات السلطات العمومية في . مستمر للدين العمومي نسبة إلى الناتج الداخلي الخام
وقد تمحورت هذه السياسات على الخصوص حول تحسين مناخ . مجال السياسات االقتصادية واالجتماعية

 ومستدام وقادر على توفير األعمال ودعم القطاعات الواعدة وتوفير الشروط المالئمة لتحقيق نمو قوي
  .فرص الشغل

فقد تمكن المغرب بفضل نهج سياسة ماآرواقتصادية سليمة واالنعكاسات االيجابية لإلصالحات 
ويبرهن . المعتمدة خالل السنوات األخيرة من تحقيق تقدم مهم على مستوى قدرات االقتصاد الوطني

اد الوطني في وجه األزمات الخارجية والداخلية تسارع وتيرة نمو األنشطة غير الفالحية وصمود االقتص
وقد أدت دينامية االقتصاد الوطني إلى ارتفاع . على تنوع مصادر النمو وانبثاق قطاعات واعدة جديدة

  .الواردات نتيجة انتعاش االستثمار المنتج وآذا نتيجة التفكيك الجمرآي وارتفاع استهالك األسر
 التي ساهمت في ع تحويالت المغاربة القاطنين بالخارجوتعزز االدخار الوطني بفضل ارتفا

 من 2001ن ظروف االدخار المالي وتطهير المالية العمومية، مما مكن االدخار الوطني منذ سنة يتحس
  .في المتوسط  %2,9تغطية مجموع االستثمارات وتوفير قدرة على تمويل االقتصاد بلغت 

 لتحسن المحيط اإليجابية اآلثار 2006وطني خالل سنة  االنجازات التي حققها االقتصاد العكسوت
  .  االقتصاد الوطني صلبةترسيخ أسسوالماآرو اقتصادي وأهمية اإلصالحات التي قامت بها بالدنا 

ولدعم هذه االنجازات وتوفير شروط نمو قوي ومستدام ورفع رهان التشغيل ومحاربة الفقر، 
هكذا، ونظرا لضيق اإلمكانيات التي توفرها . هذا اإلطارتواصل الدولة المجهودات التي بذلتها في 

الميزانية وضعف قدرة القطاع العمومي على توفير فرص الشغل، يبدو من الضروري تطوير القطاع 
الخاص والجهاز اإلنتاجي خصوصا المقاوالت الصغرى والمتوسطة وذلك بهدف إنعاش االستثمار 

اهتمام أآبر لتثمين العنصر البشري وتدعيم الحكامة لرفع طاء تم إعآما . وتوفير المزيد من فرص الشغل
  . اإلنتاجية

فضال عن ذلك، تبقى العديد من التحديات االجتماعية واالقتصادية المهمة مطروحة وتستدعي 
جيال جديدا من اإلصالحات بهدف تحسين معدل النمو واالستفادة من النمو الديمغرافي ومواصلة تحسين 

  .    تصادية لبالدناالتنافسية االق
   الهيكلية لالقتصاد الوطنيالتطورات. 1

  استقرار المناخ الماآرو اقتصادي1.1. 
تميزت السنوات الخمس األخيرة بتحقق نمو اقتصادي مرتفع وأقل تذبذبا آما تم تدعيم استقرار 

تم ضبط  و%3 ولم يتجاوز عجز الميزانية %1,7اإلطار الماآرو اقتصادي، حيث بلغ معدل التضخم 
 واستمر تحسن احتياطات %2، وجاوز فائض الحساب الجاري %57المديونية العمومية في حدود 

 .الصرف
أآبر لالقتصاد  وتعززت دينامية النمو عبر مواصلة اإلصالحات الهيكلية والقطاعية الرامية إلى تحرير

وهكذا تمكن . قتصاد العالميالوطني وتسهيل تأهيله وتحسين تنافسيته قصد تمكينه من اندماج أفضل في اال
االقتصاد الوطني من تطوير القدرة على مقاومة التقلبات عبر تعزيز األنشطة غير الفالحية واستقاللها 
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وقد تحسن الناتج الداخلي الخام، دون احتساب الفالحة والصيد البحري، . نسبيا عن التقلبات المناخية
  . وهو أحسن إنجاز خالل هذه العشرية2002سنة  %3,1 مقابل 2006 سنة %6,2تدريجيا ليصل إلى 

وترجم األثر اإليجابي لهذا النمو، موازاة مع التدابير الفعالة المتخذة في مجال إنعاش التشغيل على 
  .2006 سنة %9,7 إلى 2001 سنة %12,5هذا األخير، حيث تراجع معدل البطالة من 

عيشي للمواطنين حيث ارتفع الناتج الداخلي فقد أدى تحسن النمو والتشغيل إلى تحسن المستوى الم
آما تحسن مؤشر . 2006 درهم سنة 20.400 إلى 2001 درهم سنة 15.800الخام الفردي منتقال من 
 2004 سنة %14,2 خالل هذه الفترة وانخفض معدل الفقر تدريجيا وبلغ %1,4التنمية البشرية نسبيا بـ

  .لمندوبية السامية للتخطيطحسب اإلحصاء األخير للسكان المنجز من طرف ا
 في المتوسط خالل %2التحكم في التضخم في حدود  نتيجةوتحسنت القدرة الشرائية للمواطنين 

تحمل السلطات العمومية لعبء ارتفاع أسعارالحبوب والسكر والمواد النفطية في السوق  بفضل هذه الفترة
  .العالمية

 إلى التدابير المتخذة في إطار الحوار المواطنين باإلضافة إلى ذلك، يعزى ارتفاع دخل
 ومراجعة أجور %10االجتماعي، ويتعلق األمر على الخصوص برفع قيمة الحد األدنى لألجور بـ

الموظفين وتعزيز التغطية الصحية األساسية والرفع من التعويضات العائلية وآذا إعادة النظر في 
جابية لتطور القروض الصغرى في تحسين دخل الضريبة على الدخل، ونشير آذلك إلى المساهمة االي

  .الساآنة
  صمود االقتصاد الوطني في وجه األزمات 2.1. 

تميز المغرب خالل السنوات األخيرة بارتفاع متزايد لناتجه الداخلي الخام الحقيقي والذي انتقل 
هم للقدرة ، مما مكن من ارتفاع م2006 و1999 ما بين %5 إلى أآثر من 1998 و1990 ما بين %3من 

  . 9 في المتوسط%5,2الشرائية للمواطنين وارتفاع الناتج الداخلي الخام الفردي بـ
ويدل األداء الجيد لالقتصاد الوطني على قدرة هذا األخير على مواجهة الصدمات الداخلية 

 على هكذا، ورغم سنوات الجفاف والتي أثرت .والخارجية وبالتالي على االستمرار في تحسين وتيرة نموه
المحصول الزراعي واستهالك األسر القروية، فقد سجل النشاط اإلجمالي نموا إيجابيا بفضل تطور 

وقد صاحب هذا التطور تراجع تذبذب نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي، حيث . األنشطة غير الفالحية
  . 1997 و1990 نقطة ما بين 6,7 نقطة مقابل 2,8 ليصل إلى 2006-1999عرف تقلصا خالل الفترة 

 

    مبيان 5 : معدل منو الناتج الداخلي اخلام  
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الناتج الداخلي اخلام

مصدر  املعطيات : املندوبية السامية للتخطيط

ت : توقعات مديرية الدراسات والتوقعات املالية
 

                                                 
   بالدرهم الجاري 9
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ويفسر تراجع تأثير القطاع األول على باقي مكونات االقتصاد أساسا بانخفاض حصة محصول 
فقد انتقلت حصة المحصول الزراعي باألسعار الثابتة . الحبوب في القيمة اإلجمالية إلنتاج القطاع األولي

 في المتوسط %25نينات إلى حوالي ، من ثلث اإلنتاج اإلجمالي للقطاع األول في بداية سنوات الثما1980
موازاة مع ذلك، سجلت الزراعات الموجهة للتصدير خصوصا الحوامض و. 2004-1998خالل الفترة 

  .وزراعات الخضر وتربية المواشي بعض االرتفاع خالل السنوات األخيرة
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: املندوبية السامية للتخطيط مصدر  املعطيات

انتاج القطاع األول دون 

احتساب احلبوب

(سلم على اليسار) احلبوب

مبيان 6 : تطور منو اإلنتاج القطاع األول حسب األسعار الثابتة (أساس 1980)

 
. 2006-2001وتمكن قطاع السياحة آذلك من الصمود في وجه األزمات التي طبعت الفترة 

في  بالواليات المتحدة األمريكية والحرب 2001 سبتمبر 11ويتعلق األمر على الخصوص بهجمات 
وهكذا انتقل عدد السياح من .  بالدار البيضاء2003 وماي 16 والهجمات اإلرهابية لـ 2003العراق سنة 

 %7ا سنويا بـ وهو ما يعادل ارتفاع2006 مليون سائح سنة 6,6 إلى حوالي 2001 مليون سائح سنة 4,6
 أي بارتفاع بلغ 2006 مليار درهم سنة 52,5وبعائدات بلغت .  على المستوى العالمي%3,2مقابل 
، أصبح قطاع السياحة يشكل أول مصدر للعملة الصعبة متقدما على عائدات تحويالت المغاربة 16,1%

ل الجوي مع أهم األسواق وقد تم تحقيق هذه النتائج بفضل إحداث خطوط جديدة للنق .القاطنين بالخارج
 .الباعثة للسياح ودخول شرآات جديدة للنقل الجوي بالمغرب ووضع إطار قانوني مالئم

وتمكن االقتصاد المغربي آذلك من مواجهة المنافسة المتزايدة للبلدان اآلسيوية خصوصا بعد 
د اعتماد اإلستراتيجية  وتأثيره على صناعة النسيج خصوصا بع2005تفكيك االتفاق المتعدد األلياف سنة 

. إنعاش السياسة التسويقية والتجارية، دعم الشراآة واالستثمارات وتطويرالمواد األولية: الثالثية المحاور 
  . مليار درهم30,3، وهو ما يعادل حوالي 2006  سنة 13,2%بـفقد حققت صادرات هذا القطاع نموا 

راتيجيات مختلفة االقتصاد من المرونة ومكنت مواجهة هذه العوامل الخارجية السلبية باست
  . الالزمة لدعم مقاومته ورد فعله تجاه الظروف الطبيعية الصعبة وعوامل الظرفية الوطنية والدولية

  دورة جديدة لنمو األنشطة غير الفالحية3.1. 
 خالل الفترة %4,2سجلت األنشطة غير الفالحية منحى تصاعديا، حيث انتقلت إلى حوالي 

  .2006-2004 في المتوسط السنوي ما بين %5,2 لتنتقل إلى حوالي 1999-2003
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مبيان 7 : تطور منو الناتج الداخلي اإلمجايل دون احتساب القطاع األول  
باألسعار الثابتة (أساس 1998)
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املندوبية السامية للتخطيط :  مصدر  املعطيات
وصاحب هذا الصعود إلى دورة جديدة للنمو تحول آامل في البنية القطاعية بتعزيز حصة 

 من الناتج %50,4الخدمات وهو ما يدل عليه تحسن القيمة المضافة للقطاع الثالث الذي أصبح يشكل 
وصاحب ذلك ارتفاع طفيف لحصة أنشطة . 1998 سنة %46,2 مقابل 2006الداخلي الخام االسمي سنة 

 في 1998 سنة %24,6 مقابل 2006 سنة %24,8القطاع الثاني في االقتصاد الوطني، حيث بلغت 
 من الناتج الداخلي الخام سنة %14الوقت الذي استمر فيه تراجع القيمة المضافة للقطاع األول، حيث مثل 

  .1998ة  سن%17,9 مقابل 2006
 انبثاق قطاعات حيوية محرآة للنمو االقتصادي4.1. 

 %4,2بلغ معدل نمو القطاعين الثاني والثالث ، حيث عرفت األنشطة القطاعية دينامية مهمة
. 2001-1999 على التوالي خالل الفترة %5,1 و%3,6 مقابل 2006-2002 خالل الفترة %4,6و

ويتعلق األمر على . ة اقتصادية شكلت المحرك األساسي للنمووتميزت الفترة األخيرة آذلك بانبثاق أنشط
الخصوص بالخدمات المقدمة للمقاوالت والخدمات الشخصية والبناء واألشغال العمومية والبريد 

  .واالتصاالت واألنشطة المالية والتأمينات والسياحة
 خالل السنوات %6,5بـوهكذا، فقد عرفت القيمة المضافة لقطاع البناء واألشغال العمومية نموا 

وتعزى هذه النتيجة باألساس إلى تطبيق برامج استثمارية ضخمة وتسريع أشغال إنجاز . الخمس األخيرة
آما استفاد القطاع من تسريع تطبيق اإلستراتيجية الجديدة . البنيات التحتية وتهيئة المناطق السياحية

  .لإلسكان خصوصا برنامج السكن االجتماعي
خالل %41,7اع البريد واالتصاالت، وبعد االرتفاع الكبير في قيمته المضافة بـوبالنسبة لقط

     -2002 خالل الفترة %9,2، فقد حافظ القطاع على دينامية جيدة مسجال ارتفاعا بـ2001-1999الفترة 
عمت  تدوتعزى هذه الدينامية خصوصا إلى األداء الجيد للتقنيات الحديثة لإلعالم واالتصال التي. 2006

  .تحرير القطاعب
، منحى تصاعديا دعمته التدابير المتخذة 2004وبخصوص السياحة، فقد عرف نشاطها، منذ سنة 
قطاع ت القيمة المضافة للوهكذا، سجل. 2010من قبل السلطات العمومية والمهنيين في إطار إستراتيجية 

. 2001-1999الل الفترة  خ%3,3 مقابل 2006 و2002 ما بين %4,9الفنادق والمطاعم ارتفاعا بـ
 تحسنا مهما للناتج الداخلي الخام السياحي )Compte satellite (باإلضافة إلى ذلك، سجل الحساب المكوآي

 من الناتج الداخلي الخام اإلجمالي، وارتفعت قيمته %6,3 أي 2003 مليار درهم سنة 30الذي بلغ 
  .2001 و1998 ما بين %5,2 مقابل 2003 و2001 ما بين %15المضافة بـ



  2008ير االقتصادي والمالي التقر
  

 
 زارة االقتصاد والماليةو                                                                                                                                        

     
 

 

33 

ويتعلق األمر بالخدمات المقدمة . وعرفت السنوات األخيرة آذلك ظهور خدمات حديثة نسبيا
للمقاوالت والخدمات الشخصية من جهة والخدمات المالية وخدمات التأمينات من جهة أخرى والتي 

 ما بين %5,4و %6فقد ارتفعت القيمة المضافة لهذين القطاعين على التوالي بـ. عرفت تطورا ملحوظا
  .2006 و2002

 2001-1999 خالل الفترة %2,6آما سجلت القيمة المضافة للتجارة ارتفاعا ملموسا منتقلة من 
وقد . %5,4 مقابل %4,9وعرف نشاط قطاع النقل ارتفاعا بلغ . 2006-2002 خالل الفترة %4,2إلى 

عاش النقل الجوي واإلجراءات التي استفاد هذا القطاع من الدينامية التي عرفتها باقي القطاعات وانت
اتخذتها الدولة لتحرير النقل الطرقي للبضائع وإعادة هيكلة بعض المقاوالت العمومية خصوصا الخطوط 

  .الملكية المغربية والشرآة الوطنية للمالحة والمكتب الوطني للسكك الحديدية
جية، فقد تعزز نموها خالل بالنسبة للصناعة، دون احتساب تكرير البترول والصناعات اإلستخرا

 . على التوالي%3 و%3,3هاتين الفترتين مسجلة معدالت نمو بلغت 

مبيان 8 : مسامهة أهم القطاعات يف النمو اإلقتصادي احلقيقي 
 (بعدد نقط النمو)
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: املندوبية السامية للتخطيط مصدر  املعطيات
 

قيق تحوالت هيكلية وزيادة مساهمة القطاعات التي حوإجماال، تمكن االقتصاد المغربي من ت
عم وسمحت اإلصالحات الرامية إلى تحرير بعض القطاعات ود. تشغل أآبر عدد من اليد العاملة المؤهلة

االندماج الجهوي وتحسين مناخ األعمال وتطوير القطاع المالي من انبثاق قطاعات جديدة محرآة للنمو 
وقد ساعد في تحقيق هذه الدينامية المسجلة انتعاش الطلب الداخلي وانخفاض أسعار الفائدة  .االقتصادي

  . هن عالمية جديدةوالتحكم في التضخم وآذا انتعاش الطلب الخارجي نظرا الستهداف المغرب لم
 تحسن المبادالت الخارجية 5.1. 

 بفضل دينامية النشاط العالمي الذي %12,7سجلت الصادرات خالل السنتين األخيرتين ارتفاعا بـ
تمثل في الطلب القوي الموجه للمغرب وحيوية القطاع الصناعي والتحسن الملحوظ للمواد العالية التقنية 

آما استطاعت . بائية والمكونات اإللكترونية والمواد الفوسفاطيةخصوصا األسالك والخيوط الكهر
قطاعات تقليدية آالنسيج واأللبسة التكيف مع المعطيات الجديدة لألسواق العالمية عبر التموقع في أسواق 

ونسجل في هذا الصدد التحسن الكبير في مبادالتنا التجارية مع . أآثر مردودية بالنسبة للمنتجات المغربية
  ).المعادن(والهند وباآستان ) النسيج(سبانيا إ

آما نمت صادرات الخدمات بشكل جيد خصوصا على مستوى االتصاالت والخدمات المقدمة 
ومن شأن االتفاق الموقع بين الدولة والمهنيين أن . للمقاوالت ارتباطا مع تطوير قطاع ترحيل الخدمات

  .يوفر المزيد من الدعم لهذه األنشطة
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 آنتيجة 2006 و1999 ما بين %9,7اردات اإلجمالية من جهتها ارتفاعا سنويا بـوعرفت الو
وساهم آذلك ارتفاع أسعار النفط . لمجهود االستثمار وتأهيل الجهاز اإلنتاجي ودينامية االقتصاد الوطني

مرآي آما ساهم التفكيك الج. وآذا سياسة االنفتاح االقتصادي التي تنهجها الدولة في ارتفاع الواردات
وبالنسبة لمقتنيات  .%7,9وانتعاش االستثمار في نمو واردات مواد التجهيز التي سجلت ارتفاعا سنويا بـ

والتي تمثل المواد األولية األساسية ...) المواد الكيماوية والبالستيكية والحديد والصلب(أنصاف المواد 
 بفضل انتعاش االقتصاد 2006 و1999 ما بين سنة %9,9لإلنتاج المحلي، فقد سجلت نموا مهما بلغ 

  . المغربي
فضال عن ذلك، ساهم التحسن المهم الستهالك األسر في ارتفاع الواردات من المواد االستهالآية 

 خالل نفس %7,2 من حيث الحجم، في حين ارتفعت قيمتها بـ%11,4والتي بلغ معدل نموها السنوي 
  .الفترة

 1999 دوالر للبرميل الواحد سنة 18فط، والتي انتقلت من وارتباطا باالرتفاع الحاد في أسعار الن
النفط، الغاز، الغازوال، الفيول (، ارتفعت واردات مواد الطاقة 2006 دوالر للبرميل سنة 64,3إلى 

حيث   من%4,9وقد آان هذا االرتفاع نتيجة تصاعد الواردات بـ خالل نفس الفترة %22,5بـ) والفحم
  .مة من حيث القي%32الحجم وبـ
  وضعية خارجية قوية رغم ارتفاع العجز التجاري 

آان للدينامية التي يعرفها االقتصاد 
الوطني وتطور القطاعات االجتماعية واالستقرار 

على صورة المغرب في السياسي األثر الجيد 
" رتبة اإلستثمار"الخارج ترجمها منح المغرب 

" فيتش ريتينغ "من طرف وآالة التنقيط  الدولية 
  .2007 أبريل في

المنتوج الوضع الثقة في وعزز هذا  
أو المغربي سواء من طرف السياح األجانب 

 أو من طرف المغاربة القاطنين بالخارج
 السياح بلغ عددوقد . المستثمرين األجانب

 والذي تزايد بحوالي ، مليون سائح6,6 األجانب
 . 2001 منذ سنة60%

في ما بلغ  . مليار درهم47,8نحو أرض الوطن  خارجالمغاربة القاطنين بالوبلغت تحويالت 
خارج التدفق السنوي لالستثمارات الخارجية 

 مليار درهم سنة 23عمليات الخوصصة، 
وهكذا، فقد استفاد االقتصاد الوطني   .2006

من تدفق مهم للعملة الصعبة معززا الوضعية 
 .الخارجية اإلجمالية لمبادالتنا الخارجية

 الجاري لميزان  فقد سجل الحساب
 من %2,9 فائضا سنويا متوسطا بـاألداءات

-2001الناتج الداخلي الخام خالل الفترة 
 بالرغم من تدهور عجز الميزان 2006

    .التجاري ومعدل التغطية
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مداخيل األسفار حتويالت املغاربة القاطنني باخلارج
اإلستثمارات املباشرة األجنبية

:مكتب الصرف واملندوبية السامية للتخطيط   مصدر  املعطيات

مبيان 9 : تطور متوسط مداخيل األسفار، حتويالت املهاجرين،  
واإلستثمارات املباشرة األجنبية  (بالنسبة للناتج الداخلي اخلام)
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مصدر  املعطيات :مكتب الصرف  

مبيان 10 : تطور معدل تغطية امليزان التجاري، وحتويالت املهاجرين  
ومداخيل األسفار 
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مع التدفق المهم لالستثمارات األجنبية الوضعية الخارجية  وقد عززت هذه القدرة على التمويل 

 مليار درهم عند نهاية 174 الموجودات الخارجية الصافية لبنك المغرب حوالي بلغتوبذلك،  .للمغرب
على الخصوص باستمرار المخاطر  وقد تم تسجيل هذه النتائج الجيدة في ظل مناخ تميز .2006سنة 

  .الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط وتقلبات سعر صرف الدوالر
  يتحسن قدرة التمويل لدى االقتصاد المغرب6.1. 

عرفت السنوات األخيرة تحسنا مستمرا لالستثمار آما يدل على ذلك ارتفاع التكوين الخام 
وهكذا بلغ . 2001 و1999 ما بين %5,6 مقابل 2006-2002 خالل الفترة %9,3للرأسمال الثابت بـ

ويعزى هذا التحسن باألساس إلى . 2002 سنة %25,9 مقابل 2006 سنة %31,6معدل االستثمار الخام 
أهيل الجهاز اإلنتاجي وتوسيع الطاقات اإلنتاجية ودينامية إحداث المقاوالت والتدابير المتخذة إلنعاش ت

والنصف  التجهيزاالقتصاد وآذا انخفاض أسعار الفائدة وتقليص الرسوم الجمرآية عند استيراد مواد 
  .المصنعة

ي والخاص معززة وصاحب هذه الدينامية المجهودات المبذولة من طرف القطاعين العموم
بسياسات قطاعية مالئمة وبالدعم المالي لصندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية للمشاريع 

  . االستثمارية
ايد زموازاة مع ذلك، سجل االدخار الوطني تصاعدا مهما بفضل محيط ماآرواقتصادي جيد وت

وهكذا  .خار المالي وتطهير المالية العموميةتحويالت المغاربة القاطنين بالخارج وتحسن شروط االد
 إلى 2001 سنة %30,4 نقطة من الناتج الداخلي الخام، حيث انتقل من 4,1تحسن االدخار الوطني بـ

حيث مكن منذ سنة . 2006 سنة 34,5%
 من تغطية مجمل االستثمارات 2001

وتوفير قدرة على تمويل االقتصاد تعادل 
ام خالل الفترة  من الناتج الداخلي الخ2,9%

 مقابل حاجة إلى التمويل 2001-2006
 من الناتج الداخلي الخام خالل %0,6بلغت 

 ويدل هذا الفائض. 2000-1997الفترة 
رفع على وجود قدرات يمكن استغاللها ل

 .االستثمار وتدعيم النمو االقتصادي
وقد عرف مكونا االدخار الوطني 
 تحسنا ملحوظا، فقد بلغ االدخار الداخلي

من الناتج الداخلي الخام مقابل  %26,2
 من الناتج الداخلي الخام %8,2 إلى %4,1، في حين انتقل االدخار الخارجي من 2000 سنة %20,1

 .وذلك أساسا بفضل تزايد تحويالت المغاربة القاطنين بالخارج

 في المتوسط خالل %47وبخصوص االدخار المالي، فقد بلغت حصته في االدخار الوطني 
 2006فقد سجل االدخار المالي سنة . 2005 سنة %65 مع مستوى قياسي بلغ 2006-2001لفترة ا

  .2005 مليار درهم وهو مستوى معادل لذلك المحقق خالل سنة 109ارتفاعا بحوالي 

 اإلستثمار
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املندوبية السامية للتخطيط   : مصدر  املعطيات

مبيان 11 : تطور اإلستثمار واإلدخار بالنسبة للناتج الداخلي اخلام 



  2008ير االقتصادي والمالي التقر
  

 
 زارة االقتصاد والماليةو                                                                                                                                        

     
 

 

36 

 
 تحسن سوق الشغل. 7.1 

 التشغيل االقتصادي خالل السنوات األخيرة والتدابير المتخذة لصالح إنعاش لقد آان لتحسن النمو
وقد هدفت هذه التدابير باألساس إلى تحسين تنظيم وتدبير سوق الشغل . أثر إيجابي على مؤشرات التشغيل

والقروض الصغرى والموجهين إلنشاء المقاوالت، " مقاولتي"فباإلضافة إلى . عبر إصدار مدونة الشغل
اطل من حاملي الشهادات الذي يستهدف الشباب الع" تأهيل"تم وضع العديد من البرامج من قبيل 

  .الذي يعتبر آلية لتوفير الشغل األول داخل المقاولة" إدماج"و
 وهي نسبة أآثر من نسبة %2,2 سنة فأآثر بـ15وهكذا، ارتفعت الساآنة النشيطة المشغلة البالغة 

، في 2002 سنة %50,9 مقابل 2006 سنة %51,3، وبلغ معدل نشاط الساآنة )%1,7(الساآنة النشيطة 
 نقطة مقارنة مع المعدل المسجل 1,2 محققا بذلك تحسنا بـ2006 سنة %46,3حين بلغ معدل التشغيل 

  .2002سنة 
. وقد استفاد توفير مناصب الشغل خصوصا من دينامية قطاع البناء واألشغال العمومية والخدمات

  .فرص الشغل ضعيفالكن، ورغم النمو الذي تحقق في القطاعين الصناعي واألول، فقد آان توفيرهما ل
 

  2006-2002التطور القطاعي للقيمة المضافة وللتشغيل خالل الفترة 
 %حصص الخلق الصافي لمناصب 

 الشغل بـ
الخلق الصافي لمناصب 

 الشغل 
 باآلالف

معدل نمو 
 التشغيل 
   بـ% 

معدل نمو القيمة 
 المضافة
  بـ%

 المتوسط السنوي

 القطاع األول 7,5 1,7 66,5 32,1
 القطاع الصناعي 3,3 1,5 8,3 4,0

البناء واألشغال  6,5 6,1 39,2 18,9
 العمومية

 الخدمات 4,9 2,5 93,4 45,0
 المجموع 5,0 2,2 207,4 100,0

 على المستوى 2006 سنة %9,7 وهكذا، فقد انخفض معدل البطالة بشكل واضح ليستقر في 
واستفاد من هذا التراجع في معدل ).  في الوسط القروي%3,7 في الوسط الحضري و%15,5(الوطني 

 نقاط مقارنة مع 5 أي بتراجع %21,2( سنة 34 و25البطالة خصوصا الشباب الحضري البالغ ما بين 
 3,3 أي بتراجع %20,9(والنساء )  نقطة4,8 أي بتراجع %20,8(وحاملو الشهادات ) 2002سنة 
  .ذه الفئات الثالثورغم هذا التحسن، يبقى معدل البطالة مقلقا بين ه). نقطة

   2006سنة خالل إنجازات االقتصاد الوطني . 2
 سنة اإلنجازات المهمة، حيث سجل االقتصاد الوطني نتائج جد إيجابية من حيث 2006لقد شكلت 

معدل النمو االقتصادي وترسيخ التوازنات االقتصادية الكبرى، بفضل التنوع الكبير للنسيج اإلنتاجي 
  .تبعةونجاعة اإلصالحات الم

فباإلضافة إلى إنجازات القطاع الفالحي الذي ساهم بشكل إيجابي في النمو االقتصادي الحقيقي، 
الذي يندرج ضمن استمرارية  تعزز النشاط االقتصادي أيضا باألداء الجيد للقطاعات غير الفالحية 

 مرحلة جديدة من النمو خالل السنوات األخيرة، وهو ما يعد مؤشرا على االنتقال إلىالدينامية المالحظة 
  .2004ابتدأت منذ سنة 
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وعلى مستوى الطلب الداخلي، فقد استمر في دعم نمو االقتصاد الوطني بالرغم من ظهور بعض 
المبذولة من  التوترات التضخمية مستفيدا من تحسن القدرة الشرائية للمواطنين ومن جهود االستثمار

  .طرف آل من القطاع العمومي والخاص
ه، ساهم الطلب الخارجي إيجابيا في نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي للسنة الثانية على ومن جهت

وتعزى هذه النتيجة إلى الوتيرة المتسارعة لصادرات السلع والخدمات التي فاقت بشكل آبير . التوالي
سة على التوالي وترجم هذا التطور بتحقيق فائض في ميزان األداءات للسنة الساد. وتيرة تزايد الواردات

وبالمستوى الجيد للموجودات الخارجية مستفيدا من تحسن المداخيل السياحية وتحويالت المغاربة القاطنين 
  . في الخارج وآذا انتعاش االستثمارات والقروض األجنبية الخاصة

 2006نمو اقتصادي قوي خالل سنة . 1.2
 من حيث النمو 2006يدة خالل سنة سجل االقتصاد الوطني، في ظل محيط دولي مشجع، نتائج ج

 مقابل %8وهكذا ارتفع الناتج الداخلي الخام الحقيقي بـ. وترسيخ التوازنات الماآرواقتصادية الكبرى
وتفسرهذه النتيجة بالمساهمة الموجبة لكل قطاعات النشاط االقتصادي لكن بدرجات . 2005 سنة 2,4%

  .مو المساهمة الملموسة لمجمل األنشطةوتظهر البنية القطاعية لدينامية الن .متفاوتة

 

مبيان 12 : منو الناتج الداخلي اخلام حسب األسعار الثابتة 
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الناتج الداخلي اخلام دون 

احتساب القطاع األول

الناتج الداخلي اخلام

: املندوبية السامية للتخطيط مصدر  املعطيات
 

 فباإلضافة إلى األداء الجيد للقطاع الفالحي الذي ساهم بشكل إيجابي في النمو االقتصادي 
 إلى تحسن القطاعات غير الفالحية بفضل انتعاش القطاع 2006الحقيقي، يعزى معدل النمو خالل سنة 

 .النقل واالتصاالتالصناعي والبناء واألشغال العمومية والسياحة و
  النمو القطاعي. 1.1.2 

  في النمو االقتصادي  األولي مساهمة موجبة للقطاع
 مليون قنطار، 92 بتساقطات مطرية مهمة ترجمت بتحقيق إنتاج زراعي قدر بحوالي 2006تميزت سنة 
 .  مقارنة مع الموسم الفالحي السابق%114,6أي بزيادة بـ

ع الفالحي إلى تحسن إنتاج باقي الزراعات خاصة زراعة وتعزى أيضا دينامية نشاط القطا
 ارتباطا أساسا مع تزايد %11,4ارتفاعا بـ وبذلك، سجل إنتاج البواآر. الخضر وزراعة أشجار الفواآه

في حين، عرف إنتاج البطاطس ارتفاعا طفيفا . %13,9 وإنتاج الخضر المختلفة بـ%11إنتاج الطماطم بـ
 مقارنة مع الموسم الفالحي %7 وإنتاج الزيتون بـ%6,2نتاج الحوامض بـومن جهته، تزايد إ. %2بـ

  . السابق
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آما تطور نشاط تربية الماشية بشكل إيجابي ارتباطا بوفرة الغطاء النباتي والتموين المنتظم 
وساهمت بشكل واسع في هذا اإلنجاز آذلك التدابير المتخذة من طرف السلطات . للسوق بعلف الماشية

مية والتي تمحورت حول التأطير الصحي للقطيع من خالل حمالت التلقيح وتحسن الشروط العمو
  .الصحية

 بعد تراجع %25 ارتفاعا بـ2006وسجلت بذلك القيمة المضافة للقطاع الفالحي برسم نهاية سنة 
  .2005 خالل سنة %13,9بـ

 %6,1ع الصيد بـ، تراجع حجم اإلنتاج الوطني لمختلف أنواوبخصوص قطاع الصيد البحري
وتفسر هذه النتيجة بتقلص حجم إنتاج آل من ). %0,8- (2005ف سنة ي مقابل انخفاض طف2006سنة 

  . على التوالي%16 و%18الصيد البحري الساحلي والتقليدي وآذا الصيد في أعالي البحار بـ
د في أعالي  بسبب تراجع قيمة إنتاج الصي%1,7آما انخفضت القيمة اإلجمالية لهذا اإلنتاج بـ

في حين تزايدت قيمة إنتاج الصيد الساحلي والتقليدي . 2005 سنة %143,2 بعد ارتفاع بـ%10البحار بـ
وآذا ) وهو نوع ذو قيمة تسويقية عالية( بفضل اإلنتاج الجيد لألخطبوط 2005 مقارنة مع سنة %6بـ

 2006 سنة %15,7 بـ10البحريوبذلك، تراجعت القيمة المضافة للصيد . تزايد قيمة األسماك البالجية
  .2005 سنة %16,6مقابل ارتفاع بـ

آما ارتفعت صادرات الصيد البحري خاصة مبيعات األسماك الطرية والمعلبة والقشريات 
 مقابل مساهمة سلبية  نقطة2,5وإجماال، بلغت مساهمة القطاع األول في النمو االقتصادي . والرخويات

  ).   نقطة1,7- (2005سنة 
   القطاعات غير الفالحيةدينامية

 ما يناهز 2006 سنة 11بلغت وتيرة نمو الناتج الداخلي الخام دون احتساب القطاع األول
، حيث )التسويقية التسويقية وغير(، مدعمة أساسا بأنشطة القطاع الثالث 2005 سنة %4,9مقابل 6,2%

 %4,7لنشاط الصناعي بـآما تزايد ا. 2006 سنة %5,5 إلى 2005 سنة 5%انتقلت وتيرة النمو من 
   . 2006برسم نهاية سنة 

  توسع آبير في نشاط البناء واألشغال العمومية
واصلت أنشطة البناء واألشغال العمومية المنحى اإليجابي الذي عرفته خالل السنوات األخيرة 

تهيئة (ية مستفيدة من انطالق عدة مشاريع ضخمة وتسريع أشغال البنيات التحتية وتهيئة المناطق السياح
آما ....). المحطات السياحية في إطار المخطط األزرق وميناء طنجة المتوسطي وبرنامج الطرق السيارة،

  .استفاد القطاع أيضا من تفعيل االستراتيجية الجديدة للسكن خاصة برنامج السكن االجتماعي
 سنة %10,4 إلى 2005 سنة %5وتيرة نمو مبيعات اإلسمنت منتقلة من تضاعفت وهكذا، 

وفي نفس المنحى، عرفت الصناعات الحديدية األساسية تحسنا، وهو ما يؤآده ارتفاع رقمها . 2006
  . 2006 سنة %6,6االستداللي لإلنتاج بـ

وقد تعزز هذا التطور بطلب األسر المقيمين وغير المقيمين المتزايد على السكن وبالشروط 
لتمويل السكن االجتماعي، وهو ما مكن من تسهيل التشجيعية لالقتراض نظرا لخلق صندوقين للضمان 

، 2006 مليار درهم سنة 73فقد بلغت القروض المقدمة للعقار من طرف األبناك . الحصول على الملكية
آما تزايدت حصتها في مجمل القروض .  خالل السنة الماضية%24,9 بعد %28,3أي بارتفاع بــ

  .2001 سنة %14,7 بعدما آانت في حدود 2006 سنة %22المقدمة من طرف األبناك لتصل إلى 

                                                 
 ).1998(، سيتم حساب القيمة المضافة لقطاع الصيد بشكل مستقل عن النشاط الفالحي في إطار الحسابات القومية الجديدة من اآلن فصاعدا: 10

.الناتج الداخلي الخام دون القطاع األول أي دون احتساب القطاع الفالحي والصيد البحري:  11  
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 مقابل 2006 سنة %8,6وإجماال، ارتفعت القيمة المضافة لقطاع البناء واألشغال العمومية بـ
  .2005 نقطة سنة 0,4 نقطة في النمو االقتصادي الحقيقي بعد 0,5، مساهما بـ2005 سنة 7,3%

 ارتفاع اإلنتاج الصناعي
 مستفيدا 2006منحاه اإليجابي سنة ) حتساب نشاط تكرير النفطدون ا(واصل النشاط الصناعي 

من قوة الطلب الخارجي في وضع تميز بدخول اتفاقيات التبادل الحر حيز التطبيق والتدابير الحمائية 
فقد ارتفعت قيمته المضافة . لالتحاد األوروبي المتمثلة في فرض نظام الحصص على الواردات الصينية

 2005، أي بمساهمة في نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي مماثلة لسنة 2005نة  س%4,1 بعد %3,9بـ
  ). نقطة0,6(

 سنة % 2,5 مقابل % 3,7 بـ2006ويؤآد ذلك تحسن الرقم االستداللي لإلنتاج الصناعي سنة 
   .ويرجع ذلك إلى الدينامية اإليجابية التي ميزت آل فروع النشاط ولكن بشكل متباين. 2005

نت وتيرة النمو مرتفعة على الخصوص بالنسبة للصناعات الحديدية والكهربائية فقد آا
آما سجلت ). %16( بفضل تزايد مواد النقل المرآبة 2005 سنة %3,4 مقابل %8واإللكترونية بـ 

 نظرا النتعاش قطاع 2005 سنة %2,4 مقابل تراجع بـ%1,2صناعات النسيج واأللبسة والجلد ارتفاعا بـ 
 وهو مستوى %2,3أما الصناعات الغذائية، فقد ارتفعت بـ . على التوالي% 2,8 و%1,4الجلد بـ النسيج و

  . 2005مماثل تقريبا للمستوى المسجل سنة 
 %3 مقابل %2,4 إلى 2006في حين، تباطأ نشاط الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية سنة 

ضوية والمعدنية، خاصة الحامض الفوسفوري الذي  تبعا لألداء غير المشجع لمواد الكيمياء الع2005سنة 
.  حسب المكتب الشريف للفوسفاط وبعض أنواع األسمدة الكيماوية2006 و2005استقر إنتاجه بين سنة 

 خالل %2,9 بعد نمو بـ2006 سنة %0,8 وهكذا، لم يرتفع الرقم االستداللي لإلنتاج في هذا الفرع إال بـ
والورق      ) %10,4(+ت ملموسة على مستوى صناعة اإلسمنت في حين، سجلت ارتفاعا. سنة مضت

+)8%.(  
 ارتفاع الطلب على الطاقة

 %8,8 بعد 2006 سنة %8,1ارتفع إنتاج الطاقة الكهربائية حسب المكتب الوطني للكهرباء بــ
 إلى 2005 سنة %8,2 في وضع تميز بطلب متزايد على الطاقة الكهربائية الذي انتقل من 2005سنة 
وقد .  على التوالي%11,6 و%15 تبعا لتزايد المبيعات لكل من األسر والمقاوالت بـ2006 سنة 9,2%

 وتحسن إنتاج ذوي %149,1تعزز هذا اإلنجاز بارتفاع واردات الطاقة الكهربائية من الجزائر وإسبانيا بـ
م، أي بارتفاع  مليار دره44,9آما بلغت واردات المواد النفطية والمحروقات  .%7,6االمتياز بـ

  . من الناتج الداخلي الخام%7,8، أي ما يعادل %13,7بـ
  أداء جيد لنشاط التصدير للمكتب الشريف للفوسفاط

لقد عقد المكتب الشريف للفوسفاط شراآات دائمة مع مجموعات دولية في إطار إستراتيجيته 
ى السوق الدولية، مما ترجم التنموية المنفتحة على الخارج من أجل تعزيز موقعه القيادي على مستو

  .بتحسن نشاطه التصديري
ارتفعت قيمة صادرات الفوسفاط    وحسب إحصائيات المكتب الشريف للفوسفاط،وهكذا،

على التوالي في ظرفية  19,2% و3,3% و10,6% ب2006ض الفوسفوري واألسمدة سنة والحام
حقق المكتب الشريف للفوسفاط رقم وبالتالي، . تميزت بمستوى مرتفع لألسعار في األسواق الدولية

  . 2005 مقارنة مع سنة %8,1 مليار درهم، أي بارتفاع بـ17,5معامالت عند التصدير بلغ 
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  تطور إيجابي ألهم أنشطة القطاع الثالث
 خالل السنة %5 مقابل %5,5 معدل نمو بلغ 2006سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالث سنة 

وبذلك انتقلت مساهمته . لقطاع التجارة الداخلية والسياحة والنقل واالتصاالتالماضية بفضل األداء الجيد 
  . نقطة خالل السنة السابقة2,5 مقابل 2006 نقطة سنة 2,8في النمو االقتصادي الحقيقي إلى 

فقد استفاد القطاع السياحي من التطور اإليجابي للسياحة الدولية والذي تجاوز المعدل حسب 
 6,56وهكذا، حققت وجهة المغرب إنجازا جيدا من حيث عدد السياح الذي بلغ .  للسياحةالمنظمة العالمية

ويعزى هذا . 2005 سنة %6,2 بعد %12,2 مليون سائح أجنبي، أي بارتفاع بـ3,6مليون سائح منهم 
) %11,8 (+يينالبلجيكو) %16,1(+واإلسبان ) %8,4(+التحسن إلى تزايد عدد السياح الفرنسيين 

أما عدد المغاربة القاطنين بالخارج الذين زاروا المغرب ). %40,9(+يز الذي حقق أقوى ارتفاع واإلنجل
  .2005 مقارنة مع سنة %7 مليون شخص، أي بتزايد بـ2,98، فقد بلغ 2006خالل سنة 

 

مبيان 13 : تطور أعداد الوافدين من اجلالية املغربية باخلارج و املداخيل    
السياحية

0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500

2003200420052006

ف)
الال
(با

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55

م)
راه
الد

ري 
الي
(مب

اجلالية املغربية باخلارج
املداخيل السياحية (السلم على اليسار)

: مكتب الصرف و وزارة السياحة و الصناعة التقليدية  مصدر  املعطيات
 

، أي بارتفاع 2006 مليون ليلة سنة 16,3آما بلغ عدد المبيتات السياحية في الفنادق المصنفة 
وتشكل آل من أآادير ومراآش الوجهتين المفضلتين لدى السياح، حيث . 2005قارنة مع سنة  م%7بـ

آما ترجم تحسن النشاط السياحي آذلك بارتفاع .  على التوالي%7 و%11ارتفعت المبيتات السياحية بها بـ
  .2006 سنة %49 إلى 2005 سنة %47معدل الملء بنقطتين منتقال من 
 للجهود المبذولة لتطوير القطاع عبر نهج استراتيجية من طرف السلطات وتشكل هذه النتائج ثمرة

 اتفاقيات 9(العمومية تمحورت حول توقيع اتفاقيات مع المتعاملين السياحيين في األسواق االستراتيجية 
آما تم خلق ).  للسوق اإلسبانية5 للسوق األلمانية و6 للسوق اإلنجليزية و8استهدفت السوق الفرنسية و

واستفاد النشاط السياحي أيضا من تحرير األجواء المغربية . وط جوية مع أهم األسواق الباعثة للسياحخط
وبداية عمل شرآتين ) 2006المصادقة على اتفاق األجواء المفتوحة مع االتحاد األوروبي في دجنبر (

.  اتجاه المغرب، مما مكن من مضاعفة الخطوط الجوية في(Atlas blue et jet4you)بتكلفة منخفضة 
.  مليون مسافر8,5 ليبلغ %19وبذلك، ارتفع عدد المسافرين الدوليين الذي عبروا مطارات المملكة بـ
 سنة %5 مقابل 2006 سنة %6,2ويفسر هذا التطور في جزء منه ارتفاع القيمة المضافة لقطاع النقل بـ

2005 .  
قيمة المضافة لنشاط الفنادق والمطاعم وبذلك فقد أسفرت دينامية القطاع السياحي على ارتفاع ال

واستقرت مساهمته في النمو االقتصادي . 2005 سنة %8,1 مقابل 2006 سنة %8,7باألسعار الثابتة بـ
   .  نقطة0,2 أي 2006 و2005في نفس المستوى بين سنة 
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 ليصل 2006ومن جهة نشاط قطاع االتصاالت، ارتفع عدد المنخرطين في الهاتف النقال سنة 
وبلغ عدد المنخرطين في االنترنت . 2005 مقارنة مع سنة %29 مليون منخرط، أي بزيادة بـ16ى إل

وقد صاحب . %57,6 بـADSL بفضل االنخراط المتزايد في النوع %52,4 منخرط مرتفعا بـ399.720
ة مع  مقارن%5,6هذا النمو المتسارع لهاذين القطاعين تراجع في عدد المنخرطين في الهاتف الثابت بـ

وبالتالي، سجلت القيمة المضافة لقطاع البريد واالتصاالت .  منخرط1.266.119 ليبلغ 2005سنة 
 0,4 خالل السنة الماضية، مساهما بذلك في النمو االقتصادي بـ%8,3 بعد 2006 سنة %10,3ارتفاعا بـ
  .2005 نقطة سنة 0,3 مقابل 2006نقطة سنة 

ويعزى ذلك إلى االنعكاسات اإليجابية . ات بصفة ملحوظةآما تطورت األنشطة البنكية والتـأمين
وبذلك ارتفعت القيمة المضافة للقطاع . لإلصالحات في النظام البنكي وإلى دينامية سوق البورصة

 نقطة من الناتج 0,5وبلغت مساهمته في النمو االقتصادي . 2005 سنة %9,2 مقابل 2006 سنة %9,5بـ
  .2005 و2006الداخلي الخام سنة 

أما الخدمات المقدمة للمقاوالت والخدمات الشخصية، فقد عرفت انتعاشا بفضل االنعكاسات 
  télémarkating والتسويق اإللكتروني« offshoring » ترحيل الخدمات" (انبثاق"اإليجابية لمخطط 

 وبلغت 2005 سنة %4,5 مقابل 2006 سنة %6 وبذلك تزايدت قيمتها المضافة بـ....)والتكوين،
 .2005 نقطة سنة 0,5 مقابل 2006 نقطة سنة 0,8ساهمتها في النمو االقتصادي م
  تطور مكونات الطلب . 2..21 

 باإلضافة إلى المساهمة الموجبة لالستهالك النهائي 2006يفسر النمو االقتصادي المسجل سنة 
  .د للصادراتخاصة استهالك األسر المقيمة بتزايد االستثمارات بوتيرة متسارعة وباألداء الجي

  االقتصادي الحقيقي بقوة االستهالك الداخلي النهائي تعزيز النمو
 نقطة في نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي مقابل نقطة 2,9ساهم االستهالك الداخلي النهائي بـ

  . بفضل دينامية استهالك األسر من جهة واستهالك اإلدارات العمومية من جهة أخرى2005واحدة سنة 
 مستفيدة من 2005 سنة %1,1 باألسعار الثابتة مقابل %3,9 بـ2006ت نفقات األسر سنة وتعزز

 2006 سنة %9,7حيث بلغ معدل البطالة (ارتفاع الدخل في الوسط القروي ومن تحسن سوق الشغل 
وبذلك بلغت ). %17,5(+ومن تزايد تحويالت المغاربة القاطنين بالخارج ) 2005 سنة %11,1مقابل 

 . 2005 نقطة فقط سنة 0,6 نقطة مقابل 2,2ا في نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي مساهمته
، 2005 سنة %2,2 مقابل %3,8آما ارتفع حجم نفقات االستهالك النهائي لإلدارات العمومية بـ

  . نقطة خالل السنة الماضية0,4 نقطة مقابل 0,7مساهما في تكوين الثروة الوطنية بـ

-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0

استهالك اإلداراتاستهالك األسر

العمومية

التكوين اإلمجايل لرأمسال

الثابت

التجارة اخلارجية (*)

2004
2005
2006

: المندوبية السامية للتخطيط مصدر  المعطيات
(*) دون إحتساب تجارة المنطقة الحرة

مسامهة عناصر الطلب يف النمو اإلقتصادي اإلمسي (بعدد نقط النمو ) : 14 مبيان
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  تحسن االستثمار
سجل التكوين الخام للرأسمال الثابت باألسعار الثابتة ارتفاعا رف االستثمار دينامية آبيرة، حيث ع

 نقط 2 نقطة مقابل 2,4وبلغت مساهمته في النمو االقتصادي الحقيقي . 2005 سنة %7,4 بعد %8,3بـ
  .2006 سنة %31,6، مما ترجم بمعدل استثمار خام بلغ 2005سنة 

 الكبرى للبنية التحتية في مختلف القطاعات  المعتمدةل المشاريع بفضهذا المنحى وتعزز
فقد صادقت اللجنة الوزارية لالستثمار على . بالجهود المتكاملة لكل من القطاع العمومي والقطاع الخاصو

وقد . 2005 مقارنة مع سنة %300 مليار درهم، أي بارتفاع بـ61عدة مشاريع بغالف مالي إجمالي ناهز 
الستثمارات بالدرجة األولى المشاريع السياحية والفندقية واالتصاالت وصناعات النسيج همت هذه ا
  .الطائرات تجهيزوالسيارات و

آما واصلت الدولة مجهوداتها االستثمارية وهو ما يؤآده ارتفاع نفقات االستثمار في الميزانية 
وقد تعزز استثمار القطاع . 2005نة  مقارنة مع س%14,2 مليار درهم، بزيادة بـ23,4العامة للدولة إلى 

  .  العمومي أيضا باستثمار المقاوالت العمومية والجماعات المحلية
 مليار درهم، بتزايد 29,3وبالنسبة لمداخيل االستثمارات والقروض األجنبية الخاصة، فقد بلغت 

ليار درهم، بانخفاض  م25,5آما قدرت االستثمارات األجنبية المباشرة بـ. 2005 مقارنة مع سنة %3,4بـ
.  التي شكلت سنة استثنائية من حيث جلب االستثمارات األجنبية المباشرة2005 مقارنة مع سنة %2,5بـ

 من %80,8(أهم القطاعات األآثر جاذبية لالستثمارات  وقد شكل قطاع الصناعة والسياحة والعقار
  ). المجموع

  لحقيقيمساهمة موجبة للطلب الخارجي في النمو االقتصادي ا
للسنة الثانية على التوالي، ساهمت التجارة الخارجية للسلع والخدمات بشكل إيجابي في نمو الناتج 

وتعزى هذه النتيجة إلى تسارع وتيرة نمو ). 2005 نقطة سنة 0,5+ نقطة مقابل 0,8(+الداخلي الخام 
زايد الواردات  متجاوزة بشكل آبير وتيرة ت2006 سنة %10,5حجم صادرات السلع والخدمات بـ

)6,7%.(  
  تطور مشجع  لمبادالت السلع

درهم، بارتفاع   مليار209,8  موازاة مع دينامية النشاط االقتصادي، بلغت واردات السلع 
 % 32,4 بفضل تحسن االستثمارات، بـ%21,4وساهمت واردات سلع التجهيز التي تزايدت بـ. %13,8بـ

 %20,6ساهمت مشتريات أنصاف المواد التي ارتفعت بـآما . في ارتفاع الواردات اإلجمالية للسلع
وخاصة الحديد والصلب والمواد الحديدية األساسية ومواد البالستيك التي صاحبت انتعاش نشاط البناء 

 مليار 40,7وبلغت قيمة مشتريات مواد االستهالك .  في نمو الواردات%33,1واألشغال العمومية بـ
 من %21,4 ممثلة %13,7 مليار درهم، أي 5,4رتفعت فاتورة الطاقة بـوا. %8,4درهم، مسجلة تزايدا بـ

  .%18,4اإلجمالي المستورد وسجل السعر المتوسط للطن المستورد الواحد تزايدا بـ
، بلغ إجمالي 2006فبرسم نهاية سنة . وعرف القطاع التصديري تطورا إيجابيا في مجمل مكوناته

  .%12,7اع بـ مليار درهم، أي بارتف111,9الصادرات 
). %13,6( وخاصة منتجات البحر % 8,9وهكذا، ارتفعت مبيعات قطاع الصناعات الغذائية بـ   

آما ربح قطاع النسيج رهان تفعيل مخطط جديد لالنطالق عبر إيجاد منافذ جديدة، مدعما آذلك بإدخال 
مبيعات المالبس وبذلك، تزايدت . نظام الحصص على المنتجات الصينية من طرف االتحاد األوروبي

  . %15,6الجاهزة بـ
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وسجلت مبيعات المكتب الشريف للفوسفاط  تطورا إيجابيا، حيث ارتفعت صادرات الفوسفاط 
آما تزايدت صادرات المكونات . %8,7 وصادرات الحامض الفوسفوري واألسمدة بـ%10,6بـ

 مليار درهم عند 12 و6,2 لتبلغ على التوالي %41,6 ومبيعات مواد التجهيز بـ%13,7اإللكترونية بـ
  . 2006نهاية دجنبر 

  تطورات الرصيد التجاري حسب أهم الشرآاء التجاريين:  2إطار 
وارتفع معدل تغطية الصادرات  من الناتج الداخلي الخام 16,6%مليار درهم، أي  95,3قدر عجز الميزان التجاري بـ 

جغرافي، مازال العجز التجاري آبيرا مع االتحاد وحسب التوزيع ال. 2006 في 54% نقطة مسجال 0,2للواردات ب
 مليار درهم سنة 1,6 مقابل  مليون درهم977 ، بالرغم من تراجع العجز التجاري مع إسبانيا إلى) عضوا25(األوروبي 

وتدهور .  2006 مليار درهم سنة 2,3 الذي استمر في تحقيق فائض بلغ 8% وتحسن الرصيد التجاري مع انجلترا بـ2005
 .  مليار درهم28 ليبلغ 15,5%عجز التجاري مع االتحاد األوروبي بـال

 وإيطاليا) % 2+ مليار درهم، أي 3,7-(وتفسر هذه النتيجة بتفاقم العجز التجاري مع فرنسا 

  ).15,5%+مليار درهم، أي   6,6-(وألمانيا ) %28,1+ مليار درهم، أي 7,9- (

    مبيان 15 : نسبة أهم الدول األوربية من رصيد امليزان التجاري   

-13% -11% -9% -7% -5% -3% -1% 1% 3%

إطاليا
أملانيا
فرنسا
روسيا
األراضي املنخفضة
بولونيا
رومانيا
إسبانيا
تركيا
ابرطانيا

2006
2005

:مكتب الصرف   مصدر  املعطيات
 مليار 7,8 ليهبط إلى 31,6%راجع العجز التجاري مع روسيا بـوعلى مستوى باقي دول أوروبا، تم تسجيل ت

 41,2%فقد ارتفعت الصادرات المغربية نحو ترآيا بـ.  مليار درهم4,4 ليصل إلى 57,9%+درهم وتفاقمه مع ترآيا بـ
 ). 54,3%(بوتيرة أقل من وتيرة واردات المغرب من ترآيا 

وتعزى هذه الوضعية إلى .  مليارات درهم7ألمريكية عجزا بـوقد عرف الرصيد التجاري مع الواليات المتحدة ا
تضم ( مليار درهم 2,1لتصل إلى  17,2%التأثير المزدوج لكل من انخفاض صادرات المغرب نحو الواليات المتحدة بـ

مليار  9,1 لتبلغ 49,7%وارتفاع واردات المغرب من هذا البلد بـ)) %10,3(والمالبس الجاهزة ) %40(أساسا الفوسفاط 
  ) ).%16,9(والذرة ) %23,8(درهم وتشمل بالخصوص الطائرات 

فقد تراجع العجز .  مليار درهم4,3أما المبادالت التجارية مع بلدان المغرب العربي، فقد أسفرت عن عجز بلغ 
ضا أما الميزان التجاري مع موريتانيا، فقد عرف فائ.  مليون درهم392,9 ليصل إلى 40,8%التجاري مع تونس بـ

 مليار درهم، أي 3,5-(في حين، تدهور العجز التجاري مع الجزائر . 31,8% مليون درهم، أي بتزايد بـ265,1بـ
 37,2%).  +مليون درهم، أي (3, 629- وليبيا) %29,1+

 

 

 

 

 



  2008ير االقتصادي والمالي التقر
  

 
 زارة االقتصاد والماليةو                                                                                                                                        

     
 

 

44 

   مبيان 16 : نسبة أهم الدول غري األوربية من رصيد امليزان التجاري   

-13 -11 -9 -7 -5 -3 -1 1 3

السعودية
الصني
إيران
الواليات املتحدة
دول احتاد املغرب العريب
اليبان
الربازيل
باكستان
اهلند

2006
2005

 مصدر  املعطيات :مكتب الصرف 
 در بـأما المعامالت التجارية مع البلدان الموقعة التفاق أآادير، فقد عرف الميزان التجاري مع األردن فائضا ق

 .  مليار درهم1,5 ليرتفع إلى %25في حين، تفاقم العجز التجاري مع مصر بـ. 71,2%ليون درهم ، أي بتزايد بـ م168,7

  أما بخصوص أهم الشرآاء التجاريين اآلخرين للمغرب، فقد تفاقم العجز التجاري مع المملكة العربية السعودية 
في حين، تراجع العجز التجاري مع ). 16%+مليار درهم، أي  10,1- (والصين ) 17,7%+مليار درهم، أي 13,5- ( 

أما الميزان التجاري مع الهند، . باقي دول أمريكا خاصة آندا والبرازيل بفضل انتعاش مبيعات المغرب نحو هاذين البلدين
  .ع المعدني نظرا لألداء الجيد للنشاط التصديري للقطا16,5% مليار درهم، بارتفاع بـ3فقد حقق فائضا بلغ 

 

 تحسن فائض ميزان الخدمات
، أي بارتفاع ) من الناتج الداخلي الخام%8,2( مليار درهم 47,1حقق ميزان الخدمات فائضا بلغ 

 52,5 لتبلغ %28,1ويعزى هذا التطور إلى تزايد المداخيل السياحية بـ. 2005 مقارنة مع سنة %24,8بـ
 مداخيل 1999متجاوزة للسنة الثانية على التوالي منذ ) ام من الناتج الداخلي الخ%9,1أي (مليار درهم 

 .تحويالت المغاربة القاطنين بالخارج
 3,4 والتي بلغت %16,6ويفسر هذا التوجه أيضا بتحسن جزء من عائدات خدمات االتصال بـ

يار  مل12,2 (%10,1مليار درهم ومن جهة أخرى بارتفاع مداخيل الخدمات األخرى المقدمة للمقاوالت بـ
) Centres d’appels(، المتعلقة أساسا بإنتاج األفالم األجنبية بالمغرب وعمليات مراآز االتصال )درهم

   .وتلك المرتبطة باستعمال التقنيات الحديثة لإلعالم
  استمرار تحقيق فائض في الحساب الجاري للسنة السادسة على التوالي

 مليار 16,3التوالي عن تحقيق فائض قدر بـأسفر رصيد العمليات الجارية للسنة السادسة على 
فقد تم تعويض . 2005 مقارنة مع سنة %62,9، بارتفاع بـ) من الناتج الداخلي الخام%2,8أي (درهم 

  .والتحويالت الجارية) دون احتساب عوامل اإلنتاج(العجز التجاري بالتطور اإليجابي للخدمات 
 %16,3 مليار درهم، بارتفاع بـ55,5قدر بـ فائضا 2006آما حققت التحويالت الجارية سنة 

بفضل تعزيز التحويالت الجارية الخاصة ومنها على وجه الخصوص تحويالت المغاربة القاطنين 
 من الناتج الداخلي %8,3( مليار درهم 47,9 ما يناهز 2006حيث بلغت هذه األخيرة سنة . بالخارج
  . 2005 مقارنة مع سنة % 17,5، أي بارتفاع بـ)الخام

 2005 مليار درهم سنة 2,7 مليار درهم مقابل 3,7 بلغ 2006لقد عرف رصيد الدخل عجزا سنة 
 مليارات درهم، ارتباطا  بارتفاع 6  لتبلغ%20,7بسبب ارتفاع النفقات برسم دخل االستثمارات الخاصة بـ

  .االستثمارات األجنبية بالمغرب
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دخل االستثمارات واالقتراضات العمومية  في حين، تم التخفيف من هذه الوضعية بفائض رصيد 
 لتبلغ %14,9بـموارد التوظيفات العمومية في الخارج الناجم من جهة عن ارتفاع )  مليار درهم1,7(+

 مليار درهم نتيجة تعزيز الموجودات الخارجية وارتفاع معدالت الفائدة في السوق الدولية ومن جهة 5,9
 مليارات 4 مليار درهم مقابل 4,3 لتبلغ %8,2عمومي الخارجي بـأخرى عن تزايد أعباء فوائد الدين ال

    .2005درهم سنة 
  تعزيز الوضعية الخارجية

 مليار درهم 25تميزت الوضعية الخارجية اإلجمالية بتعزيز الموجودات الخارجية الصافية بـ
. 2006ار درهم سنة  ملي12,3 مليار درهم وتحقيق فائض في حساب العمليات المالية قدر بـ 190,8لتبلغ 

 مليار درهم بفضل األداء الجيد للمداخيل 10,5آما حققت العمليات المالية الخاصة فائضا في حدود 
 من الناتج %5,1( مليار درهم 29,3المتعلقة باالستثمارات والقروض األجنبية الخاصة التي بلغت 

    .2005 مقارنة مع سنة %3,4، أي بارتفاع بـ)الداخلي الخام
 1,7 مليار درهم بعد عجز بلغ 1,8ت أيضا العمليات المالية للقطاع العمومي فائضا قدر بـوحقق

وقد نتجت هذه الوضعية عن التأثير المزدوج لكل من ارتفاع االقتراضات . مليار درهم خالل السنة السابقة
ساسي  مليار درهم وتقلص تسديدات الدين األ16,1 لتصل إلى %8,7الخارجية للقطاع العمومي بـ

   . مليار درهم14,3 لتبلغ %13,4بـ
  تمويل االقتصاد . 2.2

لقد عرف القطاع المالي تحوال مهم يهدف أساسا إلى عصرنة القطاع وتطويره حتى يصبح أداة 
وذلك  من أجل ضمان نمو قوي ومستدام يتماشى . فعالة لتعبئة وتوجيه االدخار نحو تمويل االستثمارات

  . خلق الثروات وخفض البطالة ومحاربة الفقر وطموحات المغرب فيما يخص
 خصوصا بعمقها سواء على مستوى سبل تمويل الخزينة العامة أو  القطاعوقد تميزت إصالحات

أو على مستوى سوق الرساميل  وآذا تعزيز طابعه التنافسي نجاعة النظام البنكيصالبة وأمن والرفع من 
 تنوع وتوفير المنتجات إلىفافية ونزاهة السوق وآذا  شإلىعن طريق وضع  إطار قانوني عصري يهدف 

  .المالية
 إلى  أن حجم االدخار الطويل األمد يبقى دون التطلعات  وبالرغم من هذه اإلصالحات، تجب اإلشارة

آونه غير آاف لتمويل االستثمارات المنتجة، حيث  لم يصل بعد التمويل المباشر ألسواق السندات دون 
  .خوصصة إلى المستوى المطلوباحتساب عمليات ال

  ظروف تمويل مالئمة في ظل وفرة السيولة. 1.2.2
 من التطور اإليجابي لظروف التمويل حيث فاقت 2006استفاد النشاط االقتصادي سنة 

الموجودات الخارجية انتشار النقد المتداول وتحسن الوضعية الصافية للخزينة العامة، الشيء الذي ساهم 
 مليار 3,1 مليار درهم بدل 6,8 إلىسيولة النظام البنكي والذي وصل في معدله اليومي في ارتفاع فائض 

   .2005سنة 
وحسب بنك المغرب فإن الوضعية البنيوية لسيولة البنوك، والمحسوبة على أساس متوسط المبالغ 

  بلغ آما. 2005 مليار درهم سنة 35,6 مليار درهم عوض 44,7الجارية عند نهاية األسبوع، بلغت 
 من الودائع تحت الطلب، وبالتالي فإن % 16,5 ليمثل مليار درهم39 الحتياط النقدي المتوسط لمستوىال

  . 2005 مليار سنة 1,2 مليار درهم مقابل 5,7فائض سيولة البنوك بلغ  
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ومن أجل ضبط السوق النقدية، وأمام مخاطر التضخم نتيجة تراآم الموجودات السائلة من طرف 
 االقتصاديين لمواجهة تكاليف الطاقة وارتفاع الضريبة على القيمة المضافة، فضل بنك المغرب الفاعلين

 أيام عن  طريق طلبات العروض بسعر 7 اعتماد تقنية سحب السيولة لمدة 2006خالل شهر أبريل 
 نتيجة انتعاش الطلب الكلي وارتفاع %3,3وأمام تزايد مخاطر التضخم الذي وصل إلى . 2,5%
، رفع بنك المغرب  M3، الناجم عن االرتفاع في المجمع النقديالنجاز المعامالتجودات المخصصة المو

  .% 2,75 نقطة أساس ليصل إلى 25خالل شهر دجنبر سعر فائدة سحب السيولة بـ 
 مليار درهم آمعدل أسبوعي بواسطة سحب 3,8وإجماال، تمكن البنك المرآزي من امتصاص 

 مليار درهـــم آمتوسط يومي عن طريق تسهيالت اإليداع 2و  2,5%  بسعر فائدة أيـــام7السيولة لمدة 
  .%2,25 ساعة بسعر فائدة 24لمدة 

 وقد ترتب عن هذه الوضعية ارتفاع طفيف ألسعار الفائدة لألجل القصير، بينما حافظت باقي 
 وما %2,19بنوك ما بين وهكذا تراوح المعدل اليومي لسعر الفائدة بين ال. األسعار على منحى انخفاضي

غير أن هذه المعدالت بلغت في . %4,37 ليبلغ )% 4,25(يزيد عن السعر األقصى لتدخالت بنك المغرب
   .2005 سنة % 2,78 مقابل 2006 سنة %2,58متوسطها السنوي 

 نقطة أساس 17وفيما يتعلق بأسعار الفائدة على الودائع البنكية، فقد سجلت ارتفاعا تراوح مابين 
 شهرا لتصل على التوالي 12 و 6فير الوطني والودائع لالنسبة للحسابات على الدفاتر لدى صندوق التوب

 نقطة أساس بالنسبة للحسابات على الدفاتر لدى البنوك التي وصلت إلى 25 و% 3,67 و %1,68إلى 
 26علق بالسندات لمدة وبالنسبة لسندات الخزينة ألجل سنتين أو أقل، فقد ارتفع سعر الفائدة المت . 2,53%

بالمقابل سجلت أسعار الفائدة على سندات المدى الطويل تراجعا مهما خصوصا .  نقطة أساس14أسبوعا بـ
  .  سنة ، مما أدى إلى استواء منحنى أسعار الفائدة30بالنسبة إلصدارات 

ن طرف البنوك ولم يؤثر ارتفاع أسعار فوائد المدى القصير على أسعار الفائدة المدينة المطبقة م
  بدل 2006 سنة % 7,08فقد بلغت الكلفة المتوسطة للقروض البنكية . و التي استمرت في التراجع

آما بلغ متوسط آلفة القروض الممنوحة من طرف شرآات . 2004 سنة % 7,86 و 2005 سنة 7,59%
   .2005 سنة % 11,63 مقابل % 11,53التمويل 
  د دون المستوى المنشودتدفقات االدخار الطويل األم. 2.2.2

 سنة % 10,4 بعد أن آان % 18 مليار درهم، بارتفاع قدره 198,3بلغ االدخار الوطني الخام 
 من مجموع االستثمارات مقابل % 109 من الناتج الداخلي الخام ومغطيا % 35,5، ممثال بذلك  2005
  .2005 سنة % 106,3

 بالموازاة مع ذلك، عرفت تدفقات 
لي بعض الرآود حيث بلغت االدخار الما

 وهو قريب 2006 مليار درهم سنة 108,7
 مليار درهم المسجل 108,4نسبيا من مبلغ 

، في حين أن حصته من االدخار 2005سنـة 
 . % 55 إلى % 65الوطني تراجعت من 

آما طرأت تغييرات مهمة على مستوى بنيته 
وذلك لفائدة الموجودات السائلة وتوظيفات 

 على 2006والتي هيمنت سنة المدى القصير 
  %52,1 من االدخار المالي مقابل % 68,3
 74,3 ، مسجلة بذلك تزايدا قدره 2005سنة 

. 2005 مليار سنة 56,5مليار درهم بدل 

    مبيان 17 : بنيـــة الإلدخار املايل
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 مليار درهم في 18باإلضافة إلى ذلك، تزايد حجم سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة بـ 
 . مليون درهم 510فاض توظيفات المدى المتوسط بـ الوقت الذي لوحظ فيه انخ

 مليار درهم، أي 12,1أما فيما يخص االدخار الطويل األمد، فقد ارتفع االدخار المؤسساتي بـ 
، وذلك ارتباطا بتراجع وتيرة ارتفاع ) مليار درهم14+( بوتيرة اقل مقارنة مع السنة الماضية 
 5,4 إلى 2005 درهم سنة  مليار10,4ياط االجتماعي من الحتاالحتياطات التقنية لمؤسسات التقاعد وا

 مليار درهم سنة 3,6في المقابل ارتفعت االحتياطات التقنية لشرآات التأمين من . 2006مليار سنة 
   .2006 مليار درهم سنة 6,7 إلى 2005

حيث وسجلت تدفقات االآتتاب في سندات الشرآات تراجعا ملموسا مقارنة مع السنة الفارطة 
ويعزى هذا االنخفاض إلى تقليص إجمالي  . 2006 مليار درهم سنة 13,8 الى 36,4انتقلت من 

