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في سياق وطني خاص، مطبوع بتناوب ديمقراطي  2012يندرج تحضير مشروع القانون المالي لسنة 
أفرزته صناديق االقتراع، والذي مكن من تشكيل حكومة جديدة  وذلك في إطار انتقال نوعي على 

وتشكل هذه اإلصالحات . ساتي والسياسي أملته اإلصالحات الطموحة التي مست الدستورالمستوى المؤس
منعطفا ديمقراطيا حاسما في حياة المملكة، حيث عززت أسس هويتها التعددية وكرست مبدأ توازن السلط 

  .والفصل بينها، في إطار ملكية دستورية برلمانية اجتماعية تضمن احترام حقوق اإلنسان وكرامته

ولقد ثمنت الهيئات الوطنية والدولية الدستورالجديد، الذي تم إعداده وفق مقاربة خالقة وتشاركية وتوافقية 
شكلت جوابا متميزا وشجاعا على تحديات العصرنة وتعميق الديمقراطية، في ظل محيط جهوي يعيش 

  .على إيقاع المطالبة بالديمقراطية ويجعل منها قضية الساعة

في سياق دولي مضطرب ومطبوع بتباين وتيرة االنتعاش  2012القانون المالي لسنة  كما يندرج مشروع
االقتصادي بين الدول المتقدمة والدول الصاعدة خاصة في ظل تنامي التساؤالت حول السالمة المالية 

ل وتدل التوقعات األخيرة لصندوق النقد الدولي على أن االقتصاد العالمي سيواص. لالقتصاديات الكبرى
خالل  %5,2مقابل  2011سنة  %3,8، بمعدل نمو سيصل إلى حوالي 2010االنتعاش الذي بدأه سنة 

إال أن هذا االنتعاش سيبقى مهددا بمجموعة من الضغوط  المتزايدة خصوصا في .. السنة المنصرمة
ت التقشف التي وكذا إجراءا)  عجز الميزانيات والمديونية(منطقة األورو ارتباطا بأزمة الديون السيادية 

، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي حوالي 2012وخالل سنة ...اضطرت العديد من الدول اعتمادها
3,3%. 

و على الصعيد الجهوي، تفتح دينامية التغيير آفاقا جديدة للتقدم بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 
قتصادي تتمثل أساسا في ارتفاع التعويضات عن لكنها تؤدي بالمقابل إلى اضطرابات على الصعيد اال

وتحد هذه الوضعية، على المدى القصير، من آفاق النمو . المخاطر السيادية وتقلب أسعار المواد األولية
بالعديد من دول المنطقة، كما أنها تطرح تحديات كبيرة لما تمليه  من  مراجعات جذرية لنماذج الحكامة 

  .شفافية وتشاركية وكذا أكثر شمولية وإنصافا على الصعيد االجتماعيوالنمو، بهدف جعلها أكثر 

مساءلة هذه التطورات التي تمس المحيط الدولي  2012وهكذا يحاول التقرير االقتصادي والمالي لسنة 
والجهوي والتي تمثل تحديا جديدا أمام االقتصاد الوطني، وذلك سعيا نحوفهم منطقها وكشف أهم معالمها، 

  ).الجزء األول(راز الفرص المتاحة في ظلها وكذا إب

. ويحلل الجزء الثاني أسس النموذج التنموي المغربي من حيث القدرة والمؤهالت والقابلية على الصمود 
وتسعى هذه المقاربة الستخالص التوجهات المستقبلية من مسارات التطور التي عرفتها بالدنا خالل 

عدين الزمني والترابي، مما سيمكن من إبراز روافد النموذج  المغربي العشرية األخيرة، عبر استحضار الب
للتنمية وتحليل الخصائص الهيكلية التي ساهمت في صمود االقتصاد الوطني في وجه تحوالت المحيط 
الدولي وكذا التقدم الحاصل في مجال تنويع هياكله اإلنتاجية، إضافة إلى الدور الهام الذي يلعبه الطلب 

وسيتم إغناء هذا التحليل بمساءلة التوزيع الجغرافي للنشاطات . وخصوصا المجهود االستثماري الداخلي
االقتصادية، حيث سيتم التركيزعلى المقومات االقتصادية للجهات عبر استكشاف الديناميات الجهوية خالل 

  .تالعشر سنوات األخيرة، واستشراف اآلفاق المتعلقة بالمؤهالت القطاعية لهذه الجها

وعلى الرغم من أن مسار النمو ببالدنا قد تميز بتطورات متباينة منذ الثمانينات، فقد تبين من مجمل هذه 
التحليالت أن المغرب قد استطاع تطوير نموذج يجمع بين االنفتاح االقتصادي واإلصالحات الهيكلية 

عية ساهمت في الدفع بعجلة العميقة، مما مكنه من التوفر على هوامش هامة لنهج سياسات إرادية وواق
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ومقابل ذلك، الزالت هناك تحديات كبرى قائمة وفي مقدمتها تحديات التشغيل، خصوصا الشباب  .النمو
  .حاملو الشواهد،  وكذا اإلدماج والحد من الفوارق ومحاربة الهشاشة

و، فإن المغرب يوني 17مارس و 9و في نفس اإلتجاه، وفي ظل الزخم التاريخي للخطابات الملكية ليومي 
ويعد . مدعو لخوض غمار مرحلة حاسمة في إطار أجندة تتضمن العديد من اإلصالحات الطموحة

اإلصالح الدستوري فرصة سانحة لتطبيق جيل جديد من اإلصالحات التي ستمكن المغرب من تعزيز 
لتقليص من أسس الحكامة الجيدة ومن بلوغ مستويات نمو كفيلة بتوفير المزيد من مناصب الشغل وا

الفوارق االجتماعية، إضافة إلى وضع أسس تنمية ترابية متوازنة في إطار جهوية متقدمة، وهي تحديات 
  .حضيت بمكانة متميزة في التصريح الحكومي 

ويقتضي ذلك  تدعيم وتسريع اإلصالحات القطاعية التي تم إطالقها، وذلك بنهج مقاربة مندمجة بغرض 
سات القطاعية حتى يتم تحقيق أهداف التحول االقتصادي واالجتماعي المتوخاة تعزيز تناسق وتماسك السيا

  . منها

وسيخصص الجزء الثالث لتحليل االستراتيجيات القطاعية في ظل تنمية بشرية أكثر شمولية، حيث يتطلب 
تسريع النمو واستيعاب الطلب اإلضافي للشغل مالءمة اإلجراءات اإلستراتيجية المطبقة في مختلف 
القطاعات لتطورات السياق الداخلي والخارجي من أجل ربح رهانات التنافسية والتشغيل إضافة إلى 

  .تحسين مؤشرات التنمية البشرية

ويتطلب تنفيذ هذه المخططات القطاعية موارد مالية هامة، وهو ما يعني ضرورة توسيع الهوامش المتاحة  
ر وضرورة تطوير نجاعة السياسات االجتماعية، لذلك للميزانية وذلك من أجل مواجهة تحديات االستثما

لدراسة إشكاالت المالية العمومية في مواجهة هذه  سيخصص الجزء الرابع من التقرير االقتصادي والمالي
التحديات، في ظل سياق وطني ودولي مطبوع باالكراهات التي تؤثر على إمكانيات تعبئة الموارد وتمويل 

ضوء على التحوالت التي حدثت على مدى العقد األخير، وكذا أثر اإلصالحات االقتصاد، حيث سيسلط ال
كما سيتم عرض مختلف االختيارات التي تم اعتمادها . على تطور المالية العمومية إما هيكليا أوظرفيا

. 2012واإلجراءات المزمع اتخاذها، من طرف السلطات العمومية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 
وذلك في ... تم التطرق لقضايا اإلصالح الضريبي وكتلة األجور وإصالح صندوق المقاصةوهكذا، سي

إطار مقاربة تتوخى إبراز األسس التي تمكن من تحصين استدامة المالية العمومية واالستجابة لمتطلبات 
الحات الدستورية التنمية االقتصادية واالجتماعية التي تتطلع إليها بالدنا في ظل اآلفاق التي فتحتها اإلص

  .الجريئة التي أقدم عليها عاهل البالد واعتمدها الشعب المغربي ولقيت استحسانا لدى المنتظم الدولي
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 ةـــــمقدم
إعادة التوازن للقوى  من خالل بشكل متزايد،التغيرات الهيكلية الجارية في االقتصاد العالمي برزت 

 االختالالت المالية الدولية، وأزمة الديون(االقتصادية في عالم متعدد األقطاب يواجه تحديات كبيرة وملحة 
متطلبات أصبحت في هذا السياق،و...). ، والتوترات الجيوسياسيةالمواد األوليةأسعار  ات، وتقلبالسيادية

وبذلك، أصبحت . كبرىالمالية ذات أولوية  األسواقوتنظيم اقتصادية الماكرولسياسات لالتنسيق الدولي 
إرساء  مطالبة بالعمل على، خاصة مجموعة العشرينإدارة االقتصاد العالمي، دولية المكلفة بالهيئات ال
 خطار المتكررةاألزمات واألظل  يف، لالقتصاد العالمي ةالجديدركيبة مع التالءم تتة ماليات لحكآقواعد و

 .تهدد استدامة النظم المالية بأكملهاي الت

عالمات الضعف ب ،من جهة ،سمتت. للنمو ةلعالم عن دينامية مزدوجلاالقتصادية الجديدة  ةكشف الجغرافيوت 
، ماليةالختالالت حيث تفاقمت اال ،2009- 2008أزمة  التي تأثرت بشكل كبير من في البلدان المتقدمة

وفي  .مستويات مرتفعةفي  معدالت البطالةت واستمرالمتاحة،  مكاناتاإلأقل من االقتصادي نمو وأصبح ال
الصين، والهند، وروسيا، والبرازيل، ( "سالبريك"دول  خاصة، الصاعدةاالقتصادات تواصل المقابل، 

بنحو ت هذه الدول ساهموقد . القوي الداخليبفضل الطلب تحقيق معدالت نمو قوية  ،1)ياإفريقجنوب و
. %27 بحوالي القتصاد الصيني وحدهوساهم ا ،2010سنة خالل القتصادي العالمي النمو امن % 70

فقط  %1,5سنويا مقابل  %8حوالي خير، بعلى مدى العقد األ اقوي ابريكس نموالسجلت بلدان  ،وإجماال
يادة لزوا ،ةالداخلياألسواق لبلدان إلى دينامية هذه ايعزى النمو القوي لو. لالقتصادات المتقدمةبالنسبة 

 إلى جانب توطيد أسس االقتصاد ،وتراكم رأس المال ،والتقدم التقني ،الساكنة النشيطة أعدادفي  مهمةال
 .الكلي

ارتفاع مستويات الدخل وتوسع  بالموازاة مع الصاعدة،في البلدان  يفاق االستهالك المحلآ ومن شأن تحسن
ذات  دعم النمو في البلدانوأن ي صاد العالميفي الحفاظ على وتيرة نمو االقتأن يساهم  ،الوسطى اتالطبق

خاصة المواد  ،اإلمدادات الخارجيةينتظر أن يتزايد الطلب على  وفي هذا السياق،. الدخل المنخفض
تنفيذ و إعدادمسألة  ،ملحوبشكل  ،ويطرح بالتالي األسعار قلباتتيساهم في استمرار ساألولية، مما 

 .ةيالستراتيجيات الطاقا

 قدراتتعزيز الارتفاعا ملموسا، ارتباطا ب االستثمارات المباشرة بين بلدان الجنوبتعرف  ر،ومن جانب آخ
في الوقت و. ةالعالمي ةالنقدي اتؤثر على التوازنمما قد ي ى،الكبر الصاعدةاالقتصادية والمالية في الدول 

صادية والمالية والنقدية االقت تشكيل التوازنات لعب دور رائد فياألكثر قدرة على  الصين، تبدو الراهن
 .الجديدة العالمية

الربيع العربي  حدثهاالتي أ السياسية تقلباتال في سياقو ،ياإفريقالشرق األوسط وشمال  وفي منطقة
على على آفاق النمو االقتصادي سلبيا المخاطر عالوات يؤثر ارتفاع قد  ،للديمقراطية في بعض البلدان

 ،وإنصافا ليةنمو أكثر شمولتحقيق  مهمةتوفر إمكانات  جاريةيمقراطية اللكن التحوالت الد. المدى القصير
وينتظر أن يتيح . االقتصادية والسياسية في تلك البلدانبالحكامة المرتبطة تعزيز الشفافية والمساءلة بفضل 

يع تسرو يةاإلنتاج القدراتللمغرب فرصا جديدة لتعزيز وتنويع المحيط الجهوي في هذا التحول الكبير 
 .متوسطيورواألفي محيطه بلدنا الجديرة ب االقتصادي النمو وتيرة

  المخاطر  تزايد مع العالمي االقتصاد نمو تباطؤ .1
، كارتفاع أسعار المواد األولية 2011تأثر نمو االقتصاد العالمي بالعديد من الصدمات السلبية سنة 
فها من طرف وكاالت التصنيف، والزلزال والمخاوف من ارتفاع مديونية الواليات المتحدة وتدهور تصني

  .في اليابان و أزمة الديون السيادية في أوروبا
                                                 

من الناتج  %20من سكان العالم وما يقرب من  %40العالم، وتمثل نحو  أكثر من ربع مساحة األراضي في (BRICS)بلدان البريكس  يتغط 1
 .اإلجمالي العالمي
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نتيجة  2011، تباطأ االقتصاد العالمي في النصف األول من سنة 2010فبعد انتعاش قوي نسبيا سنة 
٪ 35ط بنسبة فقد ارتفعت أسعار النف. ارتفاع أسعار المواد األولية، والزلزال الذي وقع في سنداي باليابان

كما . وتقلص اإلنتاج الليبي 2010في النصف األول من السنة جراء انتعاش االقتصاد العالمي سنة 
وأدى زلزال . ٪ مما أدى إلى زيادة معدل التضخم العالمي21ارتفعت أسعار المواد الغذائية أيضا بنسبة 

تاج العالمية خاصة في الصين وجنوب اليابان إلى تراجع الطلب الياباني مما أثر مباشرة على سالسل اإلن
 .شرق آسيا والواليات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة األورو

فقد قامت الواليات المتحدة بمراجعة . آفاق النشاط االقتصادي خالل النصف الثاني من السنة  توتدهور
ألكبر اقتصاد في  نموها االقتصادي نحو االنخفاض و خفضت الوكاالت الدولية من التصنيف السيادي

العالم، مما أجج المخاوف بشأن الديون السيادية األوروبية و أثر على األسواق المالية التي لن تتأخر في 
  .تبني خطوات تصحيحية ملموسة

وأدى انهيار الثقة إلى تدهور أسعار األسواق المالية وتراجع األصول المالية للشركات المتداولة مما أثر 
، أدى ارتفاع االقتراض السيادي األوروفي منطقة و. األسر وعلى استثمار المقاوالت سلبا على استهالك

 . إلى تشديد شروط التمويل بناكبين األما 

في الربع  انسبياالقتصادي  النشاطانتعش هذه االضطرابات المالية في الواليات المتحدة وأوروبا، رغم و
األمر الذي  خير من السنة،الربع األ ر من جديد خاللتدهو أن مناخ األعمالإال ، 2011 الثالث من سنة

  .أدى إلى انكماش النشاط

إال أن نمو االقتصاد العالمي سيظل مدعوما بتراجع أسعار المواد األولية، واحتياجات االستثمار، وإعادة 
لبلدان الناشئة ، والنمو القوي في ااإلنتاجإعمار اليابان التي ستساهم في تدريجيا في إعادة التوازن لسالسل 

وينتظر أن تستمر وتيرة . 2012التي تتوفر على هامش تحرك كبير لتعزيز االقتصاد العالمي خالل سنة 
وفي الواقع، سيظل . ، تمشيا مع اعتدال نمو التجارة العالمية2012بطء نمو االقتصاد العالمي خالل سنة 

  . لدان الناشئةالنمو غير متوازن، منخفض في البلدان المتقدمة وقوي في الب

ويتعلق األمر بمخاطر تفاقم أزمة الديون . وتواجه توقعات نمو االقتصاد العالمي زيادة المخاطر التنازلية
السيادية في منطقة األورو، والتشدد المالي المفرط في الواليات المتحدة و التباطؤ السريع للنشاط 

ات أسعار الصرف، والتحركات السياسية االقتصادي في الصين وغيرها من األسواق الناشئة، وتقلب
 .واالجتماعية في بعض بلدان منطقة شمال أفريقيا و الشرق األوسط

 وتيرة متباينة للنمو حسب أقطاب االقتصاد العالمي  .1.1

، تدهورت توقعات )2010سنة  %5,2مقابل  %3,8( 2011بعد تباطؤ نمو االقتصاد العالمي خالل سنة 
الدول حسب متباينة غير أن وتيرة النمو تبقى . خالل الفترة األخيرةبشكل كبير  2012النمو لسنة 
مع خطر دخول بعض الدول األوربية في  ،في البلدان المتقدمة بطيئا وسيظل النمو االقتصادي .والمناطق

 لن يعوض تدهور توقعات النمو في منطقة األورو إال نسبيا من خالل انتعاش النشاط االقتصاديو. أزمة
 .اليابانفي و يات المتحدة األمريكيةالوالفي 

مع استمرار قوته، مدعوما بالطلب  قليال النمويتباطأ ينتظر أن  ،والنامية الصاعدةالقتصادات وبالنسبة ل 
رغم وجود تباينات في معدالت النمو  االقتصادي عزز االنتعاشسيت ،يا جنوب الصحراءففي إفريق. الداخلي
  . المنطقة بين بلدان

ارتفاعا معتدال في الدول المصدرة فستعرف وتيرة النمو  وشمال إفريقيا، طقة الشرق األوسطفي منأما 
ا سياسي انتقاالالتي تشهد البلدان وتظل التوقعات غير أكيدة في  .2011للنفط بعد ارتفاع قوي خالل سنة 

ا قويا يفوق معدل وفي المقابل، سيسجل االقتصاد المغربي نمو. 2012مع احتمال انتعاش النمو خالل سنة 
 .نمو المنطقة
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تدهور التوقعات االقتصادية نتيجة استفحال أزمة الديون : منطقة األورو  .1.1.1
  السيادية

تدهورت التوقعات االقتصادية لمنطقة األورو خالل الفترة األخيرة نتيجة تفاقم أزمة الديون السيادية 
، حيث 2012و  2011ت في أزمة ما بين ويالحظ أن منطقة األورو دخل. وآثارها على الثقة االقتصادية

 %1,9و 2011سنة %1,5  مقابل %مقابل 2012سنة  %0,5سيتراجع الناتج الداخلي للمنطقة بحوالي 
، حسب توقعات صندوق النقد 2013خالل سنة  %0,8، قبل أن يتحسن النشاط بحوالي 2010سنة 
  .   2الدولي

لقطاع اتقليص مديونية بسبب مخلفات  ،ضعيفا وروألسر في منطقة األلستهالك ويبقى تحسن نفقات اال
 ، باإلضافة إلى20113سنة  %9,9مقابل  %10,3 التي ستصل إلى وارتفاع معدالت البطالة  ،الخاص

ومن جهته، سيحد تراجع  .الديون السيادية ارتفاعاحتواء بهدف  عادة التوازن المالياإلجراءات المتخذة إل
 . ت المنطقةالطلب العالمي من انتعاش صادرا

تم  ورو،في منطقة األ واألبناك العديد من الدولتعرفها أزمة الديون السيادية التي خطر انتشار مواجهة ول
الحكامة للحفاظ على االستقرار المالي للمنطقة وتعزيز  ،2011في مارس  ،د سلسلة من التدابيرااعتم

هدف وي. وروواعتماد ميثاق لأل "ستقرار الماليصندوق اال"تعزيز  المتخدة لتدابيرا وتشمل أهم. االقتصادية
 .تها التنافسيةاالتنسيق االقتصادي بين دول المنطقة وتحسين قدر قويةإلى تهذا األخير 

 2011سنة  %3 بنسبةقويا نموا  ورو،المحرك الرئيسي لمنطقة األ ،االقتصاد األلمانيأن يسجل يتوقع و
 الداخلي تحسنا الطلبيعرف س ،لتجارة الخارجيةمحدودة لال ديناميةفمقابل ال .2010سنة  %3,6 مقابل
نتيجة واالستهالك الخاص  ، بفضل الوضعية المالية الجيدة للمقاوالت،نتعش االستثماركما سي .اتدريجي

 ، حيث ينتظراأللمانية من النمو االقتصادي القوي موميةالمالية الع توقد استفاد. انخفاض معدالت البطالة
وهو  ،2010سنة  %4,3 مقابل 2011سنة  الناتج الداخلي الخاممن  %1,2 إلى الميزانيةعجز  يتراجع أن

 بشكل قوي ويتوقع أن يتراجع نمو االقتصاد األلماني .مجموعة السبع الصناعيةبين دول ستوى أدنى م
انخفاض متأثرا بفقد ثقة الفاعلين االقتصاديين نتيجة األزمة المالية األوربية و  2012سنة % 0,3 ليسجل

 .نمو التجارة العالمية

مدعوما  ،2010سنة  %1,4مقابل  2011سنة  %1,6 ليسجل نسبيا النمو ينتعش يرتقب أن ،فرنسافي و
 تظر أن وين. إال أن التوقعات االقتصادية لفرنسا ستتأثر بأزمة الديون األوربية. الداخليالطلب  بتحسن
  . %1ليصل إلى  2013قبل أن يتحسن سنة  2011سنة  %0,2الفرنسي  الناتج الداخلي الخاميسجل 

كما ستتأثر القدرة الشرائية من خالل  .%10 ليصل إلىالبطالة ارتفاع معدل وسيتماشى ضعف النمو مع 
فمواجهة لتوقعات تراجع النمو، تم اعتماد خطة تقشفية للحفاظ على مستوى  .العمومية المالية تطهير تدابير

 .2013سنة  %3و في  2012سنة  %4,5العجز العمومي في حدود 

نمو الناتج الداخلي الخام  تراجعينتظر أن يتدهورت التوقعات االقتصادية بشكل كبير، حيث ، ياإيطالوفي 
فقد تأثرت الصادرات بتراجع  .2010سنة % 1,5مقابل  2011سنة % 0,4 بعد 2012سنة % 2,2نسبة 

خاص ضعيفا بسبب ارتفاع معدالت البطالة والحاجة ويبقى االستهالك ال. الطلب العالمي و ضعف التنافسية
كما أن التشديد المالي الذي اعتمدته الحكومة الجديدة سيؤثر على النمو على المدى . إلى تخفيض الديون

القصير، إال أنه يبقى ضروريا لتحسين المالية العمومية و امتصاص عدم الثقة في األسواق، إال أنه سيأثر 
 .القصير على النمو على المدى

 بعد الركود 2011سنة  %0,7إلى ليصل النمو االقتصادي تدريجيا  رتقب أن يتحسني ،إسبانيافي و
وسيتدهور نمو االقتصاد . انتعاش الصادرات إلى التحسن ويعزى هذا). %- 0,1( 2010المسجل سنة 

                                                 
 .2012توقعات االقتصاد العالمي، يناير  صندوق النقد الدولي، 2
 .2011، نونبر 90منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، التقرير رقم  3
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يبقى وس. رة العالميةمتأثرا بأزمة الديون األوربية وتراجع التجا ،%1,7بحوالي 2012االسباني خالل سنة 
الذي يتوقع وارتفاع معدل البطالة لتطهير المالية العمومية  التدابير التقشفية ، نتيجةضعيفا الداخليلطلب ا

إصالحات أطلقت السلطات اإلسبانية عدة  سليمة،النمو على أسس وإلرساء . 2012سنة  %23أن يسجل 
من خالل  قاوالت،وتحسين القدرة التنافسية للم ةالمالي تصحيح تدريجي لالختالالتتعمل على و ،هيكلية

 .األجورتكاليف الحد من ارتفاع 

، 2012سنة  ضعيفا المملكة المتحدةفي  الناتج الداخلي الخامنمو يتوقع أن يظل  ورو،خارج منطقة األو
قبل أن يرتفع خالل سنة  2010سنة  %2,1 مقابل 2011سنة % 0,9بعد  %0,6 نسبة حيث سيسجل

كما يعزى . عف الطلب الداخلي يعزى إلى تباطؤ الطلب العالمي، خاصة من منطقة األوروفض. 2013
في هذا و. األجور الحقيقيةقيمة تدابير التقشف المالي وانخفاض  إلى استهالك األسر استمرار ضعف

رغم من على ال التوسعيةاإلبقاء على السياسة النقدية على  المركزي بنك إنجلترارتقب أن يعمل ي ،السياق
ومن خالل مساهمته في اإلبقاء على أسعار الفائدة منخفضة ، ستسمح السياسة النقدية . استمرار التضخم
   . بالحد من تباطؤ النشاط االقتصادي) التوسع النقدي والتطهير المالي الفعال(والمالية المالئمة 

  توقعات انتعاش تدريجي للنمو االقتصادي :األمريكيةالواليات المتحدة  .2.1.1
بعد اقالع جيد سنة  2011خالل السداسي األول من سنة  الواليات المتحدة األمريكيةفي  النموتباطأ 
 ،. ويعزى هذا التباطؤ إلى ارتفاع أسعار المواد األولية و إلى آثار السلبية لألزمة اليابانية )3%( 2010
ارتفاع بسبب  ات المتحدة األمريكية،الوالي في المحرك التقليدي للنمو لألسر، اإلنفاق االستهالكيوتباطأ 
  . العقارات السكنيةسوق  تدهور واستمرار )2011سنة  %9حوالي (لبطالة المستوى المرتفع لو ،التضخم

 2013سنة  %2,2و 2012سنة % 1,8نسبة  الواليات المتحدة األمريكيةالنمو في توقع أن يسجل يو
ويرتبط هذا االنتعاش بالعودة . ة االقتصادية، حسب منظمة التعاون والتنمي2011سنة  %1,7مقابل 

إال أن الفارق االنتاجي سيظل نسبيا سلبيا خالل السنتين . التدريجية للثقة و الساسة النقدية المالئمة
إال أن استمرار . رغم انتعاش سوق الشغل %8كما سيظل مستوى البطالة مرتفعا، يفوق . القادمتين

 .    ، سيؤدي إلى الحد من النشاط االقتصادي2011سنة  التطهير المالي، ولو بشكل أقل من

مجلس االحتياطي الفدرالي األمريكي، خالل غشت الماضي، إبقاء  يعتزمهذه الظروف الصعبة،  ظل وفي
كما أطلق في شتنبر  .2014سنة  إلى غايةأسعار الفائدة دون تغيير، عند أدنى مستوياتها التاريخية، 

ر اآلجل المتوسط لمحفظة القيم، مما ادى إلى ضغوط تخفيضية على أسعار الماضي عملية من أجل تأخي
  .    الفائدة على المدى المتوسط والطويل

 انتعاش تدريجي للنشاط االقتصادي بعد الزلزال والتسونامي : اليابان  .3.1.1
ة سن %4,4بعد زيادة بنسبة  2011سنة  %0,9بنسبة تراجعا  في اليابان  الناتج الداخلي الخامسجل 
سنة  على االقتصاد الياباني في النصف األول من كبيرتسونامي بشكل الزلزال ووقد أثر كل من ال. 2010
جهود إال أن . على اإلنتاج الصناعي سلبيويد بشكل زالت شبكاتتعطل البنية التحتية و انعكسو. 2011
ينتظر أن يحقق و. 2011نة س الربع الثالث من بداية منتساعد على تعزيز االقتصاد سالبلد  إعمارإعادة 

. ، رغم تباطؤ الطلب الخارجي واالرتفاع القوي للين2012سنة  %1,7بنسبة  ااالقتصاد الياباني انتعاش
  .وبالنظر إلى حدة الفارق االنتاجي، ينتظر أن تستمر الظغوط غير التضخمية خالل السنتين المقبلتين

ومن . التوسعية ه النقديةتلحفاظ على سياسا يليابانا المركزي بنكال أن يواصل يتوقع ،وفي هذا السياق
من خالل   ،الكارثة المتضررة منالمناطق فائدة لخطط إعادة اإلعمار  الحكومة اليابانية اصلتو جهتها،

الهوامش الميزاناتية المتاحة ن غير أ.. مليار دوالر 155بقيمة  2011 نونبر شهرخطة ثالثة اعتمدتها في 
 وعجز 2011سنة  الناتج الداخلي الخاممن  %212نسبة  مع بلوغ الدين العام ،للحكومة تبقى ضيقة

 .الناتج الداخلي الخاممن  %9حوالي  الميزانية
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باعتبار  ،لليابان ةالسياديللديون التصنيف االئتماني  المتخصصة كاالتالوخفضت  هذا السياق، فيو 
  .الديون التعامل مع أزمة الرد السياسي غير المقنع فيآفاق النمو في البالد وضعف 

 بالطلب الداخلي اومدعوم اقويإال أنه ظل نمو تباطؤ ال: البلدان الصاعدة  .4.1.1
هذه نمو  رغم تباطؤو. انتعاش االقتصاد العالمي تساهم بشكل كبير في والنامية الصاعدة الدول أصبحت
بعد  2012سنة  %5,4جل يستوقع أن ، حيث يبفضل دينامية الطلب الداخلي ،إال أنه سيظل قوياالبلدان 

 إال أن هذه األخيرة. صندوق النقد الدولي توقعات حسب ،2010سنة  %7,3مقابل  2011سنة  6,2%
خصوصا  انتعاشا قويا، الصاعدة آسيا بلدانحيث تعرف  جهات،بين البلدان وال في النمو تظهر تباينا كبيرا

  . الصين والهند

 هذه الدول فيتشديد السياسة النقدية ب ببروز مخاطر تضخمية دةالصاعفي البلدان النمو تباطؤ  وقد اقترن 
إال أن تراجع التضخم وقوة األسس االقتصادية سيحتم على هذه الدول توسيع . وتراجع الطلب الخارجي
 .سياساتها النقدية لدعم النمو

 ةخالل سن %7,3(مع بقائه قويا 2012خالل سنة  الصاعدة آسيابلدان  في لنموا يستمر تباطؤرتقب أن وي
 2012شكل معتدل خالل سنة ب يصينقتصاد الاالمن المتوقع أن ينمو و ).2011سنة  %7,9بعد  2012
وسيعوض ضعف الطلب العالمي جزئيا   .2010سنة  %10,4و 2011سنة  %9,2مقابل  %8,2ليسجل 

 لتدريجي لليوان يعززاوتجدر اإلشارة إلى أن االرتفاع  .بتوازن شروط االقراض وارتفاع النفقات العمومية
يتوقع  ،الهندفي و. االختالالت المالية الدوليةمن  الحدفي  مما يساهم ،الواردات الصينيةو الطلب الداخلي

الظروف الدولية  نتيجة ،2012سنة  %7و 2011 سنة %7,4 تقدر بنحوأن يستمر النمو بوتيرة معتدلة 
 .تضخميةالضغوط ال للحد منوتشديد السياسة النقدية  الصعبة و

 %2,9و 2012في  %3 حيث سيسجللنمو ل طفيفاتراجعا ظهر التوقعات ت ،لالقتصاد البرازيليبالنسبة و
وتراجع الطلب  يةسياسات االقتصادالتشديد ب اأثرمت ،)%7,5( 2010بعد انتعاش قوي سنة  2011سنة 

عموما، تبقى و. تعاش القروضمدعومة بان دينامية السوق الداخلية علىالنمو في البرازيل رتكز وي. العالمي
األسس االقتصادية قوية كما تتوفر السلطات على هوامش تحرك مهمة لدعم النشاط االقتصادي الذي ينتظر 

  ..2013أن ينتعش خالل سنة 

سنة  %8,9و 2011سنة  %8بعد  2012 ةسن %4لنمو إلى تراجع معدل اييرتقب أن  ،تركيافي و
قد و. ، نتيجة تباطؤ الطلب الداخلي و إجراءات اعتدال القروض، حسب توقعات السلطات التركية2010
 ارتباطا الخاص ستهالكاالقوة االستثمار و بفضل خالل السنتين الفارطتيننموا قويا االقتصاد التركي  حقق

في  أقوى مما كان عليهصار وضع االقتصاد الكلي في تركيا ورغم أن . االئتمانبتواصل انتعاش 
 ،2011سنة خالل  الناتج الداخلي الخاممن  %10إلى ليصل جز الحساب الجاري ع ، سيتفاقمالماضي

القصيرة أساسا بالتدفقات المالية ويتم تمويل عجز الحساب الجاري . أساسا بسبب ارتفاع فاتورة النفط
غير أن االنخفاض القوي  .المحتملة للتقلبات في أسواق الصرف مخاطرالمخاوف حول  يثيرمما  ،األجل
سيدعم تدريجيا التوازن بين الطلب الداخلي والخارجي ) 2011مقابل الدوالر سنة  %-20(لة التركية للعم

 . عجز الحساب الجاري وسيقلص بشكل كبير

تحقيق مع  ،2012خالل سنة  االقتصادي تواصل تعزيز النشاطيأن تظر ين ،يا جنوب الصحراءإفريقوفي 
قوة الطلب نتعاش بويرتبط هذا اال. 2010سنة  %5,3و  2011سنة  %4,9بعد  %5,5حوالي نمو ب

الصادرات من وقد أصبحت . مواد األوليةارتفاع أسعار ال نتيجة .وتحسن شروط التبادل التجاري الداخلي،
غير أن التوقعات  .الصاعدةمثل آسيا مرتفع، النمو ال ذات مناطقال نحوتدريجيا  تحوالتعرف المنطقة 

وتتألف عناصر . تظل مهددة بتدهور آفاق االقتصاد العالمي الصحراء فريقيا جنوبإدول لاالقتصادية 
الخطر الخاصة بالمنطقة من تقلص القروض التجارية و انخفاض أسعار المواد األولية و تراجع الطلب 

 .على صادرات المنطقة، إضافة إلى تراجع التحويالت المالية و المساعدات الدولية
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سنة  %3,1بعد  2012سنة  %3,2 بنسبةنمو تسجيل يتوقع  ،ياإفريقالشرق األوسط وشمال وفي منطقة 
قابل التوقعات الضعيفة في البلدان وم. ، حسب صندوق النقد الدولي2010سنة  %4,3 و 2011

 ،البلدان المصدرة للنفط والمعادن ن فيتحسينتظر تسجيل  ،السياسي واالجتماعي لحراكالمتضررة من ا
 ومن شأن. المغرب مثل ،في العقد األخيرمهمة إصالحات نسبيا والتي حققت  مرنةال االقتصاداتكذا في و

 على آفاق النمو في العديد من بلدان سلبا ؤثرأن يأقساط المخاطر السيادية ارتفاع و تراجع النمو العالمي
وشمال  في منطقة الشرق األوسطحول التحوالت الجارية  2انظر القسم (خاصة مصر وتونس  ،المنطقة
  ).قياإفري

 2011وتباطؤ طفيف مرتقب سنة  2010نمو قياسي سنة : التجارة العالمية .2.1

من المتوقع أن ينخفض معدل نمو حجم التجارة العالمية  ،2010سنة  %14,5بنسبة  قويبعد انتعاش 
إلى تراجع آفاق النمو ذا االنخفاض ويعزى ه. وفقا لمنظمة التجارة العالمية ،2011سنة  %6,5إلى للسلع 
البلدان بعض واالضطرابات السياسية في  ،الزلزال في اليابانلمي، نتيجة المخاوف المرتبطة أساسا بالعا

واستمرار ارتفاع معدالت البطالة في االقتصادات المتقدمة وارتفاع أسعار المواد الغذائية  ،المصدرة للنفط
 .األخرى مواد األساسيةوال

 2010نمو قياسي للتجارة العالمية سنة  .1.2.1
سنة  %14,5زيادة قدرها للسلع حجم الصادرات العالمية  سجل ،2009سنة  %12 بنسبةنخفاض بعد ا

شبكات ع ياالقتصاد العالمي وتوس ، وذلك بفضل انتعاش1950سنة  تيرة منذهي أعلى وو ،2010
مستواها القياسي المسجل لى إ يةصادرات العالمقد مكنت هذه الوتيرة القوية من عودة حجم الو. ويدزالت

وقد شهدت االقتصادات المتقدمة . مسار النمو السابق إلى، ولكن ليس بما فيه الكفاية للعودة 2008سنة 
في المتوسط بالنسبة لبقية  %16,7بنسبة مقابل زيادة  2010سنة  %12,9صادراتها بنسبة  ا فيارتفاع
 الصاعدة،ة في البلدان اآلسيوية والنمو االستثنائي للتجار المواد األوليةرتفاع أسعار ونتيجة ال. العالمدول 

الصادرات  من 4في حصة اقتصادات البلدان النامية وبلدان رابطة الدول المستقلة قويةزيادة سجلت 
 .2010سنة % 45، حيث بلغت العالمية

وسجلت واردات البلدان المتقدمة . %13,5 بنسبة زيادة من البضائع يةالعالم الوارداتحققت  ،في المقابلو
وقد ارتفعت . بالنسبة لالقتصادات النامية وبلدان رابطة الدول المستقلة %17,9مقابل  %10,7سبة نموا بن

، في اليابان %10الواليات المتحدة األمريكية، وفي  %14,8، وفي الصين %22,1الواردات بنسبة 
     .في االتحاد األوروبي %9,2و

  2010نمو حجم تجارة السلع سنة التوزيع الجغرافي ل:  1مبيان

 

                                                 
 .السابق يالسوفيات االتحاد هورياتجم من 15 بين من دولة 11 المستقلة الدول رابطة تضم 4

0510152025
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قبل  أعلى مستوياتها المسجلةمستوى قريب من  ،2010سنة  ،وبلغت قيمة صادرات السلع المصنعة 
أقل بكثير في مستويات  ،السيارات والحديد والصلبخاصة  ،األخرى ظلت الصادراتفي حين  ،األزمة

 .2008تلك المسجلة سنة من 

، حيث غيرها من المنتجاتات كبيرة أكثر من لمنسوجات والمالبس تقلبالعالمية من اعرفت الصادرات و
سجلت المبادالت  في المقابل،. 2009سنة  %14تراجع قدره  بعد 2010سنة  %11بنسبة  ارتفعت

 .السلع المصنعة لمجموع ا مماثالمسارالمتعلقة بمواد التجهيز 

، 2009سنة  %12بعد تراجع بنسبة  %8بنسبة  ، فقد نمتصادرات العالم من الخدمات التجاريةأما  
 لخدمات التجارية األخرىاو %)8( واألسفار %)14(النقل قطاعات  نتيجة االرتفاع المهم في كل من

)6(%. 

 2012و 2011 تيسنخالل تباطؤ نمو التجارة العالمية  .2.2.1
، بنحو 2010مقارنة مع سنة  2011يتوقع أن يسجل حجم الصادرات العالمية زيادة متواضعة نسبيا سنة 

وينتظر أن تحقق صادرات البلدان النامية وبلدان رابطة . ، وفقا لتوقعات منظمة التجارة العالمية5,8%
 طورات علىوتستند هذه الت. بالنسبة للبلدان المتقدمة% 3,7مقابل % 8,5الدول المستقلة نموا بنسبة 
مشكل المالي الذي تعرفه الواليات المتحدة غير الواضحة، ارتباطا باستمرار ال التوقعات االقتصادية العالمية

وتدهور تصنيفها، وأزمة الديون السيادية في منطقة األورو باالضافة إلى ارتفاع معدالت البطالة في أهم 
  . الدول المتقدمة

، يتوقع البنك الدولي أن ينمو حجم 2012 يناير، الصادر في "اآلفاق االقتصادية العالمية"في تقريره حول 
سنة  %12,4، بعدما حقق ارتفاعا بنسبة 2012 ةسن %4,7و 2011سنة  %6,6ة العالمية بحوالي التجار
2010. 

  نمو حجم تجارة السلع العالمية:  2مبيان

 

 بعد تقلبات قوية خالل السنوات األخيرة أسعار المواد األوليةاعتدال  .3.1

في االنخفاض متأثرة  المواد األوليةأسعار ، بدأت 2011ة بعد تسجيلها لمستويات مرتفعة مع بداية سن
ورغم هذا المنحى، ال زالت أسعار المواد األولية في مستويات مرتفعة . بتراجع نمو االقتضاد العالمي

 الشرق األوسط منطقة الوضع الجيوسياسي فيرهينا على الخصوص بتداعيات  يبقى تطورهاو. تاريخيا
المستويات المتدنية  ولكن ،الضغوط على أسعار المواد الغذائية في اآلونة األخيرةخفت كما . وشمال إفريقيا

المدى على  االمناخ تشكل تهديدا كبيرتغيرات المرتبطة ب اضطرابات العرضبعض المنتجات و تمخزونال
 .القصير
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الطلب بسبب  ،2001و بداية  2009ما بين بداية  اقوي منحى تصاعديا المواد األوليةوسجلت أسعار 
في المضاربة  ، إضافة إلى عملياتبعض المنتجاتعرض  بخصوص واإلكراهات المختلفةالعالمي القوي 

 الرقم االستداللي ألسعار الطاقة بلغالبنك الدولي،  وحسب .وعودة التوترات الجيوسياسيةاألسواق المالية 
مقارنة مع أدنى  %144,8بلغت  ، بزيادة2011أعلى مستوى له في حوالي ثالث سنوات في أبريل 

 اتاريخي مستوىة يالطاق واد غيرمالالرقم االستداللي ألسعار بلغ من جانبه، و. 2009مستوياته في فبراير 
 انتعاشوذلك ارتباطا ب، 2008 جنبرأدنى مستوياته في د قارنة معم %100,7، بزيادة 2011في فبراير 

  .%66,2 نسبةب الغذائية وادالمأسعار و %174,2 بنسبة المعادن أسعار

تباطؤ النمو ارتباطا بتوقعات تراجعا في األشهر األخيرة،  لمواد األوليةأسعار ا سجلتومع ذلك،  
 .وتدعم هذا المنحى التنازلي بارتفاع الدوالر و تحسن ظروف عرض بعض المواد. االقتصادي العالمي

كما . 2011 دجنبرو أبريل في الفترة بين %9,5بنسبة  الطاقةانخفض الرقم االستداللي ألسعار  حيث
، 2011 دجنبربين شهري فبراير و %19,4 بنسبة ةيغير الطاق وادانخفض الرقم االستداللي ألسعار الم

 .%13,5والمواد الغذائية بنسبة  %5انخفاض أسعار المعادن بنسبة  بالموازاة مع

  )2005سنة  100 أساس(مؤشرات أسعار السلع األساسية :   3مبيان

  

 ارتفاع األسعار نتيجة المخاوف المرتبطة بالعرض: سوق النفط

دوالر  79دوالر للبرميل مقابل  104لتصل إلى  2011سنة  %31,6 بحوالي ارتفاعاأسعار النفط سجلت 
قبل أن تتراجع إلى أقل دوالر للبرميل  116 وقد بلغت مستوى قياسيا خالل شهر أبريل لتبلغ. 2010سنة 
وارتفعت أسعار النفط خالل . العالمي الطلب نتيجة الشكوك حول  أكتوبر دوالر خالل شهر 100من 

 انخفاض المخزوناتب ، مدعومة%15,5دوالر للبرميل، أي بزيادة  107,1لتصل إلى  2012شهر يناير 
شرق النطقة بمة الجيوسياسيالعوامل  ي أسعار النفط بسببت الزيادة فوتفاقم. و الضغوط حول العرض

 .األوسط وشمال إفريقيا

  )خام البرنت(شهري ألسعار البترول التطور ال:  4مبيان
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) أوبك(نتيجة قرار منظمة الدول المصدرة للبترول الطلب العالمي  تخف الضغوط علىأن من المتوقع و
انخفضت و . دة االنتاج بليبيامليون برميل يوميا وعو 30خالل دجنبر الماضي برفع سقف انتاجها إلى 

  .اإلضافي لتلبية الطلبكافية زال تولكن ال  ،ماليين برميل يوميا 3بحوالي األوبك  لمنظمة اإلنتاجيةالطاقة 

وبالموازاة، ينتظر أن يستمر ارتفاع الطلب العالمي على البترول بوتيرة معتدلة متأثرة بانخفاض استهالك 
 2012مليون برميل في اليوم سنة  0,8ولن يرتفع سوى بنسبة . قتصاديةدول منظمة التعاون والتنمية اال

، حسب المنظمة الدولية  2010مليون برميل سنة  2,7و  2011مليون برميل خالل سنة  0,7مقابل 
  .   للطاقة

وقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ تحيث ي ،خفض توقعات أسعار النفطرتقب أن تني وفي هذا السياق،
  .دوالر 94 توقعات للبنك الدولي بحوالي مقابل ،2012سنة  للبرميل دوالر 99ار النفط متوسط أسع

 استمرار ارتفاع األسعار بفضل الطلب القوي: الفوسفاط ومشتقاته 

. بانحدار سنوي% 30,6، بزيادة 2012 شهر ينايرللطن في  ادوالر 202,5بلغ سعر الفوسفاط الخام 
مقارنة مع % 8,4و% 11زيادات مهمة قدرها  TSPو DAPفوسفاط سجل سعر مشتقات الفي المقابل، و

ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع سعر األسمدة . دوالر للطن على التوالي 435و 530لتبلغ  2011يناير 
بين العرض والطلب العالمي للمنتجات  ةتظل الفجوويرتقب أن . ية، بفضل انتعاش الطلب العالميورالفوسف

ومن المرجح أن يستمر هذا . بسبب ارتفاع الطلب بشكل أقوى من اإلنتاج المتوقع ،بياالفوسفاطية ضيقة نس
  .الوضع المتوتر لحين انطالق اشتغال وحدات اإلنتاج الجديدة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 العرض العالمي  توقعات تحسن، ارتباطا بتراجع األسعارأسعار المواد الغذائية 

 . مؤخرا نتيجة تحسن ظروف العرض وضعف الطلبلمواد الغذائية أسعار ا تراجعت

 ادوالر 269 غلتبل، 2011ماي  خاللأعلى مستوى لها منذ  %24 بحوالي القمحأسعار  تراجعتقد ف 
من القمح للموسم  يالعالم وينتظر أن يحقق اإلنتاج. نتيجة وفرة العرض 2011 دجنبرللطن الواحد في 

مجلس  ، حسب تقريرمليون طن 690 رقم قياسي بحوالي إلىليصل  %5,7 بنسبة زيادة 2011/2012
ترتفع فيرتقب أن  ،القمح من أما بالنسبة للمخزونات. المنشور في يناير الماضي )CIC( العالميالحبوب 

من حجم االستهالك  %30وهو ما يمثل  ،طنمليون  204 سنوات لتصل 10إلى أعلى مستوى لها منذ 
طلب قوة ال نحو االنخفاض على الرغم منأسعار القمح تضغط وفرة العرض على  أننتظر ي و. المتوقع
   ).%+3,8( العالمي

 259لتصل إلى  ،2011 أبريلقياسي في ال هامستو منذ %19انخفاضا بحوالي  الذرة أسعار سجلتو
ة حيث زادت إال أنها تظل مرتفع. دوالر للطن خالل دجنبر، متأثرة بالمخاوف من األزمة المالية العالمية

 ،المستوى المتوقع في الواليات المتحدة األمريكية الذرةمحاصيل بلوغ  عدم منذ سنة، نتيجة %3بحوالي 
أو ) الصين خاصة من طرف(فضال عن الطلب القوي سواء للتصدير  ،الجفاف جراء من تتضررالتي 

 ،2011/2012 الموسم لذرة فيلالعالمي  نتاجاإلعلى الرغم من الزيادة المتوقعة في و. إلنتاج االيثانول
إلى حجم  المخزوناتحجم  نسبةفإن  ،مليون طن 861بنحو قياسي مستوى  إلىليصل  %4,2بحوالي 

السنة  %16مقابل  %14حوالي (تاريخيا  هامستويات ستنخفض إلى أدنىنهاية الموسم عند استخدام الذرة 
 ).الماضية

تباطؤ الطلب المخاوف بشأن  إلى في اآلونة األخيرةير ويعزى انخفاضها األخ ،متقلبة السكرأسعار  تظلو
مستوى يناير مقارنة  %27أسعار السكر الخام في نيويورك  تراجعتو. العالمي و تحسن توقعات العرض

أسعار السكر  ومع ذلك تظل. دجنبرفي ) للطن ادوالر 516حوالي (رطل للسنتا  23,4إلى لتصل  2011
 .ة تكوين المخزوناتمرتفعة نسبيا نظرا لضرورة إعاد
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إال أن  .الزراعيةعار المنتجات سالضغوط على أ تراجعإلى  للسوقالعوامل األساسية تشير  وفي المجمل،
 عملياتبظهور  وترتبط تقلبات العرض أساسا .المخاطر المرتبطة بالظروف المناخية تظل قائمة

تعمل  ،في هذا السياقو. تجات الزراعيةفي األسواق المالية للمنأو واق الفعلية سواء في األس ،المضاربة
تقلبات األسعار في األسواق الزراعية والغذائية وتخفيف  تقليصلألولوية على إعطاء ا مجموعة العشرين

من طرف مجموعة  محققانظر اإلطار بشأن التقدم ال(لفئات الضعيفة على اخصوصا  ،آثارها السلبية
  ).العشرين

  العالمي وقنوات انتقالها بين الدول أهم المخاطر التي تهدد االقتصاد .4.1

بالمخاطر  ويتعلق األمر أساسا. مخاطرللهدد سيناريو استمرار انتعاش االقتصاد العالمي زيادة حادة تت
التضييق المالي المفرط في الواليات المتحدة و األورو،زمة الديون السيادية في منطقة أ تفاقمب المرتبطة

حركات تمن كبرى األسواق الناشئة، والتقلبات في أسعار الصرف، والتباطؤ النشاط في الصين وغيرها و
وتنتشر الصدمات المرتبطة بهذه المخاطر . وشما إفريقيا االجتماعية والسياسية في منطقة الشرق األوسط

  .والتدفقات المالية وأسعار الصرف عالميةوالتجارة ال هي عبر ثالث قنوات رئيسية

  في منطقة األورو تفاقم أزمة الديون السيادية .1.4.1

البرتغال، ايرلندا، (محيط ال خاصة في دول، األوروضعف الموقف المالي وآفاق النمو في دول منطقة 
فقد ارتفع . ق في هذه البلداناسوثقة األل جديد تدهور مخافةمخاطر الت ادزداوقد ). ايطاليا، اليونان، اسبانيا

  .لبنوكا حصيلةط على تمويل ووخطر نقص االئتمان بسبب الضغ

عدوى أزمة الديون بالفعل إلى زيادة حادة في تكاليف التمويل من وقد أدى القلق إزاء المخاطر النظامية 
ارتفاعات جديدة  سنوات 10لمدة العائد على الديون السيادية  سجل فقد. األوروفي منطقة  المتضررةللدول 

و بالنسبة للبرتغال، نقطة أساس  1060اليونان، و نقطة أساس في 2800 فاق، 2011سنة في أواخر 
  .اسبانيانقطة أساس في  460في ايطاليا  نقطة أساس 540

، اتخذت عدة تدابير األوروو الحتواء خطر انتشار أزمة الديون واستعادة النشاط االقتصادي في منطقة 
  .2011 سنةطارئة خالل 

إلى  أورومليار  109 بلغتات جديدة ، تم منح مساعدزيوليو 21مؤتمر القمة األوروبية في  خالل، فوهكذا
 لفائدةالقرض شروط  تحسين من  استفادتباإلضافة إلى ذلك، . اليونان في مقابل تعزيز تدابير التقشف

األورو تعاني ، بلدان أخرى في منطقة )EFSF(اليونان، عن طريق صندوق االستقرار المالي األوروبي 
  .من المشاكل

ليونان، ا ةمساعدإلى رمي ت المتخذةالتدابير كانت أهم ، أكتوبر 26في  األورومؤتمر قمة منطقة  وخالل
إعادة رسملة وتمويل واالنضباط المالي،  قوية، وتصندوق االستقرار المالي األوروبيوتعزيز موارد 

  .األوروفي منطقة  ةماالبنوك، وتحسين الحك

رؤساء دول وحكومات االتحاد  وافق، رجنبد 9- 8وعالوة على ذلك، وخالل قمة االتحاد األوروبي في 
وفي يناير  .األوروبشكل ملحوظ في منطقة  يزانياتتعزيز ضبط المعلى األوروبي، باستثناء بريطانيا، 

التي تكون االتحاد األوربي  27دولة من أصل  25تم اعتماد ميثاق االستقرار والنمو من قبل   2012
فرض يفي دستور البالد " قواعد ذهبية"اق على اعتماد وينص االتف ).باستثناء انجلترا و جمهورية التشيك(

  . ميزانيةال التوازن إلىعودة 

 وسيتكلف. على كل خلل بااللتزاماتكما أنه يتيح تعزيز مراقبة الميزانيات الوطنية والعقوبات التلقائية 
آلية على  فشراومستقبال باإل بتدبير صندوق االستقرار المالي األوروبي حاليا البنك المركزي األوروبي

 توسيع، واصل البنك المركزي األوروبي وبالموازاة .2012 سنة التي ستعوضهاالستقرار األوروبي  
. المالية لتقلباتاآلثار السلبية لب ةرتبطشاط االقتصادي المالنقدية لمواجهة المخاطر السلبية على الن تهسياس
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٪ في 1إلى  ليصلس في غضون شهرين نقطة أسا 50 نسبةسعر الفائدة الرئيسي ب البنك فقد خفض
أقرض البنك المركزي األوروبي البنوك في  كما. شراء السندات الحكوميةبرنامج  مع استمرارر، جنبد
  .أن قام بها لثالث سنوات، وهي عملية لم يسبق له أورومليار  489 مبلغ جنبرد

. مخاوف األسواق متصاصر كافية الغيأنها من أجل حل أزمة الديون المتخذة أثبتت مختلف هذه التدابير و
 كبير ؤدي إلى تفاقمييمكن أن " األوروعدوى أزمة الديون إلى بلدان أخرى في منطقة لاألخير فاالنتشار 
ال تزال التوترات كما . ةوميالعم اتلتصحيح اختالالت المالي يتم اعتماد خططإذا لم " قتصاديةاال للقالقل

أكثر مما  الئمةرغم من أنها ال تزال م شددت شروط منح القروضتو. يةسواق البنكاألقائمة أيضا في 
  .2008/2009كانت عليه في الفترة 

السيادي  التصنيف، 2012شهر يناير في  ،اند بورز زستاندر خفضت وكالة، وفي ظل هذه الوضعية
 باإلضافة هذا األخير،. صندوق االستقرار المالي األوروبي وكذا تصنيف األوروفي منطقة  نبلدا لتسعة
وترى الوكالة أن المبادرات السياسية للمسؤولين  ".AAA" األعلى وا تصنيفهم، فقدالنمسافرنسا و إلى

ومن المنتظر أن تخفض . األوربيين غير كافية للحد من المخاطر لبنظامية التي تعرفها منطقة األورو
   .  الوكاالت العالمية الثالث تصنيف دول المنطقة مستقبال

جديدة لتعزيز الالتفاقية لالتنفيذ الفعال  من خالل األوروالضغوط على منطقة  تقليص يمكن، وعموما
  .تضررةاالنضباط المالي في البلدان األعضاء في المنطقة ووضع الخطط لمساعدة الدول والبنوك الم

  المخاطر المرتبطة بالتشديد المالي المفرط في الواليات المتحدة .2.4.1

نسبي مهم  تنازليسار المحتمل للسياسة المالية في الواليات المتحدة خطر المبالشكوك المحيطة تشكل 
التحكم في  قانون"، بما في ذلك الجاري به العمل في الواليات المتحدة لقانونلوفقا ف. ةلتوقعات المركزيل

٪ من الناتج 2صل إلى ي أن ماليال للتشديد، وفي غياب تدابير التخفيف، يمكن لشهر غشت" الميزانية
و  2001سنتي نهاية التخفيضات الضريبية المطبقة بين بويرتبط هذا التشديد . 2012 سنة الداخلي الخام

ات المستخدمة عموما في يومع ذلك، فإن الفرض. العمومية تنفقالل التلقائية تخفيضاتال، وتطبيق 2003
  .2012 سنة لي الخامالداخ٪ من الناتج 0,5 بخوالي إعادة توازن الميزانيةالتوقعات المالية تشمل 

نمو االقتصاد العالمي إذا  علىالمالي المفرط في الواليات المتحدة عواقب وخيمة  التشديدسيناريو سيكون لو
  . األوروتزامن مع السيناريو المتشائم لألزمة المتفاقمة في منطقة 

جميع  فيقوية  جيةإستراتي اعتمادإلى  االقتصادية منظمة التعاون والتنمية ت، دعوأمام هذه الوضعية
المالي إذا لزم األمر، من قبل البلدان  خطة اإلقالع جب تبنيوبالتالي، ي. البلدان لوقف التراجع في اإلنتاج

من و، بالموازاةو. )خاصة ألمانيا والصين(قوية مصداقية  وذات ال تعاني مالياتها العمومية من مشاكلالتي 
المدى المتوسط، يتعين على الحكومات أن تسعى إلى زيادة  على وميةالمالية العم في قوةثقة  دعمأجل 

 تمنحوعالوة على ذلك، فإن السياسة النقدية ال تزال . الشفافية ووضع خطط الميزانية المتعددة السنوات
السياسات الهيكلية دورا أساسيا لتخفيف  ومن جهتها، تلعب. لدعم االقتصاد في معظم المناطقهامشا 

  .والقطاع العام شغلسيما من خالل إصالح أسواق المنتجات وال ، الالمحتملتباطؤ ال
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 وضعية المالية العمومية في االقتصادات المتقدمة : 1 جـدول
 الدين العمومية بالنسبة للناتج الداخلي الخام رصيد الميزانية بالنسبة للناتج الداخلي الخام  
 التغير 2012/10 2012 2011 2010 2012 2011 2010  
 9 104 98 94 9,3- 10,0- 10,7-الواليات المتحدة األمريكية

 19 219 212 200 8,9- 8,9- 7,8-اليابان
 15 97 90 82 8,7- 9,4- 10,4-المملكة المتحدة
 5 98 96 93 2,9- 4- 6,3-منطقة األورو

4,3- ألمانيا  -1,2 -1,1 87 87 87 0 
 6 88 85 82 4,5- 5,7- 7,1-فرنسا
 2 128 128 126 1,6- 3,6- 4,5-إيطاليا
9-إسبانيا ,3  -6,2 -4,4 67 74 77 10 
 18 122 112 104 4,5- 5,9- 9,8-البرتغال
 20 119 113 99 8,7- 10,3- 31,3-إيرالندا
 32 181 165 149 7,0- 9,0- 10,8-اليونان
  2011 نونبر، )فرنسا(، وزارة الميزانية 2011 ونبرنمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية، : المصدر

  