 2005 مليار درهم سنة 41,5 عوض 2006 مليار درهم سنة 23,9المساهمات في الرأسمال الذي بلغ 
وقد .  مليار درهم18 بقيمة "فيفندي"التي شهدت الرفع من رأسمال إحدى الشرآات التابعة لمجموعة 

آما أن عدد الشرآات الجديدة التي تم  .2005  سنة11.425 شرآة مقابل 13.863ات شملت هذه التدفق
  . وحدة11.101إحداثها وصل إلى 

  التزايد الملحوظ لتمويالت شرآات القروض . 3.2.2
في سياق تميز بانخفاض ملموس ألسعار الفائدة، مواآبة مع األداء الجيد للنشاط االقتصادي و

، مسجلة بذلك الخام من الناتج الداخلي % 61,1 مليار درهم، أي 351,6تمويالت شرآات القروض بلغت 
 .2005 سنة %12,8 بعد %16,4زيادة قدرها 

وقروض شرآات )  من مجموع القروض%85,1(طور آال من القروض البنكية هذا التخص  
. 2005 على التوالي سنة % 10,8 و% 12,5 مقابل %17 لتي سجلت آل منهما ارتفاعا يقاربالتمويل ا

واستمرت سلفات جمعيات القروض الصغرى في االرتفاع، خاصة بعد رفع المبلغ األقصى للقروض من 
  . 2005 مليار درهم أي ما يمثل ضعف إنجازات 3,5 درهم ، مسجلة بذلك مبلغ 50.000 إلى 30.000

 مليار درهم مقابل 327,3 حوالي 2006وهكذا، بلغت القروض المقدمة من طرف البنوك سنة 
 مقابل 2006من الناتج الداخلي الخام لسنة    %56,9يعادل   أي ما2005 مليار درهم سنة 278,1

 مليار 49وبذلك تزايدت القروض المقدمة لالقتصاد من طرف البنوك بما يفوق . 2005 سنة  53,2%
ويعزى ذلك إلى ارتفاع القروض  .ء مليار درهم دون احتساب الديون المعلقة األدا57 وبـ2006درهم سنة 

 على التوالي سنة %21,8 و%24,4 و%28,2العقارية وقروض االستهالك وآذا قروض التجهيز بـ 
   .2005سنة  %15 و%12,5 و%24,7 مقابل 2006

  تقوية قروض التجهيز والعقار
وقد ارتفعت حصتها . 2005 سنة %15 مقابل 2006 سنة %21,8ارتفعت قروض التجهيز بـ 

آما . 2006 سنة  %24,2 الى 2005  سنة %23,4ن مجموع القروض المقدمة من طرف البنوك من م
، 2005سنة % 16,4 مقابل %24,9 مليار درهم مسجلتا بذالك ارتفاعا قدره 97,8بلغت قروض الخزينة 

 و ترتبط هذه.  خالل السنة السابقة% 28,2 من مجموع القروض الموزعة مقابل %30ممثلة بذلك حصة 
الدينامية لقروض الخزينة بتسارع النشاط االقتصادي غير الفالحي الذي أدى إلى ارتفاع حاجيات 

  .الشرآات من رأس المال الجاري
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 %20,6 من مجموع القروض الموزعة مقابل %22,4وموازاة مع ذلك، مثلت القروض العقارية 
 %1,2(ا تراجع أسعار الفائدة ويعزى ارتفاع قروض السكن إلى عدة عوامل، خاصة منه . 2005سنة 

وقد تعزز هذا االرتفاع، المدعم في البداية بزيادة الطلب، بتخفيف ملموس لشروط عرض ). آسعر حقيقي
وتقليص اإللزامات المتعلقة )  سنة20التي قد تتعدى (البنوك الذي ترجم بالزيادة في مدة القرض 

  .د معدالت الفائدةباإلسهامات الخاصة وبمضاعفة الصيغ المقترحة على صعي
ومن جهة أخرى، يعزى ارتفاع قروض االستهالك إلى تنوع العروض البنكية وارتفاع الطلب 
الناتج عن انخفاض نسبة البطالة وتحسن القدرة الشرائية لألسر وتزايد عرض المنتجات ذات الترآيبة 

  .التقنية العالية التي شجعت على استهالك السلع الدائمة
  الت البنوك وتحسن ملموس للقروض على المدى الطويلتطهير واضح لحصي

 %10,9أدى تحسن عملية تدبير المخاطر إلى انخفاض ملموس للديون المعلقة األداء التي تمثل 
 %15,7 دون اعتبار البنوك العمومية المتخصصة مقابل %7,4 من محفظة قروض األبناك و 2006سنة 
  .  على التوالي2005 سنة %9,4و

 ذلك، عرفت ترآيبة الوساطة البنكية ارتفاعا للقروض على المدى المتوسط والطويل وإضافة إلى
، وذلك بفضل تقوية حصة القروض على المدى 2006 في نهاية سنة %47 إلى 2005 سنة %43من 

ويعزى هذا التطور . 2006 سنة %25,8 إلى %21,5الطويل والتي ارتفعت في ظرف سنة واحدة من 
 قروض السكن والتجهيز الناجم عن انخفاض أسعار الفائدة، حيث تراوحت األسعار باألساس إلى ارتفاع

 من هذه القروض وما %50 فيما يخص %8 و%6المطبقة على قروض السكن واإلنعاش العقاري بين 
  . منها%30 بالنسبة لحوالي %8فوق 

  التمويل المباشر لالقتصاد. 4.2.2
  اللجوء المتزايد للشرآات لسوق البورصة

، بالموازاة مع التوسع النسبي لتمويالت االقتصاد من طرف مؤسسات 2006تميزت سنة  
فقد بلغ حجم اإلصدارات عبر الطلب العمومي لالدخار . القروض، بتزايد ملحوظ للنشاط بالسوق األولية

سنة بالنسبة ل) %+159( مليــار درهم 5,4 ملــيار درهم أي بزيادة قدرها 8,8ببورصـة الدار البيضاء 
  .وخص هذا االرتفاع آال من إصدارات سندات الرأسمال واإلصدارات بقسم االقتراض . 2005

 مليار درهم منها 2,4 مليار درهم، خصت 2,7وشكلت إصدارات سندات الرأسمال ما مجموعه 
  مليون درهم سنة521 و 2005 مليار درهم  سنة 1,2الزيادات في رأس المال باالآتتابات النقدية مقابل 

، خاصة وأن القرض العقاري %79وقد استفاد القطاع البنكي أساسا من هذه االآتتابات بنسبة . 2004
آما استفاد قطاع السياحة .  مليار درهم1,85والسياحي قام في إطار إعادة هيكلته بزيادة في رأس المال بـ

قنيات الحديثة لإلعالم   والت%6 من هذه االآتتابات وقطاع البناء واألشغال العمومية بـ%11بحوالي 
  .%3بـ

وبالموازاة مع ذلك، ارتفع حجم إصدار سندات االقتراض من طرف الشرآات المسجلة بالبورصة 
 مليار درهم مقابل 2,9 ما مجموعه 2006وبلغت قيمة االقتراض سنة . 2006  مليار درهم سنة 1,2بـ

وقد بلغت . 2006ارات خالل سنة   وقد نتج ذلك عن إطالق أربعة  إصد. 2005 مليار درهم سنة 1,8
 نقطة 66 مليار درهم بفوارق متوسطة وصلت إلى 1,5 مليون درهم و25قيمة هذه اإلصدارات ما بين 

  .2005 نقطة أساس سنة 54 مقابل 2006أساس سنة 
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 ما يساوي 2006وباحتساب الشرآات غير المسعرة في البورصة، بلغت سندات االقتراض سنة 
 مليار 2,5بإصدارين بحجم إجمالي بلغ "  أونا"وقد قامت شرآة . %30زيادة تقارب  مليار درهم ب4,1

 5 لمدة %4,27 سنوات ومليار واحد بسعر فائدة 10 لمدة %5,45 مليار بسعر فائدة 1,5درهم منها 
 سنة منها 15 مليار درهم لمدة 1,3وبلغ حجم إصدار سندات المكتب الوطني للسكك الحديدية . سنوات

في حين بقيت إصدارات . %3,70 والباقي تضمنه الدولة بفائدة %4,25يون درهم بسعر فائدة  مل800
 .أوراق الخزينة ضعيفة

   دور غير آافي للسوق المالية
 على المستوي الماآرو اقتصادي، يتبين تحسن نسبة إصدارات السندات في التكوين الخام 

  اإلصدارات، فيما ارتفعت نسبة هذه 2005 سنة %2,9 مقابل %7للرأسمال الثابت من سنة ألخرى لتمثل 
وعلى الرغم من ذلك، تبقى . 2006 سنة %6,1 إلى 2005 سنة %2,6من االدخار الوطني الخام من 

 من %78دينامية السوق المالية غير آافية لتعبئة وتوجيه االدخار نحو توظيفات األمد الطويل، حيث تمت 
غير أن . رآات بواسطة إصدار السندات خارج سوق البورصةتدفقات التمويل المعبئة من طرف الش
 من تدفقات تمويل الشرآات عن طريق إصدار السندات %18,6الزيادات النقدية في رأس المال مثلت 

  .2005 -2001 في المتوسط  خالل الفترة %3,4مقابل 
   إنجازات مهمة لرأسمال االستثمار

النمو االقتصادي، أصبح تطور سوق رأسمال نظرا ألهميته في تحسين اإلنتاجية وتدعيم 
 يشكل محور اهتمام السلطات العمومية فيما يخص تقوية دور القطاع المالي وتنويع مصادر ةالمخاطر

 حيز التطبيق، عرف ة الخاص برأسمال المخاطر05-41فمنذ دخول القانون رقم . تمويل االقتصاد 
-1992 صندوقا في الفترة 11 مقابل 2006دة سنة  صناديق جدي6القطاع تطورا ملحوظا تمثل في خلق 

وبالرغم من أن هذا العدد يبقى أقل منه في الدول . 17لى إ، مما يرفع مجموع عدد هذه الصناديق 2005
 مليون درهم ليصل 2.458المنافسة أو ذات نفس مستوى النمو، فان الدينامية المعتمدة سمحت بتعبئة 

 مليون 1.536ما يناهز   ومبلغ االستثمار2006ون درهم في نهاية  ملي4.469مجموع المبالغ المعبئة 
  . من المبالغ المعبئة%34، أي درهم

 % 0,2:  في االستثمار ضعيفة رغم التقدم المتحققةومع ذلك، تبقى حصة رأسمال المخاطر
التجربة ويفسر هذا الرقم بشكل آبير ب). من المبالغ المعبئة %10 مليون درهم من االستثمار، أي 239(

  . بالمغربةالقصيرة لرأسمال المخاطر
  األسس البنيوية للنمو االقتصادي. 3

إن تحقيق نمو اقتصادي مستدام وعال لتقليص الفقر يرتكز أساسا على دعم االستثمار وتحسين 
وبذلك يتعين على االقتصاد الوطني تعزيز ورفع النمو االقتصادي . جودته وزيادة التشغيل ورفع اإلنتاجية

 . سد العجز االجتماعيل
فقد ترجم تحديث السوق المالية وتطويرها مع تعزيز تحويالت المغاربة القاطنين بالخارج 
وتطهير المالية العمومية بتحسن في االدخار الخارجي والداخلي، حيث استفاد االقتصاد الوطني من ادخار 

قتصاد على تسريع وتيرة االستثمار غير أنه يتعين رفع قدرة اال. آاف بل وأآبر من مجهود االستثمار
  ..بالنظر إلى ضرورة تنويع اإلنتاج

وتشكل جهود االستثمار ونشاط المقاوالت أساس التنويع اإلنتاجي الضروري للتحول البنيوي 
إضافة إلى ذلك، وباعتبار المجال الضيق للميزانية واإلمكانيات المحدودة للتشغيل في القطاع . لالقتصاد

أصبح تطوير القطاع الخاص والجهاز اإلنتاجي وخاصة المقاوالت الصغرى والمتوسطة العمومي، فقد 
 .والمقاوالت الصغيرة ضروريا من أجل زيادة االستثمار وخلق مناصب شغل جديدة
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ومن . الحكامةتحسين  آما تم بذل الجهود أيضا من أجل الزيادة في اإلنتاجية في مجال التعليم و
لطلب الداخلي وبالتالي بلوغ معدل للنمو االقتصادي قادر على رفع تحدي شأن هذه العوامل تسريع ا

  . التشغيل
  تحفيز االستثمار وتطوير القطاع الخاص  . 1.3

يستدعي االنفتاح المتزايد لالقتصاد الوطني والمنافسة المحتدمة التي يواجهها بذل المزيد من 
 يعتبر قاطرة للنمو االقتصادي والتنمية سواء الجهود المتواصلة لتحديث وتأهيل محيط االستثمار الذي

    .على المستوى الهيكلي أو القطاعي أو المؤسساتي
  تحسن مناخ األعمال. 1.1.3

مناخ إيجابي لتحفيز االستثمارات الخاصة الوطنية منها واألجنبية إلى تسريع إستدعى توفيرلقد 
  .والمؤسساتية تطبيق مجموعة من اإلصالحات التشريعية

  لألعمال اإلطار القانونيإصالح 
 مهمة خالل السنوات األخيرة لتحسين اإلطار القانوني لألعمال في اتجاه لقد تم تحقيق إنجازات

  . تحريره وتحديثه
وبذلك، تمت المصادقة على عدة نصوص قانونية تنص أساسا على مراجعة قانون الشرآات 

مجموعات النفع لتجارية وتبني قانون حول عامالت امووضع مدونة جديدة للتجارة تهدف إلى عصرنة ال
ومن جهتها، تعززت حماية الملكية الصناعية والفكرية .  وقانون المنافسة وحرية األسعاراالقتصادي

ونفس الشيء . والحقوق المجاورةبالمصادقة على قانون حول الملكية الصناعية ومراجعة حقوق المؤلف 
االهتمامات للسلطات العمومية بفضل تبني المدونة الجديدة  الشغل الذي آان في مرآز لقانونبالنسبة 

    .2003للشغل سنة 
. ومن جهة أخرى، تعزز الدور االقتصادي للنظام القضائي عن طريق إنشاء المحاآم التجارية

خاصة التجارية (وتستمر هذه الجهود حاليا بتبني مجموعة من التدابير تهدف إلى إعادة تنظيم المحاآم 
السجل ديد أساليب تسييرها وتعزيز رقابتها وتحديث البنيات اللوجستيكية خاصة على مستوى وتج) منها

  . التجاري
وفي مجال التحكيم، تمت المصادقة على القانون المتعلق بالتحكيم الدولي الذي وسع مجال تطبيقه 

  .على الخالفات المالية وعلى المقاوالت والمؤسسات العمومية
  تي لالستثمارتجديد اإلطار المؤسسا

ترجمت المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية على المستوى المؤسساتي بخلق اللجنة 
وتتكلف هذه اللجنة التابعة للوزير األول بحل المشاآل التي تعيق تحقيق المشاريع . الوزارية لالستثمارات

  .جراءات لتحسين محيط االستثماراتالضخمة لالستثمارات واعتماد اتفاقيات وعقود االستثمار وتفعيل اإل
 مشروع استثماري وهو ما 316 في 2007-2002 وتتجلى حصيلة هذه اللجنة خالل الفترة 

  .  منصب شغل مباشر109.784 مليار درهم وخلق 174يعادل مبلغ 
شباك للمساعدة على خلق : ومن جهة أخرى، تم خلق مراآز جهوية لالستثمار تضم شباآين  

 سمح تدخل 2005فمنذ خلق هذه المراآز إلى غاية نهاية سنة .  لمساعدة المستثمرينالمقاولة وشباك
 . مقاولة خاصة في قطاع الخدمات والتجارة32.971 شهادة سلبية وإنشاء 54.164الشباك األول من منح 

بلغ  ملف بم13.836أما ملفات االستثمار التي تم قبولها من طرف الشباك الثاني، فقد ارتفع عددها إلى 
  . مليار درهم175استثماري وصل إلى ما يناهز 
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وفي نفس السياق، ومن أجل تبسيط أآبر للمساطر المرتبطة باالستثمار، تم إعداد دليل موحد 
. 2006للمساطر المرتبطة باالستثمار لجميع المراآز الجهوية لالستثمار ولشرآائهم اإلداريين سنة 

  .توحيد الخدمات المقدمة للمستثمرينويهدف هذا الدليل إلى تحديد المعايير و
 من شأنه تسهيل التعاون بين  (CNPI)وطنية للمساطر المرتبطة باالستثمار آما تم خلق لجنة

مختلف اإلدارات المعنية من أجل تعزيز شفافية اإلجراءات الخاصة باالستثمار على الصعيد الوطني 
  .  والجهوي

  ية آمحرك لتنمية القطاع الخاص  تقوية االستثمار في البنيات التحت2.1.3.
وعيا منها بالرهانات التي تطرحها المنافسة المحتدمة للمحيط الحالي، اعتمدت السلطات العمومية   

خالل السنوات األخيرة سياسة إرادية تهدف إلى تزويد البلد ببنية تحتية مالئمة على المستوى الكمي 
  .  والكيفي
  مجال البنيات التحتيةأهمية جهود االستثمار العمومي في  

ارتفع المبلغ التراآمي لنفقات االستثمار الخامة المعتمدة من طرف المكونات الثالث للقطاع 
وأخذا بعين االعتبار التحويالت بين هذه المكونات والتي تبلغ . 2006 مليار درهم سنة 79,5العمومي إلى 

 2006 مليار درهم سنة 61,9اع العمومي  مليار درهم، يصل المبلغ الصافي لالستثمارات في القط17,6
  .2005 مليار درهم سنة 55,1مقابل 

ونسبة إلى التكوين الخام للرأسمال الثابت، تصل مساهمة نفقات استثمار القطاع العمومي إلى 
القطاع العمومي في الجهود المبذولة  ويترجم ذلك دور. 2006 سنة %37,5 و2005 سنة 36,8%

  . والتنمية في المغربلتحسين النمو االقتصادي
 وقد تدعم مجهود االستثمار العمومي في مجال البنيات التحتية بمساهمة صندوق الحسن الثاني

 وتترآز 2006 مليار درهم سنة 1,3، حيث بلغت التزامات الصندوق للتنمية االقتصادية واالجتماعية
 . مليار درهم1,2أساسا في هذا المجال بمبلغ 

 مليار درهم بمساهمة 18راآم لاللتزامات منذ خلق الصندوق إلى ما يناهز ويصل حجم المبلغ المت
 من %63وقد ساعد هذا الغالف المالي الذي يمثل .  مليار درهم في مجال البنيات التحتية الكبيرة11,3بـ

التزامات الصندوق في تمويل معظم المشاريع الكبرى ومنها الموانئ والطرق والطرق السيارة والسكك 
وتشكل حصة مشاريع .  الحضرية الكبرىتوالتهيئايدية وتهيئة األراضي المسقية والغابات وآذا الحد

 من مجموع هذا الغالف %86تطوير البنيات التحتية المتعلقة بقطاع النقل الطرقي والسككي والبحري 
  .المالي

لبنيات الشراآة بين القطاع العام والخاص من أجل إدماج أآبر للقطاع الخاص في إنجاز ا
  األساسية الكبرى

فقد تم . سجلت السنوات األخيرة قطيعة إيجابية مع استراتيجية المغرب في ميدان البنيات التحتية
 مليار درهم بفضل ميكانزمات جديدة للتمويل التي تستلزم مشارآة 60إطالق مشاريع ضخمة بمبلغ يفوق 

  . آبيرللقطاع العمومي بتمويله الذاتي المحدود ولكن بأثر مضاعف
 مليون درهم عن 320، أسفرت مساهمة الميزانية العمومية للدولة بـ2010-2006ففي الفترة 

 مليار درهم بفضل تمويل المنظمات الدولية المانحة مثل البنك 4استثمار متوسط سنوي في حدود 
صندوق الحسن األوروبي لالستثمار والبنك األفريقي للتنمية والممولين العرب وآذا المساهمة الفعلية ل

  . في رفع رأسمال شرآة الطرق السيارة للمغرب للتنمية االقتصادية واالجتماعيةالثاني
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وفي نفس السياق، تم الشروع في المرحلة األولى للمرآب الكبير لميناء طنجة المتوسطي في 
خواص فقد شكل النجاح الكبير للمشروع الذي تميز بإشراك واسع لمختلف الفاعلين ال. 2007يوليوز 

...)  والبنك  المغربي للتجارة الخارجية،"أآوا" و"آوماناف"الشرآة المغربية للمالحة (الوطنيين 
) TMSA(مع اختيار هيئة القيادة والتنسيق ) …Bouygues, Maersk, Eurogate-Contship(والدوليين 

  .آمثال نموذجي للتخطيط لمشاريع آبرى جديدة للبنيات التحتية
 10لب مشروع تهيئة وتأهيل ضفة واد أبي رقراق مبلغا إجماليا قدر في ومن جهة أخرى، تط

والجماعات المحلية )  مليار درهم1,25( مليار درهم مول من طرف ميزانية الدولة 3,3مليار درهم، منه 
أما الباقي فتتقاسمه المؤسسات والمنظمات الدولية ). مليار درهم(وصندوق الحسن الثاني ) مليار درهم(

  .حة وذوي االمتياز في المشاريعالمان
التي " دبي هولدينغ"و" إعمار" توافد عدة مستثمرين آبار آمجموعة المشروع أيضا آما عرف

  .  مليار درهم إلنجاز مشاريع سياحية على ضفاف واد أبي رقراق5,1ستستثمر 
  تعزيز مساهمة الثروة العقارية للدولة3.1.3. 

عقارية للدولة من طرف السلطات العمومية من أجل إنعاش لقد تم نهج سياسة إرادية للثروة ال
  .االستثمار
 هكتار ممنوحة لمتخلف 4.823وهكذا، استفاد القطاع السياحي من وعاء عقاري في حدود  

  .المتعاملين العموميين والخواص من أجل تفعيل المخطط األزرق وإنجاز المناطق والوحدات السياحية
إضافة .  هكتار للقيام بالبنيات التحتية لالستقبال1.239من تخصيص آما استفاد القطاع الصناعي 

 إنجاز عدة مناطق صناعية في مختلف جهات المملكة لصالح ل هكتار من أج533إلى ذلك، تم منح 
  .المهيئين العموميين

وبالنسبة للقطاع الفالحي، فضلت الدولة الشراآة مع القطاع الخاص على األراضي المخزنية التي 
 هكتار 40.000 تعاقدا حول آراء حوالي 156 عن طريق إبرام "صوجيطا" و"صوديا"رها شرآتي تسي

  . هكتار أخرى40.000وتوقع آراء 
 3.400 هكتار مخصص إلنعاش السكن االجتماعي ومن 7.656أما قطاع السكن، فقد استفاد من 

 للسكن من أجل مواآبة هكتار من أراضي صوديا وصوجيطا التي وضعت رهن إشارة الهيئات العمومية
 ).تامسنا وتامنصورت(برنامج بناء مدن جديدة 

  نموذج المقاوالت المتوسطة والصغرى والمقاوالت الصغيرة : الجهاز اإلنتاجي . 4.1.3
يولى االهتمام بالخصوص إلى المقاوالت المتوسطة والصغرى والمقاوالت الصغيرة التي الزالت 

  .لجهود ضرورية لتمويل ودعم تطويرهاتعرف مشاآل عديدة وحيث ال تزال ا
  المقاوالت الصغرى والمتوسطة في محور استراتيجيات التنمية االقتصادية واالجتماعية. 1.4.1.3

بالنظر إلى قدرتها على خلق الثروة ومناصب الشغل، تتواجد المقاولة الصغرى والمتوسطة في 
  .قلب استراتيجيات التنمية

وحيث أنها .  من النسيج المقاوالتي الوطني%95متوسطة حوالي وتشكل المقاوالت الصغرى وال
وهي .  في الناتج الداخلي الخام%28 في التشغيل و%46تمثل المقاوالت األآثر عددا، فهي تساهم بـ 

الصناعة، الصناعة التقليدية، البناء واألشغال (حاضرة في جميع قطاعات النشاط االقتصادي المغربي 
  ...).السياحة، التقنيات الجديدة لإلعالم والتواصل، النقل، الخدمات الماليةالعمومية، التجارة، 
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 على مستوى القطاع الصناعي
بالخصوص، يطلعنا تحليل إحصائيات 
وزارة الصناعة على حصة المقاولة 
الصناعية الصغرى والمتوسطة في إجمالي 

  .الصناعات التحويلية
وفي مجال التشغيل خصوصا، 

 %45صغرى والمتوسطة تشكل المقاولة ال
. من مناصب الشغل بالقطاع الصناعي

ويأتي فرع النسيج واأللبسة في المرآز 
األول متبوعا بالصناعات الكيماوية والشبه 
آيماوية والصناعات الغذائية والصناعات 

  .الميكانيكية والحديدية والصناعات الكهربائية وااللكترونية
مقاولة الصغرى والمتوسطة أآثر في الصيد البحري تسود ال، وفي قطاع الصناعة التقليدية

واستغالل الغابات وتربية المواشي وخصوصا في المهن التقليدية ذات القيمة المضافة الثقافية واالجتماعية 
وتسجل المقاولة الصغرى والمتوسطة أيضا حضورا مهما في مجال البناء واألشغال العمومية، . المرتفعة

  ).صناعة الصلب، صناعة اإلسمنت، صناعة القنوات( البناء دون احتساب إنتاج مواد
 شخص، تشكل المقاولة 600.000وخصوصا السياحة التي تشغل حوالي ، وفي قطاع الخدمات

إضافة إلى ذلك، أدت . الصغرى والمتوسطة أداة مهمة إلنعاش الفندقة والمطاعم ووآاالت األسفار
م والتي عرفها قطاع االتصاالت موازاة مع خوصصته، إلى التحوالت الكبيرة المرتبطة بتقنيات اإلعال

نترنت والمخادع الهاتفية والهاتف ظهور مقاوالت صغرى ومتوسطة جديدة على مستوى خدمات األ
  ...المرئي وااللتقاط عبر األقمار الصناعية-الخلوي والمجال السمعي

ال النقل الحضري والنقل وسجلت المقاولة الصغرى والمتوسطة أيضا حضورا أآثر أهمية في مج
آما أدى إصالح . ما بين المدن ونقل السلع وذلك إثر حرآة الخوصصة والتحرير التي انطلقت بالقطاع

السوق المالية وتنشيط البورصة إلى خلق مقاوالت صغرى ومتوسطة جديدة، آوسطاء البورصة 
  ...وشرآات قروض االستهالك ووسطاء التأمين

اقتصادية للمقاوالت الصغرى والمتوسطة دون -تظل المساهمة السوسيوبالرغم من أهمية عددها، 
فالزالت الكثير من اإلآراهات تحول دون . اإلمكانيات التي يمكن لهذا الصنف من المقاوالت تثمينها

. إنعاش هذه المقاوالت بسبب هشاشة بنياتها ونمط حكامتها وضعف إمكانياتها البشرية والتقنية والمالية
  . المرتفعتصفيتهاترجم بضعف أدائها وتراجع تنافسيتها ومعدل وهذا ما ي

وفي هذا الصدد، ولمواجهة تحديات انفتاح االقتصاد الوطني، يتعين تعزيز دور المقاوالت 
وبالتالي، من . الصغرى والمتوسطة من أجل جعلها محرآا لنمو اقتصادي مستدام خالق لمناصب الشغل

اإلصالحات (مومية في مواآبة المقاوالت الصغرى والمتوسطة الضروري توحيد جهود السلطات الع
وآذا جهود هذه المقاوالت لتأهيلها وآسب قدرات تنافسية تسمح لها بمجابهة ) …واإلطار القانوني،

  .المنافسة داخليا وخارجيا
   للمقاوالت الصغرى والمتوسطةالدعمسياسة  

يت المقاوالت الصغرى والمتوسطة ظ حرة لمناصب الشغل،د ومللنمو المستدامباعتبارها قطبا 
وتمحورت هذه المجهودات حول وضع ترسانة من . بدعم السلطات العمومية وذلك على مستويات متعددة

النصوص القانونية وبنيات االستقبال وتحفيزات مالية تهدف إلى مساندة مجهودات إعادة الهيكلة ومواآبة 
  .دة للسوق وتحسين أدائها التجاري والتدبيريالمقاوالت لضمان تأقلمها مع المعطيات الجدي

الصناعة الغذائية

24%

الصناعة امليكانيكية

12%
صناعة النسيج

35%

الصناعة الكيماوية 

26%

الصناعة الكهربائية

3%

مصدر املعطيات : وزارة التجارة و الصناعة والتكنولوجيات احلديثة 2005

مبيان 18 : توزيع مناصب الشغل احملدثة من طرف املقاوالت الصغرى  
و املتوسطة حسب فروع النشاط
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، والمنشور 00-53يشكل ميثاق المقاولة الصغرى والمتوسطة، المنصوص عليه في قانون 
، اإلطار المرجعي للعمل الذي تقوم به الدولة، بشراآة مع الفاعلين الخواص، 2002 يوليوز 23بتاريخ 

ة سواء على مستوى التمويل والتكوين أو على لتوفير الدعم الضروري للمقاوالت الصغرى والمتوسط
  .مستوى البنيات التحتية للمقاولة والتحفيزات الجبائية لالستثمار

  دعم عن طريق المواآبة واإلرشادال
 والتي 2002 عبر خلق الوآالة الوطنية إلنعاش المقاولة الصغرى والمتوسطة سنة ذلكتم تحقيق 

، مجموعة تدابير لمواآبة ودعم المقاوالت الصغرى وضعت، بمساهمة هيآت وطنية ودولية أخرى
  .والمتوسطة

ومستقبال، اقترحت الوآالة الوطنية إلنعاش المقاولة الصغرى والمتوسطة في إطار البرمجة 
دعم التحديث التنافسي للقطاع الخاص " مشروع 2009-2007القادمة للمغرب واالتحاد األوروبي للفترة 

  ".متوسطي للمقاولة-وروالميثاق األ"طار تفعيل، والذي يندرج في إ"المغربي
 مقاولة، أي 582، واآبت الوآالة الوطنية إلنعاش المقاوالت الصغرى والمتوسطة 2006خالل 

وهو ما يرفع عدد المقاوالت المستفيدة من برامج التحديث . 2005 مقارنة مع سنة %50بارتفاع بـ 
 به ذي ساهمت من الدعم ال% 60.  مقاولة1.230 إلى من طرف الوآالة منذ إنشائهاالتنافسي المحدثة 

، الجلد، الصناعات النسيج واأللبسة: الوآالة استفادت منه مقاوالت تعمل في نطاق المهن العالمية للمغرب
الغذائية، الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، صناعة السيارات، صناعة تجهيز الطائرات، الصناعات 

  . المرتبطة بالصناعة والخدماتكترونيةلاإل
 تدخلها على مستوى اإلرشاد والمساعدة التقنية على الصعيد الجهوي، أنشأت السلطات عزيزولت

وتكمن . العمومية مع شرآاء محليين آخرين شبكة للمتدخلين الجهويين ألجل التحديث التنافسي للمقاوالت
لة وإجراءات التفعيل وآذلك ضمان  من طرف الوآاسيرةمهمة هذه الشبكة في التعريف بالمنتوجات الم

  .المتابعة وتقييم األعمال المبرمجة
 والعاملة تحت نظام اقتصادي للجمارك، مساعدة تصديريةوفي نفس السياق، تمنح للمقاوالت ال

 .تشخيص بغرض التصنيف بالجماركالتقنية ألجل القيام ب
 التصديريةدعم المقاوالت الصغرى والمتوسطة  

يمكن للمقاوالت الصغرى والمتوسطة أن تلعبه على مستوى تنشيط الصادرات ونظرا للدور الذي 
، تمنح السلطات العمومية أهمية  االقتصادينموالغير التقليدية والضرورية للتنويع المنتج وذلك لتسريع 

  .التصديريةخاصة لدعم المقاوالت الصغرى والمتوسطة 
ويتعلق األمر . التصديريت لفائدة القطاع إلى جانب ذلك قامت السلطات العمومية بوضع إجراءا

 المنجز من طرف  من مبلغ الزيادة في الرأسمال%10أساسا بتخفيض الضريبة على الشرآات في حدود 
المقاوالت الصغرى والمتوسطة واإلعفاء التام من الضريبة على الشرآات والضريبة على الدخل لمدة 

 للضريبة أقلالمستقرة في المناطق الحرة وتطبيق معدل خمس سنوات من االستغالل بالنسبة للمقاوالت 
  .قادمةخالل العشر سنوات ال) %8,75(على الشرآات 

، مرحلة جديدة في طريق تحرير ودعم الصادرات لمواآبة مسلسل التحول 2007آما عرفت سنة 
 التوزيع اتقنون تشجع تموقع المصدرين المغاربة على مستوى أالبنيوي القتصادنا والتي من المفترض 

  . مما سيسهل تصريف صادراتهم،العالمية
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التي يجب االحتفاظ بها في   من حصة مداخيل التصدير%50 إلى %20ويتعلق األمر بالرفع من 
آما . حسابات بالعملة الصعبة أو بالدرهم القابل للتحويل، موازاة مع توخي المرونة في شروط االستعمالال

 من %85 يصل القرض الممنوح إلى أنويمكن . اء بالنسبة للمصدرين تحرير قروض الشرإلىتم اللجوء 
  . سنوات في حالة مواد التجهيز8 تمتد إلى غاية أنقيمة السلعة أو الخدمات الممنوحة ويمكن لمدة السداد 

التدويل ر المقاولة الصغرى والمتوسطة نحو يوتعمل السلطات العمومية أيضا على تشجيع تطو
 في إطار تحرير حساب الرأسمال في وجه ،2007ممنوح خالل يوليوز عن طريق الترخيص ال

  . مليون درهم30، لالستثمار في القطاعات المرتبطة بنشاطهم في حدود المنظمينالمستثمرين 
  التمويلامكانيات اإلستفادة من دعم  

مومية إلى جانب اإلصالحات التي تم القيام بها ألجل تحديث القطاع المالي، قامت السلطات الع
ويتعلق .  تقوية الموارد المالية للمقاوالت الصغرى والمتوسطةإلىباتخاذ سلسلة من المبادرات الهادفة 

األمر بتسهيل شروط القروض البنكية من طرف بنك المغرب وإدراج المقاولة الصغرى والمتوسطة 
مان عن طريق بالبورصة وتعبئة اعتمادات قروض بمعدالت امتيازية لفائدتها وإنشاء صناديق ض
  .الصندوق المرآزي للضمان، والتي آان الهدف من آخرها إعادة هيكلة ديون المقاوالت

 المقاوالت حصولطموحات آما أن الن النتائج المحققة تظل دون مستوى أحظ وإال أنه من المال
لقرض البنكي، عن طريق على االصغرى والمتوسطة والمقاوالت الصناعية الصغرى والمتوسطة 

  .ضعيفا حيث أن اإلدراجات الجديدة بالبورصة آانت محتشمةما زال عمال آليات التمويل والضمان، است
  التمويل عن طريق القرض

تم إضفاء المرونة على شروط القروض وبالتالي على تمويل المقاوالت الصغرى والمتوسطة، 
 من تقوية أنظمة تقييم  أآثر تنافسية وعرض تمويالت بديلة ومن جهة أخرىوضعمستفيدة من جهة من 

  .المخاطر وانخفاض آلفتها
أساسا باالنخفاض  ترجم هو ماوهكذا اتسمت التطورات األخيرة لمعدالت الفائدة بانخفاض عام و
 خالل الفترة %6,1 إلى %12المسجل على مستوى معدل مردودية قروض األبناك والذي انتقل من 

 إلى %4,2لوساطة البنكية انتقل من ايث أن هامش ح.  انخفاض هامش األبناكإلى إضافة 1997-2006
  . 2006-2000 خالل الفترة 3,7%

حجم سجل حسب البحث الميداني المنجز من طرف بنك المغرب حول شروط منح القرض، 
  خالل السنة%16 مقابل 2006 سنة %43لقروض الممنوحة للمقاوالت الصغرى والمتوسطة ارتفاعا بـ ا

 إلى ما يقارب %18في مجموع القروض المقدمة للزبائن حيث انتقلت من وتدعمت حصتها . الماضية
وإذا ما أخدنا بعين االعتبار فقط القروض المقدمة للمقاوالت غير المالية، . 2006 و2005 ما بين 23%

وتتجلى هذه الدينامية الجديدة في التطور . 2005 سنة %32 مقابل %40تصل هذه الحصة الى حوالي 
ضاعف وقد .  قرض اإليجار والذي تعد المقاوالت الصغرى والمتوسطة من أهم مستعمليهالملحوظ لقطاع

  .2000 مرة منذ سنة 2,5القطاع مبلغه الجاري من القروض بحوالي  هذا
  تطوير اعتمادات مالية خارجية

لقد تم تشجيع تعبئة المنتجات البنكية عن طريق تفعيل اعتمادات مالية خارجية في إطار الشراآة 
 وضع رهن إشارة فيالدعم المالي لالتحاد األوروبي وتجلى . العربية-األوروبية والمغربية-لمغربيةا

المقاوالت الصغرى والمتوسطة والمقاوالت الصناعية الصغرى المتوسطة اعتمادات مالية ممنوحة من 
 . إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا آل منطرف

 



  2008ير االقتصادي والمالي التقر
  

 
 زارة االقتصاد والماليةو                                                                                                                                        

     
 

 

56 

 والمصادقة على توزيعها من طرف %5يد أسعار فائدتها المطبقة في  توح2003وقد تم في فبراير
بية وناهز مبلغ هذه االعتمادات األورو. تأهيل القطاع الخاصلجميع األبناك وذلك بهدف تفعيل استعمالها 

 مليون أورو، أي آمعدل 55 بمبلغ ميزانية لتفعيل مليون أورو 34ما يقارب ، 2005عند نهاية سنة 
  .%62ناهز يلي استعمال إجما

  التمويل عن طريق الرأسمال
. البيضاء والرأسمال االستثماري يتجلى التمويل عن طريق الرأسمال أساسا عبر بورصة الدار

فقد تم تشجيع إدراج المقاوالت الصغرى والمتوسطة والمقاوالت الصناعية الصغرى والمتوسطة 
. ديدين لتلبية حاجيات مختلف فئات المقاوالتإعادة تنظيم بنيات البورصة وخلق قسمين ج بالبورصة إثر

وهكذا تم منح إعفاء جزئي من الضريبة على الشرآات لفائدة المقاوالت التي تندرج في البورصة ومنح 
  .يف رأسمال المخاطرة ألجل المشارآة في تنشيطها وتنميتهاظالحياد الجبائي لهيآت تو

جديدة بالبورصة من بينها ست  عشر إدراجات 2006على مستوى البورصة، شهدت سنة 
  .2005 و2000مقاوالت صغرى ومتوسطة مقابل ثمانية خالل خمس سنوات ما بين 

وقد تدعم . ويشمل الرأسمال االستثماري التمويل بالرأسمال في مختلف مراحل حياة المقاولة
أسمال  يخص هيآت توظيف ر2006اإلطار القانوني لهذه األداة عن طريق اعتماد نص قانوني سنة 
 على األقل من وضعيتها الصافية %50المخاطرة والذي يروم من جهة تشجيع هذه الهيآت على استثمار 

في مقاوالت صغرى ومتوسطة غير مدرجة بالبورصة، ومن جهة أخرى تطوير مهنة رأسمال المخاطرة 
 2006اية سنة  صندوقا وطنيا عند نه17حيث تم خلق ، 2000لم ينطلق العمل فعليا إال سنة  .بالمغرب

 511، بلغت قيمة هذه الصناديق 2005خالل سنة . 2006 سنة 6 و2005 سنة 3 و2003 قبل سنة 8منها 
واستفادت .  مليار درهم1,536 مليار درهم وتم استثمار 2,5، 2006 في حين بلغت سنة ،مليون درهم

 وباستراتيجيات 2006 عند نهاية خروجا 13 مقاولة من هذا المصدر الجديد للتمويل وتم تسجيل 62
  .متنوعة

عرض متنوع ومالئم لدورة حياة المقاولة الصغرى والمتوسطة عن طريق إنشاء صناديق 
  الضمان

ويتعلق األمر .  بوضع أربع آلياتاتجلى دعم المقاولة الصغرى والمتوسطة في مرحلة تطويره
 من %90ألبناك لـ بضمان قروض االستثمار وتمويل مشترك مابين الصندوق المرآزي للضمان وا

 برامج تأهيل المقاوالت الصناعية الصغرى والمتوسطة عن طريق الصندوق الوطني للتأهيل
"FOMAN" من برامج تحديث المقاوالت الفندقية الصغرى %70 وآذلك التمويل المشترك مع األبناك لـ 

 الصندوق  من طرفRENOVOTEL") 35% "والمتوسطة عن طريق صندوق تجديـد الوحدات الفندقية
 أو %20ومساعدة مالية في حدود )  حرتفاوضب من طرف األبناك بمعدل فائدة %35 و%2بمعدل فائدة 

 "FODEP " من برامج إزالة التلوث الصناعي عن طريق صندوق إزالة التلوث الصناعي40%
 .وصندوق الضمان للصناعات الثقافية

 
 
 
 
 
  



  2008ير االقتصادي والمالي التقر
  

 
 زارة االقتصاد والماليةو                                                                                                                                        

     
 

 

57 

  2006خالل سنة  "FOMAN"ي للتأهيل الصندوق الوطنعلى  طرأت مهمة تغييرات : 3إطار 
  : هذه التغييراتهمت قدو 

 مليون درهم، وبذلك 70 مليون درهم إلى 40 الرفع من مجموع حصيلة المقاوالت الراغبة في االستفادة من -
   من مقاوالت النسيج الصناعي الوطني؛% 92ستستفيد أآثر من 

 - ميلون درهم؛5لى إ مليون درهم 2,5هيل لتنتقل من  مضاعفة الحصة الممولة من طرف الصندوق الوطني للتأ-
توسيع البرامج القابلة للتمويل نحو أعمال البناء وإعادة التهيئة واالستثمارات غير المادية واالستثمارات ألجل حاجيات 

-co)ولة المشترآة إعادة االنتشار االستراتيجي للمقاوالت الراغبة، على سبيل المثال، في االنتقال من المناولة إلى المنا
traitance)؛  

الراغبة في أو التمويل الذاتي للمقاولة الصغرى والمتوسطة / التخفيض من المساهمة الدنيا من الرساميل الذاتية و-
 من الحصة الممولة من طرف الصندوق الوطني للتأهيل بمعدل %40لى إ %30 والرفع من %10لى إ %20 من االستفادة

  .%2فائدة امتيازي بـ 

 وتطوير الشراآة مابين ة العموميات الطلبالحصول علىعن طريق تشجيع  دعمهذا الوتم أيضا 
 500 الالزم إلبرام تعاقدات مع الدولة من السقفآما تم القيام تخفيض . القطاع العام والقطاع الخاص

  .ضرائبالرسوم وال مما سيمنح الحق في اإلعفاء من ، مليون درهم200مليون درهم إلى 
 تستفيد المقاولة الصغرى والمتوسطة من ضمانة ممنوحة من طرف ، مرحلة إعادة هيكلتهاخالل

أو سير عمل /ومن قروض لدعم قروض االستثمار و" استمرار"صندوق الضمان إلعادة الهيكلة المالية 
 تعاقدات أخرى لوضعآما تم التوقيع حديثا على  .المقاوالت الصغرى والمتوسطة في وضعية مالية صعبة

آليات للتمويل والضمان من طرف السلطات العمومية من أجل تسهيل الحصول على التمويل البنكي 
  . للمقاوالت لصالح بعض القطاعات األولوية

فبالنسبة لقطاع تقنيات اإلعالم واالتصال وتماشيا مع العقد الموقع بين السلطات العمومية 
، عمدت الدولة إلى إطالق صندوق APEBI)(ات وفديرالية تقنيات اإلعالم واالتصال وترحيل الخدم

تجديد تقنيات اإلعالم " للضمان والتمويل المشترك لصالح الشرآات العاملة في هذا القطاع يسمى 
  ".واالتصال

وبخصوص القطاع الخاص للتعليم والتكوين وانسجاما مع االتفاق اإلطار الخاص بتأهيل وإنعاش 
حكومة وممثلي مؤسسات التعليم والتكوين الخاصة، تقرر وضع  بين ال2007هذا القطاع الموقع سنة 

  الذي يقوم بتمويل مشترك "FOPEP"تتجلى األولى في صندوق إنعاش التعليم الخاص .  آليتين للتمويل
" تعليم زائد" والثانية . مع األبناك لمشاريع خلق وتوسيع المؤسسات الخاصة للتعليم والتكوين

« Enseignement Plus » تهدف إلى ضمان القروض البنكية لتمويل مصاريف التعليم للطلبة المسجلين  و
 . في شعب التعليم العالي الذين لهم األولوية

 من طرف الصندوق المرآزي لى أن المبلغ اإلجمالي للقروض المضمونةإوتجدر اإلشارة 
 %85ولة، من بينها  مقا2.087لفائدة للضمان منذ إنشائه بشكل مباشر أو عن طريق صناديق الضمان 

 مليار 10,5 وذلك ألجل استثمار إجمالي بلغ 2006 درهم سنة ليار م5,8مقاولة صغرى ومتوسطة، ناهز 
وبلغت القروض المقدمة من طرف الصندوق المرآزي للضمان في إطار التمويل المشترك . درهم

  .ار إجمالي بلغ مليار درهم ألجل استثم2006 مليون درهم سنة 385 مقاولة مستفيدة، 141لالستثمار لـ 
وسيتدعم هذا المجهود لفائدة المقاولة الصغرى والمتوسطة عن طريق إعادة ترآيب وإعادة انتشار 

، على االنتهاءوستمكن الدراسة التي يتم القيام بها في هذا اإلطار والتي أوشكت . النظام الوطني للضمان
سب طبيعة الحاجيات وحجم المقاوالت  حمنظم" عرض منتوج" المتدخلين ووضع عملمن عقلنة 

  .الصغرى والمتوسطة
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  إمكانيات هائلة لخلق مناصب الشغل : المقاولة الصغيرة2.4.1.3.
تلعب المقاولة الصغيرة بحكم بنيتها المرنة و المتكيفة مع تطور الظرفية االقتصادية والمتطلبات 

إضافة إلى ذلك، وحتى يتم  .ص البطالةوتقلي دورا هاما في تجديد النسيج االقتصادي ومحاربة الفقر
االستفادة من الدينامية االقتصادية الوطنية لما توفره من فرص الشغل، عملت السلطات العمومية على 
دعم الترسانة الموجودة ببرامج تساعد على خلق المقاوالت الصغرى والعمل على إدماج القطاع غير 

 . القطاع المنظم مقاولين وأنشطة معيعرف دينامية آبيرة بوجود عدة المنظم الذي 
الهادف إلى إحداث المقاوالت " مقاولتي"وقد تم إعطاء دفعة قوية لخلق المقاوالت بفضل برنامج 

ودعم القروض الصغرى التي تساهم في خلق المقاوالت الصغيرة وآذا وضع صندوق جديد لتمويل 
 "جايدة ".مؤسسات التمويالت الصغرى

 في جميع جهات 2008 مقاولة صغيرة في أفق 30.000 إلى خلق "تيمقاوال"ويهدف برنامج 
 وأصحاب ويمكن هذا البرنامج من إدماج األشخاص الحاصلين على شهادات من التكوين المهني،. المملكة

الشباب ذوي الشهادات العليا  من االستفادة من عروض مندمجة تتضمن التمويل والمواآبة الباآالوريا و
 درهم ويقل عن 50.000 ويجب أن يفوق مبلغ االستثمار للمشروع .ة لخلق المقاولةالقبلية والبعدي

  . درهم في حالة وجود شريكين500.000 درهم و250.000
حيث تتحمل الدولة تكاليف المواآبة يستفيد حاملي المشاريع في هذا اإلطار من ثالث تسهيالت، و

 تمنح الدولةآما . آبة التكوين ومخطط المشروعوتشمل الموا.  درهم10.000 في حدود لحاملي المشاريع
 على أال االستثمارمن قيمة % 10آحد أقصى  تصل  درهم بدون فوائد15.000 تصل إلى  مسبقةدفعة

وأخيرا ومن أجل .  سنوات من اإلعفاء3 سنوات مع 6 درهم يتم تسديدها خالل 15.000سقف يتعدى 
بناك لحاملي المشاريع وض المقدمة من طرف األقرال، تضمن الدولة تسهيل الحصول على قرض بنكي

  %.85في حدود 
 شباآا للدعم تشكل المخاطب الوحيد 76ومن أجل مواآبة هذا البرنامج، تم وضع لجان جهوية و

مشروع وتكوين  2.580 مع انتقاء ا مرشح10.260 تم تسجيل دجنبر،في نهاية شهر ف. لحاملي المشروع
 مشروع فقط خالل 200 تحقيق  إلى،2007 وماي نهاية عند وفرةالمتالمعطيات شير وت. شخص 1.240

  .  األخيرةشهرا 11
 التطبيقات جديدة تهدف إلى توحيد تدابيربأنشطة القروض الصغرى تعززت ، 2006وفي سنة 

وهكذا، وطبقا للقانون البنكي الجديد الصادر في . ته لضمان متابعة جيدة للقطاع ودعم شفافيالمحاسبية
بشكل   وضعيتها المالية لدى البنك المرآزيوضع يحث جمعيات القروض الصغرى على والذي 2006
 دينامية قوية من خالل 2006وعالوة على ذلك، عرفت أنشطة القروض الصغرى في شهر غشت . منتظم

 . درهم50.000 إلى 30.000الرفع من سقف القروض من 
 مليون 100رصيد أولي بلغ  ب لتمويل مؤسسات القروض الصغرىوقد تم خلق صندوق جديد

من الرأسمال % 45شراآة بين المغرب وفرنسا وألمانيا، وسيكون الوذلك في إطار " جايدة" يسمى درهم 
  .تحت إشراف صندوق اإليداع والتدبير

 تسهيل حصول جمعيات القروض الصغرى على التمويل وبالتالي تدفق إلىويهدف هذا الصندوق 
من % 66واستهدفت هذه األنشطة أآثر من مليون زبون نشيط منهم  . للقطاعةمصادر التمويل الخاص
 مليار 3,5 بقيمة إجمالية للقروض بلغت 2005 سنة 2.562 عمل قار مقابل 3.882النساء، حيث تم  خلق 

  .درهم
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وهو ما يعكس مستوى الثقة بين المستفيدين ومؤسسات % 99وبلغت نسبة تسديد القرض
 مليار 15 إلىلمقدمة من جمعيات القروض الصغرى منذ إحداثها ووصلت قيمة القروض ا. القروض

  .   مليون شخص4,5درهم، استفاد منها زهاء 
وتتماشى ميكانيزمات دعم المبادرات الخاصة وخلق المقاوالت الصغيرة والمتوسطة مع 

  .ل جديدةاإلجراءات الهادفة إلى تشجيع الشباب على التشغيل الذاتي الذي يمكن آذلك من خلق مناصب شغ
 إلى التشغيل الذاتي أن السلطات العمومية وضعت سياسة إضافةوفي نفس السياق، يجب التذآير، 

برنامج ( ترتكز على مجموعة من البرامج الهادفة إلى اإلدماج المباشرالتشغيلنشطة وإرادية إلنعاش 
 ).برنامج تأهيل(والتكوين مع اإلدماج ) إدماج

. 2008 من حاملي الشهادات في أفق 60.000ير الشغل ل  إلى توف"إدماج"ويهدف برنامج 
 من تطوير مواردها البشرية وتحسين تأطيرها بتوظيف الشباب حاملي الشهادات للمقاولةيسمح البرنامج و

وبالنسبة للشباب حاملي الشهادات، يسمح البرنامج بتحسين قابليته . دون تحمل تكاليف األجور الثقيلة
  .ت مهنية جديدة خاصة عبر التجربة األولى في المقاولةللتشغيل باآتساب مؤهال

عبر هذا البرنامج االستفادة من اإلعفاء من الضريبة على الدخل الشهري الذي ال يتجاوز وتتم 
 وقد مكن . شهر من اإلعفاءات إضافية في حالة توظيف المستفيد12 مع ا شهر24 درهم خالل 6.000

 شاب حامل للشهادة وهو رقم تجاوز الرقم 32.000 من إدماج 2006هذا البرنامج عند نهاية دجنبر 
  ). شخص30.000(المستهدف سنويا 

 إلى المالئمة  بين التكوين والتشغيل والمساهمة في إدماج الشباب حاملي "تأهيل"ويهدف برنامج 
ين التعاقدي ويتجلى هذا البرنامج في نوعين من التكو.  مهنيةمهاراتل اآتسابهمالشهادات العليا من خالل 

  أشهر10و 4بين (لمدة قصيرة بفضل ضمان تكوين مالئم الذي يستجيب لحاجيات خاصة للتوظيف 
ا التكوين التي تصل في المتوسط إلى ذوتتحمل الدولة تكاليف ه. لفائدة حاملي الشهادات) آأقصى تقدير

درهم في حالة المقاولة  24.000ويمكن لهذه المساهمة أن تتجاوز هذا المبلغ في حدود .  درهم10.000
 ،2006 دحنبرفي نهايةف". انبثاق"المنشأة حديثا أو العاملة في مهن جديدة المندرجة خاصة في المخطط 

 أي بمعدل انجاز بلغ مستهدف مستفيد 6.000شخص من  طالبي الشغل من التكوين مقابل  4.800استفاد 
80.%  

 تثمين الرأسمال البشري 2.3. 
  م والتكوين التعليتطوير. 1.2.3

تطورات مهمة ساهمت في بناء أسس التربية والتكوين ميثاق ب العملعرف قطاع التعليم منذ 
غير أن اإلنجازات خاصة الكمية منها ال تغني عن ضرورة بذل المزيد . أآثر نجاعةتربوي صلبة لنظام 

  . من الجهود لتحسين جودة ومالءمة التعليم للمتطلبات االقتصادية
 على 2007-2006 خالل سنة %59,7بة تمدرس األطفال في التعليم األولي إلى صلت نسوقد و  

يستفيدون من  فنسبة األطفال الذينوفي الوسط القروي، . للفتيات لدى % 51لى إالمستوى الوطني و
لتعليم األولي، االستفادة من اجل توسيع أومن  ). بالنسبة للفتيات% 28,5(  45,6%ال تتعد لتعليم األولي ا
  .م وضع إستراتيجية تهدف إلى إدماج التعليم األولي في التعليم االبتدائيت

    نتائج مهمة لمؤشرات التعليم األساسي
 .مهمة من ميزانية الدولة تعبئة حصة  الميثاق الوطني للتربية والتكوينتفعيل مواصلة تتطلب

  .2006ة نمقارنة مع س %9، ارتفعت ميزانية وزارة التربية الوطنية بنسبة 2007وهكذا وفي سنة 
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 مليار 41,6 المغرب حوالي خصص، 2004– 2003 للتعليم لسنة القوميةوحسب الحسابات 
 لكل  درهم 1.392 الخـام والداخلي من الناتج % 9,3التربية الوطنية أي حوالي قطاع تمويل لدرهم 
  الخواصالمستثمرينو) %30( متبوعة باألسر %59,1وتساهم الدولة في تمويل التعليم بحوالي . ساآن

 إلى 2004-2003 سنة خاللوتصل النفقات المتوسطة لكل تلميذ في القطاعين العام والخاص ). 8,9%(
  . من مجموع نفقات التعليم% 54تمثل نفقات الموظفين حوالي من جهة أخرى و.  درهم6.379حوالي 

عدادي والثانوي العمومي  وقد توجت هذه المجهودات بتحسن مهم لمؤشرات التعليم االبتدائي واإل
 2006 سنوات في سنة 6 الذين تصل أعمارهم إلى األطفالوهكذا، وصلت نسبة تمدرس  .والخصوصي

الذين التعليم االبتدائي  أطفالوسجلت نسبة تمدرس . إجماال %90لى إ بالنسبة للفتيات و% 88إلى حوالي 
 2001-2000ما بين في المتوسط  %9ب بمعدل ا متوسطا سنة ارتفاع11 و6تتراوح أعمارهم ما بين 

 بالنسبة %91,6 في الوسط القروي و%92,6 والى %94لى  إإجماإل حيث وصلت ،2007-2006و
 لعدد مؤسسات %4 بنسبة تزايدا التطورات هذهوتطلبت .  بالنسبة للفتيات القرويات%88,7لفتيات ول

  .2007-2006 خاللالتعليم االبتدائي 
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03/200204/200305/200406/200507/2006

التعليم األساسي التعليم اإلعدادي

مصـدر املعطيات : وزارة التربية الوطنية، و التعليم العايل، و تكوين األطر، و البحث العلمي

 مبيان 19 : تطور املعدل الصايف للتمدرس يف التعليمني األساسي و اإلعدادي   

  
 إجماال %74,5 سنة إلى 14 و12 الذين تتراوح أعمارهم ما بين لاألطفانسبة تمدرس ت بلغو

 على التوالي في سنة % 52,7  و% 60,3 مقابل 2007-2006 بالنسبة للفتيات سنـــة %67,8 إلىو
 إجماال فقد انتقلت ، سنة17و 15أما نسبة تمدرس التالميذ الذين تتراوح أعمارهم مابين . 2000-2001

 بالنسبة %43,4 إلى %32,2 ومن 2007-2006 سنة %48,1 إلى 2001-2000 سنة %37,2من 
  .للفتيات

  التعليم العالي تحسن مؤشرات
خالل  سنة %12,8 سنة 23 و19بين   نسبة تمدرس التالميذ الذين تتراوح أعمارهم ماتبلغ

 ب في التعليم العالي للطلبةوارتفع العدد اإلجمالي  . 2001-2000 سنة %10,5 مقابل 2005-2006
 عدد المقاعد  وارتفع.% 4,3إلى وسجل عدد مؤسسات التعليم العالي ارتفاعا وصل . في المتوسط 10%

  .2005-2004 مقارنة مع سنة 2006-2005 سنة % 5 ـفقد ارتفع ب
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    نسبة األميةانخفاض 
  4,25ـببانخفاض أي ، 200412 سنة %42,7 مقابل 2006 سنة %38,45 نسبة األمية بلغت

وتعاني النساء أآثر من األمية، ).  في الوسط القروي%54,4 في الوسط الحضري مقابل %27,2( نقطة
  . بالنسبة للرجال%31 منهن أميات مقابل %47إذ ال تزال 

 مبيان 20 : تطور نسبة األمية
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198219911994199820042006
: - املندوبية السامية للتخطيط مصدر  املعطيات

وزارة التربية الوطنية، و التعليم العايل، و تكوين األطر، و البحث العلمي  -                       
-2002 سنة  مستفيد 286.425  الذين انتقل مناألمية من زيادة عددبرامح محاربة  قد مكنتو

نسبة  بلغتو. 2007-2006سنة  660.000 ليصل إلى 2006-2005 سنة 655.478 إلى 2003
  . 2006-2005 سنة %80 النساء في هذه الدروس مشارآة

 و قد تم  .2006و 2002ما بين  شخص ينمليون ولقد استفاد من برنامج محو األمية للكبار حوالي
 من مجموع 80%  ومثلت النساء 2006مستفيد في هذا البرنامج سنة  675.000تسجيل حوالي 

 % 20قل من أ إلى نسبة أمية يتطلعتبقى هاته االنجازات دون مستوى أهداف الميثاق الذي و .المسجلين
عن  منقطع أو  طفل غير ممدرس167.569 واستفاد حوالي .2015 والقضاء عليها آليا سنة 2010سنة 

مج من برنا مستفيد تلميذ 133.275  من بينهم2006-2005نظامية سنة الالدراسة من برامج التربية غير 
  .أآثر من هذه البرامجلالستفادة نساء تعطى األولوية للو. الدعم التربوي

  الحيويةالتكوين المهني وإنعاش الشغل للقطاعات  مكتبمواآبة : التكوين المهني
بين الحكومة والجمعيات برامج تعاقدية  التوقيع على ، تمالمهني في إطار إصالح نظام التكوين

 والتي تجسدت عبر تعزيز "انبثاق"أو مخطط  2010استراتيجية طاعية مثل قالمخططات الالمهنية وآذلك 
 وترحيل الخدمات  واالتصالالتقنيات لإلعالم و مثل السياحةةعروض التكوين ووضع شعب جديد

  .لكترونية ومراآز االتصالوالصناعة الغذائية وصناعة السيارات والصناعة اإل
لتكوين المهني وإنعاش الشغل إلى حوالي لة ب الجديدعفي هذه الشمتدربين الووصل عدد 

متدرب  11.480 ومكن هذا من تكوين. 2003-2002 سنة 13.642 مقابل 2007-2006 سنة 47.931
 من هذا التطور، متبوع % 91حوالي ب  واالتصالوساهم قطاع التقنيات لإلعالم. 2007-2006 نهايةفي 

   ).%32(السيارات وقطاع ) %39(احة يوالس) %54 (اإللكترونياتبقطاع 
 مؤسسات جديدة للهيئات 5، تمت إضافة  واالتصال لإلعالمالحديثة، قطاع التقنيات صوفيما يخ

تكوين الكفاءات في مهن ترحيل إضافة إلى ذلك، انطلق . ا قطاعيا مرآز30  والتي تتوفر علىالمتواجدة
  ."انبثاق" في مخطط المندرجةب ع ويشمل مختلف الش2006الخدمات سنة 

                                                 
  .2006 و2004 بين سنة %43 إلى %47,7 سنة فما فوق من 15 انتقلت هذه النسبة عند الساآنة البالغة  12
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. إصالح السياراتقطاع  مع متطلبات  عروض التكوينتكييفيخص قطاع السيارات، تم ما فيو
وإدخال تقنيات جديدة في التكوين وخلق مرآز تنمية الكفاءات بالدار البيضاء  وذلك عن طريق تحديث

  للمعهدISO 9001شهادة ترجم بالحصول على داغوجي للمؤسسات القطاعية والذي يوتحسين التنظيم الب
  .الميكانيكيةهندسة للالعالي للتكنولوجيا التطبيقية 

مشجعة لمواجهة العجز ورفع التحديات على مستوى التعليم والتكوينالمهني هذه اإلنجازات وتظل 
ويتجلى هذا العجز بالدرجة األولى في الهدر المدرسي وخاصة في . المطروحة لتحقيق أهداف الميثاق
بالرغم من التحسن المسجل خالل الموسم الدراسي مهما يا والذي مازال التعليم األساسي اإلجباري قانون

ويتفاقم هذا الوضع بالخصوص خالل السنوات األولى من التعليم االبتدائي وفي الوسط . 2005-2006
  . القروي وذلك ارتباطا بنقص البنيات التحتية األساسية والوضعية الصعبة للعائالت الفقيرة

نهج سبل فعالة للحد من معدل التكرار في التعليم مما يستلزم يا آبيرا آما تشكل الجودة تحد
آما أنه من األجدر تسريع . االبتدائي ومعدل الغياب والعدد غير الكافي للمدرسين خاصة في العالم القروي

  .وضع نظام فعال لقياس ومتابعة اإلنجازات في هذا المجال
فإذا آانت بعض . التكوين لمتطلبات اقتصاد تنافسيويتجلى التحدي الثالث في مالءمة التعليم و

القطاعات االقتصادية تتوفر على مخطط تنموي على المدى المتوسط والذي يسمح بوضع مخطط للتكوين 
نذآر من . ما زالت قطاعات أخرى تعاني من نقص اليد العاملة المؤهلةفإنه والتعليم لمواآبة ودعم نموها، 
 هذه القطاعات الحيوية الذي تعرفه هذا النقص آبح االنتعاش إذ من شأنناء، بينها قطاعات السياحة والب

  .في االقتصاد الوطني
   تحسن المؤشرات الصحية2.2.3. 