متقلبة جدا منذ الألسواق العالمية قلقا لاالختالالت المالية وتباطؤ النمو في البلدان المتقدمة  تشكل، وعموما
، تتفاقم ومن جهة ثانية. النمو على المدى القصير يضعفالمالي الكبير  الضبط، فمن جهة. 2011غشت 

المتوسط بسبب عدم وجود خطط ذات مصداقية  مدىال علىالمالية  االستمراريةحول ق اسومخاوف األ
  .إلعادة التوازن واإلصالح

 قوية، مع تة جدامنخفض أسعار الفائدة عند مستويات على البنوك المركزية الكبرى تحافظفي هذا السياق، و
 ت مجموعة العشرينجانبها، و لتزم منو. شراء السندات الحكومية برامج خاصة، االستثنائية آليات التدخل

  .باتخاذ جميع الخطوات الالزمة بطريقة منسقة لدعم االستقرار المالي وتعزيز نمو اقتصادي أقوى

  مخاطر تباطؤ سريع للنمو االقتصادي في البلدان الناشئة .3.4.1

. لمتوقعآفاق النمو في الصين وغيرها من االقتصادات الناشئة الرئيسية مخاطر تباطؤ أكثر من ا تهدد
تشديد السابق للسياسات االقتصادية لمكافحة التضخم، وتدهور للمتأخرة الثار اآلوترتبط هذه المخاطر 

  .التوقعات بالنسبة لالقتصاديات المتقدمة

بسبب االرتفاع  2010/2011 ما بينوقد ازدادت حدة الضغوط التضخمية في البلدان الناشئة والنامية 
 نتيجة ط على ميزانيات األسر والحكوماتووقد نتج عنها ارتفاع الضغ. ليةالمواد األوالحاد في أسعار 

   .لمواد الغذائية والوقود في االستهالكلكبيرة اللنسبة ا

أخيرا الحتواء التضخم في االقتصادات الناشئة  2010 سنة بدأ ذيتشديد السياسة النقدية الفقد سمح 
و تظل . د إلى تباطؤ حاد في النموي، فقد أدى هذا التشدومع ذلك. الرئيسية مثل الصين والهند والبرازيل

 .بتراجع نشاطها االقتصادي ةهددمبعض الدول 
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  في أهم الدول الصاعدة تطور معدل التضخم:  5مبيان

  
متوقع، ال منالنشاط بشكل أكثر  ؤفي الصين، يمكن أن يكون الخطر الرئيسي على المدى القصير تباط

. ، وانخفاض قيمة العقارات واألصول الماليةةالماضي المعتمد خالل السنةظرا لتشديد الظروف النقدية ن
المؤشرات  إال أن، )زفي يوليو٪ 6,5مقابل  2011 في نوفمبر ٪4,2(سجلت معدالت التضخم انخفاضا و

تأثر االستقرار ين أويمكن . النشاطتباطؤ  تشير إلى استمرارعلى أساس نتائج المسح المبنية  األخيرة
  .في الطلب الكلي تجهيزال اتخفض حصة نفق ضرورةومعدالت النمو القوية على المدى الطويل، نظرا ل

توازن بين مكافحة التضخم والحاجة إلى الحفاظ على  إيجاد فيبالنسبة للسلطات  يتجلى التحديفي الهند، و
  ).٪ في شهر أكتوبر9.4(مرتفعا التضخم  على الرغم من تشديد السياسة النقدية، ال يزالو. نمو كاف

لسياسات االقتصادية وضعف الطلب لتشديد السابق ال نتيجة في البرازيل، تدهور التوقعات االقتصاديةو
 أساسنقطة  150لتجنب الركود، خفض البنك المركزي البرازيلي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار و. العالمي

 استمرار ويأتي هذا اإلجراء على الرغم من. ٪11إلى  ليصل 2011 سنةعلى مدى األشهر األخيرة من 
  ).المستهدفة ٪4,5في نوفمبر مقابل  ٪6,6(ارتفاع مستوى التضخم 

  تطور معدالت الفائدة الرئيسية في الدول الصاعدة:  6مبيان 

  
حالة الصدمة  لنشاط االقتصادياكبيرة لدعم  على هوامشالبلدان الناشئة الرئيسية  تتوفر عموما،و

 توجدة النقدية يالسياس. تتجه نحو االنخفاضوتوقعات التضخم ظلت قوية  أسس االقتصاد الكليف. الخارجية
موجة جديدة من  اتدريجيمطالبة بتبني  ،، مثل الصين والبرازيلدولبعض الو ،طرقالفي مفترق  حاليا
  .في بعض الحاالت ةالكلي حترازيةمرنة واألدوات اال أسعار صرف اعتماد كما يتوجب. مرونة النقديةال

  رؤوس األموالرها على تدفقات ار الصرف وأثاسعأ اتتقلب .4.4.1

شهرا  11إلى أدنى مستوى في  وصلفقد . مقابل الدوالر األورو ، خاصةال تزال أسواق العمالت متقلبة
ماي،  خالل شهربلغه  المستوى الذي٪ عن 13، بانخفاض 2011 جنبردوالر في منتصف د 1,30 ليسجل

وبنسبة تخفيض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي  األوروتأثرا بأزمة الديون السيادية في منطقة م
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هذا االنخفاض القدرة وسيدعم ). 2011 سنة الشهرين األخيرين من خالل نقطة أساس 50-(األوروبي 
في يونيو  دوالر 1,44في  قد بلغت حدةالموالعملة  وكانت. األوروصادرات منطقة  ألسعارالتنافسية 

ارتفاع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي  نتيجة، يسنوال راالنحدا ٪ على أساس18، بزيادة 2011
 .منخفض سعر فائدة جدعلى  المركزي األمريكيفي مقابل إبقاء ) نقطة أساس 50+(األوروبي 

  ورو مقابل الدوالرتطور سعر صرف األ:  7مبيان

  
 بشكل كبير هاتقلباتفي  ،مثل البرازيل والهند وتركيا وجنوب إفريقيا ،تستمر عمالت بعض الدول الناشئة 

التصاعدي  منحاها، عكس 2011نصف الثاني من سنة تراجعا حادا في ال فقد سجلت. العمالت في أسواق
لمستثمرين من ا تخوفتجدد ب ارتباطاة رؤوس األموال من األسواق الناشئ بخروج متأثرةالسابق، 
وكان االنخفاض نسبيا أكثر وضوحا بالنسبة للبلدان ذات العجز الخارجي الكبير، مثل تركيا . المخاطر

ويؤثر هذا التغيير على . 2011 سنةمقابل الدوالر في أواخر  لهامستوى  أدنىوالهند التي بلغت عملتها 
التضخم، وارتفاع خدمة  في ارتفاعهم افاع أسعار الواردات التي تسارت: االقتصاد من خالل قنوات مختلفة 

قيمة العملة لالحاد  االنخفاض غير أن... بالعمالت األجنبية المدينة خسائر للمقاوالتالدين الخارجي، و
لسيطرة على تقلبات أسعار صرف ومن أجل ا. لطلب الخارجيل على إعادة التوازنشجع تدريجيا ي

  .الدولية في السوق إلى القيام بعملياتالبلدان الناشئة  ضعمدت بععمالتها، 

. غير مستقرةالدول الناشئة  نحوتدفقات رؤوس األموال أصبحت أسعار الصرف،  اتبإضافة إلى تقلبو
االقتصاد العالمي وبعض التهديدات الداخلية  تراجع نمويد مخاطر ازوتعزى هذه الوضعية األخيرة إلى ت

تدفقات رؤوس على نعكس أن يالمالية العالمية  ملحوظ للظروفويمكن لتشديد . في األسواق الناشئة
صندوق النقد الدولي بأن أوصى ، وفي هذا السياق. ؤثر على آفاق نموهاياألسواق الناشئة و نحواألموال 
ل ل من أجيمارسال واللجوء عند اإلقتضاء إلى مراقبةفي تعزيز التدابير االحترازية الكلية  دولتستمر ال

  .فعاليةجعل األنظمة المالية أكثر 

ومن ناحية أخرى، ال تزال أرصدة الحسابات الجارية غير متوازنة على الصعيد الدولي، سيما بين الصين 
  .وينتظر أن تتقلص هذه الفجوة خالل الفترة األخيرة. والواليات المتحدة

رف متقلب على نحو غير متناسب بالنسبة لبعض البلدان الناشئة ذات عجز في الحساب الجاري وسعر صو
، بأن مراقبة رؤوس األموال على المدى القصير يمكن أن تكون األداة الوحيدة )وتركيا البرازيل والهند(

  .المتاحة للسلطات
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  دور مجموعة العشرين  أهم هيئة للحكامة االقتصادية العالمية  .5.1

مجموعة خاصة  ،هيئات التنظيمية الدوليةفي الزيادة مشاركتها إلى  الناشئةلدول القوي لصعود الأدى 
 .2008العالمية لسنة  في أعقاب األزمة المالية مجموعة العشرينوقد تم تعزيز دور . G20(5( العشرين
 قمةاجتماع ال حيث خلفت فرنسا بعدلمدة سنة  مجموعة العشرينالرئاسة الدورية ل المكسيك حالياوتشغل 
  . 2011 نونبرفي  الفرنسية" كان" في مدينة

تنسيق السياسات االقتصادية والحد من ب تتعلق ست أولويات تم تحديد ،وخالل الرئاسة الفرنسية للمجموعة
ومكافحة  ،وإصالح نظام النقد الدولي ،وتعزيز النظام المالي ،االختالالت في االقتصاد الكلي العالمي

لقضايا وبالنسبة ل. ل من أجل التنميةالعم ة، ثمالعالمي ةماتحسين الحكو المواد األولية،تقلبات أسعار 
 شتنبرفي ، المنعقد مجموعة العشرينل شغلاجتماع وزراء ال فقد تمت المصادقة على نتائج، االجتماعية

 .2011 نونبرفي " كان" قمةاجتماع ، من قبل 2011

مة المالية تقدم كبير في مجال التنظيم المالي والسياسة النقدية في ذروة األزتم إحراز  على العموم،و
 ليتشغالواألزمة على النمو ب الصدمات المرتبطةوقع من تخفيف على الساعد العالمية، مما  واالقتصادية
 .واستعادة الثقة

  في إطار مجموعة العشرين محققالتقدم ال:  1إطـار
  

  الحد من االختالالت المالية العالمية
  

على مبادئ توجيهية إرشادية لتحسين عملية التقييم المتبادل من أجل تعزيز التوازنات اتفقت بلدان مجموعة العشرين 
وقد تم تقديم عدة مقترحات تدابير تصحيحية ووقائية، . الخارجية، وذلك لمعالجة اختالالت االقتصاد الكلي الرئيسية المستمرة

وتهم هذه المقترحات سبع دول ضمن مجموعة  .2011مناقشتها من قبل القادة في مؤتمر القمة في نونبر  تمتوالتي 
فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية (العشرين، نظرا ألهميتها على مستوى التوازنات الشمولية 

  ).واليابان والصين والهند
 

  تعميق إصالح النظام المالي
  

. ل المتدخلين في السوق وكل المنتجات المالية لرقابة مناسبةخضع كل األسواق وكتاتفق زعماء مجموعة العشرين على أن 
كما ينبغي . بشكل خاص، أن تكون مسجلة وخاضعة لقواعد محددة ،يتعين على كل من وكاالت التصنيف وصناديق التحوطو

ويضات المتدخلين وبالنسبة لتع. العمل على توحيد المنتجات المالية، وتداولها في أسواق منظمة، وتبادلها في غرف المقاصة
ومن جانب آخر، تم تعزيز تدابير تنظيم . في السوق، فيتعين الرجوع إلى المبادئ المشتركة التي وضعتها مجموعة العشرين

وقد وافقت مجموعة . ، والتي سيتم تنفيذها تدريجيا)3اتفاقية بازل (القطاع البنكي من خالل اإلطار االحترازي الجديد 
الدولية، التي نشرت الئحتها من ذات األهمية  المالية واإلشراف على المؤسساتلتنظيم لطار العشرين أيضا على وضع إ

وستكون هذه المؤسسات تحت مراقبة صارمة ويطبق عليها المعيار الدولي الجديد الخاص . طرف مجلس االستقرار المالي
وباإلضافة إلى ذلك، تواصل . ت مرتفعة، ستطبق على حساباتها الخاصة معدال2016بأنظمة القرار، وابتداءا من سنة 

كما تم إنشاء مجلس االستقرار . مجموعة العشرين جهودها لمواجهة المالذات الضريبية وتبييض األموال والفساد المالي
على القطاع الدولية والمحلية وتحسين الرقابة  من قبل مجموعة العشرين لتنسيق عمل الهيئات التنظيمية) CSF(المالي 
  .المالي
 

  تعزيز النظام النقدي الدولي
  

تشمل أعمال مجموعة العشرين رصد التغيرات الكبيرة في السيولة العالمية، وتحليل عوامل تراكم االحتياطي من العمالت 
كما تم االتفاق على ضرورة تعزيز الرقابة . حسب البلدان، ومراقبة التحركات غير المنتظمة واختالالت أسعار الصرف

                                                 
) G8(الكبرى  الثماني الصناعية الدول تضمو ،االقتصادي لالمجا في والتنسيق للتعاون ةدولي هيئة بمثابة) G20( العشرين مجموعة تعتبر 5

 .العالم سكان وثلثي العالمي ناتجال من %85 حاليا وتمثل الرئيسية، الصاعدة القتصاداتاو
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تعددة األطراف لصندوق النقد الدولي، لتشمل القطاع المالي فضال عن السياسات الميزاناتية والنقدية وأسعار الثنائية والم
  .الصرف
 

في وسائل التدخل لصندوق النقد الدولي وعلى تحسين زيادة مهمة وفي هذا السياق، وافق زعماء مجموعة العشرين على 
لنقد الدولي ثالثة أضعاف، خالل اجتماع مجموعة العشرين في لندن في وهكذا، تم رفع موارد صندوق ا. حكامته الداخلية

. وموازاة مع ذلك، بدأ صندوق النقد الدولي إصالحات عميقة ألدوات تدخله. مليار دوالر 750، حيث بلغت 2009أبريل 
لفائدة " ن المرنخط االئتما"وتشمل على الخصوص إعادة النظر في الشروط المطلوبة للتمويل وخلق خط ائتماني جديد 

وباإلضافة إلى ذلك، عمل صندوق النقد الدولي على . االقتصادات الناجحة، دون شروط ودون تحديد سقف لمبلغ التمويل
ومن جانب آخر، تم تعزيز إصالح حكامة صندوق النقد . محدودالدخل التخفيف شروط الدعم المالي لفائدة البلدان ذات 

من حصص رأسمال % 6، من خالل تحويل ما يزيد على 2010في سيول في نونبر  الدولي خالل قمة مجموعة العشرين
 .الصندوق لفائدة األسواق الصاعدة األكثر دينامية

  
  التقلبات المفرطة في أسعار المواد الزراعية الحد من مخاطر

  
حة تقلبات أسعار ، على خطة عمل لمكاف2011وافق وزراء الزراعة في مجموعة العشرين، خالل اجتماعهم في يونيو 

تحسين اإلنتاج واإلنتاجية ) 1: (تم تحديد خمسة أهداف رئيسية ، حيثالمنتجات الزراعية وتحسين األمن الغذائي في العالم
تقوية التنسيق الدولي للحد ) 3(تعزيز الشفافية في األسواق الزراعية، ) 2(في مجال الزراعة لتلبية الطلب العالمي المتزايد، 

وعلى إلغاء جميع القيود المفروضة على " مخزونات الطوارئ"اء وحسن تدبيرها، حيث تم االتفاق على إنشاء من أزمة الغذ
تعزيز قدرة البلدان النامية على إدارة المخاطر المرتبطة بتقلب أسعار ) 4(الصادرات المتعلقة بالمعونات الغذائية العالمية، 

 تم اعتمادوبهذا الصدد، . تحسين أداء األسواق المالية لمشتقات المواد األولية )5(المنتجات الزراعية والعمل على الحد منها، 
  .2011في نونبر  "كان"خطة العمل هاته لقادة مجموعة العشرين أثناء قمة 

 الراهنة التحديات مواجهة : إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في التحوالت .2
  المستقبلية الفرص الستثمار

يا أن تتغلب نسبيا على األزمة المالية العالمية، ولكن إفريقالشرق األوسط وشمال  استطاعت دول منطقة
 بأحداثارتباطا  ،ومع ذلك، فإن المنطقة تواجه حاليا مناخا من عدم االستقرار. بمعدالت نمو متباينة

المتوسط، أما على المدى . على المدى القصير ياالقتصادالنمو توقعات  ، مما ينعكس على"الربيع العربي"
حكامة جيدة اعتماد على سيناريوهات إيجابية، خاصة إذا واكبت التحوالت السياسية تنفتح فتوقعات النمو 

وفي هذا السياق، فالمغرب مطالب بتعزيز تموقعه االستراتيجي في . وإسراع في تنفيذ اإلصالحات الكبرى
  . ةالمنطقة حتى يتسنى له االستفادة بشكل أفضل من الفرص المستقبلي

  المستقبلية والفرص الحالية التحديات .1.2

 االقتصادي هالنمو مراجعة نحو االنخفاض ياإفريق وشمال األوسط الشرق منطقة دول من العديد تواجه
 فالتوقعات .والسياسي االجتماعي الحراك بمخلفات ةاالقتصادي ةنشطاأل تأثر نتيجة القصير، المدى على

 السياسية، التحوالت صعوبةب المرتبطة خاصة والتحديات، الشكوك نم العديد تشوبها للمنطقة االقتصادية
 إال... الشباب بين عالية معدالتب البطالة واستمرار التضخمية، الضغوط وارتفاع المالي، الوضع وتدهور

  .المنطقة في االجتماعي التضامن يحترم للنمو شامل برنامج العتماد فرصة تمنح األخيرة تغيراتال أن

  للنفط المستوردة المنطقة بلدان في بشكل ملحوظ موالن تباطؤ .1.1.2
 2011سنة  %3,1يا إلى إفريقخفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو منطقة الشرق األوسط وشمال 

 2011سنة المنطقة النمو في  تباطؤويعزى . 2010التي تحققت سنة  %4,3مقابل  2012سنة  %3,2و
دول مجلس التعاون في ر وتونس، رغم النمو القوي مصكل من إلى تراجع النشاط االقتصادي في 

  . الخليجي
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 سنة %4,4 مقابل 2011 سنة %4,9 بحوالي للنفط المصدرة الدول مجموعة نمو يرتفع أن ويتوقع
 السعودية العربية المملكة خاصة الخليجي، التعاون مجلس لدول القوي االقتصادي بالنمو عومامد ،2010

 الغاز إلنتاج الحادة لزيادةبا ارتباطا %19( وقطر) %5,3( كويتوال) %9,6( والعراق) 6,5%(
 أسعار استقرار نتيجة ،2012 سنة الدول هذه في االقتصادي النمو يتباطأ أن يتوقع ذلك، ومع). الطبيعي
 دعمو. 2010 سنة %3,3 مقابل %2,5 نسبة يسجلل يتباطأ أن فينتظر ،الجزائري االقتصاد أما. النفط
 النفط عائدات وتمكن. الدول هذه وصادرات إنتاج تزايد الخارجي الطلب وزيادة لنفطا أسعار ارتفاع

إال أن النمو االقتصادي في الدول المصدرة للنفط . للنفقات العمومية طموحة برامج تمويل من المرتفعة
الل سنة وينتظر أن يرتفع معدل النمو الليبي بشكل كبير خ. سيتباطؤ بالموازاة مع انخفاض أسعار النفط

  . 2011بعد التراجع الذي سجله سنة  2012

 سنة %1,4 جلليس للنفط، المستوردة الدول لمجموعة بشكل كبير االقتصادي النمو سيتباطأ المقابل، وفي 
ويتوقع  .المجموعة هذه دول مختلف بين النمو معدالت تباين مع ،2010 سنة %4,5 مقابل 2011

، إال أن الشكوك تحوم حول هذه التوقعات في 2012االقتصادي سنة صندوق النقد الدولي انتعاش النشاط 
  .سياق التحول السياسي للمنطقة وتفاقم األزمة األوربية

مقابل ) يونيو-يوليوز( 2011- 2010خالل السنة المالية  %1,8وتراجع معدل النمو في مصر إلى 
بعد نمو  2011سنة %0,5 السنة الفارطة، في حين سيسجل االقتصاد التونسي ركودا بنسبة 5,1%

، 2012ينتعش النشاط االقتصادي في كل من مصر وتونس سنة  ويتوقع أن. 2010سنة  %3,1بحوالي 
   .إذا تمكنت هذه الدول من تحقيق االستقرار السياسي

ويعزى تدهور النمو االقتصادي في مصر وتونس إلى المشاكل التي عانى منها النشاط االثتصادي خالل 
االجتماعي، وتراجع السياحة واالستثمارات، باالضافة إلى اآلثار السلبية على القطاعات  فترة الحراك

وحسب مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، فقد تراجعت االستثمارات األجنبية . االقتصادية األخرى
 مليون دوالر، وهو إدنى مستوى لها 500، لتصل إلى 2011سنة  %92المباشرة في مصر بنسبة 

مؤثرة بشكل كبير  2011سنة  %29وفي تونس، تراجعت االستثمارات األجنبية المباشرة بنسبة . تاريخيا
، حسب )%-19(وقطاع الطاقة ) %-42(، وقطاع الصناعة التحويلية )%-83(على القطاع السياحي 

  .الوكالة التونسية النعاش االستثمار

 أسعار ارتفاع نتيجة وموريتانيا، واألردن المغرب من لك في االقتصادي النمو انتعاش وفي المقابل، استمر
 مقابل 2011 سنة %4,8 حوالي المغرب في االقتصادي النمو يسجل أن ويتوقع. الخام والحديد الفوسفاط

  . .المغربي االقتصاد دينامية يعكس الذي األمر ،2010 سنة 3,7%

 في القصير المدى على النمو آفاق على سلبا يؤثر والتحديات المخاطر استمرار .2.1.2
  المنطقة بلدان

 األوسط الشرق منطقة بلدان بعض في السياسي نتقالاال حول والشكوك االجتماعي حراكال استمرار يشكل
 تراجع إلى ضطراباتاال استمرار سيؤدي ، حيثاالقتصادي النمو على الرئيسي الخطر ياإفريق وشمال
 أن كما. والمغرب وتونس مصرك الدول بعض فيعبة الص للعملة مهما مصدرا تمثل التي السياحة عائدات
 النمو آفاق من يحد مما االستثمار، تدهور إلى سيؤدي التمويل كلفة ارتفاعو السياسي االستقرار عدم

 القصيرة األموال رؤوس خروج وتزايد المباشرة األجنبية االستثمارات تراجعومن شأن . االقتصادي
 هذه عمالت صرف أسعار انخفاض إلى يؤديأن  االجتماعية كاتالتحر من المتضررة الدول من األجل
  . الدول

 عجز يرتفع أن المتوقع فمن. للمنطقة االقتصادية التوقعات على أيضا المالية الوضعية تدهور وسيؤثر
 تباطؤ بسبب المداخيل تراجع نتيجة ،2011 سنة ياإفريق شمال في للنفط المستوردة الدول في الميزانية
 التي الحكومي، الدعم اتسياس إطار في ،االجتماعية النفقات وزيادة الدول بعض في قتصادياال النشاط
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 المواد أسعار ارتفاع عبء من التخفيفو إلى االستجابة إلى المطالب االجتماعية الخصوص على تهدف
  .األولية

 نتيجة 2011 سنة ياإفريق وشمال األوسط الشرق منطقة دول من كثير في التضخمية الضغوط تتزايدو
 على كبير بشكل تعتمد فالمنطقة. العمومية النفقات وزيادة الغذائية المواد وأسعار النفط أسعار ارتفاع
. النفط واردات على أيضا الدول بعض تعتمدو ،والسكر والزيوت الحبوب خاصة ،الغذائية المواد واردات

 في وجزئيا مصر في خاصة ،الداخلية ألسعارا على العالمية األسواق في األسعار ارتفاع انعكس وقد
ويتوقع  .األساسية المواد أسعار دعم نتيجة نسبيا محدودا التضخم فيظل المغرب، في أما. والجزائر تونس

   .بالموازاة مع انخفاض أسعار المواد األولية 2012أن تتراجع الضغوط التضخمية خالل سنة 

 الشباب صفوف في خاصة العالم، في البطالة عدالتم أعلى ياإفريق وشمال األوسط الشرق منطقة سجلوت
 حيث ،6المنطقة دول حسب الشباب بطالة تمعدال تتفاوتو). عالمي كمعدل %14 مقابل %25يناهز ماب(

 بعض وفي. والنساء شواهدال حاملي لدى نسبيا أعلى مستويات تسجيل مع ،%43و% 18 بين ما تتراوح
 العوائق منو. يالتعليم مستوىال ارتفاع مع موازاة البطالة عدلم يتزايد والمغرب، الجزائر مثل الدول،
 نسبة وارتفاع ،الشغل سوق حتياجاتال الكفاءات مالءمة وعدم ،الشغل فرص كفاية عدم ليشغتلل الرئيسية
 الخاص القطاع تطور ومحدودية شغلال سوق مرونة ضعف جراء العوامل هذه وتتفاقم. النشيطات النساء

 الجدد والوافدين لعاطلينا تشغيل فإن الدولي، النقد صندوق وحسب. االقتصادي موالن معدالت وضعف
 ،%7,5 تفوق بنسبة الحقيقي الخام الداخلي لناتجل نمو تحقيق يتطلب المنطقة، دول في شغلال سوق على
  .األخيرة سنوات العشر خالل مسجل مون متوسطك %4,5 حوالي مقابل

 االنتفاضات وراء رئيسية عوامل ،لشبابل المتنامية واإلحباطات ،الالئق الشغل فرص غياب شكل وقد
 إقليمي القتصاد الفقري العمود الفئة هذه تشكل نأ األجدر من كان بينما المنطقة، شهدتها التي التاريخية

  . ومزدهر قوي

   واعد لمستقبل جديدة فرص .3.1.2

 حققت أن يا،إفريق وشمال األوسط شرقال منطقة في ديمقراطيةال نحو انتقالية بمرحلة تمر التي لدولل يمكن
 الشرعية على الجديدة الحكومات حصول شريطة الثورة، قبل ما مستويات يتجاوز قويا اقتصاديا انتعاشا
 إلى بالنظر المستثمرين سيطمئن مما مصداقية، وذات عميقة إصالحات برنامج وتنفيذ وضعو الالزمة

 من مزيد أجل من الحكامة حالمتقدمة في عملية إصال والسياسي، فضال عن الخطوات األمني االستقرار
  .والمسؤولية الشفافية

 شأنه من ،المنطقة في والتضامن للنمو شامل برنامج تنفيذو لوضع فرصة األخيرة نتفاضاتاال وتشكل
 التضخم، في والتحكم الكلي االقتصاد استقرار تعزيز) أ: ( خالل من وذلك ،االستثمارات جلبو الثقة عادةإ
 واستيعاب الشباب، بين السيما البطالة، من للحد كافيةشغل  فرص خلق على قادر خاص قطاع تقوية) ب(

 بين أفضل مالءمة ضمانل ،المهني والتكوين التعليم منظومة جودة تحسين) ج( المتزايدة، العاملةاليد 
) ه( ونزيهة، افةشف قواعد ووضع المالي الفسادو الرشوة مكافحة) د( ،شغلال سوق في والطلب العرض
 أسس بناءل المحليةالجماعات  دور تعزيز) و( ،جيدة حكامة ظل في مسؤولةو وشفافة قوية مؤسسات إنشاء
 التكامل تعميق) ز( الالزمة المالية المواردو توفير الكفاءات خالل من تضامنية محلية اقتصادية تنمية

  .اتواالستثمار التجارة أمام الحواجز إزالة خالل من اإلقليمي االقتصادي

  دوفيل شراكة" برنامج إطار في العربية الديمقراطية التحوالت دعم:  2إطـار
 

إلى دعم التحول السياسي واالقتصادي في كل من المغرب وتونس ومصر  2011التي انطلقت في ماي  دوفيل شراكة تهدف
يتين، تتعلق األولى بمسلسل سياسي موجه لدعم مسلسل التحول السياسي أساس دعامتين على الشراكة هذه وتستند. واألردن

                                                 
 .إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة ساكنة خمس سنة 24و 15 بين ام الشباب يمثل 6
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 بهدف المعنية الدول وضعتها التي االستراتيجيات لدعمفي بعض البلدان العربية، أما الدعامة الثانية فهي اقتصادية موجهة 
  .لجميعيستفيد منه ا وشامل مستدام نمو تحقيق

العربية  واإلمارات السعودية العربية المملكة انضمت، 2011يليا خالل شتنبر بعد االجتماع الوزاري المنعقد في مارس و
. في هذه البلدان واالقتصادي السياسي التحول عملية دعم، وذلك بهدف دوفيل لشراكة وتركيا وقطر والكويتالمتحدة 
 الدولي، النقد بصندوق راألم ويتعلق الشراكة، هذه في قوي بشكل وإقليمية دولية مالية مؤسسات تسع حاليا وتشارك
 والبنك للتنمية، اإلفريقي والبنك والتعمير، لإلنشاء األوروبي والبنك لالستثمار، األوروبي والبنك الدولي، البنك ومجموعة
 .الدولية للتنمية األوبك وصندوق واالجتماعي، االقتصادي لإلنماء العربي والصندوق للتنمية، اإلسالمي

  
 وعدت حيث ،"العربي الربيع" لبلدان المالي الدعم مضاعفة على عزمها) G8( الكبرى الثماني الدول مجموعة أعلنت وقد

 التزمت كما. دوفيل في ماي في عنها أعلن التي مليار 20 عوض ،2013-2011 الفترةخالل  دوالر مليار 40 مبلغ بتقديم
 الفترة في واألردن والمغرب ومصر تونس من كل لمساعدة دوالر مليار 38 مبلغخصيص بت الدولية  المالية المؤسسات

 يصلس وبالتالي،. 7الدولي النقد صندوق قبل من توفيرها يمكن التي الموارد إلى إضافة ،2013 سنة غاية إلى الممتدة
 بين الفترة في مليار 80إلى حوالي  الدولية المالية والمؤسسات الثماني مجموعة طرف من المقدم المالي الدعم مجموع
 جسرية وقروض للميزانية، ودعم ميسرة، قروض شكل المالية المؤسسات مختلف مساهمة وستتخذ. 2013و 2011

 .للديون وشطب ،)مؤقتة(
  

 يتعينو. وحدها اإلنمائية المساعدات تكفي ال حيث عديدة، أشكاال يتخذ أن الدولي المجتمع طرف من المقدم للدعم ويمكن
. المالئمة االقتصادية السياسات وضع في والمساهمة التقني الدعم تقديم في بدورها تقوم أن الدولية المؤسسات علىبالتالي 
 تبادل تعزيز بهدف دوفيل، شراكة لتنسيق مخصصة هيئة تأسيس على الدولية المالية المؤسسات وافقت ،ا الهدفهذ ولتحقيق

 مجاالت في التعاون إمكانيات وتحديد الشراكة، يذبتنف المتعلقة والبيانات الرصد عمليات وتنسيق المتبادل، والتفاهم المعلومات
 .العامة لألمانة األولى الدورية الرئاسة للتنمية اإلفريقي البنك وسيشغل. واالستشارات التقنية والمساعدة للتمويل

  المغربي االقتصاد على المحتملة اآلثار .2.2

 إلى ياإفريق وشمال األوسط الشرق نطقةم اضطرابات آثار النتقال الرئيسية القناة النفط أسعار ارتفاع يعتبر
 ارتفاع خالل من المغربي االقتصاد على عبئا االرتفاع هذا ويشكل. الوطني واالقتصاد العالمي االقتصاد
 عجز تفاقم( الداخلية أو) التجاري العجز تدهور( الخارجية سواء التوازنات على انعكاساتهاو النفط فاتورة

 للمطالب تلبية النفقات زيادة نتيجة ،الميزانية عجز سيتزايد كما). المقاصة تنفقا ارتفاع نتيجة الميزانية
  .االجتماعية

، حيث المنطقة تعرفها التي بالتحوالت المرتبطة الصدمة أثر النتقال الثانية الرئيسية القناة التجارة وتشكل 
 عدة بالدنا إذ أبرمت رب،للمغ بالنسبة هاما تجاريا شريكا ياإفريق وشمال األوسط الشرق منطقة تعتبر

 االقتصادي النشاط تباطؤ وينعكس. الحر أكادير للتبادل اتفاقية خاصة العربية، الدول مع تجارية اتفاقيات
  . البلدين هذين عن الصادر طلبال على سلبيا وتونس مصر في

 نحو تثماراتاالس تدفق من الحد إلى المخاطرة من المستثمرين وفاخم تزايد يؤدي قد أخرى، ناحية ومن
 االعتبار بعين يأخذون نوالدولي نوفالمستثمر. التمويل كلفة ارتفاع وإلى المغرب، ذلك في بما المنطقة،

. حدة على دولة كل في مخاطرال وليس بأكملها ياإفريق وشمال األوسط الشرق منطقةب المرتبطة مخاطرال
 عن الناجمة المالية لالنعكاسات المغربية كبنوال تعرض فإن المنطقة، في المغربية لالستثمارات وبالنسبة

 لم تونس في فروع على تتوفر التي المغربية بنوكفال. نسبيا ضئيال يبدو المنطقة دول في االضطرابات
 في التونسي لالقتصاد االنتعاش عودة من ستستفيد لكنها األزمة، أثناء المؤقت اإلغالق من كثيرا تتأثر
  . المنظور المدى

 إلى ياإفريق وشمال األوسط الشرق منطقة دول بعض في باالضطرابات المرتبطة المخاوف تؤدي قد كما
  .أوروبا جنوب ودول كتركيا أخرى، متوسطية دول نحو األجانب السياح من لعدد السياحية الوجهة تغيير

                                                 
 ".الربيع العربي"بلدان  ت لفائدةتمويالكمليار دوالر  35 عزمه تخصيص صندوق النقد الدولي أعلن  7
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  الخارجية التجارة وتنويع توسيع مسار : العالمي االقتصاد في المغرب اندماج .3

  األوروبي واالتحاد المغرب ينب العالقات تعزيز .1.3

   األوروبي واالتحاد المغرب بين التجارية المبادالت تطور .1.1.3

 ،مستثمر وأول للمغرب، ومزود زبون أول يعتبر حيث ،لمغربل المتميز شريكال األوروبي االتحاد يعتبر 
 التجاري شريكال األوروبي االتحاد ويشكل. الخارج في المقيمين المغاربة تحويالتلو لسياحل مصدر وأهم

 توزيعال حيث منو. 2010 سنة الخارجية تجارته من %52,7 بنسبة ساهم حيث للمغرب، الرئيسي
 الخارجية التجارة مجموع من %17,8 يناهز بما للمغرب تجاري شريك أكبر فرنسا تبقى الجغرافي،

  ).%12,7( باسبانيا متبوعة رب،غللم

 ما أي ،2010 سنة درهم مليار 88,5 األوروبي االتحاد نحو الموجهة المغربية الصادرات مجموع بلغو 
 حوالي األوروبي االتحاد من المغرب واردات وبلغت. غربالم صادرات إجمالي من %59,8 يعادل

 هذه تتكونو. المغربية الواردات إجمالي من %49,2 يعادل ما أي ،2010 سنة درهم مليار 146,2
 بسبب ،)الواردات مجموع من %54(المواد  وأنصاف الصناعية التجهيز مواد من أساسا الواردات

  . البالد وتنمية لتطوير الالزمة التجهيز مواد ومن مدخالتال من للمغرب المتزايدة االحتياجات

 سنة درهم مليار 57,7 نحو بلغ هيكليا عجزا األوروبي االتحاد مع المغربي التجاري الميزان ويسجل
 مقابل 2010 سنة %60,5 إلى لتصل كبير بشكل للواردات راتالصاد تغطيةنسبة  تدهورت وقد. 2010

 األوروبي االتحاد في المقيمين المغاربة تحويالتو األسفار عائدات فائض أن إال. 2000 سنة 82%
  .المنطقة هذه بلدان مع التجاري الميزان عجز يغطي

 بين التجاري التبادل حجم زيادة من جزئيا إال تستفد لم المغربية الصادرات أن المؤشرات هذه وتبرز
 مغربال حصة تبقى ،طفيفال هاارتفاع من الرغم علىو. األخيرة السنوات في األوروبي واالتحاد المغرب

 .والثقافي الجغرافي القرب عوامل باعتبار المتاح، المستوى من أقل )%0,8( األوروبي االتحاد سوق في
  . حصةال هذه من يرفع أن التنفيذ حيز ديدالج الفالحي االتفاق دخول نأش من اإلطار، هذا وفي

 يةوروباأل االستثمارات بلغت حيث المغرب، في أجنبي مستثمر أكبر أيضا األوروبي االتحاد ويعتبر
 ما أي ،2009 سنة درهم مليار 18,1 مقابل 2010 سنة درهم مليار 24,7 حوالي المغرب في 8المباشرة
 .بالمغرب المباشرة يةالخارج االستثمارات مجموع من %76,4 يعادل

 كما. 2010 سنة سائح مليون 3,9 بلغ حيث األوروبي، االتحاد من ينالوافد السياح عدد ارتفاع يتواصلو 
 2009 سنة درهم مليار 41,4 بلغت حيث ،مستمرا ارتفاعا األوروبي االتحاد من األسفار عائدات تسجل
  . 2000 سنة درهم مليار 15,6 مقابل

 ما أي ،2010 سنة درهم مليون 42,9 األوروبي االتحاد دول في المقيمين اربةالمغ تحويالت وبلغت
 عدد بلغ ،"أوروستات" وحسب. الخارج في المقيمين المغاربة تحويالت إجمالي من %79,3 يشكل

 في المقيمين األجانب السكان من %6 يقارب ما أي ،2009 سنة مليون 1,8 باوأور في المقيمين المغاربة
  . وروبياأل االتحاد

 والمغرب، األوروبي االتحاد بين العمل خطة تنفيذحقق على مستوى الم التقدم .2.1.3
  للمغرب المتقدم الوضع وتعزيز

 مجاالتال من العديد في ملموسا تقدما أحرز كما األوروبية، الجوار سياسة في نشيطا شريكا المغرب يعد
 ماي في نشر الذي األوروبية، لمفوضيةل خيراأل تقريرال اعتبر وقد. الطرفين بين العمل خطة في المدرجة

                                                 
 .لبرتغال وفلنداويتعلق األمر بفرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وهولندا وإنجلترا وبلجيكا والدانمارك والنمسا والسويد وا 8
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 الخاصة تلك أو 2010 سنةل العمل خطةب المتعلقة تلك سواء ،عموما إيجابيةكانت  منجزاتال أن ،2011
  .األوروبي االتحاد عالقاته مع في للمغرب المتقدم الوضع حول المشتركة الوثيقة تنفيذل الثانية بالسنة

 بين قمة أول عقد وتم. السنة طوال منتظم سياسي حوار إجراء على روبياألو االتحادو المغرب حافظ قدو
 الشراكة مجلس إطار في الحوار استمر كما. 2010 مارس خالل غرناطة في والمغرب األوروبي االتحاد

 عقد خالل من ،البرلماني التعاون مجال في تقدم بإحراز أيضا 2010 سنة وتميزت. 2010 دجنبر 13 في
 ،2011 يونيو في ،المغربي البرلمان حصل كما .ماي شهر في المشتركة البرلمانية جنةلل اجتماع أول
 بذلك ليصبح األوروبي، للمجلس البرلمانية الجمعية طرف من" الديمقراطية أجل من الشريك" وضع على
  . المتميز االعتراف هذا على يحصل برلمان أول

 في والمغرب األوروبي االتحاد بين التعاون تكثيف مت األساسية، والحريات اإلنسان بحقوق يتعلق فيماو
 كبيرا تقدما المغرب وحقق. األخيرة السنوات خالل المتحدة لألمم العامة لجمعيةوا اإلنسان حقوق مجلس
 بين والمساواة العامة والحريات اإلنسان حقوق مجال في الجهود من المزيد بذليتعين  لكن المجال، هذا في

 لتسريع مناسبا إطارا ،2011 يوليوز في اعتمد الذي الجديد، الدستور يوفر الصدد، هذا وفي. الجنسين
  . القضاء استقالل وضمان القانون سيادة تعزيز مجال في غربالم التزامات وتنفيذ اإلصالحات

 الحكومة مجلس اعتمد االجتماعية،و والسياسة االقتصادية التنمية في المرأة دور تعزيز يخص فيماو
  .المتوسط المدى على حكومية عمل خطة سيشكل والذي 2015-2010 للفترة" المساواة برنامج"

. األخيرة السنوات خالل فاوضتال قيد كانت ،ثنائية اتفاقيات ثالث على بالتوقيع أيضا 2010 سنة تميزتو 
 اتفاقيةو ية،وروباأل البرامج في المغرب مشاركة حول الشراكة اتفاقيةب ملحق بروتوكولب األمر ويتعلق
 واتفاقية البحري، الصيد ومنتجات واألسماك المصنعة الفالحية والمنتجات الفالحية المنتجات تجارة تحرير
  .التجارية المنازعات تسوية

 مع المغرب ةعالق في أساسيا حيزا والمؤسساتي القانوني البعد يحتل االقتصادي، التأهيل مع وموازاة
 وطني برنامج اعتماد األوروبي االتحاد يقترح االتحادية، القوانين افةوكث لثراء ونظرا. األوروبي االتحاد
  . تدريجيةالءمة م ضمان أجل من األولويات، ديحدت بموجبه يتم التشريعي للتقارب

 مع التقارب لتعزيز األوروبية فوضيةالم وضعتها التي لياتاآل من المغرب ستفيدي ،ذلك على وعالوة
 : يلي بما األمر ويتعلق. األوروبي االتحاد تشريعات

 بين للتوأمة أولى مشاريع أربعة من االنتهاء تم :بيواألور واالتحاد المغرب بين المؤسساتية التوأمة
 للتجارة الجمركية اإلجراءات تسهيل البرامج هذه شملت حيث المسطرة، هدافاأل ببلوغ الطرفين
 .الهجرة مجال في والتعاون ،البيئية يعاتالتشرالءمة وم البحرية، والسالمة األمن وتعزيز ،الخارجية
 طور في آخر مشروعا 35 هناك فيما ،التنفيذ طور في يةاتالمؤسس للتوأمة مشروعا 11 حاليا ويوجد
  . اإلعداد

 على مهام عدة إنجاز البرنامج هذا إطار في تم: )TAIEX( المعلومات وتبادل التقنية المساعدة برنامج
 ،والفالحة والصناعة والتجارة النقل قطاعات لفائدة دراسية وزيارات ملع وورشات لخبراءل بعثات شكل
 "Peer Review" المسماة الجديدة األداة ستمكن كما. االجتماعية والشؤون واالتصاالت والطاقة والبيئة

 ريعالتش بين الفروق بتحديد المعلومات وتبادل التقنية المساعدة برنامج قبل من والممولة )األقران مراجعة(
  . يةوروباأل والمكتسبات المغربي

 منها أنشطة، ثالثة اعتماد تم: )SIGMA( اإلدارية والنظم العمومية المؤسسات تحسين في المساعدة
 النشاط فيما يتعلق ،العمومية والمقتنيات الداخلي باالفتحاص ويتعلقان ،لكةمللم العامة الخزينة يخصان نااثن

  .البرلمان قدرات تعزيزب الثالث

  



 والجهوي الدوليمحيطه مغرب في ال :األول الجزء 

25 
 

  األوروبي االتحاد طرف من للمغرب المالي الدعم .3.1.3
- 2011 الوطني اإلرشادي بالبرنامج متعلقة اتفاقية ،2010 يوليوز في ،األوروبي واالتحاد المغرب وقع 

زيادة سنوية بلغت حوالي  بمتوسط أي ،أورو مليون 580,5 بلغ مالي غالف له خصص الذي ،2013
 مسوسوف يوزع هذا المبلغ على خ. 2010- 2007وطني مقارنة مع البرنامج اإلرشادي ال% 18

 السكن محاربة برامج لفائدة االجتماعية السياسات لتطوير أورو مليون 116 صيتخص تم حيث أجزاء،
 58 ومبلغ األساسية، الصحية التغطية ودعم ،الشمال أقاليم في المندمجة القروية والتنمية الالئق، غير
 مليون 232 ومبلغ األخضر، المغرب طخطم دعم خالل من قتصادياال التحديث لتعزيز أورو مليون
 وخصص. الحكومي العمل وتحديث" المتقدم الوضع إنجاح" المسمى البرنامج لفائدة المؤسساتي للدعم أورو
 وتعزيز القضاء إصالح دعم خالل من اإلنسان وحقوق الجيدة لحكامةا لتعزيز أورو مليون 87 مبلغ

 يهدف برنامجمن خالل  ،البيئة لحماية أخرى أورو مليون 87مبلغ  رصد تم بينما ،جنسينال بين المساواة
  .الغابات على المحافظة دعمل برنامج إلى باإلضافة االقتصادية األنشطة في البيئية المعايير دخالإل

 تم، حيث 2011 السنوي العمل برنامج على ،األخير غشت شهر خالل ،األوروبي االتحاد وافق قدو 
 منطقة في واالجتماعية االقتصادية التنمية: التالي الشكل على السنة لهذه المخصص المالي الغالف يمتقس

 األهداف تنفيذ ؛)أورو مليون 35( والرجل المرأة بين المساواة برنامج تنفيذ ؛)أورو مليون 19( الحسيمة
 مع التشريعي التقارب ميدان في األوروبي واالتحاد المغرب بين المتقدم الوضع إطار في عليها المتفق

 النقلو الصناعية المعايير التمجا الخصوص على وتهم ،)أورو مليون 85( األوروبي االتحاد مكتسبات
  .المستهلك وحماية الماءو والشغل العالي والتعليم البحري والصيد

  التغيير اتسياق في األوروبي للجوار جديدة إستراتيجية .4.1.3
 معتفضيلية  معاملة ،2011 ماي في األوروبية المفوضية قدمتها التي للجوار، الجديدة اإلستراتيجية تقترح

 اإلنسان لحقوق العالمية للقيم يالفعل التطبيق خالل من وذلك ،المتبادلة المسؤولية أساس على الشركاء
 ديمقراطية تعزيز على عملوني الذين لشركاءل األسبقية تعطى وسوف. القانون وسيادة والديمقراطية

 ،المواطنين وأمن التعبير وحرية والعدالة التصويت حرية تضمن قوية مؤسسات على ويتوفرون تدامةمس
  . جيدة عمومية خدمة تقديم إلى إضافة

 مكني تضامني، اقتصاد تطور ودعم فعال، مدني مجتمع دعم إلى أيضا الجديدة اإلستراتيجية وتسعى
 االستثمار ومن التجارية إمكاناتها استغالل من الخصوص، وجه على والمتوسطة، الصغرى المقاوالت
 الشغل فرص وخلق والمجالية االجتماعية الفوارق من الحد في للمساهمة ،دامةمست بطريقة والتطور
  . الساكنة معيشة مستوى وتحسين

 بمبلغ ،األوروبية الجوار ياسةس إطار في تكميلية، مالية مساعدات تخصيص تم األهداف، هذه ولتحقيق
 وسيضاف .2013-2011 للفترة المرصود أورو مليار 5,7 مبلغ إلى ضافي ،أورو مليار 1,2 فوقي

 البنك أعلن كما. لالستثمار األوروبي البنك طرف من ممنوحة قروض شكل على أورو مليار 1 مبلغ إليها
 2,5بحجم قروض يبلغ  المتوسط وشرق جنوب دول ليشمل نشاطه توسيع عن والتنمية لإلنشاء األوروبي
  .مليار أورو

 يمكن ،المتقدم الوضع أهداف تحقيق وفي األوروبي االتحاد مع العمل خطة تنفيذ في محققال للتقدم ونظرا 
  .للجوار الجديدة األوروبية السياسة تتيحها التي الفرص من االستفادة للمغرب

  التطورات والعوائق واآلفاق:  المتوسط أجل من االتحاد .2.3

 إلى ،اأورومتوسطي ابلد أربعين حوالي ويضم 2008 سنة تأسس يذال وسط،المت أجل من االتحاد هدفي
 تحظىإلى تطوير مشاريع ملموسة في ستة مجاالت  الخصوص على يسعىو .برشلونة مسلسل إحياء
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، التلوث من المتوسط األبيض البحر وتطهير والبرية، البحرية السريعة والطرق المدنية، الوقاية: ولويةاألب
  .والجامعة األورومتوسطية ،وتطوير المقاوالت المتوسطية ،وسطي للطاقة الشمسيةالمت المخططو

 .المتوسط أجل من االتحاد أطلقها التي مشاريعال أبرز من الشمسية للطاقة المتوسطيالمخطط  ويعتبر
 دولال بين الكهربائي الربط وتعزيز ،الطاقة كفاءة تحسينو ،المتجددة اتالطاق استخدام تشجيع ىلإ ويهدف
 تصل ،الشمسية الطاقة خاصة متجددة، مصادر ذات ئيةكهربا طاقة نتاجإل وحدات بناء ويروم. األعضاء

 الصدد، وبهذا. أوروبا نحو للتصدير معدة اواتكجي 5 منها ،2020 سنة بحلول) GW( اواتكجي 20 إلى
 إطار على ،2011 يوليوز خالل برشلونة في عقد لها اجتماع أول في للخبراء، مشتركة لجنة وافقت
 قدم االجتماع، هذا في مشاركته خاللو. الشمسية للطاقة المتوسطي للمخطط مستقبلي توجيهي لمخطط
  .الكبير المشروع هذا لدعم جديدة تمويلية آليات لخلق مقترحات لالستثمار يوروباأل البنك

 في تأسيسها تم التي ،)MedGrid( "ميدغريد" شركة تهدف الشمسية، للطاقة المتوسطي المخطط إطار وفي
 التي الريحية الطاقة أو الشمسية الطاقة من جزء صديربت تسمح كهربائية شبكة إنشاءإلى  ،2010 دجنبر
 فرنسية شركات غالبيتهم مساهما، 20 المشروع ويضم. شمالال دول نحو المتوسط جنوب دول في تنتج

 "سيامنس" ةلمانيواأل "الكتريكا رد" اإلسبانية الشركة بمشاركة...) نكسانس، ،فرنسا كهرباء أريفا، ألستوم،(
 الربط شبكة تقوية دراستها، تمت التي المشاريع أولى بين ومن. بالمغرب للكهرباء الوطني والمكتب
  .2020 سنة أفق في وايطاليا تونس بين ربط شبكة وإنشاء وإسبانيا، المغرب بين القائمة الكهربائي

 يوليوز في وفرنسا، المغرب دعا الشمسية، للطاقة المتوسطي طالمخط تنفيذ في اإلسراع أجل ومن 
خالل  2012للطاقة في أفق سنة  أورومتوسطيإلى إبرام ميثاق  المتوسط أجل من االتحاد دول ،2011

للطاقة  المتوسطي المخطط( ورومتوسطيويشكل االندماج في الفضاء األ. المؤتمر المقبل لوزراء الطاقة
 وافقت السياق، هذا وفي. للمغرب الطاقية اإلستراتيجية في أساسية ركيزة) زيرتيكدي ،ميدغريدالشمسية، 
 امالي اغالف) MASEN( الشمسية للطاقة المغربية الوكالة منح على) AFD( للتنمية الفرنسية الوكالة
 ةالشمسي للطاقة محطة ولبناء الشمسية للطاقة المغربي المخطط تنفيذ لدعم أورو مليون 100,3 بحوالي

 . ورزازات مدينة ضواحيب

 استقبال بدء عن ،2011 يونيو في ،المتوسط أجل من االتحاد أعلن الحضرية، والتنمية النقل مجال وفي
من أجل  وبطلب من الكتابة العامة لالتحاد ،السياق هذا وفي. القطاعات هذه في مشاريع مقترحات
 للتنمية الفرنسية ةالعمل، قدمت خالله الوكالاالجتماع الثاني لفريق  يونيو ، انعقد خالل شهرالمتوسط
  .مستدامة حضرية مشاريع لفائدة مشتركة مبادرة لالستثمار األوروبي والبنك

 2011 ماي في بالماء المعني المتوسطي الخبراء لفريق الرابع االجتماع انعقد الماء، مجال وفي 
 كبير مشروعتمويل على  2011يونيو في  المتوسط أجل من االتحاد وافق ذلك، أعقاب وفي. ببرشلونة
 سكان تزويد تسهيل والذي يروم سنوات، خمس خالل جاهزا يصبح أن يرتقب ،غزة قطاع في الماء لتحلية
  .أورو مليون 310 بحوالي قدرت بتكلفة ،بالماء المنطقة هذه

 مشروع في خاصة تتجلى المتوسط، أجل من االتحاد قبل من حاليا مفتوحة أخرى أوراش عدة توجد كما
، )منح دراسيةاالنتقال بين الجامعات وإلى تخصيص هدف إلى تعزيز ي( للشباب المتوسطي المكتب
 بلدان في مقاوالتال قبل من اإلنترنت استخدام وتطوير ،)المدنية وقايةال( الغابات حرائق مكافحة وبرنامج
   ).لمتوسطةوا ىالصغر والشركات االبتكار تشجيع برنامج( للمتوسط ةجنوبيال الضفة

 البنك مثل والخاصة العامة المانحة الجهات على المتوسط أجل من االتحاد يعتمد المشاريع، ولتمويل
 وفي .العالمية البيئة صندوقو ،الدولي والبنك والشراكة، للجوار األوروبية واآللية لالستثمار، األوروبي

 الودائع صندوق بمشاركة 2010 ماي في )Inframed(" انفراميد"االستثمار صندوق خلق تم السياق، هذا
 والتدبير اإليداع وصندوق ،"CDP" االيطالي والقروض الودائع صندوقو ،"CDC" الفرنسي واألمانات
 بداية له وخصص. "EFG Hermes" هيرميس المصرية القابضة المالية المجموعةو ،"CDG" المغربي
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 هذا وسيمكن. أورو مليار 1 إلى تصل ليةإجما مالية اعتمادات بلوغ بهدف أورو، مليون 385مبلغ 
  . المتوسط أجل من االتحاد المعتمدة من طرف مشاريعال لتمويل اصةخ استثمارات استقطاب من الصندوق

فقد عرف االتحاد منذ تأسيسه العديد من . جد محدودة المتوسط أجل من االتحاد نجازاتإ تبقى ذلك، ومع
، المتوسطجنوب السياسي في بعض بلدان  والحراك ،األوسط أساسا بسبب الصراع في الشرق، العقبات
  . الشمالية الضفة دول في الداخلية الصعوبات بعض إلى إضافة

 نيةب تشكيل في سيساهم ،المتوسط األبيض البحر منطقة في ةجديد ةإقليمي تحوالت بروز أن غير
، عن 2011يونيو  24في  وفي هذا الصدد، أعرب المجلس األوروبي،. وطموحةمتجددة أورومتوسطية 

بلدان الجوار الجنوبي الديمقراطي في  النتقاللدعم ا ، على نطاق واسع،رغبته في إطالق مشاريع ملموسة
الجنوب، دول إعادة توجيه سياسة الجوار األوروبية نحو  ، يتعينحياء االتحاد من أجل المتوسطإو. ألوروبا

  . وبا الشرقيةسابقا مع دول أورعلى غرار ما كان عليه الحال 

 يوليوز في العمراني، يوسف المغربي المتوسط، أجل من لالتحاد الجديد العام األمين تنصيب ويعتبر
  . حددةم مشاريع حول ورومتوسطياأل التعاون تعزيز طريق على أولى خطوة ،2011

  األخرى التبادل الحر اتفاقيات على مستوى محققال التقدم .3.3

 من ،والمستدام القوي النمو تعزيز أجل من للمغرب ضروريا استراتيجيا اراخي الخارج على االنفتاح شكلي
 المغرب وقع المنطلق، هذا ومن. ةالمباشر ةاألجنبي اتاالستثمار جلبو الخارجية التجارة قويةت خالل

) أكادير اتفاقية( المتوسطية العربية والدول تركيا خاصة الدول، من العديد مع الحر للتبادل اتفاقيات
 . األمريكية المتحدة والواليات المتحدة العربية اإلماراتو

   تركيا نحو الصادرات انتعاش .1.3.3

 يناير في التنفيذ حيز البلدين بين الحر التبادل اتفاقية دخول منذ وتركيا، المغرب بين التجارة حجم ارتفع
 من %2,1 يمثل ما أي ،2010 سنة درهم مليار 9,3 إلى ليصل سنوي كمتوسط %17 بنسبة ،2006
 تركيا نحو المغربية لصادراتل القوي موالن إلى االرتفاع هذا ويعزى. للمغرب الخارجية التجارة إجمالي
 إجمالي من حصتها انتقلت حيث ،2010 سنة درهم مليار 2,9 يسجلل سنوي كمتوسط %30 بنسبة

 من المغرب داتوار تزايدت الفترة، نفس وخالل. 2005 سنة %0,8 مقابل %2 إلى المغربية الصادرات
  .2010 سنة درهم مليار 6,4 إلى لتصل سنويا %13 بنسبة تركيا

 ارتفعتو. التدريجي التحسن من الرغم على مستمرا، عجزا تركيا مع المغربي التجاري الميزان ويسجل 
 سنة %24,8 مقابل %44,9 بلغلت ،2010 سنة خالل كبير بشكل للواردات الصادرات تغطية نسبة

 وتتشكل). %11,6+( الواردات من أسرعبوتيرة ) %102,3+( الصادرات رتفاعانتيجة  ،2009
 حين في الورق، وعجين الصناعية والسيارات الفوسفور الحامض من أساسا المغرب نحو تركيا صادرات
 الفالحية والجرارات والسيارات والحديد الصلب من المغرب من تركيا خصوصا واردات تتكون

  .والثالجات

 ، حيثاألخيرة السنوات خالل ارتفاعها من الرغم على ضعيفة، المغرب في التركية تثماراتاالس وتظل 
قدرها  بزيادة أي ،2010 سنة درهم مليون 95,6 المغرب نحو المباشرة التركية االستثمارات تدفقات بلغت
 أطلقها يالت الكبرى المشاريع في فاعل بشكل التركية الشركات وتساهم. 2009 سنة مع مقارنة 21,8%

 يتركزو. دوالر يمليار المغرب في التركية الشركاتستنجزها  التي األشغال قيمة تتجاوز حيث المغرب،
 والسكك السيارة الطرق( التحتية البنية مجاالت في المغرب في حاليا الموجودة التركية الشركات نشاط

 ،الغذائية والصناعات والنسيج، يع،والتوز ،حديدوال ،البناء وقطاع ،)الفوسفاط أنابيب وخطوط الحديدية
  .والسياحة
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 االتحاد أسواق إلى المغربية المنتجات ولوج دعمت أن تركياو المغرب بين الحر التبادل اتفاقية شأن ومن
 أيضا تشكل وقد. المنشأ لقواعد ورومتوسطياأل التراكم نظام يتيحها التي اإلمكانيات خالل من األوروبي