وهكذا تحسن معدل التأطير . عرفت المؤشرات الصحية تحسنا مهما خالل السنوات األخيرة
، مع 2005سنة شخص  1.791 طبيب لكل إلى2001 شخص سنة 2.251  واحد لكل من طبيبالطبي

 2005 سنة شخص 1.164  واحد لكلممرض تم تسجيلتراجع طفيف لمعدل التأطير الشبه الطبي، حيث 
  .2004سنة شخص  1.115  ممرض واحدمقابل

   مبيان 21 : تطور عدد السكان بالنسبة ملؤسسات العالج الطيب  
الضروري
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مصدر  املعطيات : - املندوبية السامية للتخطيط

وزارة الصحة  -                       
آما تطورت البنية التحتية الصحية بفضل ارتفاع عدد مؤسسات الخدمات الصحية األساسية 

 1997بين % 3,2 بلغت في المتوسط السنوي نمويرة تو، وذلك ب2005 وحدة سنة 2.545لتصل إلى 
   إلى1997 سنة   ألف شخص13,79 عدد السكان لكل مؤسسة صحية من وبالتالي، تراجع .2005و

وسجل عدد األسرة االستشفائية ارتفاعا من . 2005 سنة شخص 110.86 و2004شخص سنة  11.900
  .2005 شخص لكل سرير سنة 1.150 ، أي بمعدل2005 و1997 بين 26.256 سرير إلى 25.676
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وقد انعكس تحسن هذه المؤشرات الصحية بشكل إيجابي على معدل الوفيات وأمل الحياة عند 
  ). سنة عند النساء72,4 سنة عند الرجال و 68,2 (2005 سنة خالل 71 الذي بلغ ةالوالد

نخفضت ، آما ا1987 سنة ‰8,2 مقابل 2005سنة  ‰5,5 وسجل المعدل الخام للوفيات 
، 2005 سنة  في األلف40,4  إلى 1992-1988 خاللفي األلف  57من  الرضع وفيات األطفال

 أن  ، إال في األلف7,3 إلى  في األلف20 سنوات من 5وتراجعت وفيات األطفال بين سنة واحدة و
أللف  في ا4,5 في األلف و28,2 (الفوارق في معدل الوفيات بين الوسط الحضري والقروي مازالت مهمة

آما أن وفيات . ) في األلف في الوسط القروي على التوالي10,2 في األلف و52,2في الوسط الحضري و
 عند  في األلف23 عند الذآور و في األلف33 ( في األلف27 تظل مرتفعة 13األطفال حديثي الوالدة

  ).2003اإلناث سنة 
  الستة الفتاآةتلقيح ضد األمراضوبفضل الحمالت الواسعة لتلقيح األطفال، بلغ معدل التغطية لل

 شهرا، أي 23 و12 لفائدة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2004-2003سنة % 89المستهدفة 
  .عند اإلناث% 91,2عند الذآور و% 86,8

وفيما يخص صحة األم، فقد مكنت المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية لضمان 
% 63 إلى 1995سنة % 37 نسبة الوالدات تحت الرعاية الطبية من والدة بدون مخاطر إلى ارتفاع

% 44,7، آما ارتفعت نسبة النساء الحوامل اللواتي يتلقين عالجات قبل الوالدة من 2004 -2003 خالل
لكل  (359خالل نفس الفترة، وهو ما أدى إلى تراجع وفيات األمهات عند الوالدة من % 67,8إلى 

. 2004-2003 بين ) مولود100.000لكل ( 227إلى  1984-1978 لفترة ا خالل) مولود100.000
  وفاة فقط187 مولود مقابل 100.000 وفاة لكل 267(ولكن يظل هذا المعدل مرتفعا في العالم القروي 

  ). بالوسط الحضري

   االقتصاديقاطرة للنموآالحكامة الجيدة . 3.3
دية واالجتماعية، شكلت الحكامة الجيدة محورا نظرا للدور المهم الذي تلعبه في التنمية االقتصا

فقد تم إعداد التدابير واإلصالحات المتعلقة  .أساسيا من محاور ورش اإلصالح الكبير الذي يعرفه المغرب
 وتتمحور .بالحكامة الجيدة في إطار مسلسل تشاوري وطني وذلك حول أهداف ذات أولوية بالنسبة لبالدنا

قرب الدولة من المواطنين ووضع مؤسسات مسؤولة وذات آفاءة وقادرة هذه اإلصالحات حول ضرورة 
  .على اعتماد سياسات رشيدة وتقديم خدمات عمومية جيدة وتحديد آليات السوق

وفي هذا اإلطار، عملت السلطات العمومية على توفير آل الشروط الضرورية لتنظيم االنتخابات 
وآذا االنتخابات ) 2005(والجماعية ) 2002(ات التشريعية وهكذا، فقد تميزت االنتخاب. وضمان شفافيتها

 بالشفافية وأسفرت عن انتخاب مؤسسات تحظى بالثقة والمصداقية التي تمكنها 2007 شتنبر 7األخيرة لـ
  .من أداء مهامها في أحسن الظروف

 تجديد وقد مكن. في نفس السياق، تم بذل المزيد من الجهود إلرساء ثقافة احترام حقوق اإلنسان
شأنه أن يلعب دور الوساطة بين اإلدارة  من "ديوان المظالم"المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان وإحداث 

والمواطنين سواء تعلق األمر بمعالجة ملفات وشكاوي أشخاص ذاتيين أو معنويين في إطار القانون 
بشكل نهائي عبر اإلفراج قفال ملفات الماضي إل" هيئة اإلنصاف والمصالحة "آذلك تم إحداث. الخاص 

آما تم ترسيخ . عن المعتقلين السياسيين وتعويض الضحايا وتشجيع عودة المعتقلين السياسيين من المنفى
وإحداث ...) ، تدريس األمازيغيةIRCAM(األمازيغية آمكون أساسي من مكونات الهوية الوطنية 

مناطق الصحراوية في التدبير الديمقراطي المجلس األعلى للشؤون الصحراوية وذلك بهدف إدماج أبناء ال
  .لشؤونهم

                                                 
  .وفيات األطفال حديثي الوالدة تمثل الوفيات قبل بلوغ الطفل شهرا واحدا 13
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وقد صاحب هذه التدابير، التي تشكل الدعائم األساسية للحكامة الجيدة، مسلسل من اإلصالحات 
وتنظيم بعض  والمنشآت العامة المرتكزة أساسا على تحديث اإلدارة والعدل وتحسين الحكامة بالمؤسسات

ة مسلسل الالمرآزية وعدم الترآيز الذين يشكالن الدعامة األساسية القطاعات الحيوية لالقتصاد ومواصل
  .لتحقيق الحكامة الترابية الجيدة

  إصالح قطاع العدل . 1.3.3
نظرا لكونه الرآيزة األساسية للحكامة الجيدة، شكل قطاع العدل محور تحديث ودمقرطة المجتمع 

تخذت السلطات العمومية العديد من التدابير التي وفي هذا الصدد، ا. وإرساء دولة الحق والقانون بالمغرب
 إحداث المحكمة العليا للعدل مكلفة بالنظر في الخالفات بين الوزراء والمسؤولين الكبار في تهم باألساس

المحاآم اإلدارية (إحداث العديد من المحاآم المختصة الدولة وإلغاء المحكمة الخاصة للعدل وآذا 
 لرغبة السلطات العمومية في تقريب قطاع  استجابةوتأتي آل هذه التدابير). والتجارية ومحاآم األسرة

 .العدل والجهاز القضائي من المواطنين ومن انشغاالتهم
إدخال المعلوميات بالنسبة (شمل إصالح قطاع العدل تحديث البنيات اللوجستيكية موازاة مع ذلك، 

على تسريع تنفيذ األحكام وتصفية الملفات الخاصة العمل و) لألجهزة المرآزية لوزارة العدل وللمحاآم
نسجل آذلك انخفاضا مهما في المدة و. واألحكام العامةبالتأمينات وتنفيذ األحكام الصادرة ضد الدولة 

  . إلى النصفالالزمة لمعالجة الملفات القضائية حيث انخفض عدد الملفات التي لم يتم البث فيها 
 طويلة وهو ما 2006 خالل سنة بقى المدة الالزمة لمعالجة القضايالكن ورغم الجهود المبذولة، ت

 عبء على وتمثل هذه الوضعية. يبين ضعفا في الفعالية واإلمكانيات وآذا تعقيد المساطر واإلجراءات
بهدف دعم  ومن تم وجب تسريع تأهيل النظام القضائي .عائقا مهما في وجه تحقيق النموالمجتمع و
  .بالدنا التي تشهدها  التنمية االقتصادية واالجتماعيةواآبة وذلك لمته وتخليقه وعدالته وفعاليتهاستقاللي
  تحديث اإلدارة. 2.3.3

 وذلك استجابة لضرورة توفير إدارة تتميز بالكفاءة  العموميةتواصل العمل على إصالح اإلدارة
  .والفعالية والشفافية على مستوى تدبير الموارد المالية والبشرية

 التدابير المرتبطة بتعزيزا واصلت الحكومة تطبيق برنامج دعم إصالح اإلدارة العمومية وهكذ
 إعداد دليل الوظائف والكفاءات، دعم ، المبارياتإدراجاستعمال عقود التشغيل، (بتثمين الرأسمال البشري 

لتي تم الشروع في  للميزانية المرتكزة على النتائج واالجديدةواعتماد المقاربة ...) التكوين المستمر
ميزانية متعدد السنوات بفضل اعتماد إطار للنفقات على لل، آما تم وضع برنامج 2002إرسائها خالل سنة 

وفي نفس االتجاه، تم وضع ورش مهم .  وترسيخ عدم الترآيز في الميزانية(CDMT) المدى المتوسط 
  . تقديم ميزانية الدولةإلصالح التصنيفات في الميزانية خاصة بإدخال البعد الجهوي في 

  الشفافية ومحاربة الرشوة . 3.3.3
 بأهمية محاربة الرشوة في النمو والتنمية، تم اتخاذ عدة إجراءات تهدف إلى تحسيس وعيا منها

اعتماد مقاربة تشارآية وتوافقية اقتصاديين وتعزيز الرقابة ب-وتحميل المسؤولية لمختلف الفاعلين السوسيو
  .المجتمع المدني والقطاع الخاصومية  السلطات العموبين

خالقية وإضفاء الطابع المؤسساتي على  األمعاييرالقيم وال إرساءويتمحور هذا البرنامج حول 
نظام المتابعة وتعزيز الشفافية في تدبير الصفقات العمومية وتطوير استراتيجية الوقاية من الرشوة 

  .التعليم والتوعية والتواصلتحسين ذا والرقابة والتدقيق وتبسيط المساطر اإلدارية وآ
 تواصل تكريس القيم والمعايير األخالقية وتخليق اإلدارة من خالل مراجعة القانون وهكذا، فقد 

  . وإلغاء تعويضات الحضورتصريح بالممتلكات بالمتعلق
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وة وقد تم تدعيم اإلطار المؤسساتي لمحاربة الرشوة عبر إحداث الوحدة المرآزية لمحاربة الرش
  . تتكلف بتنسيق ومتابعة تنفيذ السياسات الهادفة إلى محاربة الرشوة2007في 

من جهة أخرى، تم إصالح النصوص المنظمة للصفقات العمومية عبر تعديل بعض المراسيم 
 بهدف دعم شفافية إعداد وتفويت ومتابعة تنفيذ الصفقات العمومية، 2007الخاصة بها في فبراير 
  .قع إلكتروني خاص بالصفقات العموميةوصاحب ذلك إطالق مو

يستدعي تحسين نظم الرقابة والتدقيق تعزيز دور وفي مجال مراقبة وتدقيق العمل العمومي، 
 والمجلس األعلى للحسابات المفتشية العامة للمالية والمفتشيات العامة للوزاراتهيئات الرقابة وهي 

  .والمجالس الجهوية للحسابات
ساطر اإلدارية عبر إعداد اإلدارة لمجموعة من الكتيبات الخاصة بالمساطر آما تواصل تبسيط الم

فعند .  ودعم تقديم مجموعة من الخدمات للمواطنين عن طريق المعلومياتالعمومووضعها رهن إشارة 
 42  أي "Télé-services "على الشاشة خدمة 166، مكنت الجهود المبذولة من وضع 2006نهاية سنة 

  .e-services خدمة إلكترونية 145  و2008خدمات المتوقع وضعها في أفق سنة  من مجموع ال%
أخيرا، سيتم تدعيم التدابير المتعلقة بالتعليم والتوعية والتواصل عبر إعداد دليل خاص بالتدابير 
الوقائية من الرشوة، وإعداد دليل بيداغوجي حول تخليق الحياة العامة، وإدماج مواد خاصة بالنزاهة 

ستقامة في المقررات المتعددة السنوات للتكوين المستمر، وآذا تنظيم حمالت تحسيسية بالمؤسسات واال
  .التعليمية

  تحسن مهم في مجال الحكامة بالمؤسسات العمومية. 4.3.3
وتعلقت الجهود المبذولة من . تم تحقيق نتائج إيجابية في مجال حكامة وتدبير المؤسسات العمومية

ومية خصوصا بتحديث الرقابة المالية وترشيد تدبير بعض المؤسسات العمومية طرف السلطات العم
 وتوحيد المحاآم الماليةوإعادة هيكلة بعضها وتطوير سياسة التعاقد وإطالق عمليات التدقيق وتدخل 

المعايير المحاسبية للمؤسسات العمومية ومواصلة عمليات الخوصصة وآذا التدبير المفوض للخدمات 
  . 14العمومية

وترجم مسلسل التحرير القطاعي بإحداث وآاالت للتقنين والتمييز بين مهام المرفق العام 
والخدمات التجارية وتحويل بعض المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي إلى شرآات 

) االتصاالتالوآالة الوطنية لتقنين (وتتمثل أهم القطاعات التي شملها التقنين قطاع االتصاالت . مساهمة
هيئة (وقطاع النقل خصوصا البحري ) الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري(والقطاع السمعي البصري 

  .آما سيتم قريبا تحرير قطاع الكهرباء). تقنين الموانئ
  الحكامة الترابية. 4.3

يسمح مسلسل الالمرآزية وعدم التمرآز الذي بدأه المغرب منذ مدة من مالءمة الحاجيات 
  .لخاصة لكل وحدة ترابية على حدة ومن تلبية المتطلبات الخاصة للساآنة المحليةا

وهكذا، . في هذا اإلطار، بذلت العديد من الجهود في سبيل تحسين الحكامة على المستوى المحلي
ويؤآد هذا الميثاق على مبدأ وحدة المدينة، آما يمكن من . 2002تم إصدار ميثاق جماعي جديد خالل سنة 

سيع دور الجماعات في مجال التنمية وخلق الثروات ومناصب الشغل وتدبير الشؤون االجتماعية على تو
  .المستوى المحلي

 

                                                 
  .أنظر تقرير مديرية المؤسسات العمومية والخوصصة  14
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باإلضافة إلى ذلك، وفي إطار الالترآيز اإلداري، تم إصدار مرسوم يحدد قواعد تنظيم 
 اتفاقيات متعددة وينظم هذا المرسوم تحويل المسؤوليات للمصالح الالممرآزة عبر إعداد. الوزارات

. السنوات تحدد األهداف المرسومة لها والوسائل الموضوعة رهن إشارتها وآذا النتائج المتوقعة منها
ومكنت هذه اإلجراءات من إعادة تحديد دور هذه المصالح باعتبارها فاعال أساسيا في تدبير القرب 

  .أ المساءلةللسياسات العمومية تعمل طبقا لمعايير الكفاءة والشفافية ومبد
ولقد تبينت نجاعة سياسة التعاقد على المدى المتوسط التي تم اعتمادها في إطار رؤية شفافة 

فقد تم التوقيع على العديد من االتفاقيات بين . وتوافقية بين مختلف الفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين
  .الفاعلين العموميين والخواص بهدف إنجاز مشاريع تنموية مختلفة

ويعتبر إحداث وآاالت تنمية أقاليم شمال وجنوب وشرق المملكة عامال مهما النبثاق أقطاب  
تنمية جهوية مستدامة خصوصا عبر وضع البنيات التحتية الضرورية لتثمين اإلمكانيات التي تتوفر عليها 

 .هده المناطق

  الرهانات االقتصادية على المدى المتوسط. 4
 دينامية متواصلة تمنح آفاقا واسعة للنمو لىتصاد المغربي عتدل اإلنجازات الحالية لالق

غير أن الكثير من الرهانات السوسيواقتصادية تطرح نفسها بإلحاح ويسمح أخذها بعين . االقتصادي
  . االعتبار بالمساهمة في نجاح المراحل االنتقالية الحالية وإرساء أسس اقتصاد صاعد وتنافسي

 ين النمو االقتصاديتعزيز المكتسبات وتحس. 1.4
يتجلى الرهان األهم لالقتصاد المغربي في تعزيز مكتسباته والبحث عن وسائل جديدة من أجل 
الحفاظ على النمو االقتصادي وتسريع مسلسل التنمية وتحسين جودتها وضمان الشروط الضرورية لتأمين 

  .المستقبل
يته عن القطاع الفالحي الذي يمثل ومن أجل ذلك، يتعين على االقتصاد المغربي تعزيز استقالل

 من الساآنة %80 من الساآنة النشيطة للبلد و%40 من الناتج الداخلي الخام ويشغل ما يقارب 15%
ولكن مازال هذا القطاع يعاني من تضافر مجموعة من العوامل منها نقص . النشيطة في الوسط القروي

  . مناخية ومشكل الماءالتشغيل وضعف التأهيل والتأثر القوي بالتقلبات ال
آما تجدر اإلشارة إلى أن أهم فروع الفالحة المغربية ترتبط بشكل آبير بالخارج من أجل تزويدها 
بالتجهيزات والمدخالت والمواد األولية وإلى أن اإلنتاج الفالحي المغربي ليس مندمجا بشكل آاف مع 

فما زالت الصناعات الغذائية ال تمثل : يةباقي  قطاعات االقتصاد الوطني خاصة قطاع الصناعة التحويل
ويشكل .  في أغلب البلدان المتقدمة%15 من الناتج الداخلي الخام في حين، تصل إلى أزيد من %5سوى 

هذا الضعف في اندماج القطاع الفالحي خسارة من حيث القيمة المضافة وخلق مناصب الشغل وتنويع 
  . األسواق وبالتالي ضياع فرص التنمية

ئما في مجال االستقاللية، وعلى غرار البلدان غير المنتجة للنفط، يخضع المغرب لتقلبات ودا
وتنعكس هذه التبعية بشكل آبير على النشاط االقتصادي عن طريق غالء فاتورة . الظرفية المتعلقة بالنفط

 النفطية إلى آما يؤدي ارتفاع أسعار المنتجات. الطاقة وتفاقم العجز التجاري وثقل تكاليف المقاصة
استنزاف القدرة الشرائية للمستهلكين وارتفاع تكاليف المقاوالت وتراجع الطلب األجنبي الموجه نحو 

  .بالدنا
ومن جهة أخرى، يتعين على المغرب مواصلة النجاحات المتحققة في القطاعات الحالية األآثر 

وتنويع وتحديث بنيته )  الماليةالسياحة والبناء وترحيل الخدمات واالتصاالت والمؤسسات(دينامية 
اإلنتاجية وتسريع انتقاله إلى اإلنتاج ذي القيمة المضافة العالية على حساب المنتجات ذات القيمة المضافة 

 .الضعيفة
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وباإلضافة إلى ذلك، يجب على المغرب مواجهة الثنائية في نموذجه اإلنتاجي الذي مازال يتميز 
وتمثل األنشطة . ات اقتصاد السوق بجانب قطاع آبير غير منظمبتواجد قطاع حديث متكيف مع متطلب

 %20,3 من التشغيل غير الفالحي و%39 من الناتج الداخلي الخام و%17 غير المنظمة وغير الفالحية
 متمرآزة وتتميز وحدات اإلنتاج غير المنظمة باستقبال يد عاملة ذات تأهيل ضعيف. من التشغيل الكلي

 .  15) في الوسط القروي%28,4 مقابل %71,6(ري أساسا في الوسط الحض
ومن أجل تحسين نمو االقتصاد الوطني، يتعين رفع معدل االستثمار إلى مستوى أعلى من أجل 

وال . الحصول على معدل نمو اقتصادي يسمح بخلق مناصب شغل آافية وتلبية المتطلبات االجتماعية
 . تثمارات واستغالل أفضل لالدخار الوطنييمكن بلوغ هذا المستوى إال عن طريق تكثيف االس

ولقد سمحت التطورات الحالية لالقتصاد الوطني من تحقيق ادخار وطني لكنه ال يستجيب بشكل 
إيجابي لمتطلبات االستثمار نظرا ألنه يتكون أساسا من األصول السائلة والتوظيفات على المدى القصير 

 .   تمويل االستثمارات المنتجة على المدى الطويلتساعد على  يستفيد منها النظام البنكي وال
 ادخارفيتجلى إذن الرهان المطروح على االقتصاد الوطني في تحويل االدخار الحالي السائل إلى 

  . على المدى الطويل وخلق الشروط الضرورية الستخدام أفضل لهذا االدخار لخدمة االستثمار
اة مع استمرار اإلصالحات التي تهدف إلى تحسين ومن شأن هذا التكييف لالدخار الوطني مواز

محيط االستثمار وتكاليف عوامل اإلنتاج أن تنعش االستثمارات وتفتح بذلك آفاقا جديدة لنمو االقتصاد 
 . الوطني

وتعتبر . وفي نفس السياق، يتعين تحسين جاذبية االقتصاد الوطني لالستثمارات الخارجية األجنبية
لتشجيع التحويالت التكنولوجية وتجاوز مشكل نقص الموارد الذاتية وتطوير هذه الرساميل ضرورية 

  . البنية التحتية الوطنية وتثمين الرأسمال البشري
وسيترتب عن تحسين جاذبية االقتصاد المغربي أيضا نتائج إيجابية على اإلنتاج والدخل 

مهمة التي سيكون لها أثر واسع على والتشغيل، مما سيمكن من الدخول في دورة جديدة من االستثمارات ال
  .     القطاعات المرتبطة بهذه االستثمارات وعلى تحسين مستوى معيشة السكان

  تحسين التنافسية االقتصادية. 2.4
 المتاحة على الصعيد اإلمكانياتومن أجل ضمان استمرارية النمو االقتصادي واالستفادة من 

  .ن أجل تحسين تنافسية اقتصادهالدولي، يجب على المغرب تكثيف الجهود م
 ويطرح هذا التحدي بشكل أآبر بسبب التكوين البنيوي للمبادالت الخارجية للمغرب التي تتميز 
بواردات مكونة أساسا من مواد التجهيز ومواد االستهالك ذات قيمة مضافة متوسطة وعالية والمواد 

صادرات متجهة خصوصا نحو الصناعات آما تتميز ب. الوسيطة والمواد الغذائية ومنتجات الطاقة
النسيج واأللبسة والصناعات (التحويلية ذات القيمة المضافة الضعيفة ومستوى تكنولوجي ضعيف 

  ). الغذائية
ويتطلب ذلك مجموعة من التدابير منها تنويع المنافذ في األسواق العالمية وترسيخ الدبلوماسية 

يرة الدولية وتطوير العرض المخصص للتصدير عن طريق االقتصادية وتشجيع الشرآات التجارية الكب
  .استغالل إمكانيات اإلنتاجية وفرص النمو المتاحة مع تحسين االندماج االقتصادي للوحدات اإلنتاجية

ومن جهة أخرى، يطرح التموقع االستراتيجي للمغرب آقاعدة للتصدير وقطب رئيسي لجلب 
يشكل تحديث و. القتصاد الوطني في مجال النقل واالتصاالتاالستثمارات الخارجية األجنبية تحديات ل

  . هذه القطاعات رهانا آبيرا على مستوى آل من التنافسية والنمو االقتصادي وفك العزلة على الجهات
                                                 

  .2000-1999 حسب البحث الوطني حول القطاع غير المنظم وغير الفالحي المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط في الفترة  15
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وبذلك يتعين انخراط التراب الوطني في التدفقات العالمية عن طريق عصرنة وتوسيع الموانئ 
 متالئم مع المعايير الدولية وتحسين الخدمات في الجهات المغربية ةلوجستيكيوالمطارات ووضع نظام 

 . ذات الصيت العالمي
آما تفترض تنافسية االقتصاد الوطني إنتاجية أفضل للعمل ومالءمة جيدة لنظام التعليم والتكوين 

ذلك، يجب ومن أجل . للمتطلبات االقتصادية الجديدة في مجال التقنيات الحديثة ووضعها لخدمة التنمية
االستثمار في مجال تكوين األشخاص والبحث العلمي ورفع معدل التأطير داخل المقاوالت بهدف تحسين 

  . مناهج التسيير والتسويق وآذا قدرة المقاوالت على استيعاب التقنيات الحديثة
 تقليص االختالالت االجتماعية والمجالية. 3.4

توى الجهوي وجود توجه نحو التمرآز المجالي اقتصادية على المس-توضح الدينامية السوسيو
 االجتماعي مع انعكاسات سلبية على اإلقصاءالذي يولد االختالالت بين الجهات وآذا تزايد ظاهرة 

  . التنافسية الترابية ألغلب الجهات
وفي هذا الصدد، تتطلب إعادة التوازن للتحوالت الحالية وضع سياسة جهوية مندمجة قائمة ليس 

 مقاربة مجالية لالستراتيجية الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية ولكن أيضا على خلق فقط على
ومن أجل ذلك، يتعين وضع مقاربة ترابية للقرب تقتضي . ديناميات للتغيير وتحفيز المبادرات الجهوية

ث عن تكامالت إشراك مجموع الشرآاء االقتصاديين واالجتماعيين في مسلسل التنمية الجهوية وآذا البح
  .  بين وداخل الجهات

فباإلضافة إلى ذلك، أصبحت مسألة تحسين التنافسية الترابية تفرض نفسها بإلحاح نظرا للتحوالت 
الكلية الحالية على المستوى الدولي والتي تضع االقتصاد الوطني أمام عدة تحديات وآذا الجهات ذات 

وبالتالي يجب على سياسة التنمية . تطوان-وجهة طنجةاالقتصاد المنفتح آجهة الدار البيضاء الكبرى 
دعم الجهات خاصة في مجال والجهوية الترآيز على الميزات المقارنة لمختلف مكونات التراب الوطني 

مقاربة خلق أقطاب للتنمية االقتصادية مع تبني ويتعين أيضا . البنيات التحتية األساسية والخدمات العمومية
  . لثروات الطبيعية والبشرية للجهة وفعالية األنظمة اإلنتاجية لكل جهةتعتمد على ا ترابية

آما يجب أن يقوم تحسن تنافسية الجهات أيضا على إعادة بناء الطابع الخاص بالجهة الذي يندرج 
فتعتبر هذه األخيرة معطى أساسيا ليس فقط بسبب الدور الذي تلعبه الجهة في . في إطار التنافسية الترابية

 المقاوالت الفردية الوسائل التنافسية في مجال إنتاجها ولكن أيضا بسبب الدور الذي تلعبه في مسلسل منح
بناء المعرفة وأساليب التعاون وأخذ القرارات التي يرتكز عليها المسار التحديثي للمقاوالت وبالتالي 

  . الجهة
    االستفادة من االنتقال الديمغرافي    . 4.4

غرافي بالمغرب تحوالت عميقة، حيث بدأ مرحلة انتقالية نظرا لتزايد الساآنة يعرف البعد الديم
ومن شأن هذا التوجه أن يضخم آثار التحول الديمغرافي . النشيطة بشكل أسرع من الساآنة اإلجمالية

وبالتالي على الحاجيات المستقبلية طالبي الشغل األول والتوافد الكبير على سوق الشغل من طرف 
 إلى 1993 و1992 بين سنة %2,1فقد سجلت وتيرة تزايد السكان بالمغرب تباطؤا منتقلة من  .للسكان

 منتقال 1,5فخالل العقدين األخيرين، تضاعف عدد السكان المغاربة بـ. 2004-1994 خالل الفترة 1,4%
 بفضل تحسن الظروف المعيشية 2004 مليون نسمة سنة 29,8 إلى 1982 مليون نسمة سنة 20,4من 

وقد ترجم تطور هرم األعمار بتوسع الساآنة  .وارتفاع أمل الحياة عند الوالدة وتراجع معدل الخصوبة
 سنة التي تضم الساآنة المهيأة لمزاولة أي نشاط من 59 إلى 15حيث انتقلت فئات األعمار من : النشيطة

  . 2004 سنة %61 إلى 1982 من الساآنة اإلجمالية سنة 51,5%
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فحسب توقعات مرآز . يستمر تزايد الساآنة النشيطة خالل السنوات القادمةومن المتوقع أن 
نسمة  مليون  29,8ستنتقل الساآنة اإلجمالية من  ، « CERED »الديمغرافية الدراسات واألبحاث 

 ألف شخص إضافي في المتوسط آل 330، أي 2020 مليون نسمة سنة 35,1 إلى ما يناهز 2004سنة 
  . سنة

 وارتفاع %54,9 ليبلغ 2020 و2004 نقط بين 9بـ 16 االقتصاديةمعدل التبعيةع آما يتوقع تراج
وبذلك سيكون للنمو الديمغرافي المقبل . 2020 سنة %11,5 إلى 2004 سنة %8 من 17معدل الشيخوخة

آثار مهمة على مستوى حاجيات السكان خاصة في مجاالت التعليم والصحة والسكن والبنيات التحتية 
  . تبعا لتنوع الخدمات المطلوبة وتحسن ظروف المعيشة...) قة والتطهير والطرق،الماء والطا(

ومن شأن هذا التطور الذي قد يوسع أثر التحول الديمغرافي بالتوافد الكبير للعاطلين على سوق 
الشغل وبالحاجيات المستقبلية للسكان أن يمثل فرصة لرفع النمو االقتصادي عن طريق زيادة عروض 

  . شريطة جعلها مالئمة لطلبات التشغيل مع القدرة على خلق مناصب شغل جديدةالتشغيل 
 وفي هاخلق المقاوالت الصغرى والمتوسطة وتطويروويتجلى تعزيز قدرة االقتصاد في تشجيع 

بالنسبة معدل مساهمة النساء في الساآنة النشيطة قد تتعزز قدرة النمو إذا ما تحسن  و.تأهيل اليد العاملة
 .)%27,2(ه الحالي لمستوا

 
 
 
 
 
 

                                                 
  ).  سنة59 إلى 15من (على عدد األفراد في سن النشاط )  سنة60 سنة وما فوق 14-0فئات األعمار (  عدد األفراد في سن عدم النشاط  16
  . سنة فما فوق على الساآنة اإلجمالية60  يساوي الساآنة من سن  17
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  السياسة االقتصادية واالجتماعية: الجزء الثالث
 

 بين اعتماد مقاربات تشارآيةتميزت السياسة االقتصادية واالجتماعية خالل السنوات األخيرة ب
تعلق بالسياسات القطاعية على المدى ى ترؤإلى وضع  وجهويرمي هذا الت .القطاعين العام والخاص

فباإلضافة إلى تقوية اإلطار الماآرو . تحقيق األهداف المسطرةالكفيلة بالمتوسط والطويل وتحديد السبل 
 إنعاش القطاعات الواعدة واالستفادة من الفرص المتاحة فياقتصادي، ساهم استهداف بعض القطاعات 

  . الرفع من عراقيل االستثمار والنموذا آعلى الصعيد الدولي و
 المبرمة "برامج ال- عقود" والمخطط األزرق و"انبثاق"شمل هذا التوجه بالخصوص مخطط قد و

 دعم حساب تحدي يندرجو .الحديثة والصناعة التقليدية والسياراتالتقنيات مع قطاعات النسيج والجلد و
 بعض القطاعات آالفالحة والصيد التقليدي والصناعة تعزيز  في هذه المقاربة من أجللمغربلاأللفية 

لمبادرة الوطنية  التشارآية لروحالويلتقي هذا التوجه مع . التقليدية المرتبطة بالسياحة، وآذا محاربة الفقر
 جديدة نحو تحقيق آفاقا حيث فتحت ،للتنمية البشرية التي أبانت من خالل إنجازاتها عن وضوح في الرؤية

  .  مستدامةتنمية بشرية
جميع مكونات واللوجيستيك في الشبكات  تنمية وتحرير ةوتستمر السلطات العمومية في سياس

ى قطاع التجارة الداخلية بأولوية حكومية من خالل ظآما يح. النقل والبنيات التحتية لالتصالقطاع 
 طاع الماليصالحات بالقوتتواصل آذلك اإل.  بهدف إنعاش هذا القطاع"2020رواج "استراتيجية 

  .  سواء على مستوى القوانين المنظمة له أو على مستوى تطهير مؤسساتهوإنعاش نشاط قطاع البورصة
المتبعة  ية تم تسجيل بعض التقدم في السياسة االجتماعية والتضامن،وعلى المستوى االجتماعي

فائدة األشخاص في برنامج المساعدة الطبية لبفضل التأمين اإلجباري عن المرض والتهييء لتطبيق 
 ... ومعالجة مسألة المعاشات باإلضافة إلى بعض اإلجراءات المتعلقة بالسكن االجتماعيوضعية صعبة

   تعزيز السياسات القطاعية لخدمة النمو1.
  المتجددة تنفيذ السياسات القطاعية في نحو اإلسراع 1.1.

نفيذ السياسات القطاعية المتعلقة  السلطات العمومية خالل السنوات الخمس المقبلة تسريع تتعتزم
 الموفرة ةتنمية القطاعات التقليدي وذلك بهدف ، والصناعة التقليدية البحريبقطاعات الفالحة والصيد

ذ اإلطار، يساهم تنفيفي هذا  و.مهمة إمكانات المتوفرة على اليد العاملة فائدة خصوصا ل،لشغلفرص ال
 تأهيل وإعادة تنظيم وتحسين األمريكية فياليات المتحدة المبرم مع الو حساب تحدي األلفيةبرنامج 

، 2007بر ن دج31 البرنامج في ذاهوقد أبرم . ل فيهاشغالقدرة التنافسية لهذه القطاعات، وتنشيط سوق ال
 .  مليون دوالر5,697ـلغت من هبة تقدر باستفاد و

  الفالحةعصرنةدعم . 1.1.1
 هذا القطاع في االقتصاد ألهمية نظراسبة للحكومة  بالنأولويةي فالح القطاع الأهيليشكل ت

 من 40%يشغل ، ولخامالداخلي  من الناتج ا17% الى 15بـ هذا القطاع ويساهم. المهمة وإمكانياتهالوطني 
 منالمنتجات الرئيسية للقطاع وتتكون . الصادراتعائدات من  10,5% آما يمثل نشيطة النةآاالس

ج انتمن اإل اإلجمالية قيمة من ال47% و45,5%نسبةعلى التوالي مشكلة  ،توالخضراواالفواآه  والحبوب
وينتج عن قوة تأثير توالي سنوات الجفاف على الناتج الداخلي الخام الفالحي ونمو زراعات . النباتي
 ، اتفاقيات للتبادل الحرمزيادة على إبرا التي تعتمد أساسا على األمطار،مناطق بال خصوصا ،الحبوب

  .ذات اإلنتاجية الضعيفةخاصة في المناطق الفالحين ل يخادمانخفاض 
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ستراتيجية إلاترمي ، مواجهة اإلآراهات المستمرة للقطاع والتنافسيةتحسين القدرة وبهدف 

 خاصة من  الفالحيالفضاءهيئة  وتفالحينلالتسييرية ل والتقنية تعزيز القدرات إلى 2007-2002 ةيالفالح
الهدف األخير يتجسد و.  قويةمقارنةمزايا  وذي لماءاألقل استهالآا ل اإلنتاجخالل تطوير الري وتشجيع 

ية  في المناطق البور زراعة الزيتونوخصوصابزراعات األشجار، زراعة الحبوب في استبدال 
  . سقية، وآذا تشجيع تربية الغنم والماعزوالم

 من 2007-2002 الفترة خالل % 30بـ18ستثمارات اإلزيادة مبلغ مكنت ، ومن حيث اإلنجازات
 الضيعات نة ومكنء الما المقتصدة في استعماللريامعدات ألجل التجهيز ب الممنوحة اإلعاناتالرفع من 

 الفالحي الفضاءوتمثلت تهيئة . توسيع المساحات المخصصة لألشجار المثمرةوختارة واستخدام البذور الم
عادة تأهيل البنى التحتية إ هكتار، و18.880 في تهيئة مساحات للري تقدر بـخالل هذه الفترة

 شبكات الري الصغيرة والمتوسطة وفي محيط ،) هكتار42.200(كبير السقي الفي محيط هيدروفالحية لا
 تنمية ات فيجهودم هذه الساهمتآما ).  هكتار30.000(التقليدي السقي  ومحيط ،)هكتار 023.85(

 .ستفيد م709.000 لحصا مليون هكتار ل1,4 ة على مساحيةالمناطق البور
آما ، 2007 لعام استعجاليا ارنامج العمومية بالسلطاتنفذت فيما يخص مكافحة آثار الجفاف، و

الشعير ب التزود تكاليف ا البرنامج حول تخفيضذويتمحور ه. متأمين مداخيلهين وفالح دعم التصلاو
بإعطاء االنطالقة ألوراش لك ذو  يوم عمل مليون25ي يقدر بـذ النقص المخصص للماشية، وتعويضال

 نظام التأمين من جهة أخرى، سيمكن. ءماقروية وآذا التزويد بالفي المناطق التنموية توفر فرص الشغل 
  .فالح 7.800حوالي  هكتار، أي 107.000 األضرار لحوالي تقليل  منضد الجفاف
جراءات التي تهم أساسا ، من المزمع تنفيذ العديد من اإليلفالح القطاع اإنتاجيةتحسين   نحوسعياو

 الحبوب اتزراعاستبدال سياسة تدعيم من أجل حساب تحدي األلفية برنامج الدعم الممنوح في إطار 
من  يقداعتالالبرنامج هذا وسيمكن . يي المغربفالحالقرض  المبرم بين الدولة واليقداعتالالبرنامج وتنفيذ 
 غير مزرعة 800.000 واآبة تأهيلمخاصا للتمويل ل إطارا التي ستشكل الجهوية شرآات التمويل إنشاء

  . يبنك التمويل اللحصول علىمؤهلة ل

  
  يةفالح الاإلنتاجيةتحسين دعم  :المغرب - حساب تحدي األلفيةبرنامج  : 4إطار 
 للقطاع التنافسية تحسين القدرة إلى" ةيلفالح ااإلنتاجيةتحسين "، يهدف مشروع استراتيجية مندمجةفي إطار 

 ثتطوير األبحا اتكوين، وآذال ودعم التسويق وتعزيز التنظيم المهني واإلنتاج محيطالوطني من خالل تحسين  يحلفالا
  . ونقل التكنولوجيا

توسيع المساحات لماء عن طريق ل اآستهالا لقاألية فالحلمنتجات التطوير اوفي هذا السياق، يتوخى المشروع 
الصغير   السقيتنميةوهكذا، ستمكن ). شجار التينأ و المثمرلالنخياللوز و ونشجر الزيتو (المخصصة لألشجار المثمرة

وأثمنة منتجات  الجودة تحسين ة فيهماسمن المالتوزيع التسويق و قنواتبعد الحصاد وتحديث المنتجات  تثمين وطوالمتوس
  .  بشكل أفضلتلبية احتياجات المستهلكمكنها من ي س ممااألشجار المثمرة

 أي هكتار، 217.000 على أآثر من وزعين ممن الفالحين 110.000آثر من أ ألنشطة المبرمجةامن ستفيد يسو
فالحين دخل ال ملموس لني تحسمن األنشطةهذه وستمكن .  البورية والمسقية وفي الواحات المناطقضيعة في 136.000

  .الواحاتفي مناطق  %52و شبكات الري الصغيرة والمتوسطة في  %62 وبنحو يةفي المناطق المطر %64حوالي ب

  

 

                                                 
  . مليار درهم2,2يدة، بلغت االستثمارات في القطاع حوالي مقارنة مع الفترة التي سبقت تنفيذ اإلستراتيجية الفالحية الجد 18
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 الكلية من المساحةتقريبا  %30 على ءلمال اآستهالاقل أتقنيات تعميم  المجهوداتهذه ويصاحب 

 ،) هكتار108.000 (السدودالمسقية في غالبيتها من دوائر الوتجهيز ، 2015عام أفق  في لكذة ويسقالم
المقاربة  تشجيعمواصلة  العمومية سلطاتل وتعتزم ا.19لالستدراك التعريفيثانية الخطة الواعتماد 

ودعم مقاربة التدبير المفوض لألراضي من ، المسقية بين القطاعين العام والخاص في المناطق يةرآاشالت
 الثاني من شطرل الجاري لتفويتالوسيمكن أيضا .  العقاريةنوتطهير القواني 20الخاصالقطاع طرف 
طويلة  آراء دوذلك عبر عقو هكتار 38.731تكون من الم صوديا وصوجيطا، وميتين العمينالشرآت

  .منصب شغل 20.000وتوفير مليارات درهم 6حو تقدر بن استثمارات من خلق ،ألمدا

  تحديث قطاع الصيد البحري التقليدي 2.1.1.
وقد سجل هذا . يلعب قطاع الصيد البحري دورا أساسيا في التنمية االقتصادية واالجتماعية لبالدنا

من الناتج الداخلي الخام وإنتاجا بحريا إجماليا ناهز مليون 2,4%بـ قيمة مضافة تقدر 2006سنة القطاع 
 في ارتفاع الصادرات الغذائية بعائد سنوي من العمالت %55آما ساهم بـ.  مليون درهم600طن بقيمة 
يناهز  ما  مباشرةباإلضافة إلى ذلك، يشغل القطاع بطريقة مباشرة أو غير.   21مليار دوالر 1بلغ حوالي 
 وحدة صيد في أعالي البحار 355 من اليد العاملة، خاصة باألسطول البحري المكون من 500.000

  . قارب صيد ساحلي18.000 وحدة صيد ساحلي وآذا 1.850و
تطويره، نذآر   تحول دونورغم هذه اإلنجازات، الزال القطاع يعاني من مجموعة من المعوقات

تنظيم الصيد التقليدي وشيخوخة األسطول وآذا هيمنة نقط تفريغ غير مهيأة من بينها غياب تأطير و
  .باإلضافة إلى غياب البنيات التحتية للتوزيع مما يحد من المحافظة على ثرواتنا السمكية وضمان جودتها

وتجدر اإلشارة إلى أن هذا القطاع يتوفر على إمكانيات تطوير مهمة، بالنظر أساسا إلى القدرة 
آما يتميز السوق العالمي للسمك .  مليون طن متجددة سنويا1,5اجية السمكية لبالدنا التي تصل إلى اإلنت

  .بطلب متزايد وبتقلص في إنتاج الصيد البحري بمختلف جهات العالم
ومن أجل مواجهة هذه اإلآراهات واالستفادة من الفرص المتاحة، عملت السلطات العمومية على 

 حول المحافظة على الموارد البحرية، وتأهيل قطاع الصيد الساحلي والتقليدي، وضع استراتيجية ترتكز
وتهدف هذه  .وتنظيم قنوات التوزيع، وآذا النهوض بقطاع الصناعات التحويلية للمنتجات البحرية

اإلستراتيجية آذلك إلى تشجيع األبحاث في ميدان الصيد البحري والتكوين المهني وآذا إصالح القوانين 
وستمكن هذه اإلستراتيجية من تحقيق زيادة في اإلنتاج بحوالي مليون طن وخلق . نظمة للقطاعالم

 منصب شغل جديد ورفع قيمة الصادرات لتنتقل من مليار الى ملياري دوالر وآذا نمو 65.000
  . آلغ للفرد في السنة حاليا12 آلغ للفرد في السنة بدال من 16االستهالك المحلي لألسماك ليبلغ 

وتتمثل المحافظة على الثروة السمكية في وضع مخططات تهيئة لكل المصايد من شأنها ضمان 
وتعتمد هذه األخيرة على تعميق المعرفة بالموارد البحرية باإلضافة إلى تشديد قدرات . االستغالل العقالني

  .المراقبة والحماية ضد الغش والصيد غير القانوني
 22 البحري الساحلي والتقليدي إلى تحديث أساليب اإلنتاجويهدف برنامج تأهيل قطاع الصيد

وتعزيز البنيات التحتية الضرورية لتفريغ وتسويق األسماك، باإلضافة إلى تحسين ظروف تخزين 
وتعتبر . منتجات البحر وتحسين ظروف عيش وعمل وآذا سالمة الصيادين وجودة المنتجات البحرية

                                                 
  الهدف من هذه الخطة هو االستمرار في إجراءات استعادة التوازن المالي لخدمات مياه الري  19
سيمكن تحقيق هدا الهدف عبر إحداث وسائل تمويل تجعل من الممكن للفالحين الحصول على األراضي بتكلفة مخفضة   20  
  . 2006ب الوطني للصيد البحري، حسب المكت  21
  .   قارب صيد تقليدي17.000 وحدة صيد ساحلي و2.500 يتمثل أسلوب اإلنتاج في  22
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آما . لتعزيز استقطاب االستثمارات، خاصة األجنبية منهامجموعة هذه اإلصالحات رآيزة أساسية 
  ".انبثاق"ستساهم هذه األخيرة في نجاح إستراتيجية تثمين الموارد البحرية المقترحة في إطار مخطط  

وموازاة مع ذلك، سيمكن اتفاق الصيد والشراآة الموقع بين المغرب واالتحاد األوروبي، والذي 
إذ تختلف هذه االتفاقية عن . ، من تعزيز فرص تطويرهذا القطاع2007دخل حيز التنفيذ في أبريل 

االتفاقيات السابقة سواء من حيث تقليصها لحجم األسطول البحري أو استثنائها للمياه المتوسطية والمصايد 
الحساسة، وآذا من حيث الشروط المصاحبة لها على مستوى تفريغ اإلنتاج بالموانئ المغربية وتخصيص 

  .م من الدعم المالي لتطوير القطاعجزء مه
وبغية تحقيق هذه األهداف، تم إعداد مشروع برنامج تعاقدي للقطاع خالل الفترة الممتدة 

ويتضمن هذا المشروع إنجاز .  بين السلطات العمومية والمكتب الوطني للصيد البحري2012 و2007بين
منه   23من طرف االستثمار األجنبي 45% سبة مليون درهم سيتم تمويله بن2.885استثمار إجمالي يقدر بـ

  . مليون درهم سيتم تحمله من طرف برنامج تحدي األلفية1.120

  
   التقليديالصيدبرنامج تأهيل  تسريع : برنامج تحدي األلفية : 5إطار 

ويهدف .  تأهيل قطاع الصيد التقليديع من تسريع وتيرة إنجاز مشرو(MCA)سيمكن برنامج تحدي األلفية 
 لمالءمته مع مبادئ المحافظة على الثروات السمكية وذلك عبر دعمه للبحث العلمي، وإنشاء جامج تطوير القطاع المندمبرن
  . نقطة للتفريغ20 صياد وآذا تهيئ 22.000 مرآب صيد تقليدي لفائدة 10.000 ميناء صيد، وتحديث 13

التدبير   أسواق لبيع السمك بالجملة مع8ح  آما يتضمن هذا البرنامج تنظيم قنوات التوزيع عبر إنشاء وإصال
وسيمكن هذا البرنامج من استقرار مناصب الشغل في قطاع الصيد التقليدي وآذا .  بائع سمك متجول1.800المحكم ودعم 

   .الرفع من دخل  الصيادين
  

  إنعاش الصناعة التقليدية3.1.1.
اسيا في دعم التنمية االقتصادية أس اقتصاديا واجتماعيا يلعب قطاع الصناعة التقليدية دورا

 ووفر ما 2005 مليار درهم برسم سنة 10,7وقد حقق هذا القطاع رقم معامالت قدر بـ. واالجتماعية
درهم ماليير  9بلغت مساهمته في الناتج الداخلي الخام ما يزيد عن  و. منصب شغل300.000يناهز 

 درهم  مليار8,3ستهلكين المحليين ما يناهز وبلغت المبيعات للم.  مليون درهم700وقدرت صادراته بـ
  . للمنتوج المغربي24 درهم لألجانب القاطنين بأهم الدول المستوردةمليار 0,7 وللسياح  مليار درهم1,7و

 جديدة ترتكز على أربعة إستراتيجيةوضع خالل السنوات الخمس األخيرة وقد شهد القطاع 
قدرة المهيكلة وذات الصغرى المتوسطة واللمقاوالت اسيج يتعلق المحور األول بتعزيز ن. محاور أساسية

حصولها على  وتحسين أدائها وآذا تسهيل 2015 وحدة في أفق 200إنشاء عالية وذلك عبر التنافسية ال
ين بحل إشكالية التمويل يويهدف المحور الثاني إلى تحسين ظروف إنتاج الحرفيين التقليد. لتمويلا

ويهم المحور الثالث دعم مبيعات . ، وإنشاء مراآز تعنى بأنشطة الصناعة التقليديةوالتزويد بالمواد األولية
الرفع من عدد فضاءات التسويق وتحسين جاذبيتها والزيادة في حجم عبر الحرفيين والمقاوالت الصغرى 

 إلى إنشاء مجموعة من فضاءات التسويق بأهم المدن 2015وفي هذا اإلطار، تطمح رؤية . المبيعات
إصالح التكوين  وآما ترمي إلى إنعاش التكوين عبر تطوير التكوين بالتعلم. سياحية آالسعيدية وآلميمال

  .األساسي وتطوير التكوين المستمر لفائدة الصناع التقليديين والحرفيين

                                                 
  . وزع هذا الجزء من التمويل بين برنامج تحدي األلفية واالتحاد األوروبي والحكومة اإلسبانية 23
   .غالبية هذه الدول من أوروبا  24
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حساب تحدي تمويل  من ستستفيد في إطار التعاون المغربي األمريكي التي ،وتطمح هذه الرؤية
 مليار درهم في أفق 24درهم حاليا إلى ما يناهز يير  مال10 إلى رفع إنتاج القطاع من ،(MCA)األلفية 
 منصب شغل وتكوين 117.500توفيردرهم ويير  مال7 وتحسين حجم الصادرات ليصل إلى 2015
   . في ميدان الصناعة التقليديةشاب 50.000حوالي 

  
  تحدي األلفيةدعم الصناعة التقليدية من طرف برنامج حساب  : 6إطار 

إنعاش " في أفق إرساء استراتيجية لدعم قطاع الصناعة التقليدية وإنعاش السياحة الداخلية، سيتم تمويل مشروع 
وسيمكن هذا المشروع من إعادة هيكلة خمس مواقع . حساب تحدي األلفيةفي إطار الصناعة التقليدية والمدينة العتيقة لفاس 

آما سيساهم في عصرنة صناعة الفخار بكل من فاس .  وساحة لال يدونةالفنادق العتيقةتاريخية نذآر منها باب المكينة و
، وآذا تكوين ما يناهز عدولي للقطانعاش الوطني والاالومراآش وذلك باقتناء أفران أقل تأثيرًا على البيئة وبتعزيز 

وسيتم تفعيل مخطط التكوين بشراآة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وتطوير مراآز متنقلة .  شخص120.000
  . شخص15.000للتكوين لفائدة 

و يطمح مشروع تأهيل المدينة العتيقة لفاس إلى التقليص من الفقر وذلك عبر تشجيع أهم األنشطة الصناعية 
 ذات الدخل  بفاس من اليد العاملة18.000وسيستفيد من هذا المشروع بشكل مباشر ما يقارب .  والصناعة التقليديةوالسياحة
  . صانع تقليدي550 عامل حرفي و3250أما فيما يتعلق بتحسين مردودية الصناعة التقليدية، فسيتم دعم ما يناهز . المحدود

  

  تطوير القطاعات الموجهة نحو التصدير. 2.1
ي أفق تسريع وتيرة الصادرات وتعزيز الوضعية الخارجية، لجأ المغرب خالل السنوات األخيرة ف

. إلى مضاعفة اتفاقيات الشراآة الدولية وإنعاش المناولة وتطوير منتجات جديدة محرآة للنمو االقتصادي
لى المستوى وتهدف الجهود المبذولة من طرف المكتب الشريف للفوسفاط إلى تعزيز موقعه الريادي ع

  .الدولي لسوق الفوسفاط ومشتقاته
. وضع المغرب استراتيجية ترتكز على دعم القطاعات المصدرة التي تحظى بامتيازات تنافسية

 وصناعات ترحيل الخدماتوتطمح هذه االستراتيجية إلى إنعاش وتنمية مهن جديدة منها على الخصوص 
ز تموقع قطاع النسيج واأللبسة والجلد وتشجيع السيارات والطيران واإللكترونيك وآذا إلى تعزي

  .الصناعات التحويلية للفواآه والخضر
ذلك بتحقيق  و1,6% بومن المنتظر أن تمكن هذه اإلستراتيجية من رفع نسبة النمو االقتصادي 

 منصب شغل مباشر وغير مباشر 440.000 مليار درهم آناتج داخلي خام إضافي ومن خلق 91ما يناهز 
 أي %50آما ستمكن هذه السياسة الجديدة من تقليص عجز الميزان التجاري بما يفوق . 2015في أفق 

  . مليار درهم34بتخفيض يعادل 

  تهتعزيز ريادة المغرب على مستوى السوق الدولية للفوسفاط ومشتقا1.2.1. 
شغل الب يشكل قطاع المعادن رآيزة أساسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية لما يوفره من مناص

 34.000، ساهم هذا القطاع في تشغيل حوالي 2006ففي سنة . ولمساهمته الهامة في تطور الصادرات
 مليار درهم من الصادرات 20,7 مليار درهم آما مكن من تحقيق 5,1 هشخص وبلغ حجم استثمارات

  .%86يشكل منها الفوسفاط ومشتقاته حوالي 
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لمغرب رائدًا في السوق العالمية بحصة سوق تبلغ حوالي و في ميدان الفوسفاط تحديدًا، يعتبر ا
.  بالنسبة لألسمدة الصلبة%9,5 و بالنسبة للحامض الفوسفوري%47,2 و بالنسبة للفوسفاط43,5%

حقق رقم معامالت عند و شخص 20.000، شغل المكتب الشريف للفوسفاط لوحده 2006وخالل 
وإلى حدود شهر غشت . 2005 مقارنة مع سنة %10,2 مليار درهم بزيادة قدرت ب 17,8التصدير بلغ 

  . مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية%13,3، ارتفعت هذه الصادرات بنسبة 2007
الطلب العالمي على هذه المواد خصوصا من طرف الصين  زيادة  ويرجع األداء الجيد للقطاع إلى

ت الفوسفاطية نحو االرتفاع وذلك في إطار والهند والبرازيل والذي اقترن بمراجعة أسعار المنتوجا
آما يعزى هذا . االتفاقيات التجارية على المدى الطويل الموقعة مع أبرز زبناء المكتب الشريف للفوسفاط

األداء الجيد آذلك إلى عقد مجموعة من الشراآات االستراتيجية وإبرام اتفاقيات تجارية جديدة مع 
 والشرآة GSFC » » والمجموعة الهندية « Mosaic »ريكية مجموعات دولية آبرى آالشرآة األم

  .« SINOCHEM »الصينية 
ومن أجل دعم المبيعات ومواجهة المنافسة األجنبية خصوصا من طرف المملكة العربية السعودية 

، عمد المكتب الشريف للفوسفاط إلى وضع استراتيجية تجارية "25جالميد"من خالل مشروعها الضخم 
وترتكز هذه االستراتيجية . إلى تعزيز ريادة المجموعة على مستوى السوق الدوليةترمي  جريئة

آالمجموعة (مع شرآاء عالميين »  joint-ventures  « شرآات مشترآةكوين بالخصوص على ت
وآذا على إنجاز ) 28 والبرازلية بونج27 والمجموعة الهندية طاطا شيميكل ليميتد26الباآستانية فوجي
 2007ومن المنتظر أن تبلغ استثمارات المكتب الشريف للفوسفاط برسم سنتي . ي طموحبرنامج استثمار

وتهم هذه االستثمارات عصرنة وتوسيع .  مليون درهم3.759 و5.705 على التوالي ما يناهز 2008و
وحدات جديدة لتثمين الفوسفاط خاصة على إنشاء و...) خريبكة واليوسفية(محطات االستغالل الحالية 

  . ى الجرف األصفر في إطار شراآات استراتيجيةمستو
 توقيع بروتوآول اتفاق بين الدولة 2007و من أجل مواآبة هذه الدينامية الجديدة، تم في يوليوز 

ويطمح االتفاق إلى . والمكتب الشريف للفوسفاط وصندوق اإليداع والتدبير يرمي إلى إعادة هيكلة المكتب
. النظام الجماعي للتقاعدفي صندوقه الداخلي للتقاعد إدماج واإلسم تحويل المكتب إلى شرآة مجهولة 

  .المكتب وبرنامج تعاقدي بين الدولةإطار وستتم إعادة هيكلة المكتب في 

 دعم القطاعات الواعدة . 2.2.1

    قطاع ترحيل الخدمات1.2.2.1.
 30 رئيسي فرع12، إلى تنمية 200629يهدف عرض ترحيل الخدمات، الذي انطلق في يوليوز 

 على بنيات حديثة لالستقبال واالتصاالت وآذا عبر وضع تتوفرالخدمات عبر إنشاء فضاءات خاصة بهذه 
  .تدابير تشجيعية لجلب مستثمرين أجانب خصوصا في ميدان التكوين والجباية

                                                 
.2009   ابتداءا من سنة يون طن من الفوسفاط األمونياآي مل3 يطمح ا لمشروع  إلى إنتاج  25  

 
   لمجموعة ℅50  المكتب الشريف للفوسفاط و℅50(  مليون درهم 800مناصفة برأسمال يبلغ ) م. مغرب فوسفور ش-باآستان( إحداث شرآة  26
 . طن من الحامض الفوسفوري375.000ولفوريك   و طن من الحامض الس1.125.000وتبلغ الطاقة اإلنتاجية المستقبلية لهذه الشرآة ). فوجي 
 

 طن 370.000(ويتوجه إنتاج الحامض الفسفوري بإيماسيد . إدراج الشريك الهندي طاطا شيميكل ليميتد في رأسمال إيماسيد  في حدود الثلث  27
  .سنويًا   إلى الشريكين الهنديين

سيتم العمل   و.من الحامض الفوسفوري   طن سنويًا459.000هم يرمي إلى إنتاج  مليون در2.650نجاز مرآب مندمج بغالف استثماري يبلغ إ  28
  .2007به عند نهاية سنة 

 ماي والتي تتضمن المزايا الممنوحة للشركات المقيمة 7 لـ 9/2007 مؤسسة هذا العرض قد تمت بنشر مرسوم الوزير األول رقم -29

  .بمحطات األوفشور
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" "Rabat techopolisالرباط تكنوبوليس "و" آازاشور"في هذا اإلطار، تطلب إنجاز مشاريع 
 منصب شغل 60.000من توفير " آازاشور"وسيمكن مشروع .  ماليير درهم3,2 بحوالي استثمارا

  .2014 سنة  ماليير درهم في أفق5ـمن المساهمة في الناتج الداخلي الخام بمباشر وغير مباشر و
 على تفعيل سياسة تكوين متعددة االختصاصات في مهن 2007موازاة مع ذلك، عمل المغرب في 

آما سيستفيد القطاع من التدابير . 2009 شخص في أفق 22.000التي سيستفيد منها ترحيل الخدمات و
 .2010 مهندس سنويا في أفق 10.000الهادفة إلى تكوين "  مهندس10.000مبادرة "المبرمجة في إطار 

وقد مكنت هذه اإلجراءات المتخذة لتطوير عرض ترحيل الخدمات بالمغرب من جلب فاعلين 
ويختص هؤالء الفاعلين في قطاع البنوك والمعلوميات واالتصال . ات شهرة عالميةأجانب ومجموعات ذ

 والرائد األوروبي في BNP Paris Bas: وقد اختاروا تحويل جزء من نشاطهم إلى المغرب على غرار 
 ، GFI ،Logica CMG ،France Télécom ،Capgemini ،Tata ،Bull ،Axa ،Sitelخدمات المعلوميات، 

Atos origin ،Ubisoft...  
 منصب شغل والزيادة من 143.000 من إحداث 2018وسيمكن تطوير هذا القطاع في أفق 

 ماليير 1,7 مليار درهم مقابل 26وقد تصل قيمته المضافة إلى . مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام
 .2003درهم سنة 

   تقوية المناولة الصناعية2.2.2.1.
 المغرب  فيهاثالث فروع صناعية يحظىاستهداف تم لخدمات، ترحيل اموازاة مع قطاع 

وفي هذا اإلطار، ترمي . بمؤهالت وامتيازات تنافسية وتهم صناعات السيارات والطيران واإللكترونيك
  المناولة الصناعيةتطويربهدف تسريع " Zones MED" مناطق صناعية إنشاءاإلستراتجية الجديدة إلى 

يتجلى الدور األساسي لهذه المناطق في توفير الظروف  و.اتجاه أوروبا بالمغرب في بشكل إرادي
 وتقديم تسهيل المساطر اإلدارية وبنيات تحتيةخاصة وامتيازات (االقتصادية والتقنية المالئمة للمستثمرين 

  ...).ضريبيةالعفاءات اإل
شطة المناولة جذب أن مهمة لوجهاتآالدار البيضاء الكبرى تدريجيا  ووتتموقع جهات الشمال

، ساهمت التدابير المتخذة لتنمية هذه 2006فخالل سنة . واالستثمار على مستوى المنطقة المتوسطية
 مليون درهم تم تخصيصها لقطاع 655,4(  مليون درهم888القطاعات في تحقيق استثمار مباشر يفوق 

وتوفير ) هم لقطاع السيارات مليون در96,3 و مليون درهم لقطاع الطيران137اإللكترونيك و والكهرباء
  .31 منصب شغل1.280ما يناهز 

  صناعة السيارات
 من ،المغربمن في اآلونة األخيرة تحوالت جذرية من شأنها أن تجعل  صناعة السياراتتشهد 

في ت بالدنا  بعد أن نجحتأتى ذلكو. متوسطية-أهم مصدري السيارات على مستوى الجهة الجنوب
 الموجهة خصيصا  في مواد تجهيز السياراتكلفة تحتضن أهم االستثماراتلتا آوجهة منخفضة اتموقعه

. Vale , Matra automobile Engineering,Wolkswagen,Yazaki, Delphiللتصدير على غرار شرآات 
 نيسان إلنشاء مرآب صناعي بمدينة -رونو تفاهم مع مجموعة وسيمكن التوقيع مؤخرا على بروتوآول

وسيصبح المغرب بفضل هذا المشروع الضخم من أهم .  سيارة سنويا400.000 من إنتاج 32طنجة
  .الوجهات التنافسية إلنتاج السيارات بالمنطقة المتوسطية

                                                                                                                                                        
  . سلسالت في المعلوميات3 و, سلسالت في اإلدارة6 ,ي األبناك و التامينات  سلسالت ف3 :تضم هده السلسالت-30

  .2006حصيلة لجنة االستثمارات برسم سنة  31
 .2007 تم توقيع هذا البروتوآول في شتنبر  32
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 مليار درهم آقيمة 3,4 بما يناهز 2006و يطمح هذا النشاط الصناعي الذي ساهم خالل سنة 
  مليار درهم15يق ما يناهز  منصب شغل إلى تحق27.000 و درهم من الصادراتات مليار8,4 ومضافة

 على اعتبار 2018 مليارات درهم آرقم معامالت في أفق 10 و منصب شغل93.000 وآناتج داخلي خام
 300 إلى 250صناعة  من جلب وستمكن هذه المواقع . 33وجود مواقع عديدة لترآيب السيارات بأوروبا

  .نتاج والعناصر اللوجيستيكية مالئمةعوامل اإل السيارات على المستوى المحلي حيث تعتبرمن تجهيزات
الجمعية  وتعاقدي بين الدولة-، تمت صياغة مشروع برنامجةالجديده المقاربة من أجل مواآبة هذو

ويرمي إلى تكوين رؤية واقعية لتنمية المناولة في . المغربية لصناعات السيارات في إطار برنامج انبثاق
مناطق صناعية للمناولة على مستوى الجهة الشمالية للمملكة وسيمكن إحداث . 2015في أفق  هذا القطاع

  .من االستفادة من االمتيازات التي يوفرها ميناء طنجة المتوسطي
ويبقى تحقيق هذه اإلستراتيجية الجديدة التي تهدف باألساس إلى استقطاب االستثمارات الخارجية 

  .الهندسة  و دقيقة آالتصميمميادين المباشرة رهينا بتأهيل الموارد البشرية خصوصا في
  صناعة الطيران

 مليار درهم ووفر ما يناهز 2,5 رقم معامالت قدر ب 2006حققت صناعة الطيران برسم سنة 
.  في هذا القطاع المليار درهم2002وفاق مجموع المبالغ المستثمرة منذ سنة .  منصب شغل مؤهل4.300

نتيجة الرتفاع طلب شرآات   تحول نحو المناولةويستفيد هذا القطاع على المستوى العالمي من ال
أن دوال  و فرصا حقيقية لتنمية هذا الصناعة بالمغرب خصوصا العالميةوتوفر هذه الدينامية. 34الطيران

  . آالصين والهند والبرازيل أضحت تتموقع تدريجيا آصناع للطائرات مستقبال
ذلك بعد دخول ما  ول السنوات األخيرةو شهدت االستثمارات في هذا القطاع ارتفاعا متزايدا خال

 TEICHOS وLABINALوMATIS  و SME شرآة رائدة في الميدان نذآر منها20يناهز 
قطب النواصر للطيران بهدف  في طور اإلنجاز لوقد صاحب دخول هذه الشرآات توسيع .AIRCELLEو

...) تجهيزات الطيران و المرآبةتقنيات المواد والكهرباء(تعزيز أنشطة المناولة ذات قيمة مضافة عالية 
  .باإلضافة إلى تطوير مهن جديدة

  قطاع اإللكترونيك
عرف قطاع الكهرباء واإللكترونيك خالل العقد األخير تطورا مهما بفضل ظهور مقاوالت حديثة 

 من  مليارات درهم4,8 ما يناهز حاليافي ميداني األسالك الكهربائية والمكونات االلكترونية واللذان حققا 
ومن المرتقب في . من مجموع صادرات القطاع %30 منصب شغل و11.000  والناتج الداخلي الخام

 منصب شغل 23.000 مليارات درهم آقيمة مضافة وتوفر 10 أن تحقق صناعة اإللكترونيك 2018أفق 
  . مليارات درهم6 ـوآذا رقم معامالت إضافي يقدر ب
من  المتعددة االستعماالت اإللكترونيكوكترونيك الدقيقة انبثاق إدراج اإلل-وقد تم في إطار مخطط

وتعتزم السلطات العمومية إنشاء أول منطقة . بين الفروع الصناعية التي تتوفر على امتيازات تنافسية قوية
في و.  الرفع من القيمة المضافة للمنتوج االلكتروني المغربيبهدفصناعية متخصصة بمدينة المحمدية 

 والسريع بصناعة الدائم يرمي إلى النهوض في طور التحضير برنامج تعاقدي جد ، يونفس السياق
   .االلكترونية بالمغرب والمنتوجات الكهربائية

                                                 
  .يطالياإ وألمانيا والبرتغال وسبانياإ وبكل من فرنسا مواقعتتواجد هذه ال  33 

  2011-2007 طائرة آل سنة في الفترة 1000يبغ وإيرباس من إنتاج ما يناهز تتوقع شرآات صنع الطائرات بو  34
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   دعم تنافسية القطاعات الصناعية التقليدية3.2.1.
تشكل صناعة النسيج واأللبسة والجلد باإلضافة إلى الصناعة الغذائية أهم محرآات النسيج 

وتساهم هاته السلسالت الصناعية بأآثر من نصف الناتج الداخلي الخام الصناعي . ربيالصناعي المغ
  .35 من قيمة الصادرات% 50 من أآثرمن اليد العاملة و %60وحوالي 

   الصناعة الوطنية للنسيج واأللبسة والجلد تموقعإعادة 1.3.2.1. 
ي صادف انتهاء العمل ذال و2005بعد تراجع أهم مؤشرات صناعة النسيج واأللبسة خالل سنة 

، عرفت السلسلة الوطنية تحسنا « ATV »بنظام الحصص الخاص باالتفاقية الدولية حول النسيج واأللبسة 
وتعزى أسباب هذا التحسن إلى . مليار درهم  30 تميز بتحقيق رقم معامالت تجاوز 2006ملموسا سنة 

 النهائيالمنتوج و "   Fast Fashion"36يعةع الجديد للصناعة الوطنية في إنتاج الموضة السرقالتمو
« Produit fini »بدرجة أقل إلى إعادة فرض االتحاد األوروبي نظام الحصص على الواردات الصينية  و

   .200537منتصف سنة  وفق االتفاقية المبرمة بين الطرفين في شنغاي
ة للقطاع والتي ناهزت،  الهامة المخصص38األجنبية الجديدة باإلستثمارات ديناميةوتعززت هذه ال

دعم القطاع لمواجهة  وومن أجل تعزيز هذا التطور. مليار درهم 4,2 ،حوالي 2006- 2005خالل فترة 
إلى مسايرة التوجه الجديد لمقاوالت رمي إحداث برنامج تحفيزي ي، 2005 سنة ،المنافسة الخارجية تم

  . من التأقلم مع المتغيرات البنيوية الدوليةتمكينهم و إلى المناولة المشترآة والمواد النهائيةالقطاع
 ضمان مساعدة تقنية اومن بين اإلجراءات التحفيزية التي تم االتفاق عليها ،نذآر خصوص

.  مليون درهم200 من مبلغ االستثمار في المشاريع الذي يفوق %20 ومساهمة الدولة في حدود للشرآات
من أجل االستفادة من اإلصالحات الجمرآية والتي ت ات للمقاوالتصنيفوتهم هذه التدابير أيضا وضع 

 وإنجاز العمليات الجمرآية في ظروف تثمثل في إحداث مراآز للتزويد المنتظم للقطاع بالمواد األولية
 لألثواب %25ـتخفيض التعريفات الجمرآية بآما عرف اإلصالح الجمرآي . أمثل من حيث الكلفة والمدة

  . والمواد األوليةإلآسسوارات ل%2,5 ولأللياف % 17,5وبـ
من جهة أخرى، أصبحت صناعة الجلد واألحذية تحتل مكانة هامة داخل قطاع الصناعة 

 وحقق إنتاجا يفوق  ملياري درهم  شخص16.654 أآثر من  القطاعغل، ش2005ففي سنة . التحويلية
 درهم  مليار2,1لى إصادرات القطاع ، ارتفعت 2006وفي سنة .  مليون درهم856وقيمة مضافة بلغت 

  .  مليار خالل السنة الفارطة1,4مقابل 
أبرمت السلطات العمومية مع فيدرالية صناعة ، وعيا منها باألهمية التي يحظى بها هذا القطاعو

  .  انبثاقلمخططتحفيزي مساير للتوجهات الكبرى   يرمي إلى وضع برنامجاتفاقاالجلد 
في اإلصالح ، ا بعد التوقيع على االتفاق المذآوروتتجلى أهم اإلجراءات التي تم العمل به

 واستمرار المفاوضات من أجل تسريع تطبيق التفكيك الجمرآي مع 39 لمنتجات األحذية الجلديةالجمرآي
  .تسهيل إنشاء مراآز التزويد والتصديراالتحاد األوروبي و

                                                 
  .حسب معطيات وزارة الصناعة  35

 تتطلب المزيد من  على تزويد السوق بصفة منتظمة ومترددة على مدار السنة بأصناف وعروض جديدةثإستراتيجية تح:  الموضة السريعة   36
 . للطلباتاإلبداع والجودة بل واالستجابة السريعة

  .2008 سنويا حتى سنة %12 فينص هذا القرار على حصر نسبة زيادة الواردات القادمة من الصين الى السوق األوروبية  37
 من FRUIT OF THE LOOMو  من إيطاليا LEGLERو  من إسبانيا TAVEX:  من بين أهم الشرآات المستثمرة، نخص بالذآر- 38

 . من فرنساATLANTIC DE NIMESالواليات المتحدة األمريكية و
 .2006 أصبح هذا اإلصالح قابال للتطبيق منذ غشت - 39
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 صناعة تحويل الخضراوات والفواآه2.3.2.1. 
وتعزى هذه .  للبالدة واالجتماعية االقتصاديالتنميةية دورا هاما في تلعب صناعة المصبرات النبات

األهمية في قدرتها اإلنتاجية وفرص الشغل الهامة التي تمكن من توفيرها والتثمين المهم للمنتجات 
 نصف العائدات من العملة من مجموع اإلنتاج %10 تؤمن هذه الصناعة التي ال تمثل سوىو. الفالحية

وتساهم آذلك في تعزيز سياسة الالمرآزية الصناعية والنهوض . قطاع الصناعة الغذائيةوع الصعبة لمجم
  .40بالعالم القروي عبر خلق وحدات مندمجة

عدم انتظام التزود بالمواد األولية وهو بسبب غير أن نمو نشاط هذا الفرع الصناعي عرف تباطؤًا 
ات التحويلية وبالتالي التأثير على القدرة التنافسية  للوحديةلقدرات اإلنتاجاما يترتب عنه ضعف استعمال 

  .للقطاع
ومن أجل تقوية دينامية القطاع، عمدت السلطات العمومية إلى اعتماد مشاريع مندمجة لزراعات 

قد تم في نفس السياق  و. في إطار عملية تفويت أراضي صوديا وصوجيطاالعنب والخضراواتالزيتون و
م لوحدة صناعية متكاملة بمنطقة بني مالل تضم ضيعة لشجر الزيتون على الشروع في إنجاز مشروع ها

 .OLEA CAPITAL41 هكتار بتمويل من طرف صندوق اإلستثمار 1.600مساحة تناهز 
   دعم البنيات اللوجستيكية3.1.

االقتصادي واالجتماعي للبالد،   في دعم النمو بمختلف أشكالهاشبكاتالنظرا للدور الذي تلعبه 
 من أجل تعزيز ديناميتها قطاعات حيويةدعم مختلف اللسلطات العمومية في السنوات األخيرة إلى عمدت ا

  .ميزاته المقارنة جغرافيا وتموقعه الدولي آمرآز لإلنتاج والتبادلمن وآذا تمكين المغرب من االستفادة 

  مواصلة مسلسل تحرير قطاع النقل1.3.1. 
 دينامية من خلق 2003 دخل حيز التنفيذ في مارس مكن تحرير النقل الطرقي للبضائع الذي

وقد تم بفضل هذا .  وآجال التوريداتجديدة بالقطاع نتج عنها تخفيض في األسعار وتحسين جودة الخدمات
 منصب شغل 7.000 وتوفير ما يزيد عن 2006 شرآة جديدة عند نهاية 4.500التحرير إنشاء ما يفوق 

  .مباشر
 إبرام 2006 تم سنة ،2004منذ سنة اآبة تحرير النقل الجوي من جهة أخرى، وفي إطار مو

اتفاقية السماء المفتوحة مع االتحاد األوربي تمحورت باألساس حول فتح المجال الجوي، وتنسيق القوانين 
وقد سمح هذا . المساطر لصالح الشرآات المغربية واألوروبية العاملة في القطاع ووتسهيل اإلجراءات

وقد نتج عن ذلك انخفاض في األسعار وانتعاش .  شرآة جوية30بدخول ما يزيد عن االتفاق الهام 
 ما 2006آما بلغ عدد المسافرين برسم موسم . ت السياحيةالرحالت الجوية خصوصا ببعض الوجها

  .2003 مليون سنة 5,2 مليون زبون مقابل 8,5يناهز 
سياسة جديدة للقطاع تهدف إلى  بداية تطبيق 2006وفيما يتعلق بالنقل البحري، شهدت سنة 

تحرير الخطوط البحرية المنتظمة وإعداد إطار تنظيمي جديد لنقل األشخاص يعتمد مجموعة من المعايير 
  . الشرآة الوطنية للمالحة في إطار دعم مسلسل تحرير هذا القطاع خوصصةوتندرج . 42المحددة مسبقا

 

                                                 
  .وحدات تشمل اإلنتاج، التحويل والتسويق   40

التابعة للشرآة " ASSET MANAGEMENT "مليون درهم، أنشأ من طرف القرض الفالحي بشراآة مع . 500 صندوق استثمار قيمة -  41
 .هذا الصندوق المخصص لتمويل المشاريع الكبرى لصناعة زيت الزيتون"  SOCIETE GENERAL" العامة الفرنسية 

  .تأهيل مهنيي القطاع  وسالمة البواخر، جودة الخدمات، القدرة االستيعابية للموانئ  تهم   42  
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 حيز التنفيذ والذي يرمي إلى 02-15ديد  دخول القانون الج2006آما شهد قطاع الموانئ سنة 
ويهدف هذا اإلصالح إلى . توجيه دور الدولة نحو مهام التقنين لضمان منافسة نزيهة على مستوى الموانئ

.  المعنيةاألسعار وتأمين الموانئ عبر تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح تخفيض وتحسين فاعلية القطاع
   . وإرساء شفافية أآبر بالقطاع43ح تخفيض تكلفة العبور بفضل هذا اإلصال2007وشهدت سنة 

   البنيات التحتيةتوسيع. 2.3.1
بهدف تأهيل وعصرنة قطاع الموانئ بالمغرب، شهدت السنوات األخيرة انطالق مجموعة من 

 الشروع في التشغيل 2007 تم في يوليوز وقد. المتوسط-األوراش الكبرى من أهمها مشروع ميناء طنجة
 المهيكل والمطل ،وتطمح السلطات العمومية من خالل إنشاء هذا الميناء. حاوياتللول محطة الجزئي أل

 إلى ترسيخ االندماج الفعلي ،على مضيق جبل طارق والمدعم بشبكات الطريق السيار والسكة الحديدية
 في اتجاه  من التجارة العالمية التي تعبر المضيقأآثرللمغرب في محيطه األورو متوسطي واالستفادة 

  .مجموع دول حوض البحر األبيض المتوسط
 الذي ،وتيرة إنجاز مخطط شبكة الطرق السيارةسريع وموازاة مع ذلك، شهدت السنوات األخيرة ت

وقد مكنت .  آلم160إذ بلغ معدل اإلنجاز السنوي ما يناهز ، 2010 آلم في أفق 1500يرمي إلى إنشاء 
 وتسريع األشغال بمقطعي 2007طرق السيارة إلى حدود يوليوز  آلم من ال816هذه الوتيرة من إنجاز 

 2009 من المرتقب الشروع في استغاللهما على التوالي بحلول ن ، والذي45وجدة- وفاس44أآادير-مراآش
  .2010و

والذي تبلغ تكلفته اإلجمالية ما )  آلم550(دية يالسع-آما دخل مشروع المدار المتوسطي طنجة
في هذا اإلطار، أعطيت في . 2007 آلم نهاية 359 في مراحله األخيرة بإنجاز  مليارات درهم6يناهز 
 2,55ـبتكلفة إجمالية تقدر ب)  آلم120(هة وتطوان ب انطالقة األشغال بالجزء الرابط بين الج2007شتنبر 

المناطق وتحسين استفادة ساآنتها من ذه  وسيمكن إنجاز هذا المدار من فك العزلة عن ه.مليار درهم
  .شخصيين  مال3الخدمات االجتماعية األساسية وآذا الرفع من مستوى عيش ما يناهز 

اقتصادية األساسية بحلول -الساآنة القروية للبنيات السوسيومن  %80حوالي ومن أجل ولوج 
 1000رفع وتيرة إنجاز البرنامج الوطني للطرق القروية من على السلطات العمومية لت ، عم462015

  . آلم سنويا2000ى آلم سنويا إل
 السرعة في ميدان النقل السككي، مكنت الدراسات  الفائقةوفيما يتعلق بإدخال تكنولوجيا القطارات

السكك  آلم من شبكة 1500 من صياغة مشروع برنامج إلنشاء ما يناهز 2006 و2005المنجزة سنتي 
  .2030الحديدية السريعة في أفق 

ومزدهرة رهينًا برفع مجموعة من التحديات على يبقى خلق منطقة أورومتوسطية قوية و
  النقل لضمان تنمية متناسقة وفعالة لنظام والماليالمستوى السياسي والتشريعي والتنظيمي

 . الجهويورومتوسطياأل
 

                                                 
  . %30 انخفاضًا في تكلفة الشحن قدر ب 2007 مارس 12سجل ميناء الدار البيضاء منذ   43

   آلم233لمقطع  يبلغ طول هذا ا 44
   آلم320 يبلغ طول هذا المقطع  45
  . حاليا%61مقابل   46
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  تقنيات المعلومات واالتصالتعميم . 3.3 1. 
و االقتصادي، عملت  الذي تلعبه تقنيات المعلومات واالتصال في إنعاش النممنظرا للدور المه

وفي هذا السياق، قامت . الحكومة على تقوية تنافسية هذا القطاع وتنميته حتى يتجاوب مع المعايير العالمية
 تهدف إلى تقليص الفجوة « e.Maroc »  لتقنيات اإلعالم واالتصالالحكومة بتهييء استراتيجية وطنية

  .الدوليالرقمية وتحسين وضعية المغرب على المستوى 
ويتميز مسلسل تحرير قطاع االتصاالت في المغرب بالفصل بين خدمات البريد واالتصاالت 

 47هي الوآالة الوطنية لتقنين المواصالت وفتح رأسمال اتصاالت المغرب ووإنشاء هيئة لتقنين القطاع
 عددوقد مكن إصالح هذا القطاع من تحسين الخدمات والرفع من .ومنح رخص لفاعلين خواص

 مليون 17,6 إلى ما يزيد عن 2.000 مليون في 2,52ن في الهاتف النقال حيث انتقل العدد من المشترآي
 إلى ما يزيد عن 2003 في  واحد المشترآين في األنترنيت فقد ارتفع من مليونعددأما . 2007في يونيو 

  . 2007عند نهاية يونيو ن يي مال4,7
تثمارات خارجية مهمة في اتجاه ، مكن مسلسل إصالح القطاع من جلب اس ذلكفضال عن

 لتطوير خدمات طور اإلنجازفي  مخطط حاليا يوجد .قطاعات أخرى آالصناعة والسياحة والطاقة
خدمات الحصول على ويتوخى هذا المخطط تعميم . 2011-2008االتصاالت خالل الفترة الممتدة بين 

  . االتصاالت على مستوى التراب الوطني
، 2012-2006  للفترةContrat progrès » «التقدم -مات، يطمح عقدوفي مجال تقنيات المعلو

 60 حوالي رقم معامالت القطاع بلوغ إلى ،48الذي يعطي رؤية شاملة لتطوير قطاع تقنيات المعلومات
ويتوخى هذا العقد إدماج تقنيات .  منصب شغل33.000أآثر من توفير  مع 2012مليار درهم سنة 

 مليون 1,8 والوصول إلى ا من أجل تطوير تنافسيته2012لة إلى غاية  مقاو50.000المعلومات في 
   .2012منخرط في األنترنيت إلى غاية 

إدخال المبادالت االلكترونية في إطار إلى  قانون التجارة االلكترونية آما تهدف المصادقة على
 وتقديم الخدمات  الهادف إلى تطوير اإلدارة الرقميةe-GOV » 49 »آما مكن مشروع .قانوني وسليم

 آما تم . عبر األنترنيت50 من مجمل الخدمات42,5%واإلجراءات اإلدارية عبر األنترنيت، من تقديم 
وضع شباك إلكتروني لعمليات التجارة الخارجية وجعله مشروعا رائدا للمرآز الوطني لتبادل العمليات 

د، تم التوقيع على اتفاقية بين وفي هذا الصد". OneGov"والمعطيات والخدمات المحمية التي تسمى 
  .  القطاعات الوزارية المعنية والمجلس الوطني للتجارة الخارجية

ة العليا لالتصال ئ عبر إنشاء الهي2002صالح سنة انطلق اإلفي المجال السمعي البصري، و
 الخاص باالتصاالت السمعية 03-77على القانون ، 2005 في يناير ،السمعي البصري والمصادقة

وقد مكن هذا اإلصالح من تنويع العرض التلفزي واإلذاعي عبر إنشاء أربعة محطات تلفزية . لبصريةا
وصاحب هذا التنوع في العرض إنشاء . لتلبية طلبات مختلف المواطنين 52وعشر إذاعات خاصة 51جديدة
  .مل وآذا الشفافيةقياس لمعرفة نسبة المشاهدة من أجل عقلنة تدبير المجال في إطار التعددية والتكاأداة 

                                                 
 من رأسمال الشرآة في بورصة الدار % 4، بطرح 2007اتصاالت المغرب، الذي وصل إلى المرحلة الثالثة في يوليوز  يخص فتح رأسمال-47

  .البيضاء
  .2006خالل شهر شتنبر APEBI) (الت وترحيل الخدمات  عقد تم توقيعه بين الحكومة وفدرالية تكنولوجيات اإلعالم والمواص48
  .2003 انطلق هذا المشروع في سنة -49

   من الخدمات في طور اإلنجاز109 آما توجد  50
  .المغربية والرياضية، وقناة محمد السادس للقرآن الكريمو الرابعة:  هذه المحطات هي-51
 « MFM ATLAS »و « MFM SOUSS »و « ECO Médias »و « Radio plus »و « ATLAS FM » يتعلق األمر بـ -52
  « Hit Radio Maroc »و   ,« Cap Radio »و « Kolli Nass »و « MFM Saïss »و
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 في إحداث هياآل 2009-2008القطاع السمعي البصري للفترة الممتدة بين سنة مثل تطوير ويت
تسيير الشرآة الوطنية لإلذاعة والتلفزة وإنشاء قناة خاصة بمجلس النواب وتقوية وحدات اإلنتاج وشبكة 

   . وتعزيز وسائل اإلعالم الداعمة االتصال واإلرسال
  لتزويد بالطاقة تحسين ا. 4.1

على الواردات الخارجية وذلك % 96باعتباره بلدًا غير منتج للبترول، يبقى المغرب معتمدًا بنسبة 
بالمقابل . 2006سنة % 61 إلى 1980سنة % 83رغم تراجع حصة هذه المادة في االستهالك الطاقي من 

ا تبقى مساهمة باقي الموارد فيم. 2005من هذا االستهالك سنة % 30ارتفعت حصة الفحم لتبلغ نسبة 
  .الطاقية ضعيفة نسبيًا مثل الغاز الطبيعي والطاقة المائية والطاقة الهوائية والطاقة الشمسية

 2006 سنة TEP  طن معادل للبترول مليون13وقد ارتفع االستهالك العام للطاقة إلى ما يناهز 
 21.105ك الطاقة الكهربائية الصافية في حين بلغ استهال. 2005مقارنة مع سنة % 5أي بزيادة تناهز 

طن  0,4وتظل نسبة استهالك الطاقة في بالدنا ضعيفة إذ ال تتجاوز %. 8,3بارتفاع يقدر ب  جيكاواط
 في دول منظمة التعاون 4,67 و على المستوى العالمي1,65  للفرد مقابل معدل يصل إلىمعادل للبترول

  . "OCDE "والتنمية االقتصادية 
. عية المغرب في مجال الطاقة تجعله معرضا لتقلبات األسعار العالمية للبترول والفحمغير أن تب

 ،النشاط االقتصاديبعد انتعاش  موازاة مع نمو الطلب الداخلي عليها ،وقد أدى ارتفاع أسعار هذه المواد
ار درهم سنة  ملي17,75 مقابل 2006 مليار درهم سنة 44,9إلى ارتفاع الفاتورة الطاقية إلى ما يناهز 

  .من الواردات اإلجمالية% 20 ومن الناتج الداخلي الخام% 7,7وهو ما يعادل . 2000
و من المرتقب أن تتفاقم التأثيرات السلبية لهذه التبعية في مجال الطاقة في السنوات المقبلة نظرًا 

 إلى أن  والمعادنلطاقةتشير توقعات وزارة ا و.الدولي وللنمو االقتصادي المتزايد على الصعيدين الوطني
وسيعرف الطلب . 2014 في أفق طن معادل للبترول  مليون17استهالك المواد البترولية قد يزيد عن 

  جيكاواط35.000أي ما يناهز % 9على الكهرباء نفس المنحى التصاعدي بمعدل ارتفاع سنوي يقدر ب 
  .2012في أفق 

 العمومية عصرنة وسائل تكرير البترول  يتعين على السلطات،ومن أجل تلبية هذه الحاجيات
وفي نفس السياق، ينبغي . وتعزيز البنيات التحتية للتخزين وذلك في إطار سياسة التمرآز وحدات التكرير

من جهة أخرى، يستلزم التقليص من التبعية في . 2012تفعيل مشروع إنجاز محطة ثانية للتكرير في أفق 
في طور اإلنجاز ونخص بالذآر المحطات الهوائية في آل من مجال الطاقة تسريع وتيرة المشاريع 

باإلضافة إلى المحطة )  ميكاواط200( وطرفاية ) ميكاواط(140طنجة  و ) ميكاواط60(الصويرة 
وفي هذا اإلطار، يتعين على المغرب االستفادة من آليات ).  ميكاواط450(الحرارية بعين بني مطهر 

س السياق، يتعين اإلسراع في الموافقة على القانون المتعلق بتحرير في نف .MDP(53(التنمية النظيفة 
  .وتحديث قطاع الكهرباء، والذي يوجد حاليا في مرحلته األخيرة

وفي مجال تعزيز االندماج الطاقي على المستوى الجهوي، مكنت مضاعفة قدرة الربط البيني 
 من سد الحاجيات المتزايدة من 2006 في يونيو)  ميكاواط1.400(إسبانيا  والكهربائي بين المغرب

الجزائر ليس  ووسيمكن مشروع تعزيز الخط الكهربائي الرابط بين المغرب. الكهرباء في اآلونة األخيرة
فقط من تحسين المبادالت بين البلدين في مجال الكهرباء، بل سيشكل مرحلة مهمة في إتجاه خلق سوق 

  .مغاربية للكهرباء

                                                 
 . تم إحداث هذه اآللية إلنعاش إنتاج الطاقة الخضراء 53
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يبقى تبني األسعار ، تهيئته لولوج السوق التنافسية ودعم المالي للقطاعو من أجل تخفيف عبء ال
التطبيق  وتهم التدابير المتخذة في هذا اإلطار من طرف السلطات العمومية. الحقيقية للطاقة أمرا ضروريا
ذي آما يتم التفكير حاليا في إعادة النظر في مسألة دعم غاز البوتان ال. 54الجزئي لتسعير ثمن البترول

  .يستلزم تحريره وضع مقاربة جديدة تأخذ بعين االعتبار ضرورة حماية المستهلكين ذوي الدخل المحدود
  قطاع الماءترشيد . 5.1

 تحديث هذا مسلسلمن أجل تسريع  الذي وضعته الحكومة برنامج إصالح قطاع الماءيهدف 
إلى تحسين ة، يسعى هذا البرنامج الحفاظ على الموارد المائيوبغية . تحسين حكامة القطاع إلى القطاع

 تفويض تسيير القطاع دعمعبر  تحديث اإلطار المؤسساتيو) GIRE( للموارد المائية المندمج تدبيرال
آما يرمي البرنامج . في القطاع الفالحيلفاعلين األجانب، وعقلنة وتحسين تثمين الماء خصوصا اللمهنيين 

  . طالق برنامج طموح للتطهير السائلتعميم التزويد بالماء الشروب واأيضا إلى 
ومن أجل تعزيز التدبير المندمج الالممرآز والتشارآي للموارد المائية، قامت الدولة بتحضير 
برامج تعاقدية مع وآاالت األحواض المائية وتحيين المخططات المديرية للتهيئة المندمجة للموارد المائية، 

بتعبئة  على مستوى التسيير قد تم تعزيز هذه المجهوداتول. 2006وآذا إحداث هيئات لألحواض سنة 
  . الثروة المائيةالموارد المائية غير النظامية وآذا بالحفاظ على

 2007-2003في إطار تعميم وتأمين التزويد بالماء الشروب، مكن البرنامج اإلستراتيجي لسنة و
وعلى المستوى القروي، بلغت . 2006 سنةعند نهاية من تعميم التزويد بالماء الشروب بالوسط الحضري 

   .55وذلك بفضل إنجاز برنامج التزويد بالماء الشروب لمجموع الساآنة القروية %90نسبة التزويد 

   ׃"PAGER"بالماء الشروب  تجربة برنامج تزويد مجموع الساآنة القروية  : 7إطار 
  تأثير إيجابي على الساآنة القروية

لماء توفر على ار برنامج تزويد العالم القروي بالماء الشروب من رفع نسبة المكنت الجهود المبذولة في إطا
ومن بين األهداف . 56 يوم عمل سنويا، وآذا خلق أنشطة مدرة للدخل 500.000من زيد أتوفير الشروب بالوسط القروي، و

  .  مليون نسمة11ما يعادل أي  جماعة قروية 31.000، نذآر تزويد 2007المسطرة في إطار هذا البرنامج في متم سنة 

ومكن هذا البرنامج أيضا من خلق دينامية تشارآية بفضل مشارآة الساآنة القروية في إنجاز مختلف المشاريع 
آما ساهم هذا البرنامج في التخفيف من حدة ظاهرة الجفاف ومن آثارها ومكن من . وذلك في إطار تعاونيات للمستعملين

آمرض الكوليرا واألمراض اإلسهالية التي تصيب األطفال دون الناتجة عن المياه الملوثة  باألمراضة  اإلصابةتقليص نسب
  .سن الخامسة

 50باإلضافة إلى ذلك، تم تقليص الوقت المخصص من طرف النساء والفتيات للتزود بالماء الشروب وذلك من 
مدرة للدخل لفائدة النساء وآذا الرفع من النشطة  من تحرير جزء من وقتهن اليومي وتخصيصه لأل ، مما مكن57 %90إلى 
  .لفتياتلتمدرس ال

 بإنجاز برنامج وطني للتطهير السائل وتنقية المياه 2006من جهة أخرى، قامت الحكومة منذ سنة 
صندوق " تحت إسم حساب خاصوقد أحدث لهذا الغرض  . مدينة ومرآزا حضريا260شمل المستعملة 

 ويهدف هذا البرنامج على المدى المتوسط .2007خالل سنة " مستعملةالتطهير السائل وتنقية المياه ال
 وآذا 2015 في أفق %80البعيد إلى رفع نسبة الربط بشبكة التطهير بالوسط الحضري إلى أآثر من و

  . 2010في أفق  %60تقليص نسبة التلوث على األقل بنسبة 

                                                 
  .غازوال يتعلق األمر بإزالة الدعم المالي الممنوح للبنزين والوقود وخفض في حدود النصف لدعم أسعار ال 54

.الحظ الملخص أعاله والذي يتطرق للتأثيرات االجتماعية واالقتصادية لهذا البرنامج 55  
... هذه األنشطة تهم إنشاء اآلبار والتجهيزات بوسائل الضخ وأنشطة الهندسة المدنية 56  

.برنامج تزويد العالم القروي بالماء الشروب آتابة الدولة المكلفة بالماء حول تقييم ثقرير 57  
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  عصرنة التجارة الداخليةنحو . 6.1
وقد حقق هذا القطاع . ورا هاما في التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالدتلعب التجارة الداخلية د

 من %12وشغل )  من الناتج الداخلي الخام%11( مليار درهم آقيمة مضافة 63 ما يناهز 2006سنة 
  والموسميون يشكل منها الباعة المتجولون850.000ويقدر عدد مراآز البيع للقطاع بـ. الساآنة النشيطة

وقد شهد هذا القطاع في السنوات األخيرة انتعاشا ملحوظا ارتبط باألساس  .ظمهم بالعالم القروي مع40%
  .الكبرىلمحالت التجارية وا " Franchise"بظهور أنماط جديدة للتجارة آشبكات المارآات العالمية 

ات التي ، يشكو القطاع من مجموعة من المعيق للتجارة الداخليةرغم هذا التطور الملموسو لكن 
 القطاع غير المنظم والوساطة وضعف الوسائل سيطرةتحول دون تطوره تتلخص باألساس في 

  . للمهناللوجستيكية وانتشار أنماط التجارة التقليدية وآذا غياب إطار قانوني وتنظيمي مالئم
 إلى وضع استراتيجية 2007ومن أجل مواجهة هذه العراقيل، عمدت السلطات العمومية سنة 

وتهدف هذه االستراتيجية إلى الرفع من مساهمة . وعصرنة التجارة الداخليةإلنعاش " 2020ج روا"
 منصب شغل مباشر 100.000توفير حاليا و%11 مقابل %15القطاع في الناتج الداخلي الخام إلى 

. 2020 مليار درهم في أفق 350 تحقيق رقم معامالت يتجاوز ا مليون محل للبيع من شأنه1,5وإنشاء 
وتتمحور أهداف اإلستراتيجية الجديدة للقطاع حول تطوير تجارة القرب وإنعاش مراآز التوزيع الكبرى 

  .والمتوسطة وتنمية تجارة الجملة
 نقطة للبيع 980.000إلى خلق " 2020رواج "وعلى مستوى تجارة القرب، يطمح برنامج 

وسيتم في هذا  . 2020 في أفق  مليار درهم100مليوني شخص وتحقيق قيمة مضافة تصل إلى  وتشغيل
اإلطار وضع صندوق لتنمية التجارة يهدف إلى دعم المشاريع المقترحة من طرف الجماعات المحلية 

باألساس تنظيم مراآز التسويق وعصرنة الفضاءات العمومية وتهيئة مواقع مخصصة للباعة هم والتي ت
  .المتجولين

متوسطة، ترمي اإلستراتيجية الجديدة إلى الرفع من الكبرى والحالت التجارية  وفيما يتعلق بالم
 100.000 المسجلة حاليا مما سيمكن من تشغيل ما يزيد عن 50 بدل 900عدد نقط البيع ليصل إلى 

 مليارات درهم سنة 6 مقابل 2020  مليار درهم في أفق175 ليصل إلى رقم معامالت رفعشخص و
 اليد العاملة في هذا الميدان وذلك من خالل تعزيز شعب لتكوينأحداث آما يعتزم البرنامج . 2006

 والمقاوالت الصناعية الصغرى والمتوسطة المتوسطة  و الصغرىمقاوالتالشراآة بين الموزعين وال
  .المحلية

  هكتار850يناهز  فضاء إضافي لالستغالل أما فيما يتعلق بتجارة الجملة، من المنتظر تعبئة
وفي هذا . ) من الغالف المالي اإلجمالي%75( مليارات درهم 9ـتخصيص استثمار إجمالي يقدر بو

 يهدف إلى إعادة تنظيم أسواق الجملة والمجازر  مديريوضع مخططتقترح هذه االستراتجية اإلطار، 
 وتخصص األسواق  بالجملة وإشراك القطاع الخاص في تسيير األسواق الطريةومراآز بيع األسماك
  مليار درهم آرقم معامالت33مرتقب أن يحقق هذا القطاع ما يناهز من ال و.58حسب طبيعة المناطق

  .2020منصب شغل في أفق  45.000و
 تحديث القطاع الماليواصلة م. 2

 المنظم للقطاع البنكي وتطهير يمجهودات تحديث اإلطار القانونواصلة تميز القطاع المالي بم
توجهت  وعلى صعيد سوق الرساميل،. ضعاش مؤسسات القروإنالمؤسسات المالية العمومية وآذا 

  .الجهود نحو وضع بعض النصوص القانونية المالئمة لدينامية نشاط البورصة

                                                 
  ".  المخصصة لإلنتاج"وأسواق الجملة " المخصصة لالستهالك"يتعلق األمر بأسواق الجملة  58
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  إصالح وتحديث القطاع البنكي1.2.
  تفعيل تعديل اإلطار القانوني المنظم للقطاع1.1.2. 

ومن . ي الجديدلبنك المغرب والقانون البنك  الجديدة األساسيةالقوانينتطبيق  ب2006تميزت سنة 
 التي تهدف  السياسة النقدية نهجأهم ما جاءت به هذه القوانين تقوية استقاللية البنك المرآزي فيما يخص

البنكي بناء على القانون وومن جهتها، . أساسا وعلى غرار األبناك المرآزية الحديثة إلى استقرار األسعار
ات المالية، آما يعيد القانون الجديد تحديد دور ستمتد رقابة بنك المغرب لتشمل بعض المؤسس ،الجديد

االجهزة االستشارية خصوصا لجنة مؤسسات القروض والمجلس الوطني للنقد واالدخار، وأرسى هذا 
  .القانون آذلك التنسيق بين مختلف أجهزة اإلشراف والرقابة على النظام المالي

صين الجديدين المنظمين للقطاع مراسيم تطبيق هذين النإصدار  2007وقد تم في شهر يوليوز
طرق تطبيق المقتضيات  الخاص به مرسومالبنك المغرب، يحدد  األساسية لقوانينالوفيما يتعلق ب. البنكي

أما عن مراسيم تطبيق . باإلصدارات النقدية وبسياسة الصرف والقواعد المحاسبيةمتعلقة القانونية ال
مجلس الوطني للقرض واالدخار ولجنة مؤسسات القانون البنكي فهي تحدد تشكيل وطرق عمل ال

وبذلك تصبح جميع المؤسسات ذات . القروض ولجنة التنسيق بين هيئات اإلشراف على القطاع المالي
النشاط البنكي آصندوق اإليداع والتدبير والصندوق المرآزي للضمان والبريد وجمعيات القروض 

  .  يتعلق بالقواعد االحترازية والمحاسبية واإلعالميةخاصة ما الصغرى خاضعة لمقتضيات القانون البنكي
إطارها تقديم ورافق هذه اإلنجازات تنويع وسائل التمويل خاصة منها تقنية تسنيد الديون التي تم 

يهدف هذا المشروع أساسا إلى توسيع مجال التسنيد  و.2007لبرلمان في يوليوز أمام أنظار االقانوني
اعتماد المنظومة  خاصة بحترازية وتلك المتعلقة باإلشرافتقوية القواعد االهذه التقنية وآذا تفعيل و

  .2006سنة  259االحترازية بال
باإلضافة إلى ذلك، وطبقا التفاقية منظمة األمم المتحدة المتعلقة بمحاربة تبييض األموال وتمويل 

ذا يهدف هو. 2007بريل في أ األموال قانون ضد تبييضإصدار اإلرهاب ومحاربة اإلجرام المنظم، تم 
  . إنشاء وحدة لإلرشاد المالي خصوصا إلى القانون
  تطهير المؤسسات المالية العمومية. 2.1.2

المؤسسات وتموقع إعادة هيكلة لتعزيز القطاع البنكي المغربي، واصلت السلطات العمومية جهود 
لحق  االقتصادي إلى بنك أعمال ميتعلق األمر أساسا بتحويل البنك الوطني لإلنماءو.  العموميةالمالية

أما نشاطه التجاري فقد .  التي آانت مخولة لهقرضالصندوق اإليداع والتدبير مع سحب رخصة مؤسسة ل
  .تم تكليفه للقرض الفالحي للمغرب وتم حصره في هيكل تنظيمي صغير مكلف بالتحصيل

 بشكل جيد وسمح ياحيتطهير الوضعية المالية للقرض العقاري والس آما تم استكمال مخطط 
بإعادة تشكيل المساهمين المرجعيين للبنك آالصندوق الوطني لصناديق االدخار الفرنسية التي أخذت 

  .حصة من رأسمال البنك إلى جانب صندوق اإليداع والتدبير
ته بفتح راسماله لصالح مستثمرين  إعادة هيكل وبخصوص القرض الفالحي المغربي، فقد تدعمت

وتبنى البنك مخططا تنمويا . وميين وخواص وآذا إعادة رسملته من طرف الدولةمؤسساتيين عم
 فروع رئيسية منها 4الذي جعل النشاط التجاري للبنك يتمحور حول " 2008آاب  "استراتيجيا يدعى

وموازاة مع ذلك، تم التوقيع على برنامج . المقاولة الفالحية الصغيرة والمتوسطة وفرع الصناعة الغذائية
  . بين الدولة والبنك والذي يسطر أهدافا آمية مرتبطة بمخطط أعمال مالئم2006اقدي سنة تع

                                                 
وتتوقع هذه الفصول المصادقة على مقتضيات بنك المغرب   لتقييم الخطر المرتبط .  تم في نفس السنة نقل مشاريع فصول هذه المنظومة للكتابة العامة للحكومة59

  .تية من أجل الخطر العملياتي ومخاطر السوقبالقرض وإلزامية األموال الذا
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الذي تم إنهاء  خصت إعادة هيكلة المؤسسات العمومية أيضا الصندوق المغربي للصفقاتوقد 
ويهدف هذا المخطط إلى تعديل اإلطار القانوني المنظم للرهن باألسواق العمومية ونظام . مخطط إصالحه

إرساء التوازنات الرئيسية لهذه المؤسسة وضمان ديمومتها خاصة يطمح إلى آما . فويت الديون المهنيةت
على الصفقات  المقبلة الصغرى والمتوسطة المقاوالتعن طريق إعادة الرسملة وإنشاء صندوق لضمان 

  .يسيره الصندوق المغربي للصفقاتالعمومية 
   المالية الصغرى في القطاع البنكيمجهودات تطوير وإدماج المؤسسات. 3.1.2

  الصغرىطبقا لمقتضيات القانون البنكي الجديد وقوانين بنك المغرب، أصبحت جمعيات القروض
وهكذا، تم وضع بعض المعدالت االحترازية الخاصة . خاضعة لإلشراف المطبق على القطاع البنكي

ت القروض الصغرى وإخضاع هذه ي لجمعيااتبنشاط القروض الصغرى بعد اعتماد المخطط المحاسب
  .وتم التفكير أيضا في إمكانية وطرق التغييرات المؤسساتية لهذه الجمعيات. األخيرة لرقابة بنك المغرب

 الذي يطمح إلى تغطية حوالي ثلث 60"جايدة"إلى جانب ذلك، وباإلضافة إلى إنشاء صندوق 
ل ا يهدف إلى توسيع مج97-18قانون حاجيات التمويل لفائدة قطاع القروض الصغرى، فإن تعديل ال

وبذلك ستصبح جمعيات القروض . المرض لصالح المستفيدين من القروض الصغرىن التأمين ع
الصغرى مرخصة لمنح زبنائها قروضا لتمويل منح التأمين على المرض والقيام بعمليات التأمين لفائدة 

  .المستفيدين
  تحديث النصوص المنظمة لسوق الرساميل2.2. 

ثل تحديث طرق عمل سوق الرساميل في إصدار تعديالت ظهير القانون المتعلق ببورصة القيم تم
يهدف التعديل األول إلى و. 2007 ووالقانون المتعلق بالعروض العمومية بسوق البورصة في شهر ماي

هرتها تسهيل ولوج الشرآات المسجلة باألسواق المالية الخارجية لتسجيل رؤوس أموال أجنبية وتقوية ش
يهدف التعديل الثاني إلى تقوية حماية المساهمين الذين يمثلون األقلية وإلى اإلخبار  و.على الصعيد الدولي

  . المسعرةبضرورة إيداع طلب عمومي للسحب في حالة شطب شرآة من الشرآات 
لة  إصدار مراجعة ظهير القانون المتعلق بمجلس القيم المنقو2006زيادة على ذلك، تم في مارس 

وبالمعلومات المطلوبة من األشخاص المعنويين الذين يقومون بطلب عمومي لالدخار وذلك بغرض 
شفافية وجودة المعلومات المنشورة وتوطيد سلطة مجلس القيم المنقولة فيما يخص مهمة الرقابة تعزيز 

  .التي يقوم بها
ه في البرلمان في يوليوز في مجال تنويع أساليب التمويل، تم وضع مشروع قانون للمصادقة عليو

ويهدف هذا القانون أساسا إلى توسيع حقل التسنيد وتعزيز حماية المستثمرين وتحصين أآبر . 2007
آما واآب هذا . للعمليات وآذا إنعاش هذه التقنية عن طريق تيسير شروط الولوج وتحسين التقنيات المالية

تعديل القانون المتعلق ببعض سندات الدين القابلة مشروع قانون متعلق بعمليات المعاش ومشروع القانون 
وسيسمح مشروع القانون األخير لشرآات التمويل المؤهلة من تسلم أموال العموم التي يتعدى . فاوضللت

يمكن هذا اإلصالح أيضا من مالئمة مقتضيات . أجلها سنة واحدة ومن إصدار سندات شرآات التمويل
انون المتعلق بتسنيد الديون آما يعطي لصناديق التوظيف الجماعي  مع مشروع الق94-35القانون رقم 

  .إمكانية إصدار أوراق الخزينة
ورافق هذه اإلجراءات إخضاع مشروع القانون الخاص بتدبير المحفظة لحساب طرف آخر 

وتنظيمه تدبير المحفظة لحساب طرف آخر وعقلنته ومن شأن هذا المشروع تأطير . للكاتب العام للحكومة
 تدقيق القانون األساسي وواجبات شرآات تدبير المحفظات وآذا الشروط التي يمكن القيام فيها بهذا مع

  .النشاط
                                                 

   60 .تمويل المقاوالت الصغيرة جدا:  الثانيء انظرا لجز
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  السياسة االجتماعية3.
 السلطات العمومية حول امتصاص العجز االجتماعي المتفاقم، حيث تحاول العمل  تدخلترآز  

واالستجابة لتطلعات المواطنين للخدمات ذات على إعادة توزيع الثروات من أجل محاربة الفقر والهشاشة 
   . الجودة والتي تلبي حاجياتهم في مجال الصحة والتعليم والحماية االجتماعية والسكن

  محاربة الفقر1.3. 
  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية1.1.3. 

جتماعي من تهدف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الحد من الفقر والهشاشة واإلقصاء اال
خالل دعم األنشطة المدرة للدخل وتطوير القدرات وتحسين الولوج إلى الخدمات والبنيات التحتية 

جل دعم وتحسين حكامة هذه المبادرة، تم أومن . دعم األشخاص الذين يعانون من الهشاشة واألساسية
 ة الوطنية للتنمية البشرية، تمثلت في إنشاء خلية المبادر2007 و2006اتخاذ تدابير مختلفة خالل سنوات 

  .مرصد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتفعيل النظام المعلوماتي ونظام تتبع المشاريعو
جل تأمين نجاح المشاريع على المستوى الوطني والمحلي، بذلت مجهودات مهمة في اتجاه أ ومن 

جراءات المتخذة من طرف جميع وضع شبكة للتواصل بين الخبراء إضافة إلى اإل وتدعيم الالتمرآز،
  .الهيئات وإعداد ونشر الكتب التربوية

 مشروع مبرمج، في حين أن 6.127 مشروع من أصل 1.600، تم إنجاز 2006  وإلى نهاية
 144 انتقل عدد المشاريع المرتبطة باألنشطة المدرة للدخل من و. مشروع ال يزال قيد االنجاز4.527

وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة األنشطة المدرة للدخل في . 2006 و2005 ما بين 1.444مشروع إلى 
 من مجموع المشاريع المنجزة في %29 إلى 2005 سنة %14مشاريع المبادرة، ارتفعت من مجموع 

 200ه المشاريع إلى ذويصل المبلغ المتوسط له.  من المشاريع األفقية%34القروي و والوسط الحضري
  .61ألف درهم

 مبادرة محلية للتنمية 667 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مكن من تحقيق إن مواصلة إنجاز
اإلعتمادات بلغت على المستوى المالي، .  مخطط جهوي لمحاربة الهشاشة16البشرية والمصادقة على 

        مليون درهم للفترة 2.750 ذه المبادرةالمخصصة من الميزانية العامة والجماعات المحلية له
 مليون درهم، في حين وصلت 1.737إلى  200762وارتفعت اإلعتمادات المفتوحة لسنة. 2006-2007

  .  مليون درهم174 إلى المؤداة مليون درهم والنفقات 690 إلى الملزمةالنفقات 
آل من فرق التنشيط الجماعية وفرق األحياء والشرآاء  إشراك أظهر ضعف 63بيد أن بحثا ميدانيا

 إلى ضرورة ذا البحث الميدانيوأشار نتائج ه. ذه المبادرةة للدولة في إنجاز ه المصالح الخارجيذاوآ
 .ه المقاربة التي جاءت بها المبادرة الوطنية للتنمية البشريةذتدعيم المؤهالت وتعميم ه وتكثيف التكوين،

 " حساب تحدي األلفية"مساهمة برنامج 2.1.3. 
 ي تم إعداده من خالل مسلسل تشاوري واسع المغرب الذ" حساب تحدي األلفية" برنامج يهدف

 ودينامية لحكامةإلى مواآبة المغرب لوضع استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة تتمحور حول تعزيز ا
وسيمكن هذا البرنامج من إنعاش المشاريع السوسيواجتماعية . القطاعات المنتجة وتحقيق التنمية البشرية

  .    لفئات األآثر فقراللقرب التي ستستفيد منها أوال ا

                                                 
   مشروع تجاوز المليون درهم70  61
                                                    .                                                                                                 2007 أبريل 30 الوضعية المالية ل 62

  .2007 ويناير 2006 البحث المنجز ما بين  دجنبر  63
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 هذا البرنامج الذي يطمح إلى تطوير أنشطة ذات انعكاسات يستفيد منومن المنتظر أن 
 مليون شخص بشكل غير 3,2 شخص، إضافة إلى 600.000  بشكل مباشر حواليسوسيواقتصادية آبيرة

 من الناتج %1,1ـب الوطني يومن المرتقب أن يساهم هذا البرنامج في تدعيم النمو االقتصاد. مباشر
ستمكن هذه النتائج اإليجابية من تقليص  و.الداخلي الخام إضافة إلى تنشيط سوق الشغل وتحسين المداخيل

  . في المناطق المستهدفة وتحسين ظروف العيش للفئات المهمشة% 20ـنسبة الفقر ب
  تدابير الدعم والمساعدة االجتماعية. 3.1.3

للحماية االجتماعية  وضع مجموعة من التدابير ويئاتعرف المغرب إحداث العديد من اله
 حيث تقدم مؤسسة محمد الخامس للتضامن الدعم والمساعدة الضرورية .ومحاربة الفقر والهشاشة

ا  يلعبون دور التعاون الوطني واإلنعاش الوطني ووآالة التنمية االجتماعية آل منأصبح للمحتاجين، آما
  .  المقاصة إلى صندوقززين بمختلف اإلجراءات المتخذة من طرفة مع االجتماعيمهما في الحماية

وتساهم مؤسسة محمد الخامس في محاربة الفقر من خالل األعمال اإلنسانية واالجتماعية 
والتنموية، حيث تقدم المساعدة الدائمة لصالح األشخاص األميين والعاطلين عن العمل والمحتاجين 

  .تامى واألشخاص ذوي الدخل الضعيف واألشخاص بدون شغلوالمعاقين والنساء العازبات والي
وتتجلى المحاور .  مخطط عمل إلنعاش عمليات التضامن2004وقد وضعت المؤسسة منذ سنة 

األولوية لهذا المخطط في تكوين النساء والفتيات وحماية الشباب من االنحراف وتحضيرهم الندماج 
. تطوير األنشطة المدرة للدخل ووضع بنوك غذائية محليةأفضل في المجتمع وتكوين وإدماج المعاقين و

وقد ترجم المحور األخير الذي يهم تعزيز عالقات المؤسسة مع الجمعيات بوضع منتدى جمعوي 
 %43 وإضافة إلى اإلجراءات المتخذة في إطار التنمية المستدامة، تخص 2005وفي سنة  .64للتضامن

    .  65 منها األعمال اإلنسانية%25والمؤسسة الخدمات االجتماعية أعمال من 
 مرآزا اجتماعيا لصالح المحتاجين وعززت 500ومن حيث المشاريع، شيدت المؤسسة أو هيأت 

 60 عمل إنساني و22حصولهم على العالجات الصحية عن طريق بناء وتجهيز المستشفيات آما قامت بـ
  . برنامج للتنمية المستدامة

 مرآز منتشر في جميع التراب الوطني، مخصص 2.094 على  ويتوفر التعاون الوطني اليوم
  شخص، غالبيتهم منحدرون من المجال القروي،208.628وتغطي هذه الخدمات . أساسا للتعليم والتكوين

وتشكل النساء واألطفال المنقطعين عن الدراسة والذين يعانون من أوضاع صعبة إضافة إلى األشخاص 
  .المعاقين

 من خالل دعم المشاريع إلى تشغيل اليد العاملة الفقيرة عاش الوطنيويهدف برنامج اإلن
منها على الخصوص  وإلى تمويل برامج البنيات التحتية في الجماعات القروية الفقيرة،والضعيفة التأهيل و

  .المياه وتسييج المدارس والمستوصفاتدورات  والطرق واآلبار،
 تنبني على التشارك والشراآة  من خالل مقاربةوفي إطار دعمها لمشاريع التنمية المستدامة

 مشروع جلهم في العالم 1.465، صادقت وآالة التنمية االجتماعية منذ إحداثها على تمويل والقرب 
 . مليون درهم مخصص لمحاربة الفقر والهشاشة271القروي بمبلغ 

                                                 
  .  يتجلى هذا المنتدى في تجمع جمعوي يتقاسم نفس أهداف مؤسسة محمد الخامس 64
  ".سنابل"وعملية " رمضان"وعملية " مرحبا" من بين األعمال اإلنسانية نذآر عملية  65
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 والغاز والمواد يشكل صندوق المقاصة األداة المفضلة لسياسة دعم أسعار المواد األساسية،
وتجدر اإلشارة إلى أن هذه اإلعانات تستفيد منها أآثر الطبقة الميسورة عوض الفئات . النفطية

  .66المحتاجة
جل تخطي هذه العوائق، يجب على التدابير المتخذة في هذا المجال أن تكون أآثر أ لذا، ومن 

  .ثر تهميشاتناسقا واستهدافا وصناديق الدعم موجهة أآثر نحو الساآنة األآ
خاصة التحويالت لجأت العديد من الدول إلى آليات للحماية االجتماعية ،  وعلى الصعيد الدولي

 من الناتج % 6قد تصل المبالغ المخصصة لهذه البرامج إلى  و.آوسيلة إلعادة التوزيع والحد من الفوارق
ندونيسيا أفي في حين، تم . 67روطةلجأت ترآيا إلى استخدام التحويالت المالية المشفقد . الداخلي الخام

   . غير المشروطةنقديةواألردن استخدام التحويالت ال

  التجربة االندونيسية  : 8إطار 
ونتيجة ارتفاع أسعار البترول والصادرات من . طبقت اندونيسيا طويال نظام تقنين أسعار المحروقات
 سنة ر مليار دوال7,7ار المحروقات ليصل إلى المواد البترولية، عمدت الدولة إلى الرفع من مستوى دعم أسع

 الذي أصبح يشكله هذا الدعم على ميزانية الدولة، فقد تم ءونظرا للعب. 2003 مليار دوالر سنة 3,5 مقابل 2004
  . التخلي عنه نهائيا من قبل الحكومة األندونيسية

 هذا الدعم، وضعت برامج إلعادة جل الحد من آثار التضخم على الساآنة الفقيرة، الناتج عن إلغاءأ ومن 
وإضافة إلى ذلك، . ، ونخص بالذآر، التعليم، والصحة والبنيات التحتية ذات األولويةالتوزيع في القطاعات

 مليون أسرة فقيرة وتعاني 15،5وضعت الحكومة االندونيسية نظام للتحويالت المالية غير المشروطة يستهدف 
 مليار 2 دوالرات شهريا لكل أسرة،  وبكلفة إجمالية بلغت 10الت إلى ويصل مبلغ هذه التحوي. من الهشاشة

  .دوالر
على األسر ) ارتباطا بالمقاصة ( وقد مكن هذا البرنامج من الحد من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات

حاربة  في السنة تم تخصيصها لبرامج مالمدخرات الميزاناتية مليار دوالر من 10الفقيرة ومن توفير ما يقارب 
 .الفقر

   متابعة إنجاز الميثاق الوطني للتربية والتكوين2.3. 
 تقييم مسلسل إصالح النظام التربوي1.2.3. 

 نا على مستوى تحس2007 و2001نظام التربوي خالل الفترة ما بين التبين حصيلة انجازات 
 المعوقاتتحدد آما . شريةنظام تسير الموارد البل ا وآذلك تحديثالالمرآزية والالتمرآزقوية الحكامة وت

  .التي تؤثر سلبا على انجاز األهداف المتوخاة من اإلصالح
نصوص قانونية  قطاع التعليم في وضع  جهودتجلت،  الالمرآزية والالتمرآزطار سياسةفي إ

  .وتنظيمية للمؤسسات التربوية وتشجيع الشراآة مع الفاعلين المحليين والوطنيين والدوليين
قطاع التربية   تتمثل أهم االنجازات في مراجعة النظام األساسي لموظفير،إلطاا وفي هذا 

)  مرشح132.453(الوطنية واألساتذة الباحثين، وتنظيم أول االمتحانات المهنية من أجل الترقية الداخلية 
  . البحثقيدالملفات  معالجةو االنتقال لتدبير طلبات ةجديد مسطرةوتطبيق 

 يهدف إلى ابرنامجت وزارة التربية الوطنية  أعد،المؤسسات الخاصةبومن أجل تحسين التعليم 
  .لتعليم الخاص على مستوى المندوبيات اإلقليميةلقدام على تكوين مشرفين تطوير آفاءات األساتذة واإل

                                                 
فعلى سبيل المثال، فإن ربع الساآنة األآثر غنى . ت دراسة في المغرب إلى أن اإلعانات تخلق العديد من التفاوتات بين الطبقات االجتماعية أشار 66

  .الذي استفاد من وضع اإلعانات على غاز البوطان يتجاوز ثالثة أضعاف الربع األآثر فقرا
  .ها في مجال الصحة وا لتمدرسهي عبارة عن تحويالت يشترط على المستفيد تحقيق 67
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 تهم  التي بعض االختالالتإبراز من نصرمةمكن تحليل النظام التربوي خالل الفترة الموقد 
 أيضا االختالالتوتهم هذه . ر الموارد البشريةدبي وت68لمختلف مكونات النظام عمليال دبيرباألساس الت

  . بعض الدواويرفي يةالعالم القروي الذي يعاني من غياب بنيات التعليمبالتعليم 
  والتكوين التعليماستراتيجية 2.2.3. 

 إلى تطبيق وطنية التي تم وضعها من طرف قطاع التربية اللتعليملستراتيجية الوطنية االتهدف 
  .)2007-2010(أهداف الميثاق الوطني للتربية والتكوين خالل السنوات الثالث القادمة 

 لالستثمارآورة إلى وضع تدابير تشجيعية ذمن أجل تعميم التعليم األولي، تهدف اإلستراتيجية المو
 وإعطاء 2004 د من قسم للتعليم األولي سنويا1.500الخاص ومتابعة البرنامج الذي يهدف إلى خلق 

 لتكوين الموارد البشرية ا مرآز14 في التعليم االبتدائي ووضع مجةندالمألقسام ل ة ألول تجربةاالنطالق
لتعليم  با التعليم األوليعلى ربط الدولة ستعملو.  للتعليم األوليا وديداآتيكييا دعم بيداغوجيالتي ستعط

  .حضريةالشبه  في المناطق القروية وها جهودفيثاالبتدائي وتك
المناهج  على محتويات البرامج وعلى  المبذولةكز المجهوداتتومن أجل تحسين جودة التعليم تر

 وفي نفس .ة المقاولمتطلبات مع مالئمتهاالبيداغوجية وآذلك على توسيع شعب التعليم من أجل ضمان 
لى مستوى رد االعتبار لها االتجاه، تهدف هذه االستراتيجية من جهة إلى تأهيل المؤسسات التعليمية ع

وتجهيزها وآذا الفضاءات التعليمية ومحيطها ومن جهة أخرى وضع ميكانزمات لتقييم العمل البيداغوجي 
  . وتقييم المعارف ومؤهالت التالميذ

نظامية إلى  الوفي مجال محاربة األمية، تهدف آتابة الدولة المكلفة بمحاربة األمية والتربية غير
 للتنمية ة في مشاريع المبادرة الوطنياإلدماجمنهجية   الكفالة وتدعيموإنعاشاع الخاص لقط أهم لإشراك

 ومن أجل محاربة فعالة لألمية قامت آتابة الدولة بمالئمة برنامج محو .ية ئالبشرية وتنمية المقاربة الواق
 . المستهدفةئاتاألمية مع متطلبات الف

 27.000 وما يقاربحوالي مليون شخص ) 2010-2005(هدف برنامج محاربة األمية ستوي
بالنسبة للسكان الذين تتراوح % 9 وسيمكن هذا البرنامج من خفض األمية إلى ،طفل غير ممدرسين

وصل عدد قد  و. سنة15 أعمارهم تفوقبالنسبة للسكان الذين % 17 سنة وإلى 45 و15أعمارهم ما بين 
  . شخص700.000 إلى 200 7سنة  المستفيدين

فيهدف .  ثالث صيغ لمحاربة الهدر المدرسينظامية وضعت الدولةال التربية غير وفي مجال
 بينما يهدف .2013 سنويا حتى سنة  طفل80.000إلى ضمان التمدرس لحوالي  برنامج الفرصة الثانية

 األطفال المنقطعين عن الدراسة في إدماج إلى 2002 في ةاالنطالقالذي أعطيت له " استدراك"برنامج 
  . سنويا تلميذ 250.000 أما البرنامج الثالث فيهدف إلى تقديم الدعم التربوي ل .م التربويالنظا

إلى " مغربألفا ال"تحسين التكوين األساسي للكبار " يهدف وضع مشروع ،وفي نفس اإلطار
  مالئمةتحسين جودة برنامج محاربة األمية وذلك عن طريق تجديد المطابع الموجودة ووضع مطابع

بالمقاربة  ذلك باالهتمام أآثر و المستهدفة وتكوين المكونين والمنشطين وتدعيم تسير النظامئات الفمختلفل
  .التشارآية والقرب

وفي مجال التكوين المهني، تهدف مختلف التدابير إلى تطوير برامج محو األمية الوظيفية وذلك 
 . ذلك تدعيم مشارآة المهنيين في الحكامة هذه البرامج وآ لصالح األجراء الذين استفادوا منعالوةبتقديم 

التكوين المهني إعادة تنظيم والتكوين المهني الخصوصي  تأهيلوهذه التدابير أيضا إلى تطوير تهدف و

                                                 
 . الداخلية والخارجيةة برامج غير مطابقة واختالالت قائمة بين الفروع وضعف المر دودي 68
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، تخص باألساس 2008 مؤسسة في سنة 16 فتحوفي نفس اإلطار سيتم . حسب المقاربة بالكفاءات 
 .  والحديدية والكهربائية واإللكترونيةميكانيكية الاتالصيد البحري والصناعو الفالحة،قطاعات 

  اإلستراتيجية الجديدة لقطاع الصحة. 33.
، إلى تلبية الحاجيات المتزايدة 2015تهدف اإلستراتيجية الجديدة لقطاع الصحة، في أفق 

 .تحسين أداء النظام الصحي ومندمجة، وللمواطنين في مجال الصحة من خالل تبني منهجية شاملة
يرتبط المحور األول بتنظيم النظام الصحي عبر إنعاش  و. ز هذه اإلستراتيجية على أربعة محاورترتكو

وضع خريطة صحية وإعادة هيكلة  والجهوية، والتكامل بين القطاع العام والخاص، ودعم الالتمرآز
عال لتموين الدواء ويتطرق المحور الثاني والثالث من اإلستراتيجية، إلى تنمية نظام ف. الشبكة االستشفائية

،  األدويةعلى القطاع الخاص حصولإلى وضع تدابير تحفيزية تسهل  وخاصة في المناطق القروية،
  .فضل للموارد البشرية على المستوى المرآزي والجهوي والمحليإضافة إلى دعم وتدبير أ

 الصحية ويتطرق المحور الرابع إلى ضرورة الرفع من اإلمكانيات المالية المخصصة للخدمات
ذات األولوية وذات المردودية االجتماعية وإلى عقلنة تدبير الميزانية المدمجة للوحدات والمصالح 

  .الصحية، وتخفيض آلفة األدوية والعالجات
 وإضافة إلى ذلك، قامت وزارة الصحة بالعديد من اإلجراءات لوضع نظام عملي للتامين على 

خاصة في مجال األعشاب تطوير البحث العلمي وواد الصيدلية، الجودة في مجال التحليالت الطبية والم
  .والموارد العالجية المحلية الطبية وتطوير القدرات المعرفية

   وضع نظام للحماية االجتماعية.4. 3
 منسجمةتهدف التدابير المتعلقة بتحسين التغطية الصحية ونظام التقاعد إلى تعميم تغطية اجتماعية 

  .الدينامية وإال أن إصالح نظام التقاعد يتطلب المزيد من العمل. ومتوازنة للمواطنين
  توسيع التغطية الصحية األساسية. 1.4.3

، انتقلت نسبة التغطية الصحية من 2005منذ دخول التغطية الصحية اإلجبارية قيد التنفيذ سنة 
  .حيث اتسع نطاقها ليشمل المستقلين والفنانين% 34 إلى 17%

، "عناية"امج المخصصة لمأجورين من القطاع الخاص والعام، فان برنامج  وعالوة على البر
  . من السكان%30الموجه للفنانين والتجار والمهن الحرة، سيمكن بدوره من تامين تغطية صحية لحوالي 

يؤمن تغطية صحية للمستفيد وعائلته " متكاملشفاء "  ويتكون هذا البرنامج من ثالثة صيغ، 
يضمن تغطية صحية للذين يعانون من بعض " شفاء أساسي"و ،%90 و%70بين بنسبة تتراوح ما 

  .األمراض، إضافة إلى تامين تغطية صحية للمنخرط الذي يزاول مهنة الحرة أو مساعد صانع
وتكاليف الوالدة الطبيعية،  تسديد نفقات العالجات المتنقلة،" شفاء شامل" وتؤمن الصيغة األخيرة 

  .سنانإضافة إلى عالجات األ
  من التأمين والدخل غير الذي توفره المهنة وتعطي التغطية الصحية للفنانين األولوية للمحرومين

  . ي القطاعي توسيعه ليشمل جميع مهن في أفق فنان،700لفي البداية 
 لتشمل أئمة المساجد والذين ارتفع عددهم 2007 شتنبر 4وتم توسيع التغطية الصحية ابتداء من 

ويطمح عقد التأمين إلى تغطية صحية أساسية مماثلة لتغطية ). دون ذوي الحقوق(خص  ش42.000 إلى
  .الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي وآذا تغطية صحية تكميلية
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 شتنبر 12آما شملت أيضا التغطية الصحية قدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير وذلك منذ 
وتغطي الخدمات .  درهم175واسطة اقتطاع شهري يقدر بـ شخص ب30.500وسيستفيد منها . 2007

  .مجمل العالجات الطبية بما فيها العمليات الجراحية والتصوير باألشعة والتحاليل الطبية
المخصص للفئات المعوزة حيز التطبيق سنة ) RAMED(ويرتقب أن يدخل نظام المساعدة الطبية 

وسيستفيد من هذا النظام . %80 للسكان إلى ، مما سيمكن من رفع معدل التغطية الصحية2008
  .  مليون شخص8,5األشخاص غير الخاضعين لنظام التأمين اإلجباري على المرض الذين يقدر عددهم بـ 

دور األيتام ودور العجزة وآل مؤسسة خيرية  وإلى أن نزالء المؤسسات الخيرية وتجدر اإلشارة
السجنية  والبالغين بدون عائلة ونزالء المؤسساتخاصة أو عمومية تأوي األطفال المتخلى عنهم 

  . ، سيستفيدون مجانا من مساعدة صحية آاملةا قاراواألشخاص الذين ال يملكون سكن
الجماعات المحلية بشكل أساسي في تمويل نظام المساعدة الطبية، حيث  وستساهم الدولة و

 بالنسبة %40 و%30ما بين  وة،النسبة للدول ب%70 و%60تتراوح نسبة هذه المساهمة ما بيــن 
  .الجماعات المحلية، مع مساهمة رمزية للمستفيدين من هذا النظام

شكل مدا خيل الضريبة على القيمة المضافة مصدرا أساسيا لمساهمات للجماعات المحلية في توس
س نظام  يرتكز باألساس على التضامن االجتماعي عك69 مما يبين أن هذا النظام،نظام المساعدة الطبية

  .التغطية الصحية اإلجبارية الذي يعتبر نظاما مبنيا على المساهمة
   نظام التقاعد.2.4.3

 على غرار العديد من الدول، يطرح إصالح نظام التقاعد في المغرب نفسه بشكل ملح نظرا
اور وقد تمت دراسة العديد من مح. ديمومته التي تعاني منها أنظمة التقاعد ولمشاآل التوازن المالي

 سنة وإدخال نسبة من الرسملة في أنظمة 65 إلى 60اإلصالح آالرفع من السن القانوني للتقاعد من 
  .التقاعد

وفي انتظار إصالح شامل ألنظمة التقاعد، فان السلطات العمومية وضعت تدابير مختلفة لمواآبة  
عد والشرآة العامة المغربية  بين الصندوق المغربي للتقا70نظام التقاعد، حيث تم التوقيع على اتفاقية

لألبناك وبريد المغرب لوضع بطاقة سحب أوتوماتيكية رهن إشارة المتقاعدين الذين ال يملكون حسابا 
إدارة تهييء لوسيعزز هذا اإلجراء اإلرادة القوية للسلطات العمومية . ذلك قبل نهاية السنة الحالية وبنكيا،

لصندوق المغربي للتقاعد تكلفة هذه البطاقة بالنسبة للمتقاعدين  وسيستحمل ا.فعالة وقريبة من المواطنين
  . درهم1.000في حدود مبلغ 

في إطار مسلسل تفويض صناديق التقاعد، تم التوقيع على اتفاقية بين الحكومة  وإضافة إلى ذلك،
  تهدف إلى إدماج2007 يوليوز سنة 19وصندوق اإليداع والتدبير والمكتب الشريف للفوسفاط في 

 مليار 33 بمبلغ يصل إلى متقاعدي المكتب الشريف للفوسفاط داخل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد
 .درهم
  التأهيل الحضري وإنعاش السكن االجتماعي. 5.3

عرفت المدن المغربية خالل العشرين سنة الماضية نموا ديمغرافيا هاما اقترن بتزايد حدة الهجرة 
الذي ناهز سنويا  وآبيرا على مستوى العرض من السكناختالال لوضعية لقد خلفت هذه ا و.القروية

المقدر   مما جعله ال يرقى لتلبية الطلب اإلضافي الناتج عن النمو الديمغرافي، وحدة سكنية85.000
  . سنويا وحدة سكنية125.000ـب

                                                 
                                       .                                                                                                 المسير من طرف الوآالة الوطنية للتأمين الصحي  69
  2007و ماي25تم التوقيع عليها في   70
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قيا بالنظر بالخصوص دور الصفيح تحديا حقي وويشكل وجود السكن العشوائي في المدن المغربية

آذا بالنظر إلمكانيات السلطات  وإلى ضرورة اإلدماج االجتماعي للساآنة المعوزة في الوسط الحضري
  شرعت السلطات العمومية ،ومن هذا المنطلق. العمومية لسد آل الحاجيات الضرورية لمجموع الساآنة

ناسبة لمجمل العراقيل ذلك بهدف إيجاد حلول م وفي برنامج إصالحي متكامل 2003ابتداء من سنة 
 .الطلب في مجال السكن والمرتبطة بالعرض

الفاعلين الخواص في إنعاش قطاع  تشجيع حرصت السلطات العمومية على ،فمن جانب العرض
ذلك عبر منح مجموعة من اإلعفاءات الضريبية وتعبئة العقار العمومي وحصر دور  والسكن االجتماعي

 الشباك الوحيد وتسريع المصادقة على وثائق التعميروضع ي التهيئة والمنعشين العقاريين العموميين ف
وقد مكنت الزيادة في االعتمادات المالية المخصصة للقطاع بفضل . آذا تحضير مشروع مدونة التعميرو

 من تسريع وتيرة انجاز برامج محاربة السكن الغير الالئق وآذا تهيئة 71مضاعفة الضريبة على اإلسمنت
  .عمومية المخصصة إلنتاج السكن االجتماعياألراضي ال

 ،و من جانب الطلب، ونظرا للمشاآل المترتبة عن عدم قدرة الساآنة المستهدفة على تسديد ديونها
عملت السلطات العمومية على إصالح نظام المساعدات المخصصة للسكن بإحداث صناديق الضمان 

آما شهدت شروط . 2004علية أواخر للسكن خصوصا صندوق فوآاريم الذي عرف انطالقته الف
وقد بلغ . االقتراض البنكية تسهيالت هامة خصت نسب الفائدة ومدد التسديد وتخفيض مقدم التسبيق الالزم

 أسرة بمبلغ إجمالي من 24.000 حوالي 2007عدد المستفيدين من ضمانة فوآاريم إلى أواخر غشت 
.  مليون درهم200ل الضمانات الشهرية لفوآاريم ويتجاوز حاليا معد.  مليار درهم3,5القروض ناهز 

باإلضافة إلى هذا، مكن توسيع دائرة القروض الصغرى لتشمل قطاع السكن االجتماعي من تعزيز 
  .البنكي  عرض التمويل

 ارتكزت االستراتيجية الجديدة المعتمدة من طرف ،وبموازاة مع إنعاش قطاع السكن االجتماعي
 والذي يهدف إلى القضاء "مدن بدون صفيح"ة السكن الغير الالئق على برنامج السلطات العمومية لمحارب

-اتفاقية"  تم اعتماد،وإلنجاز هذا البرنامج. 2012الكلي على جميع األحياء الصفيحية المحصاة في أفق 
ر والتي بموجبها يتعاقد جميع المتدخلين على المستوى المرآزي والمحلي للقضاء الكلي على دو" المدينة
 آوخ 68.000مدينة إلى حدود بداية السنة الجارية وهدم أو إعادة هيكلة - اتفاقية61وقد تم إبرام . الصفيح

آما تم اإلعالن عن إحدى عشر مدينة بدون .  )آوخ أعيدت هيكلته 14.000و آوخ تم هدمه 54.000(
  . 2007 مدينة مع نهاية 24صفيح ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 

جل سد حاجيات الطلب من السكن الناتجة عن النمو الديمغرافي وتخفيف الضغط على المدن ومن أ
ة الكبرى، تم اعتماد سياسة جديدة إلنشاء مدن جديدة وذلك عبر إعطاء االنطالقة ألشغال بناء مدين

 هما مدينتين من بينالرباط و قرب تامسناجزء من مدينة عملية بيع  قرب مراآش وانطالق تامنصورت
  . خمسة مدن مبرمجة

                                                 
  درهم للكيلوغرام الواحد0,10  71
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وتتجلى هذه الدينامية أيضا على مستوى التمويل البنكي وآذا على مستوى االستثمارات الخارجية 
  المقدمة حيث ارتفعت نسبة القروض العقارية ضمن مجموع القروض في مجال العقار،المباشرة
 االستثمارات بلغت و.2007نهاية غشت في  %23إلى ما يفوق   2002 سنة %16  من لالقتصاد

 أي ،2002 مليار درهم سنة 1,85 مقابل 2006 مليار درهم سنة 3,6الخارجية المباشرة في قطاع العقار 
 . مقارنة مع السنة السابقة48,3%ـ ب ارتفاعا استثنائيا2006آما سجلت سنة . %94 بـبزيادة استثنائية تقدر

 خلق في ساهم انتعاش العقار ،) الحديد واإلسمنت(وباإلضافة إلى اآلثار اإليجابية على قطاع مواد البناء 
 أي بزيادة ،2006األشغال العمومية سنة  ومنصب شغل في مجموع قطاع البناء 815.400يقارب  ما

  . 2002مقارنة مع سنة  % 28,5ـتقدر ب
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 الية العموميةالم: الجزء الرابع 
 

على  االقتصاد المغربي حافظومالئمة المناخ الدولي،  نجزة والمبرمجةبفضل اإلصالحات الم
يتوجب استحضار التحسن  وهكذا،. 2007 رغم قوة الصدمات الداخلية والخارجة التي ميزت سنة تهدينامي

 اخيل في المدتباإلنجازامة لمدعامنجزات المالية العمومية  عند قراءة غير الفالحيةالملموس لألنشطة 
  .العمومية وبالمجهودات المبذولة في ميدان السياسة الميزاناتية

 الضغوطات منرغم بال ظرفية مشجعة آذلك من 2008وسيستفيد مشروع قانون المالية لسنة 
ا آم.  بدأت في الظهوروالتي بتطور أسعار الموارد األولية مرتبطة العمومية والاتالممارسة على النفق

  .مواصلة اإلصالحات الهيكليةعلى  السلطات العمومية عزم بيتميز
 بغرض جعل ات اإلصالح مسلسلتم مواصلةيفي هذا االتجاه، و على المستوى الجبائي، سو

وعلى المستوى . النظام الجبائي المغربي أآثر عدالة ومالئمة مع متطلبات التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية 
اصلة جهود التحكم في النفقات العمومية عبر تعميم التدبير المالي المرتكز على النتائج الميزاناتي، ستتم مو

وتعتمد نجاعة السياسة . لة األجورتومواصلة مجهودات التدبير النشيط للدين العمومي وتحكم أفضل في آ
يحدد معالم المالية على التقيد بالمسار السنوي المدرج ضمن إطار النفقات على المدى المتوسط الذي 

  .السياسة الميزاناتية للدولة
   المنجزاتعزيزالتطورات الحديثة للمالية العمومية وت1. 

ساعدت النتائج اإليجابية المحققة خالل السنوات األخيرة على ترسيخ أسس التوطيد الميزاناتي 
  .النفقات و دينامية المواردالتحكم في المتبع وعلى 
موارد احتساب دون  2,1%إلى  من الناتج الداخلي الخام و1,7% تراجع عجز الميزانية إلى فقد

 عجز سجلومن المنتظر أن ي. 2005على التوالي سنة % 5,3و % 4 مقابل 2006الخوصصة سنة 
 خالل موارد الخوصصةاحتساب  دون 2,4%أو من الناتج الداخلي الخام 1,9%يقل عن   معدالالميزانية

 سنة 62,7%بعدما سجل  2006سنة  %57,4صل إلى ية ل دين الدولمعدل انخفاضواستمر. 2007
وقد يستمر هذا االنخفاض خالل  .عملية المغادرة الطوعية على إثر التعويضات الممنوحة في إطار 2005

 مليار درهم مسجال زيادة 331 فخالل نهاية شهر يونيو بلغ حجم مديونية الخزينة حوالي .2007سنة 
  .2007 سنة 2,5%معدل النمو االقتصادي المتوقع أي  وهو مستوى أقل بكثير من 0,2%ب

% 27,5 مقابل 2006من الناتج الداخلي الخام سنة % 25,2  اإلجماليةالنفقاتنسبة مثلت وقد 
من الناتج الداخلي الخام معوضة بذلك مجهود اإلستثمار % 11لة األجور إلى تتراجعت آ، آما 2005 سنة

و % 3,9و % 11,8مقابل % 2,1ي الخام ونفقات المقاصة إلى من الناتج الداخل% 4,1الذي وصل إلى 
حيث  2007سنة تواصل هذا االتجاه خالل يسو. 2005من الناتج الداخلي الخام على التوالي سنة % 2,2

من الناتج الداخلي الخام تشتمل % 25,6تشكل ما يقارب ل 2006 مع  ارتفاعا طفيفا مقارنةالنفقاتستسجل 
  .لة أجورت الداخلي الخام آك من الناتج10,7%على 

وقد تم التحكم في النفقات رغم محيط دولي تميز بارتفاع أسعار البترول وبدرجة أقل أسعار 
 مواسمبتعاقب تم تسجبل بعض االرتفاع في حجم النفقات العمومية على المستوى الوطني إذ  ،السكر

للصندوق المغربي الكلفة اإلضافية جيدة ورديئة وبتحمل المصاريف اإلستثنائية وخاصة منها فالحية 
وتجدر اإلشارة آذلك إلى .  الحوار اإلجتماعياتتبعللتقاعد المرتبطة بعملية المغادرة الطوعية و

 عن تحسين نتجتالتي التأثيرات اإليجابية و من أجل تطهير القطاع المالي المبذولةلمجهودات ا
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ردودية جبائية إيجابية تفوق اإلنفاق الذي الذي أسفر عن مو خالل السنوات األخيرة أجورالموظفين
  .استلزمته
 دون  الداخلي الخاممن الناتج% 23 مثلتالجبائية ل الدولة وخاصة منها  مواردفاعتار استمرو

وترجع هذه الحيوية باإلضافة إلى دينامية النشاط . 2005سنة % 21,1احتساب موارد الخوصصة مقابل 
لزمين تجاه اإلدارة الجبائية وإلى األداء الجيد الستهالك األسر الناتج في سلوك الم حولالتاإلقتصادي إلى 

التي فاقت ووقد أسفرت هذه الدينامية في الموارد الجبائية . عن الزيادة في األجور والتحسن في المداخيل
. رة بكثير التوقعات المدرجة في القوانين المالية األخيتجاوزتالدينامية اإلقتصادية عن تحقيق موارد 

 النفقات بل تجاوزت آذلك% 11 ب 2006وهكذا فقد فاقت الموارد العادية للدولة توقعات قانون مالية 
  .2006سنة % 5,7 مليار درهم أو 6,7 نسبة تقدر بب

منها من الضرائب % 62,2  نسبةتشكل ، مليار درهم15,1ومن أصل موارد جبائية بلغت 
من موارد % 8,1من الرسوم الجمرآية و % 9,7 من الضرائب الغير مباشرة و% 20المباشرة و 

 التي عرفت تجاوز اإلنجازات 2007ومن المنتظر أن تستمر هذه البنية خالل سنة . التسجيل والتنبر
 وللمجهودات المبذولة من طرف شجعةمة اقتصادية  مليار درهم آنتيجة لظرفي13للتوقعات بأآثر من 

  .يةضريبالاإلدارة 
   ارد الجبائيةتحسن ملموس للمو1.1. 