  . األورومتوسطية المنطقة في الجهوي االندماج مسلسل في مهمة وصل حلقة

 أكادير اتفاقية دول مع التجاري للتبادل إيجابي توجه .2.3.3
 من ،األورومتوسطية الشراكة تدعيمو ،جنوب-جنوب االقتصادي التكامل تعزيز إلى أكادير اتفاقية تهدف 

 ،2007 سنة في التنفيذ حيز دخلت أن ومنذ. اإلقليمي المستوى على الحر للتبادل منطقة إنشاء خالل
  .واألردن ومصر وتونس المغرب بين التجاري التبادل تقوية في أكادير اتفاقية ساهمت

 سنة درهم مليار 8,2 لتبلغ ،2006 سنة منذ الدول وهذه المغرب بين التجارية المبادالت تضاعفت فقد 
 للمغربة الخارجية وارتفعت حصتها من إجمالي التجار. %19,4 ناهز سنوي نمو بمعدل أي ،2010
 ويظل. األخرى اإلقليمية التجمعات مع مقارنة التطلعات دون تظل لكنها ،2010 سنة% 1,9 إلى لتصل
 الرابعة للسنة درهم مليار 3,3 تجاوز حيث قويا، أكادير اتفاقية دول مع المغربي التجاري الميزان عجز
 خالل كبير بشكل للواردات الصادرات يةتغط نسبة تحسنت المقابل، وفي. 2010 سنة خالل التوالي على

. 2008-2007خالل الفترة  متوسطك% 27,5 مقابل 2010 سنة% 43 بلغت حيث الماضيتين، السنتين
 تباطؤ مقابل) سنويا% 35(+ الماضيتين السنتين خالل الصادرات نمو وتيرة بتسارع التحسن هذا ويفسر
 من التخفيف في يساهم أن التجارية للمبادالت لجديدا المنحى هذا شأن ومن%). 6(+ الواردات نمو وتيرة
  . أكادير اتفاقية في الشركاء باقي مع المغربي التجاري العجز حدة

 األخيرة السنوات خاللمع دول اتفاقية أكادير  للواردات الصادرات تغطية تحسن أن إلى اإلشارة وتجدر
 سنة%71 فاقت تغطية نسبة سجلت حيث قية،تفاهذه اال إطار خارج لمبادالتا دينامية إلى أساسا يعزى

 كبير انتعاش مقابل) %30-( للواردات الحاد االنخفاض نتيجة ،2007 سنة %32 مقابل 2010
  ). %54+( للصادرات

   أكادير اتفاقية إطار فيتطور محدود للصادرات 

 اتفاقية إطار يفوالمدرجة  )واألردن وتونس مصر( شركائه باقي مع لمغربل التجارية المبادالت سجلت 
 مقابل %10 بزيادة أي ،2010 سنة درهم مليار 3,5 إلى لتصل تصاعديا،ى منح الحر لتبادلل أكادير
 حوالي الثالث الشركاء مع المغرب مبادالت إجمالي من حصتها بلغتو. 2009 سنة %66 بنسبة ارتفاع

 ثالثة حوالي الحرلتبادل ا اتفاقية إطار في الواردات وبلغت. 2009 سنة %46 مقابل 2010 سنة 42%
  .الثالث الدول هذه من المملكة واردات إجمالي من %52 يمثل ما وهو ،2010 سنة درهم ماليير

 التبادل اتفاقية إطار في المغربية الصادرات زالت ال الماضيتين، السنتين خالل قوي بشكل نموها ورغم
 إجمالي من فقط %20 يمثل ما هوو ،2010 سنة درهم مليون 500 تتجاوز لم حيث متواضعة، الحر

 من المغرب واردات من %17 سوى الصادرات هذه تغطي وال. ةالثالث الشركاء نحو المغربية الصادرات
 الحر، التبادل اتفاقية إطار في ،للمغرب التجاري العجز تفاقم قدو. الحر التبادل اتفاقية إطار في الدول هذه
 الدول مع اإلجمالي التجاري العجز أرباع ثالثة نحو يمثل ما وهو ،2010 سنة درهم مليار 2,5 بلغ حيث

  . 2007 سنة %17 مقابل الثالث الشريكة

 السنتين خالل لصادراته القوي النمو من الرغم على أكادير، اتفاقية من بعد المغرب يستفد لم وعموما،
 حيث المغرب، مع التجارية مبادالتها من استفادة الدول أكثر تونس، أقل وبشكل مصر، وتظل. الماضيتين

 مجال في ةفسيالتنا قدرتها بفضل أساسا ،المتداولة المنتجات من العديد في تفضيلية مزايا على مصر توفرت
 . الطاقة
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 التعاون وتعزيز التجارية الحواجز رفع يتعين ،أكادير اتفاقية بلدان بين التجاري التبادل لتنمية

 باستمرار خصوصا األمر ويتعلق. أكادير اتفاقية دول بين تجاريال التبادل تنمية إكراهات عدة تعوق 
 وضعف األعضاء، للدول اإلنتاجية الهياكل وتشابه ،الجمركية غير والحواجز ،الحمائية الممارسات
  .ءاألعضا الدول بين تالمواصال ةشبك وضعف ،االتفاقية تتيحها التي لفرصل الترويج

 أن األعضاء الدول بين والسيارات والجلد النسيج مثل قطاعات في للتكامل إستراتيجية اعتماد شأن ومن 
  .المنطقة إلى األجنبية االستثمارات جلبو القطاعات هذه تطوير في يساهم

 القطاع، بهذا والنهوض التنافسية القدرة لتعزيز عمل خطةتم اعتماد  والمالبس، النسيج قطاع وبخصوص 
 مهنية جمعية خلقو ،للموضة معهد وإنشاء والموزعين، ودينزبالم خاص معلوماتلل بنك خلق إلى تهدف
  .األعضاء الدول مهنيي بين التنسيق تعزيز في اهمستس" أكادير" اسم تحت

 بميادين) يةاالتفاق هلهذ الرئيسية البنود وتحديث متابعة تتولى التي( أكادير التفاقية قنيةتال الوحدة وتهتم
 وقطاع الفكرية الملكية مجال في التقني الجانب إلى باإلضافة لترويجوا والتكوين كالدراسات لتعاونل أخرى

  . والتحكيم الجمركية غير والحواجز الخدمات

 المزيد بذلي أن الخاص القطاع على يتعين ،أكادير اتفاقية تتيحها التي الفرص استثمار أجل ومن وعموما،
 لقواعد ورومتوسطياأل التراكم نظام يتيحها يالت الكبيرة اإلمكانيات من أفضل بشكل لالستفادة الجهود من

 للنهوض سانحة فرصة توفر حاليا، المنطقة تشهدها التي السياسية التحوالت أن إلى اإلشارة وتجدر. المنشأ
  . أخرى متوسطية عربية دول انضمام تشجيع خالل من نطاقها وتوسيع أكادير، باتفاقية

   المتحدة لعربيةا اإلمارات مع التجارية للمبادالت قوي نمو .3.3.3

 التبادل اتفاقية دخول منذ ملحوظا تحسنا المتحدة العربية واإلمارات المغرب بين التجارية المبادالت سجلت
 2,9 لتبلغ سنوي كمتوسط %18,8 بنسبة ارتفعت حيث ،2003 يوليوز في التنفيذ حيز البلدين بين الحر
 ارتفعتو. للمغرب الخارجية بادالتالم إجمالي من %0,6 يمثل ما وهو ،2010 سنة درهم مليار

 زيادة بحوالي مقابل الفترة نفس خالل سنوي كمتوسط %46 بنسبة اإلمارات نحو مغربال صادرات
  . ارداتبالنسبة للو 11%

 سنة %19 مقابل %77 بلغت حيث ،كبير بشكل للواردات الصادرات تغطية تحسنت ،2010 سنة وخالل
 مليار 1,3 لتبلغ مرات 4,5 بحوالي المتحدة العربية اإلمارات حون المغربية الصادرات وتضاعفت. 2009
 المصدرة المنتجات وتتألف). درهم مليار 0,9( صناعيال الذهب مبيعات ارتفاع نتيجة ،2010 سنة درهم
 والخضر والفواكه المصنعة والمواد التشحيم ومواد النفط، زيت من أساسا المتحدة العربية اإلمارات إلى

 2010 سنة خالل %12,1 بنسبة المتحدة العربية اإلمارات من القادمة الواردات نتعشتوا. والسمك
 الكبريت من أساسا الواردات هذه وتتشكل. 2009 سنة %23 بنسبة انخفاض بعد درهم مليار 1,6 لتسجل
  .االصطناعية البالستيكية المواد منو ،الخام

 سريان بدء منذ ملحوظ بشكل المغرب حون تيةاإلمارا االستثمارات تدفقات ارتفعت أخرى، جهة ومن 
. 2002 سنة درهم مليون 118 مقابل 2008 سنة درهم مليار 4,7 إلى لتصل ،الحرالتبادل  اتفاقيةمفعول 

 بعد لترتفع العالمية المالية األزمة جراء 2009 سنة درهم مليار 1,2 إلى االستثمارات هذه تراجعت وقد
 مليار 13,8 المغرب في اإلماراتية االستثمارات مخزون وبلغ. 2010 سنة درهم مليار 2,1 إلى ذلك
 ستثماراتلال استقطابا العربية البلدان أكثر المغرب يعتبر حيث ،2010و 2003 يتسن بين ما درهم

  . والسياحة والعقار الطاقة قطاعات في االستثمارات هذه تتركزو. اإلماراتية

 إمكاناتها من كبير بشكل واالستفادة المتحدة العربية اتاإلمار نحو المغرب صادرات إنعاش جلأ ومن
 التجاري التبادل على مستوى كيةيواللوجست الهيكلية القيود خفض على العمل يتعين الكبيرة، االستثمارية

  . مالئمة اقتصادية دبلوماسية واعتماد البلدين بين
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 األمريكية المتحدة الواليات مع التجارية المبادالت انتعاش .4.3.3
 يناير في التنفيذ حيز دخل الذيو ،الواليات المتحدة األمريكيةو المغرب بين الحر التبادل اتفاق مليش 

. الفكرية والملكية االستثمارات إلى إضافة والخدمات، والصناعية الفالحية المنتجات أسواق ولوج ،2006
  . البلدين نبي والمالية التجارية العالقات تقوية من الحر التبادل اتفاقية مكنت وقد

 ما سنوي كمتوسط %24,8 بنسبة الواليات المتحدة األمريكيةو المغرب بين التجارية المبادالت ارتفعتو
 الخارجية التجارة إجمالي من %5,9 يعادل ما أي درهم، مليار 26,2 لتبلغ 2010و 2005 يتسن بين

 الرابع المورد 2010 نةس الواليات المتحدة األمريكية أصبحت ، حيث2005 سنة %3 مقابل للمغرب
 بشكل الواليات المتحدة األمريكية مع المغربي التجاري الميزان عجز فاقموت. للمغربوالزبون الخامس 

 %27,8 بنسبة الواردات ارتفاع نتيجة ،درهم مليار 15,5 إلى ليصل 2010-2005 الفترة خالل كبير
 التقنية والمعايير القواعد إلى أساسا تطورال هذا ويعزى. لصادراتل بالنسبة% 16,2 مقابل سنوي كمتوسط
 ضعف إلى إضافة المغربية، الصادرات تنوع وضعف الواليات المتحدة األمريكية، تطبقها التي الصارمة
 بالنسبة 0,5 يناهز الذي ،9التجارية المبادالت كثافة مؤشر فإن ذلك، ومع. اللوجستيكية الوسائل

  .الواليات المتحدة األمريكية نحو المغرب صادرات لرفع يرةكب إمكانيات توفر إلى يشير ،للصادرات

 %10 مقابل 2010 سنة %14 بنسبة الواليات المتحدة األمريكية من المغربية الواردات حجم وارتفع 
 سنة %3,3 مقابل المغرب واردات مجموع من %7 يمثل ما وهو درهم، مليار 20,8 ليبلغ 2009 سنة

 هذه وتتكون. المغربية السوق صعيد على األمريكية الشركات حققتها التي المكاسب يعكس مما ،2005
 والزيوت ،)والذرة القمح( والحبوب النفطية، المنتجات أهمها المنتجات، من واسعة مجموعة من الواردات
  .والطائرات ،الخام النباتية

 %51+( 2010 سنة كبير بشكل الواليات المتحدة األمريكية إلى الموجهة المغربية الصادرات ارتفعت كما
 الطبيعية األسمدة مبيعات بانتعاش مدعومة ،درهم مليار 5,4 لتسجل) 2009 سنة %41,5- مقابل
 %2,6 مقابل %3,6 نحو المغربية الصادرات إجمالي من حصتها بلغت ، حيثالزيتون وزيت كيماويةوال
بلغت  بحصة متحدة األمريكيةالواليات ال إلى المصدر الرئيسي جوالمنت الفوسفاط ويعتبر. 2005 سنة
 االلكترونية، المكونات جانب إلى ،2010 سنة البلد هذا نحو المغرب صادرات إجمالي من 37%

  . الجاهزة والمالبس ،المعلبة واألسماك ،المعلبة والخضروات

 نقطة 6,3 بحوالي وذلك ،2010 سنة خالل ملحوظ بشكل للواردات الصادرات تغطية نسبة وارتفعت
 اتفاقية دخول قبل مسجال كان الذي المستوى من بكثير أقل تزال ال النسبة ذههإال أن  ،%25,8 ىإل لتصل

  ).2005 سنة% 41,5( التنفيذ حيز التبادل الحر

 كيةياألمر االستثمارات تراجعت الحر، التبادل اتفاقية تنفيذ بدء منتين األول السنتين خالل قوي ارتفاع بعدو
 ، حيثالعالمية المالية باألزمة متأثرة ،الماضية الثالث السنوات خالل ملحوظ بشكل المغرب في المباشرة
 مقارنة %69 وبنسبة 2009 سنة مع مقارنة %35 بنسبة متراجعة ،2010 سنة درهم مليون 475 بلغت
الواليات المتحدة  حصة انخفضت ،لذلك نتيجةو. درهم مليار 1,5 خاللها بلغت التيو 2007 سنة مع

 مقابل 2010 سنة %1,5 إلى المغرب نحو المباشرة األجنبية االستثماراتتدفقات  إجمالي نم األمريكية
  .2007 سنة %4,1و 2009 سنة 2,9%

   في األفق كبيرة تجارية إمكانيات :الصحراء جنوب إفريقيا .4.3

 المغرب ينب التجاري التبادل يظل ية،فريقاإل الدول مع التجارية االتفاقيات من العديد إبرام من الرغم على 
  . األسواق هذه تتيحها التي فرصوال اإلمكانيات يعكس وال ،نسبيا متواضعا المنطقة وهذه

                                                 
 يقارن هذا المؤشر حجم المبادالت التجارية بين البلدين مع مراعاة حصتهما في المبادالت الدولية  9
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ليسجل  2005سنوي منذ سنة  كمتوسط %15 بنسبة ياإفريقو المغرب بين التجاري التبادل حجم ارتفعو
سن معدل كما تح. من التجارة الخارجية للمغرب %6,4ما يمثل  أي،  2010مليار درهم سنة  28,4

نتيجة ارتفاع  2005سنة  %43مقابل  2010سنة  %61تغطية الصادرات للواردات ليصل إلى 
  ).%12+( الوارداتبوتيرة أسرع من ) سنويا %20+(الصادرات 

 10,7 لتبلغ 2009 سنة %5 مقابل 2010 سنة %30 بنسبة ياإفريق نحو المغربية الصادرات وانتعشت 
 ،2005 سنة %4,3 مقابل %7,3 إلى المغربية الصادرات إجمالي من حصتها ارتفعت كما. درهم مليار
 القارة نحو المملكة صادرات وتتكون. يةفريقاإل األسواق في للمغرب المتنامي الحضور يعكس مما
 كيماوية،وال الطبيعية واألسمدة ،الكهربائية واألسالك والخيوط ،المعلب السمك من أساسا يةفريقاإل

  . والسيارات

 سنة %21 بنسبة تراجع بعد ،2010 سنة %29 بنسبة ياإفريق من المغرب واردات تزايدت بها،جان ومن
 هذا ويعزى. المغربية الواردات إجمالي من %5,9 يمثل ما وهو درهم، مليار 17,7 في لتستقر ،2009
 ليإجما من حصتها ارتفعت التي الطاقة، منتجات من المغرب لواردات الملحوظ االرتفاع إلى التطور
  . 2010 سنة %54 إلى ياإفريق من المغرب واردات

 بنسبة الصحراء جنوب ياإفريق ودول المغرب بين التجارية المبادالت ارتفعت يا،إفريق شمال دول وباستثناء
 إجمالي من %2,5 يعادل ما وهو درهم، مليار 11 لتبلغ 2010و 2005 سنتي بين سنوي كمتوسط 12%

 نتيجة األخيرة السنوات خالل مهما فائضا المغربي التجاري الميزان جلوس. للمغرب الخارجية التجارة
 كما). %5+( للواردات بطيء نمو مقابل ،)2010و 2005 بين سنويا %19+( للصادرات قوي ارتفاع
 %4,4 لتسجل ملحوظ بشكل المغرب صادرات مجموع في الصحراء جنوب ياإفريق دول حصة تحسنت
  .2005 سنة %2,8 مقابل 2010 سنة

 تراجع مقابل 2010 سنة %33 بنسبة الصحراء جنوب ياإفريق منطقة نحو المغرب صادرات وارتفعت 
 بنسبة تراجع مقابل %67 بنسبة الواردات انتعشت كما. درهم مليار 6,5 جللتس 2009 سنة %4 بنسبة
  . درهم مليار 4,5 بلغلت 2009 سنة 34%

مهمة  إمكانيات توفر األفارقة، وشركائه المغرب ينب التجارية للمبادالت مضطردال النمو من ويستشف
 ،ذلك أجل ومن. 0,6 حاليا يتجاوز ال الذي المبادالت كثافة مؤشر ذلك يعكس كما ،المبادالت هذه لتنمية
 االستيراد طلب مع يةفريقاإل السوق لولوج اإستراتيجيته تكيف أن ةيالمغرب ةالمصدر الشركات على يتعين

  .(cost leadership) التكلفة مستوى على الريادة ستراتيجيةإ خاصة المنطقة، هذهل

 مستفيدة ،األخيرة السنوات خالل ياإفريق في المغربي الخاص القطاع استثمارات تعززت أخرى، جهة ومن
 التنويع إستراتيجية المغرب اختار وقد. المغربية الشركات وجه في األسواق لهذه النسبي االنفتاح من
 وإنما مقاوالته، أنشطة توسيع جلأ من فقط ليس الصحراء، جنوب ياإفريق دول في الستثماراته لقطاعيا

 في ياإفريق في المغربية االستثمارات ركزوتت. يةفريقاإل ألسواقل المغربية المنتجات ولوج لتسهيل أيضا
 في المساهمة خالل من وذلك ن،واإلسكا والنقل والمعادن سمنتواإل واالتصاالت والمالية البنكية القطاعات
  .المغربية للشركات فروع إنشاء أو المحلية الشركات رأسمال

 إستراتيجية في باالنخراط يةفريقاإل األسواق في تتموقع أن المغربية للشركات يمكن ذلك، إلى وباإلضافة 
  . الدولية المساعدات من لممولةا التحتية البنية مشاريع تنفيذ خالل من يا،إفريق لفائدة الدولي الثالثي التعاون

 هذه في لالستثمارات األقصى الحد من الرفع الدولة قررت يا،إفريق في المغربية االستثمارات ولتشجيع
تم  كما). األخرى القارات في لالستثمارات درهم مليون 50 مقابل( سنويا درهم مليون 100 إلى المنطقة

 المغاربة الخواص الفاعلين ولوج تعزيز أجل منات مليون درهم من صندوق دعم الصادر 200تخصيص 
  .يةفريقاإل لسوقل
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 المغرب ومصلحة رغبة ياإفريق ودول المغرب بين والمالية االقتصادية العالقات دينامية تعكس وعموما، 
 التقليدية األسواق في نظيرتها من أعلى نمو إمكانات على تتوفر التي النامية الدول في أسواقه تنويع في
  .مغربلل

 االستثمار وجاذبية التنافسية القدرة حيث من المغربي االقتصاد تموقع .4

 المغرب وفي العالمي الصعيد على المباشر األجنبي االستثمارتدفقات  تحسن .1.4

 االستثمار تدفقات ارتفعت ،10العالمية الماليةو االقتصادية األزمة بسبب الحاد االنخفاض من سنتين بعد
 2010 سنة %5 بنسبة ،والتنمية للتجارة المتحدة األمم لمؤتمر وفقا الدولي، صعيدال على المباشر األجنبي
 من أقل تزال ال التدفقات هذه ولكن .2009 سنة دوالر مليار 1.185 مقابل دوالر مليار 1.244 لتسجل
 بينما ،%37 نحوب 2007 لسنة القياسي المستوى من أقلو %15 حواليب 2007- 2005 للفترة المتوسط

  .األزمة قبل المسجلة مستوياتال إلى والتجارة الصناعي اإلنتاج عاد

 اإلنعاش برامج بفضل وذلك ،العام القطاع إلى المباشر األجنبي االستثمار في الطفيفة الزيادة هذه وترجع
 يالحظ ذلك، إلى باإلضافة. للنمو كمحرك دوره بعد الخاص القطاع يسترجع لم المقابل، في .االقتصادي

  .االستثمار وأنماط ومكونات والقطاعات، المناطق، نبي تفاوت

 سوى تمثلال  لكنها ،2010 سنة% 36 بنسبة ارتفاعا 2010 في واالقتناء االندماج عمليات قيمة وعرفت
 البلدان في واالقتناء االندماج عمليات قيمة تضاعفت كما .2007 سنة سجلته الذي القياسي المستوى ثلث

 ،ملحوظا ارتفاعا حققت لكنها ،2010 سنة انخفاضا القدرات بناء استثمارات تسجل جانبها، من. النامية
  .2011 سنة من األولى الخمسة األشهر خالل ،والعدد القيمة حيث من

 العالم جهات مختلف بين متفاوت بشكل المباشر األجنبي االستثمار تطور .1.1.4
 األجنبي الستثمارل العالمية فقاتالتد نصف من أكثر ،مرة ألول والصاعدة، النامية البلدان تاستقطب
 األجنبي االستثمار تدفقات انخفضت فقد. المتقدمة لبلدانا حصة تتراجع حين في ،2010 سنة المباشر
 مليار 602 لتسجل% 0,2 بنسبة والتنمية، للتجارة المتحدة األمم لمؤتمر وفقا ،المتقدمة البلدان إلى المباشر
 أساسا األمر يتعلقو. البلدان بعض الذي عرفته االقتصادي تعاشاالن من الرغم على ،2010سنة  دوالر

 سنة مع مقارنة %50 بنسبة المباشرة األجنبية االستثمارات فيها ارتفعت التي بالواليات المتحدة األمريكية
 انتعاش إلى بالخصوص رجعوت الكبرى االقتصادية المناطق بين األهم من الزيادة هذهوتعتبر . 2009
 ذهه تمثل ال المهم، ارتفاعها رغمو. األجنبية الشركاتطرف فروع  من استثمارها المعاد رباحاأل في كبير

 .2008سنة  المسجل المستوى من %75 سوى االستثمارات

 في قوي انخفاض سجل حيث ،)%19-( المباشر األجنبي الستثمارل انكماش أكبر باأورو شهدتو
 ،المباشر األجنبي االستثمار انخفاض في السيادية لديونا بشأن الشكوك وساهمت. وهولندا لوكسمبورغال

 انخفاضا وألمانيا فرنسا مثل المنطقة في الرئيسية البلدان حين عرفت في. وايطاليا يرلنداإ في خاصة
 .المباشر األجنبي ستثماراال في محدودا

 سنة دوالر مليار 574 إلى %12 بنسبة المباشر األجنبي االستثمار تدفقات ارتفعت ،النامية البلدان فيو
 قيمة تضاعفت كما. الجنوب بلدان بين التدفقات وزيادة نسبيا سريع اقتصادي انتعاش تحقيق بفضل ،2010
 كبيرة تباينات تخفي المباشر األجنبي االستثمار في الزيادة هذه لكن. الحدود عبر واالقتناء االندماج عمليات

 آسيا شرق-وشرق وجنوب جنوب وبلدان الالتينية أمريكا نبلدا شهدت حيث ،النامية المناطق مختلف بين
 ئةبطي تتدفقا ياإفريقو آسيا غرب بلدان سجلت حين في ،المباشر األجنبي االستثمار تدفقاتل قويا نموا
 .التوالي على الثانية للسنة

                                                 
 .2009سنة  %37وبنسبة  2008سنة  %16األجنبي المباشر العالمي بنسبة  االستثمارتراجع  10
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 سنة قياسيا رقما سجلت بعدما الثانية، للسنة ياإفريق في المباشر األجنبي االستثمار تدفقاتتراجع  ويتواصل
 للتجارة المتحدة األمم مؤتمر لتقديرات وفقاو. األساسية السلع أسعار في الكبير االرتفاعب ارتباطا 2008
 دوالر مليار 55 إلى لتصل %9 بنسبة إفريقيا نحو المباشر األجنبي االستثمار تدفقات انخفضت والتنمية،

 تدفقات في انخفاض أكبر ياإفريق جنوب دتشه وقد. كبيرة إقليمية تفاوتات مع وجود ،2010 سنة
 .نسبيا ااستقرار ياإفريق شمال نحو التدفقات عرفت حين في ،المنطقة في المباشر األجنبي االستثمار

 ملحوظا، انتعاشا آسيا شرق- وجنوب وشرق جنوب إلى المباشر األجنبي االستثمار تدفقات وسجلت
 مليار 300 لتبلغ 2010 سنة% 24 بنسبة االستثمارات هذه ارتفعت وقد. األخرى النامية المناطق لتتجاوز
 والصين، كونغ، وهونغ كل من سنغافورة، وتعتبر. 2009 سنة% 15 بنسبة تراجعا سجلت بعدما دوالر،

 األجنبية االستثمارات من األكبر القسط استقطبت التي البلدان بين من وفيتنام وماليزيا، وأندونيسيا،
 لتسجل 2010 سنة% 12 بنسبة آسيا غرب نحو المباشر األجنبي االستثمار تدفقات تراجعت وقد. المباشرة
 عرفته الذي القوي االقتصادي االنتعاش رغم العالمية، االقتصادية باألزمة متأثرة دوالر، مليار 58 حوالي

 بيةالعر اإلمارات في طفيف انتعاش سجل حيث آلخر، بلد من يختلف غير أن الوضع. المنطقة اقتصاديات
 كونوكو( كبيرتين مصفاتين إلنشاء مشاريع تجميد بسبب السعودية العربية المملكة في وانخفاض المتحدة
 ).كيميكال داوو فيليبس،

% 13 بنسبة زيادة المباشر األجنبي االستثمار تدفقات سجلت الكاريبي، بحر ومنطقة الالتينية أمريكا وفي
 قطاع ويعتبر. واالقتناء االندماج عمليات وتيرة لى تسارعتعزى باالساس إ دوالر، مليار 159 إلى لتصل
 في لالستثمارات جاذبية األكثر القطاعات بين من والمشروبات األغذية وصناعة والمعادن، والغاز، النفط
 .المنطقة هذه

 2010 سنة% 56 بحوالي ،المباشر األجنبي االستثمار تدفقات في زيادة أكبر الجنوبية أمريكا شهدتو
 إلى التدفقات وارتفعت. المبلغ هذا من %56 وحدها البرازيل ستقطبتو. دوالر مليار 86 إلى لتصل
 غير. المكسيك في استثمارها تم دوالر مليار 19 منها ،دوالر مليار 25 لتبلغ %20 بنسبة الوسطى أمريكا

 %95حوالي  ،دوالر مليار 48 لتسجل %26 بنسبة تراجعت قد الكاريبي بحر منطقة إلى التدفقات أن
 .الخارج في المالية الخدمات مراكز نحو منها موجهة

 المباشر األجنبي االستثمار وعناصر القطاعات بين متباين تطور .2.1.4
 انخفاض ، حيث تواصلهامة قطاعية تباينات 2010 سنة المباشر األجنبي االستثمار تدفقات سجلت

 االستثمار تدفقات في االنخفاض من األكبر زءالج مثل الذي ،الخدمات قطاع في المباشر األجنبي االستثمار
 خدمات( الرئيسية يةاتالخدم األنشطة كافة تأثرت وقد. العالمية المالية األزمة عن الناجم المباشر يجنباأل

 انخفاض وتيرة تسجيل مع ،)العامة والمرافق ،واالتصاالت والنقل ،المالية والخدمات ،األعمال رجال
 .انكماش أكبر المالي القطاع شهدو ،المباشر األجنبي اراالستثم تدفقاتل متفاوتة

 مشاريع مجموع نصف حوالي تمثلل ملموسا انمو التحويلية الصناعات قطاع حصة سجلت ا،جانبه منو
 الظرفية بتغيرات األكثر تأثرا الصناعات في االستثمارات انخفضت ،ذلك ومع. المباشر األجنبي االستثمار

 انتعشت بينما ،األزمة طوال كيماويةال الصناعة في االستثمارات وصمدت. ياتوااللكترون المعادن مثل
 والمالبس والمنسوجات والتبغ والمشروبات الغذائية المواد صناعات في 2010 سنة االستثمارات

 لم التي االستخراجية الصناعات مجال في المباشر األجنبي االستثمار انخفض المقابل، فيو. اتوالسيار
 .ألزمةبا تتأثر