 98,4 مليار درهم مقابل 113,5، 2006على العموم بلغت الموارد الجبائية المسجلة برسم سنة 
أي بنسبة زيادة % 12,8 ب وارد، ارتفعت هذه الم2005ومقارنة مع سنة .  المتوقعة في قانون المالية

  .سبة لألنشطة غير فالحيةبالن% 6,2و % 8 المقدر ب خامالالداخلي الناتج أآبر بقليل من نسبة نمو 
 ولإلدارة الجمرآية وبالتحسن في تصريحات ضريبيةلاويفسر هذا التطور باألداء الجيد لإلدارة 

بالزيادة في ارتباطا آذلك و  ، والتحصيل وإلى تعزيز المراقبة الجمرآيةالملزمين نتيجة جهود التحسيس
قد شمل هذا التطور و. لنشاط االقتصادياألساسات الضريبية وإلى آثار التدابير اإلصالحية على ا

على %) 16(لضرائب المباشرة لأسرع  وتيرة ب وبلودية الضرائب المباشرة وآذلك غير المباشرة دمر
 وترجم هذا التطور بتقوية مستمرة لحصة الضرائب المباشرة مقارنة .%)13,2(الضرائب غير المباشرة 

 .مع الضرائب غير المباشرة

 

     مبيان 22 : املداخيل اجلبائية بالنسبة للناتج الداخلي اخلام  

0%

2%

4%

6%

8%

10%

ق م م20032004200520062007
الضرائب املباشرة الضرائب غري املباشرة الرسوم اجلمركية التسجيل و التنرب

مصدر املعطيات : وزارة اإلقتصاد و املالية             ق م م: قانون املالية احملني
  

من الناتج الداخلي الخام سنة % 6,8 مقابل 2006من الناتج الداخلي الخام سنة % 8,7ببلوغها و
 سنوات مما آان آافيا 5 الضرائب المباشرة بنقطتين من الناتج الداخلي الخام خالل تعزز ت،2002

من الناتج % 2,1إلى % 2,7 انتقلت منلتعويض ولتجاوز التراجع المالحظ في الموارد الجمرآية التي 
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موارد بتجاوز للمرة األولى و 2006 تميزت سنة ،ومن جهة أخرى. ي الخام خالل نفس الفترة الداخل
  .من الضريبة على الدخلالمحصلة  لتلكلضريبة على الشرآات ا

 

    مبيان 23 : تطور الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات بالنسبة  
للناتج الداخلي اخلام 
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الضريبة على الدخل

الضريبة على الشركات

: وزارة  اإلقتصاد و املالية مصدر  املعطيات
  

دا مهما زاي ت2006سنة خالل عرفت  فقد الضريبة على القيمة المضافة،  على مستوى مداخيلو
 إصالح  سياسةستمرتو. 2005 المتخذة منذ اتاإلصالحوللتدابير مما يعكس األثر اإليجابي % 20بنسبة 

 ومن هذا المنظور،. هذه الضريبة من أجل تعويض النقص في الموارد المترتب عن التفكيك الجمرآي
 على الضريبة على أآثر الجبائي المطبقة اإلرتكاز تحولدأبت سياسات الوعلى غرار الدول النامية، 

يادها اإلقتصادي مع تجنب اإلعتماد على الضريبة على الشرآات والضريبة على القيمة المضافة  بسبب ح
  .وعائهماالدخل نظرا لضيق 

استنادا إلى المعطيات و. 2007 نحو التحسن إيراءات الضريبة آذلك سنة نحىهذا المطبع وقد 
هكذا حدد المبلغ و. مقارنة مع السنة الماضية% 9,5ب يقدرلموارد الجبائية نموا ا تسجلفقد  ،المتوفرة

ومن الضرائب غير %) 45,3( مليار درهم متأتيا أساسا من الضرائب المباشرة 124,2المحصل بنحو 
بما في ذلك الضريبة على القيمة ( سيرتفع الضغط الجبائي ،وبالنظر لهذه التطورات%) . 38,3(المباشرة 

 سنةخالل % 21,8 بعدما سجل 2007عند نهاية سنة % 22,8حدود إلى ) المضافة للجماعات المحلية
2006.  

   متواصل للضرائب المباشرةارتفاع1.1.1. 
 ات مليار7 بذلك موارد إضافية بلغت مسجلة مليار درهم 50,4بلغت موارد الضرائب المباشرة 

من % 8,8من الموارد الجبائية و % 44,4وهكذا شكلت هذه الضرائب . 2005درهم مقارنة مع سنة 
من الموارد % 45,3 الضرائب المباشرة تلشك فقد ،2007أما بالنسبة لسنة . الناتج الداخلي الخام

 أي موارد ، مليار درهم56,2 مبلغا إجماليا قدره عادلمن الناتج الداخلي الخام مما ي %9,3الضريبية أو 
  . مليار درهم7,4 ب التوقعاتفاقت إضافية 
 مقارنة 2006سنة % 28 لغ بذيت الموارد الضريبة على الشرآاارتفاع  النتيجة إلى ه هذتعزىو
جزئيا باإلنجازات الجيدة المتتالية لبعض القطاعات آقطاع اإلسمنت ر ويفسر هذا التطو. 2005مع سنة 

وفي . المراقبة عبر تعزيز آما تعزى هذه النتيجة إلى مجهودات اإلدارة الجبائية خاصة . والقطاع المالي
 مسجلة بذلك معدل إنجاز 2006 مليار درهم سنة 24,8ات المجمل بلغت إيرادات الضريبة على الشرآ

  . مقارنة مع التوقعات مليار درهم6,2أي موارد إضافية بلغت % 133,6قدره 
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ستبلغ الموارد ، إذ 2007 سنةخالل موارد الضريبة على الشرآات في  طوروسيتواصل هذا الت
مقارنة مع السنة  % 13,1ب يقدر موا  مليار درهم مسجلة بذلك ن28,1المتوقعة للضريبة على الشرآات 

 2007 لسنة خالل الثالث أشهر األولىويرجع هذا النمو من جهة لإلنجازات الجبائية المسجلة . الفارطة
 4,8 ليصل إلى 2006 التسبيق المتعلق بهذه الفترة بمليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة رتفعحيث ا

 من طرف المقاوالت لتسوية وضعيتها مما جلب المبذولهود  إلى المجمليار درهم، ومن جهة أخرى
  . مليار درهم في السنة الفارطة4,3 درهم مقابل ات مليار5لخزينة الدولة ما يناهز 

تحليل موارد الضريبة على الشرآات المتعلقة بالشرآات المدرجة في بورصة القيم   : 9إطار 
  بالدار البيضاء

 مليار  7,5  شرآة مدرجة ببورصة القيم بالدار البيضاء63 طرف بلغت موارد الضريبة المؤداة من
 أقل من تلك المسجلة الزيادةوتعتبر هذه . 2005مقارنة  مع سنة %  12,9 أي بارتفاع بنسبة2006درهم سنة 

ويشكل هذا %. 28 والتي وصلت إلى 2006على مستوى الموارد اإلجمالية للضريبة على الشرآات في سنة 
في المتوسط السنوي في موارد الضريبة % 27 التي عرفت تزايدا ب 2005-2001 مع مرحلة التطور قطيعة

المسجلة على % 14 مما يشكل نسبة أعلى بقليل من نسبة ،على الشرآات المؤداة من طرف الشرآات المدرجة
 للشرآات 2006 بمساهمة قوية خالل آذلك هذا التطورفسروي. مستوى الموارد اإلجمالية للضريبة على الشرآات

 تراجعت حصة الشرآات ،مض وفي هذا الخ.غير المدرجة الذي يرجع أساسا للتحسن في تصريحات الملزمين
 جديدة مقابل ولوج شرآاترغم  2006سنة % 30المدرجة في الموارد اإلجمالية للضريبة على الشرآات إلى 

  .2005سنة % 34
صة القيم بالدار البيضاء وخروج شرآة آارنو  شرآات جديدة إلى بور10 ولوج ب2006 تميزت سنة قدو
 مليون درهم أي 81بلغت موارد الضريبة على الشرآات المؤداة من طرف هذه الشرآات الجديدة قد و. ماروك

ويستنتج من تحليل  .2006من موارد الضريبة على الشرآات  المؤداة من طرف الشرآات المدرجة سنة % 1,1
بة أن2006رآات المدرجة سنة المساهمة القطاعية لموارد الش  تأديتها من طرف تمن الموارد تم% 81,9  نس

 البناء وآذلك قطاع الصناعة وادوالبنوك والبناء وم )شرآة اتصاالت المغرب في الممثل( اإلتصاالت اتقطاع
  .الغذائية

الكمياء
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شركات املسامهة
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مبيان 24 : توزيع مداخيل الضريبة على الشركات املدرجة يف البورصة برسم سنة    2006 حسب 
القطاعات

مصدر  املعطيات : بورصة الدار البيضاء
  

  مما يمثل2006 درهم سنة يما يعادل مليارمن الضريبة على الشرآات البنوك قد بلغت حصة و
بلغت موارد الضريبة و. 2006اة من طرف الشرآات المدرجة إلى نهاية دمن الموارد اإلجمالية المؤ% 26,6

 مقابل 2006 مليار درهم سنة 5,3من طرف الشرآات المدرجة في بورصة الدار البيضاء اة دالمؤعلى الشرآات 
  .2006 و 2001ن ما بي% 30,7أي بزيادة سنوية متوسطة بنسبة ، 2005 مليار درهم سنة 4,7
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 ات مليار3ب تقدر أي بزيادة 2006 مليار درهم سنة 23,9بلغت موارد الضريبة على الدخل آما 
ويفسر تحقيق هذا الفائض أساسا بتحسن  %. 4,6درهم مقارنة مع توقعات قانون المالية وبارتفاع قدره 

 تحسن األجور وآذلك نتيجة  نتيجة 2006سنة % 10,3 نسبة برتفع الوطني الخام المتاح الذي اناتجال
  .لنظام الترقية وتسوية الوضعيات اإلدارية للموظفين

 المتوقعة لهذه لمداخيل إصالح جدول الضريبة على الدخل ستبلغ ا ورغم2007خالل سنة و
 مقارنة مع توقعات قانون  مليار درهم4,5، أي بزيادة 2007 مليار درهم عند نهاية سنة 26,1الضريبة 
بيع القيم المنقولة المدرجة في اإلرادات المتؤتية من ود هذا األداء الجيد أساسا إلى تزايد ويع. المالية

 2007 مليار درهم عند نهاية يونيو 1,7( البورصة وإلى ازدياد موارد الضريبة على األرباح العقارية 
  ).خالل السنة الفارطة مليون درهم  860مقابل 

نة % 40,7خرى، فقد ارتفعت ب أما فيما يخص الضرائب المباشرة األ مقارنة مع  2006 س
 من المحتمل أن تفوق اإلنجازات توقعات قانون ،2007وعند نهاية  . مليار درهم1,7 لتبلغ 2005سنة 

  .8%المالية بنسبة 

  الضرائب غير المباشرة استمرار تزايد موارد 2.1.1. 
قارنة م% 13,2 أي بزيادة 2006 مليار درهم سنة 43,4بلغت إيرادات الضرائب غير المباشرة 

 وستبلغ اإليرادات المتوقعة من . درهم مقارنة مع توقعات قانون الماليةات مليار3 أو2005مع سنة 
 أو ب 2006مقارنة مع  %9,6 أي بزيادة 2007 مليار درهم عند متم سنة 47,6الضرائب غير المباشرة 

زى هذا التحسن أساسا إلى األداء الجيد للضريبة  ويع. مليار درهم مقارنة مع توقعات قانون المالية3,4
  . موارد الضرائب الداخلية على االستهالكارتفاععلى القيمة المضافة وبدرجة أقل إلى 

مقارنة بالتوقعات ونموا ب  %10,3سجلت موارد الضريبة على القيمة المضافة تزايدا ب وقد  
جيد أساسا إلى ارتفاع موارد الضريبة على ويعزى هذا األداء ال. 2005مقارنة مع إنجازات % 20,2

ويمكن تفسير هذا . والضريبة على القيمة المضافة على الواردات%) 30,7(القيمة المضافة الداخلية 
األداء بعدة عوامل من بينها تزايد الواردات وتشديد المراقبة ومحاربة الغش عند عملية التعشير إضافة إلى 

ستهالك ا إلى ارتفاعالضريبة على القيمة المضافة الداخلية حسن أداء ويعزى ت. ارتفاع واردات النفط
  .2006سنة % 7,8األسر بنحو 

الواردات نمو استهالك األسر وفي من   آلفي 2007 خالل سنة أدى التطور اإليجابيآذلك 
 إلى 2007 و2006لسنتي التأثير اإليجابي للتدابير المتخذة في قوانين المالية آذا والخاضعة للضريبة 

دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ( تجاوز التوقعات في موارد الضريبة على القيمة المضافة 
  .72 درهمات مليار3بمبلغ ) للجماعات المحلية

بزيادة  2006 مليار درهم سنة 16ومن جهتها ارتفعت الضرائب الداخلية على االستهالك إلى 
ويعزى هذا النمو أساسا . مقارنة مع توقعات قانون المالية% 2,9و مقارنة مع السنة الفارطة % 3 ب تقدر

وبلغت . مقارنة مع توقعات قانون المالية% 3,8إلى المنتجات النفطية التي عرفت ضرائبها تزايدا ب 
مقارنة مع % 1,1 مليار درهم أي بزيادة 5,6 بالتبغ موارد الضرائب الداخلية على اإلستهالك  الخاصة

  .وليةالتوقعات األ
، متجاوزة بذلك 2007 مليار درهم سنة 16,7 وستصل موارد الضرائب الداخلية على االستهالك

 5,9وقد تصل الضرائب الداخلية على استهالك التبغ .  مليون درهم400 ب 2006توقعات قانون المالية 
اخلية على أما بخصوص الضرائب الد. 2007مليار درهم أي نفس المبلغ المتوقع في قانون المالية 

                                                 
 بالنسبة للضريبة على  درهم مليار1,4 بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة الداخلية و  درهممليار 1,6 : وقد وزعت هذه الموارد آما يلي   72

  ستيرادالقيمة المضافة على اال
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 مليار درهم في قانون المالية 9,1 مليار درهم مقابل 9,5استهالك المنتجات النفطية، فقد قدرت ب 
في ما يخص باقي أما  .استهالك المنتجات النفطية وبالخصوص الغازوالفي  االستقرارعلى إثر ، 2007

درهم   مليون26ارتفاعا طفيفا بسجلت  فقد ،الضرائب الداخلية على االستهالك بالمتعلقةموارد األخرى ال
  . مليار درهم1,2 أي 2007قانون المالية توقعات  مقارنة مع

  تطور مرتبط بارتفاع وتيرة الواردات : الرسوم الجمرآية3.1.1. 
 السلطات العمومية قامت ،االنفتاح المتزايد لإلقتصاد المغربي على محيطه الخارجيمع  موازاة

 التحدي الناتج عن هذا رفع تهييئ اإلقتصاد الوطني لقصدة الجمرآية ف التعراستهدفتبعدة إصالحات 
ويهدف اإلصالح .  في الرسوم الجمرآية الحاصلاالختيار االستراتيجي و خصوصا تعويض النقص

ولة في مجال محاربة الغش عند عملية التعشير ذالضريبي وتعزيز المراقبة والمجهودات المب
نفتاح نتيجة ذلك االاإلقتصاد الوطني قد تحسن أداء  و. هذه الوضعيةوالتصريحات المغلوطة إلى تجاوز

  . الواردات مجموعمما انعكس إيجابيا على
% 11,9الطاقة والدهون تزايدا ب احتساب مواد  السلع دون  منوارداتال عرف معدل نمو هكذاو

ولعبت فعالية %. 13,4 مما مكن الرسوم الجمرآية من تجاوز توقعات قانون المالية ب 2005مقارنة مع 
 . اإلدارة الجمرآية آذلك دورا في تشكيل هذه البنية

تمرا 2007 سنة منحىوقد  تواصل هذا ال ل اس الخاضعة للرسوم تزايد الواردات ر بفع
، وآذا تخفيض على الموارد الجمرآيةالجمرآية وفعالية المراقبة الجمرآية ومدى تاثيرها االيجابي 

من جهة، والتخفيض من آلفة عوامل االنتاج والتحسين من  طرف الحكومةالرسوم على االستيراد من 
وقد تم . تنافسية المقاوالت من جهة أخرى وذلك لمحاربة تهريب المنتوجات خصوصا المحلية الصنع

الذي عرفه رسم االستيراد األقصى المطبق  د الجمرآية رغم االنخفاضرتسجيل هذا التحسن في الموا
 مليار درهم متجاوزة 12,2 وتقدر هذه االخيرة ب .45%إلى 50% نعة من على المنتوجات المص
مقارنة مع السنة الفارطة فإن هذا اإلنخفاض و ،لكن.  مليار درهم 1,2 ب 2007توقعات قانون المالية 

  . مليون درهم144سوف لن يتجاوز 

  ديدينامية النشاط اإلقتصابفضل  لحقوق التسجيل والتنبر تواصلارتفاع م4.1.1. 
 وتكمن أهم مكونات هذه .تتأثر موارد حقوق التسجيل والتنبر بتطور النشاط اإلقتصادي في مجمله

وقد بلغ معدل . الضريبة في رسوم التسجيل ورسوم التنبر والضريبة الخاصة السنوية على السيارات
مقارنة % 14,4، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 2006سنة %  120,3إنجاز توقعات رسوم التسجيل والتنبر

ويفسر هذا اإلنجاز أساسا بتقوية دينامية النشاط العقاري وآذلك بالطفرة المسجلة في سوق . 2005مع 
   .السيارات
 مليون 932 بارتفعت هذه األخيرة  حيث2007  هذه الدينامية في الموارد خاللقد استمرتو

تقدر  بزيادة  أي مليار درهم8,2ى  وسيصل مبلغ هذه الضرائب إل.توقعات قانون الماليةمقارنة مع درهم 
  . مع توقعات قانون الماليةمقارنة مع السنة الفارطة وآذلك% 12,8ب 

   رغم تطورها غير المستقرمهمةموارد غير جبائية 2.1. 
  أي بارتفاع مليار درهم16,7  ب  دون احتساب مداخيل الخوصصةالموارد غير الجبائية تقدر 

قد و. مع التوقعات  مليار درهم مقارنة 2,1رنة مع السنة الماضية وبمقا) 53%(مليار درهم  5,8 بلغ
شرآة " من رأسمال 20%نتيجة بيع مليار درهم 2,4 ساهمت مداخيل الخوصصة في ميزانية الدولة ب 

  المواردهذه النقص في بلغ ، قانون الماليةمع توقعات  مقارنةو. والشرآة المغربية للشاي والسكر" التبغ
  .درهم نتيجة للحصص الموجهة لصندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعيةمليار  2,6
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أي أنها تناقصت مقارنة  مليار درهم 7,7وفيما يخص موارد اإلحتكار، فقد وصل مبلغها إلى 
و يرجع ذلك الي معدالت إنجاز وصلت .  92%إلىبمعدل إنجاز وصل )  مليار درهم8,4(  بالتوقعات

  مليار درهم3,2واتصاالت المغرب ب   مليار درهم 1,5  أي بمساهمة بنك المغربلنسبة بال% 87إلى 
  . 73 من مجموع الموارد41%رب قا أو ما ي99%بمعدل إنجاز بلغ 

  ةعمومينفقات ال ال3.1.
في األسواق لنفط ا  والتي تميزت بارتفاع أسعار2005بعد التزايد في النفقات الذي عرفته سنة 

ر الحوار اإلجتماعي إضافة إلى عملية المغادرة الطوعية للتقاعد، تقلصت النفقات العادية ب العالمية وبآثا
 وإجماال . وذلك على الرغم من ارتفاع فوائد الدين بنحو مليار درهم2006سنة %  2,4 مليار درهم أو 3

 ارتفعتمالية للدولة  فإن النفقات اإلجاالستثمار،نفقات من  درهم ات مليار3 لحوالي بعين اإلعتبار اواخذ
  .  مليار درهم 145من الناتج الداخلي الخام بمبلغ %  25,2 وشكلت 2005مقارنة مع %  1,3ب 

  النفقات العادية1.3.1.
، مسجلة بذلك فارقا في 2006 مليار درهم عند متم السنة المالية 124,2بلغت النفقات العادية 

ا الفارق المهم أساسا بتجاوز المبالغ المتوقعة على ويفسر هذ%  5,7 مليار درهم أو 6,7التوقع بنحو 
 الحوار االجتماعي وللتحمل الجزئي الرتفاع أسعار تبعاتلة األجور ونفقات المقاصة نتيجة تمستوى آ

   .المنتجات النفطية
 74 درهم في النفقات العاديةات مليار8 حوالي زيادة ب2006سنة  مقارنة مع 2007عرفت سنة و

ي 0,9لة األجور وت يقارب مليار درهم في آتتضمن زيادة بما  مليار درهم في نفقات 3,2فوائد الدين و  ف
لة ت مليار درهم في نفقات المقاصة ومن المنتظر أن تعرف آ2,8السلع والخدمات األخرى وبما يقارب 

  .2006 برسم نقطة أقل مما آان عليه الحال 0,3من الناتج أي  % 10,7األجور تراجعا لتصل إلى 
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األجور نفقات أخرى اإلستثمار فوائد الدين العمومي املقاصة

مبيان 25 : تطور النفقات العمومية بالنسبة للناتج الداخلي اخلام 

مصدر املعطيات : وزارة اإلقتصاد و املالية
  

                                                 
 . انظر إلى التقرير الخاص بالمؤسسات والمقاوالت العمومية 73
  

 .صندوق دعم األسعار  والصندوق الطرقي الخاصر  تأخد بعين إالعتبا2006 بسنة 2007إن مقارنة سنة   74
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  نفقات السلع والخدمات 1.1.3.1. 
 أي 2005 مليار سنة 98,5 مقابل 2006 مليار درهم سنة 93,5ت نفقات السلع والخدمات بلغ
% 4,6 مليار درهم أي بزيادة 97,8 لتصل إلى 2007وتزايدت هذه النفقات في .  %5,1 نسبةبتراجع ب

  .2006مقارنة مع 
من الناتج الداخلي الخام أي بتراجع %  11مثلة بذلك  مليار درهم م63,4بلغت نفقات األجور آما 

آثلة بحيث ستصل  2007 ومن المنتظر أن يستمر هذا التراجع خالل 2006 نقطة مقارنة مع 0,8ب 
   10,7%حدوداألجور إلى 
ويعزى هذا . %6,4 مليار درهم أو 3,8 ب 2006توقعات قانون المالية   هذه النفقاتتجاوزتوقد 

 2007 نفقات األجور سنة صلومن المنتظر أن ت. 2006لحوار االجتماعي المبرم سنة  لاالرتفاع أساسا
ب مليار درهم 62,8 مليار درهم مقابل 64,4إلى    مع وذلك ارتباطا ،توقعات قانون المالية حس

 بما يقدر التعويضات الممنوحة لفائدة موظفي التربية الوطنية والصحة على إثر الحوار االجتماعي األخير
 تستحوذ على ثلثي نفقات السلع وآان من الممكن لهذه النفقات التي. 2006 خالل  مليون درهم871 ب

 4,3 ما قدره توفيرمن مكنتأن تكون أآثر ثقال دون عملية المغادرة الطوعية للتقاعد التي ووالخدمات 
  . مليار درهم في سنة آاملة

 مقابل  2006 مليار درهم سنة 30,1وفيما يخص نفقات السلع والخدمات األخرى فقد بلغت 
 . مليون درهم732 وبالتالي تم تجاوز المبلغ المتوقع في قانون المالية ب 2005 مليار درهم سنة 36,6

 اشتملت على التعويضات الممنوحة في إطار عملية المغادرة الطوعية 2005وتجدر اإلشارة إلى أن سنة 
 . مليار درهم11,4التي بلغت إجماليا 
 مليار 33,4لتصل إلى % 10,8، تزايدت نفقات السلع والخدمات األخرى ب 2007 وفي سنة

ويعلل هذا اإلرتفاع جزئيا بتحويالت الصندوق المغربي . درهم أي نفس المستوى المتوقع في قانون المالية
  .لتحمل الكلفة اإلضافية لعملية المغادرة الطوعية نتيجة للتقاعد

  فوائد الدين2.1.3.1. 
 المالية العمومية وشروط حسينوقد ساعد مجهود ت. مؤشرات الدين العمومي إيجابيةت أهم ظل

وق المحلي والتدبير النشيط للدين الخارجي على التخفيف التدريجي من سنة ألخرى ستمويل إيجابية في ال
% 3,2 ىإل تراجعت نسبة هذه النفقات ،ونسبة إلى الناتج الداخلي الخام. نفقات فوائد الدين العموميمن 
  .2007 ومن المنتظر أن تستقر في هذا المستوى سنة 2005سنة % 3,5 مقابل 2006سنة 

 1,1ارتفاعا ب ، 2006 مليار درهم عند نهاية سنة 18,6عرفت فوائد الدين التي تم تقديرها ب و
د الدين نفقات فوائاالرتفاع بالخصوص إلى هذا يعزى  و.مليار درهم مقارنة مع مستواها في السنة الفارطة

 نسبة فائدة ارتفاع على الرغم من بعض االستقرار فوائد الدين الخارجي عرفت في حين ،الداخلي
LIBORالتي تم التخفيف من آثاره بتراجع حجم الدين .  

من الموارد الجبائية مسجلة % 16,4، 2006وإجماال، التهمت نفقات فوائد الدين العمومي سنة 
 نقطة 0,6 ب طفيفاومن المنتظر أن تعرف تزايدا .  2005نة مع مستوى بذلك انخفاظا بنقطة واحدة مقار

  .2007سنة % 15,7لتصل إلى 
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 وتسوية متأخرات الدولة إزاء "انطالقة" التي فرضتها عملية تسببت إآراهات التمويلآما 
  .إضافية و بالتالي تكاليف 2005الصندوق المغربي للتقاعد في استدانة مكثفة للدولة سنة 

نتيجة لتنامي آل من % 4,9، عرفت فوائد الدين زيادة ب 2007نظر إلى إنجاز قانون المالية وبال
 53 مليار درهم أي 19,5وإجماال، ستبلغ هذه النفقات عند متم هذه السنة . آلفتي الدين الداخلي والخارجي

  .2007مليون أقل من المستوى المتوقع في قانون المالية 

 نفقات المقاصة3.1.3.1. 
. تظل مرهونة بالتقلبات الخارجيةحيث ستمر نفقات المقاصة في الضغط على ميزانية الدولة ت

 نتيجة اإلرتفاعات تفاقمت درهم عند متم التسعينات بدأت هذه النفقات ات مليار3فبعدما تراوح مبلغها 
 مليار درهم 7,3 من انتقلت هذه النفقاتقد  وةالمتتالية المسجلة على مستوى أسعار النفط في السوق العالمي

  .2005 مليار درهم سنة 11,3 إلى 2001سنة 
أي أآثر من نصف الميزانية المخصصة  ،2006 مليار درهم سنة 12,2بلغت نفقات المقاصة و
إلى الزيادة أسعار النفط وغاز البوتان والسكر في السوق العالمية ساهم االرتفاع الذي طال وقد . لالستثمار

  . مليار درهم مقارنة مع توقعات قانون المالية2,3 بلغتلفة إضافية كفي نفقات المقاصة ب
 غياب سياسة مقايسة أسعار المنتجات البترولية في  نتيجة2007خالل سنة المقاصة آلفة ت قمفات 

 وغاز البوتان نفط آذلك ارتفاعا في سعر ال2007عرفت سنة آما .  على األسعار الدوليةةالسوق الداخلي
 عن ارتفاع سعر القمح على الخصوص انخفاض في موارد الصندوق الخاص بسبب  وترتب.والقمح

بعد ذلك تم تعليقها مما نتج عنه نقص في الموارد ب و% 30إلى % 60تخفيض الرسوم الجمرآية من 
ص خوانخفاض في موارد الحساب الخاص، ومن جهة أخرى تغطية الفارق في ما ي مليون درهم 500

  .إجمالية تقدر بمليار درهمالسعر المستهدف بكلفة 
اعمليار درهم13,9 ، ستبلغ نفقات المقاصة  إجماالو  و 2006 مقارنة مع سنة %22 يصل إلى  بارتف

  . مليار درهم مقارنة مع توقعات قانون المالية5,6تفاقما ب 

  نفقات اإلستثمار2.3.1. 
لضرورة الحفاظ على رافق تزايد النفقات العمومية تغيرا في بنيتها تحت التأثير المزدوج 

ومثل مجهود استثمار الميزانية العامة . التوازنات األساسية وللمتطلبات الجديدة لتحرير اإلقتصاد الوطني
. 2005سنة % 12,4 مقابل 2006ابث عند متم سنة تمن التكوين الخام للرأسمال ال% 14,2للدولة 
تجاوزة بذلك توقعات قانون المالية  م2006 مليار درهم سنة 23,4 الدولة ات بلغت إستثمار،وهكذا

 22 نفقات استثمار الصندوق الطرقي الخاص، فإن هذه النفقات قاربت حتسابودون ا. بملياري درهم
   .مليار درهم

 إلى تزايد ويعزى هذا التطور أساسا . %14,2 ارتفعت نفقات اإلستثمار ب ،2005وبالمقارنة مع 
 15 إلى 2005 مليار درهم عند متم سنة 11,5ي مرت من الت و%30في اإلعانات والتحويالت بنسبة 

وأبانت دراسة بنيتها أن هذه النفقات تظهر سيطرة اإلعانات والتحويالت . 2006مليار درهم عند نهاية 
أما بخصوص المشاريع التابعة مباشرة للقطاعات . 2005سنة % 62 مقابل 2006سنة % 69 تالتي مثل

% 31,4 إلى 2005سنة % 38,1مجموع نفقات اإلستثمار تراجعا من الوزارية، فقد عرفت حصتها من 
 حيث وصل المبلغ المخصص لهذه 2007سنة  لويتواصل مجهود االستثمار اإلجمالي للدولة. 2006سنة 

  . الداخلي الخام من الناتج3,8% أي 75 مليار درهم22,9الغاية 

                                                 
  هذا الرقم  يأخذ بعين االعتبار الصندوق الطرقي الخاص 75
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  عجز الميزانية وتمويله4.1. 
 مليار درهم أي 9,8  الدولة، بلغ عجز ميزانية2006الدولة لسنة باعتبار تطورات نفقات وموارد 

وقد أدى عجز الميزانية المسجل سنة . المتوقعة سالفا% 2,8 عوض الداخلي الخاممن الناتج % 1,7
 11 مليار درهم إلى خصاص في التمويل بقيمة 1,3 مصحوبا بتقليص متأخرات أداء الخزينة ب 2006

 مليون درهم على مستوى التمويل الخارجي، تطلب 578قات صافية سالبة بقيمة وباعتبار تدف. مليار درهم
ويتضح من وضعية المالية .  مليار درهم بالسوق الداخلية11,6 تعبئة الخزينة لحوالي عجز الاتغطية هذ

 نقط المستوى الذي يمكن من 4,5 تجاوز ب 2006 األولي المحقق سنة العمومية للخزينة أن الرصيد
  . معدل الدين مما يدل على وضعية مريحة للمالية العموميةاستقرار

 نقطة من 1,9 مليار درهم أي 11,3 عجزا بقيمة 2007ومن المرجح أن تسجل السنة المالية 
 مليون درهم، سيرتفع  خصاص 440 وباعتبار انخفاض حجم متأخرات الخزينة ب .الناتج الداخلي الخام

 مليار درهم من جانب 4,9تطلب هذا العجز الذي يأخذ بعين االعتبار و سي.  مليار درهم10,9التمويل إلى 
  . مليار درهم6التدفقات الصافية الموجبة في التمويالت الخارجية إلى تمويل داخلي بقيمة 

  تقليص حجم الدين العمومي1 .5. 
نة التوازنات األساسية من السيطرة على احتياجات تمويل الخزيبخصوص اإلستدانة، مكن توطيد 

. في مستويات متطابقة مع أهداف الحكومة مما مكن من تقليص نسبة الدين وتحسين هيكلته بشكل آبير
 330,4 في  حجمهاستقرار و2006 سنة %57,4وهكذا تم تقليص نسبة المديونية اإلجمالية للخزينة إلى 

 .ين خارجي مليار درهم آد64,6 مليار درهم آدين داخلي و 265,8مليار درهم وهو مبلغ يتضمن 
 

 

مبيان 26 : تطور معدل الدين املباشر للخزينة   75,5%
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ملويفسر اإلنخفاض الذي   المديونية الخارجية للخزينة أساسا باستمرار التدبير النشيط للدين ش
آذلك بالتدفقات الصافية السالبة و ،الخارجي عبر التسديد المبكر للخزينة وتحويل الديون الستثمارات

 نحاه ممر الدين الخارجي فيوهكذا است. للمديونية الخارجية وألثر تراجع الدوالر مقابل الدرهم
  .2002سنة % 21 مقابل 2006من الناتج الداخلي الخام  سنة % 211,االنخفاضي ليصل إلى 

الختيار ما بين الموارد الداخلية والخارجية بغرض إلستراتيجية اوبالنظر  وبالموازاة مع ذلك ،
وبالنظر إلرادة تحديث وتنشيط تأمين تمويل للخزينة في ظروف مواتية من ناحية التكاليف والمخاطر، 

من الناتج  %49,5 ليصل إلى 2005السوق المالي المحلي، استمر الدين الداخلي في االرتفاع حتى 
  .2002سنة % 43الداخلي الخام  مقابل 

من الناتج % 46,2 ستقر في الدين الداخلي لي معدل فيسجل نقص، 2006إال أنه خالل سنة  
 عن عملية المغادرة ناتج  وال2005رفي المالحظ سنة ظ الالرتفاعأقل من ا  نقط3,6 يالداخلي الخام  أ

  .الطوعية
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  استقرار نسبة الدين الداخلي للخزينة1.5.1. 
 مليار درهم أو 7,3 مليار درهم أي بزيادة 265,8، 2006بلغ حجم الدين الداخلي حتى نهاية 

% 15 مليار درهم أو 34,5مقابل % 2,8
،  تم تمويل 2006خالل سنة  ف.2005سنة 

الخزينة في ظروف مالئمة طبعتها وفرة 
العرض باإلضافة إلى تراجع الكلفة 

نقطة   35المتوسطة للدين الداخلي ب 
% 5,87إلى % 6,22من انتقلت ، إذ أساسآ

 وشكل الحجم المعروض .2006حتى متم 
 مرة 11,3في سوق مناقصة قيم الخزينة 

 2,7 اآتتابات الخزينة في هذا السوق مقابل
  .2005مرة بالنسبة لسنة 

وتستمر بنية الدين الداخلي في 
وتماشيا مع األهداف المرسومة، . التحسن

من حجم % 52استمرت الخزينة في تقوية حصة استيدانها الداخلي على المدى الطويل حيث وصلت إلى 
  واتسع األمد .نمن إجمالي الدي% 16وشكل الدين قصير األجل . 2005سنة % 47الدين اإلجمالي مقابل 

  . أشهر9 سنوات و 6المتوسط بحوالي أربعة أشهر ليصل إلى 
طلبات المستثمرين، أصدرت ل ستجابةواالوباإلضافة إلى ذلك، ومن أجل تنويع أدوات التمويل 

آبيرا إذ مكن من تعبئة ما  هذا اإلصدار نجاحا قد عرف و. سنة30الخزينة ألول مرة سندات الخزينة لمدة 
 نقطة أساس من النسبة اإلسمية المقترحة 52أي أقل ب % 3,98 بمعدل فائدة بلغ  مليار درهم15,5قدره 

  4,50%والبالغة 
 اانخفاض شملحيث ت مليار درهم 12والفوائد تراجعا ب  هتالكعرفت النفقات المتعلقة باالآما 

التحكم في ويستمر. ةفي تكاليف الفائد مليار درهم 1,3ب  اارتفاع مليار درهم و13,5 ي بصللدين األل
  .2005سنة % 12,5من الموارد العادية مقابل % 12,2  سوىبحيث لم تعد تشكلهذه النفقات 

  التدبير النشيط للدين الداخلي  : 10إطار 
ل تدابير افي إطار مشروع عصرنة وتنمية سوق قيم الخزينة وعقلنة تدبير الخزينة العمومية، تم إدخ

اللجوء إلى عمليات إعادة شراء بلخزينة لترخيص ال يتم بموجبها 2007  لسنةليةقانونية جديدة في قانون الما
وتتمثل األهداف المتوخاة، . واستبدال سندات الخزينة وآذلك عمليات اإلقتراض وتوظيف فوائد الحساب الجاري

لكلفة من جهة، في تمليس استحقاق الدين من أجل حصر أخطار إعادة التمويل ومن جهة أخرى، في تقليص ا
  .المالية لخدمة الدين العمومي على المدى المتوسط عبر تقوية سيولة السوق الثانوية

ومن جهة أخرى يرمى التدبير النشيط للخزينة العمومية إلى تمكين الخزينة من اإلقتراض على المدى 
حساب الجاري إما القصير جدا في سوق ما بين البنوك قصد مواجهة االحتياجات غير المرتقبة وتوظيف فوائد ال

في سوق ما بين البنوك أو في السوق الثانوي عن طريق استحفاض سندات الخزينة وذلك من أجل تقليص نفقات 
  .الدين

  دين الخزينة والدين المضمون:  الدين العمومي الخارجي ؤشراتحسن م2.5.1.  
 مليار 115,9بل  مقا2006 مليار درهم عند متم سنة 115,2بلغ حجم الدين الخارجي العمومي 

 نحى، عرف م2004 و 1998وبعد االنخفاض القوي المسجل ما بين . 2005درهم عند نهاية سنة 
ويعرف دين الخزينة . انخفاض حجم الدين العمومي الخارجي استقرارا نسبيا خالل السنتين األخيرتين
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  مبيان 27 : توزيع حجم الدين الداخلي حسب اآلجال   
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    لمضمون والمقدر ب أما بالنسبة للدين ا.  مليار درهم4,5 مليار درهم انخفاضا ب 64,6المقدر ب 
 مليار درهم على إثر اللجوء المكثف للمقاوالت العمومية إلى الموارد 3,8مليار درهم، فقد تدعم ب  50,6

  .الخارجية لتمويل البرامج االستثمارية المهمة
ويعزى انخفاض حجم الدين العمومي الخارجي إلى التطور المالئم لمعدالت الصرف وخصوصا  
 درهم للدوالر الواحد عند 9,25 مقابل 2006 درهم للدوالر الواحد عند نهاية 8,46(  ياألمريكالدوالر 

 1,5أما بخصوص التدفقات الصافية للتمويالت الخارجية، فقد سجلت رصيدا موجبا بقيمة .  )2005نهاية 
لى الرغم  ع2005 مليار دوالر سنة 12,5  مليار دوالر مقابل 13,6وقد بلغ حجم المديونية . مليار درهم

 الدين الخارجي المسجل على نحو اإلنخفاض توجهس هذا الوانعك. من االنخفاض المستمر لسعر الدوالر
وهكذا، تحسنت نسبة اإلستدانة الخارجية . مديونيةمند أآثر من عشر سنوات على مستوى مؤشرات ال

تج الداخلي الخام سنة من النا11,1% خالل الخمس سنوات األخيرة لتستقر في حدود % 50للخزينة بنحو 
  .من الناتج الداخلي الخام% 8,8 في حين أن الدين المضمون لم يتناقص إال بالثلث لتصبح نسبته 2006

ا يخص دين الخزينة، يتعلق األمر أساسا م ففي.مجموعة من العوامل إلى  هذا التطورعزىوي
 هامة في السنوات األخيرة على شكل خزينة إلى التمويالت الخارجية وإلى تعبئة مواردللجوء المحكم لالب

وعلى مستوى المؤسسات العمومية، فقد تم تخفيف . هبات وعمليات تدبير نشيط لدين الخزينة
اللجوءالمضطرد إلى الموارد الخارجية لتمويل البرامج اإلستثمارية المهمة عبر عمليات تدبير نشيط تم 

  .اإللتزام بها مؤخرا
الخارجي نسبة إلى الموارد العادية لميزان األداءات تحسنا ب وسجلت آذلك نفقات خدمة الدين 

 مليار 15,4وبلغت إصدارات اإلقتراضات الخارجية . من الموارد العادية % 6,7 نقط حيث بلغت 2,6
   . مليار درهم2,5وناهز مبلغ الهبات المعبئة . 2005 مليار درهم مقارنة مع سنة 0,7درهم بزيادة 

تمر مسلسل تحسن بنية الدين باإلضافة إلى ذلك، اس
، وهو مسلسل يسعى إلى 2006سنة خالل حسب العمالت 

 الوقاية منمن شأنه آهدف لدين الخارجي ا محفظة هيكلة
وتجدر اإلشارة أن سلة . الصرفأسعار  تقلباتطراخم

ورو العمالت المعتمدة لتحديد سعر الدرهم تتكون من األ
التي شملت  وتهدف المراجعة .)20%(والدوالر ) %80(

 إلى التخفيض من تقلبات 2001سلة العمالت خالل سنة 
الدرهم تجاه االورو على اعتبار االتحاد األوربي الشريك 

ت حصة األورو عززوهكذا ت. التجاري الرئيسي للمغرب
% 66 لتصل إلى 2005 نقط مقارنة مع 6 ب 2006سنة 

 ، في حين تراجعتمن إجمالي الدين الخارجي العمومي
  .فقط% 16تمثل ل نقط  5دوالر األمريكي ب حصة ال
 األداء  أن اإلشارة إلىدرجتعالوة على ذلك، و

اإلستدانة والتوطيد المالي الذين مكنا ب علقتالممتاز ألهم المؤشرات اإلقتصادية والمالية وخصوصا فيما ي
ا والتي نتج عنها منح المغرب من ربح ثقة المنظومة المالية الدولية على ضوء التطورات الجارية في بالدن

 إلى السوق عودة مجددا الللمغرب هذه الوضعية خولوت. "فيتش"من طرف وآالة "  اإلستثماررتبة"
 بين الموارد الداخلية والخارجية قصد تحقيق تمويل هامش االختيارلخزينة لآذلك  ترك وتة الدوليةالمالي

  .للخزينة بشروط تفضيلية على مستوى التكاليف واألخطار
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  مبيان 28 : بنية الدين اخلارجي حسب أهم   
العمالت

مصدر املعطيات : وزارة اإلقتصاد و املالية
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 مليون درهم 500في هذا اإلطار، أصدر المغرب قرضا سنديا في السوق المالي الدولي بقيمة و
وحصل هذا اإلصدار، الذي لقي نجاحا .  نقطة أساس55 سنوات استحقاق مع منحة مجازفة تبلغ 10وب 

فيتش لوآالتي ستاندار أندبورز و"  نقطة االستثمار"، على تنقيط مزدوج لدى المنظومة الدوليةآبيرا 
وسيخصص مبلغ هذا . ويندرج هذا اإلصدار في إطار متابعة التدبير النشيط للدين الخارجي. ريتنغ

يمكن المغرب من الطي النهائي لصفحة إعادة س تجاه نادي لندن مما  ةقبرتالدين المآلفة اإلصدار لتسديد 
  .2007جدولة الديون سنة 

% 0,55ة المطبقة على هذا اإلصدار بلغت ومن جهة أخرى، يجب اإلشارة إلى أن منحة المخاطر
 مما يدل على التقدم المحقق من طرف المغرب فيما 2003بالنسبة إلصدار سنة % 2,15مقابل منحة ب 

 ويعكس هذا اإلنخفاض المهم في . الماآروقتصاديتقوية اإلطارالكبرى و وراشيتعلق باإلصالحات واأل
  . بالدناالذي تعرفهتطورالعلى ضوء الولية  المالية ؤسساتمنحة المخاطر ثقة الم

   المالي والجبائيياإلصالحات المتحذة في المجالولتدابير ا 2. 
 خالل السنوات األخيرة وذلك من أجل  والجبائيةاليةالسياسة الماتخذت عدة إصالحات في مجال 

  .تعزيز الموارد الجبائية وترشيد النفقات العمومية
  تعزيز الموارد الجبائية1.2. 

س أهم التدابير الجبائية المعتمدة في القوانين المالية للسنوات األخيرة اإلرادة القوية لتحديث تعك
لمساطر الجبائية  اآتاببعد وضع ف. الميدانهذا النظام الجبائي على غرار التجارب الدولية الناجحة في 

وضع المدونة العامة تم تتويج هذا العمل ب، 2006  وآخر خاص بالوعاء والتحصيل سنة2005خالل سنة 
 بهدف تنسيق وتبسيط وتجميع التدابير المتعلقة بالوعاء 2007 لسنة اليةللضرائب خالل قانون الم

والتحصيل والمساطر المتعلقة بالضريبة على الشرآات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة 
  .المضافة وآذا رسوم التسجيل والتنبر

فة الجبائية ومراجعة النقص المنتظر للمداخيل الجبائية الجمرآية ومن أجل ضمان توزيع جيد للكل
في هذا ف.  الضريبيوعاء إال بتوسيع التتمنتيجة للتفكيك الجمرآي، فإن تعبئة موارد بديلة ال يمكن أن 

في إطار اإلصالح  والتي تأتيتدابير المتعلقة بإصالح الضريبة على القيمة المضافة ال ندرج ت،الصدد
 .القائمالجبائي 
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  إمكانية تعبئة موارد إضافية مع تقليص الفوارق  : 11إطار 
تتلخص أهم أسباب الدراسة حول العدالة الضريبية على القيمة المضافة وفعاليتها في سياسة إعادة توزيع 
مة المداخيل في أهمية الفوارق في بنية نفقات األسر بالمغرب وتواجد عدد آبير من معدالت الضريبة على القي

  .)خمس معدالت( المضافة
 في التخفيضيرتكز استعمال الضريبة على القيمة المضافة آأداة إلعادة التوزيع أساسا على فكرة أن 

 هذه طرف وذلك من خالل إخضاع المواد المستهلكة من ، صالح األسر الفقيرة أن يكون فيشأنهمن المعدالت 
وظيفة وإذا آانت . من طرف األسر الغنية لمعدالت مرتفعةاألسر لمعدالت منخفضة وإخضاع المواد المستهلكة 

الضريبة على الدخل إال أن عدة اعتراضات نظرية وتطبيقية تحد بشكل آبير يتم حاليا تحقيقها عبرإعادة التوزيع 
  .من دور إعادة التوزيع للضريبة على القيمة المضافة

    تناسبية الضريبة على القيمة المضافة
اة بالنسبة الستهالك األسر حسب أقسام دسيم وزن الضريبة على القيمة المضافة المؤمن خالل تحليل تق

ضريبة شبه آ الضريبة على القيمة المضافة  باعتباربشكل طفيفإال  جتدرال ت يتبين أن هذه الكلفة ،نفقات األسر
 ال يمكن أن تشكل وسيلة  فإن هذه الضريبةلذلكو. تناسبية مع استهالك األسر بالرغم من التمييز بين المعدالت

  .فعالة لتقليص الفوارق، مما يدعم فكرة اإلصالح الرامي إلى استعمال معدل واحد
 في معدالت الضريبة على القيمة المضافة ال يخدم مصالح الدولة وال الخاضعين لهذه تخفيضلا
   الضريبة

 يعتبر  إذيمة المضافة،ال يوجد فرق آبير في بنيات استهالك األسر حسب معدالت الضريبة على الق
اللجوء إلى معدالت مخفضة للضريبة على القيمة المضافة الخاصة ببعض المواد وسيلة غير فعالة إلعادة التوزيع 

أآثر من مجموع الكلفة المترتبة عن تطبيق هذه تستفيد الغنية، غير المعنية بهذا اإلصالح، أن األسر على اعتبار
  . المعدالت 
و % 20عية مرجعية  حيث يوجد معدل واحد للضريبة على القيمة المضافة أال وهو إذا انطلقنا من وضو

 مليون درهم 1354 مليون درهم مقابل 272فهذا سيوفر للخمس األآثر فقرا % 10و % 7بتطبيق المعدالت 
  . للخمس األآثر غنى، أي ما يمثل خمس مرات الربح الذي يستفيد منه الخمس األآثر فقرا

 في معدالت الضريبة على القيمة المضافة ال تفيد الطبقات الضعيفة ذلك ألن الخمس خفيض إن سياسة الت
أما بالنسبة للدولة، . من النفقات الجبائية الخاصة بالمعدلين المذآورين أعاله% 8,5األآثر فقرا ال يستفيد سوى من 

لتي يتطلبها تحقيق هذا الهدف االجتماعي  مليار درهم مع العلم أن الكلفة ا3,23فتقدر الخسارة في الموارد بحوالي 
 يتوجب ناه ومن.  مليون درهم للخمسين األآثر فقرا457 مليون درهم و272للخمس األآثر فقرا ال تتجاوز 

  . مع سياسة استهداف الطبقات الفقيرةيتماشىضرورة إصالح نظام الضريبة على القيمة المضافة 

  

  وعاء الضريبيتدابير توسيع ال2.2. 
.  إنجاز التقرير الخاص بالنفقات الجبائية لعامه الثاني2007 قانون الميزانية لسنة هييءتواآب 

ويحصي هذا األخير مختلف المساعدات الضريبية المخولة لمختلف القطاعات آما يقوم بتقييم النقص 
 النفقات الجبائية وعلى هذا األساس وباإلضافة إلى أهمية. المالي الناجم عن التدابير ذات الطابع االستثنائي

الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة فقد تم الشروع في إصالح النظام الضريبي لهذه األخيرة الرامي 
 .بعض المواد والخدمات النظر في تضريبإعادة تقليص اإلعفاءات وآذلك إلى  وعاء عبرالإلى توسيع 

   .2006 و2005ى القيمة المضافة خالل لضريبة علمن اذا تم إخضاع بعض المواد والخدمات المعفاة كهو
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وهكذا، تم إخضاع الفوائد على القروض الممنوحة والمسلمة من طرف صندوق التجهيز الجماعي 
وفيما يخص اإلعفاء الخاص بوآاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية فقد .  للضريبة على القيمة المضافة

 للمقاوالت واستبداله ةء اإلعفاء الدائم لألصول الثابتة الممنوحباإلضافة إلى إلغا. تم استبداله بمنحة مالية
، أصبحت منتجات األسهم والحصص االجتماعية 2006 من سنة بتداءاو . شهرا24بإعفاء مؤقت لمدة 

والمداخيل المشابهة المخولة من طرف الدولة والجماعات المحلية وآذلك عمليات صندوق االدخار 
  . الشرآاتالوطني خاضعة للضريبة على

  دعم التشغيللتدابير ذات طابع اجتماعي 3.2. 
خالل قوانين المالية األخيرة تم اتخاذ مجموعة من التدابير الجبائية التي تهدف إلى دعم القطاعات 

وتشمل إعفاء العالوة الخاصة بالمغادرة الطوعية، و تخفيض مدة السكن الالزمة لالستفادة . االجتماعية
ويخص هذا اإلصالح .  سنوات8 إلى 10يبة على أرباح األصول الثابتة وذلك من من اإلعفاء من الضر

أيضا توسيع خصم الفوائد المتعلقة بالقروض الممنوحة من طرف مؤسسات االئتمان من أجل الحصول أو 
بناء سكن رئيسي لتشمل أيضا القروض الممنوحة من طرف المقاوالت واألعمال االجتماعية للقطاع 

آما تمت مراجعة الحصة الخاصة بالذخيرة الموجهة للصندوق . نصف عمومي والخاصالعمومي وال
االجتماعي المخصصة إلعادة إنشاء المناجم والمتعلقة بالضريبة على الشرآات وتطبيق نفس المقياس 

  .على الضريبة على الدخل
مداخيل ومن أجل تحقيق التزامات الحكومة الهادفة إلى تخفيض الكلفة الضريبية الخاصة ب
 2007الخواص خاصة األجور، فقد تم إدراج تغيير هام في الضريبة على الدخل خالل قانون المالية 

 درهم، وتغيير الشرائح المتوسطة للدخل 24.000 درهم إلى 20.000حيث يشمل رفع عتبة اإلعفاء من 
ضع لمعدل  تخ120.000 درهم إلى  درهم60.000والمعدالت الخاصة بها ووضع شريحة إضافية من 

  .42% إلى% 44تخفيض المعدل الهامشي من و% 40
 اتخذت تدابير أخرى تهدف إلى تشجيع التشغيل ويتعلق األمر باألساس بتمديد ذلكباإلضافة إلى 

 ورفع سقف 2010 دجنبر 31لقروض الصغيرة من الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية اإعفاء 
 هذا اإلعفاء شملوي.  درهم6000 درهم إلى 4500التدريب من اإلعفاء من الضريبة على الدخل الخاص ب

  . حالة الترسيم النهائي شهرا آخرا في12 شهرا قابلة للتمديد إلى 24المتدربين بالمقاوالت الخاصة لمدة 
   تدابير التبسيط والتنسيق والترشيد  4.2. 

في آل النصوص سق العقوبات المنصوص عليها اتم اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل تن
آما تمت إعادة صياغة . الضريبية وإعادة صياغة الزيادة في الضريبة حسب مدة التأخير في األداء

النصوص المتعلقة برسوم التسجيل من أجل تبسيطها وتنسيقها على غرار النصوص الضريبية األخرى 
ن للضريبة عن  والتخفيف من العبء الضريبي على الخاضعي5 إلى 11وتقليص عدد المعدالت من 
  . طريق تخفيض بعض المعدالت

باإلضافة إلى الجهود المبذولة من أجل مالئمة القانون الضريبي الوطني مع القانون الضريبي 
آما تم تمديد مدة التحقق ). الضريبة على الشرآات والضريبة على الدخل( الدولي فيما يخص الضريبة 

 وتعديل طريقة حساب الربح األدنى فيما يخص الضريبة  شهرا بالنسبة للمقاوالت الكبرى12 إلى 6من 
  .على الدخل

آما تم تبسيط أشكال التصريح واألداء من خالل قيام المديرية العامة للضرائب بتحصيل آل من 
 2006والضريبة على الدخل  ) 2005(والضريبة على الشرآات ) 2004(الضريبة على القيمة المضافة 

وعلى غرار . األداء اإللكتروني بالنسبة للمقاوالت الكبرى آمرحلة أولى التصريح وتوفير إمكانيةو
 درهم 2.000التجارب الدولية، تم إعفاء المشتريات الخاصة باألفراد غير القاطنين لمبلغ يفوق أو يساوي 

  .من الضريبة على القيمة المضافة
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ت المحلية من نظام جبائي باإلضافة إلى الشروع في إصالح الجباية المحلية بهدف تمكين الجماعا
 األقسام والمعدالت لك عبر تخفيض عدد الرسوم ومراجعةفعال يمكنها من تقوية مواردها المالية وذ

المطبقة وتقوية وسائل التحصيل والمراقبة ومراجعة أقساط تقسيم موارد الرسوم بين الجماعة والدولة 
لقانونية المتعلقة بالمقاوالت خاصة تضمن اإلصالح أيضا تنسيق النصوص الضريبية مع النصوص ا

قانون االلتزامات الحساباتية الخاصة بالتجار ومدونة التجارة ومختلف القوانين الخاصة بالشرآات 
  . القيم للدار البيضاءببورصةوالقانون الخاص بالقطاع المالي والنصوص المتعلقة 

  إصالح الجباية الجمرآية 5.2. 
بادل الحر مع مجموعة من الدول أو تكتالت دولية ألجل إدماج أبرم المغرب عدة اتفاقيات للت

ورغم االمتيازات في الرسوم الجمرآية المتوقعة .  العالميةةاالقتصاد الوطني ضمن المنظومة االقتصادي
من طرف اتفاقيات التبادل الحر، إال أن أهميتها قد تحدث تحوال في مبادالت بضائع مصدرها طرفا ثالثا 

لتفضيلي نتيجة فارق الرسوم المطبقة على المنتوجات المستوردة برسوم تفضيلية مع تلك  نحو المصدر ا
  .هذا الفارق هو في تزايد بفعل تقدم وتيرة التفكك الجمرآي. الخاضعة لنظام الرسم المشترك

وتكمن مساوىء هذه العملية في اللجوء إلى التبضع لدى الممونين بالدول الموقعة على اتفاقيات 
وقد يعتبر الحفاظ على هذا الفارق المهم في الرسوم بمثابة . دل الحر على حساب النجاعة االقتصاديةالتبا

ومن هنا . عائق تجاه تنويع الشرآاء التجاريين وبالتالي مصدر خسارة في الموارد الجمرآية للخزينة
 المتعلقة بالرسم ضرورة التخفيض من هذا الفارق في الرسوم بين الجباية الجمرآية التفضيلية وتلك

سيتم التحرير الكلي للرسوم الجمرآية ، 2012 في أفق  هذا الفارق الكبير في الرسومولتفادي . المشترك
 ضمن اتفاقيات الشراآة بين المغرب و واالتحاد األوروبي، وللحد من تحول اتجاه سطرآما هو م

تخفيض التدريجي من مستويات المبادالت التجارية، يتبين أنه من الضروري اللجوء إلى مسلسل ال
 2003دخل حيز التنففيذ منذ شتنبر  العمل بهذا المسلسل، الذي مواصلةوقد تم . حصص الرسم المشترك

على البضائع  المستفيدة من اإلعفاء الكلي بموجب اتفاق الشراآة 10% بتخفيض رسم االستيراد بنسبة 
رسم االستيراد األقصى المطبق على فيض   بتخ2006المبرم مع االتحاد األوروبي، خالل أآتوبر 

  .45%إلى 50% المنتوجات المصنعة من 
باإلضافة إلى ذلك، تم تخفيض الرسوم الجمرآية على منتوجات  قطاع النسيج والمالبس نتيجة و

أما فيما يخص . جل دعم الموقع االستراتيجي للقطاع أمن " نبثاقإ"حذف نظام الحصص وطبقا لمخطط 
جل توجيهه نحو أحذية، فقد استفاد من تخفيضات هامة في الرسوم الجمرآية وذلك من قطاع الجلد واأل

  . في األسواق المستهدفةأفضلقطاعات ذات قيمة مضافة عالية وتمكينه من تموقع 
 تخفيض حقوق االستيراد المطبقة على بعض المواد الشروع في تم التهريب،جل محاربة أومن 

 وفيما يخص تبسيط الجباية الجمرآية .ولية المستخدمة في إنتاج هذه الموادالخاضعة للتهريب والمواد األ
المتعلقة بمختلف المحروقات وعلى الخصوص تلك المستعملة في إنتاج الكهرباء، فقد تم تخفيض الرسم 

 .مطبق على الفحمجل موازاته مع المعدل الأوذلك من % 2,5على االستيراد الخاص بالغاز الطبيعي ب 
المجهودات المبذولة للتخفيض من آلفة الطاقة الكهربائية قصد تحسين تنافسية ر في إطاو

 إصالح جبائي حول الطاقة إعدادتقوية جاذبية االستثمارات نحو المغرب، تم والقطاعات الصناعية 
  :رتكز حول المحاور التاليةيي ذالكهربائية وال

 )الفيول الثقيل والفحم وآوك البترول(قات المحروحذف الضريبة الداخلية لالستهالك المطبقة على  -
 . ميكاواط10 إلنتاج طاقة  آهربائية  تفوق ةالموجه

 %2,5 ب  والفحم  تخفيض الرسم على االستيراد الخاص بالغاز الطبيعي -
   14%  إلى7%رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة على الطاقة الكهربائية من  -
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  ترشيد النفقات 6.2. 
تحديث مسلسل تدبير الميزانية وتحسين فعالية النفقات العمومية، تم اتخاذ مجموعة من في إطار 

إطار النفقات على المدى المتوسط بالتدبير الميزاناتي المرتكز على النتائج وب تتعلق التدابير واإلصالحات
  . وإصالح  مراقبة النفقاتةوالالتمرآز الميزاني

   لى النتائج المرتكز عيةتدبير الميزان 1.6.2. 
، شهد إصالح الميزانية تطبيق مقاربة جديدة مرتكز على النتائج وذلك 2002انطالقا من سنة 

ويهدف هذا المسلسل تطوير منطق النتائج وثقافة تحرير التقارير . بشكل مندمج و تدريجي و إرادي
لى المستوى الالمرآزي عالخاصة بتدبير الميزانية و استقاللية المسيرين وتحسيسهم بالمسؤولية و خاصة 

 تجلىوت. باإلضافة إلى تطوير وسائل تدبير الميزانية من أجل توجيه المراقبة نحو البحث عن الفعالية
لى عدة سنوات والالتمرآز برمجة الميزانية الممتدة ع شمولية االعتمادات وفيمحاور هذه المقاربة 

 ومن شأن هذه .مات الخاصة بتدبير الميزانية وإصالح المراقبة وتطوير أنظمة مندمجة للمعلوةالميزاني
  . المحاور جعل ميزانية الدولة أآثر مساواة وآلية لمحاربة الفقر حسب المقاربة النوعية

  الوضعية الحالية إلدراج بعد النوع االجتماعي في الميزانية  : 12إطار  
ومية والتطبيقات الميزاناتية يهدف إدخال بعد النوع االجتماعي في الميزانية إلى جعل السياسات العم

  .أآثرفعالة بالنظر إلى تقليص مختلف أبعاد الفقر والالمساواة حسب الجنس
وقد تم الشروع في مسلسل تفعيل الميزانيات المرتبطة بالنوع االجتماعي في المغرب من طرف وزارة 

اقات الوطنية في إعداد فباإلضافة إلى تعزيز الط. 2002 منذ سنة UNIFEMالمالية والخوصصة بشراآة مع 
وتحليل ميزانيات المسؤولين المكلفين بالتخطيط وتحضير وتنفيذ الميزانية، تميز هذا المسلسل بإعداد وسيلتين 
للتحسيس والتكوين في مجال تسيير الميزانية المرتكزة على النتائج تشمل بعد النوع االجتماعي بالنظر إلى النظام 

  .اد وتنفيذ قانون الماليةالمغربي للميزانية ومسلسل إعد
وتميزت أيضا هذه الدينامية بإعداد تقرير حول النوع االجتماعي وهو وثيقة ملحقة لمشروع قانون المالية 

هذا التقرير الذي هم في البداية أربعة قطاعات وزارية في  و سيغطي. 76 باعتباره وثيقة مستقلة آاملة2008لسنة 
 على تقييم وشفافية السياسات العمومية ورتكز تثقافةنشرتقريرويهدف هذا ال .77 قطاعا وزاريا17طبعته الثالثة، 

  .حديد األولويات والوسائل لتحقيقها ومدى تأثيرها على المستفيدينت
آما تعزز برنامج إدراج النوع االجتماعي في الميزانية بتوصيات السيد الوزير األول في رساالته 

 والتي تحث على األخذ بعين االعتبار بعد النوع 2008 و2007مالية لسنتي التأطيرية المتعلقة بتحضير قوانين ال
  .االجتماعي عند برمجة الميزانية

 ومن أجل تفعيل هذا المسلسل ومأسسة أآبر لبعد النوع االجتماعي في التخطيط ووضع الميزانية 
ابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني للسياسات العمومية بالمغرب، قدم قطاع المالية الدعم لقطاعين وزاريين هما آت

وقد مكنت هذه التجربة من . وآتابة الدولة المكلفة بمحاربة األمية والتربية غير النظامية إلعداد وتحليل الميزانية
جعل المغرب يحتل مكانة مهمة ضمن البلدان السباقة في هذا المضمار والتي ستشكل نموذجا حيا للقطاعات 

          .لباقي البلدانالوزارية المغربية و

                                                 
  .2007 و2006لتقارير االقتصادية والمالية لسنتي  آانت هذه الوثيقة توضع سابقا في الملحق ل 76
الفالحة والتنمية القروية، التربية الوطنية، الصحة، المالية، العدل، التشغيل، التجهيز، الطاقة، اإلسكان، آتابة :  القطاعات الوزارية المعنية هي 77

ة بالماء، تحديث القطاعات العامة، التكوين المهني، الشباب، الشؤون الدولة المكلفة باألسرة والطفولة واألشخاص المعاقين، آتابة الدولة المكلف
 . أيضا المندوبية السامية للتخطيط والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية2008ويغطي تقرير النوع االجتماعي لسنة . الخارجية والصناعة التقليدية
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  سنوات للنفقات العموميةالمتعددة الالبرمجة  2.6.2. 
سيساهم تطبيق إطار النفقات على  المدى  المتوسط  لثالث سنوات، طبقا لدورية الوزير األول ، 

ضمان استمرارية التوازنات الماآرو اقتصادية جل في تدعيم وسائل البرمجة والتحكيم  بين القطاعات أل
آما ستمكن هذه اآللية من .  تصريفها في إطار قوانين المالية يفية  اإلمكانيات المالية للدولة  وآى فيهاتراع
في توزيع الموارد بين مختلف القطاعات وتحسين مردودية تها فعاليتقوية  المالية العمومية وأداءدعم 

 للميزانيةسنوات المتعددة الرمجة  البحوللقطاعات الوزارية ل أآثر مع توضيح الرؤيةاالنجازات المالية 
امتداد  على برمجة الميزانيةذلك في تطبيق عملية التعاقد حول األهداف و الوسائل في إطار  سيساهمو.