 العالم من كثيرة نحاءأ في االقتصادي الوضع تحسن فإن ،المباشر األجنبي الستثمارا بمكونات يتعلق يماوف
 تضاعفت والتي ،استثمارها المعاد األرباح زيادة في ساهم قد األجنبية فرعيةال الشركات أرباح وزيادة
 وتقلبات ،العالمي االقتصاد آفاق حول رةالمستم للشكوك نظرا لكن،. 2009 سنة مستواها مع مقارنة تقريبا
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 من المجموعة نفس على مستوى الداخلية القروض فإن ،بيةورواأل السيادية الديون أزمةو صرف،ال أسواق
 .وكانت مساهماتها ضعيفة سلبية كانت الشركات

 المغرب في المباشرة األجنبية االستثمارات تحسن .3.1.4
 األجنبي االستثمار تدفقات شهدت العالمية، الماليةو قتصاديةاال باألزمة ارتباطا التراجع من سنتين بعد

 لتصل 2009 سنة مع مقارنة %28 بنسبة زيادة سجلت حيث ،2010 سنة انتعاشا المغرب إلى المباشر
 .11الصرف مكتب حسب ،درهم مليار 32,3 إلى

 لتسجل %48,9 بنسبة بالمغرب فرنسا استثمارات ارتفعت حيث ،الزيادة هذه وراء بيةورواأل الدول وكانت
 رأسمال في "Crédit Mutuel-CIC" الفرنسية مجموعةال حصة زيادة نتيجة أساسا ،درهم مليار 6,3
 رأسمال شركة في "لالتصاالت فرنسا" شركة ودخول%) 25 لتبلغ( الخارجية للتجارة المغربي البنك

 التوجه هذا ينطبقو. %75,7 رهاقد بزيادة ، أيدرهم مليار 2,7 حوالي اسبانيا استثمرت وقد. "ميديتل"
والمملكة  ،)%80,1+ أو درهم مليون 922( المتحدة العربية اإلمارات مثل العربية الدول معظم على أيضا

 في). %106,7+أو درهم ماليين 105( وقطر) %103,4+ أودرهم  مليون 267( السعودية العربية
 920 إلى %67,4 بنسبة لكويتمن طرف ا المغرب في المباشر االستثمار في ضاانخف سجل المقابل،
 .درهم مليون 259 إلى %35,2 بنسبة الواليات المتحدة األمريكية طرف من وكذا ،فقط درهم مليون

  المغرب في المباشر األجنبي لالستثمار الجغرافي التوزيع تطور:  8مبيان

  
 ،2010 سنة ةالمباشر ةاألجنبي لالستثمارات جاذبية كثراأل االتصاالت قطاع كان على المستوى القطاعي،

 ذاه حصة بلغتو. 2009 سنة مع مقارنة) %92,6+( درهم مليار 4,9 زيادة مهمة بنحو سجل حيث
 رأسمال في "لالتصاالت فرنسا" بمساهمة ارتباطا ،المباشر األجنبي االستثمار مجموع من %31,8 القطاع
 االستثمار تدفقات في زيادة سجال حيث ،أيضا والسياحة العقارات يقطاع جاذبية تحسنت وقد. ميديتل
 نسبة يمثل ما وهو ،2009 بسنة مقارنة 2010 سنة التوالي على% 15و% 33 بنسبة المباشر األجنبي

 االستثمار انخفض المقابل، في. المباشر األجنبي االستثمار مجموع من التوالي على %10,2و% 23
 .التوالي على %33,1و% 35,3 بنسبة والتأمين المصرفية الخدمات اعيقط في المباشر األجنبي

                                                 
 الفترة نفس مع مقارنة ،%16,2 نسبةب انخفاضا المغرب نحو المباشر بياألجن االستثمار تدفقات شهدت ،2011 سنة من األولى أشهر ستةال خالل 11

 .درهم مليار 1,8 لتسجل ،2010 سنة من

0

5

10

15

20

25

30

35

40

200220032004200520062007200820092010
هم
در

ار 
ملي

االجنبي المباشر االستثمار

مريكية الواليات المتحدة اال

االوروبي االتحاد

فرنسا

مكتب الصرف : المصدر 



 والجهوي الدوليمحيطه مغرب في ال :األول الجزء 

35 
 

  المغرب في المباشر األجنبي لالستثمار القطاعي التوزيع تطور:  9مبيان

  

 طفيف انتعاش: المغرب وفي العالم في المباشر األجنبي االستثمار آفاق .4.1.4
 المباشر األجنبي االستثمار تدفقات تحسن يتواصل والتنمية، جارةللت المتحدة األمم مؤتمر لتقديرات وفقا
 ما مستوى ليقارب ،2011 سنة دوالر مليار 1.600 إلى 1.400 حدود في ستقرتل ،العالمي الصعيد على
 ،2013 سنة دوالر مليار 1.900و 2012 سنة دوالر مليار 1.700 إلى تصل أن ويرتقب. األزمة قبل

 جديدة استثمارية آفاقا تفتحل عوامل عدة تتضافرو. 2007 سنة بلغتهذي ال ةالذرومستوى  من لتقترب
 الهيكلة وإعادة ،الوطنية عبر لشركاتا لدى النقدية السيولة وفرة خاصة ،العالم أنحاء مختلف في للشركات
 ليةالما لشركاتا رأسمال من للدول التدريجي والخروج الجارية حاليا، الشركات هيكلة وإعادة الصناعية

  .األزمة أثناء اتخذت التي دعمال تدابير نهايةب ارتباطا ،المالية وغير

 األجنبي االستثمار انتعاش على عوامل عدة تؤثر وقد. األعمال مناخ ميزي زال ال الغموض بعض أن غير
 ونالدي أزمة عدوى انتشار واحتمال ،ةالعالمي ةاالقتصادي ةماالحك بتطورات التنبؤ صعوبة مثل ،المباشر
 البلدان في التضخم معدالت ارتفاع عن فضال المتقدمة، البلدان بعض في المالية واالختالالت ،السيادية

  .صاعدةال

 الوطنية عبر الشركات لدى والتنمية للتجارة المتحدة األمم لمؤتمر استقصائية دراسة تؤكده التصور وهذا
 تبينو .''World Investment Prospects Survey 2011-2013" العالم يف االستثمار فرص عن
 وإمكانية المالي االستقرار عدم ذلك في بما العالم، في عمالاأل مناخب المحيطة المخاطر أن الدراسة هذه
 .االستثمار نفقات زيادة أمام عائقا تشكل الحمائية، اإلجراءات زيادة

 االقتصادي النشاط بتطور طةمرتب المباشر األجنبي االستثمار استقطاب آفاق تبقى للمغرب، بالنسبةو
 الرئيسي الشريك األوروبي، االتحاد طرف من خاصة ،االستثمار بخطط وأساسا ،يالعالم والمالي
 تباطؤبروز مؤشرات ل مع السيادية، الديون أزمة نم كبير بشكل األوروبي االتحاد تأثر وقد. للمغرب
 نقل بدل محليا االستثمار على شركاتها تشجع البلدان من اكثير أن كما. 2011 سنة االقتصادي النمو

 .شغلال وفرص النمو على لحفاظا بهدف وذلك ،مختلفة حوافزتقديم  خالل من الخارج، إلى أنشطتها

 مثل النامية، للبلدان بالنسبة السيما إضافيا، جهدا جديدة أجنبية استثماراتلب ج يتطلب السياق، هذا فيو
 قربه من ستفادةاال ويمكنه ،األجنبية لالستثمارات جاذبيته لتعزيزبيرة ك مزايا على الذي يتوفر المغرب
 بالنسبة االستراتيجي موقعه من وكذا العالم، في المستثمرين أكبر بين من تعد التي أوروبا من الجغرافي
 يستمر أن المغرب على يتعين ،لالستثمار هتجاذبي تحسين أجل منو ذلك، ومع. يةفريقواإل العربية لألسواق

 ،يةاتوالمؤسس ،االقتصادية بالمجاالت المتعلقة تدابيرال تنفيذ تسريع على يعمل أنو يةإلصالحا سياساته في
  .االستثمار مناخ لتحسين الضرورية ،والتنظيمية
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 الدولية المؤسسات بعض منظور من المغربي االقتصاد تموقع تطور .2.4

 تقارير عدة خالل من االقتصادي هعتموقل سنويا تقييما لمغربا يعرف الدول، من العديد غرار على
 االقتصاد منتدىب خاصة األمر ويتعلق .الدولية والمالية االقتصادية المؤسسات من مجموعة عن صادرة
 الدولي البنكوب ،السياحة قطاعو ،الحديثة التكنولوجياتو ،الدولية التنافسية حول تقارير يصدر الذي العالمي
 وول" مع بالتعاون" هيريتاج" األمريكية المؤسسةب كذاو ،األعمال ةأنشط ممارسة حول تقريرا ينشر الذي

  .االقتصادية الحرية مؤشر عن اتقرير تصدر التي" جورنال ستريت

 لعدد وفقا الوطني، االقتصاد لتقييم فرصة التقارير هذه تقدم المنهجية، الضعف نقاط بعض من الرغم علىو
 ،المغرب أداء تقييم من تمكن كما. ةكيشر أو ةمنافس دول مع مقارنة النسبي موقعه لتحديدو المعايير، من

  .جاالتالم مختلف في اإلصالحات وتنفيذ إجراء يخص فيما ،واإلقليمية العالمية معاييربال مقارنة

 في ذلكو ،للمغرب التنافسية القدرة في تقدم إحراز تم فقد ،العالمي االقتصاد لمنتدى األخير التقرير حسبو
 مجال في هاما تقدما أيضا المغرب حققو. الماكرو اقتصادي ستقراراال صعيد على خاصة ميادين، عدة

 ،"االئتمان على الحصول" سهولةو ،"المخاطر المال رأس توافر" خالل من السيما المالية، السوق تطوير
 بعض أن إلى التقرير يشير ،المقابل وفي". البورصة تنظيم"و ،"المحلية األسهم سوق خالل من تمويلال"و

 سوق مرونة بضعف يتعلق فيما خاصة ،الوطني لالقتصاد التنافسية القدرة تحسين دون تحول اإلكراهات
 مجال في أخرى تنافسية قيود إلى إضافة عمال،وال العمل أرباب بين التعاون عالقة وضعف شغل،ال

 ...طويروالت البحث أعمالب المتعلقة النفقاتو التعليم، نظام جودةو ،موميةالع الصحة

 المنتدى حسب جيدا، أداءا المغرب سجل واالتصاالت، للمعلومات حديثةال التكنولوجيات مجال وفي
" الهاتفية واالتصاالت نترنتاإل قطاع في المنافسة" مؤشرات مستوى على والسيما ،العالمي االقتصادي

 التنافسية ةقدرال حسينلت خاصا اهتماما تتطلب المجاالت بعض أن غير". والمهندسين الخبراء توفر"و
 المال رأس وتعبئة االتصال، شبكات بتطوير خاصة األمر ويتعلق. للتقرير وفقا للمغرب، التكنولوجية

 في التسجيل شجيعوت األدمغة، هجرة ومكافحة والتطوير، البحث لتشجيع والشركات الدولة قبل من الكافي
 التكنولوجيات هذه الستعمال الباهظة التكاليف من والتخفيض العلمي البحث مؤسسات وجودة العالي، التعليم

  ...).اإلنترنتربط بشبكة وال الهاتف، تكاليف(

 في تقدم بتحقيق للمغرب يشهد العالمي االقتصاد منتدى تقرير فإن لسياحة،ا لقطاع التنافسية للقدرة وبالنسبة
 قبالاست مع والتكيف ياحة،والس األسفار بقطاع الدولة اتسياس هتماما مستوى على خاصة ،جوانب عدة

 المغرب العالمي االقتصادي المنتدى يدعو السياحة، قطاعل التنافسية القدرة لتحسينو. والسياح المسافرين
 التحتية والبنية النقل عن فضال ،كوينوالت والتعليم ،والنظافة ،الصحة مجال في دوالجه من المزيد بذل إلى

 .السياحية

 الضوء ،الدولي البنك يصدره الذي ،"األعمال أنشطة ممارسة" حول األخير رالتقري يلقي ى،خرأ جهة ومن
 جديدة تشريعات بوضع خصوصا األمر ويتعلق. المجال هذا في المغرب يعتمدها التي اتاإلصالح على
 تكثيف على المغرب الدولي البنك يحث كما. السنوية تقاريرها في الشركات عن تفصيلية بيانات نشر حول

 تحسين أجل من وذلك االستثمار، ميزانيات تنفيذو ،االئتمان على الحصول مثل مجاالت يف الجهود
  .للمغرب العالمي التصنيف

 المغرب، أحرزه ذيال التقدم "هيريتاج" مؤسسة تبرزأ العالم، في االقتصادية الحرية عن اتقريره فيو
 زال ال التي جاالتالم لىإ المؤسسة أشارت كما. لشغال وسوق واالستثمار التجارة حرية مجال في السيما
 ميدان في المبادرة وحرية ،األسعار وحرية الضريبية، عباءاألب المتعلقة تلك خاصة ،ضعيفا أداؤها
  .المالي الفسادو الرشوة ومكافحة ،لاعماأل

 الماكرواقتصادي طاراإلو السياسي، االستقرار مجاالت في المغرب بجهود التقارير مختلف تشيد وعموما،
 التطور أن غير. الجمركية واإلجراءات المقاوالت إنشاء وسهولة االقتصادي واالنفتاح المالي والنظام
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. للمغرب العالمي التصنيف ضعف في ساهم قد التقارير، هذه حددتها التي المجاالت، بعض في البطيء
 واالبتكار، مرين،المستث وحماية والرشوة، الشغل، سوق ومرونة القضاء، بإصالح أساسا األمر ويتعلق
 .لتنميةوا العلمي والبحث
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  :ة ـــمقدم

عزيز المغرب بفضل األسس المتجددة لنموذجه التنموي من تاستطاع تقلبات المناخ الدولي، لرغم تعرضه 
، بفضل اإلصالحات الماكرو اقتصادية والهيكلية والقطاعية تمكنفقد . مرونته ودعم إمكانيات نموه

 ،األوراش الكبرى، من االنتقال إلى دورة جديدة للنموياسة س، والتي صاحبتها واالجتماعية التي اعتمدها
 2005-1999في الفترة % 3,8 مقابل 2010-2007خالل الفترة % 4,2بلغ  حيث تم تحقيق معدل نمو

  .1998-1990خالل الفترة  %23,و

وجعل من  ،يجابية لعناصر الطلب الداخلي في النمو االقتصادياإلكما استفاد المغرب من المساهمة 
منتقال  2010و 2007ثمار العمومي ما بين تضاعف االست(االستثمار العمومي رافعة أساسية لدعم النمو 

  .وضمان تنمية ترابية متوازنة، )رهممليار د 162,3إلى  83,9من 

ة أخرى، تظهر التطورات المسجلة على مستوى الجهات أن الدينامية الجهوية الكبيرة ساهمت من جه
بشكل أساسي في التغيرات الهيكلية لالقتصاد المغربي، وقد عوضت هذه التغيرات التراجع النسبي 

ر ويتطلب توفير مصاد. لمساهمة بعض الجهات التي كانت في السابق المحرك األساسي لإلنتاج الوطني
جديدة للنمو بالضرورة تقوية هذه الدينامية الجديدة وتنويع أكبر للجهاز اإلنتاجي الوطني على المستويين 

  .المجالي والقطاعي

الذي انتقل من  ،على المستوى االجتماعي، تم تحقيق مكاسب مهمة، ويتعلق األمر بانخفاض معدل البطالة
االرتفاع المسجل  كما يدل على ذلكل األسر، مداخي ، وتحسن2010سنة  %9,1إلى  1999سنة  13,8%

تراجع معدل و، 2010و 2003كمتوسط سنوي ما بين  %5,8بلغ الدخل المتاح للفرد الذي على مستوى 
كما سجلت نتائج جيدة على مستوى . 2008سنة  %8,8إلى  2001سنة  %15,3الفقر الذي انتقل من 

وبخصوص قطاع . ية ألهداف األلفية من أجل التنميةيجابإالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وحصيلة 
 ،التعليم، عرفت مؤشرات تعميم التمدرس تحسنا ملحوظا، غير أن هذا التحسن لم يشمل جميع المستويات

تحسن ملحوظ في الولوج للخدمات الصحية بفضل التطبيق التدريجي سجل كما . وكافة أشكال التعليم
ونظام المساعدة الطبية الذي  ،ذ الفعلي للتأمين اإلجباري على المرضللتغطية الصحية األساسية، والتنفي

  .المعوزةيوفر مجموعة من العالجات األساسية داخل المؤسسات الصحية العمومية لفائدة الفئات 

على ويتعلق األمر، . ن التحديات مطروحةورغم المكتسبات السابق ذكرها، ال تزال مجموعة م
. االجتماعية التي تظهر توزيعا أقل عدال لثمار النمو وإيجابيات اإلصالحات باستمرار الفوارق ،الخصوص

  .وهي فوارق تظهر بشكل جلي على المستوى الترابي

والذي يتميز بانخفاض  ،تحديات أخرى مرتبطة باالختالالت على مستوى سوق الشغلتواجه البالد كما 
على  اعاني منهلة في المجال الحضري، والتي تنسبة البطالدى الشباب والنساء، وارتفاع  ليشغتمعدل ال

  .الشواهد العليا يالشباب حاملفئة  الخصوص

وتتطلب مواجهة هذه التحديات اتخاذ سلسلة من التدابير للتطوير المؤسساتي بهدف التنفيذ األمثل والمنسجم 
مراحل إنجاز مسلسل وهكذا، فإن بالدنا مقبلة على مرحلة حاسمة من . لالستراتيجيات التنموية المختلفة

هذه اإلصالحات، حيث جوهر ويعتبر اإلصالح الدستوري . اإلصالحات الذي بدأ خالل العشرية األخيرة
الحكامة الديمقراطية في بالدنا في دعائم وإغناء ترسيخ عالج مجموعة من المواضيع اإلستراتيجية بهدف 

  .مختلف تجلياتها السياسية واالقتصادية والثقافية

   يــالوطن االقتصاد لنمو ةـالهيكلي الخاصيات .1
 االنفتاح، تمكن النموذج المغربي، الذي يجمع بين 1980االقتصاد الوطني منذ ضطراد نمو عدم ارغم 

المالي واإلصالحات الهيكلية العميقة، من االستفادة من التجارب السابقة ومن  االنفتاحو االقتصادي
النسيج تحديث وتعود أسس هذا النجاح إلى . رو اقتصاديالمساهمة في نجاح برنامج االستقرار الماك
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طار استقرار اإل مصداقية السياسة النقدية، إضافة إلىومالئم، موازناتي انضباط وتحقيق اإلنتاجي، 
  .قانونيالمؤسساتي وال

، موقد تم اختبار نموذج التنمية االقتصادية المغربي خالل األزمة االقتصادية والمالية التي هزت العال 
. سنويا %5حوالي بلغ  ،مع إمكاناتهى تماشي، نمومعدل تمكن المغرب من تقوية مكتسباته وتحقيق  حيث

نسبيا  في ظروف مريحة، 2008التي بدأت منذ سنة  ،واستطاع المغرب مواجهة األزمة المالية العالمية
سياسة ته لمتابعو في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، هتنويع نسيجه االقتصادي، وتخصصوذلك بفضل 

ودينامية اإلصالحات الهيكلية  ،لصالح القطاعات االجتماعية ةمهمتعبئة إمكانيات مالية المشاريع الكبرى، و
تراجع أثر وقد مكنت المساهمة القوية للطلب الداخلي في النمو االقتصادي من التخفيف من . والمؤسساتية

دينامية االستثمار بفضل اآلثار المتسارعة ل يعززت أسس توسع االقتصاد الوطنتو. الطلب الخارجي
مكونا كما لعب استهالك األسر دورا مهما باعتباره . للمعايير الدوليةومستجيب  المدعم بقطاع مالي مهيكل

  .للطلب الداخلي مع تزايد مساهمته في النمو ارئيسي

 حققته المؤشرات السوسيو تجلى نجاح نموذج التنمية االقتصادية المغربي من خالل المستوى الذيكما ي
مقابل أكثر من  %9، انخفض معدل البطالة تدريجيا إلى حوالي هكذاو. اقتصادية خالل العشرية األخيرة

حوالي فرد، الذي تحسن بللتم تسجيل زيادة مهمة في الدخل الوطني الخام المتاح و. 2005سنة  11%
الفقر، محاربة  في مجال كذلك يق تقدم مهموتم تحق. األخيرةالعشر سنوات العلى مدى  متوسطفي ال% 6

  .أهداف األلفية من أجل التنميةفي إطار  2015ة لسنة المسطرألهداف حيث تجاوزت اإلنجازات المحققة ا

المكانة التي يحظى في تعزيز بشكل كبير  النموذج الوطني للتنمية االقتصاديةنجاعة و ةساهمت خصوصيو
الحصول على ويتضح ذلك من خالل  .االئتماني ووكاالت التصنيفالمؤسسات الدولية لدى المغرب بها 

 ، ومن خالل الوضع المتقدم"Fitch Rating"وكالة من طرف " Investment Grade"درجة االستثمار 
لجنة االستثمارات بمنظمة التعاون والتنمية انضمام بالدنا لإضافة إلى  للمغرب، االتحاد األوربيالذي منحه 
  .االقتصادية

  ويع القاعدة اإلنتاجية وتطوير القدرة على استيعاب الصدماتتن .1.1

، كما تمكن %5مع إمكاناته بحوالي تتماشى مرحلة من النمو في  2001االقتصاد الوطني منذ سنة انخرط 
عالمية مواجهة األزمة المالية المما ساعده على الماكرو اقتصادي، ركائز إطاره من تقوية مكتسباته لتعزيز 

   .نسبياريحة مفي ظروف 

ل سنوي مقابكمتوسط  %64, بلغو في هذا الصدد، سجل المغرب خالل العشرية األخيرة معدل نمو مهم 
سجال م 2010و 2007ما بين حوظا االقتصاد الوطني تحسنا ملحقق وقد . التسعينياتخالل فقط  3%

  .سنويا %4,2 بلغنموا 

 الداخلي الخام الحقيقي تطور نمو الناتج : 10مبيان
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عن تغيرات هيكلية  ،األخيرة ةالتي شهدها النشاط االقتصادي خالل العقود الثالث ،سفرت دينامية النمووأ
كما يظهر التحليل القطاعي للنمو . القطاعات في نمو الناتج الداخلي الخاملمختلف ومساهمات متفاوتة 

اإلنتاجي الوطني، ومساهمة كبيرة للقطاعات ذات  قطاع الخدمات في النسيجتعزيز حصة االقتصادي 
القطاعات "خدمات الجيل الجديد على حساب قطاع حصة تعزيز عالية باإلضافة إلى المضافة القيمة ال

 ".التقليدية

 تطور المساهمات القطاعية في القيمة المضافة اإلجمالية : 2 جـدول
 

07-10  00-10  90-99  81-89     
المضافة القيمة تطور 5,4 0,5- 5,1 4,1  

 أنشطة القطاع األول
 

اإلجمالية المضافة القيمة الحصة من  19,9 19,3 17 16,9  
المضافة القيمة نمو في المساهمة 1,1 0,1- 0,9 0,7  
المضافة القيمة تطور 2,1 3,1 3,7 2,9  

 أنشطة القطاع الثاني
 

اإلجمالية المضافة لقيمةا الحصة من 30,1 28,2 27,3 26,6  
المضافة القيمة نمو في المساهمة 0,6 0,9 1 0,8  
المضافة القيمة تطور 4,2 3,1 4,8 4,2  

 أنشطة القطاع الثالث
 

اإلجمالية المضافة القيمة الحصة من 52,8 54,2 55,6 56,3  
المضافة القيمة نمو في المساهمة 2,2 1,7 2,7 2,4  

  الدراسات والتوقعات الماليةحساب مديرية : المصدر

 ويشير توزيع إجمالي القيمة المضافة حسب القطاعات االقتصادية إلى هيمنة قطاع الخدمات بنسبة
خالل  %52,8خالل التسعينيات و% 54,2 مقابل 2010-2000في المتوسط خالل الفترة  55,6%

، وتزايدت قيمته األخيرين خالل العقدين %4,8إلى  %3,1كما تسارعت وتيرة نموه من .الثمانينيات
  .2010و 2007بين  %4,2بحوالي  المضافة

 2000ما بين  %5,9البريد واالتصاالت، الذي تبلغ حصته في إجمالي القيمة المضافة نسبة قطاع يشكل و
 ةنقط 0,8ومساهمته  %13,4حيث بلغ معدل نموه ، هذا القطاعداخل ، العنصر األكثر دينامية 2010و

سجلت األنشطة المالية كما . 1999و 1990بين نقطة ما  0,1ومساهمة بحوالي  %6,2 يبحوال مقابل نمو
الرقم المسجل  أعلى بكثير منرقم وهو ، 2010-2000خالل  %5,5بلغ والتأمين نموا بمعدل سنوي 

في  مساهمةبمن القيمة المضافة اإلجمالية  %55,ويشكل هذا القطاع حصة ). %4(العشرية السابقة خالل 
  .ةنقط 0,3و بلغت النم

وقد . الثاني واألولالقطاعين  كما تزايدت حصة الخدمات في الناتج الداخلي الخام على حساب أنشطة
في المتوسط من إجمالي القيمة المضافة  %17 ةط مسجلانق 3تراجعا بحوالي  األخيرا شهدت حصة هذ

بنسبة حقيقيا األول نموا  سجل القطاعو. خالل التسعينيات %19,3مقابل  2010-2000خالل الفترة 
  .2007و 2005 اموسم هالذي عرفرغم الجفاف  2010- 2000في المتوسط ما بين  5,1%

عرفت والتي ، 1989-1980خالل الفترة  %30,1في المتوسط مثلت لقطاع الثاني، فلحصة اأما بالنسبة 
وارتفع . 2010و 2000بين ما  %27,3و 1999و 1990 ما بين %28,2 تراجعا طفيفا لتصل إلى

 1999و 1990ما بين  %3,1سنويا خالل الثمانينات إلى  %2,1معدل النمو الحقيقي لهذه األنشطة من
  .خالل العشرية األخيرة %3,7وإلى 

من القيمة المضافة اإلجمالية، تغييرات  %16,5، والتي تشكل تطور الصناعات التحويلية ولم تشهد وتيرة
نقطة في النمو  0,5بحوالي  متوسط سنوي وساهمك %3,1والي فقد حقق هذا القطاع نموا بح. كبيرة

  .التي تمت دراستها االقتصادي خالل الفترة
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خالل الثمانينيات  %0,8من السنوي  وتيرة نموهانتقلت البناء واألشغال العمومية، فقد قطاع و فيما يخص 
حيث  ،قتصاد الوطنيلال قاطرةمما يجعله  2010و 2000ما بين  %6,8خالل التسعينيات و %1,1إلى 

نقطة في النمو االقتصادي خالل العشرية  0,3بنحو  من إجمالي القيمة المضافة ويساهم %5يمثل حوالي 
  .خالل العشرية السابقة نقطة 0,04األخيرة مقابل مساهمة بحوالي 

 قطاع الخدمات جهود المغرب في تنويع قاعدتهتعزيز مساهمة االقتصاد الوطني نحو توجه و يعكس 
على نموه  خارجيةتأثير العوامل التقليص  وبالتالي ،اإلنتاجية وقدرته على امتصاص الصدمات

   .االقتصادي

  دور محرك لعناصر الطلب الداخلي  .2.1

بين ما ضطردة مقابل التوجه الجيد لمكونات العرض، عرفت مختلف عناصر الطلب الداخلي دينامية م
ه استهالك األسر ال يمكن أن يخفي الدينامية الجديدة إال أن التطور الجيد الذي يعرف. 2010و 2000

  .لالستثمار، المكون الثاني للطلب الداخلي

  مكونات الناتج الداخلي الخامنمو ومساهمات  : 3 جـدول
 

2007-2010  2000-2010  1990-1999  1980-1989    
مساهمة تطور  مساهمة تطور  مساهمة تطور  **مساهمة     *تطور

 االستهالك النهائي 5,0 4,1 2,8 2,3 4,0 3,0 4,3 3,2
 استهالك األسر 4,9 3,0 2,9 2,0 4,1 2,4 4,1 2,4
 الستهالك العموميا 5,3 1,0 2,1 0,4 3,6 0,7 5,0 0,8
 التكوين الخام للرأسمال الثابت 2,7 0,6 3,8 0,9 6,4 1,8 6,7 2,0
 ونتغير المخز  0,2-  0,1-  0,3  0,2
 الخدماتو صادرات السلع 5,7 1,1 6,4 1,4 6,3 1,9 2,8 0,9

 الخدماتو واردات السلع 3,6 0,9 5,0 1,3 6,6 2,2 5,8 2,2
  معبر عنه بالنقط** : ، )%(معبر عنه بالمائة *: ، حساب مديرية الدراسات والتوقعات المالية: المصدر

 ، حيثمو االقتصادي خالل السنوات العشر األخيرةنفقات االستهالك النهائي المحرك الرئيسي للنشكلت و
على مدى العشرية  نقاط 3خالل التسعينيات إلى  ةنقط 2,3من  مساهماتها في النمو االقتصاديانتقلت 
  .ةنقط 3,2مسجلة  2010و 2007يرتها خالل الفترة ما بين تلتتسارع و، األخيرة

من الناتج الداخلي الخام  %59,7حصة الداخلي بب يشكل االستهالك النهائي لألسر العنصر الرئيسي للطلو
في المتوسط ما  %4,9بلغ  معدل نمو سنويبجيدا  أداءسجل  ، حيث2010- 1980في المتوسط ما بين 