  . تدعيم مسلسل التمرآز االعتماداتآذاثالث سنوات و
يستوجب إنجاز اإلطار الكلي للنفقات على المدى المتوسط تحضير وإنهاء اإلطارات القطاعية 

بعد تحديد الغالفات المالية تقوم مختلف الوزارات بتحيين إطاراتها و من تمو. للنفقات على المدى المتوسط
ا األخير في ذم هئ  يال، حيث يجب أنعها في إطار النفقات على المدى المتوسطيجمتالقطاعية والتي سيتم 

ن اإلطارات القطاعية للنفقات لكل تضمجب أن تيو (TOFT).   سنته األولى جدول العمليات المالية للخزينة
ومصالح الدولة  إطار حسابات رصد خاصة مجموع مواردها الخاصة المدرجة سواء فيحدة وزارة على 

  . منحالتي تهدف إلى تعبئة موارد مالية عبارة عن أو عن طريق عمليات الشراآة المسيرة بطريقة مستقلة
تضمن مختلف أنواع النفقات  يجب أن تقاتاإلطارات القطاعية للنفوتجدر اإلشارة آذلك أن 

مصالح  بو أو بحسابات رصد خاصة ألميزانية العامةسواء تلك المتعلقة با من طرف آل وزارة توقعةالم
سيسمح اختيار هذه المنهجية بتسهيل  و.  من طرف الوزارة المعنيةة المسيرالمسيرة بطريقة مستقلةالدولة 

  . المستقبلية للسياسات القطاعية وبنية الميزانية الجاري بها العمل بين تحليل اآلثار الماليةعالقةال
طار النفقات على المدى تهم إنجاز توقعات إ شرعت بعض الوزارات في ،في هذا الصددو

وزارة اإلسكان والتعمير ووزارة الصحة ووزارة ب يتعلق األمر على الخصوصالمتوسط الخاص بها و
  .الدولة المكلفة بالماء وآتابة ووزارة التجهيزالتعليم 

  ةتدعيم الالتمرآز الميزاني 3.6.2. 
يرتكز هذا الدعم على التعاقد في العالقات بين اإلدارات المرآزية ومصالحها الالممرآزة مما 

لمسيرين المحليين في تطبيق السياسات اسيساهم في خلق تناسق في األعمال المنجزة والتحسيس بمسؤولية 
  .الخدمات المقدمةالعامة وتحسين نوعية 

نجاز إ وفي إطار مسلسل تدعيم الالمرآزية التدبير المالي ، تم الشروع في ،إضافة إلى ذلك 
جل إدخال البعد الجهوي في تقديم ميزانية الدولة ومنح أ من يزانية المقائمةمجموعة من التدابير إلصالح 

 توزيعه على مختلف المالي للحكومة وآيفية  الجهدبراز المالية وإةآبر وتوسيع مجال نشر المعلومأشفافية 
  .جهات المملكة

   للمالية العموميةوتدبير المراقبة أنظمةتحديث   4.6.2. 
تحسيس المسيرين فيما التي تهدف إلى يندرج إصالح المراقبة في إطار المقاربة المالية الجديدة، و

آبر في استعمال أهم مرونة ع منحم دبيرهم للمالية العموميةيخص النتائج المحصل عليها من خالل ت
إلى تغيير المراقبة البعدية  الجاري بها العمل  بالمراقبة  اإلصالح ويهدف هذا . الموارد المالية المخولة لهم

  . نجازاتإلالمصاحبة والقبلية المعتمدة على تقييم ا
ائق المرتبطة توحيد اإلجراءات وتنسيق المناهج والوثلوقد أنجزت مجموعة من األعمال في إطار 

نجاز دليل مراقبة الصفقات العمومية ودليل مراقبة تصرفات موظفي إو يتعلق األمر ب. بمراقبة النفقات
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الدولة ودليل لحسابات االعتمادات وااللتزامات ودليل لتصنيف المالحظات الخاصة  بمراقبة االلتزامات 
  . بالنفقات

لاللتزامات بنفقات الدولة والخزينة العامة للمملكة باإلضافة إلى ذلك، يهدف توحيد المراقبة العامة 
آما يهدف آذلك  بالصرفبخلق قطب للكفاءات في مجال مراقبة التنفيذ وجعله الوسيط الوحيد لآلمرين 

  . هيكلة مراقبة التنفيذ حسب تطور المصالح اآلمرة بالصرف و رهانات النفقاتإلى عقلنة و

   لنفقاتوضع نظام للمراقبة المكيفة ل 5.6.2. 
يتعلق األمر بآلية جديدة تهدف إلى وضع نظام مكيف نظام المراقبة المكيفة للنفقات وتم اعتماد 

حسب قدرة المصلحة على التدبير انطالقا من التدقيق الخاص لهذا التدبير للمراقبة يتوقع التدخل التدريجي 
 المعلومات وتنسيق أنظمة ، تم الشروع في أشغال توحيد أنظمةهكذا و.سب نظام معلومات موحدو ح

قدرة التدبير بتقييم مدى آما شرعت المفتشية العامة للمالية بدعم من الخزينة العامة للمملكة . الحسابات
والتي وصلت  سارية المفعولاألشغال ال تهدف ،ذلكإضافة إلى . المالي والحساباتي لسبع وزارات

المراقبة المكيفة للنفقات نظام  وذلك عن طريق وضعلتخفيف من المراقبة البعدية مراحلها األخيرة إلى ا
   . على  المناطق الحساسة وإشراك المسيرين الذين يتوفرون على شروط األهلية في هذه العمليةوترآيزه

  تدابير أخرى لترشيد النفقات   6.6.2. 
للنفقات مع  تم إنهاء الدراسة المتعلقة بالتدبير المندمج العمومية، لنفقاتأحسن لجل تدبير أمن 

 وتهدف هذه الدراسة إلى تحسين التواصل بين األنظمة المعلوماتية لمختلف .وضع وحدة مكلفة بتطبيقها
لى مكننة تتبع االعتمادات المالية من أجل استغالل  أمثل إالمتدخلين في تنفيذ النفقات العمومية و

  .للمعلومات

  نحو شفافية أآبر للميزانية : 13إطار 
لحكومة في نشر المعلومات حول أنشطتها المالية والميزاناتية وتشجيع حصول تترجم إرادة ا  

 .العموم عليها على مستوى تقديم الوثائق وعلى مستوى التسيير الميزاناتي
فعلى صعيد تقديم الميزانية، يتجلى تعزيز الشفافية أوال على مستوى إغناء المعلومات الميزاناتية بمناسبة  

ويصاحب هذا المشروع ورقة التقديم والتقريراالقتصادي والمالي والتقرير حول . لماليةتقديم مشروع قانون ا
ويرافق أيضا مشروع . النوع االجتماعي والتقريرحول النفقات الجبائية والتقرير حول المؤسسات والمنشآت العامة

آما أن .  المسيرة بشكل مستقلقانون المالية التقرير حول الحسابات الخاصة للخزينة والتقرير حول مصالح الدولة
إدراج البعد الجهوي في تصنيفات المشروع وتوحيده وآذا تجميع وثائق الميزانية في وثيقة واحدة يسهل قراءة 

 .الميزانية واستغاللها
 وتشكل الميزانية جسر تواصل في قطاع المالية وذلك عبر التواصل المستمر حول الميزانية واللقاءات 

 المتمحورة حول الخطوط العريضة لقانون المالية وتنفيذه وآذا نشر المعلومات حول الميزانية الصحفية السنوية
  .عبر الموقع اإللكتروني للوزارة وتعميم الشأن الميزاناتي بإعداد ونشر المراجع والدالئل والمطابع

 اإلصالح فباإلضافة إلى االعتراف وتصفية متأخرات الدولة، تظهر الشفافية أيضا من خالل وضع
ويعزز هذا المسلسل رؤية وقراءة وتقييم وتدقيق األداء في . الميزاناتي المرتكز على النتائج وإعادة نشر الحسابات

، تم تقييم النظام الميزاناتي المغربي من طرف البنك الدولي آنظام فعال يضمن الشفافية 2006ففي سنة  .الميزانية
  .في المالية العمومية

لشفافية يتطلب إدراج إطارإجمالي للنفقات على المدى المتوسط  آإطار مرجعي لتحضير غير أن تشجيع ا
مشروع قانون المالية وإعداد القطاعات الوزارية لتقارير حول أداءها من شأنها أن تساعد على التحضير للتقرير 

طار القانوني للمقاربة العام حول أداء الفعل العمومي ومراجعة القانون التنظيمي للمالية من أجل إدراج اإل
                                                      . الميزاناتية المرتكزة على النتائج آقاطرة لترسيخ الشفافية
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  2010-2008متعددة السنوات للفترة الالبرمجة . 3
 وذلك من 2010 – 2008 ى ضمن رؤية متوسطة المد2008يندرج مشروع قانون المالية لسنة 

ويتوخى هذا التوجه تقوية انسجام . متعددة السنوات المتعلقة بالنفقاتال اإلدماج التدريجي للبرمجة أجل
  .استقرار اإلطار الماآرو اقتصادي واالستعمال األمثل للموارد الماليةهداف أالسياسات القطاعية مع 

  نتي على المدى المتوسطازيالمجال االقتصادي والم. 1.3
ق الواعدة لإلقتصاد الوطني، تمثل المرحلة الحالية من االنتعاش االقتصادي  انطالقا من اآلفا
تسريع وتيرة اإلصالحات الطموحة التي تم اتخاذها خالل السنوات األخيرة وفرصة سانحة لالستمرار

 ، االقتصاديةةآذلك، ولتعزيز الدينامي. بهدف تطوير أنشطة اقتصادية مثمرة والرفع من اإلنتاجية والتشغيل
 يجب الحفاظ على وتيرة مستقرة لتراآم رأسمال والرفع من وتيرة التشغيل ،الدورة الحالية بغض النظرعن

باالستفادة في المستقبل من التطور الديموغرافي المتزايد الذي يجب أن يكون له انعكاس على النشاط 
  .   االقتصادي وعلى التشغيل

حات المتجلية في تحديث السياسة الجبائية وعلى مستوى المالية العمومية، من شأن اإلصال
لية العمومية ال يجب أن تؤثر اتقوية المن أوترشيد النفقات منح إمكانية  توسيع المجال الميزاناتي، بحيث 

  .االجتماعيواالنعاش داء االقتصادي سلبا على اال
  المنحى العام للنمو االقتصادي. 1.1.3

على أنه النمو األمثل للناتج الداخلي الخام في ظل مناخ ) potentiel(يمكن تعريف النمو الممكن 
انطالقا من تطور ) potentiel de production(إن قياس إمكانية اإلنتاج . يطبعه استقرار معدل التضخم

 يسمح بتحديد مستوى اإلنتاج 78مخزون رأس المال واإلنتاجية اإلجمالية لعوامل اإلنتاج والشغل الممكن
  . واألسعارلألجور أفضل لالقتصاد  دون ارتفاع سريع الذي يضمن استفادة

وعموما، يمكن اعتماد مقاربتين أساسيتين لتقدير إمكانية العرض اإلنتاجي لالقتصاد، فهناك من 
جهة نموذج دالة اإلنتاج الذي يعتمد على تقييم النمو االقتصادي الممكن انطالقا من تحليل دقيق لتطور 

ومن جهة أخرى، هناك مقاربة . سية وهي التشغيل والتقدم التقني والرأسمالالمحددات االقتصادية األسا
إحصائية تهدف إلى استخراج المنحى العام لمسلسل الناتج الداخلي الخام المحقق باعتماد طريقة 

"Hodrick-Prescott." 
ظرا ويرتكز تحليل المنحى العام للنمو االقتصادي المغربي حول األنشطة غير الفالحية وذلك ن

ففي هذا السياق، يبين المنحى . أداء القطاع األول بسبب خضوعه للظروف المناخية المتقلبةلعدم إستقرار 
" Hodrick-Prescott"  عبر طريقة 2006-1980العام للناتج الداخلي الخام غير الفالحي خالل الفترة 

 سنة %5 إلى 1995 سنة %3,1تحسنا مستمرا في وتيرة تطوره منذ أواسط التسعينات حيث انتقل من 
2006.  

                                                 
  .انطالقا من منحى معدل النشاط ومعدل البطالة الهيكلي    يعرف78
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مبيان 29 : تطور منو الناتج الداخلي اخلام دون احتساب القطاع األول 
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الناتج الداخلي اخلام دون احتساب 

القطاع األول

املندوبية السامية للتخطيط : مصدر  املعطيات

منحى الناتج الداخلي اخلام دون احتساب 

القطاع األول

  
 عرف نوعا من )output gap(يتبين من الرسم البياني أن الفارق بين النمو المحقق والنمو الممكن 

االستقرار منذ منتصف التسعينيات، مما يفسر محدودية التأثيرات المناخية على األنشطة االقتصادية غير 
  .الفالحية

تج من خالل العالمة الموجبة للفارق بين النمو المحقق والنمو  نستن،المبيان أعالهوانطالقا من 
 دون ضغط قوي على قدرات  تقوية إمكانية النمو االقتصادي الوطني،خالل السنوات األخيرةن، الممك

   .اإلنتاج آما تبينه مختلف البحوث الميدانية حول الظرفية
 لعصرنة بفضل التأثير االيجابيويعزى ذلك أساسا إلى الرسملة المتزايدة لالقتصاد الوطني 

 هذه ميزتإلصالحات الهيكلية التي وااالستقرار الماآرواقتصادي انعكاسات  الوطني ونتاجي إلالنسيج ا
قطاعات جديدة واعدة خصوصا قطاع البناء واألشغال العمومية والتقنيات الحديثة  بروزآما ساهم . الفترة
ين والسياحة والخدمات الممنوحة للمقاوالت واألشخاص في تقوية  واالتصال واألنشطة المالية والتأمالبريد

  .التنمية الممكنة
  المتاحدعم النمو. 2.1.3

ينتظر أن يتدعم النمو خالل السنوات المقبلة على المدى المتوسط والطويل نتيجة تحسن اإلنتاجية 
قرار اإلطار الماآرواقتصادي اإلجمالية لعوامل اإلنتاج وذلك بفضل تطور التقنيات الحديثة لالتصال واست

  .وسيتعزز النمو آذلك بفضل تجميع رأس المال ودينامية سوق الشغل. وتسريع وتيرة اإلصالحات الهيكلية
، فسيسجل تحسنا خالل السنوات القادمة بفضل المشاريع المهمة التي ذاتي ال وبالنسبة للرأسمال

 و التهيئة الحضرية والمشاريع السياحية التي سية خصوصا بتحسين البنيات التحتية األسا التنفيذهي قيد
  .سيلعب صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادي واالجتماعية دورا مهما قي تمويلها

من جهة أخرى، من المنتظر أن تساهم اإلصالحات والتدابير التي تم اتخاذها فيما يخص 
تدعيم حجم االستثمارات خصوصا بالنسبة السياسات االقتصادية واستقرار اإلطار الماآرو اقتصادي في 

  .لقطاع اإلسكان ومشاريع البنيات التحتية والسياحة
بالحفاظ على إطار ماآرو وموازاة مع مجهود االستثمار، يجب أن يتدعم االدخار الوطني أآثر 

وتدعيم تحويالت المغاربة القاطنين بالخارج ووضعية أفضل للميزانية وتوفير فرص اقتصادي سليم 
 2%ومن  المنتظر أن تؤدي هذه الوضعية إلى استقرار فائض التمويل في مستوى . فضل لإلدخار الماليأ

  . االستثمار دون التأثير على ميزان األداءاتمما سيدعممن الناتج الداخلي الخام 
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وباإلضافة إلى ضرورة تعزيز االدخار، يجب إعادة هيكلته عبرالرفع من االدخارات طويلة األمد 
ومن دون ذلك، قد يواجه .  استثماري مهملبرنامجيز التمويل بدون وساطة وهي تمويالت مالئمة وتعز

االقتصاد الوطني مشكل تمويل االستثمارات على المدى المتوسط والطويل يستدعي اللجوء إلى تمويل 
  .ويل األمددينامية االدخارالطو تقوية  إلىلكن استمرار إصالح القطاع المالي يهدف بالخصوص  .خارجي

حسب توقعات مرآز  .وبخصوص تطوير الرأسمال البشري، فسيتدعم عبر النمو الديمغرافي
 59 و15ما بين ( من المتوقع أن يتواصل ارتفاع معدل الساآنة النشيطة الدراسات واألبحاث الديمغرافية،

   .2015-2007 خالل الفترة 1,5%وذلك بمتوسط سنوي قد يصل إلى ) سنة
في  سيساهم تحسن نظام التربية والتكوين على الصعيد الوطني وتعزيز جودته من جهة أخرى،

بفعل التدابيرالمتخذة إلنعاش التشغيل وتحسين تنظيم  ، وذلكتحسن اإلنتاجية اإلجمالية لعوامل اإلنتاج
  .وتدبير سوق الشغل خصوصا عبر اعتماد مدونة جديدة للشغل

  نتيازيالمتوسيع المجال  3.1.3. 
 من طرف السلطات العمومية خالل السنوات األخيرة على مستوى المبذولةجهودات المتنبؤ 

وسيستمر . تحسن ملموس في المجال الضريبي والميزاناتي بالمغربإلى النظام الضريبي وعقلنة النفقات 
معنى ب. التنمية االجتماعية النمو وعزيزهذا اإلتجاه نحو التحسن في المالية العمومية في المستقبل قصد ت

تمويل ل نتيازيالمتشكل المجال  ،مكن تعبئتها يموارد مالية و مصادرأخر، يتعلق األمر بالبحث عن 
  .النفقات العمومية الالزمة

اإلقتراض  و الضريبة :نفقات السلع العمومية عن طريق مجموعة من األنماطل يتموويتم  
ياني التالي تمثيال يتطابق مع اإلختيارات ويعرض الرسم الب. 79 والسينيورياجالهباتوالداخلي أوالخارجي 

ويبين هذا التمثيل غير المتضمن لجميع التدابير، . 80 نتيازيالماألربعة الممكنة من أجل توسيع المجال 
 لاالمجخلق التقليل من اإلآراهات التي تعيق هوامش مهمة على مستوى جميع الوسائل التي ترمي إلى 

  .نتيازيالم

                                                 
  .لكن هذه األخيرة ال تشكل نمط جيدا لتمويل االقتصاد. آذلك يمكن اللجوء لمؤخرات الدفع لتمويل النفقات  79

  
 . الممكن خلقه من طرف الدولة ارتبلطا بالحالة األولىالمجال الموازناتيآل محور هو مدرج بنسبة مائوية من الناتج الداخلي الخام ويرمز إلى   80
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الزيادة يف اهلبات

تقوية املوارد

سياسة التمويل

حتسني فعالية النفقات

العمومية

مبيان 30

  

               واردتقوية الم1.3.1.3.
آبديل  قدرة المالية العمومية على الوفاء تحقيق فائض في الموارد العموميةشرط  تطلبي

 العمومية ، يمكن للدولة توسيع الفضاء اتباإلضافة إلى ذلك، ومن أجل تحقيق استمرارية النفق. إلقتراضل
المزايا بائية مع السهر على أن تكون  بالزيادة في الموارد عبر األداوات الجبائية أو غير الجنتيازيالم

االجتماعية المستخلصة من النفقات العمومية أآبر من تكاليف استخالص الضرائب والكلفة اإلجتماعية 
  . للضريبةينخاضعال الضريبي أو التزايد في اإلتاوات المؤداة من طرف لثقلاالمترتبة عن ت ختالاللإل

 مجهود شيروي.  استغالل إمكانيات الموارد العموميةمدىويمكن مفهوم المجهود الجبائي من تقييم 
إمكانية تعبئة آليا في حين أن مجهود جبائي سلبي يبين ة أمعبموارد مكانية استخالص إجبائي موجب 

 عينة متوسطة لدىمقارنة مع سياسة بإجراء ويتم تقدير جودة تعبئة الضرائب . موارد غير مستغلة آليا
  .انسبييظل نوعا ما  فهذا التقدير .من الدول

 وبالتالي فإن المغرب ،ائي قريب من الصفر مند التسعيناتبوتظهر التقديرات القياسية، مجهود ج
. قد تبنى سياسة استخالص ضريبي ذات مستوى فعالية أقرب من المستوى المتوسط لكافة الدول النامية

فة إلى وباإلضا. لناتج الداخلي الخام من ا%0,6وفي المرحلة األخيرة، أصبح المجهود الضريبي سالبا ب  
اإلعفاءات  وعاء والحد منالجاري توسيع الالجبائي  اإلصالح توخى، ي إضافية لمواردمذرنمو اقتصادي 

  .وعصرنة اإلدارات الجبائية

        تحسين فعالية النفقات العمومية2.3.1.3.  
 خلق مجال ميزاناتي  وذلك عبرالنفقات فيالقتصاد ليشكل تحسين فعالية النفقات العمومية مصدرا مهما 

وفي هذا االتجاه يجب إعطاء األولوية إلى استهداف وترشيد هذه .  النفقات العموميةمنتقليص المن شأنه 
 مع  المقاصة، وإعادة هيكلة المؤسسات والمقاوالت العموميةوعلى الخصوص بتخفيض مصاريف النفقات

ذا، سيمكن تحرير موارد عمومية من توجيهها لنفقات عمومية وهك. تخفيض نسبة التحويالت الموجهة لها
  . مصداقية الدولة وبالتالي قدرتها على اإلقتراضمن قوى بطريقة غير مباشرة يسمما منتجة 

  الهبات منالزيادة  3.3.1.3. 
يتوفر السياق هذا  فيف. رؤية واضحة على ببالدنا من الهبات ى المجال الميزاناتي المتأتعتمدي

المبالغ على األمد المتوسط مما في هذا الصدد حددت قد ولتعبئتها  مجموعة من الوسائل  علىربالمغ
،  للجواروسائل األوربيةالويتعلق األمر أساسا ب. يمكن البالد من التوفر على مجال ميزاناتي متزايد

يتبين أنه من  ذاهك. وبالموارد التي سوف تتأتى من اتفاقية الصيد البحري) MCA( األلفية تحديحساب و
  . موارد على مستوى الهباتيتم تعبئة المتوقع أن
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  2010اإلطار الماآرواقتصادي في أفق . 2.3  
 تحسنا ملحوظا في التوازنات 2010تبين توقعات مؤشرات االقتصاد الوطني في أفق سنة 

اءات المتخذة الماآرواقتصادية بفضل محيط دولي أآثر تشجيعا من السابق ومواصلة اإلصالحات واإلجر
ويعتمد اإلطار  .لصالح المبادرة الحرة ودينامية الطلب والتطور المستمر لألنشطة المنتجة

 وعلى مجموعة من الفرضيات 2007 على توقعات نهاية سنة 2010-2008الماآرواقتصادي للفترة 
  . المرتبطة بالمحيط الوطني والدولي

  توقعات المحيط الدولي والوطني . 1.2.3
وقع أن يتعزز النشاط االقتصادي العالمي بفضل النمو االقتصادي في الواليات المتحدة من المت

آما ستعرف التجارة العالمية . وبتحسن النشاط االقتصادي في اليابانومنطقة األورو األمريكية والصين 
لصاعدة والبلدان تطورا مهما نظرا للتحسن الملحوظ للمبادالت التجارية في البلدان المتقدمة وفي البلدان ا

  .النامية
آما أن توقعات التجارة الخارجية للسلع والخدمات على الصعيد الوطني ستكون مشجعة مستقبال 

الدولية   مع االلتزاما تموازاةبفضل استمرار تفعيل إعالن أغادير والتفكيك التدريجي للحقوق الجمرآية 
 والتبادل الحر مع االتحاد األوروبي والواليات للمغرب واآلثار اإليجابية المنتظرة التفاقيات الشراآة

المتحدة األمريكية وترآيا والتي ساهمت في دعم الصادرات المغربية بتوسيع مجال أنشطتها وتقليص 
  .تكاليف تموينها

ومن المنتطر أن تستفيد المبادالت الخارجية أيضا من طلب خارجي جيد على المنتجات الوطنية 
والتي تم " المهن العالمية للمغرب"عات التصديرية ارتباطا مع التوجه نحو ومن تحسن تنافسية القطا

ومن تعزيز دينامية التهيئة السياحية والحضرية التي من شأنها ترسيخ مكانة " انبثاق"تفصيلها في مخطط 
  .السياحة آمصدر أول للمداخيل من العملة الصعبة

الفرضية المتعلقة بالسعر المتوسط للنفط الخام ويأخذ اإلطار الماآرواقتصادي بعين االعتبار آذلك 
دوالر للبرميل  75 بعد سعر 2010و 2009دوالر للبرميل الواحد بين سنة  70والذي يتوقع أن يبلغ 

 دوالر 46، أي 2007أما سعر الفوسفاط، فقد يستقر في مستواه المسجل خالل سنة .   2008الواحد سنة 
يا لصادرات الفوسفاط ومشتقاته ارتباطا مع ورشات الشراآة للطن الواحد في ظل ظرفية مشجعة نسب

واحد خالل الفترة الورو لألبالنسبة   الدوالر 1,3وعلى مستوى سعر الصرف، ستبلغ قيمة. الجارية
2008-2010.  

 60وبالنسبة للمحيط الوطني، تتجلى فرضية اإلنتاج الزراعي في موسم سنوي متوسط في حدود 
وسيستفيد أيضا النشاط االقتصادي الوطني من تواصل اإلصالحات . 2008ن سنة مليون قنطار ابتداءا م

القطاعية والهيكلية من أجل دعم البنيات اإلنتاجية لالقتصاد الوطني وتوفير الشروط الالزمة الندماج أآبر 
  . في االقتصاد العالمي

  التوقعات االقتصادية على المدى المتوسط . 2.2.3
بأسعار ( من حيث الحجم %6,1لمتوقع أن يرتفع الناتج الداخلي الخام بـمن اوفي هذا السياق، 

يعزى هذا التطور في النشاط االقتصادي أساسا إلى تحسن سو. 2010 و2008بين سنة ) السنة السابقة
 لدينامية نظرا 6,4%بـأما القطاع الفالحي، فيتوقع أن تتزايد قيمته المضافة . %6األنشطة غير الفالحية بـ

ة تربية الماشية والزراعات الصناعية وزراعة الخضر وإلى التأثيرات الجيدة للتجهيزات أنشط
أما قطاع الصيد البحري، فمن المنتظر أن يستمر في تطوره . الهيدروفالحية والتقنيات الحديثة للري
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ث ارتباطا مع تهيئة السواحل وعصرنة الصيد الساحلي وحماية الموارد البحرية وآذا تحسين وتحدي
  .الصناعات التحويلية لمنتجات البحر وتوسيع وعصرنة شبكات التوزيع والتسويق
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منحى الناتج الداخلي اخلام دون 

احتساب القطاع األول

املندوبية السامية للتخطيط : مصدر  املعطيات

مبيان 31 : تطور منو الناتج الداخلي اخلام دون احتساب القطاع األول 

  
 بفضل تطور %5,7 نموا بـ2010 و2008سنتي  بين  ماومن المتوقع أن يسجل القطاع الثاني

حيث ستتعزز دينامية قطاع . نشاط قطاع البناء واألشغال العمومية والطاقة والمعادن واألنشطة الصناعية
مدن " ارتباطا باستمرار أشغال البناء خاصة السكن االجتماعي وبرامج %8,7ء واألشغال العمومية بـالبنا

  .والبنيات التحتية األساسية) المكوآية(والمدن المدارية " بدون صفيح
آما من المنتظر أن يستفيد قطاع الطاقة من الظرفية المشجعة بالرغم من توقع بقاء أسعار النفط 

وسيتعزز هذا المنحى بفعل توسع وتحديث تكرير البترول وتزايد . في األسواق الدوليةفي مستوى عال 
قطاع الآما سيستمر . الطلب الداخلي وتحرير سوق الطاقة وتواصل تفعيل برنامج الكهربة القروية

في تحسنه بفضل الجهود المبذولة من أجل رفع إنتاجيته وتحسين استخراج واستغالل الموارد المعدني 
تطويرصادرات لومن المتوقع أن تعزز الشراآات الجديدة خاصة مع المجموعات األسيوية . معدنيةال

  .الفوسفاط ومشتقاته وتولد آثارا إيجابية على الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية
 في المتوسط %6ومن جهة أخرى، ينتظر أن تسجل القيمة المضافة للقطاع الثالث ارتفاعا بـ

فيتوقع استمرار دينامية القطاع  .الجيد المتوقع ألنشطة التجارة والسياحة والنقل واالتصاالتنتيجة األداء 
السياحي تبعا لتعزيز النمو االقتصادي العالمي والسياحة الدولية وتسريع وتيرة تنفيذ األوراش المبرمجة 

ل الجوي ومن فتح  من تحرير النق أآثروينتظر أيضا أن يستفيد القطاع. 2010في إطار استراتيجية 
  .األجواء وآذا من اتفاقيات الشراآة وتحسين أنماط وطاقات التسويق للمنتوج السياحي المغربي

ومن المنتظر أن تتعزز القيمة المضافة ألنشطة النقل بوضع برنامج يهدف إلى تحرير واستكمال 
طالق أشغال ميناء طنجة آما يتوقع أن يساهم ان. الشبكات الطرقية والطرق السيارة والسكك الحديدية

ويتوقع آذلك أن تتحسن أنشطة البريد واالتصاالت نتيجة . المتوسطي أيضا في دينامية النقل البحري
  .تطوير األنترنت والتقنيات الجديدة لإلعالم واالتصال وخدمات البريد

  تعزيز النمو االقتصادي بدينامية الطلب  
ألسعار الجارية في دعم النمو االقتصادي، الطلب، سيستمر استهالك األسر باعلى مستوى 

وينتظر أن تتدعم هذه الدينامية بتحسن سوق الشغل وبتزايد . 2010 و2008سنة  بين 7,8%بارتفاع ب
في لألسر بالتحكم دخل األسر وتعزيز تحويالت المغاربة القاطنين بالخارج وبالحفاظ على القدرة الشرائية 

  . التضخم
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في منحاها ) باألسعار الجارية(متوقع أن تستمر وتيرة نموه وبخصوص االستثمار، من ال
سنة  30,6% بعد 2010 من الناتج الداخلي الخام سنة 34,2%التصاعدي لرفع معدل االستثمار إلى 

آما . ويعزى هذا االرتفاع أساسا إلى تواصل التزايد القوي لالستثمارات العمومية منها والخاصة. 2007
الكبيرة زز هذه الوضعية أيضا بتدفقات االستثمارات األجنبية بفضل المجهودات أنه من المنتظر أن تتع
وينتظر تدعيم هذه التوقعات بالحفاظ على مستوى عال لالدخار الوطني الخام، . لجلب الرساميل األجنبية

  .2007 سنة 35,3% مقابل 2010من الناتج الداخلي الخام سنة  36,5%أي 
  رجيةاستمرار تعزيز الوضعية الخا

في مجال المبادالت الخارجية وبالرغم من تفاقم عجز الميزان التجاري الذي من المتوقع أن 
 من الناتج %1حدود يتدهور أآثر، ينتظر أن يبقى رصيد الحساب الجاري لميزان األداءات فائضا في 

الخصوص وتفسر هذه الوضعية بتزايد صادرات الخدمات والتحويالت وب. الداخلي الخام في المتوسط
  .عائدات األسفار بفضل األداء الجيد للقطاع السياحي

ومن جهة أخرى، وارتباطا مع دينامية الطلب األجنبي الموجه للمغرب وأخذا بعين االعتبار 
اتفاقيات التبادل الحر مع الواليات المتحدة األمريكية وترآيا وبعض الدول العربية جنوب البحر المتوسط، 

وينتظر أن تساهم في هذا . 2010-2008خالل الفترة  11,5%نمو الصادرات يتوقع أن تبلغ وتيرة 
يعات التطور أساسا صادرات المواد النهائية خاصة المواد المصنعة بفضل استمرار األداء الجيد لمب

  .المنتجات اإللكترونية وإلى دينامية صادرات النسيج واأللبسة
فضل تطوير قطاع الصيد البحري واالرتفاع آما يتوقع أن تتعزز صادرات المواد الغذائية ب

المرتقب للصادرات الفالحية نتيجة المفاوضات الفالحية بين المغرب واالتحاد األوروبي وتحسن العرض 
  .التصديري الناتج عن تفويت األراضي الفالحية

ومن جهتها، يرتقب أن تعرف صادرات الخدمات تزايدا بفعل السياسة اإلرادية التي تنهجها 
وبذلك، ينتظر أن يتدعم . "انبثاق"سلطات العمومية في مجال إنعاش ترحيل الخدمات في إطار مخطط ال

المنحى التصاعدي المالحظ خالل السنوات األخيرة خاصة بفضل تطوير مراآز االتصال وخدمات 
مع استكمال ومن المتوقع أن تتعزز المداخيل السياحية . الهندسة وتقنيات اإلعالم وعائدات صناعة األفالم

 تحويالت المغاربة  في ما يخصأما. المخطط األزرق والدخول حيز التطبيق لبرنامج فتح األجواء
  .القاطنين بالخارج، فيرتقب أن تستمر في ارتفاعها خالل هذه الفترة

 بين سنة %11,7سنوية تبلغ وعلى مستوى الواردات اإلجمالية للسلع، فينتظر تزايدها بوتيرة 
 التجهيز ودون احتساب الطاقة والمحروقات، سيهم هذا االرتفاع أساسا مشتريات مواد. 2010 و2008

ومن جهتها، . وأنصاف المواد ارتباطا مع التفكيك الجمرآي والتحسن المرتقب لألنشطة غير الفالحية
ى يتوقع نمو واردات المواد االستهالآية بشكل ملموس اعتبارا للتفكيك التدريجي للحقوق الجمرآية عل

ومن المتوقع أيضا، أن يستمر ضغط فاتورة . المواد المصنعة محليا واستقرار الواردات المتعلقة بالمناولة
الطاقة على المبادالت الخارجية بسبب بقاء أسعار النفط الخام في مستوى عال في األسواق الدولية ونظرا 

  .    رويةللطلب المتزايد المرتبط بالنشاط االقتصادي واستكمال الكهربة الق
  التحكم في التضخم

من المرتقب أن ال يترجم بقاء أسعار النفط والمواد األولية المستوردة خالل فترة التوقعات في      
باإلضافة إلى ذلك، من شأن استمرار السياسة النقدية . مستويات مستقرة بزيادة في التضخم المستورد

ميزانية وتكاليف عوامل اإلنتاج أن تحافظ على المالئمة ووضع نظام صرف عصري والتحكم في عجز ال
وسيمكن ذلك من الحفاظ على القدرة الشرائية لألسر ومن تعزيز . %2مستوى معتدل للتضخم في حدود 

  .  تنافسية االقتصاد الوطني
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   المالية العمومية على المدى المتوسطورتط   3.2.3.
غير أن هذه . مرار الميوالت الحديثة يعكس مظهر المالية العمومية على المدى المتوسط است

تأثير التدابير المبرمجة على المدى  األخذ بعين االعتبارالتطلعات تجرى ضمن  تشريع  مستقر أي دون 
وتبين هذه التطلعات تحسنا متواصال لإلدخار العمومي واستقرارا للعجز اإلجمالي في أقل من . المتوسط

مار نسبة إلى الناتج الداخلي الخام والتراجع المتواصل للضغط  رغم التطور الملحوظ لنفقات اإلستث3%
  .%20الضريبي الذي سوف يبلغ 

  تطور الموارد1.3.2.3. 
يعزى تطور الموارد إلى األداء الجيد للموارد الجبائية وأساسا الضرائب المباشرة التي ستعرف 

ضرا ئب غير المباشرة وبخصوص موارد ال. %9حصتها من الناتج الداخلي الخام استقرارا حول 
الضريبة علي القيمة المضافة، الضرائب الداخلية على االستهالك، الرسوم الجمرآية و (بالمفهوم الواسع 

نمط تطور الضرائب المباشرة نظرا للتطور المعتدل ستتطور بنمط أقل من ) حقوق التسجيل والتنبر
وستتناقص موارد هذه األخيرة . موارد الجمرآيةللضرائب الداخلية على اإلستهالك وبتأثير اإلنفتاح على ال

 من الناتج الداخلي الخام على  نقطة1,5 نقطة من الناتج الداخلي الخام في السنة لتمثل تقريبا 0,2بنحو 
  .المدى المتوسط

وخصوصا موارد اإلحتكارات  منتظمأما بخصوص الموارد غير الجبائية، فستستمر في تزايد 
إال أن . ي الوضعيات اإلقتصادية والمالية للمؤسسات والمقاوالت العموميةبارتباط مع التطهيرات ف

حصتها من الموارد اإلجمالية وفي الناتج الداخلي الخام ستعرف تناقصا خفيفا في حين أن حصة موارد 
  .الخوصصة من الموارد اإلجمالية ستصبح مهمشة شيئا فشيئا

   تطور النفقات2.3.2.3. 
وتماشيا مع .  الناتج الداخلي الخام وتيرةأقل من  وتيرةبومية، ستتطور فيما يخص النفقات العم

التوجه المسجل، فإن مجهود الدولة في مجال  تقليص النفقا ت العادية سيكون مهما بالخصوص في الفترة 
ويأخد هذا . 2007 نقط من الناتج الداخلي الخام مقارنة مع 3وسينبثق عنها اقتصاد بما يقارب . المعتبرة

وبالتالي، فإن وزنهم في .  سنويا%4التطور المتوقع بعين اإلعتبار النمو المتوسط لنفقات األجور ب 
  . على المدى المتوسط9,5%الناتج الداخلي الخام سيبلغ أقل من 

 في المتوسط سنويا %3وبخصوص نفقات السلع والخدمات األخرى، فستعرف تزايدا بأآثر من 
صة ستستمر في إثقال الميزانية وخصوصا بسبب تدعيم غاز البوتان وعدم غير أن النفقة الصافية للمقا

  .التطبيق الكلي لنظام مقايسة المنتجات النفطية
 ادخار عمومي أآثر فأآثر أهمية بحيث ستمثل  العاديةوسينتج عن تقريب الموارد من النفقات

  .2010 من نفقات اإلستثمار في أفق 56%
 االستثمار أهمية أآبر في إطار مواآبة اإلصالحات البنيوية و سيعرف مجهود الدولة في مجال

 من الناتج الداخلي الخام سنة 3,7%وسيرتفع هذا األخير باستمرار، اذ سينتقل من . والسياسات القطاعية
وأخذا بعين اإلعتبار لهذه المجهودات  في مجال اإلستثمار، فإن مجموع . 2010 في أفق %5 إلى 2007

من الناتج الداخلي الخام 2,5%ة ستسفر عن عجز إجمالي متحكم فيه سيصل إلى التطورات الناتج
  .2010-2008آمتوسط خالل الفترة 
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باإلضافة إلى ذلك، فإن حساب الرصيد األولي سيمكن من إظهار أن وضعية المالية العمومية 
ن الناتج الداخلي الخام  نقطة م0,5وبالفعل سيبلغ هذا الرصيد . ستشهد تحسنا مهما خالل السنوات المقبلة

ويدل هذا على أنه دون احتساب فوائد الدين الناجمة عن االلتزامات المالية . آمتوسط خالل فترة اإلسقاط
  . الفارطة، ستستمر السياسات الجبائية والمالية المتبعة في تطهير وضعية المالية العمومية

لألعباء المالية خالل السنوات األخيرة ويمثل هذا المؤشر عامال أساسيا في مقاربة تحمل الدولة 
ويمكن أن يدعم هذا التحسن في  .بحيث أن معدل الفائدة الحقيقي يبقى أصغر من معدل النمو االقتصادي

في هذا اإلتجاه ستواصل الدولة تطبيق اإلصالحات خاصة . الوضعية المالية إذا تم تحقيق هوامش إضافية
  .المتعلقة منها بالسياسات الجبائية

  دينامية معدل المديونية 3.3.2.3. 
يشكل تقليص معدل الدين مرحلة أساسية المتصاص آثار مختلف الصدمات الخارجية على المالية 

باإلضافة إلى التحكم في العجز المالي عن طريق الرفع من النمو والتحكم في النفقات آعوامل و .العمومية
نها على الخصوص ، ممعدلهذا الهم في تخفيض  تساعوامل أخرى هناك تساهم في تقليص المديونية

  .الدين وسوق سندات االقتراض حجمالقدرة على تدبير الدين ومميزات 
إلبراز هوامش التحرك في مجال قدرة الخزينة على تحمل أعباء الدين، تم القيام بتوقعات على و

رتكز على التغيرات في المدى المتوسط من أجل تقييم قوة النتائج عن طريق تحليل الحساسية التي ت
و ال تأخذ هذه التوقعات بعين االعتبار تأثير عمليات إعادة شراء السندات . مختلف محددات معدل الدين

  .قبل األجل في إطار التدبير النشيط للدين
 نقطة في السنة ولو بمعدل سنوي 0,6من الممكن تقليص معدل الدين المباشر للخزينة بما يقارب 

 نقطة 0,8من آلفة الدين الداخلي ب  قلأ والذي يعتبر 5,2%تج الداخلي الخام اإلسمي ب متوسط لنمو النا
وهكذا، في المدى المتوسط، . وذلك عن طريق رصيد أولي أآبر من الذي يمكن من تحقيق استقرار الدين

مكن  من الناتج الداخلي الخام و بالتالي، سيأخذ الدين العمومي مسارا ي%52سيصل معدل الدين إلى 
  .التحكم فيه

 2008قانون المالية لسنة مشروع . 4
  2008السياق الماآرواقتصادي لقانون المالية لسنة . 1.4

ترتكز التوقعات الماآرواقتصادية والمالية على المدى القصير والتي تمهد لمشروع قانون المالية 
ط الوطني والدولي سنة  وعلى الفرضيات التي تميز المحي2007 على توقعات اختتام سنة 2008لسنة 

2008.  

       بالرغم من الظروف المناخية السيئة%2,5 جاورينمو اقتصادي . 1.1.4
 في االرتفاع، معززا أساسا 2007من المتوقع أن يستمر النشاط االقتصادي الوطني خالل سنة 

 2006 سنة %8 مقابل %2,5فيرتقب أن يبلغ معدل النمو االقتصادي . بدينامية األنشطة غير الفالحية
 مليون قنطار 20 يرتكز على موسم فالحي يناهز %18ويشمل تراجعا في نشاط القطاع الفالحي بحوالي 

أما . وعلى األداء الجيد لباقي الزراعات وعلى انتعاش طفيف لنشاط تربية الماشية والصيد البحري
  .مستقرة حافظ على وتيرة نموفستاألنشطة غير الفالحية، 

 سنة %5,6 وينتظر أن يبلغ معدل تزايدها ،األنشطة غير الفالحيةأداء تعزز ، 2004فمنذ سنة 
 بفضل األداء الجيد للقطاع الثاني خاصة قطاعات 2005 سنة %5 و2006سنة 5,9%  مقابل 2007

لعب دور المحرك للنمو االقتصادي وآذا القطاع الثالث وبالخصوص تي تالوالبناء واألشغال العمومية 
وهكذا، سيتعزز قطاع البناء واألشغال العمومية . االتصاالت والخدمات المقدمة للمقاوالتقطاع السياحة و
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. باستمرار إنجاز المشاريع الكبرى للبنيات التحتية والسكن االجتماعي وآذا القطاعات المرتبطة به
 %35 يحوال والقروض البنكية المقدمة لهذا القطاع %16,4وسيترجم ذلك بارتفاع مبيعات اإلسمنت بـ

  .2007عند نهاية غشت 
وتحسين " انبثاق"ويرتقب أن يتحسن المنحى التصاعدي للقطاع الصناعي بتفعيل مخطط 

لمغرب وبانعكاسات األداء الجيد لقطاعات البناء االصادرات بفضل تعزيز النشاط االقتصادي لشرآاء 
 سنة %5,5لقطاع الثاني نموا بـيتوقع أن تسجل القيمة المضافة لو. المرتبطة بهاالصناعات على والنقل 
 بفضل تزايد القيمة المضافة لقطاع البناء واألشغال العمومية والصناعات التحويلية وقطاع المعادن 2007

  .وقطاع الطاقة
 قطاع السياحة ديناميةآما ستستفيد أنشطة الخدمات من اآلثار اإليجابية للقطاع الثاني ومن 

 غشتوتؤآد المعطيات المتوفرة عند نهاية . دمات المقدمة للمقاوالتواالتصاالت والخدمات المالية والخ
 السياحي في أداءها الجيد رغم أحداث مارس وأبريل القطاعالمرتبطة بنشطة ألفقد استمرت . هذه النتائج

الشأن  آذلك. رديء الموسم الفالحي التأثيررغم  آما تدعم قطاع النقل بفضل دينامية النقل الجوي. 2007
، 2007، وبرسم سنة هكذا. ديناميتهالذي يواصل في قطاع االتصاالت والتقنيات الحديثة لإلعالم ل بة بالنس

ويشمل هذا التطور . 2006 مقارنة مع سنة %5,7يتوقع أن تسجل القيمة المضافة للقطاع الثالث ارتفاعا بـ
   .التتزايد القيمة المضافة للفنادق والمطاعم وللتجارة وللنقل وللبريد واالتصا

ومن جهة أخرى، سيتعزز نمو االقتصاد الوطني  بالطلب الداخلي ولكن بمساهمة أقل مما عرفته 
ومن . 2006 سنة %7,8 مقابل 2007 سنة %5,5وهكذا، سيعرف استهالك األسر نموا بـ . 2006سنة 

نظرا المنتظر أن يعوض ضعف الدخل في الوسط القروي نتيجة تدهور الموسم الفالحي بتحسن األجور 
آما . لتخفيض معدل الضريبة على الدخل من جهة  ولألداء الجيد للقطاعات غير الفالحية من جهة أخرى

  . سيحافظ طلب غير القاطنين على منحاه التصاعدي بفضل دينامية القطاع السياحي
 هذه التحوالت منها األداء الجيد 2007غشت عند متم  ،المتوفرةالظرفية وتؤآد المعطيات 

ةيل الجبائية خاصة الضريبة على القيمة المضافة للمداخ  عند متم %18,8بـالتي ارتفعت  والداخلي
  . 2007 عند نهاية غشت %30,1بـوتزايد القروض البنكية المخصصة لالستهالك  2007 غشت

ن يرتفع معدل االستثمار  بمختلف مكوناته وأ2007من المتوقع أن يتعزز االستثمار اإلجمالي سنة 
وقد ترجمت هذه الدينامية بارتفاع واردات مواد التجهيز الصناعي .  من الناتج الداخلي الخام%30,6إلى 

 عند نهاية غشت وعدد الشهادات %20,7 وتزايد القروض البنكية المقدمة للتجهيز بـ%12,7بـ 2007
بية الخاصة، أما االستثمارات والقروض األجن.  عند متم يونيو%20السلبية الممنوحة لخلق المقاوالت بـ

 من %89,2مليار درهم منها  23,4 لترتفع إلى 2007ثتنبرفقد حافظت على وتيرة نموها في نهاية 
  .االستثمارات المباشرة

وعلى مستوى المبادالت الخارجية، يرتقب أن تسجل صادرات السلع والخدمات تباطؤا بعد األداء 
 %14,8 مقابل 7,4%  بت المغرب ارتفاعافيتوقع أن تسجل مبيعا.  2006 و2005سنة بسجل مالجيد ال

معززة بتحسن مبيعات الفوسفاط  %7,7ويغطي هذا التطور تزايدا في صادرات السلع بـ. 2006سنة 
ومن المتوقع أيضا أن ترتفع صادرات الخدمات بوتيرة . واألسمدة والنسيج والخيوط واألسالك الكهربائية

أما الواردات من . ستوى الخدمات المقدمة للمقاوالتمتزايدة سواء على مستوى االتصاالت أو على م
 نظرا لتزايد مشتريات القمح ومن جهة 2007 سنة %13,4السلع والخدمات، فمن المنتظر أن ترتفع بـ 

وبذلك، يتوقع أن تتزايد واردات السلع . أخرى مشتريات مواد التجهيز وأنصاف المواد ومواد االستهالك
أما تدهور العجز التجاري، فمن المتوقع أن تتم تغطيته آليا باألداء . 2006 سنة %13,8 بعد %12,8بـ

  . القاطنين في الخارجتحويالت المغاربةالجيد لمداخيل األسفار و
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  2008 لسنة التوقعات االقتصادية والمالية. 2.1.4
، سيعرف االقتصاد الوطني تطورا إيجابيا بفعل مالئمة 2008حسب التوقعات االقتصادية لسنة 

  . لمناخ الدولي وتطور األنشطة غير الفالحية وانتعاش آل من الطلب الداخلي والخارجيا

  الفرضيات المرتبطة بالمحيط الدولي. 1.2.1.4
خالل  4,9% تتراجع وثيرة النمو العالمي، حسب صندوق النقد الدولي، إلى حدودمن المرتقب أن 

 النمو االقتصادي بالواليات معدلراجع  وذلك ارتباطا بت2006 سنة 5,4% بعد 2008 و 2007 تيسن
سجل ارتفاعا ي قبل أن 2007سنة  2,2%   إلى2006سنة  3,3%نتقل من ي سوالذيالمتحدة األمريكية 

 رئيسيآما سيعرف النشاط االقتصادي لمنطقة األورو، الشريك ال. 2008 سنة نقطة في  0,6طفيفا ب
النقدية  التدريجي للمواآبة التراجع بفعل 2007سنة %  2,3 بعد 2008 سنة 2,2%معدل نموللمغرب، 

  . صارمة في آل من ألمانيا وإيطالياماليةنهج سياسة و
ينتقل من من المفترض أن آذلك سيتم تسجيل بعض البطء في النمو االقتصادي باليابان والذي 

في حين سيستمر .  ارتباطا بضعف الطلب الخاص2008خالل سنة  1,9% إلى 2007سنة  %2,3
خالل سنة    10,7% النمو منمعدل بالرغم من تراجع مرتفعةتصاد الصيني في تسجيل نسب نمو االق

 حيث ، بالنسبة لالقتصاد الهندي الشأنآذلك .2008سنة 9,5%   ثم إلى2007سنة  %10 إلى 2006
  .2006سنة  9,2% و 2007سنة  8,4% بعد أن سجل 2008سنة  7,8%صل إلى ي النمو سمعدل

 0,4يقدر ب   إرتفاعا طفيفا وثيرة نمو السلع والخدماتجلس، ستارة العالميةالتجى مستوى لع
باستقرار نسبي سينعكس هذا التطورو . 2007سنة   %7بعد  %47, مسجلة 2008نقطة خالل سنة 

الطلب العالمي الموجه يسجل قد و. 2008 ةخالل سن 5%بوتيرة تقارب لطلب العالمي الموجه للمغربل
  .2008سنة  4,5% إلى التراجع إذ سيصل بعض  األوروبياالتحادللمغرب من 

أما فيما يخص متوسط سعر النفط الخام، من المحتمل أن يستقر في مستوى مرتفع في السوق 
وبالنسبة ألسعار . الطاقةعلى ي ملاعنتيجة تزايد الطلب الدوالر للبرميل  75العالمي أي في حدود 

.  مع ظرفية مالئمة نسبيا للتصدير2008ر للطن خالل سنة  دوال46تظل في حدود  ينتظر أن الفوسفاط 
  بفضل استقرار اإلنتاج2008دوالر للطن خالل سنت  250تستقر أسعار القمح في حدود قد في المقابل 
  . في أغلبية الدولالمنتضر

الر دو 1,4وعلى مستوى سعر الصرف األورو بالدوالر األمريكي سيستقر هذا األخير في حدود 
  .2008 خالل سنة لألورو

  على مستوى المحيط الوطني
 إلى 2008حسب الفرضيات المرتبطة باالقتصاد الوطني سيصل محصول الحبوب خالل سنة 

 بنمو في المنتوجات 2008 سنة ميزتتإذ س. 2007 مليون قنطار سنة 20 مليون قنطار مقابل 60
 سيستفيد النشاط االقتصادي الوطني ،لكباإلضافة إلى ذ .الصناعية، وقطاع الماشية وقطاع الصيد البحري

شروط  توفيرومن مواصلة اإلصالحات القطاعية والهيكلية قصد تعزيز البنيات االقتصادية الوطنية 
  . في االقتصاد العالمي االقتصاد الوطنيمواتية إلدماج

تقبل ي المس فتتعززمن المحتمل أن أما فيما يخص آفاق الصادرات المغربية من السلع والخدمات 
 وتطبيق توصيات اتفاقيات التبادل "انبثاق"لبرامج المسجلة في مخطط خصوصا بفضل نضج بعض ا

  .يمكن المغرب من ولوج أسواق جديدة للتصديرس  مماالمتوسط-الحر واالستفادة من خدمات ميناء طنجة
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  التوقعات االقتصادية. 2.2.1.4
  انتعاش في معدل النمو اإلقتصادي  

 معدل نمو في حدود 2008 مالئم نسبيا سيسجل االقتصاد الوطني خالل سنة في إطار مناخ دولي
ويعزى هذا االرتفاع إلى تزايد آل من الناتج الداخلي الخام غير الفالحي . 2007سنة  2,5%مقابل  %6,8

  .على التوالي 12,8%و  %16,والقيمة المضافة للقطاع الفالحي ب 
للقطاع الفالحي إلى تحقيق محصول زراعي متوسط في  في القيمة المضافة تفاعرهذا االويعزى 

المنتوجات إلى المحصول الجيد في  مليون قنطار، وآذلك إلى دينامية أنشطة تربية الماشية و60حدود 
  .أشجار الفواآهو الصناعية

ومن جهتها، ستعرف القيمة المضافة لقطاع الصيد البحري دينمامية جديدة بفضل اإلجراءات 
ار البرنامج الوطني لتهيئة الساحل وعصرنة الصيد الساحلي، ووضع برنامج يهدف الحفاظ المتخذة في إط

على الثروات المائية، وتحسين وتحديث الصناعات التحويلية لمنتوجات البحر وآذا توسيع شبكة التوزيع 
  .والتسويق

  ةالفالحيتطور األنشطة غير
 مقابل 2008سنة  %16,حي ارتفاعا بنسبة من المتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الخام غير الفال

هكذا سيتم تسجيل انتعاشا في القطاع .  بفضل دينامية القطاعين الثاني والثالث2007خالل سنة  %5,6
آما سيواصل قطاع البناء واألشغال  .ب المقاوالت وآذا تزايد طل"انبثاق"الصناعي بفضل مخطط 

  رنامج السكن االجتماعي وتقوية البنيات التحتية األساسية العمومية ديناميته بفضل االستمرار في تنفيذ ب
آذلك الشأن بالنسبة للقطاع السياحي الذي سيواصل نموه وفق رؤية ...). الطرق السيارة، الموانىء(  

.  والذي يتوخى تقوية البنيات التحتية السياحية وتسويق المنتوج السياحي الوطني في الخارج2010
 مستفيدا من اإلطار 2007التصاالت نفس المنحى نحو االرتفاع على غرار سنة وأخيرا سينحو قطاع ا

  .المحدث من طرف السلطات العمومية لضمان تنمية القطاعوالتنظيمي   القانوني
  تقوية أنشطة القطاع الثاني

 نسبيا من تلك التي تم تسجيلها  أفضل إنجازات2008ينتظر أن يسجل القطاع الثاني خالل سنة 
 تطور آل من قطاع األشغال  بفعل 2007 سنة 5,5% مقابل 5,7%أي نسبة نمو تصل إلى قبل، سنة من 

). الصناعات الميكانيكية والكهربائية والكيميائية(العمومية والطاقة والمعادن وبعض الفروع الصناعية 
لصناعية آما ستعرف بعض األنشطة الصناعية األخرى ارتفاعا في وتيرة نموها بفضل تنفيذ السياسة ا

الجديدة المرتكزة بالخصوص على استهداف حرف جديدة وتعزيز القطاعات الصناعية الواعدة آصناعة 
السيارات والطائرات والصناعات الكيماوية واإللكترونية والغذائية وتلك المتعلقة بمنتوجات البحر 

  .ترحيل الخدماتو
ة تحسنا في مستوى النمو ارتباطا ومن المتوقع أن يعرف فرع الصناعة الكهربائية واإللكتروني

 ألسالكابالنتائج اإليجابية المسجلة بفعل تنفيذ برنامج الكهربة الشاملة للعالم القروي وتطور صادرات 
 آما ستعرف صناعة . ...)،ترانزستورديود،  (الكهربائية والمكونات اإللكترونية خصوصا الموجبة منها

وستساهم هذه . الدوليينالفاعلين ألهم بآفاق االستثمار ص على الخصوالطائرات نموا محققا ارتباطا 
  .في مجال صناعة الطائراتة لالمناوتطوير قطاع بشكل آبير في االستثمارات 

 و باحتالله مكانة مهمة في القطاع الصناعي من حيث نسبة االنتاج، سيسجل القطاع الكيميائي
نتاج األسمدة الطبيعية والكيميائية خصوصا  بفضل تقوية إ2008 تطورا خالل سنة الكيميائيةالشبه 

  .الفوسفاتية والمخصبات
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 مستفيدة من 2008وثيرة نمو قطاع البناء واألشغال العمومية خالل سنة ستمرستمن جهة أخرى 
والتسريع من إنجاز ...) السكن االجتماعي، تهيئة أبو رقراق، المناطق السياحية الجديدة(المشاريع الكبرى 

  .السيارة وتطوير الموانئ والمطاراتبرنامج الطرق 
 في خضم ارتفاع أسعار البترول 2008سنة خالل من ظرفية مالئمة الطاقة آما سيستفيد قطاع 

وقد يستمر الحال على هذا المنوال على إثر تحرير سوق الطاقة ودينامية الطلب . في األسواق العالمية
آما سيتم تشجيع هذا القطاع بتنمية الطاقة .  القرويالداخلي واالستمرار في تنفيذ برنامج آهربة العالم

  . المتجددة وتكرير البترول وذلك بتوسيع وعصرنة وحدات التكرير
 2008ما يتعلق بالقطاع المنجمي، فمن المتوقع أن يتعزز هذا األخير في غضون سنة  أما في

 من ،آذلك .يب واإلستغالل المنجميارتباطا بالمجهودات المبذولة  للرفع من اإلنتاجية وترشيد وسائل التنق
شأن اتفاقيات الشراآة التي أبرمت مع الفرق األسيوية، خالل السنوات األخيرة، وارتفاع أسعار المعادن 

 على الصناعات الكيماوية اسات إيجابيةكوتحدث انعفي السوق العالمي، أن تساهم في تنمية الصادرات 
  .وشبه الكيماوية

  لثالث تطور ملحوظ في القطاع ا
 إذ سترتفع قيمته المضافة 2008من المحتمل أن يعرف القطاع الثالث تطورا ملحوظا خالل سنة 

بفضل األداء الجيد لبعض القطاعات آالتجارة والسياحة والنقل والبريد والمواصالت  6,2%بحوالي 
  .والخدمات المالية

نتعاش في نسبة النمو هكذا ستواصل أنشطة الفندقة والمطاعم منحاها التصاعدي بفضل اال
االقتصادي الدولي والسياحة العالمية وآذلك ارتباطا بتسريع تنفيذ األوراش المبرمجة في إطار رؤية 

وتحسين طرق ) Open sky( فتح المجال الجويو سيستفيد هذا القطاع من تحرير النقل الجويو. 2010
 بفضل وضع 2008نقل خالل سنة آما ستتحسن أنشطة ال .وقدرات تسويق المنتوج السياحي المغربي

برنامج يهدف إلى تسريع وإنهاء إنجاز الشبكات الطرقية وتلك المتعلقة بالسكك الحديدية تماشيا مع 
ومن المرتقب أن يعرف النقل البحري تطورا  .المعايير األوربية وآذلك بغية فك العزلة على العالم القروي

  .لمتوسطا-مهما خصوصا مع انطالق استغالل ميناء طنجة
أما فيما يتعلق بأنشطة  .آما سيستفيد هذا القطاع من عملية التحرير التي تستهدف جل مكوناته

 بفضل تطور سوق اإلنترنيت والهاتف النقال مع دخول فاعل جديد ومنتوجات تاالتصال، فقد تعزز
ت مهمة والتفاعل وفيما يخص تقنيات اإلعالم، سيعرف هذا القطاع نموا مهما بفضل إدخال تجهيزا. جديدة

ومن شأن عقد برنامج المبرم حول تقنيات اإلعالم  .اإليجابي لألسر والمقاوالت مع هذه التقنيات الحديثة
واالتصال بين الحكومة ومهني القطاع، أن يساهم في تنمية القطاع على مستوى اإلنتاج، والتصدير وخلق 

  .فرص الشغل مع إعطاء األولوية للخدمات عن بعد
 بفضل 2008لشأن بالنسبة لقطاع التجارة الداخلية إذ سيعرف هذا األخير نموا خالل سنة آذلك ا 

الذي يهدف " رواج"وستتعزز هذه الدينامية بفضل برنامج . االنتعاش االقتصادي ودينامية الطلب الداخلي
وآبيرة، إلى هيكلية وتأهيل قطاع التجارة الداخلية، وذلك عبر تطوير وإحداث مراآز توزيع متوسطة 

 مات الشرآات العالميةدويق لمنتجات و خس و منح رخص التوتشجيع التجارة الحرة وشبكات التسويق
 ....)ق الجملةاسوأ ( المحلية تحت إشراف الجماعات التي تقعوآذا المجاالت التجارية العمومية

    تحقيق نمو اقتصادي بفضل دينامية الطلب
 المحرك الرئيسي ، باألصعار الجارية،ك األسرعلى مستوى الطلب الداخلي، سيظل استهال

 بمساهمة في النمو 2007خالل سنة  5,5% مقابل 2008سنة  8,6%للتنمية االقتصادية إذ سيرتفع بنسبة 
وتعزى هذه . 2007 نقاط خالل سنة 3 مقابل 2008نقطة سنة  4,8االقتصادي بالسعر االسمي تقدر ب 
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الدينامية إلى تحسن مداخيل األسر القروية، وتحويالت المغاربة المقيمين بالخارج والحفاظ على القدرة 
الذي شمل الضريبة على الدخل وآذا بالتحكم في نسبة التضخم التي الشرائية لألسر بفضل التخفيض 

  .2008خالل سنة  %2ستتراوح في حدود 
ومن جهته سيتعزز االستثمار بفعل تحسن محيط المقاولة وتأهيلها في أفق إحداث منطقة للتبادل 

م للرأسمال الثابت من المتوقع آذلك أن يتدعم التكوين الخا. 2012الحر مع االتحاد األوروبي في غضون 
 مؤديا إلى تحسن مستوى 2007سنة  11,7%باألسعار الجارية مقابل  12,2% حيث سيبلغ 2008سنة 

  .من الناتج الداخلي الخام 31,6% االستثمار الخام الذي سيصل إلى 
وسيرجع هذا االرتفاع في مستوى االستثمار أساسا إلى الزيادة في االستثمارات المتعلقة بوسائل 

تاج والبنيات التحتية بما فيها استثمارات الدولة والقطاع الخاص واستثمارات األسر في السكن والسلع اإلن
  .وآذا بفضل تحسن المداخيل وانخفاض أسعار الفائدة 

 ب 2008ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع نسبة االستثمارات العمومية في الميزانية العامة لسنة 
للتنمية الثاني  الحسنصندوق  الصنديق الخاصة خصوصامساهمةومن الناتج الداخلي الخام  %4,6

االستثمارات  بفضل تدفق وسيتدعم هذا األخير . إلى تعزيز االستثمار اإلجمالياالقتصادية واالجتماعية
الخارجية نتيجة المجهودات المبذولة لجلب الرساميل الخارجية عبر تقوية اتفاقيات التبادل الحر ودور 

  .مارية لإلستثالمراآز الجهو
من الناتج الداخلي الخام  35,2%وستتدعم هذه التوقعات بتقوية االدخار الوطني الخام الذي سيبلغ 

من الناتج الداخلي  1,2% مما سيمكن من تغطية االستثمار وتحقيق قدرة تمويلية تصل إلى 2008سنة 
  .2008ارج خالل سنة  المغاربة المقيمين بالخرتفاع تحويالتالوسيعزى هذا التحسن . الخام

  مواصلة تدعيم الوضعية الخارجية المغربية
من  1,2% ب هذا الفائض يقدرو.  على التوالي فائضاةسيسجل الحساب الجاري للسنة الثامن

 نتيجة االرتفاع المرتقب في تحويالت 2007سنة 2,1%  مقابل 2008الناتج الداخلي الخام خالل سنة 
تحويالت الدين الخارجي، وذلك رغم في نسبي انخفاض  و مداخيل األسفارالمغاربة المقيمين بالخارج وفي

  .تفاقم العجز التجاري
  من الناتج الداخلي الخام20,2%إلى   19,5% المتوقع أن ينتقل العجز التجاري االجمالي منمنو
  االنفتاح الكبير لالقتصاد الوطني واالنتعاش الحاصل في النموعلى إثر 2008 و 2007ما بين 

سنة  50%ومن جهة أخرى، سيبلغ معدل تغطية الواردات للصادرات من السلع حوالي . االقتصادي
  .2008 سنة  77,3% إلى 2007سنة  75,4%، في حين سينتقل معدل انفتاح االقتصاد الوطني من 2008

  وثيرة نمو الصادرات تقوية
 وذلك 2008خالل سنة  11%سترتفع وثيرة الصادرات للسلع باألسعار اإلجمالية إلى حوالي 

الطلب العالمي الموجه للمغرب وبفضل اتفاقيات التبادل الحر الموقعة مع الواليات المتحدة  تقويةبارتباطا 
  .األمريكية وترآيا وبعض الدول العربية الواقعة جنوب البحر األبيض المتوسط

 تطور صادرات  ارتباطا بآفاق11% بنسبة 2008وسترتفع صادرات بعض المواد المصنعة سنة 
آما سترتفع صادرات المواد النصف .  واألسالك الكهربائية الجاهزةاأللبسة منتجات النسيج وبعض

النسني تحسن الويعزى هذا االنتعاش إلى . على التوالي 12%و 13%تفوقمصنعة والمواد المعدنية بنسبة 
 في نهج سياسة تقوم على العالمي واالستمرارالسوق في صادرات الفوسفاط ومشتقاته في آفاق تطور

  .البحث عن أسواق ومنافذ جديدة لتصريف المنتوج
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 مستفيدة من ارتفاع أسعار 2008سنة  12,5%وستنموصادرات المكتب الشريف للفوسفاط ب
ودون احتساب صادرات الفوسفاط ومشتقاته سيصل معدل . د للدول األسيويةالفوسفاط ومن الطلب المتزاي

  .2008 سنة خالل  11%وثيرة الصادرات اإلجمالية إلى 
   الواردات اإلجماليةنسبة نمو ارتفاعتواصل  

 الزيادة في بفعل  11,8%بلغ ت ل2008من المتوقع أن تتواصل نسبة نمو الواردات اإلجمالية سنة 
 انتعاش االستثمار وتأهيل  نتيجة12,2%ومواد التجهيز ب  12,6%مصنعة ب الصف شراء المواد ن

 من نمو الواردات اإلجمالية تختلف النسبة آما .النسيج االقتصادي الوطني في ظل التفكيك الجمرآي
   ألخرىمنتوجات 

دي  ارتباطا بتحسن النشاط االقتصا2008سنة  10,1%وينتظر أن ترتفع واردات مواد الطاقة ب 
أما فيما يتعلق بواردات السلع  . في مستويات مرتفعةةواستقرار متوسط أسعار البترول في األسواق العالمي

  6,4%في المقابل ستسجل واردات المواد الغذائية ارتفاعا يقدر ب  ،12,4%االستهالآية فسترتفع ب 
  التحكم في مستوى التضخم

، 2008والمواد األولية المستوردة خالل سنة يتوقع أن ينجم عن استمرار ارتفاع أسعار النفط 
غير أنه من شأن مواصلة تطبيق سياسة نقدية حذرة . ضغط تضخمي على مستوى أسعار االستهالك

 2%باإلضافة إلى تدخل الدولة عبر نفقات المقاصة، التحكم في مستوى التضخم الذي لن يتجاوز نسبة 
   .2007 سنة 2,5%مقابل 
  نتيةاز  والمالجبائية السياسات  تدابير 2.4.

من أجل مواآبة النظام الجبائي الوطني للمعايير الدولية وتحسين جاذبية البالد و تقليص نسبة 
الحماية الجمرآية الفعلية إضافة إلى تمويل النفقات الضرورية لضمان سير جيد لمرافق الدولة، تم اتخاذ 

  .مجموعة من التدابير الجبائية والميزاناتية
  البحث عن الفعالية وتقليص النفقات: دابير الجبائية والجمرآية الت 1.2.4.