كما سجل  .2010-2000خالل الفترة  %4,1و 1999و 1990ما بين  %2,9و 1989و 1980بين 
دعم القدرة الشرائية نتيجة ذلك بفضل و، 2010و 2007ما بين  %4,1بلغ االستهالك النهائي لألسر نموا 

واالنخفاض التدريجي آلثار سنوات  ،ض الضريبة على الدخليخفتو ،ورفع األجور ،دينامية سوق الشغل
  .الجفاف على دخل األسر
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  تطور نمو حجم االستهالك النهائي لألسر  : 11مبيان

  
 %2,1مقابل  2010-2000ما بين  %3,6بلغ  ي لإلدارات العمومية نموا سنوياوسجل االستهالك النهائ

 0,4حوالي بو نقطة 0,7بنحو  ذلكوساهم ب. 1989- 1980خالل الفترة  %5,3و 1999و 1990ما بين 
  .نقطة ونقطة واحدة على التوالي في النمو االقتصادي

أظهر التكوين الخام للرأسمال الثابت، والذي فقد . لعب االستثمار دورا متناميا على مدى هذه الفترةكما 
حيث  ،ر مسبوقةدينامية غي ،يعتبر ثاني عنصر من حيث األهمية في الطلب بعد االستهالك النهائي لألسر

خالل التسعينيات إلى  %3,8منتقلة من ، تسارعت وتيرة نموهفقد . 2010مليار درهم سنة  196بلغ 
مساهمته  كما أظهرت. %6,7لنسبة  2010- 2007لفترة خالل التصل  2010و 2000ما بين  6,4%

 1999-1990نقطة في المتوسط خالل الفترة  0,9في نمو الناتج الداخلي الخام تحسنا ملحوظا منتقلة من 
  .2010- 2007ونقطتين ما بين  2010و 2000نقطة ما بين  1,8 إلى

االستثمارات دعم كذا و ،لقطاع الماليإلصالح وتحديث االمجهودات المبذولة بفضل هذه الدينامية وتحققت 
العمومية في القطاعات اإلستراتيجية كقطاع االتصاالت، والنقل الجوي والطرقي وأنشطة الموانئ 

، شكلت المؤسسات والمقاوالت العمومية محركات حقيقية للتنمية مستفيدة من فضال عن ذلك. واإلسكان
السيما في إطار عقود البرامج الموقعة مع الدولة،  ،لتهاوإعادة هيك ،تحديث إطارها المؤسساتي والتنظيمي

أما فيما يخص صندوق الحسن الثاني للتنمية . وسياسة الخوصصة وتفويض تدبير الخدمات العمومية
في االستثمارات المنتجة خاصة في القطاعات المتعلقة بالبنية المهم االقتصادية واالجتماعية، فقد أكد دوره 

  .السياحة واللوجيستيكو التحتية، والصناعة

القتصاد الوطني مع بقية اعناصر الطلب الداخلي، ساهمت مختلف عمليات منحى تطور وعلى عكس 
تباطؤ التجارة العالمية وتأثيرها على الصادرات ب، من جهة ،العالم سلبا في النمو االقتصادي، متأثرة

وذلك ارتباطا  ،التجهيز وأنصاف المنتجات ومواد واردات مواد الطاقةارتفاع ب ،المغربية، ومن جهة أخرى
  .دينامية النشاط االقتصادي الوطنيب

 2010و 2000في المتوسط ما بين  %6,6قد سجلت واردات السلع والخدمات نموا سنويا يقدر بحوالي ف
خالل  %6,4و %6,3 صادرات السلع والخدماتفي حين سجلت . 1999-1990خالل الفترة % 5 مقابل

تطورت واردات السلع والخدمات بوتيرة ، 2010-2007وخالل الفترة . لى التواليعنفس الفترات 
  .(2,8%)الصادرات نمو أعلى بكثير من وتيرة وهو معدل  ،5,8%

بحوالي نقطة واحدة من الناتج الداخلي الخام متوسط عجز بعد تسجيل والعمليات الجارية، على مستوى و
من الناتج الداخلي الخام خالل  %2,8جارية فائضا بحوالي خالل التسعينات، سجل رصيد المبادالت ال

من  %5متوسط يناهز  عدلبم 2010و 2008سجل بعد ذلك عجزا ما بين ي، ثم 2006-2001فترة ال
 .2010-2007كمتوسط خالل الفترة  %3,8أي ما يعادل الناتج الداخلي الخام 
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   تطور الرصيد الجاري : 12مبيان

 

  مساهمة الجهات في خلق الثروات .3.1

إطارا مالئما  12اإلصالح الدستوري، أصبحت الجهويةوالذي يميزه  ،في خضم السياق الوطني الحالي 
وتعد . للتنمية اإلستراتيجية من أجل تأسيس مقاربات جديدة للتطور االقتصادي واالجتماعي والثقافي للبالد

وتشجع على المساهمة المواطنة في تدبير الشأن  ،ة الترابيةالجهوية جزءا من الدعامة المتقدمة للحكام
  .المحلي

ة الوطنية رويعتمد نموذج التنمية الجهوية أساسا على معرفة جيدة لمساهمات الجهات في خلق الث وهكذا،
استخالص تم لي االقتصادية للبالد،ركيبة في الت ،حسب القطاعات، كل جهةة ساهمممن أجل قياس 

عن طريق تقليص الفوارق بين الجهات وداخل الجهات بذاتها، وذلك التي من شأنها ئمة مالالجراءات اإل
  .استغالل فعال لإلمكانيات البشرية والطبيعية المحلية

  جديدةأكبر لجهات دينامية تسجيل ركز الناتج الداخلي الخام الجهوي ومت .1.3.1

- لبيضاءاتقدما لجهة الدار  2009-1998يبرز تحليل الناتج الداخلي الخام حسب الجهات خالل الفترة 
في تكوين الناتج الداخلي الخام الوطني متبوعة بجهات  %24,5سطات التي ساهمت في المتوسط بنسبة 

وتستحوذ هذه ). %5,10(ماسة -ثم سوس ،)%11(سفي آ-ومراكش ،)%8,15(القنيطرة - سال-الرباط
تمركز الناتج الداخلي ما يعكس مدى م ،من الناتج الداخلي الخام الوطني %9,61الجهات األربع على 

أو عن  ،الجهات الحالية ةمن خالل ديناميالذي يجب تجاوزه الجهوي، ويترجم اإلرث التاريخي الخام 
غير أن تحليل وتيرة النمو . طريق مسارات جديدة أخرى يمكن أن تنبثق عن الحكامة الجهوية الجديدة

و أكثر دينامية، مسجلة بذلك معدالت نمو تتجاوز حسب الجهات، يوضح أن الجهات األقل مساهمة تبد
 ت نمووهي جهات الداخلة وادي الذهب والعيون الساقية الحمراء بمعدال). %1,6(معدل النمو الوطني 

متأثرة بتراجع ) %4,4(معدل نمو أدنى القنيطرة -سال-وسجلت جهة الرباط. على التوالي %5,8و 9%
  .طبع بشكل قوي نمو الناتج الداخلي الخام وتيرة نمو أنشطة القطاع الثاني الذي

  

  

  

                                                 
لتنمية المستدامة النهوض باو هياكل الدولة زيز وتحديثلتع حيويةكأوراش  والالمركزيةالتصريح الحكومي أهمية خاصة للجهوية أعطى  12

  .والمندمجة

-50000

-40000

-30000

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

20002001200220032004200520062007200820092010

هم
در

ن 
يو
مل

(%
)

رصيد الحساب الجاري مداخيل االسفار مداخيل الجالية   
وقعات المالية : المصدر  دراسات و الت ديرية ال حساب م



 المغربيي ونموذج التنمال ركائز تعزيز :الجزء الثاني

45 
 

  2009-1998خالل الفترة  البنية المتوسطة للناتج الداخلي الخام الجهوي : 13مبيان

  
مؤشر الناتج على مستوى في النمو تها الفوارق بين الجهات فيما يتعلق بمساهمهذه رصد كذلك  وتم

قد سجل هذا المؤشر تحسنا ملموسا خالل الفترة قيد الدراسة ف. قلأبحدة ، ولكن فردالمتاح للالداخلي الخام 
جهة  12 بين جهات من 5حققت هكذا، ومقارنة مع المستوى الوطني، . بوتيرة تختلف من جهة ألخرى

الساقية -، ويتعلق األمر بجهات العيون)درهم للفرد 17.251(ناتجا داخليا خاما يتعدى المستوى الوطني 
- ، والدار البيضاء)درهم للفرد 23.400(ماسة - درهم للفرد، وجهة سوس 23.689بحوالي الحمراء
القنيطرة - سال-الرباطا وكذ) درهم للفرد 20.043(وادي الذهب -الداخلةو )درهم للفرد 21.590(سطات 

  ).درهم للفرد 19.578(

  2009-1998خالل الفترة  حسب الجهات للفرد المتاح الناتج الداخلي الخام. : 14مبيان

  
 للفرد المتاح نمو للناتج الداخلي الخامنسبة  سفي أقوىآ- ، عرفت جهة مراكشالنمو وفيما يتعلق بدينامية

الريف - والشرق ،)%8,5(اللت يتاف-جهات درعة بكل من ، متبوعة%5,6بمعدل سنوي قدر بنسبة 
تطور هذا المؤشر أقل ظل في حين ). %6,5(خنيفرة - وبني مالل ،)%6,5(تطوان - ، وطنجة)8,5%(

 %8,3القنيطرة حيث ال يتجاوز متوسط معدل النمو -سال- والرباط، ماسة- أهمية بالنسبة لجهتي سوس
  .على التوالي %9,2و

  تخصص متزايد للجهات  .2.3.1

الت الجهات بمؤه مرتبطباإلضافة إلى التركيز المجالي للناتج الداخلي الخام، فقد تم رصد تركيز قطاعي 
- 1998فخالل الفترة . جتماعيةاالقتصادية واال، باإلضافة لمؤهالتها وخاصياتها وتركيباتها الديمغرافية

كل من جهتي سوس ماسة بمساهمة متوسطة بنصف القيمة المضافة الوطنية للقطاع األول ، تركز 2009
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وبني ) %8,13(ق والريف هتي الشرجمتبوعتين ب، %17والرباط سال القنيطرة بنسبة  %7,31قدرها 
  .%2,8نسبة مساهمة الجهات األخرى بينما ال تتعدى ). %4,12(خنيفرة -مالل

: من القيمة المضافة تتركز في ثالث جهات بالمملكة %50، فإن أكثر من الوطني أما بالنسبة للقطاع الثاني
  ).%3,10(ي سفآ- ثم مراكش ،)%6,10(القنيطرة -سال- والرباط) %9,42( سطات-الدار البيضاء

حيث ساهمت أربع جهات خالل نفس الفترة بما يفوق نصف  ،وقد شمل هذا التركيز أيضا القطاع الثالث
، )%2,18( القنيطرة-سال- ، والرباط)%4,21(الدار البيضاء  :القيمة المضافة ألنشطة هذا القطاع

  ).%4,11(مكناس - ثم فاس) %12,1( أسفي- ومراكش

نظرا لكون مساهمة مختلف القطاعات في تشكيل  ،طاعيا نسبيا للجهاتأبرزت الدراسة كذلك تخصصا قو
- ماسة، والشرق-جهات سوستميزت وهكذا . الناتج الداخلي الخام الجهوي تختلف من جهة إلى أخرى

في حين اتسمت جهات الدار  .خنيفرة بسيادة القطاع األولي مقارنة بالمستوى الوطني-والريف ثم بني مالل
الذي يعد من  ثانيتطوان، ثم العيون الساقية الحمراء بسيادة أنشطة القطاع ال-طنجةسطات، و- البيضاء

  .خصوصيات هذه الجهات

مقاربة اقتصادية تعتمد على الناتج الداخلي  عبرالذي يهم تطور الجهات  ،ويتبين من خالل هذا التحليل
ماسة، -سطات، وسوس-بيضاءالدارال(الخام الجهوي، انبثاق أقطاب تضم مناطق حضرية قوية اقتصاديا 

من جهة، ومجاالت ترابية متنوعة من جهة أخرى ) سفيآ- وكذلك مراكش ،القنيطرة-سال- والرباط
وتتكون هذه األخيرة من جهات ). خنيفرة-م بني ماللثمكناس، - الريف، وفاس-تطوان، والشرق-طنجة(

تبين ظهور جهات كما ي. ة المحليةد الطبيعية والبشريرر للموابقادرة على دعم نموها الخاص باستغالل أك
ادي و-الساقية الحمراء، ثم الداخلة-اللت، والعيونيتاف- واد نون، ودرعة-كلميم(ذات طابع صحراوي 

والذي من المفترض أن تدعمه أسرع من النسب المسجلة حاليا، لنمو من ا مؤهلة لمستوى جديد) الذهب
  .األولويات الوطنية المخصصة لهذه الجهات

ترتكز على مجموعة من معايير  ،يقترح هذا التقسيم الجهوي بنية متناسقة وبراغماتية ووظيفية بقدر ماو
على تعبئة  ،بقدرة اإلطار المؤسساتي، الذي سيخصص للجهات ابقى رهينيالوظائفية والتجانس، بقدر ما 

البشرية المستدامة لخدمة التنمية  ععتماد على ذكاء اقتصادي جهوي ناجالمؤهالت البشرية والمادية، باال
 . الشاملة والمندمجة والمبنية على أساس تكافؤ الفرص

  ذات حمولة وتخصص محليينانبثاق دينامية قطاعية جهوية  .4.1

القطاعية  االستشارية للجهوية، يتحتم دراسة التشكيالت من قبل اللجنة المقترح التقسيم الجديد على ضوء
 ليشغتالويعد . الجهوي خاصة المتعلق بالصناعات التحويلية اإلنتاج تقييم نظام الجهوية الجديدة من أجل

بالنظر لبعده االقتصادي واالجتماعي  ،أنجع وسيلة لتقييم مستوى التخصص الجهوي والتركيز القطاعي
  .يد العاملةوكذا نسبة األنشطة الصناعية المعتمدة على ال

  تركيز قطاعي ملحوظ خاصة بالنسبة للصناعات التصديرية .1.4.1

على بالقطاع الصناعي  ليشغتال ساهمتها العالية فيلمرئيسية  قطاعات ةتسع تركيز الصناعييشمل ال
اآلالت والمعدات الكهربائية، وصناعة معدات صناعة  ونخص بالذكر قطاعات). %44,2(الصعيد الوطني 

  .تعتبر قطاعات تعتمد بالدرجة األولى على التصديرالتي الراديو والتلفزيون واالتصاالت 
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  تطوان -طنجةبجهة خاصة تركيز وتخصص جهوي مهم نسبيا  .2.4.1

في أغلب األحوال، ويكون هذا االقتران مفيدا خاصة بالنسبة للقطاعات التخصص مع التركيز  13يقترنو
قدرة  للحفاظ على والبحث االبتكار مما يؤهلهما لتشكيل أقطاب تعنى بوسائل ،التي تحقق نسب نمو عالية

  .تنافسية عالية

بالنسبة للصناعات التصديرية  للجهات بالمغربعلى المستوى القطاعي تركيز الو تخصصال : 15مبيان
(2009)  

  
وكذا  ،التي تتميز بنسبة مرتفعة للمناولة، تطوان-خاصة جهة طنجة ،هذه الظاهرة سبع جهاتتهم و 

ثار المحتملة لهذا االنفتاح، انخرطت الجهة في اآلمواجهة ول. أنشطة ترحيل الخدمات على الكبير انفتاحها
، وذلك بإدراج برنامج الدقيقة والصناعات جديدة للنمو، السيما تلك المرتبطة بالخدمات التوجه إلى منافذ

 صناعة للتدريب في 14معهد ويندرج في هذا اإلطار افتتاح .الموجودةالتجهيزات للتدريب وتعزيز  متكامل
شراكة بين القطاعين إطار إدارته لمجموعة رونو في ستسند والذي  ،توسطيبقطب طنجة الم السيارات

  .نيسان الجديد لرونو المصنع وتقنيي لتدريب أطر هذا المعهدخصص و. العام والخاص
                                                 

 .ظاهرتينمعدل ارتباط عالي بين ال 13
ومرافق للتدريب ، أوراش للتدريب على الصيانة 8و مدرسة إبداع 22على متر مربع موزعة  5600 مساحة إجمالية قدرها يمتد المعهد على 14

وكالة ال من وذلك بمساعدة من قبل الدولة درهم مليون 86قدرها  وقد رصدت للمعهد ميزانية. طالبا يوميا في نهاية المطاف 250 اإلداري لتستوعب
 . للتنمية في إطار الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي الفرنسية

 

مديرية الدراسات والتوقعات المالية :صدرالم
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على خاصة ذات االستخدام المرتفع لليد العاملة لقطاعات ية وازنة لتمثيل .3.4.1
 المستوى الجهوي

من خالل التحليل، أن القطاعات تتميز بتمثيلية هامة في جهات  تبين على العموموعالوة على ذلك، ي
. وصناعة اآلالت واألجهزة الكهربائيةعديدة، خاصة قطاعات النسيج واأللبسة والوبر والصناعات الغذائية 

من اليد العاملة الوطنية في قطاع الصناعة، فهو  %26وفيما يخص قطاع المالبس والوبر، الذي يشغل 
القنيطرة وذلك بنسبة إنتاج موجه في -سال-تطوان والرباط- مكناس وطنجة- جهات فاسيشكل خصوصية ل

  .جله لصناعة المالبس النسيجية

من مواجهة تقلبات الطلب مما سيمكنها إنشاء أقطاب تنافسية حول هذا القطاع، لهذه الجهات ويمكن 
في المتوسط الخارجي والرفع من المنافسة نظرا لمعدل صادرات هذا القطاع الذي بلغ 

للمغرب  تنويع عرض التصديرستحسن وفي هذا الصدد، ي .2009-2000 خالل 88%
يد اتخاذ تدابير إلعادة توجيه الجب وبذلك، ي. التجارة العالمية في ديناميةومنتجات أكثر  أسواقا ليشمل

   .وأقل هشاشة العاملة في هذا القطاع إلى منافذ جديدة ذات إمكانات نمو عالية

، في قطاع الصناعة العاملة الوطنيةيد من ال %20 ، والذي يشغلالغذائية اتصناعاللقطاع سبة أما بالن
وادي - الذهب وكلميم وادي-ثماني جهات، نخص بالذكر منها جهات الداخلةفيتمركز خاصة في 

-2000 خالل متوسطفي ال %18صادرات بلغ  معدل(ماسة، نظرا لطابعه المحلي  -وسوس النون
درة أو انخفاض القالفالحي لذا، فقد يكون النخفاض اإلنتاج . ه الوطيدة مع القطاع األولوعالقت) 2009

  .الشرائية، وبالتالي الطلب المحلي، أثر وخيم على القطاع

الوطنية في قطاع  العاملةيد من ال %8(وأخيرا، يشكل قطاع صناعة اآلالت واألجهزة الكهربائية  
- طنجة جهة وقد مكن اختصاص. القنيطرة-سال- والرباط تطوان-خصوصية لجهات طنجة) الصناعة

من تشغيل ) 2009-2000 خالل %62صادرات بلغ للمتوسط  معدل(التصديري  في هذا القطاع تطوان 
من  %21,2ب لوج ،همن إنتاج %39,8وتحقيق  ،الوطنية لهذا القطاعيد العاملة ال من 40,3%

اللوجستيكي  نظرا للدعم تطوان -طنجةبجهة  الناشئ هذا القطاع وقد استقر .المخصصة لهت االستثمارا
من  %12ويحقق قطاع صناعة اآلالت واألجهزة الكهربائية . جهويا جديدا للصناعةقطبا  يجعل منها الذي

الصناعية  المناولة من قيمة %28، أي ما يعادل %2معدل وطني يبلغ  رقم معامالته في المناولة مقابل
  .الوطنية

األنشطة في تموقعه  إعادةالمغرب على يجب ، الصناعي من التركيز والتخصصلى المث الستفادةولضمان ا
أهم  التي تمثلوالكهرباء  نقل وتوزيعاألجزاء الكهربائية المخصصة لقطاع العالميا على غرار الواعدة 

 ةالوطني الفيدراليةتوقع تو. %64بنسبة تقارب ة الكهربائية وااللكتروني الصناعات من الصادرات
 140التجهيز والخدمات إلى  وااللكترونيات أن يرتفع حجم السوق العالمية لهذا القطاع إلى جانب للكهرباء

النامية  في البلدان سنويا مع وتيرة أسرع %5، أي بمعدل نمو يناهز 2015مليار دوالر بحلول سنة 
الدول الصاعدة قع في أسواق نقاط قوة المغرب للتمو وبالتالي، يتحتم استغالل. التجهيز ارتباطا بمرحلة

  .فريقية منهااإلخاصة 

المناسب  الدعم تستفيد منت والجهاذات دينامية القطاعات  طالما نامفيد التركيزو التخصص فإن ،إجماالو
يؤمن  االبتكار الذي مرتبط بالقدرة العالية على" الممتاز "التخصص في"لتعزيز قدرتها التنافسية حيث أن 

  .القدرة التنافسية

  االقتصاديةفي دعم ا التنمية  القطاع الماليدور  .5.1

، وذلك من خالل الدور وتوفير فرص الشغل تتأكد وباستمرار مساهمة القطاع المالي في النمو االقتصادي
وكذا توجيه رؤوس األموال نحو القطاعات  ،الذي يلعبه هذا القطاع في تسهيل المعامالت وتعبئة االدخار

الوساطة المالية في المغرب تقدما كبيرا مما جعله يحظى بمكانة مهمة في وقد حقق قطاع . المنتجة
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، وأمام تعدد المشاريع الكبرى 2007منذ سنة وإال أنه . خصوصا في عملية تراكم رأس المال ،االقتصاد
متجاوزة نمو الموارد وما تالها من دينامية جديدة لالستثمارات، سجلت احتياجات التمويل نموا كبيرا 

وينطبق هذا الوضع بالخصوص على القطاع البنكي الذي أبان منذ سنة . ة من طرف القطاع الماليأبالمع
 ، الشيء الذي استدعىزبناءعن عجز مستمر في السيولة في سياق اتسم بتباطؤ وتيرة حجم ودائع ال 2007

  .التدخالت المتكررة لبنك المغرب لضخ السيولة الالزمة في السوق النقدية

التدفقات التي تمر عبر السوق النقدية ال تلبي  ، حيثمحدوداسوق الرساميل بالمغرب  حجم كما يبقى
النقص الحاصل تعويض ول. الحاجيات التمويلية للقطاعات المنتجةإال جزءا صغيرا من وسوق السندات 

يعة مة طبءوذلك من أجل مال ،اللجوء إلى سوق األسهم والسندات األبناكعلى مستوى الودائع، واصلت 
أما فيما يخص بورصة القيم، فقد عانت من . االستعماالت المرتقبة من طرف االقتصادمع  أةالموارد المعب

تمويل القطاعات المنتجة والواعدة، وذلك رغم المتمثلة في مهمتها األصلية الصعوبات في أداء بعض 
ن طريق رأسمال كما أن حصيلة التمويل ع. السوقهذه أهم مؤشرات على صعيد التحسن المسجل 

ضعيفة على الرغم تمويل المقاوالت وتعبئة االدخار على المدى الطويل، ال تزال فيما يخص المخاطر، 
  .وتحديثه تدابير محفزة جديدة لتعزيز دينامية هذا النوع من التمويلمن اتخاذ 

  ضعف االدخار الوطني أمام االحتياجات التمويلية المتزايدة لالقتصاد .1.5.1

مليار درهم، وذلك  235ليصل إلى  %6,3بنحو  ارتفاعا قدر 2010وطني الخام سنة سجل االدخار ال
. 2009و 2004مابين  %7,3ومعدل ارتفاع سنوي قدره  2009سنة  %2,4بعدما سجل انخفاضا نسبته 

سنة  %30,8نقطة لتصل إلى  0,6بحوالي  كما ارتفعت حصة االدخار الوطني من الناتج الداخلي الخام
ربة اويرجع هذا االرتفاع في معظمه إلى تحسن تحويالت المغ .2009سنة  %30,2مقابل  2010

 بحواليمليار درهم مقابل انخفاض  54,1لتصل إلى  %7,8بحوالي  بالخارج والتي ارتفعتالمقيمين 
من جهته، ارتفع . 2009و 2004مابين سنتي  %6,1ومعدل ارتفاع سنوي قدره  2009سنة  5,4%

، لترتفع 2009سنة  %6مليار درهم بعد زيادة قدرها  192,6ليصل إلى  %6,7بة االدخار الداخلي بنس
  . 2010سنة  %25,2إلى  2009سنة  %24,7بذلك حصته من الناتج الداخلي الخام من 

سجل  فقد. مختلف مكوناتهل امتفاوت اإال أن هذا التطور الحاصل على مستوى االدخار الداخلي يخفي تطور
، وللمرة الثانية على التوالي، انخفاضا مهما حيث متمثل في الرصيد العادي للميزانيةاالدخار العمومي، ال

انخفضت حصته من و .2010مليار درهم سنة  10,3إلى  2009مليار درهم سنة  16,8من  انتقل
لتنتقل  %11,4بحوالي  في حين ارتفع االدخار الخاص. %5,3ط لتصل إلى انق 4بنحو  االدخار الداخلي

أما بخصوص المكون . نقطة 1,5أي بزيادة  %23,9إلى  %22,4الناتج الوطني الخام من  حصته من
حيث ، ة من طرف النظام البنكي انخفاضا جديداأالمالي لالدخار الخاص، فقد سجلت وتيرة الودائع المعب

، 2010تحسن الملحوظ سنة الرغم وإجماال، و. 2009سنة  %5مقابل  2010سنة  %3,5بنحو  ارتفعت
 2010سنة وبلغت الحاجة للتمويل . قى مستوى االدخار الوطني غير كاف مقارنة مع طلب االستثماريب

 . 2009سنة  %5,4من الناتج الداخلي الخام مقابل  %4,3حوالي 

  االقتصاد  تمويل دعم السياسة النقدية لتحسين ظروف .2.5.1

سبوع، ت الجارية في نهاية األ، والمقيم على أساس المعدال2010بلغ مستوى السيولة البنكية خالل سنة 
مليار  17,7ي بلغ ذوال 2009لك تراجعا طفيفا مقارنة بالمبلغ المسجل سنة ذمليار درهم مسجال ب 16,9
من  األبناكي تم في ظروف اتسمت بانخفاض الوضعية الهيكلية لسيولة ذا اإلنخفاض، الذويعزى ه. درهم
ا ذه. %6فاض معدل اإلحتياطي اإلجباري إلى مليار درهم، بالخصوص إلى انخ 9,5مليار إلى  22

    .مليار درهم 8,2اإلنخفاض يعادل ضخ ما مبلغه 

ليصل إلى  %4,5بنحو  األبناكوتماشيا مع هذه الوضعية، انخفض المعدل اليومي لحجم المبادالت بين 
باطا ارت %7,8المبلغ الجاري لهذه المعامالت بحوالي انخفض ، في نفس السياق .مليار درهم 2,6
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وقد شهد شهر  .مقارنة مع أهمية عمليات التسديد الجديدة بضعف عمليات القرض واالقتراضباألساس 
  .%40أقوى ارتفاع للمعامالت الجارية بمعدل نمو شهري بلغ  2010يناير 

تسبيقات في العن طريق  اخصوص ،ومن أجل تزويد السوق النقدية بالسيولة الالزمة، تدخل بنك المغرب
الستجابة لمليار درهم  16,7بمبلغ أسبوعي وصل في المتوسط إلى  ،أيام 7ات العروض لمدة إطار طلب

سنة  %78,6عوض  %57,3 بلغ مليار درهم، أي بمعدل تغطية 30,7لطلب الذي بلغ في المتوسط ل
أما فيما يخص باقي أدوات إعادة . مليار درهم 16,6التي بلغت خاللها تدخالت بنك المغرب  2009
ساعة  24فتبقى دون أهمية تذكر، حيث لم يتعد المبلغ اإلجمالي السنوي للتسبيقات لمدة  األبناك تمويل
  .2010مليون درهم في الوقت الذي تبقى فيه أدوات الضبط الدقيق للسيولة غائبة منذ شهر يوليوز  113

فقد . نح القروضوم يالنقداإلنشاء باستمرار تباطؤ وتيرة ، 2010خالل سنة  ،تميزت الظروف النقديةو
ارتفعت ، بالموازاة مع ذلك. خالل السنة الماضية %7مقابل  %8,4بحوالي  M3ارتفع المجمع النقدي 

  .%7,6، أي 2005أقل من تلك المسجلة منذ سنة القروض البنكية الممنوحة لالقتصاد بوتيرة 

سعار ألالمستمر والمتعلقة خصوصا باالرتفاع  ،لمخاطرلاتسمت بمنحى تصاعدي ضعيف ظروف في ظل 
، قرر بنك هدف استقرار األسعارتتماشى مع معدل التضخم ، وبتوقعات ل2009الواردات منذ بداية سنة 

رغم و ،ونظرا لهذه الظروف. %3,25المغرب الحفاظ على مستوى سعر الفائدة الرئيس في حدود 
فاعا طفيفا مقارنة مع سنة ارت األبناكانخفاض عجز السيولة البنكية، سجل سعر الفائدة المرجح ما بين 