 تخفيف التكلفة الجبائية على األشخاص الذاتيين والمقاوالت 2007نتج عن التدابير المتخذة سنة 
وسيشكل مشروع .  دعم التشغيللصالحأدى إلى انخفاض في الرآن الجبائي واالجتماعي  مما  الفردية

 نا وتقوية حياد نظاميبيةضر االقتطاعات التخفيض مسلسلفي  أخرى مرحلة 2008لسنة قانون المالية 
 في تخفيض التكلفة 2008وبالفعل، تتمثل أهم التدابير الجبائية المعتمدة في مشروع قانون المالية . الجبائي

ومواصلة إصالح الضريبة على القيمة الجبائية على المقاوالت عبر إصالح الضريبة على الشرآات 
االعتمادات حاالت  لحذف  المعدالت هذه وذلك بتوسيع الوعاء وتوحيد2005لمضافة الذي ابتدأ منذ سنة ا

ويظهر هذا التوجه أن السياسة الجبائية ). المصدم(المعدالت في الضريبية الهيكلية الناجمة عن الفارق 
  .و النمو والمزيد من التشغيل متجهة نحو المزيد من العدالة االجتماعية

معدالت بحذف الضريبة على الشرآات، يتمثل التغيير المرتقب في تخفيض الب تعلقييما وف
مساهمة الدنيا للعلى مدى ثالث سنوات  واستنزال  المكونة من االعتمادات غير العاديةالمؤنخصوصا 
 )%35 ( المطبق في المغربسعر اليظلوبالفعل، .  المعاييرالدولية وتحسين جاذبية البالدمواآبة من أجل

من المتوسط األوربي ومن منافسينا في أوربا الشرقية وبلدان المغرب العربي التي تتجه نحو نسب بعيدا 
  . معتدلة لجدب االستثمارات األجنبية
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 تخفيضه إلى يقترحالمطبق على المؤسسات المالية،  39,6%وفي هذا السياق، وبخصوص سعر 
 .2009 انطالقا من سنة %35 ثم إلى 2008سنة % 37

 باإلضافة إلى ذلك، وفي إطار تبسيط %.30إلى  %35من في حين سيتم تخفيض السعر العام 
من الضربية على الشرآات الذي تستفيد ) %35من معدل  (50%النظام الجبائي، يقترح تعويض تخفيض

 والذي سيطبق على الشرآات المصدرة و %17,5منه حاليا بعض القطاعات اإلنتاجية  بمعدل منخفض 
شرآات الصناعة التقليدية والشرآات المستوطنة جبائيا أولها  الشرآات المنجمية و لشرآات الفندقية وا

 ويهم هذا المعدل .مقر بإقليم طنجة وتلك التي تمارس أنشطتها داخل العماالت واألقاليم عن طريق مرسوم
ذين يقومون ببناء األحياء أيضا مؤسسات التعليم الخاص والتكوين المهني وآذا المنعشين العقاريين ال

  .الجامعية واإلقامات والحرم الجامعي 
 100%دائما، وفي إطارخفض الكلفة الضريبية التي تتحملها المقاوالت، يقترح تطبيق إسقاط 

على أرباح األسهم من مصدر خارجي المحصلة من طرف المقاوالت الخاضعة للضريبة على الشرآات 
  . مغربيأرباح األسهم من مصدر على غرار

سواء في إطار االندماج   المدمجةآذلك، يقترح منح خيار تقييم مكونات المخزون لدى الشرآة
  .   لتشجيع تمرآز المقاوالت المغربيةبالقيمة األصلية أو بسعر السوق 

 وفي ما يتعلق بالمنعشين العقاريين الذين يقومون ببناء السكن االجتماعي في إطار اتفاقية، 
 في ما 2009 وسيخضعون للسعر العام انطالقا من سنة 2008 خالل 50%إسقاط بنسبة سيستفيدون من 

الضريبة   االعفاء من في حين ستظل استفادتهم من.يخص الضريبة على الشرآات والضريبة على الدخل
  . قائمةعلى القيمة المضافة

تخفيض ثار ويمكن التقدير االستنباطي للمعالم االقتصادية و الميزاناتية من إظهار آ  
 .  حذف احتياطي االستثمار خصوصامعدالت الضريبة على الشرآات
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   اآلثار المالية واالقتصادية إلصالح الضريبة على الشرآات: 14إطار 
  

  تقييم األثر المالي لهذا السيناريو

وستساهم المعدالت . نية الدولة مليار درهم بالنسبة لميزا1,37سينتج عن التدابير المذآورة أعاله خصاص يقدر بـ 
المقترحة في توسيع الوعاء الضريبي وذلك عن طريق إدماج شرآات القطاع غير المنظم وتحسين شفافية التصريحات 

ومن جهة أخرى، تجدر . الضريبية مما سيكون له أثر إيجابي على الحصيلة األولية للشرآات وعلى تطوير االستثمار
خيل الضريبة على الشرآات بالنسبة للناتج الداخلي الخام تفوق نقطتين خالل السنوات األخيرة اإلشارة إلى أن حساسية مدا

  .إقالع النشاط االقتصادي يدعمجعل هذه التدابير توفر تمويال ذاتيا حيث تمما 

  اآلثار االقتصادية
، حيث سيتزايد سيكون لتقليص معدل الضريبة على الشرآات بخمس نقاط آثرا مهما على اإلقالع االقتصادي

وأخذا بعين االعتبار لحرآية رؤوس األموال، ستعرف التكاليف النسبية تغيرا لصالح .  على االستثمار اإلنتاجيالطلب
 % 2وسيؤدي هذا النقص في المعدل إلى تزايد مخزون رأس المال ب . رأسمال الذي ستصبح أرباحه الصافية مهمةال

وسوف تؤدي هذه العوامل إلى زيادة النشاط االقتصادي . سيساهم في تحسين اإلنتاجيةوبالتالي % 1,7وأجور اليد العاملة بـ 
 منصب شغل انسجاما مع التحوالت 42.000من الناتج الداخلي الخام وخلق أآثر من % 1,1على المدى البعيد بما يقدر بـ 

 .التي سيعرفها سوق الشغل

 

  . إضافية خارجيةأموالاتيجية إلى دخول رؤوس هذه اإلسترومن جهة أخرى، فإنه من المنتظر أن تؤدي 

0,0
0,4
0,8
1,2
1,6
2,0

الناتج الداخلياألجورطلب رأمسالطلب الشغل

اخلام

تأثري خفض املعدل العام للضريبة على الشركات ب  %5 : 32 مبيان

  
الوعاء وتقوية توسيع ، سيتم اتخاذ بعض التدابير تخص الضريبة على القيمة المضافةميدان  في و

هذا اإلجراء الذي يندرج .  20%معدل طبيعيب) leasing(وهكذا يقترح تضريب عمليات الليزينغ . الحياد
، سيمكن من المصدم بقة من أعلى ومن أسفل من أجل حذفلمطفي إطار توحيد المعدالت الضريبية ا
  على بعض العمليات  20%ومن جهة أخرى  سيتم تطبيق معدل . اإلجابة على شكاوي الفاعلين المعنيين

 بالنسبة لهذا المصدم  الشيء الذي يسير في اتجاه حذف 14%الخاضعة حاليا ل المرتبطة بأشغال البناء 
  .القطاع

تدابير أخرى ال تقل أهمية عن السابقة تتضمن بالخصوص مراجعة معدالت تماد آذلك، سيتم اع
تفويت القيم المنقولة حيث ستخضع هذه األرباح لمعدل الضريبة المطبقة على رباح األالضريبة على 

  .  المطبق حاليا وذلك من أجل مالءمة معالجتها مع أرباح العقارات%10 بدل 20%
معدالت  للضريبة على الدخل ب الرساميل المنقولة غير المقيمةرباحإخضاع مداخيل وأآما يقترح 

تشجيع االستثمار ل طبقا للمعايير الدولية و  على التوالي عوض الجدول التدريجي30%و 20%نوعية ب 
   .الخارجي
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 حقوق االستيراد المطبقة على بعض المواد تعليقتمديد  ميما يخص الرسوم الجمرآية، سيتف
  . الرتفاع أسعار هذه األخيرة في السوق الدوليةالغذائية نظرا 

 حقوق االستيراد ةومن جهة أخرى، سوف يتم استئناف مسلسل التخفيض التدريجي لمستويات نسب
 الذي يصادف التحرير الجمرآي 2012وذلك من أجل تفادي التهريب وتفادي فارق ضريبي آبير في أفق 

 2003فقد بدأ هذا االمسلسل منذ شتنبر . ب واالتحاد األوربيالكلي المدرج في اتفاقية الشراآة بين المغر
 على المنتجات المستفيدة من اإلعفاء الكلي طبقا التفاقية الشراآة %10بتخفيض حق االستيراد إلى 
 بتخفيض حق االستيراد القصوي المطبق 2006نافه في أآتوبر ئآما تم  است. المبرمة مع االتحاد األوربي

 تخفيض حق ترحقومن أجل استمرار هذا المسلسل، ي. %45 إلى %50ناعية من على المنتجات الص
 إلى %45 من  للتعرفة الجمرآية96 إلى 25االستيراد المطبق على المنتجات المدرجة في الفصول من 

40%.  
وحل إشكالية إضافة إلى ذلك، وفي إطار إعادة هيكلة المكتب الشريف للفوسفاط وتطوير أنشطته 

 798 ـخلي للتقاعد، سوف يتميز قانون المالية  بحذف إتاوة استغالل الفوسفاط التي تقدر بصندوقه الدا
  .2008 سنة مليون درهم

   التدابير الميزاناتية2.2.4. 
 على اساسأ 2008  لسنةوالمقررة في القانون المالي نتيازيالمتترآز اإلجراءات ذات الطابع 

يتم تعزيز آما س. التشغيلإنعاش وية ومحاربة الفقر والهشاشة وتنمية البعد االجتماعي وتخص الساآنة القر
ومن جهة . االعتمادات الموجهة للصحة والتعليم والسكن غير الالئق والماء الصالح للشرب والكهرباء

 في المعتمدةالتغطية االجتماعية مقتضيات  ممتيالذي ) (RAMEDة  نظام المساعدة الطبيفيدنتتم سيأخرى، 
   .)AMO (لتأمين اإلجباري عن المرض اإطار تطبيق

 منصب جديد لالستجابة 16.000آما سيتحمل قانون المالية نفقات إضافية ترتبط بإحداث 
وفي نفس السياق، ستتخذ إجراءات  .، األمن و العدل لصحة واالتعليم آحاجيات القطاعات ذات األولويةل

قرات واستهالك الماء والكهرباء والهاتف آراء الم(أخرى للتحكم في نفقات السلع والخدمات األخرى 
وتحمل الدفعة الثالثة للفارق الناجم عن انخراطات التقاعد ) والبنزين وشراء معدات وأدوات المكاتب

  .لصالح الصندوق المغربي للتقاعد برسم المغادرة الطوعية
بة وفيما يخص نفقات االستثمار، فإن مجهود الدولة سوف يتكثف وذلك للتمكن من مواآ

وتعطى األولوية للمشاريع ذات المردودية االقتصادية . اإلصالحات الهيكلية والسياسات القطاعية
  .واالجتماعية األآثر أهمية

   2008تقديرات المداخيل والنفقات العمومية برسم السنة المالية  3.4.
دي الوطني  على التطورات المتوقعة للنشاط االقتصا2008تعتمد معطيات قانون المالية لسنة 

 اقتصادية األساسية التي تحدد مسار المالية العمومية منحى و الماآرجاميعوينتظر أن تعرف الم. والدولي
وموازاة مع ذلك، سيسفر تقليص . تصاعديا، مما سيكون له األثر االيجابي على الكتل المالية الرئيسية

وستواصل الدولة . معدل الديننظيره أن بو الشآما هالنفقات العمومية المقرر في تحسين عجز الميزانية 
 عجز الميزانية بعد أن سجلف. إجراءاتها المالية التي من شأنها أن تضمن للمالية العمومية مسارا آمنا

من الناتج الداخلي %  1,9سيظل في حدود 2006من الناتج الداخلي الخام سنة % 1,7 وصل إلى معدال
بغض النظر عن و. 2008 خالل سنةاتج الداخلي الخام من الن% 3سيظل في  و2007سنة في الخام 

، 2008من الناتج الداخلي الخام في عام   نقط3في حدود عجز الميزانية سيظل  الدولة،نفقات استثمار 
  .  أقل من توقعات قوانين المالية األخيرةوهو مستوى
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ما فيها انخفاض وتدل هذه النتيجة على تحسن مؤشرات المالية العمومية على المدى الطويل ب
  .معدل الدين والتكاليف التي يولدها هذا األخير

وستمكن اختيارات السياسة المالية المشار إليها من إعادة وضع المالية العمومية في مسار أآثر 
 نقطة 0,9ومقارنة مع قانون المالية المحين، يتوقع تقليص النفقات العادية بـ . مالءمة على المدى المتوسط

والتي ستظل في  %50 تخفيض آتلة األجور بنسبة نتيجة 2008 الداخلي الخام سنة من الناتج
 وفيما يخص نفقات االستثمار، فإن مجهود الدولة سوف يتكثف .الناتج الداخلي الخاممن   10,2%حدود

 2007للتمكن من مصاحبة اإلصالحات الهيكلية والسياسات القطاعية ليفوق مستوى قانون المالية المحين 
 الناتج الداخلي الخاممن  4,9% نفقات االستثمار وهكذا ستسجل  . نقطة من الناتج الداخلي الخام0,9 ب

  .2007سنة  4,1% مقابل 2008سنة 
   الموارد المالية.1.3.4

، دون احتساب مداخيل الخوصصة وحصة الجماعات 2008ستناهز قيمة المداخيل العادية خالل 
مليار  143,1، حوالي  ومداخيل الحسابات الخاصة للخزينةالمضافةالمحلية من الضريبة على القيمة 

وتفسر هذه . 2007 مقارنة مع التقديرات المحينة لقانون المالية %3,9درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بـ 
 بفعل النمو المهم للضرائب المباشرة 2007الزيادة بأهمية المستوى الذي بلغته المداخيل الجبائية خالل 

  .اشرةوغير المب
عرفت المداخيل الجبائية منذ عدة سنوات نموا مهما مقارنة مع تزايد أهم المؤشرات الماآرو 

 مستويات 2007 و2006الداخلي الخام سنتي لناتج لهذه الموارد بالنسبة درجة تأثرفقد عرفت . اقتصادية
إذ من غير 0,6.  إلى درجة، فيتوقع أن تنخفض هذه ال2008أما في سنة ).  على التوالي2 و 1,3(مرتفعة 

 عن عاملين متعاآسين يتعلق أولهما بآثار وسينجم هذا اإلنخفاض. 1الممكن منطقيا أن تبتعد باستمرار عن 
الثاني بدينامية الوعاء  األمرالتدابير الجديدة الهادفة إلى التقليص من الضغط الجبائي، في حين يتعلق

  . الضرائبشأنها أن تحسن من مردود مختلفالجبائي التي من 
، حيث سيبلغ معدل نموها السنوي 2007وسيكون تطور المداخيل الجبائية أقل دينامية مقارنة مع 

 وسترتبط بشكل آبير بالنمو المنتظر 2007وستفسر هذه النتيجة بالظرفية الجيدة التي ميزت سنة . 5,4%
وستعزى دينامية المداخيل . لةللطلب الداخلي، مما سيشكل عامال أساسيا لتعزيز المداخيل الجبائية للدو

الجبائية أساسا إلى النمو اإليجابي للضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشرآات وحقوق 
وتكمن خصوصية هذا التطور في أهمية دور الجباية المباشرة للسنة الخامسة على . التسجيل والتمبر

. 2008مليار درهم برسم سنة  131,2 رة بحوالي وتقدر هذه األخي. التوالي في تكوين المداخيل الجبائية
، مسجلة 2007 المتوقعة سنة %22,8 من الناتج الداخلي الخام مقابل %22,3وستمثل هذه الكتلة المالية 

 .2007 نقطة مقارنة مع 0,5بذلك انخفاضا بـحوالي 
  الضرائب المباشرة

مقارنة مع المعطيات المحينة % 94, مليار درهم، أي بارتفاع بـ 59بـ تقدر الضرائب المباشرة 
 من مجموع المداخيل %45 من الناتج الداخلي الخام و%9ويمثل هذا المبلغ . 2007لقانون المالية 

 مليار درهم باألساس إلى تزايد مداخيل الضريبة على الشرآات 2,8ويعود ارتفاعها بـحوالي . الجبائية
 إذ يالحظ ارتفاعا.  مليار درهم1,5ل بحوالـي  درهم ومداخيل الضريبة على الدخيار مل1,3بحوالي 

وسيستمر هذا اإلنجاز خالل . مداخيل الضريبة على الدخلمقارنة مع الشرآات على مداخيل الضريبة ل
   .2008 المحين وتوقعات مشروع قانون المالية 2007معطيات قانون المالية وضحه السنوات المقبلة آما ت
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% 4,6 مليار درهم، أي بارتفاع بـ 29,4ى الشرآات إلى ومن المرجح أن تصل الضريبة عل
وتفسر هذه الدينامية . من الناتج الداخلي الخام% 4,5 لتستقر في 2007مقارنة مع مستواها لسنة 

بمجموعة من العوامل أولها النمو االقتصادي ثم الدينامية الخاصة التي تعرفها أرباح الشرآات الكبرى 
همة في مداخيل الضريبة على الشرآات وأخيرا تزايد عدد المقاوالت التي والتي تنجم عنها مساهمة م

غير أن هذا . تسدد الضريبة نتيجة لمجهودات اإلدارة الجبائية في تحصيل الضرائب وتقوية المراقبة
 %22,4التزايد سيعرف تباطؤا ملحوظا مقارنة مع الثالث سنوات الماضية، حيث بلغت وتيرة النمو 

ويفسر التطور المسجل خالل السنوات األخيرة تضاعف التحصيالت . على التوالي %13,1 و %28و
  .2008 و2003على صعيد الضريبة على الشرآات على مدى خمس سنوات ما بين 

 من %4,2  أي مليار درهم،27,6 بـحوالي 2008وتقدر مداخيل الضريبة على الدخل خالل 
ويأتي هذا اإلنجاز بالرغم من . مقارنة مع السنة الماضية %5,6مسجلة ارتفاعا بـ الناتج الداخلي الخام 

وقد استفادت هذه الضريبة من تحسن . 2007إصالح منظومة هذه الضريبة في إطار قانون المالية لسنة 
 األرباح المهمة المحققة على مستوى القطاع أجور القطاع الخاص وآذا الدخول األخرى الناجمة عن

وباإلضافة إلى األثر اإليجابي لإلصالح على سلوك المقاوالت فيما . لبورصةالعقاري وعن دينامية سوق ا
يخص التشغيل نظرا للتخفيف الذي عرفه الرآن اإلجتماعي والجبائي، فإن هذه العوامل ستستمر في 

  .2008تحفيز مردود هذه الضريبة سنة 
  الضرائب غير المباشرة

 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا 152,حوالي  2008ستناهز مداخيل الضرائب غير المباشرة لسنة 
 مليار درهم، أي 35وستبلغ مداخيل الضريبة على القيمة المضافة . 2007مقارنة مع سنة % 9,4بـ 

وستنتج هذه الزيادة في المداخيل عن ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند االستيراد %. 12بزيادة بـ 
وباعتبار دينامية استهالك  . مليار درهم1,7مة المضافة الداخلية بـ  مليار درهم والضريبة على القي2,3بـ 

، فإن النمو اإلقتصادي للضريبة على القيمة المضافة سيعرف %58,األسر الذي يمكن أن يتزايد بأآثر من 
 . نتيجة لتطور بنية االستهالك% 12آذلك وتيرة مستقرة بحوالي 

 مليار درهم أي ما يعادل 15,3 لتبلغ %12,4خلية بـ وستتزايد الضريبة على القيمة المضافة الدا
ويعزى هذا النمو من جهــة، إلى األداء الجيد الستهالك األسر، ومن جهة . من الناتج الداخلي الخام %2,3

وال يأخذ هذا التقدير بعين االعتبار . 2004أخرى إلى آثار اإلصالحات التي شرع في تنفيذها منذ 
ومن جهتها، . تطرأ على وتيرة استرداد الضريبة على القيمة المضافة للشرآاتالتحوالت التي يمكن أن 

 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا من 19,6ستبلغ مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند االستيراد حوالي 
 في سياق 2008نتيجة التزايد المهم الذي من المنتظر أن تعرفه الواردات خالل  13,2%سنة ألخرى بـ 

  .  تنمية القطاع اإلنتاجي الوطنيتميز باستمرار ارتفاع أسعار النفط ومتطلباتي
، مسجلة 2008 مليار درهم خالل 17,1وستناهز مداخيل الضرائب الداخلية على االستهالك 

 أي %62,ونسبة إلى الناتج الداخلي الخام، ستمثل .  مقارنة مع السنة الفارطة%2,9بذلك تزايدا بـ 
  .2007من الناتج الداخلي الخام مقارنة مع سنة % 0,2والي مستوى أقل بـح

غير أن .  مليار درهم6,2لتستقر في % 4,5 وسترتفع الضريبة الداخلية على استهالك التبـغ بـ 
  .  التهريب وتغير األسعار التي لها تأثير مهم على بنية االستهالكبتطورتطور هذه المداخيل يبقى رهينا 
 %2 مليار درهم، أي بزيادة 9,8بة الداخلية على استهالك المواد النفطية وستبلغ مداخيل الضري

 تلك المواد تطور الكميات المعدة إلستهالكويرتبط تحقيق هذا المبلغ بشكل آبير ب. 2007مقارنة مع 
وستسجل المداخيل األخرى للضرائب . وبسياسة إعادة تكوين مخزونات االحتياط من الموارد النفطية

  .2007 مقارنة مع %2 مليار درهم، أي بارتفاع بـ 1,2على االستهالك حوالي الداخلية 
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  مداخيل أخــرى
%  8,1 مليار درهم مسجلة انخفاضا بـ 11,2 بـ 2008تقدر عائدات الحقوق الجمرآية خالل سنة 

 2008 خالل سنة 8,5%وستبلغ حصتها من المداخيل الجبائية حوالي . 2007مقارنة مع سنة 
ويفسر هذا االنخفاض بتواصل التفكيك الجمرآي الذي من المنتظر أن . 2007 خالل سنة  9,8%مقابل

وآان من . 2008 خالل سنة 11,8%يخفف من تأثيره جزئيا ارتفاع الواردات التي ستسجل زيادة بـ 
 ويتعلق األمر. الممكن أن تكون هذه المداخيل أآثر أهمية لو لم يكن لبعض اإلصالحات أثر سلبي عليها

  .الجمرآي وانخفاض رسوم االستيراد على بعض المواد الغذائيةباإلصالح 
وتفوق . 2007 مقارنة مع %88, مليار درهم، أي بارتفاع بـ 8,9وستبلغ حقوق التسجيل والتنبر 
 بالنشاط االقتصادي الذي ترتبط به هذه المداخيل، علما أن هذه هذه الوتيرة بشكل طفيف تلك المتعلقة

-2001 خالل الفترة 1,4 تتأثر آثيرا بالنمو االقتصادي في الماضي حيث يقدر هذا التأثر بـ األخيرة آانت
وقد لعب سوق العقار، الذي يتميز خالل السنوات األخيرة بدينامية خاصة، دورا أساسيا في نمو . 2007

  .مردودية هذا النوع من الضرائب
اخيل الخوصصة ومداخيل االحتكار ومداخيل ويتوقع أن تبلغ المداخيل غيرالجبائية المتمثلة في مد

 من مجموع 10,2%ممثلة 9,7  مليار درهم، مسجلة بذلك انخفاضا بـ 14,9 ما يقارب 2008أخرى سنة 
    . مليار درهم3وتقدر هذه المداخيل ب . المداخيل المرتقبة للدولة

مستواها خالل  مقارنة مع %8 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بـ 6,9وستناهز مداخيل االحتكار
وتترجم تغيرات هذه المداخيل التقلبات .  الذي سجل مداخيل استثنائية آتية من بنك المغربالسنة الماضية

ويبلغ عائد المداخيل األخرى . المرتبطة بمناخ األعمال وخاصة أنشطة المؤسسات والمقاوالت العمومية
 مليار درهم، 4,9اخيل غير الجبائية، حوالي التي ال يستهان بمساهمتها في تكوين المردود اإلجمالي للمد

  . 2007مليار درهم مقارنة مع بحوالي أي بانخفاض 
   نفقات الدولة2.3.4.

رغم آل المجهودات التي يمكن بذلها، من المحتمل أن تتفاقم الضغوطات على النفقات العمومية 
حات الهيكلية والسياسات وذلك تحت تأثيرعوامل داخلية تتعلق بمجهودات الدولة في مواآبة اإلصال

ففي . القطاعية وأخرى خارجية متعلقة بانشغاالت تِؤثر على تطور األسعار الدولية للنفط وغاز البوتان
ظل محدودية آل من القدرة على الزيادة في الموارد الجبائية أو الرفع من مستوى المديونية، وجب الحد 

مما يستلزم القيام بخيارات صعبة .اعليتها االقتصاديةمن نمو النفقات العمومية مع الحرص على تحسين ف
 .فيما يخص توظيف الموارد

 وتتجلى هذه الصعوبات في آون برامج النفقات العمومية تلعب دورا مهما على مستوى النمو 
وتعتبر . ويندرج البرنامج المالي لقانون المالية الحالي في هذا السياق. االقتصادي والعدالة االجتماعية

صالحات الحالية آالتدبير المالي المرتكز على النتائج وتبني إطار النفقات على المدى المتوسط آآليات اإل
  .عملية تمكن من اتخاذ أحسن القرارات واإلختيارات المالية أخذا بعين االعتبار لندرة الموارد

 تحتلها القطاعات ومن جهة أخرى، يبين التقسيم الوظائفي للنفقات العمومية المكانة المهمة التي
سيرتفع حجم النفقات و .واإلسكان في مجموع النفقات العموميةاالجتماعية آالتربية والصحة والتشغيل 

، مما يفسر التحسن )%6,8 ( أي بمعدل يقل بكثير عن معدل النمو االقتصادي الحقيقي %2,3 ب اديةالع
  .الهيكلي للمالية العمومية خالل السنوات األخيرة
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  ات العاديةالنفق
 مقارنة  5,2%  بارتفاعأي 2008خالل سنة    مليار درهم137,9  اديةمثل حجم النفقات العيس

 ونفقات السلع 4%ب  ويفسر هذا التوجه جزئيا بتزايد نفقات األجور. المحيـــن2007مع قانــون المالية 
، وهو 21%الكتلة المالية ونسبة إلى الناتج الداخلي الخام، ستبلغ هذه . 11,9% ب والخدمات األخرى

نفقات السلع  وستقدر . نقطة من الناتج الداخلي الخام مقارنة مع السنة المنصرمة0,8مستوى أقل بحوالي 
 سنة %74,6 مقابل 2008دون احتساب نفقات االستثمارسنة من مجموع النفقات  75,6%  بوالخدمات

2007 .  
ما  15% بعد أن بلغت و2008سنة  13,9% سبةن فوائد الدين في النفقات العادية مثل نفقاتستو

 مقابل 2008 سنة 10,5%أما فيما يخص نفقات الموازنة، فستبلغ حصتها . 2007 و2006سنتي بين 
  .2007 سنة 10,6%

  نفقات السلع والخدمات
 أن نفقات السلع والخدمات سترتفع    2008يتبين من خالل تقديرات معطيات قانون المالية لسنة 

 من نفقات %64,2وستشكل نفقات األجور .  مليار درهم104,3 لتبلغ 2007قارنة مع سنة  م6,7%بـ 
وستبلغ .  السنة الماضية%10,7 من الناتج الداخلي الخام مقابل %10,2السلع والخدمات، أي ما يعادل 

منصب  16.000ويأخذ هذا المبلغ بعين االعتبار التكلفة المتوقعة لخلق .  مليار درهم67آتلة األجور 
  .مالي

لكتلة األجور يبقى أصغر من المعدل السنوي المالحظ % 4بالرغم من أن اإلرتفاع المنتظر ب 
ويعتبر تعدد . ، فإن هذا االرتفاع يظل مشروطا بعدة عوامل%)8,5 (2006 و 1998على الفترة ما بين 

وآذا عدم الجزم في استهالك قرارات الترقية االستثنائية وعدم تجانس األنظمة الداخلية للوظيفة العمومية 
وسترتفع النفقات  .المناصب الشاغرة من بين العوامل التي تؤثر على توقعات هذا النوع من النفقات

 والتي تم 2007 مقارنة مع قانون المالية المحين سنة  %11,9المتعلقة بالسلع والخدمات األخرى بـ 
  .  مليار درهم37,3تقديرها بحوالي 

  فوائدارتفاع تكاليف ال
 مليار درهم، مسجال بذلك 19,2 بـحوالي 2008يقدر مبلغ تكلفة فوائد الدين العمومي برسم سنة 

ونسبة إلى الناتج الداخلي الخام، تمثل فوائد . مقارنة مع السنة الفارطة% 1,4انخفاضا طفيفا بـحوالي 
 إثر تراجع نسبة الدين علىوتنتج هذه الوضعية عن انخفاض تكلفة فوائد الدين الداخلي %. 2,9الدين 
  . المكلف

  تفاقم نفقات المقاصة
 مليار درهم راجعة لدعم 8,7 مليار درهم منها 14,4 حوالي 2008تبلغ تكلفة الموازنة برسم سنة 

 نقطة من الناتج 0,2 من الناتج الداخلي الخام، منخفضة بـحوالي 2,3%وستمثل . المنتجات النفطية
 ويمكن لهذا . وتعرف هذه النفقات منذ وقت قريب منحى تصاعديا.2007الداخلي الخام مقارنة مع 

 دوالر لبرميل النفط، أن يرتفع نتيجة التقلبات المفاجئة التي تميز 75التقدير، الذي تم على أساس 
فبالنسبة للمنتجات النفطية وحدها، يؤدي ارتفاع سعر . مستويات أسعار النفط على مستوى السوق العالمية

  .  مليون درهم سنويا300ر واحد إلى تفاقم هذه النفقات ب البرميل بدوال
 دراهم 10وفيما يخص غاز البوتان، فإن الدراسة بينت أن آل زيادة في سعر هذا األخير بمقدار 

  . مليون درهم سنويا153مه بمقدار  سينجم عنها تفاقم في دعفي الطن
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  نفقات االستثمار
 إرادة السلطات العمومية في 2008 قانون المالية لسنة وفيما يتعلق باالستثمار العمومي، يترجم

وإلنعاش . مواصلة مجهودها لدعم النشاط االقتصادي رغم اإلآراهات التي تحد من فعالية الميزانية
 مليار درهم سنة 30,2 من الناتج الداخلي الخام أي 4,9%االستثمار، تعتزم الدولة رصد مبلغ يوازي 

  . 2007 المستوى المسجل خالل سنة %31,5، متجاوزة بذلك بـ 2008
  عجز وحاجيات للتمويل3.3.4. 

 الناتج عن التطورات المرتقبة للموارد والنفقات في إطار 2008ينخرط عجز الميزانية لسنة 
وأخذا بعين . التقليص من المديونية والتزام متوازن لدعم الدولة للنمو االقتصادي والتنمية االجتماعية

المنتظر للظرفية الوطنية والدولية ولنتائجه على آل من موارد ونفقات الدولة، سيبلغ االعتبار للتطور 
ويأخذ هذا الرصيد بعين االعتبار مداخيل ). من الناتج الداخلي الخام% 3( مليار درهم 20عجز الميزانية 

 .ر درهمييال م3الخوصصة التي يتوقع أن تصل إلى 
 مليار درهم، من المتوقع أن 5,6تأخرات األداء بمقدار وعلى أساس هذا العجز وباعتبار تقليص م

 3,1وباحتساب التدفق الخارجي الصافي الموجب بمقدار .  مليار درهم25,6تبلغ حاجيات التمويل حوالي 
 مليار درهم من طرف الخزينة باللجوء إلى 22,4مليار درهم، ستتطلب تغطية هذا الخصاص تعبئة 

  .السوق الداخلية
% 457,مرورا من  2008سنة خالل منحاه التنازلي في ل الدين المباشر للخزينة  معدتمرتسوسي

وقد ساهم في هذا التطور، االنخفاض المهم لعجز . من الناتج الداخلي الخام% 56إلى  2006 سنة
  . من جهة أخرى2007الميزانية من جهة والتسيير الفعال لخزينة الدولة سنة 

 بالمجهودات واإلصالحات التي تقوم بها الدولة من أجل ضمان يرتبط معدل الدين ارتباطا وطيدا
ولمعرفة منحى تطور هذا المعدل، يشكل الرصيد األولي مؤشرا أساسيا . وضعية سليمة للمالية العمومية

وذلك لسببين اثنين أولهما أن فوائد الدين تتولد عن التزامات مالية فائتة ال عالقة لها بالقرارات السياسية 
أما السبب الثاني فهو آون مستوى الرصيد المحلي يشكل عامال أساسيا .  خالل السنة المالية الحاليةةالمتخذ

لمعرفة مدى قدرة الخزينة على تحمل أعباء الدين إذ أنه في حالة تجاوز معدل الفائدة لمعدل النمو 
مواجهة المديونية الحالية االقتصادي، فإن تحقيق هذه النتيجة يحتم على الخزينة توفير فائض أولي آافي ل

من الناتج الداخلي الخام في حين أن عجزا % 0,1، سيشكل الفائض األولي 2008وفي سنة . في المستقبل
  .من الناتج الداخلي الخام سيكون آافيا الستقرار معدل الدين% 1,8أوليا بقيمة 

ستمرا لهوامش تحرك إن تحليل قدرة خزينة الدولة على مواجهة أعباء المديونية يوضح تحسنا م
، 2007من الناتج الداخلي الخام سنة % 2,2فعجز الميزانية الممكن تحمله وصل . المالية العمومية

من الناتج الداخلي نقطة  4,7 إلى 2008 نقطة العجز المسجل في حين أنه سيصل سنة 0,7متجاوزا ب 
  . نقطة1,7الخام متجاوزا بذلك العجز المتوقع ب 
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  اتقائمة المبيان
   المباشرة األمريكية في المغرب حسب أهم القطاعاتاالستثماراتتوزيع  :1مبيان 
  الخارجية المباشرةاالستثماراتتدفق  :2 مبيان
2006-2000خالل الفترة   الخارجية المباشرة في المغرب حسب أهم الدولاالستثماراتتوزيع : 3مبيان   
  الخارجية المباشرةثماراتاالستتطور نسبة أهم القطاعات في  :4 مبيان
  اإلجماليمعدل نمو الناتج الداخلي :5 مبيان
 )1980أساس (تطور نمو اإلنتاج الفالحي حسب األسعار الثابتة  :6 مبيان
 )1998أساس (تطور نمو الناتج الداخلي اإلجمالي دون احتساب الفالحة باألسعار الثابتة  :7 مبيان
 في النمو اإلقتصادي الحقيقيمساهمة أهم القطاعات  :8 مبيان
 تطور متوسط مداخيل األسفار، تحويالت المهاجرين، واإلستثمارات المباشرة األجنبية :9 مبيان
 مداخيل األسفار تطور معدل تغطية الميزان التجاري، وتحويالت المهاجرين و :10 مبيان
 متطور اإلستثمار واإلدخار بالنسبة للناتج الداخلي الخا :11 مبيان
 نمو الناتج الداخلي الخام حسب األسعار الثابتة :12 مبيان
 تطور أعداد الوافدين من الجالية المغربية بالخارج و المداخيل السياحية :13 مبيان
 مساهمة عناصر الطلب في النمو اإلقتصادي اإلسمي :14 مبيان
 نسبة أهم الدول األوربية من رصيد الميزان التجاري :15 مبيان
 نسبة أهم الدول غير األوربية من رصيد الميزان التجاري :16 انمبي

 يبنيـــة الإلدخار المال :17 مبيان
  و المتوسطة حسب فروع النشاط توزيع مناصب الشغل المحدثة من طرف المقاوالت الصغرى :18 مبيان
 تطور المعدل الصافي للتمدرس في التعليمين األساسي و اإلعدادي :19 مبيان
 تطور نسبة األمية :20 يانمب

 تطور عدد السكان بالنسبة لمؤسسات العالج الطبي الضروري :21 مبيان
 المداخيل الجبائية بالنسبة للناتج الداخلي الخام :22 مبيان
 تطور الضريبة على الدخل والضريبة على الشرآات بالنسبة للناتج الداخلي الخام :23 مبيان
  حسب القطاعات2006لضريبة على الشرآات المدرجة في البورصة برسم سنة توزيع مداخيل ا :24 مبيان
 تطور النفقات العمومية بالنسبة للناتج الداخلي الخام :25 مبيان
 تطور معدل الدين المباشر للخزينة :26 مبيان

   توزيع حجم الدين الداخلي حسب اآلجال:27مبيان 
 عمالتبنية الدين الخارجي حسب أهم ال :28 مبيان
 تطور نمو الناتج الداخلي الخام دون احتساب الفالحة :29 مبيان
نتيازي الم اإلختيارات الممكنة من أجل توسيع المجال :30 مبيان  
  تطور نمو الناتج الداخلي الخام دون احتساب الفالحة:31 مبيان

                               %5   ضريبة على الشرآات ب تأثير خفض المعدل العام لل:32 مبيان
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 قائمة اإلطارات

 1إطار  التجربة االيرلندية: التكوين في خدمة استقطاب االستثمارات 
2إطار  تطورات الرصيد التجاري حسب أهم الشرآاء التجاريين

3إطار  2006خالل سنة " FOMAN"تغييرات مهمة طرأت على الصندوق الوطني للتأهيل 
4إطار  دعم تحسين اإلنتاجية الفالحية:  المغرب-أللفية برنامج حساب تحدي ا
5إطار  تسريع برنامج تأهيل الصيد التقليدي: برنامج تحدي األلفية 

6إطار  دعم الصناعة التقليدية من طرف برنامج حساب تحدي األلفية
7إطار  "PAGER"  تجربة برنامج تزويد مجموع الساآنة القروية بالماء الشروب

8إطار  ربة االندونيسيةالتج
9إطار  تحليل موارد الضريبة على الشرآات المتعلقة بالشرآات المدرجة في بورصة القيم بالدار البيضاء

10إطار  التدبير النشيط للدين الداخلي
11إطار  إمكانية تعبئة موارد إضافية مع تقليص الفوارق

12إطار   الميزانيةالوضعية الحالية إلدراج بعد النوع االجتماعي في
13إطار  نحو شفافية أآبر للميزانية

14إطار  اآلثار المالية واالقتصادية إلصالح الضريبة على الشرآات
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أهم المؤشرات اإلقتصادية، و المالية، و اإلجتماعية
(ت)2008(ت)20032004200520062007

6,15,22,48,02,56,8معدل النمو اإلقتصادي (%)
25,226,728,528,730,631,6معدل اإلستثمار 

30,730,532,234,535,335,2معدل ا إلدخار القومي اإلجمالي  (%)
59,663,669,471,475,477,3معدل انفتاح اإلقتصاد الوطني على الخارج (%)

3,21,71,92,82,11,2رصيد الحساب الجاري بالنسبة للناتج الداخلي اإلجمالي 
61,755,753,853,350,350,0نسبة تغطية الصادرات للواردات في الميزان التجاري اإلجمالي (%)

4,45,27,67,87,87,9الفاتورة الطاقية بالنسبة للناتج الداخلي اإلجمالي (%)
6,57,07,89,19,39,2مداخيل األسفار بالنسبة للناتج الداخلي اإلجمالي 

8,77,814,017,018,0نسبة نمو المجمع النقدي م3 (%) (1)
88,691,598,7106,6110,8معدل السيولة اإلجمالية لإلقتصاد (%) (1)

11,211,010,810,910,8الموجودات الخارجية الصافية بعدد شهور استيراد السلع اإلجمالية (%) (1)
24,014,722,571,158,9معدل نمو مؤشر البورصة مازي (1)

1,21,51,03,32,52,0معدل التضخم (معدل تغير مؤشر تكلفة المعيشة)
10,78010,98910,98711,01011,281سعر صرف اليورو بالنسبة للدرهم (1)
9,5518,8398,8438,7658,060سعر صرف الدوالر بالنسبة للدرهم (1)

3,0-1,9-1,7-4,0-3,0-3,1-عجز الميزانية بالنسبة للناتج الداخلي اإلجمالي
21,321,723,423,523,822,7النفقات العادية بالنسبة للناتج الداخلي اإلجمالي

19,119,521,121,822,822,3الضغط الضريبي (مع احتساب حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة) 
11,211,311,811,010,710,2كتلة األجور بالنسبة للناتج الداخلي اإلجمالي

0,70,50,50,40,40,4فوائد الدين الخارجي بالنسبة للناتج الداخلي اإلجمالي
60,958,862,757,4معدل المديونية للخزينة

16,514,113,311,2   مخزون الدين الخارجي بالنسبة للناتج الداخلي اإلجمالي
44,344,849,546,2   مخزون الدين الداخلي بالنسبة للناتج الداخلي اإلجمالي

79594858914269991641إنتاح الحبوب األربعة المهمة (بمليون قنطار)
14,315,17,916,5المردود المتوسط للحبوب األربعة المهمة (بالقنطارفي الهكتار)

2287725369272542738618799اإلنتاج التجاري للفوسفاط (بمليون طن) (3)
4,38,16,68,59,1-  معدل نمو الرقم اإلستداللي لإلنتاج المعدني (%) (4)

95,695,396,296,0معدل  اإلعتماد على الواردات من الطاقة  (%)  
25,229,839,840,139,639,2الفاتورة الطاقية بالنسبة للصادرات (%)

8,86,916,43,55,0  معدل نمو الرقم اإلستداللي إلنتاج الكهرباء (%) (4)
31,630,432,0نسبة القيمة المضافة من اإلنتاج المحلي الصناعي (%)

27,127,726,1نسبة الصادرات من اإلنتاج المحلي الصناعي
19,820,419,5نسبة اإلستثمار من القيمة المضافة الصناعية

4,13,02,65,24,7  معدل نمو الرقم اإلستداللي لإلنتاج الصناعي (%) (4)
11,78,80,8معدل نمو عدد رخص البناء

9,35,65,010,4معدل نمو مبيعات اإلسمنت اإلجمالية
1117313165152161632711999الليالي السياحية في الفنادق المصنفة ( باآلالف) (3)
6,57,07,89,19,39,2المداخيل السياحية بالنسبة للناتج الداخلي اإلجمالي

29,135,645,456,669,6كثافة الهاتف القار و المحمول (%)  (1)
24,931,241,052,562,2بما في ذلك الهاتف المحمول (1)

200120022003200420052006

288332918529520298923017230506الساكنة (باأللف) (5)
21,321,221,120,620,620,5نسبة الشباب (15 - 24 سنة) في الساكنة

21,521,020,420,1المعدل الخام للوالدات (بالنسبة لأللف)
5,85,65,55,55,5المعدل الخام للوفيات (بالنسبة لأللف)
19,518,319,318,418,415,5معدل البطالة في المجال الحضري

35,534,234,533,232,931,7معدل بطالة الشباب في المجال الحضري
26,825,626,525,625,720,8معدل بطالة حاملي الشهادات في المجال الحضري

43,038,5معدل األمية ( بـ %) 
78,682,283,184,387,288,7المعدل الصافي للتمدرس بالنسبة لإلناث في المجال القروي

24,124,624,724,624,525,1عدد التالميذ لكل مدرس في التعليم العمومي
44,947,850,051,052,0عدد السكان لكل طبيب ( في القطاعين العمومي و الخاص)

70,070,370,570,870,9أمل الحياة عند الوالدة (بعدد السنوات)
72,172,472,773,073,4إناث
68,068,268,568,768,6ذكور

1228512135120101190411855عدد السكان لكل مؤسسة للعالج الطبي الضروري
14,2نسبة السكان تحت عتبة الفقر (%) 

47,850,062,060,070,080,0نسبة الساكنة القروية المستفيدة من الماء الصالح للشرب
50,055,062,072,081,088,0نسبة كهربة القرى (برنامج كهربة العالم القروي)

(1) سنة 2007 توافق الوضعية عند نهاية شهر شتنبر                 (2) - سنة 2007 توافق قانون المالية المحين فيما سنة 2008 توافق مشروع قانون المالية
(3) سنة 2007 توافق الوضعية عند نهاية شهر غشت                   (4) سنة 2007 توافق الوضعية عند نهاية السداسي األول              

(5) إسقاطات مركز الدراسات و األبحاث الديمغرافية بالنسبة لسنتي 2005 و 2006
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1- المحيط الدولي

(ت) 2008(ت) 0062007 0052 0042 0032 2

 (%) ǎتصادƽǕ1.1 - النمو ا

4,05,34,85,45,24,8العالم

1,82,92,32,62,11,9الدول األكثر تقدما في العالم (1)    

2,53,63,12,91,91,9الواليات المتحدة األمريكية

1,42,71,92,22,01,7اليابان

0,82,01,52,82,52,1منطقة " األورو"

1,12,51,72,01,92,0فرنسا

3,13,33,63,93,72,7إسبانيا

4,86,75,66,35,85,2أوروبا الوسطى و الشرقية

5,88,97,46,15,05,3تركيا

ƈ8,38,89,29,89,88,8سيا في طور النمو (2)

6,97,99,09,78,98,4الهند

4,96,44,95,46,35,8الفلبين

3,14,74,25,04,84,6كوريا الجنوبية

10,010,110,411,111,510,0الصين

2,46,04,65,55,04,3أمريكا الالتينية

8,89,09,28,57,55,5األرجنتين

1,15,72,93,74,44,0البرازيل

4,06,05,74,05,95,0الشيلي

3,94,94,76,86,64,8كولمبيا

1,44,22,84,82,93,0المكسيك

2,211,86,67,05,23,8األرغواي

7,818,310,310,38,06,0-فنزويال

6,65,65,45,65,95,9منطقة الشرق األوسط

3,24,14,56,87,17,3مصر

4,28,67,16,36,06,0األردن

4,65,14,15,24,35,6المغرب العربي

6,95,25,13,64,85,2الجزائر

6,15,22,48,02,56,8المغرب (3)

5,66,04,05,46,06,2تونس

2.1- نمو الناتƛ الداƢلǏ الƢام للƻرد (%) 

1,22,41,72,11,61,4الدول األكثر تقدما في العالم (1)    

1,52,72,11,91,00,9الواليات المتحدة األمريكية

1,22,71,92,22,01,0اليابان

0,21,31,02,32,01,7منطقة " األورو"

0,31,10,83,12,62,1-ألمانيا

1,31,61,92,11,81,1إسبانيا

 0,41,81,11,41,31,5فرنسا

1,84,13,33,73,73,2   اإلقتصاديات المتقدمة األخرى 

ƈ7,17,68,08,68,67,7سيا في طور النمو (2)

0,94,63,24,13,62,9أمريكا الالتينية

4,63,63,43,74,04,0منطقة الشرق األوسط

المصادر:    Ü World Economic Outlook  صندوق النقد الدولي - أكتوبر 2007-
  (ت) : تـوقـعـات

ا(1) هذǉ المجموعة تضم حسب World Economic Outlook الدول التالية : الواليات المتحدة األمريكيةÜ اليابانÜ كنداÜ فرنساÜ ألمانياÜ إيطالياÜ المملكة المتحدة
ا(2) دول ƈسيا في طور النمو تضم دول القارة اآلسيويةÜ ما عدا دول الشرق األوسطÜ و اليابانÜ و كوريا الجنوبيةÜ و هونƸ كونÜƸ و سنغفورة و الطايوان

ا(3) المصدر : المندوبية السامية للتخطيط إلى غاية Ü2006 و توقعات مديرية الدراسات و التوقعات المالية بالنسبة لسنتي 2007 و 2008
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(تابع 1) المحيط الدولي -1

(ت) 2008(ت) 0062007 0052 0042 0032 2

(%) Ǐالكل ǏلƢالدا ƒ3.1- نمو الطل

2,13,12,32,51,61,9الدول األكثر تقدما في العالم (1)    

2,84,13,12,81,41,6الواليات المتحدة األمريكية

0,81,91,71,41,21,6اليابان

1,51,91,72,62,12,4منطقة " األورو"

0,20,31,91,22,4-0,6ألمانيا

3,84,85,14,94,32,8إسبانيا

1,73,22,32,41,52,7فرنسا

4,53,33,54,43,5 1,5اإلقتصاديات المتقدمة األخرى     

(%)Ƙابƙال üسماƈللر ǏمالƜǕا ǅ4.1- نمو التكوي

1,84,34,13,80,50,7الدول األكثر تقدما في العالم (1)    

1,3-2,4-3,26,15,82,6الواليات المتحدة األمريكية

0,51,42,43,40,71,9-اليابان

1,22,32,65,04,83,3منطقة " األورو"

0,21,06,16,03,8-0,3-ألمانيا

5,95,16,96,85,83,0إسبانيا

 2,23,64,03,73,93,3فرنسا

  2,87,44,35,26,84,0   اإلقتصاديات المتقدمة األخرى  

5.1- المبادالت الƢارƜية

5,510,87,59,26,66,7التجارة العالمية

معدü نمو الصادرات مǅ السلƲ و الƢدمات (%)

1,78,15,68,44,44,7الدول األكثر تقدما في العالم (1)    

1,39,76,98,46,86,1الواليات المتحدة األمريكية

9,214,06,99,66,73,4اليابان

1,46,84,57,86,05,5منطقة " األورو"

2,510,07,112,57,76,2ألمانيا

3,74,22,65,14,14,0إسبانيا

1,24,02,85,53,76,1-فرنسا

11,415,49,713,311,810,4أوروبا الوسطى و الشرقية (3)

ƈ15,120,317,817,612,912,1سيا في طور النمو (2) (3)

3,29,17,64,85,04,9أمريكا الالتينية (3)

11,88,24,73,83,84,2منطقة الشرق األوسط (3)

معدü نمو الواردات مǅ السلƲ و الƢدمات (%)

3,58,45,87,02,44,2الدول األكثر تقدما في العالم (1)    

4,111,35,95,92,12,6الواليات المتحدة األمريكية

3,98,15,84,62,14,3اليابان

2,86,75,17,85,66,1منطقة " األورو"

5,47,26,711,25,77,9ألمانيا

6,29,67,78,36,24,0إسبانيا

1,17,15,06,84,46,8فرنسا

11,016,79,012,913,410,4أوروبا الوسطى و الشرقية (3)

ƈ15,719,112,617,510,812,1سيا في طور النمو (2) (3)

0,514,210,912,512,58,1أمريكا الالتينية (3)

4,013,814,912,99,411,7منطقة الشرق األوسط (3)

المصادر:    Ü World Economic Outlook  صندوق النقد الدولي - أكتوبر 2007-
  (ت) : تـوقـعـات

(1) هذǉ المجموعة تضم حسب World Economic Outlook الدول التالية : الواليات المتحدة األمريكيةÜ اليابانÜ كنداÜ فرنساÜ ألمانياÜ إيطالياÜ المملكة المتحدة
(2) دول ƈسيا في طور النمو تضم دول القارة اآلسيويةÜ ما عدا دول الشرق األوسطÜ و اليابانÜ و كوريا الجنوبيةÜ و هونƸ كونÜƸ و سنغفورة و التايوان

 (3) يتعلق األمر بالسلع فقط
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(تابع 2) المحيط الدولي -1

(ت) 2008(ت) 0062007 0052 0042 0032 2

شروط التبادü (سلع و خدمات)

0.2-0.90.2-1.6-0.1-1.0اإلقتصاديات المتقدمة (1)

0,9-0,20,3-2,7-1,3-0,9-الواليات المتحدة األمريكية

3,20,2-6,4-6,0-4,0-2,0-اليابان

0.20.0-1.0-1.4-0.4-0.9منطقة " األورو"

0.93.05.74.70.21.0إقتصاديات صاعدة أخرى و دول في طور النمو (2)

3,26,96,07,15,14,9 نموالطلƒ العالمǏ الموƋ ǈƜلǍ المƸرƒ (بالحƜم) (%) (3)

2,86,25,87,45,04,5اإلتحاد األوربي

4,59,36,46,45,56,3خارج اإلتحاد األوربي

6.1-  رصيد الحسابات الƜارية بالنسبة للناتƛ الداƢلǏ الƢام  (%)

1,9-1,9-2,2-2,0-1,4-1,5-الدول األكثر تقدما في العالم (4)     

5,5-5,7-6,2-6,1-5,5-4,8-الواليات المتحدة األمريكية

3,23,73,63,94,54,3اليابان

0,4-0,2-0,51,10,30,0منطقة " األورو"

1,94,34,65,05,45,1ألمانيا

10,2-9,8-8,6-7,4-5,3-3,5-إسبانيا

1,8-1,6-1,2-1,1-0,80,1فرنسا

7,5-7,3-6,6-5,2-5,9-4,5-أوروبا الوسطى و الشرقية

7,0-7,5-7,9-6,2-5,2-3,3-تركيا

ƈ2,82,64,15,96,97,0سيا في طور النمو (5)

0,4-2,04,11,90,70,1كوريا الجنوبية

2,83,67,29,411,712,2الصين

2,6-2,1-1,1-1,0-1,50,1الهند

0,41,92,04,33,82,6الفلبين

0,41,01,41,50,60,0أمريكا الالتينية

6,32,11,92,50,90,4األرجنتين

0,81,81,61,20,80,3البرازيل

1,12,21,13,63,72,3-الشيلي

3,5-3,9-2,1-1,5-0,9-1,2-كولمبيا

1,1-0,7-0,3-0,6-1,0-1,4-المكسيك

2,8-2,8-2,4-0,50,30,0-األرغواي

14,113,817,815,07,84,1فنزويال

8,311,719,419,716,716,0منطقة الشرق األوسط

2,44,33,20,81,40,8مصر

11,9-12,6-14,0-17,9-11,60,0األردن

0,57,111,716,410,49,7-المغرب العربي

13,013,120,725,619,418,4الجزائر

3,21,71,92,82,11,2المغرب (6)

2,7-2,6-2,3-1,1-2,0-2,9-تونس

المصادر:    Ü World Economic Outlook  صندوق النقد الدولي - أكتوبر 2007-
  (ت) : تـوقـعـات

ا(1) اإلقتصاديات المتقدمة تضم : منطقة األوروÜ الواليات المتحدة األمريكيةÜ المملكة المتحدةÜ كنداÜ اليابانÜ إضافة إلى الدول المكونة للمجمع "إقتصاديات أخرى متقدمة"
ا(2) إقتصاديات صاعدة أخرى و دول في طور النمو تضم : تضم جميع الدول النامية و الدول الصاعدة في في العالم

ا(3) المصدر : الشركة العامة -أبريل 2006- و حساب مديرية الدراسات و التوقعات المالية
ا(4) هذǉ المجموعة تضم حسب World Economic Outlook الدول التالية : الواليات المتحدة األمريكيةÜ اليابانÜ كنداÜ فرنساÜ ألمانياÜ إيطالياÜ المملكة المتحدة

ا(5) دول ƈسيا في طور النمو تضم دول القارة اآلسيويةÜ ما عدا دول الشرق األوسطÜ و اليابانÜ و كوريا الجنوبيةÜ و هونƸ كونÜƸ و سنغفورة و التايوان
ا(6) المصدر : المندوبية السامية للتخطيط إلى غاية Ü2006 و توقعات مديرية الدراسات و التوقعات المالية بالنسبة لسنتي 2007 و 2008
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(تابع 3) المحيط الدولي -1

(ت) 2008(ت) 0062007 0052 0042 0032 2

7.1- التدƼƺ الصاǏƺ للرساميü األƜنبية نحو الدوü الصاعدƔ :  (مليار دوالر)

65,3146,883,340,5157,25,1دول ƈسيا الصاعدة (1)

22,214,535,39,983,747,5أمريكا الال تينية

7,017,226,517,342,145,9إفريقيا

10,64,5-28,1-24,5-22,1-1,7الشرق األوسط و "إسرائيل"

53,775,3116,1122,4140,5145,5دول اوربا الوسطى و الشرقية

168,3239,4271,1220,9495,4291,3مجموع الدول الصاعدة و الدول النامية

164,4191,5262,7258,3302,2293,9إستثمارات مباشرة صافية

93,1-111,920,6-11,721,123,3-إستثمارات المحفƲة

17,073,6171,088,8-14,525,1التدفقات الصافية للرساميل الخاصة األخرى

8.1- رصيد ميƦانية اǕدارƔ العامة بالنسبة للناتƛ الداƢلǏ الƢام (%)

2,6-2,4-2,7-3,5-4,2-4,8-الدول األكثر تقدما في العالم (2)    

2,9-2,6-2,6-3,6-4,4-4,8-الواليات المتحدة األمريكية

3,8-3,9-4,1-4,8-6,2-8,0-اليابان

1,1-0,9-1,6-2,6-2,9-3,1-منطقة " األورو"

0,5-0,2-1,6-3,4-3,8-4,0-ألمانيا

2,7-2,5-2,5-3,0-3,6-4,1-فرنسا

2,3-2,1-4,4-4,2-3,5-3,5-إيطاليا

0,21,11,81,40,8-0,0إسبانيا

(3) (%) ƔدƏاƻ9.1 - نسبة ال

  المدى القصير

1,32,34,55,44,83,8الواليات المتحدة األمريكية

0,10,10,10,60,81,5اليابان

2,12,22,53,74,24,3منطقة " األورو"

üالمدى الطوي  

4,34,24,44,74,04,8الواليات المتحدة

1,41,41,51,71,52,0اليابان

4,33,73,34,04,14,9منطقة " األورو"

10.1- نسبة البطالة (%)

6,66,36,05,65,35,7اإلقتصاديات المتقدمة (4)

6,05,55,14,64,75,7الواليات المتحدة األمريكية

5,34,74,44,14,04,0اليابان

3,63,73,73,53,33,1كوريا الجنوبية

8,78,88,67,86,96,8منطقة " األورو"

8,89,29,18,16,56,3ألمانيا

9,59,69,79,58,68,0فرنسا

11,511,09,28,58,18,2إسبانيا

المصادر:    Ü World Economic Outlook  صندوق النقد الدولي -  أكتوبر 2007-
  (ت) : تـوقـعـات

ا(1) دول ƈسيا الصاعدة تضم دول القارية اآلسيويةÜ ما عدا دول الشرق األوسطÜ و اليابان
ا(2) هذǉ المجموعة تضم حسب World Economic Outlook الدول التالية : الواليات المتحدة األمريكيةÜ اليابانÜ كنداÜ فرنساÜ ألمانياÜ إيطالياÜ المملكة المتحدة

ا(3) المصدر : BNP Paris Bas -شتنبر 2007-
ا(4) اإلقتصاديات المتقدمة تضم : منطقة األوروÜ الواليات المتحدة األمريكيةÜ المملكة المتحدةÜ كنداÜ اليابانÜ إضافة إلى الدول المكونة للمجمع "إقتصاديات أخرى متقدمة"
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المحيط الدولي (تتمة) -1

(ت) 2008(ت) 0062007 0052 0042 0032 2

11.1  - التƢƮم (%)

1,72,02,32,32,11,9الدول األكثر تقدما في العالم (1)      

2,32,73,43,22,72,3الواليات المتحدة األمريكية

0,30,30,00,5-0,30,0-اليابان

2,12,12,22,22,02,0منطقة " األورو"

3,13,13,43,62,52,8إسبانيا

2,22,31,91,91,61,8فرنسا

9,26,14,95,05,14,1أوروبا الوسطى و الشرقية

25,38,68,29,68,24,6تركيا

ƈ2,54,13,64,05,34,4سيا في طور النمو (2)

1,23,91,81,54,53,9الصين

3,53,62,82,22,62,7كوريا الجنوبية

3,83,84,26,16,24,4الهند

3,56,07,66,23,04,0الفلبين

10,66,56,35,45,35,8أمريكا الالتينية

13,44,49,610,99,512,6األرجنتين

7,15,95,04,35,54,6كولمبيا

2,81,13,13,43,94,1الشيلي

4,54,74,03,63,94,2المكسيك

19,49,24,76,48,06,8األرغواي

31,121,716,013,718,019,0فنزويال

6,27,26,97,510,89,2منطقة الشرق األوسط

3,28,18,84,210,97,8مصر

1,63,43,56,35,04,5األردن

2,22,91,53,13,63,4المغرب العربي

2,63,61,62,54,54,3الجزائر

1,21,51,03,32,52,0المغرب (3)

2,73,62,04,53,03,0تونس

12.1 - األسعار الدولية ألǉم المواد 

28,937,853,464,368,575,0البترول (دوالر للبرميل) (4) 

40,438,039,044,046,046,0الفوسفاط الخام (دوالر/طن) 

148,1156,9142,0192,0210,0210,0قمح الواليات المتحدة األمريكية الصلب (دوالر/طن)

15,215,620,033,026,026,0السكر (السوق الحرة) (دوالر/طن) 

1,8-3,75,51,610,13,5المواد األولية الفالحية (معدل التغير السنوي) 

12,0-12,236,126,456,517,9المعادن (معدل التغير السنوي) 

المصادر:    Ü World Economic Outlook  صندوق النقد الدولي -  أكتوبر Commodity Prices Data  Ü-2007, الـبنك الـدولي
  (ت) : تـوقـعـات

ا(1) هذǉ المجموعة تضم حسب World Economic Outlook الدول التالية : الوالات المتحدة األمريكيةÜ اليابانÜ كنداÜ فرنساÜ ألمانياÜ إيطالياÜ المملكة المتحدة
ا(2) دول ƈسيا في طور النمو تضم دول القارية اآلسيويةÜ ما عدا دول الشرق األوسطÜ و اليابانÜ و كوريا الجنوبيةÜ و هونƸ كونÜƸ و سنغفورة و التايوان

ا(3) المصدر : المندوبية السامية للتخطيط إلى غاية Ü2006 و توقعات مديرية الدراسات و التوقعات المالية بالنسبة لسنتي 2007 و 2008
 Ü(4) المـعدل السنوي لبترول بحر الشمال و دبــي و طـكساس
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      2 - المؤشرات الماآرو اقتصادية 

(ت) 2008(ت) 0062007 0052 0042 0032 2

(بالنسبة للسنة الماƮية) 1.26,15,22,48,02,56,8-تƸير الناتƛ الداƢلǏ الƢام باألسعار التابƙة
(%) تƸير القيم المƮاƺة باألسعار التابƙة بالنسبة للسنة الماƮية

üاألو Ʊة للقطاƺاƮ16,412,3-11,821,0-20,37,3القيمة الم
18,012,8-13,925,0-24,18,3منتجات الفالحةÜ القنص و الخدمات الملحقة

15,7-5,416,6-15,2-الصيد و المزروعات المائية
Ǐانƙال Ʊة للقطاƺاƮ4,43,46,04,7القيمة الم

1,29,73,01,8الصناعة اإلستخراجية
0,24,13,9-4,3الصناعة (دون احتساب صناعة تكرير البترول)

Ƹ1,16,9-3,2الصناعة الغذائية والتب
1,51,8-2,3-الصناعة النسيجية والجلدية 
1,12,0-2,4الصناعات التحويلية األخرى

0,72,9-14,3الصناعة الكيماوية  والشبǊ الكيماوية 
3,03,65,9الصناعة الميكانيكية والصناعة التقيلة والصناعة الكهربائية

1,310,915,22,8الطاقة
29,4-81,0164,1118,1-صناعة تكرير البترول

10,25,37,66,7الكهرباء والماء
8,08,07,38,6 البناء و األشغال العمومية
Ƙالƙال Ʊة للقطاƺاƮ4,25,45,05,5القيمة الم

2,55,53,76,2التجارة
0,48,48,18,7-الفنادق و المطاعم

0,512,95,06,2النقل
11,410,78,310,3البريد والمواصالت

5,34,19,29,5األنشطة المالية و التƋمينات
7,45,34,56,0الخدمات المقدمة للمقاوالت و الخدمات الشخصية

0,74,35,03,2اإلدارة العمومية والضمان اإلجتماعي
5,41,54,82,6التربيةÜ الصحة و األنشطة اإلجتماعية

3,65,49,18,9فرع تخيلي
üاألو Ʊالقطا ƒاحتسا ǅام دوƢال ǏلƢالدا ƛ3,74,84,96,25,66,1النات

مساǉمة ǉƈم القطاعات Ǐƺ نمو الناتƛ الداƢلǏ الƢام باألسعار التابƙة (بعدد النقط مǅ نسبة النمو) :
6,15,22,48,02,56,8نسبة نموالناتƛ الداƢلǏ الƢام (%)

üاألو Ʊة للقطاƺاƮ2,31,3-1,72,5-3,01,1القيمة الم
1,92,7-3,21,2منتجات الفالحةÜ القنص و الخدمات الملحقة

0,2-0,10,2-0,2-الصيد و المزروعات المائية
Ǐانƙال Ʊة للقطاƺاƮ1,10,81,51,2القيمة الم

0,00,20,00,0الصناعة اإلستخراجية
0,60,00,60,6الصناعة (دون احتساب صناعة تكرير البترول)

Ƹ0,10,00,2الصناعة الغذائية والتب
0,10,1-0,1-الصناعة النسيجية والجلدية 
0,00,00,0الصناعات التحويلية األخرى

0,50,00,1الصناعة الكيماوية  والشبǊ الكيماوية 
0,10,10,2الصناعة الميكانيكية والصناعة التقيلة والصناعة الكهربائية

0,00,30,40,1الطاقة
0,1-0,20,20,2-صناعة تكرير البترول

0,30,10,20,2الكهرباء والماء
0,40,40,40,5 البناء و األشغال العمومية
Ƙالƙال Ʊة للقطاƺاƮ2,12,62,52,8القيمة الم

0,30,60,40,7التجارة
0,00,20,20,2الفنادق و المطاعم

0,00,50,20,2النقل
0,30,30,30,4البريد والمواصالت

0,30,20,40,5األنشطة المالية و التƋمينات
0,90,60,50,8الخدمات المقدمة للمقاوالت و الخدمات الشخصية

0,10,40,40,3اإلدارة العمومية والضمان اإلجتماعي
0,50,10,40,2التربيةÜ الصحة و األنشطة اإلجتماعية

0,4-0,4-0,2-0,2-فرع تخيلي
üاألو Ʊالقطا ƒاحتسا ǅام دوƢال ǏلƢالدا ƛ3,14,14,15,54,85,4النات

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطالقا من معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى حدود 2006

         (ت)    توقعات مديـرية الدراسات و التوقعات المالية
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(ت) 2008(ت) 0062007 0052 0042 0032 2
2.2476987500081522649575271602728655730-الناتƛ الداƢلǏ الƢام باألسعار الƜارية (بمليوǅ درǉم)

üاألو Ʊة للقطاƺاƮ739337367262650804756316573486القيمة الم
68759685755646874312منتجات الفالحةÜ القنص و الخدمات الملحقة

5174509761826163الصيد و المزروعات المائية
Ǐانƙال Ʊة للقطاƺاƮ119418125040136349142538القيمة الم

78227704864610271الصناعة اإلستخراجية
73547744988076684528الصناعة (دون احتساب صناعة تكرير البترول)

Ƹ174761779120589الصناعة الغذائية والتب
170421702518303الصناعة النسيجية والجلدية 
770177708133الصناعات التحويلية األخرى

173981795519276الصناعة الكيماوية  والشبǊ الكيماوية 
139301395814465الصناعة الميكانيكية والصناعة التقيلة والصناعة الكهربائية

13670140161637416045الطاقة
47996917501465صناعة تكرير البترول

13191130471462414580الكهرباء والماء
24379288223056331694 البناء و األشغال العمومية
Ƙالƙال Ʊة للقطاƺاƮ234176250632270706290175القيمة الم

52591544385727763177التجارة
9916111291242412759الفنادق و المطاعم

17368187221865719534النقل
13814153951797419717البريد والمواصالت

22479236752652429866األنشطة المالية و التƋمينات
56464609666553371911الخدمات المقدمة للمقاوالت و الخدمات الشخصية

39493437294789950102اإلدارة العمومية والضمان اإلجتماعي
41759436634761849047التربيةÜ الصحة و األنشطة اإلجتماعية

25938-23200-21085-19708-فرع تخيلي
üاألو Ʊالقطا ƒاحتسا ǅام دوƢال ǏلƢالدا ƛ403054426409459999494796539563582244النات

بنية الناتƛ الداƢلǏ الƢام باألسعار الƜارية (%) : 
üاألو Ʊة للقطاƺاƮ15,514,712,014,010,511,2القيمة الم

14,413,710,812,9منتجات الفالحةÜ القنص و الخدمات الملحقة
1,11,01,21,1الصيد و المزروعات المائية
Ǐانƙال Ʊة للقطاƺاƮ25,025,026,124,8القيمة الم

1,61,51,71,8الصناعة اإلستخراجية
15,414,915,514,7الصناعة (دون احتساب صناعة تكرير البترول)

Ƹ3,73,63,9الصناعة الغذائية والتب
3,63,43,5الصناعة النسيجية والجلدية 
1,61,61,6الصناعات التحويلية األخرى

3,63,63,7الصناعة الكيماوية  والشبǊ الكيماوية 
2,92,82,8الصناعة الميكانيكية والصناعة التقيلة والصناعة الكهربائية

2,92,83,12,8الطاقة
0,10,20,30,3صناعة تكرير البترول

2,82,62,82,5الكهرباء والماء
5,15,85,85,5 البناء و األشغال العمومية
Ƙالƙال Ʊة للقطاƺاƮ49,150,151,850,4القيمة الم

11,010,911,011,0التجارة
2,12,22,42,2الفنادق و المطاعم

3,63,73,63,4النقل
2,93,13,43,4البريد والمواصالت

4,74,75,15,2األنشطة المالية و التƋمينات
11,812,212,512,5الخدمات المقدمة للمقاوالت و الخدمات الشخصية

8,38,79,28,7اإلدارة العمومية والضمان اإلجتماعي
8,88,79,18,5التربيةÜ الصحة و األنشطة اإلجتماعية

4,5-4,4-4,2-4,1-فرع تخيلي
üاألو Ʊالقطا ƒاحتسا ǅام دوƢال ǏلƢالدا ƛ84,585,388,086,089,588,8النات

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطالقا من معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى حدود 2006

         (ت)    توقعات مديـرية الدراسات و التوقعات المالية
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(ت) 2008(ت) 0062007 0052 0042 0032 2

3.2- تواǅƦ الناتƛ الداƢلǏ الƢام باألسعار التابƙة (النمو بالنسبة للسنة الماƮية)

6,15,22,48,02,56,8الناتج الداخلي الخام
8,19,77,36,7الواردات من السلع والخدمات

6,25,31,43,9اإلستهالك النهائي الداخلي 
1,15,12,23,8اإلدارات العمومية 

7,85,31,13,9األسر  
8,28,57,48,3       التكوين اإلجمالي للرأسمال الثابت 
0,56,010,310,5-       الصادرات من السلع والخدمات

(%) ǎتصادƽǕالنمو ا Ǐƺ ƒمة عناصر الطلǉمسا

6,15,22,48,02,56,8الناتج الداخلي الخام
2,63,02,52,5الواردات من السلع والخدمات

4,74,01,02,9اإلستهالك النهائي الداخلي 
0,20,90,40,7اإلدارات العمومية 

4,53,00,62,2األسر  
2,12,12,02,4       التكوين اإلجمالي للرأسمال الثابت 
0,11,73,03,3-       الصادرات من السلع والخدمات

4.2- تواǅƦ الناتƛ الداƢلǏ الƢام باألسعار الƜارية (بمليوǅ درǉم)
476987500081522649575271602728655730الناتج الداخلي الخام

149155171973197443220998250659279868الواردات من السلع والخدمات
360180382355396578424334449535486240اإلستهالك النهائي الداخلي 

8601894112100580105207112902120491اإلدارات العمومية 
274162288243295998319127336633365748األسر  

120360133404149054165301184694207258       التكوين اإلجمالي للرأسمال الثابت 
10682103429078167141518515330تغير المخزونات

134920145953165382189921203973226771       الصادرات من السلع والخدمات

 نسبة نموعناصر الطلƒ حسƒ األسعار الƜارية (%)

6,94,84,510,14,88,8الناتج الداخلي الخام

4,215,314,811,913,411,7الواردات من السلع والخدمات

5,96,23,77,05,98,2اإلستهالك النهائي الداخلي 

5,29,46,94,67,36,7اإلدارات العمومية 

6,15,12,77,85,58,6األسر  

7,210,811,710,911,712,2       التكوين اإلجمالي للرأسمال الثابت 

1,18,213,314,87,411,2       الصادرات من السلع والخدمات

 عناصر الطلƒ بالنسبة للناتƛ الداƢلǏ الƢام حسƒ األسعار الƜارية (%)

31,334,437,838,441,642,7الواردات من السلع والخدمات

75,576,575,973,874,674,2اإلستهالك النهائي الداخلي 

18,018,819,218,318,718,4اإلدارات العمومية 

57,557,656,655,555,955,8األسر  

25,226,728,528,730,631,6       التكوين اإلجمالي للرأسمال الثابت (معدل اإلستثمار) 

2,22,11,72,92,52,3       الصادرات من السلع والخدمات

 (1) (%) ƚارƢال Ǎعل Ǐتصاد الوطنƽǕا Ɲتاƻان ü28,329,231,633,033,834,6معد

(2) (%)  ǏلƢالدا ƒالطل Ǐƺ 59,663,669,471,475,477,3نسبة الواردات

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطالقاŹ من معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى حدود سنة 2006
(1) مجموع الصادرات و الواردات من السلع و الخدمات بالنسبة للناتج الداخلي الخام باألسعار الجارية 

(2) الواردات من السلع و الخدمات بالنسبة للطلب الداخلي من السلع و الخدمات, يمكن اعتبارǉ كمعدل انفتاح السوق الداخلي على المنتوجات األجنبية
(ت)    توقعات مديـرية الدراسات و التوقعات المالية
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5.28,28,57,48,3- التكويǅ اƜǕمالǏ للرƈسماü الƙابت  (النمو بالنسبة للسنة الماضية)

18,9-13,23,5منتجات الفالحةÜ الصيد و الخدمات الملحقة

15,013,87,4مواد الصناعة

3,95,08,8مواد البناء واألشغال العمومية

1,84,25,7-مواد الخدمات

مساǉمة المواد Ǐƺ نمو التكويǅ اƜǕمالǏ للرƈسماü الƙابت (بعدد النقط من نسبة النمو)

0,5-0,30,1منتجات الفالحةÜ الصيد و الخدمات الملحقة

5,95,63,0مواد الصناعة

2,02,64,5مواد البناء واألشغال العمومية

0,10,20,3-مواد الخدمات

6.2120360133404149054165301184694207258- التكويǅ اƜǕمالǏ للرƈسماü الƙابت حسƒ األسعار الƜارية  (بمليون درهم

294133032776منتجات الفالحةÜ الصيد و الخدمات الملحقة

485075475761791مواد الصناعة

625286862377208مواد البناء واألشغال العمومية

638467217274مواد الخدمات

7,210,811,710,911,712,2نسبة النمو (%) :

16,0-1,812,3منتجات الفالحةÜ الصيد و الخدمات الملحقة

10,012,912,8مواد الصناعة

6,29,712,5مواد البناء واألشغال العمومية

1,25,38,2-مواد الخدمات

   البنية (%) :

2,42,51,9منتجات الفالحةÜ الصيد و الخدمات الملحقة

40,341,041,5مواد الصناعة

52,051,451,8مواد البناء واألشغال العمومية

5,35,04,9مواد الخدمات

7.2506460534652564730622673662333716945- الدüƢ القومǏ اƜǕمالǏ المتوƺر باألسعار الƜارية (بماليين الدراهم)
الموارد

ǏمالƜǕا Ǐالقوم üƢ467029491327516889567065الد
476987500081522649575271602728655730الناتج الداخلي الخام

8206-5760-8754-9958-دخل الماكية الصافي الوارد من الخارج
39431433254784155608التحويالت العادية الصافية الواردة من الخارج

اǕستƢدامات
360180382355396578424334449535486240نفقات اإلستهالك النهائي

274162288243295998319127336633365748األسر
8601894112100580105207112902120491اإلدارات العمومية 
146280152297168152198340212798230705اإلدخار القومي الخام

7,35,65,610,36,48,2نسبة نمو الدüƢ القومǏ اƜǕمالǏ المتوƺر باألسعار الƜارية (%) :
الموارد

ǏمالƜǕا Ǐالقوم üƢ7,35,25,29,7الد
6,94,84,510,14,88,8الناتج الداخلي الخام

34,242,5-12,1-6,7-دخل الماكية الصافي الوارد من الخارج
7,59,910,416,2التحويالت العادية الصافية الواردة من الخارج

اǕستƢدامات
5,96,23,77,05,98,2نفقات اإلستهالك النهائي

6,15,12,77,85,58,6األسر
5,29,46,94,67,36,7اإلدارات العمومية 
10,94,110,418,07,38,4اإلدخار القومي اإلجمالي

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطالقاŹ من معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى حدود سنة 2006

         (ت)    توقعات مديـرية الدراسات و التوقعات المالية
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بنية الدüƢ القومǏ اƜǕمالǏ المتوƺر باألسعار الƜارية (%)

71,171,570,268,167,967,8النسبة الحدية لإلستهالك (%) (1) 

54,153,952,451,350,851,0اإلدارات العمومية 

17,017,617,816,917,016,8األسر المقيمة

28,928,529,831,932,132,2معدل ا إلدخار القومي اإلجمالي  (%)(2)

8.2-حساƒ الرƈسماü القومǏ باألسعار الƜارية (بمǘييǅ الدراǉم)

146183152226168112198314الموارد

146280152297168152198340212798230705اإلدخار القومي اإلجمالي

26-40-71-97-صافي التحويالت الرأسمالية الواردة من باقي العالم 

146183152226168112198314اǕستƢدامات

120360133404149054165301184694207258التكوين اإلجمالي للرأسمال الثابت
10682103429078167141518515330تغير المخزونات

151418480998016299القدرة (+) أو الحاجة(-) للتمويل

3,21,71,92,8العǏƺ ƦƜ الموارد بالنسبة للناتƛ الداƢلǏ الƢام  (%)

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطالقاŹ من معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى حدود سنة 2006

(1) اإلستهالك النهائي الوطني بالنسبة  للدخل القومي اإلجمالي المتوفر

(2) اإلدخار القومي اإلجمالي بالنسبة  للدخل القومي اإلجمالي المتوفر
         (ت)    توقعات مديـرية الدراسات و التوقعات المالية
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المؤشرات القطاعية - 3          

2002/032003/042004/052005/062006/07

ǎحة و الصيد البحرǘƻ1.3- ال
الǘƻحة

490,8511,4228,4375,4221,0معدü التساƽطات علǍ الصعيد الوطنǏ (مم)

المساحات المƦروعة حسǉƈ ƒم الƦراعات (بماليين الهكتارات)

ƒ5554568053925584الحبو
1093111110591069194القمح الصلب
1896195319072038506القمح الطري

2267232421802189301الشعير
247245246244الذرة

359365351373القطنيات
125847249الحبوƒ الƦيتية
104635233عباد الشمس

22222015الفول السوداني
229218190171المƦروعات الصناعية

65617049الشمندر
13181314قصب السكر

7281741771347260المساحات المƦروعة اƜǕمالية
8978904189888951المساحة القابلة للƦراعة

81,182,079,481,1المساحة المƦروعة بالنسبة للمساحة القابلة للƦراعة (%)
Ƌنتاǉƈ ƚم المƦروعات (بƉلƽ ƹنطار)

ƒ79594858914269991641الحبو
17662202489407209554394القمح الصلب
3380635151210244231310632القمح الطري

262042760311021253515436الشعير
128622415013022الذرة

2321241114873322القطنيات
11171007652700الحبوƒ الƦيتية
906492182276عباد الشمس

211515470382الفول السوداني
43273406224083836680المƦروعات الصناعية

34285319003301527000الشمندر
8986872278239680قصب السكر

مردود ǉƈم الƦراعات (%)

ƒ14,315,17,916,5الحبو
16,218,28,919,622,7القمح الصلب
17,818,011,020,821,0القمح الطري

11,611,95,111,618,1الشعير
5,29,22,012,4الذرة

6,58,24,28,9القطنيات
8,912,09,113,6الحبوƒ الƦيتية
8,87,93,58,5عباد الشمس

9,823,924,125,7الفول السوداني
189,0186,3214,5207,9المƦروعات الصناعية

528,3527,3475,0517,9الشمندر
713,2492,8588,2695,0قصب السكر

(ǅط ƹلƉب) رƮƢراعات الƦ ƚنتاƋ62006698627272520
بما في ذلك : 

13,514,419,217,2الطماطم
23,122,123,621,6البطاطس

المصادر :  مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطالقاŹ من معطيات

- وزارة الفالحة و الصيد البحري

- المندوبية السامية للتخطيط
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          3 - المؤشرات القطاعية (تابع 1) 

2002/032003/042004/052005/062006/07
(ǅط ƹلƉب) ƭالحوام ƚنتاƋ1315113813201138

(%) Ưبنية استعمال الحوام
60,061,662,9اإلستهالك المحلي

36,738,437,1التصدير
26,423,427,6معدü استƿǘǊ الƻرد مǅ الحوامƭ (كلƶ للƻرد Ǐƺ السنة)

2002200320042005تربية الماشية
(ƹباألل) الماشية Ƨ24640251142492525370عدد رؤو

2689272927222755البقر
16743170261687217260الغنم

5208535953325355الماعز
401245465096الƤباƞƏ المراƽبة

774627672البقر
219524502978الغنم

104314691446الماعز
ǎالصيد البحر

ǎالصيد البحر üسطوƈ
ǅƻ2917294229703040عدد الس

84,784,884,985,2نسبة الصيد الساحلي (%)
(üبالبرمي) 240200246980253456260944الحمولة

40,141,442,943,7نسبة الصيد الساحلي (%)
Ǐالوطن ǎالصيد البحر ƚنتاƋ

914908946889الكمية (بƋلف طن)
94,795,091,579,8نسبة الصيد الساحلي (%)

4695447466416643القيمة (بمليون درهم)
30,727,344,741,0نسبة الصيد في أعالي البحار (%)

(ƶم للكلǉدر) 5,14,97,07,5السعر المتوسط
3,53,53,95,1الصيد الساحلي

38,541,146,029,3الصيد في أعالي البحار
بنية استعماü منتƜات الصيد الساحلǏ  حسƒ الكمية (%)

40,036,939,051,0اإلستهالك المحلي
20,116,615,322,2التصبير
3,63,35,56,4التثليج

34,841,839,419,5فضالت السمك

ǅعادø(1)2.320032004200520062007- الم
Ƌنتاƚ واستعماü الƻوسƻاط ( بمليون طن)

2287725369272542738618799اإلنتاج التجاري
120091340113888المبيعات المحلية

110101182813385135059460التصدير
ǎورƻسƻال ƭوتصدير الحام ƚنتاƋ

29303254302234092279اإلنتاج (بƋلف طن)
16722037216420641324التصدير (بƋلف طن)

43305622688069995080التصدير (بمليون درهم)
25902760317933913837السعر المتوسط عند التصدير(درهم للطن)

48,146,649,149,350,3معدü تصدير الƻوسƻاط (3)

رƽم المعامǘت عند التصديرلمƜموعة المكتƒ الشريƹ للƻوسƻاط
1193913903162021750814010 (بمليوǅ درǉم)

70,373,071,871,072,3نسبة مشتقات الفوسفاط (%)

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطالقاŹ من معطيات

- وزارة الفالحة و الصيد البحري

- وزارة الطاقة و المعادن والماء والبيئة

- المندوبية السامية للتخطيط

- المكتب الوطني للصيد البحري

- المكتب الشريف للفوسفاط

(1) الوضعية عند نهاية غشت 2007

(2) نسبة التصدير من اإلنتاج القابل للمتاجرة

158



المؤشرات القطاعية (تابع 2)  - 3          

20032004200520062007(1)
(2) (%) Ǐالمعدن ƚنتاǖل ǏستداللǕم اƽنمو الر ü4,38,16,68,59,1-     معد

15,30,410,19,0-24,2-المعادن الحديدية
1,810,57,01,511,4-المعادن غير الحديدية

ƅة و الماøøøƽ3.3-الطا
(üبترو üمقاب ǅط ƹلƉب) ةƽالطا Ʊطاƽ  نشاط

Ǐالمحل ƚنتاǕ476524467515ا
البنية (%)

79,580,178,782,1الكهرباء من أصل مائي
11,19,911,410,1الكهرباء من أصل ريحي

0,00,00,00,0الفحم الحجري
2,01,92,51,9النفط الخام

7,48,17,45,8الغاز الطبيعي
11126119551332112420اǕستيراد

البنية (%)
3,43,31,34,2الكهرباء

29,030,229,330,2الفحم الحجري
38,647,449,346,9النفط الخام

29,119,020,218,7المنتجات النفطية
ƿǘǊستǕ10765112721228812938ا

البنية (%)
7,57,74,36,6الكهرباء من أصل مائي

30,432,231,729,0الفحم الحجري
62,161,960,760,9المنتجات النفطية
0,30,43,33,5الغاز الطبيعي

Ǐƽالطا ƦƜ10289107481182112423الع
95,695,396,296,0معدü  اǕعتماد علǍ الواردات مǅ الطاƽة  (%)   (3)

(2) (%)  ƅرباǊالك  ƚنتاǕ ǏستداللǕم اƽنمو الر ü8,86,916,43,55,0   معد

16779179451951721109اǕنتاƚ المحلǏ للكǊرباƅ (بمليون كيلواط)
34,434,833,028,1حصة المكتب الوطني للكهرباء (%)

25,825,928,224,0بما في ذلك : الكهرباء الحرارية (%)
56,756,262,462,3إنتاج ذو امتياز

15214162881763019258استƿǘǊ الكǊرباƅ  (بمليون كيلواط)
بما في ذلك :  (%)

49,751,051,953,6الموزعة من طرف المكتب الوطني للكهرباء
50,349,048,146,4المبيعات االجمالية للموزعين

 ƅرباǊللك Ǐالوطن ƒالمكت ƹطر ǅعة مƦية الموƏرباǊة الكƽالطا ƿǘǊاست
75678304915510326 (بمليون كيلواط)

4907536658266499الجهد العالي و المتوسط
Ư2661293833293827الجهد المنخف

ǎبالوسط القرو ƒالصالحة للشر Ǉالميا üǘƸ(4)20032004200520062007است
(ƒمتر مكع ǅبمليو) ƒالصالحة للشر Ǉللميا Ǐالوطن ƒالمكت ƚ696710751انتا

(ƒمتر مكع ǅبمليو) ƒالصالحة للشر Ǉللميا Ǐالوطن ƒ622626661مبيعات المكت
6655425544معدü مƅü السدود(%)

8066587566سد الوحدة
2528321916سد المسيرة

4352644645سد بين الويدان
6393735147سد ادريس األول

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطالقاŹ من معطيات
- وزارة الطاقة و المعادن والماء والبيئة

- المندوبية السامية للتخطيط
- المكتب الوطني للكهرباء

- المكتب الوطني للمياǉ الصالحة للشرب
(1) الوضعية عند نهاية السداسي األول

(2) منذ Ü2005 المعطيات توافق معدل تغير الرقم اإلستداللي لإلنتاج حسب األساس الجديد 1998
(3) نسبة العجز الطاقي بالنسبة لإلستهالك,    العجز الطاقي = إستهالك الطاقة - اإلنتاج المحلي من الطاقة

(4) الوضعية عند نهاية أكتوبر 2007
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200320042005

4.3- الصنøاعات التحøويلية 

178361187642209559اǕنتاƚ الصناعǏ  (بمليون درهم)

1,55,211,7نسبة النمو (%)

(%) ǎتصادƽǕطاعات النشاط اƽ ƒالبنية حس

33,431,729,5الصناعة الغذائية

14,813,812,0صناعة النسيج والجلد

34,237,039,8الصناعة الكيما وية والشبǊ الكيماوية

11,811,412,7الصناعة الميكانيكية و الصناعة  التقيلة

5,86,06,1الصناعة الكهربائية و اإللكترونية

(%) ǎتصادƽǕطاعات النشاط اƽ ƒحس Ǐالمحل ƚنتاǕا ǅة مƺاƮ31,630,432,0نسبة القيمة الم

29,030,339,7الصناعة الغذائية

39,039,238,4صناعة النسيج والجلد

32,127,926,8الصناعة الكيما وية والشبǊ الكيماوية

28,829,326,1الصناعة الميكانيكية و الصناعة  التقيلة

30,828,328,6الصناعة الكهربائية و اإللكترونية

(%) ǎتصادƽǕطاعات النشاط اƽ ƒة حسƺاƮالقيمة الم ǅمار مƙستǕ19,820,419,5نسبة ا

21,015,111,9الصناعة الغذائية

16,213,516,1صناعة النسيج والجلد

19,931,923,7الصناعة الكيما وية والشبǊ الكيماوية

24,414,037,3الصناعة الميكانيكية و الصناعة  التقيلة

16,015,419,2الصناعة الكهربائية و اإللكترونية

(%) ǎتصادƽǕطاعات النشاط اƽ ƒحس Ǐالمحل ƚنتاǕا ǅ27,127,726,1نسبة الصادرات م

17,217,116,7الصناعة الغذائية

66,768,166,4صناعة النسيج والجلد

19,321,420,6الصناعة الكيما وية والشبǊ الكيماوية

9,28,010,9الصناعة الميكانيكية و الصناعة  التقيلة

65,866,060,6الصناعة الكهربائية و اإللكترونية

2002200320042005(1)2006

تƸير الرƽم اǕستداللǏ لǖنتاƚ الصناعǏ حسƽ ƒطاعات النشاط
(2) (%) ǎتصادƽǕ4,13,02,65,24,7 ا

3,75,32,42,33,3الصناعة الغذائية

0,1-2,21,2-0,4-3,7-صناعة النسيج والجلد

5,53,54,03,66,5الصناعة الكيما وية  و الشبǊ الكيماوية

6,61,83,39,910,6الصناعة الميكانيكية و الصناعة التقيلة

2,22,24,00,04,1الصناعة الكهربائية و اإللكترونية

(ǅط ƹلƉب) نشاط صناعة السكر

4192508475اإلنتاج المحلي

794954بما في ذلك : المستخرج من قصب السكر

550601614659الواردات من السكر المكرر

105710521070استهالك السكر

المصادر : حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطالقاŹ من معطيات :
- وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

- المندوبية السامية للتخطيط
(1) الوضعية عند نهاية السداسي األول

(2) منذ Ü2005 المعطيات توافق معدل تغير الرقم اإلستداللي لإلنتاج حسب األساس الجديد 1998
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2003/20022004/20032005/2004

نشاط المطاحǅ الصناعية (بƉلƽ ƹنطار)

387763894739751سحق القمح

323873249432851بما في ذلك : القمح الصلب

(ǅبالط) يتيةƦنشاط الصناعة ال

4500010000070000اإلنتاج

35002500031000التصدير

(%) Ǐالمحل ƚنتاǕا ǅ7,825,044,3نسبة الصادرات م

2003200420052006

 ƒنشاط صناعة الحلي

310031003500القدرة اإلنتاجية (بƋلف لتر)

125013751410إنتاج الحليب الطري (بمليون لتر)

720820883كمية الحليب المعالج (بمليون لتر)

57,659,662,6نسبة كمية الحليب المعالج من اإلنتاج اإلجمالي (%)
Ǐالمحل Ƽالسو üƢم مبيعات السيارات داƜ49003542616396584000ح

5.3- البناƅ و األشƸاü العمومية 

نشاط صناعة اǕسمنت 

9610598138استيراد اإلسمنت المائي (بƋلف طن)

927797961028911357مبيعات اإلسمنت اإلجمالية (بƋلف طن)

ƅالبنا ƫƢ461085018550570عدد ر

البنية(%)

14,914,213,6عمارات

7,16,75,8فيالت

67,969,572,0سكنى مغربية

8,78,37,5بنايات صناعية و تجارية

0,40,40,4بنايات إدارية

1,00,90,6بنايات أخرى

112011241173الƙمǅ المتوسط للمتر المربƲ (بالدرǉم)

113311291123عمارات

146314431128فيالت

107810761557سكنى مغربية

112411181277بنايات صناعية و تجارية

161613751267بنايات إدارية

118312041492بنايات أخرى

591056465687المساحة المبنية (ƈلƹ م2)

183871540715549المساحة المسقƻة (ƈلƹ م2)

248321935619725القيمة المتوƽعة (مليوǅ درǉم)

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطالقاŹ من معطيات :
- وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

- المندوبية السامية للتخطيط
- الجمعية المهنية لشركات اإلسمنت

- المكتب الوطني البيمهني للحبوب و القطاني
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2003200420052006

üøøøøø6.3- النق
34,535,535,5شبكة الطرƼ المشيدƔ والمعبدƔ (بمليون كم)

1874,91950,82013,1عدد السيارات المتنقلة (باآلالف)
73,273,072,5نسبة السيارات السياحية (%)

48,952,854,9رواƚ السيارات (بمليون سيارة في اليوم)
32,335,435,2الطرق الوطنية
10,210,812,2الطرق الجهوية
6,46,67,4الطرق الرئيسية

Ɣالسيار Ƽالطر
506529611639طول الطرق (كم)

1221154724463800حجم اإلستثمارات (بمليون درهم)
496562640808رقم المعامالت (بمليون درهم)

700678122594454-رواج السيارات (بمليون سيارة في اليوم)
نقü المساƺريǅ  (بالأللف)

16540185002100023500النقل السككي
67037698918810484النقل الجوي

23,220,614,615,2نسبة الخطوط الملكية المغربية (%)
نقü البƮاƲƏ  (بƋلف طن)

154851801121760المكتب الوطني للنقل
30210327003490035000النقل السككي
561146150367485النقل البحري
51545661النقل الجوي
53814516875186854250عدد حوادƘ السير

6,06,06,0نسبة حوادث السير المميتة (%)
88400840448088186651عدد الƮحايا
3878389436173768القتلى

15061135791203512293عدد الضحايا ذوو الجروح الخطيرة
69461665716522970591عدد الضحايا ذوو الجروح الخفيفة

35,233,830,429,6نسبة ƢطورƔ حوادƘ السير (%)
20032004200520062007(1)

7.3- السياحøøøة 
(Ɣبعدد االسر) Ƽنادƻية للƏيواǕة اƽ109615114350122556133230الطا

(%) Ƽنادƻال Ǎد علƺ39,043,047,049,051,0نسبة التوا
22242731305935722739الواƺدوǅ مǅ السياƝ األƜانƷ ƒير المƸاربة ( باآلالف)

0,122,812,016,812,9نسبة النمو (%)
البنية حسǉƈ ƒم مناطƼ الوƺود (%)

84,685,485,484,7أوربا
41,242,743,741,5فرنسا
10,411,612,113,1إسبانيا
5,85,44,74,2ألمانيا
4,54,14,03,9إيطاليا
4,94,74,64,9أمريكا

2,92,82,72,6الواليات المتحدة األمريكية
6,45,75,75,6الدول العربية

4761,35516,55834,46558,05263,0المساƺروǅ العابروǅ للحدود المƸربية  ( باآلالف)
بما في ذلك (%) : 

44,348,950,247,848,0المغاربة المقيمون في الخارج
49,946,749,852,452,0السياح األجانب

1117313165152161632711999الليالǏ السياحية Ǐƺ الƻنادƼ المصنƻة ( باآلالف)
البنية (%)

76,278,380,681,780152,7السياحة الدولية
80052,7-23,821,719,418,3السياحة الداخلية

3088134794409675293341252المداƢيü السياحية ( بمليون درهم)

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطالقاŹ من معطيات :
- وزارة السياحة و الصناعة التقليدية

- المندوبية السامية للتخطيط
 Üالمكتب الوطني للسكك الحديدية Üالمكتب الوطني للنقل -

Ɛمكتب استغالل الموان Üالخطوط الملكية المغربة Üالمكتب الوطني للمطارات -
- اإلدارة العامة لألمن الوطني

(1) الوضعية عند نهاية غشت 2007
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2003200420052006(3)2007

8.3- المواصǘت السلكية و الǘسلكية 

858310646136991727121454عدد المنƢرطيǅ (باأللف) (1)

12191309134112662266الهاتف القار

73649337123581600519188الهاتف المحمول
(2) (%) üالقار و المحمو ƹاتǊة الƺاƙ29,135,645,456,669,6ك

4,14,44,44,27,3الهاتف القار

24,931,241,052,562,2الهاتف المحمول

9.3- التƉمينات

12372122511315714731رƽم معامǘت شركات التƉميǅ (بمليون درهم)

28,123,524,828,0نسبة تƋمين الحياة و تƋمين الرسملة (%)

71,976,174,871,8نسبة التƋمين غير تƋمين الحياة (%)

32,936,235,433,1بما في ذلك : التƋمين على السيارات

11,512,613,313,1   التƋمين على الحوادث الجسمانية

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطالقاŹ من معطيات :
- وزارة السياحة و الصناعة التقليدية

- المندوبية السامية للتخطيط
- مكتب الصرف

- الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت
- مديرية التƋمينات و اإلحتياط اإلجتماعي

(1) يضم المنخرطين في شبكتي الهاتف المحمول
(2) عدد المنخرطين بالنسبة لعدد السكان

(3) الوضعية عند نهاية شتنبر 2007
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2003200420052005(5)2006(5)2007(1)

1.4 التƜارƔ الƢارƜية

8388787896949059926511189686974تطور الصادرات اƜǕمالية (بمليون درهم)

12,74,7-2,94,88,0-نسبة النمو (%)

8,93,5-10,824,5-3,8-المواد الغذائية

Ư18,2-5,4--4,035,6-8,7بما في ذلك : - الحوام

0,6-13,4-21,628,5-10,0-   - منتوجات البحر (2)

0,3-10,7--63,498,234,4-الطاقة و زيوت التشحيم

0,2-14,3-6,723,622,1-المواد الخام

9,75,5-0,818,311,9-أنصاف المنتجات

9,219,4-7,116,816,6-مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (3)

41,614,3-9,9-15,32,7مواد التجهيز

11,13,9-4,5-1,0-1,2-مواد اإلستهالك

14,46,1-0,55,91,1المواد المصنعة (4)

البنية (%)

20,817,720,419,618,918,5المواد الغذائية

Ư2,82,53,23,12,61,5بما في ذلك : - الحوام

10,98,19,79,39,49,2   - منتوجات البحر

1,12,02,52,41,92,1الطاقة و زيوت التشحيم

8,39,811,110,610,710,2المواد الخام

23,326,327,327,126,427,1أنصاف المنتجات

14,215,817,016,315,818,0مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (2)

7,77,66,38,510,711,4مواد التجهيز

38,536,432,231,731,330,6مواد اإلستهالك

69,570,365,867,368,369,1المواد المصنعة (3)

حصة ǉƈم الشركاƅ اƽǕتصادييǏƺ ǅ الصادرات (%)

76,373,670,372,871,9اإلتحاد األوروبي (15 دولة)

34,233,630,130,029,0بما في ذلك : - فرنسا

17,817,517,920,020,2 - إسبانيا

7,37,66,26,36,1 - المملكة المتحدة

5,24,75,25,05,0 - إيطاليا

3,93,43,03,23,1 - ألمانيا

1,61,61,31,31,6إتحاد المغرب العربي

2,83,92,62,62,0الواليات المتحدة األمريكية

3,13,44,14,04,0الهند

2,00,71,01,00,8اليابان

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطالقاŹ من معطيات مكتب الصرف

(1) الوضعية عند نهاية شتنبر 2007
(2) منتجات البحر : السمك الطري المملح و المنشف Ü  قشريات رخويات و محاراتÜ مصبرات السمك

(3) الفوسفاطÜ األسمدة الطبيعية Ü والحامƯ الفوسفوري
(4) أنصاف المنتجات و المنتجات النهائية للتجهيز و اإلستهالك

(5) مع احتساب صادرات منطقة التبادل الحرة
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المبادالت الخارجية  (تابع 1) - 4

2003200420052005(2)2006(2)2007(1)

136070157921181979184380209792تطور الواردات اƜǕمالية (بمليون درهم)

13,815,1-4,316,115,2نسبة النمو (%)

2,247,5--24,519,014,5-المواد الغذائية

25,6--15,9-36,934,5-بما في ذلك : - القمح

13,75,1-5,023,850,7الطاقة و زيوت التشحيم

5,1-28,357,664,7-بما في ذلك : - البترول

5,615,0-13,96,010,9المواد الخام

20,615,1-8,119,09,7أنصاف المنتجات

21,413,6-14,416,56,4مواد التجهيز 

8,415,6-3,29,95,2مواد اإلستهالك

البنية (%)

8,48,68,68,57,39,5المواد الغذائية

2,73,12,32,31,5بما في ذلك : - القمح

15,616,621,721,421,419,8الطاقة و زيوت التشحيم

6,89,213,213,012,0بما في ذلك : - البترول

7,56,86,66,56,05,8المواد الخام

22,623,222,122,223,523,4أنصاف المنتجات

22,022,120,420,922,322,1مواد التجهيز 

23,722,420,520,419,419,2مواد اإلستهالك

حصة ǉƈم الشركاƅ اƽǕتصادييǏƺ ǅ الواردات (%)

58,854,950,251,357,1اإلتحاد األوروبي (15 دولة)

20,618,518,118,220,1بما في ذلك : - فرنسا

12,412,210,911,713,0 - إسبانيا

3,93,32,32,22,1 - المملكة المتحدة

7,16,56,16,06,4 - إيطاليا

5,25,94,74,84,7 - ألمانيا

2,21,72,72,73,0إتحاد المغرب العربي

5,15,46,86,66,7المملكة العربية السعودية

4,14,13,43,34,6الواليات المتحدة األمريكية

(%) ǏمالƜǕا ǎارƜالت ǅاƦالمي Ǐƺ طية الصادرات للوارداتƸ61,755,752,253,853,347,8نسبة ت

72,265,465,066,966,658,4 الميزان التجاري دون احتساب الطاقة

152,9114,5124,4124,4138,792,6 الميزان التجاري للمواد الغذائية

63,563,164,365,759,855,4 الميزان التجاري ألنصاف المنتجات

19,016,1159,921,925,624,6 الميزان التجاري لمواد التجهيز

100,390,482,083,886,076,4 الميزان التجاري لمواد اإلستهالك

10,914,016,716,317,021,0العƦƜ التƜارǎ الƢام بالنسبة للناتƛ الداƢلǏ الƢام (%)

4,45,27,67,67,88,0الƻاتورƔ الطاƽية بالنسبة للناتƛ الداƢلǏ الƢام (%)

25,229,841,641,645,241,5الƻاتورƔ الطاƽية بالنسبة للصادرات (%)

6,37,07,16,77,88,9استيراد مواد التǊƜيƦ بالنسبة للناتƛ الداƢلǏ الƢام (%)

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطالقاŹ من معطيات مكتب الصرف
(1) الوضعية عند نهاية شتنبر 2007

(2) مع احتساب واردات منطقة التبادل الحرة
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المبادالت الخارجية  (تتمة) - 4

(ت)2007(ت)20032004200520062007

2.4- ميƦاǅ األداƅات بالنسبة للناتƛ الداƢلǏ الƢام 

3,21,71,92,82,11,2رصيد الحساب الجاري

6,57,07,89,19,39,2مداخيل األسفار

0,6-0,5-1,2-1,6-المداخيل الصافية لإلستثمارات

8,28,69,19,710,310,0التحويالت الجارية الصافية

0,72,12,82,1رصيد حساب الرأسمال و العمليات المالية

3.423900156862801429287- اǕستƙمارات والقروƭ األƜنبية (بمليون درهم)

97,360,593,387,0حصة اإلستثمارات األجنبية المياشرة (%)

34,478,64,5-250,9نسبة النمو (%)

البنية حسǉƈ ƒم الدوü  المساǉمة(%)

12,748,571,330,4فرنسا

2,14,93,08,8الواليات المتحدة

75,93,15,425,2إسبانيا

Ʒ1,22,52,810,5بلجيكا+اللوكسمبور

1,09,12,74,7اإلمارات العربية المتحدة

7,132,014,920,4دول أخرى

البنية حسǉƈ ƒم القطاعات (%)

79,912,48,830,7الصناعة

0,310,52,85,7األبناك

7,112,88,815,0العقار

2,636,256,87,7اإلتصاالت

1,410,810,928,0السياحة

8,717,211,912,9قطاعات أخرى

 ǏƜارƢال ǅ4.4- الدي

26,423,122,220,0 حƜم الديǅ الƢارǏƜ الكلǏ بالنسبة للناتƛ الداƢلǏ الƢام

16,514,113,311,2حجم الدين الخارجي للخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام

9,99,09,08,8حجم الدين المضمون بالنسبة للناتج الداخلي الخام

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطالقاŹ من معطيات مكتب الصرف إلى حدود 2006

         (ت)    توقعات مديـرية الدراسات و التوقعات المالية
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النقد والقروض و األسعار  -5          

20032004200520062007(1)

1.5- النقد 

386340416430474757555526617781تطور المƜمƲ النقدǎ م3 (بمليون درهم)

748907971589304108564114483النقود اإلئتمانية

176247196056227212263916308440النقود الكتابية

4784352918591476468270438التوƲيفات تحت الطلب

873608774199094118364124420التوƲيفات ألجل محدد

3626840996410425793150105تطور التوưيƻات الساƏلة (بمليوǅ درǉم)

422608457426515799613457667886السيولة اƜǕمالية لƽǖتصاد (بمليوǅ درǉم)

8,77,814,017,018,0نسبة نمو المƜمƲ النقدǎ م3 (%)

7,76,412,021,614,3النقود اإلئتمانية

10,511,215,916,222,1النقود الكتابية

11,010,611,89,410,7التوƲيفات تحت الطلب

4,80,412,919,416,2التوƲيفات ألجل محدد

6,8-8,813,00,141,2-نسبة نموالتوưيƻات الساƏلة (%)

6,98,212,818,915,7نسبة نموالسيولة اƜǕمالية لƽǖتصاد (%)

بنية المƜمƲ النقدǎ م3 (%)

19,419,118,819,518,5النقود اإلئتمانية

45,647,147,947,549,9النقود الكتابية

12,412,712,511,611,4التوƲيفات تحت الطلب

22,621,120,921,320,1التوƲيفات ألجل محدد

نسبة نمو مقابǘت المƜمƲ النقدǎ م3 (%)

14,813,614,914,59,2الموجودات الخارجية الصافية

5,93,610,212,423,4االئتمان الداخلي االجمالي

2,713,7-7,56,6-2,7-الديون على الخزينة

8,76,811,116,525,9القروƯ المقدمة لإلقتصاد 
مقابل الموجودات في الحسابات على دفاتر لدى 

12,114,113,17,411,3صندوق التوفيرالوطني

13,47,7-2,41,2-2,5-الموارد ذات الطابع غير النقدي

7,94,912,017,025,9االئتمان الداخلي ذو الطابع النقدي

بنية مقابǘت المƜمƲ النقدǎ م3 (%)

32,934,734,934,232,7الموجودات الخارجية الصافية

20,317,416,313,612,2الديون على الدولة

63,763,161,561,362,5القروƯ المقدمة لإلقتصاد 

71,069,167,967,967,3االئتمان الداخلي ذو الطابع النقدي

50,948,349,749,150,8التوưيƻات ألüƜ محدد بالنسبة لمƜموƱ التوưيƻات (%)

74,063,760,452,345,2الديوǅ علǍ الدولة بالنسبة للمداƢيü العادية للدولة  (%)

51,652,555,959,266,7القروƭ المقدمة لƽǖتصاد بالنسبة للناتƛ الداƢلǏ الƢام (%)

11,211,010,810,910,8الموƜودات الƢارƜية الصاƺية بعدد شǊور استيراد السلƲ اƜǕمالية (%)

88,691,598,7106,6110,8معدü السيولة اƜǕمالية لƽǖتصاد (%) (2)

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطالقاŹ من معطيات بنك المغرب
(1) الوضعية عند نهاية شتنبر 

(2) السيولة الكلية لإلقتصاد ( المكونة من المجمع النقدي م3 و مجاميع التوƲيفات السائلة) بالنسبة للناتج الداخلي الخام باألسعار الجارية
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(تابع 1) النقد والقروض و األسعار -5          

20032004200520062007(2)

 Ǐار المالƢ2.5- االد

بنية تدƼƺ األصوü المالية للعناصر اƽǕتصادية Ʒير المالية 

4920756217109485108728اǕدƢار المالǏ (بمليوǅ درǉم)

البنية (%)

46,543,938,146,9الموجودات السائلة

17,88,713,421,4التوƲيفات ألجل قصير

0,5-1,91,1-2,2-التوƲيفات ألجل متوسط

0,416,5-5,613,9-أوراق مؤسسات التوƲيف الجماعي للقيم المنقولة

22,823,113,811,2اإلدخار المؤسساتي

18,420,833,312,7أوراق الشركات

18,420,833,312,7أوراق حديثة اإلصدار

----أسهم الشركات المخوصصة

8,2-8,50,7-2,3تقويم

(%) üنوات التحصيƽ ƒحس Ǐار المالƢدǕبنية ا

48,144,842,053,1األبناك

0,2-1,80,00,0شركات التمويل

3,20,90,4-0,1-البريد و الخزينة

0,1-12,114,95,5صندوق اإليداع و التدبير و المصالح التابعة

12,28,79,38,2مؤسسات التƋمين و اإلحتياط اإلجتماعي

6,95,64,36,2بما في ذلك : شركات التƋمين

0,91,10,90,6الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي

0,416,5-5,613,9-مؤسسات التوƲيف الجماعي للقيم المنقولة

ǅالماليي ƅالوسطا ƱموƜ68,579,157,277,9م

18,420,833,312,7سوق أوراق الشركات

10,88,68,817,6تحصيل األوراق و القطع النقدية

8,2-8,50,7-2,3تقويم

Ǐار المالƢدǕا ǏمالƜƋ100,0100,0100,0100,0

Ǐار المالƢدǕعية اƮو

36,742,468,764,7اإلدخار المالي بالنسبة لإلستثمار الداخلي اإلجمالي

32,940,064,659,3اإلدخار المالي بالنسبة لإلدخار الداخلي اإلجمالي

 üالرسامي Ƽسواƈ -3.5

115507206517252315417092575579رسملة البورصة (بمليون درهم)

32,578,822,265,354,3نسبة النمو (%)

25,943,350,579,895,5رسملة البورصة بالنسبة للناتƛ الداƢلǏ الƢام (%)

539860061053312254األرباƝ الموƦعة (بمǘييǅ الدراǉم)

4,72,94,22,9المردودية المتوسطة العامة %

5253556568عدد الشركات المدرƜة Ǐƺ البورصة

المؤشر العام للبورصة

24,014,722,571,158,9معدل تغير المازي

41,711,023,777,761,5معدل تغير المادكس

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطالقاŹ من معطيات :
- بنك المغرب

- بورصة الدار البيضاء
(1) نسبة األرباح الموزعة لرسملة البرصة لمجموع الشركات المدرجة

(2) الوضعية عند نهاية شتنبر 
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(تابع 2) النقد والقروض و األسعار -5          

20032004200520062007(1)

536953570899209139090158003حƜم المعامǘت (بمليوǅ درǉم)
130631624438278118685130143السوق المركزي

65421624437518117385129052األسهم
6521103676012991090السندات
3862919464609312040527860سوق الكثل
3814719319609201896825609األسهم

مؤشرات مؤسسات التوưيƹ الƜماعǏ للقيم المنقولة

644908379386475116513األصول الصافية (بمليون درهم)

سندات الديǅ القابلة للتداوü (بمليون درهم)

سندات الخزينة

1465117914824691شهادات اإليداع
6716558350214718سندات شركات التمويل

6027112979906أوراق الخزينة

4.5- األسعøøøøøøøار

(1989 = 100 Ƨساƈ) ة المعيشةƻلتكل ǏستداللǕم اƽ164,6167,1168,7174,3180,2الر
166,4169,0169,5176,1187,0المواد الغذائية

167,6169,2170,4172,3174,8األلبسة
167,0169,8172,0175,7180,8السكن 

139,8140,6142,0144,9148,3التجهيز المنزلي
146,7149,3151,0152,2153,4العالج الطبي

163,7165,1172,6187,9181,3النقل و المواصالت
163,2165,5167,8172,6174,4الرقم اإلستداللي لتكلفة المعيشة دون احتساب المواد الغذائية

1,21,51,03,31,3 معدü نمو الرƽم اǕستداللǏ لتكلƻة المعيشة (%)
1,31,60,33,92,7المواد الغذائية

0,90,90,71,10,3األلبسة
1,21,71,32,20,1السكن 

0,40,61,02,00,2التجهيز المنزلي
1,81,81,10,80,0العالج الطبي

0,10,94,58,90,1النقل و المواصالت
1,11,51,42,90,2الرقم اإلستداللي لتكلفة المعيشة دون احتساب المواد الغذائية

 (%) ƚنتاǕسعار عند اǔل  ǏستداللǕم اƽنسبة نمو الر

7,73,311,1-3,1- الصناعات االستƢراƜية
1,217,013,5-3,2 استخراج الهيدروكربور وخدمات ملحقة

4,9-1,58,012,3- استخراج واستغالل وتنمية المـنا جم المعدنية
11,00,815,6-3,6- صناعات استخراجية  أخرى

ƅوالما ƦاƸوال  ƅرباǊالك ƲøيƦوتو ƚاøنتƋ 2,2-4,00,01,9
7,10,02,3-0,0 إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والحرارة 

ǉ5,10,00,01,5 جذب ومعالجة وتوزيع الميا
6,923,15,9-1,3 الصناعات التحويلية
3,75,33,1-1,8 صناعات غذائية

0,9-3,0-0,12,4- صناعة النسيج  و الجلد
13,752,010,2-1,5 صناعات كيماوية و شبǊ كيماوية 

2,110,11,8-1,3 صناعات ميكانيكية ومعدنية 
0,01,27,80,6صناعات كهربائية و الكترونية

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطالقاŹ من معطيات :
- بنك المغرب

- بورصة الدار البيضاء
(1) الوضعية عند نهاية شتنبر 2007
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(تتمة) النقد والقروض و األسعار -5          

2003200420052006

ƈسعار صرǉƈ ƹم العمǘت بالنسبة للدرǉم (الشراء)

110,7810,9910,9911,01 أورو 

19,558,848,848,77 دوالر أمريكي

115,5916,2016,0716,16 جنيǊ استرليني

2003200420052006

معدü تدǘƢت بنƿ المƸرǏƺ ƒ نǊاية السنة (%)

54,254,25 أيام

244,254,25 ساعة

73,253,253,253,25 أيام

معدالت الƻاƏدƔ السنوية المطبقة علƤƈ Ǎينات الƦƢينة لستة ƈشǊرالموǊƜة

3,902,702,902,90للƜمǊور Ǐƺ نǊاية السنة (%) 

معدالت الƻاƏدƔ السنوية الداƏنة  (%) (3)

4,773,293,29معدل الفائدة السنوية المتوسط المرجح لودائع ستة أشهر

5,193,483,61معدل الفائدة السنوية المتوسط المرجح لودائع سنة واحدة

3,583,383,48معدل الفائدة السنوية المتوسط المرجح لودائع 6 أشهر و سنة واحدة

2,952,352,28معدل الحسابات على الدفاتر

2,362,101,50معدل الحساب على دفاتر صندوق التوفير الوطني

معدالت الƻاƏدƔ السنوية المدينة (%)  (3)

7,007,007,00قروƯ للتصدير 

7,257,257,25قروƯ متوسطة االجل (مقاوالت صغرى و متوسطة )

8,257,507,50قروƯ طويلة االجل

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطالقاŹ من معطيات :
- بنك المغرب

- المندوبية السامية للتخطيط

(3) أسعار الفائدة األكثر انخفاضا عند نهاية الفترة
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(1) المالية العمومية -6
م.ق.م 2008ق.م.م 20032004200520062007

2.6- تحمǘت و موارد الƦƢينة (بماليين الدراهم)
101583108647122442135252143706149091المداƢيü العادية (مع احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق)

98355105156118410132528140706146091المداƢيü العادية (دون احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق)
95275103439115543132890140655146091المداƢيü العادية دوǅ احتساƒ مداƢيü الƢوصصة (2)

8341688729100603113475124241131232المداƢيü الƜباƏية
333633640243460504145622659002الضرائب المباشرة 

177831967922880239272610027570الضريبة على الدخل
145341582819378247962805029350الضريبة علـى الشركات

309277271301343340البتانتا
68686596103100الضريبة الحضرية
449374709111015701600المساهمة اإلضافية

2211761571846042ضرائب مباشرة أخرى
340873542038370434374760452085الضرائب غير المباشرة

182072061322825274303095034955الضريبة علـى القيمة المضافة
805288348937116801360015280في الداخل

101551177913888157501735019675عند اإلستيراد
158801480715545160071665417130الرسوم الداخلية على اإلستهـالك

Ƹ534951385345561759206187على التب
944585099002920295649750على المنتوجات الطاقية

108611591198118811701193أخرى
106701141212409123441220111215الرسوم الجمركية

529654956364728082108930حقوق التسجيل و التمبر
149391642717807190531646514859المداƢيƷ üير الƜباƏية

86311121910908166911341411859المداƢيƷ üير الƜباƏية دوǅ احتساƒ مداƢيü الƢوصصة 
503871355490772675116911احتكارات و استغالالت

1841690000أمالك مخزنية
340939155418896559034948مداخيل أخرى

630852086899236230513000مداخيل الخوصصة
322834914032272430003000مداƢيü بعƭ الحسابات الƢاصة

190818812244100710001000صندوق دعم األسعار
132016101788171720002000الصندوق الخاص للطرق

116259123764143165145019155025169059مƜموƱ النƻقات (مع احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق)(3)
113031120273139133142295152025166059مƜموƱ النƻقات (دون احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق)(3)

98385105098127229124186132096138898النƻقات العادية (مع احتساب صندوق دعم األسعار)
96392102886125105123046131096137898النƻقات العادية (دون احتساب صندوق دعم األسعار)

7614579613985199345997753104294السلع و الخدمات
532255655961897633546440066960األجور

229202305436622301053335337334سلع و خدمات أخرى
173511758617441185701948319214الدين العمومي
141691505915052161361678316300الداخلي
318225272389243427002914الخارجي

4889789911269121571486015390الموازنة 
199322122124114010001000بما في ذلك صندوق دعم األسعار

4787110661161010193-31983549الرصيد العادǎ (مع احتساب صندوق دعم األسعار)
6695948296108193-19632270الرصيد العادǎ (دون احتساب صندوق دعم األسعار)

199624294529273220002000رصيد الحسابات الخاصة (مع احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق)
194427374583259520002000رصيد الحسابات الخاصة (دون احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق)

198182140320519234282492932161نƻقات اǕستƙمار
118315871962144720002000بما في ذلك الصندوق الخاص للطرق

19968-11319-9767-20723-15118-14676-رصيد الميƦانية العامة
22968-14370-12129-27622-20326-20984-رصيد الميƦانية العامة دوǅ احتساƒ الƢوصصة

المصادر :  وزارة اإلقتصاد و المالية
(1) دون احتساب حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة 

(2) مع احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق
(3) مع احتساب الرصيد الصافي للحسابات الخاصة للخزينة

ق.م. قانون المالية
ق.م.م قانون المالية المحين

م.ق.م مشروع قانون المالية 
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(1)( 1 (تابع المالية العمومية -6

م.ق.م 2008ق.م.م 20032004200520062007
% øøير بƸينة: التƦƢت و موارد الǘ1.6- تحم

10,87,012,710,56,33,7المداƢيü العادية (مع احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق)
11,36,912,611,96,23,8المداƢيü العادية (دون احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق)

4,68,611,715,05,83,9المداƢيü العادية دوǅ احتساƒ مداƢيü الƢوصصة (2)
3,66,413,412,89,55,6المداƢيü الƜباƏية

9,89,119,416,011,54,9الضرائب المباشرة 
8,710,716,34,69,15,6بما في ذلك : الضريبة على الدخل

12,58,922,428,013,14,6الضريبة علـى الشركات
0,9-2,211,114,0-10,4-8,8-البتانتا

2,9-4,447,77,3-22,70,0-الضريبة الحضرية
16,689,656,641,41,9-6,2-المساهمة اإلضافية

3,73,98,313,29,69,4الضرائب غير المباشرة
8,613,210,720,212,812,9الضريبة علـى القيمة المضافة

7,09,71,230,716,412,4في الداخل
9,916,017,913,410,213,4عند اإلستيراد

6,85,03,04,02,9-1,4-الرسوم الداخلية على اإلستهـالك
Ƹ3,94,05,15,44,5-7,8-على التب

9,95,82,23,91,9-1,5على المنتوجات الطاقية
1,52,0-0,8-9,06,73,4أخرى

8,1-1,2-0,5-12,87,08,7-الرسوم الجمركية
5,93,815,814,412,88,8حقوق التسجيل و التمبر

9,8-13,6-90,010,08,47,0المداƢيƷ üير الƜباƏية
11,6-19,6-2,853,0-19,230,0المداƢيƷ üير الƜباƏية دوǅ احتساƒ مداƢيü الƢوصصة 

8,0-2,8-23,140,7-18,741,6احتكارات و استغالالت
8,20,00,00,00,0-30,5أمالك مخزنية
16,2-34,2-19,414,838,465,5مداخيل أخرى

1,7-65,829,2-17,432,5-915,8مداخيل الخوصصة
32,410,10,0-3,88,115,5-مداƢيü بعƭ الحسابات الƢاصة

0,70,0-55,1-1,419,3-4,5-صندوق دعم األسعار
4,016,50,0-2,722,011,1-الصندوق الخاص للطرق

5,96,515,71,36,99,1مƜموƱ النƻقات (مع احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق)(3)
6,26,415,72,36,89,2مƜموƱ النƻقات (دون احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق)(3)

2,46,45,1-7,46,821,1النƻقات العادية (مع احتساب صندوق دعم األسعار)
1,66,55,2-7,26,721,6النƻقات العادية (دون احتساب صندوق دعم األسعار)

5,14,66,7-8,54,623,7السلع و الخدمات
9,66,39,42,41,74,0األجور

17,810,811,9-6,30,658,9سلع و خدمات أخرى
1,4-0,86,54,9-0,31,4-الدين العمومي
2,9-7,66,30,07,24,0الداخلي
5,51,910,97,9-20,6-24,9-الخارجي

20,861,642,77,922,23,6الموازنة 
12,30,0-46,3-4,0-17,611,0بما في ذلك صندوق دعم األسعار

4,114,26,429,0-2,18,0-نƻقات اǕستƙمار
26,238,20,0-19,034,223,6بما في ذلك الصندوق الخاص للطرق

المصادر :   وزارة اإلقتصاد و المالية
(1) دون احتساب حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة 

(2) مع احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق
(3) مع احتساب الرصيد الصافي للحسابات الخاصة للخزينة

ق.م. قانون المالية
ق.م.م قانون المالية المحين

م.ق.م مشروع قانون المالية 
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(1)( 2 (تابع المالية العمومية -6

م.ق.م 2008ق.م.م 20032004200520062007

3.6- مؤشرات المالية العمومية

101583108647122442135252143706149091المداƢيü العادية (بمǘييǅ الدراǉم) (2)

البنية (%)

82,181,782,283,986,588,0المداƢيü الƜباƏية

32,833,535,537,339,139,6الضرائب المباشرة 

17,518,118,717,718,218,5بما في ذلك : الضريبة على الدخل

14,314,615,818,319,519,7الضريبة علـى الشركات

0,30,30,20,20,20,2البتانتا

0,10,10,10,10,10,1الضريبة الحضرية

0,40,30,60,81,11,1المساهمة اإلضافية

33,632,631,332,133,134,9الضرائب غير المباشرة

17,919,018,620,321,523,4الضريبة علـى القيمة المضافة

7,98,17,38,69,510,2في الداخل

10,010,811,311,612,113,2عند اإلستيراد

15,613,612,711,811,611,5الرسوم الداخلية على اإلستهـالك

Ƹ5,34,74,44,24,14,1على التب

9,37,87,46,86,76,5على المنتوجات الطاقية

1,11,11,00,90,80,8أخرى

10,510,510,19,18,57,5الرسوم الجمركية

5,25,15,25,45,76,0حقوق التسجيل و التمبر

14,715,114,514,111,510,0المداƢيƷ üير الƜباƏية

8,510,38,912,39,38,0المداƢيƷ üير الƜباƏية دوǅ احتساƒ مداƢيü الƢوصصة 

5,06,64,55,75,24,6احتكارات و استغالالت

0,20,2أمالك مخزنية

3,43,64,46,64,13,3مداخيل أخرى

6,24,85,61,72,12,0الخوصصة

116259123764143165145019155025169059مƜموƱ النƻقات (بمǘييǅ الدراǉم) (3)

البنية (%)

65,564,368,864,463,161,7السلع و الخدمات

45,845,743,243,741,539,6األجور

19,718,625,620,821,522,1سلع و خدمات أخرى

14,914,212,212,812,611,4الدين العمومي

12,212,210,511,110,89,6الداخلي

2,72,01,71,71,71,7الخارجي

4,26,47,98,49,69,1الموازنة 

1,71,81,50,80,60,6بما في ذلك صندوق دعم األسعار

17,017,314,316,216,119,0نƻقات اǕستƙمار

1,01,31,41,01,31,2بما في ذلك الصندوق الخاص للطرق

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية
(1) دون احتساب حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة 

(2) مع احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق
(3) مع احتساب الرصيد الصافي للحسابات الخاصة للخزينة
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(1)( 3 (تابع المالية العمومية -6

م.ق.م 2008ق.م.م 20032004200520062007
4.6- مؤشرات المالية العمومية (بالنسبة للناتƛ الداƢلǏ الƢام)

21,321,723,423,523,822,7المداƢيü العادية (مع احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق)
20,621,022,723,023,322,3المداƢيü العادية (دون احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق)

20,020,722,123,123,322,3المداƢيü العادية دوǅ احتساƒ مداƢيü الƢوصصة (2)
17,517,719,219,720,620,0المداƢيü الƜباƏية

7,07,38,38,89,39,0الضرائب المباشرة 
3,73,94,44,24,34,2بما في ذلك : الضريبة على الدخل

3,03,23,74,34,74,5الضريبة علـى الشركات
0,10,10,10,10,10,1البتانتا

0,10,10,10,20,30,3المساهمة اإلضافية
7,17,17,37,67,97,9الضرائب غير المباشرة

3,84,14,44,85,15,3الضريبة علـى القيمة المضافة
1,71,81,72,02,62,9في الداخل

2,12,42,72,73,33,7عند اإلستيراد
3,33,03,02,82,82,6الرسوم الداخلية على اإلستهـالك

Ƹ1,11,01,01,01,00,9على التب
2,01,71,71,61,61,5على المنتوجات الطاقية

0,20,20,20,20,20,2أخرى
2,22,32,42,12,01,7الرسوم الجمركية

1,11,11,21,31,41,4حقوق التسجيل و التمبر
3,13,33,43,32,72,3المداƢيƷ üير الƜباƏية

1,82,22,12,92,21,8المداƢيƷ üير الƜباƏية دوǅ احتساƒ الƢوصصة 
1,11,41,11,31,21,1احتكارات و استغالالت

0,00,0أمالك مخزنية
0,70,81,01,61,10,9مداخيل أخرى
1,31,01,30,40,50,5الخوصصة

24,424,927,925,525,925,9مƜموƱ النƻقات (مع احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق)(3)
24,124,527,525,225,625,6مƜموƱ النƻقات (دون احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق)(3)

20,621,024,321,621,921,2النƻقات العادية (مع احتساب صندوق دعم األسعار)
20,220,623,921,421,821,0النƻقات العادية (دون احتساب صندوق دعم األسعار)

16,015,918,816,216,215,9السلع و الخدمات
11,211,311,811,010,710,2األجور

4,84,67,05,25,55,7سلع و خدمات أخرى
3,63,53,33,23,22,9الدين العمومي
3,03,02,92,82,82,5الداخلي
0,70,50,50,40,40,4الخارجي

1,01,62,22,12,52,3الموازنة
0,40,40,40,20,20,2بما في ذلك صندوق دعم األسعار

4,24,33,94,14,14,9نƻقات اǕستƙمار
0,20,30,40,30,30,3بما في ذلك الصندوق الخاص للطرق

0,91,91,91,6-0,70,7الرصيد العادǎ (مع احتساب صندوق دعم األسعار)
1,31,61,61,3-0,40,5الرصيد العادǎ (دون احتساب صندوق دعم األسعار)

Ǐ0,1-0,61,51,4-0,60,5الرصيد األول
3,0-1,9-1,7-4,0-3,0-3,1-رصيد الميƦانية العامة

3,5-2,4-2,1-5,3-4,1-4,4-رصيد الميƦانية العامة دوǅ احتساƒ الƢوصصة
(4)ǏريبƮط الƸƮ19,119,521,121,822,822,3ال

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية
- المندوبية السامية للتخطيط بالنسبة للناتج الداخلي الخام

(1) دون احتساب حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة 
(2) مع احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق

(3) مع احتساب الرصيد الصافي للحسابات الخاصة للخزينة
(4) المداخيل الجبائية (مع احتساب حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة) بالنسبة للناتج الداخلي الخام
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المالية العمومية  (تتمة)  -6

200120022003200420052006

5.6143075169917197100214825251518259954- سندات الƦƢينة  بالمƦايدƔ الƸير البنكية  (بمǘييǅ الدراǉم)

87565113258129942149865181908189921الغير بنكية

555115665967158649606961070033البنكية

6.6- المديونية العمومية (%)

16,719,017,116,214,213,7خدمة الدين العمومي بالنسبة للمداخيل العادية

11,514,413,913,912,311,9   خدمة الدين الداخلي بالنسبة للمداخيل العادية

5,34,63,12,32,01,8   خدمة الدين الخارجي بالنسبة للمداخيل العادية

16,715,914,914,212,212,8خدمة الدين العمومي بالنسبة  لمجموع النفقات العمومية

3,13,53,62,22,11,6اهتالك القروƯ الخارجية  بالنسبة للناتج الداخلي الخام

17,121,720,012,510,78,7عبء الدين الخارجي  بالنسبة للمداخيل العادية

4,54,54,32,72,52,1عبء الدين الخارجي  بالنسبة للناتج الداخلي الخام

67,263,760,958,862,757,4معدل المديونية للخزينة

41,242,944,344,849,546,2   مخزون الدين الداخلي بالنسبة للناتج الداخلي الخام

26,020,816,514,113,311,2   مخزون الدين الخارجي بالنسبة للناتج الداخلي الخام

ق.م 20012002200320042005س 2 2000

Ƌ -7.6صدارات الƦƢينة العامة للمملكة : 

117322637618753172942001619182نƻقات اǕستƙمار (بمليوǅ درøøøǉم)

4,2-7,815,7-28,9---نسبة النمو (%)

البنية حسǉƈ ƒم الوƦارات (%)

24,750,726,833,134,423,1المالية و الخوصصة

12,19,113,77,16,911,1النجهــيزÜ التكوين المــهني Ü و تكوين األطــر

8,17,412,910,59,58,9الفالحة و الصيد البحري

--12,57,710,511,4الدفاع الوطني

7,07,611,111,49,09,2التربية الوطنية و التعليم العالي

4,03,64,92,83,54,5الداخلية

3,52,83,84,45,16,1الصحة العمومية

Ǌ0,90,80,91,0القصر الملكي و المصالح التابعة ل--

0,60,51,20,80,81,6العــــــــد ل

0,50,30,40,30,20,3الشؤون الخارجية و التعاون

26,09,313,717,230,435,3الوزارات األخرى ( بما في ذلك الميزانيات الملحقة)

2842474587686847745978036102217نƻقات التسيير (بمليوǅ درøøøǉم)

7,912,80,731,0---نسبة النمو (%)

البنية حسǉƈ ƒم الوƦارات (%)

21,018,414,414,014,624,7المالية و الخوصصة

1,11,01,11,01,00,8النجهــيزÜ التكوين المــهني Ü و تكوين األطــر

2,72,62,82,73,02,0الفالحة و الصيد البحري

--22,819,520,819,9الدفاع الوطني

19,030,731,134,232,528,7التربية الوطنية و التعليم العالي

9,98,69,79,79,68,6الداخلية

6,95,45,65,85,74,9الصحة العمومية

Ǌ3,53,42,72,7القصر الملكي و المصالح التابعة ل--

2,62,22,22,22,52,1العــــــــد ل

2,31,61,81,31,61,5الشؤون الخارجية و التعاون

8,26,87,96,629,226,7الوزارات األخرى ( بما في ذلك الميزانيات الملحقة)

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية
- المندوبية السامية للتخطيط بالنسبة للناتج الداخلي الخام
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7- المؤشرات اإلجتماعية

200120022003200420052006

1.7- الديمƸراƺيا

(1)(ƹباألل) 288332918529520298923017230506الساكنة

54,554,855,055,155,556,0   معدل التمدن (%)

50,350,250,250,350,450,5معدل األنوثة  (%)

البنية حسب فئات السن (%)(*)

على المستوى الوطني

31,630,930,231,030,429,8   14-0  سنة

21,321,221,120,620,620,5   15- 24 سنة

39,840,441,040,341,041,8   25- 59 سنة

7,47,57,68,18,08,0   60 سنة فما فوق

على المستوى الحضري 

27,627,126,627,127,827,6   14-0  سنة

20,220,019,718,819,919,7   15- 24 سنة

45,045,646,244,544,945,7   25- 59 سنة

7,37,47,68,37,67,7   60 سنة فما فوق

5354549756345665عدد األسر (2)

64,064,965,860,7الحضري

5,45,45,35,2متوسط عدد ƺƈراد األسر

4,84,74,74,8الحضري

6,76,76,76,0القروي

1990199419982004

4,043,283,002,50معدü الƢصوبة (3)

2,542,562,302,10الحضري

5,544,254,003,10القروي

00/0101/0202/0303/0404/0505/06
(ƹلǔبالنسبة ل) ام للوالداتƢال ü21,921,521,020,420,1المعد

19,819,519,218,818,6الحضري
24,624,023,322,621,8القروي

(ƹلǔبالنسبة ل) ياتƺام للوƢال ü5,95,85,65,55,55,5المعد
(ƹلǔبالنسبة ل) ǏƺراƸايد الديمƦام للتƢال ü16,015,715,414,914,6المعد

ǅ2.701/0202/0303/0404/0505/0606/07- التربية و التكوي
(4) (%) Ƨللتمدر Ǐƺالصا ü89,991,992,092,993,094,0المعد

83,887,087,889,091,692,6القروي 
78,682,283,184,387,288,7االناث

(5) Ǐالتعليم األول Ƥميǘ746606709988684783688980702656705753عدد ت
9,110,111,612,212,919,2بما في ذلك التعليم العصري (%)

(ƹلǑبا ) Ƥميǘعدد الت
512500052207375231496525435252609805253352التعليم األساسي

95,895,495,294,393,7نسبة القطاع العام (%) 
515000559414603321633409656796981369التعليم الثانوي

94,194,995,194,794,2نسبة القطاع العام (%) 
288319298669297321306741317787التعليم العالي

تطور عدد األطر التعليمية  Ǐƺ القطاƱ العام
186302189211190865190914185866185687التعليم األساسي
333003387534690356753513036614التعليم الثانوي

97731006410413106409773التعليم العالي (الهيئة المداومة)
المصادر :  - وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي

- المندوبية السامية للتخطيط
(1) إسقاطات مركز الدراسات و األبحاث الديمغرافية لسنة 2006

(2)  دون احتساب الرŋحل
(3)المصدر : اإلحصاء العام للسكان و السكنى بالنسبة لسنتي 1994 و Ü 2004 البحث الوطني حول الصحة و السكان II بالنسبة ل 1990

 و البحث الوطني حول مستوى معيشة األسر بالنسبة لسنة 1998
(4) يهم األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 11 سنة انطالقا من الموسم 2000/2001 

(5) دون احتساب تالميذ البعثة الفرنسية
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7- المؤشرات اإلجتماعية (تابع1)

01/0202/0303/0404/0505/0606/07

ǏƜوƷالبيدا ǅالتكوي Ǐƺ ƔƤ1213371158036532946734301عدد األسات
83,771,648,350,924,428,2نسبة المعلمين (%)

10,721,730,923,235,034,2نسبة أساتذة السلك األول (%)
3,65,016,715,424,823,5نسبة أساتذة السلك الثاني (%)
2,01,74,110,515,814,0نسبة األساتذة المبرزين (%)

(1) ǏنǊالم ǅمستوى التكوي ƒحس ǅعداد المتدربيƈ 773047931098177106029120331تطور
15,915,118,516,114,9التخصص (%)

47,445,839,135,235,2التƋهيل (%)
36,739,142,448,749,9التقني (%)

197119821994199820042006(3)
(2) (% øب ) األمية ü75,065,054,948,343,038,5معد

54,044,036,933,729,427,2الحضري 
87,081,775,466,960,554,4القروي

20012002200320042005
2286821353264752539824994تطور ميƦانية التسيير لوƦارƔ التربية الوطنية (بمليوǅ درǉم) (4)

30,731,134,232,528,7نسبتها في الميزانية العامة للدولة (%)
20142077197318111763تطور ميƦانية اǕستƙمار لوƦارƔ التربية الوطنية (بمليوǅ درǉم) (4)

7,611,111,49,09,2نسبتها في الميزانية العامة للدولة (%)
2488223430284482705631077تطور ميƦانية ااƜǕمالية لوƦارƔ التربية الوطنية (بمليوǅ درǉم) (4)

24,626,830,027,625,6نسبتها في الميزانية العامة للدولة (%)

3.7- التشƸيü و األƜور

200220032004200520062007(5)
1.3.7- نشاط الساكنةÛ التشƸيü و البطالة (15 سنة فما فوق)

(ƹلǑبا ) ǅالنشيطي ǅ103791090210745108251099011348عدد السكا
555858165554562255785796الحضريون 
482150865370537654125552القرويون

(%) ǅات السƏƺ ƒالبنية حس

على المستوى الوطني

1525,225,125,124,122,8- 24 سنة
2551,951,851,652,250,6- 44 سنة
4516,917,317,517,920,7 - 59 سنة

على المستوى الحضري 

1519,318,718,417,718,1- 24 سنة
2559,459,359,459,657,0- 44 سنة
4517,618,318,719,221,9 - 59 سنة

 (% øب )  النشاط üمعد

50,752,452,251,551,352,1المعدل الوطني
77,377,777,576,276,476,7ذكور
24,927,728,427,927,228,6إناث

45,445,945,544,944,745,4المعدل الحضري 
72,772,671,570,871,472,5ذكور
19,820,920,820,119,319,7إناث

58,561,061,360,760,561,4المعدل القروي
84,084,384,183,683,482,5ذكور
32,737,339,338,638,441,2إناث

المصادر :  - وزارة اإلقتصاد و المالية
- المندوبية السامية للتخطيط

(1) تهم القطاع العمومي
(2)المصدر : اإلحصاء العام للسكان و السكنى بالنسبة لسنة Ü1994 Ü1982 Ü1971 2004  و البحث الوطني حول مستوى معيشة األسر بالنسبة لسنة 1998

(3) نتائج البحث الوطني حول األمية و عدم التمدرس و الهدر المدرسي (نهاية 2006)
(4) تهم نفقات وزارة التربية الوطنية و وزارة التعليم العالي 

(3) الوضعية عند نهاية الثالثي الثاني 2007
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7- المؤشرات اإلجتماعية (تابع2)

200220032004200520062007(1)

(ƹلǑبا ) ǅليƸالمشت ǅالنشيطي ǅ9176948498229913992810288عدد السكا

454146914533459347144927الحضريون 

463551415289532052145361القرويون

(%) ǅات السƏƺ ƒالبنية حس

Ǐالمستوى الوطن Ǎعل

1523,524,223,822,821,1- 24 سنة

2551,250,450,651,150,2- 44 سنة

4518,618,919,019,522,3 - 59 سنة

 ǎرƮالمستوى الح Ǎعل

1515,514,115,114,614,6- 24 سنة

2559,254,458,758,757,0- 44 سنة

4520,820,021,922,525,0 - 59 سنة

ǎالمستوى القرو Ǎعل

1531,331,731,329,926,9- 24 سنة

2543,343,343,744,544,1- 44 سنة

4516,516,616,617,019,9 - 59 سنة

(2) (%) ƚنتاǕطاعات اƽ ƒحس ǅليƸالمشت ǅالنشيطي ǅرييƮالح ǅبنية السكا

4,95,15,45,25,3الفالحة و الغابات و الصيد البحري

22,922,722,722,321,2الصناعة

10,49,910,110,110,3البناء و األشغال العمومية

22,822,323,724,121,9التجارة بالجملة و بالتقسيط

6,06,16,47,06,9النـــقلÜ التخزين و المواصالت

35,935,735,134,436,2الخدمات و اإلدارة العمومية

9,99,49,28,7اإلدارة  العمومية

0,10,10,10,10,2أنشطة غير مصنفة

(2) (ƹلǑبا ) ǅالعاطلي ǅالنشيطي ǅ120312991160119710621060عدد السكا

101711259921005864869الحضريون 

186174168192199191القرويون

(2) ǅالعاطلي ǅالنشيطي ǅة السكاƙنوƈ ü26,828,728,328,127,226,8معد

29,731,330,531,029,829,7في الوسط الحضري 

11,914,014,813,315,613,2في الوسط القروي

(2) (%) ƧنƜال ƒالبطالة حس üمعد

11,611,410,811,19,79,4المعدل الوطني

11,311,110,611,09,79,5ذكور

12,512,211,411,39,78,9إناث

18,319,318,418,415,515,0المعدل الحضري 

16,617,416,616,514,013,6ذكور

24,225,824,324,920,920,1إناث

3,93,43,23,63,73,4المعدل القروي

4,74,23,94,64,64,6ذكور

1,71,61,41,51,81,3إناث

المصادر :  - المندوبية السامية للتخطيط
(1) الوضعية عند نهاية الثالثي الثاني 2007
(2) دون احتساب فئة األعمار أقل من 15 سنة
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7- المؤشرات اإلجتماعية (تابع 3)

200220032004200520062007

 (%) ǅات السƏƺ ƒحس ǎرƮالبطالة بالوسط الح üمعد

1534,234,533,232,931,728,5- 24 سنة

2518,619,018,218,815,015,2- 44 سنة

(2)453,24,24,33,63,53,0 سنة فما فوق

 (%) ǅات السƏƺ ƒحس ǎالبطالة بالوسط القرو üمعد

156,25,55,05,96,46,2- 24 سنة

253,53,12,93,73,43,4- 44 سنة

(2)451,51,21,00,81,20,9 - 59 سنة 

معدü البطالة بالوسط الحƮرǎ حسƒ الشǊادƔ المحصü عليǊا

10,411,310,510,29,28,8بدون شهادة

25,326,125,025,221,9مستوى متوسط 

26,227,026,926,719,2مستوى  عالي

25,626,525,625,720,820,5حاصل على شهادة

معدü البطالة بالوسط القروǎ حسƒ الشǊادƔ المحصü عليǊا

2,62,22,02,52,52,4بدون شهادة

13,611,810,710,611,29,8حاصل على شهادة

4.7200020012002200320042005-الصحة

228822262091200019611922عدد السكان لكل طبيب ( في القطاعين العمومي و الخاص)

125571228512135120101190411855عدد السكان لكل مؤسسة للعالج الطبي الضروري

454745794445421444114347مجموع أيام التطبيب (باآلالف)

 Ư108810931098112311151173عدد السكان لكل ممر

226723472405245825112545تطور عدد مؤسسات العالج الطبي الضروري

69,770,070,370,570,870,9أمل الحياة عند الوالدة (بالسنوات)

67,868,068,268,568,768,6ذكور

71,872,172,472,773,073,4إناث

198719921995199720032005

35,941,550,358,463,063,0نسبة استعمال وسائل منع الحمل (%) (3)

51,954,464,265,865,565,5الحضري 

24,631,539,251,759,759,7القروي

19601971198519942004

5.7- مستوى المعيشة  والتǊƜيƦات األ ساسية

55,738,017,316,514,2نسبة السكان تحت عتبة الفقر (%) 

43,845,032,610,47,9الحضري 

60,042,026,023,022,0القروي

19711985199119982001

عشريات اإلنفاق الكلي لكل أسرة (4)

101,21,92,12,62,6% من األسر األكثر غنى

1036,530,529,231,032,1% من األسر األكثر فقرا

30,416,111,211,812,3الفرق بين العشريين

المصادر :  - المندوبية السامية للتخطيط
(1) الوضعية عند نهاية الثالثي الثاني 2006

(2)45 سنة فما فوق
(3)المصدر : البحث الوطني حول استهالك و نفقات األسر 1984/1985 بالنسبة لسنة Ü1985 اإلحصاء العام للسكان و السكنى بالنسبة لسنوات Ü1960 و Ü1971 و Ü1994 و 2004

Ü1985 والبحث الوطني حول استهالك و نفقات األسر 1984/1985 بالنسبة لسنة Ü1971 (4)المصدر : اإلحصاء العام للسكان و السكنى بالنسبة لسنة
 و البحث الوطني حول مستوى معيشة األسر بالنسبة لسنوات Ü 1991 و Ü 1998 و 2001 
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المؤشرات اإلجتماعية (تتمة) -7

1991199820012004

(1) (%) ƅرباǊبالك ƔودƦ51,155,970,371,6الدور الم

88,786,192,189,9الحضري 

11,915,635,143,2القروي

(%) ƅويد الماƦ199519961998200020012004مصادر ت

الحضري 

78,177,780,381,783,083,0شبكة الماء الشروب

ǉ11,011,411,111,311,4نافورات الميا

5,15,64,63,52,7المنابع الطبيعية

5,85,34,03,52,9مصادر أخرى

القروي

4,03,85,57,819,818,1شبكة الماء الشروب

ǉ7,07,55,49,19,5نافورات الميا

80,682,972,575,970,2المنابع الطبيعية

8,45,815,97,210,0مصادر أخرى

200120022003200420052006(2)

(2) ƒللشر ƞالصال ƅالما ǅم Ɣيدƻ47,850,062,060,070,080,0نسبة الساكنة القروية المست

ǎربة العالم القروǊك ƛ200120022003200420052006برنام

50,055,062,072,081,088,0نسبة كهربة القرى (%)

112538121416989946117695414201551598441عدد المنخرطين

1760195613235172082263227673عدد القرى

المصادر :  - المندوبية السامية للتخطيط
- وزارة الصحة

(1)المصدر : اإلحصاء العام للسكان و السكنى بالنسبة لسنة 2004  و البحث الوطني حول مستوى معيشة األسر بالنسبة لسنوات Ü 1991 و Ü 1998 و 2001 
(PAGER) (2) برنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب

180