هذا السعر، المقاسة بحساب اإلنحراف  تقلباتا أن كم .%3,29إلى  %3,26حيث انتقل من  2009
 15ميز نفس المنحى متوسط معدالت الفائدةو. 0,07إلى  27,0من بشكل ملحوظ انخفضت  المعياري،

  .2010و 2009سنة  بين %12,3إلى  %02,3اليومية داخل السوق االنتظارية والذي انتقل من 

والمصدرة خزينة، ذات المدى القصير والمتوسط، ظلت أسعار الفوائد المتعلقة بسندات ال، موازاة مع ذلك
ط أساس على انق 8ونقطتين لم يتجاوز التغير ، حيث 2010عموما ثابتة خالل سنة  ،في السوق األولية

 ،نقطة أساس 78بحوالي  يل ارتفاعا قدرفي حين سجل سعر الفائدة الخاص بسندات المدى الطو. التوالي
نقطة أساس بالنسبة  64و ،سنة 15نقطة أساس بالنسبة لسندات  69و ،بالنسبة لسندات عشر سنوات

فئة إصدار لهذه الآخر تاريخ ، 2007وذلك مقارنة مع إصدارات شهر مارس من سنة  ،سنة 20لسندات 
تعلق بأسعار المدى فيما يالسوق الثانوية سواء نفس المنحى من التغير داخل وتم تسجيل . من السندات

  .القصير أو تلك المتعلقة بالمدى المتوسط والطويل

 6المطبقة على ودائع المتوسطة  بانخفاض معدالت الفائدة 2010بالنسبة للمعدالت الدائنة، تميزت سنة و
 %3,31إلى ي سنوالمتوسط في اللتصل  ،نقطة أساس على التوالي 12و 11بلغ  أشهر وودائع سنة

وبذلك بلغ متوسط معدل الفائدة المرجح  ،2009سنة  %3,81و %3,42مقابل  ،على التوالي %69,3و
  .2009سنة  %3,66مقابل  2010سنة  %54,3 ا،شهر 12و 6على الودائع لمدة 

ط ر لدى صندوق التوفير الوطني، والتي ترتبالدفتحسابات على الكما حدد سعر الفائدة على الودائع برسم 
 200الماضي والمخفضة بنحو سنوات المصدرة خالل األسدس  5الخزينة لمدة أذينات بمتوسط معدالت 

المطبق  األدنى أما فيما يخص معدل الفائدة. 2010خالل األسدس الثاني من سنة  %1,8في  نقطة أساس،
 52خزينة لمدة الأذينات رتبط بمتوسط معدالت يبرسم الحسابات على الدفتر، والذي  األبناكمن طرف 

خالل األسدس  %2,96نقطة أساس، فقد حدد في  50مخفضة بمقدار  ماضيأسبوعا خالل األسدس ال
  . ماضينقط أساس مقارنة مع األسدس ال 3أي بانخفاض قدره  2011الثاني من سنة 

، انخفاضا ناكاألبلدى بنك المغرب نتائج الدراسة الميدانية التي يقوم بها  بينتبالنسبة للمعدالت المدينة، 
 .%34,6نقطة أساس ليصل إلى  17بلغ  2010سنة  خاللالمرجح لمجموع القروض  سعر الفائدةل

قروض االستهالك  علىو الخزينة تسهيالت علىالمطبقة  الفائدة تويعكس هذا االنخفاض تراجع معدال

                                                 
 .المعدل الحسابي ألسعار الفائدة األسبوعية المحددة انطالقا من مركز المجاالت 15
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 ،نقط أساس 6بنحو في حين ارتفع سعر فائدة قروض التجهيز  .أساس على التوالي نقط 7و 37بنحو 
وللسنة الثالثة على  ،شأنه في ذلك شأن سعر فائدة القروض العقارية الذي ارتفع، %32,6ليصل إلى 

  .%26,6صل إلى يل ،التوالي

  القروض المقدمة لالقتصادنمو وتيرة  ارتفاع .3.5.1

، 2011التي منحت خالل سنة  ،بلغ حجم القروض البنكية ،مواكبة لألداء الجيد للنشاط االقتصادي الوطني
، أي 2009مليار درهم سنة  577,3و 2010سنة مليار درهم  621,2مقابل  مليار درهم 686,4 حوالي

 2010سنة  مليار درهم 44 أو %7,6 مقابل 2011مليار درهم سنة   65أو %10,5 بلغبارتفاع 
 ممن الناتج الداخلي الخا %85,1ويمثل حجم هذه القروض . 2009مليار درهم سنة  50,9أو  %9,7و

  . 2009سنة  %78,8و 2010سنة  %81,3مقابل  2011سنة 

باستثناء قروض  ،القروضات وتيرة مجموع فئ ارتفاعالقروض البنكية الممنوحة لالقتصاد إلى نموويعزى 
الخزينة ارتفعت قروض  وهكذا فقد. 2010سنة  %16,9مقابل  %5,1بحوالي  التي ارتفعت التجهيز،

 من مجموع %21,2نسبة  2011لة سنة ث، مم2010سنة  %5,9عوض  2011سنة  %19,9بنحو 
كل من قروض العقار وقروض  2011سنة  في نفس السياق، ارتفعت. 2010سنة  %22مقابل  القروض
، محافظين بذلك 2010سنة  %8,1و %8,7مقابل  ،على التوالي %10,5و %10,1بحوالي  االستهالك

أما فيما يخص . على التوالي %5,2و %30,2على نفس حصتيهما داخل مجموع القروض الموزعة أي 
لتستقر في  ،2010، بالمقارنة مع سنة نقطة 0,1رتفعت بحوالي فقد ا ،حصة القروض المعلقة األداء

4,9%.  

  غير المالية من القروض الممنوحة مقاوالتاستفادة ملحوظة لل .4.5.1

التي  ،لمالية الخاصةغير ا مقاوالتأساسا القروض الممنوحة لل، 16همت الزيادة األخيرة في القروض
مقابل  2011سنة  %12,9من مجموع القروض الموزعة، أي بزيادة  %48,4استحوذت على ما يفوق 

نقطة مئوية في  6,3وبذلك تكون هذه الفئة من القروض قد ساهمت بحوالي . 2010سنة  14,6%
روض الممنوحة الق تفي حين ارتفع. 2010نقطة مئوية سنة  6,5االرتفاع اإلجمالي للقروض مقابل 

مساهمة هذا النوع من  ستقرتا كما .2010سنة %1,4قابل م 2011سنة  %6 بالمالية  مقاوالتلل
أما فيما يخص القروض الممنوحة . نقطة مئوية 0,8 في حدودالقروض في ارتفاع القروض اإلجمالية 

 %35قابل م 2011 سنة %33,4والتي بلغت حصتها من مجموع القروض  17لباقي القطاعات المحلية
مقابل  2011سنة   %5,2 لتصل إلى  2007تباطؤ منذ سنة الاستمرت وتيرة نموها في قد ، ف2010سنة 
 .2010 سنة 7,2%

  2011الودائع البنكية سنة رتفاع ا .5.5.1

 التي بلغت عند نهاية سنة ،18ةأوتيرة ارتفاع حجم الودائع المعب بتزايد ،2011سنة  تميزت الوساطة البنكية
 %6,1، أي بمعدل زيادة نسبتها 2010سنة  مليار درهم 622 مقابل مليار درهم 670حوالي  2011
لداخلي الخام باألسعار الجارية حصة هذه الودائع من الناتج ا رتفعتكما ا. 2010سنة  %3,5مقابل 

  .%83,1لتستقر في  2010مقارنة مع سنة نقطة   2,1بحوالي 

سنة  %8,5بحوالي    للودائع تحت الطلب التي ارتفعت احواض تطوراتركيبة الودائع البنكية تحليل  بينوي
 %55,8مقابل  %58,2، لتبلغ بذلك حصتها من مجموع الودائع المعبئة 2010سنة  %4,5بدل  2011
 %0,6بحوالي جل والسندات ذات االستحقاق الثابتانخفضت الودائع أل ،ازاة مع ذلكبالمو. 2010سنة 

                                                 
   .بنك المغرب ذلكالودائع بما في  تالممنوحة من طرف مجموع مؤسسا )سندات وغيرها ،قروض(يتعلق األمر بمجموع الديون  16
  .غير الهادفة للربح لخدمة األسر تالمؤسساو خواص، مغاربة مقيمون بالخارج، مقاولون اصخو 17
 2010حسب تقرير مديرية اإلشراف البنكي التابعة لبنك المغرب،  18
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نقطة  6,4ب  2011وتراجعت نسبة هذه الودائع  سنة . 2010نة س %3,7مقابل ارتفاع بلغ  2011سنة 
أما فيما يخص الموارد األخرى المدفوعة األجر، خصوصا . زبناءمن مجموع ودائع ال %22,5لتستقر في 

من مجموع ودائع  %15,3مليار درهم أي  102,8لتصل إلى  %9,4بنحو  فقد ارتفعت، حسابات االدخار
  . زبناءال

إلى تعبئة الموارد الضرورية عن طريق الرفع  األبناكالتجأت  ،الودائع نمو وتيرةارتفاع وبالموازاة مع 
  .ين الثانويدمن إصدار شهادات األداء وال

  صرامة إدارة المخاطر مكنت من تمويل سليم لالقتصاد  .6.5.1

المغربية في  بناكاأل، استمرت IIIتزامنا مع النسب الجديدة للسيولة والمالءة المالية المرتقبة في إطار بازل 
كما يشهد على ذلك انخفاض نسبة الديون المعلقة األداء من مجموع القروض الممنوحة  ،تحسين حصيلتها

وتقوية نسبة المالءة اإلجمالية  2010سنة  %4,8إلى م ث 2009سنة  %5,4إلى  2005سنة  %15,7من 
بذلك الحد األدنى المنصوص وزة متجا على التوالي، %9,7و %12,3ونسبة األموال الذاتية التي بلغت 

مخاطر كل من القروض تدبير وجاءت هذه التطورات نتيجة تحسن . على التوالي %4و %10 أي ،عليه
  .والتي تمثل أهم مخاطر النشاط البنكي وأسعار الفائدة

استقرار  علىلكل من القروض العقارية وقروض االستهالك  األبناكن اعد التتبع الخاص من لدوقد س
المبلغ الجاري للقروض المعلقة األداء والمتعلقة بقروض السكن من مجموع القروض العقارية في  حصة
قروض  مقاوالتمن ناحية ونسبة القروض المعلقة األداء الممنوحة من طرف  2010سنة  %5ن أقل م

  .من ناحية أخرى %11االستهالك إلى أقل من 

  دطويلة األمالمتوسطة والللقروض ة مستمردينامية  .7.5.1

ط مئوية ليصل انق 4حوالي تطورات السالفة الذكر، ارتفع معدل تحويل الودائع إلى قروض بالتماشيا مع 
تحويل الودائع إلى قروض ارتفاع نسبة القروض المتوسطة والطويلة  نشاطورافق . 2010سنة  %99إلى 

 371,6لى صل حجمها إ، لي%16، أي بارتفاع نسبته %60,3من مجموع القروض لتصل إلى األجل 
نقط لتستقر  3,3نحو باألجل في حين تقلصت وتيرة ارتفاع المبلغ الجاري للقروض قصيرة . مليار درهم

  .مليار درهم 215، أي ما يعادل %34,9في 

جاء تمديد مدة القروض الممنوحة نتيجة ارتفاع حجم قروض التجهيز وقروض السكن والتي تميزت و
. 2010على التوالي عند متم شهر دجنبر من سنة  %6,30و %6,32بأسعار فوائد شبه مستقرة في حدود 

نقطة  12بحوالي  الذي ارتفع األبناكومع ذلك، لم يكن لهذه التطورات إال وقع محدود على هامش وساطة 
 وذلك بسبب انخفاض متوسط كلفة الموارد 2009سنة  %3,13مقابل  %3,25أساس فقط ليصل إلى 

في حدود  األبناكاستقرار معدل مردودية استخدامات ومن جهة  %1,93نقطة أساس ليصل إلى  12بنحو 
5,18%.  

هيمنة قوية لالقتراضات من : بورصة الدار البيضاء والطلبات العمومية لالدخار .8.5.1
  وقطاع العقار األبناكطرف 

إن من بين النتائج المنتظرة من تطور سوق البورصة بالمغرب، والتي من المفروض أن تشجع ازدهاره، 
إال أن رصيد سنة . لتعبئة مبالغ جديدة تساعد على تطوير نشاطاتها مقاوالتوفير الظروف المالئمة للت

  .ضعيفابهذا الخصوص يبقى  2010

حيث بلغ حجم اإلصدارات عن طريق الطلبات  ،ملحوظا اارتفاع 2010عرف نشاط السوق األولية سنة 
لسنة مقارنة مع ا %68 نمو ، أي بمعدل2009نة مليار س 4,6مليار درهم مقابل  7,8العمومية لالدخار 

  .إال عددا محدودا من القطاعاتهم ولم ي ،غير أن هذا االرتفاع يعزى أساسا لسوق االقتراض. السابقة
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مليار درهم سنة  6,2مجموعه  اسجلت اإلصدارات من سندات الرأسمال ببورصة الدار البيضاء مو
وقد استفاد من االكتتابات النقدية بالدرجة األولى  .2009ة المبلغ المسجل سن ضعف، أي ما يعادل 2010
مليار  3,3بلغت  19سجل القطاع األول أربع عمليات زيادات في رأس المال ، حيثوالعقار األبناكقطاع 
باستثناء (القطاع الصناعي  مقاوالتما عن أ. درهم ماليير 3فيما سجل القطاع الثاني ما يقارب  ،درهم
من مجموع الزيادات في  %5والذي يمثل  ،مليون درهم 300الثالث، فقد عبأت مبلغ والقطاع ) العقار
  .ءمال المنجزة على صعيد بورصة الدار البيضاال رأس

بضرورة تمويل مشاريع لالستثمار أو تصفية خسائر قرونة إما وقد كانت هذه الزيادات، بصفة عامة، م
العمليات المسجلة من طرف القطاع البنكي، فقد تمت في  فيما يخص. تحسين هياكلها الماليةبأو  مقاوالتال

رفع من قدرتها على توزيع لإطار تقوية األموال الذاتية للبنوك استجابة للمتطلبات الجديدة للقانون البنكي ول
أن تساعد على تقوية الوعاء العقاري إلنشاء  رالتي خصت قطاع العقار فمن المنتظتلك أما . القروض

ويبقى حضور القطاعات األخرى متواضعا جدا على مستوى سوق األموال الذاتية رغم . وحدات سكنية
حجم االستثمار الخاص المتعلق بمخطط االنبثاق ، فقد قدر وكمثال على ذلك. حاجاتها المهمة للتمويل

  .مليار درهم 50من زيد بأالصناعي 

، منها 2009مليار درهم سنة  6,3مقابل  2010مليار درهم سنة  8,4بلغت إصدارات القروض الملزمة و
غير أن هذه اإلصدارات خصت أساسا قطاع العقار، وخصوصا . بالبورصةمدرجة مليار درهم  1,6
ت في تنشيط التي ساهم "Alliance"و "الشركة العامة العقارية"و" الضحى":  مؤسسات العقارية الثالثال

مليار درهم لتمويل مشروع  1,2ضا بمبلغ بنك التجاري وفابنك الذي سجل اقتراهذه السوق إلى جانب 
  .فتاحه على الخارجنا

 %2,5لتمويل عن طريق السوق الذي يشكل لالتي تتميز بتوجه أقل النامية ويبقى المغرب من بين الدول 
فيما يحتل هذا المصدر للتمويل مكانة مهمة في دول أخرى بنسب تتراوح ما بين . من االستثمارات المحققة

   %.25و 10%

  المتطورة أساسا  مقاوالتمصدر تمويل لفائدة ال: أسمال االستثمارر .9.5.1

فقد ، 2010سنة حصيلة ب المتعلق) AMIC(رأس المالحسب تقرير الجمعية المغربية للمستثمرين في 
مهمة على صعيد مؤشراته األساسية رغم تراجع النشاط جد  قطاع رأسمال االستثمار تطوراتعرف 

وهكذا، فقد تابع القطاع تطوره خالل سنة . األزمة المالية واالقتصادية بسبب 2010و 2009خالل سنتي 
صناديق جديدة على مستوى القطاع الفالحي وقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ةبإنشاء ثالث 2010

  .تحت التدبير اصندوق 31ليبلغ مجموع هذه الصناديق 

 479من حيث انتقلت ، 2009سنة مقارنة بدرهم  مليون 497بحوالي  ةأارتفعت المبالغ السنوية المعبو
، ليصل بذلك مجموع المبالغ %103,75بلغ  بمعدل نمو 2010مليون درهم سنة  976مليون درهم إلى 
مليون  591وقد بلغت المبالغ المعبأة من طرف الصناديق المغربية . مليار درهم 7,29المعبأة منذ البداية 

لترفع بذلك حصتها من مجموع األموال  ،%612بمعدل نمو  2009مليون درهم سنة  83درهم مقابل 
، فقد سجلت نموا مهما 2010سنة  ةأما عن األموال المستثمر. 2009سنة  %17مقابل  %61المعبأة إلى 

شركة جديدة  19المبالغ خصت هذه و. 2009مليون درهم سنة  166مليون درهم مقابل  665بمبلغ 
ليرتفع المبلغ الجاري لالستثمارات ر مشترك وسبعة أعيد استثمارها، االستثمار، ستة منها ذات استثما

  .2009سنة مليار درهم  1,9مقابل  2010مليار درهم إلى حدود نهاية  2,6المتراكمة إلى 

، واألشغال العمومية غير أن قطاعات الخدمات والبناء. ويهم هذا النشاط مجموعة من القطاعات المختلفة
 للبناء %21للخدمات و %21(  2010-2006موال المستثمرة خالل الفترة من رؤوس األ %41تمثل 

                                                 
 .مصرف المغربو ، البنك المركزي الشعبيالبنك المغربي للتجارة الخارجية 19
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 %13وواألشغال العمومية  للبناء %1(  2005- 2000خالل الفترة  %13مقابل ) واألشغال العمومية
عرفت نموا متزايدا لترتفع الصناعات الغذائية غير أنه من المالحظ أن االستثمارات في قطاع ). للخدمات
 2005ما بين  %14إلى  2005و 2000ما بين  %10طاع من مجموع االستثمارات من الق احصة هذ

ما بين  %31في الوقت الذي تراجعت فيه حصة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من  ،2010و
  .2010-2006خالل الفترة  %7إلى  2005و 2000

ولم تستفد . %60لمنجزة بنسبة االستثمارات ا من ذات مستوى تطور متقدم مقاوالتال وقد استفادت
من هذه  %30في طور التحويل إال من  مقاوالتوال طراخمذات ال مقاوالتالمبتدئة وال مقاوالتال

 %4المبتدئة التي رفعت حصتها إلى  مقاوالتمع تطور ملموس لالستثمارات على صعيد ال ،االستثمارات
ويعزى ضعف االستثمارات . 2005و 2000بعدما كانت غائبة تماما ما بين  ،2010و 2005ما بين 

والمتوسطة إلى طبيعة غرى الص مقاوالتاألخيرة وكذا تمويل نمو ال مقاوالتال هذه ة لتمويليالقبل
) صناديق 7(التأمين  مقاوالتو) بنوك 7( األبناكوالذين هم أساسا  ،المستثمرين المكونين للقطاع

ل هؤالء المستثمرون موقفا متحفظا من المجازفة يسج ، حيث)صناديق 4(والتعاضديات وصناديق التقاعد 
نظرا للضوابط االحترازية المفروضة عليهم، الشيء الذي يعلل ضعف تدخلهم القبلي لتمويل هذا النوع من 

  .السالفة الذكر مقاوالتال

الرباط -ءالمستفيدة من هذا النوع من التمويل على محور الدار البيضا مقاوالتأرباع ال ةويتركز ثالث
وحسب الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال ). %6(تطوان -وطنجة) %9(بولمان -متبوعة بفاس

)AMIC(فيما يخص  ،األخيرة الخمس خالل السنوات %26سنوي بلغ  نمومعدل مقاوالت ، شهدت هذه ال
هذه  ورغم. شخص 11000صل إلى الذي ي بالنسبة لعدد المشغلين %15بلغ  رقم معامالتها ومعدل نمو

المسجلة، فإن قطاع رأسمال االستثمار في حاجة إلى المزيد من الجهود لبلوغ مستوى النضج  تالتطورا
  .المرغوب فيه واالستجابة ألهداف التمويل المسطرة له

أن  ، حيثومن أهم مكامن ضعف هذا القطاع أن رؤوس األموال المستثمرة ليست موزعة بالطريقة األمثل
 ضعيفة طر، أي ما يعرف برأسمال المخاطر، تبقىاخمالمبتدئة أو ذات الاوالت للمقالمبالغ المخصصة 

لرأسمال التحويل  %21(نسبة عمليات التحويل والتطور التي تشغل الحيز األكبر مع بالمقارنة  انسبي
 2005-2000عرفت تراجعا مقارنة مع الفترة قد رغم أن هذه النسبة و). لرأسمال التطوير %61و
األقل خطورة على حساب تمويل مقاوالت ز االستثمارات على مراحل تطوير الي أن تركإال)  90,3%(

 ،من أجلها خلق هذا النوع الجديد من التمويل تم يتناقض مع األهداف التي مقاوالتمراحل إنشاء ال
  .مقاوالتتمويل اإلبداع وخلق المتمثلة في وال

 ،الجديدة مقاوالتالناضجة أكثر من ال مقاوالتطور الالتي تخدم ت ،تركيبة رأسمال االستثمار هذهليمكن و
ماليين  10، عرف عدد المعامالت األقل من 2006فابتداء من . لتجديد النسيج اإلنتاجيعائقا أن تشكل 

لصالح  2010و 2006ما بين  %32إلى  2005و 2000ما بين  %54درهم تراجعا مهما من 
ا يخشى على رأسمال االستثمار أن يبتعد عن هدفه الرئيسي وبهذ. الكبرى مقاوالتالمعامالت التي تخص ال
  .الغد مقاوالتالممثل في النهوض ب

  البشرية التنمية مؤشرات تدعيم .2
مية مؤشرات التن علىبشكل جيد انعكس التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في مجال التنمية االقتصادية 

، بما فيها تلك للتنميةأللفية اأهداف  على مستوىالمسجلة يجابية اإلنتائج الفي ذلك ، ويتجلى البشرية
 .الصحية لولوج إلى الخدماتوا تعميم التمدرسالمتعلقة بتحسين مستويات المعيشة و

معالجة  المشاريع التي انطلقت بهدفكذا و ،الميزانية على صعيدضافية اإل اتجهودالموساهمت في ذلك 
للتنمية البشرية والتي الوطنية  المبادرة ،مشاريعهذه ال ومن بين. في مجال التنمية البشرية لعجزأوجه ا

 .قرويال وسطفي ال خاصةالتنمية البشرية،  لصالحخلق دينامية جديدة تهدف إلى 



 المغربيي ونموذج التنمال ركائز تعزيز :الجزء الثاني

55 
 

 ، حيثالمسطرة األهداف دون مستوىالتنمية البشرية  على صعيدالمسجلة  ، تظل النتائجحسنرغم هذا التو
ارتفاع إضافة إلى ، الفقر معدل التقلص الذي عرفهرغم  ،عيةوالفوارق االجتما الهشاشةاستمرار يالحظ 

 .شواهدحاملي ال بطالة الشباب

 تحسن مستويات عيش األسر وتراجع الفقر .1.2

الفقر،  كما مكنت المقاربة الجديدة لمحاربة. أوضاع عيش السكانعلى ا إيجابي لشغلتعزيز النمو واأثر 
 .ية، من تحسين وضعية الساكنة الفقيرةالمبادرة الوطنية للتنمية البشر خالل خاصة من

، حيث عيش المواطنينمستوى  تحسنمن  الوضع االجتماعي عزيزوتالجيد  األداء االقتصاديوقد مكن 
 سنة ادرهم 25.333إلى  2000 درهما سنة 14.387للفرد الواحد من  الخامارتفع الدخل الوطني 

 الشرائية نتيجة درةعزز تحسن القتكما . سنوي متوسطك %5,7 ، وهو ما يوازي ارتفاعا بنسبة2010
األساسية في رتفاع أسعار المواد بفضل تحمل السلطات العمومية لتكاليف التضخم ا فيجزئيا التحكم 
 .)الحبوب والسكر والمنتجات النفطية( الدوليةالسوق 

والمتمثلة في ، التدابير المتخذة في إطار الحوار االجتماعيبفضل  األجور تتحسن ذلك،باإلضافة إلى 
لتخفيض وا ،ومستخدمي والمؤسسات العمومية نموظفيال أجور في والزيادة ،الحد األدنى لألجور الرفع من

 . تعزيز التغطية الصحية األساسيةا وكذ ،من الضريبة على الدخل

 سنتي بين املموس اانخفاض لهشاشةمعدالت الفقر وا سجلت، عيشال ىمستول اإلجمالي نتيجة للتحسنو
 اتركزم ويبقىعلى الصعيد الوطني،  %8,9إلى  %15,3الفقر من  انتقل معدل، وهكذا. 2007و 2001

من  نتقلا قد، فهشاشةالأما معدل ). الحضري وسطفي ال %4,8مقابل  %14,4( الوسط القرويفي 
 %12,7مقابل  %23,6( وسط القرويفي المهم على المستوى الوطني مع انتشار  %17,5إلى  22,8%
من للتنمية أللفية ا أهداف من 1رقم  على مستوى الهدفقق التقدم المحمكن  ،وبذلك). الحضري سطوفي ال

 .2015 سنةفي أفق ألرقام المسطرة تجاوز ا

أكثر من خمس  20مرة 7,4ون فإن خمس السكان األكثر غنى ينفق، وفيما يخص التقليص من الفوارق
خمس الساكنة األكثر  ويستحوذ. ثر من هذه الفئة الفقيرةأك مرة 9,7السكان األكثر فقرا، وتعادل مداخيلهم 

 غنى قلاأل من الساكنة %20يحصل ال ، في حين )%48,1(االستهالك  نفقاتنصف غنى على ما يقارب 
 األجور األكثر ارتفاعا على تتوفر علىمن األسر التي  %20 ذيستحو في المقابل،. %6,5 إال على

من  %5,4 كثر انخفاضاالدخل األ ذويمن  %20 يتقاسمحين  ، فيكتلة األجورمن إجمالي  52,6%
  .ألجورمجموع كتلة ا

 أهم إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأثرها على الفقر : 3 إطـار
  
المتمثلة في أهدافها تحقيق  لمبادرة الوطنية للتنمية البشريةتواصل ا، 2005ماي  18 في جاللة الملك اهتطالقان أن أعطى منذ

وتطوير األنشطة المدرة  لهشاشةالحضري ومكافحة ابالوسط االجتماعي  اإلقصاءومكافحة  لوسط القرويابالفقر  محاربة
وحماية  اإلنسانالعديد من القيم بما في ذلك احترام كرامة  تتبنى المبادرة الوطنية للتنمية البشريةأهدافها، ولبلوغ  .للدخل

الدورة  المواطنين فيإشراك وإدماج جميع والمستقبل لدى المواطنين ثقة في الوترسيخ  المرأة والطفلحقوق وتعزيز 
تنسيق التدابير و شراكةوال اإلستراتيجي تخطيطمبادئ مثل المشاركة وال ترتكز المبادرة علىباإلضافة إلى ذلك، . يةاالقتصاد
  .جيدةال ةماوالحكالمتخذة 

 
 5,7أكثر من  تجلت فينتائج مشجعة  للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2010- 2005األولى  المرحلة وسجلت حصيلة
التحتية األساسية  اتإلى البني ويتعلق األمر بالولوج. دةدعمتفي مجاالت  اعومشر 23.000 كذلك إنجازمليون مستفيد و

على خلق  ةساعدالمالمهني والتعلم و كوينوالتكفاءات ال تعزيزوعيش، ال إطاروتحسين ظروف و التجهيزات الجماعية،و

                                                 
من الساكنة % 20و (Q5)من الساكنة األكثر غنى % 20ما بين ) المداخيل(جمالية للنفقات فارق يعبر عنه بخارج قسمة الحصص في الكتلة اإل 20

  .(Q1)األكثر فقرا 
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مساهمة  بلغت فيها مليار درهم، 14,1 غالفا ماليا ناهزهذه المشاريع  إنجازوتطلب ... ةماأنشطة مدرة للدخل والحك
 40.000و لمدر للدخ نشاط 3700خلق من مكنت أيضا هذه المبادرة و. مليار درهم 8,4 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

  .الفترة نفس خالل شغل قارمنصب 
 

مشروعا،  7.073من  بالوسط القرويالفقر  حاربةبرنامج ماستفاد ، ةالمتعلقة بكل برنامج على حداإلنجازات  وفيما يخص
 اإلقصاء، ثم برنامج مكافحة )%10( اعومشر 2.360بحوالي هشاشة الليه برنامج مكافحة يمن المجموع، % 30 أي

 ،مشروعا 9.937 األفقي بحواليبرنامج أخيرا ال، و)%18( امشروع 4351د من استفا الذيوالحضري  بالوسطاالجتماعي 
  .المنجزة ع المشاريعوجمممن % 42أي 

  

توزيع المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حسب البرنامج برسم  : 16مبيان
  2010-2005المرحلة األولى 

 
 

 وطنيال وهو ما أكده البحث. في تحسين ظروف معيشة الساكنة المستهدفة المبادرة الوطنية للتنمية البشريةوقد ساهمت 
 %21إلى  %36، حيث انتقل من %41,7 الذي أظهر تراجع معدل الفقر بنسبة 2007-2006األسر معيشة  مستوىل

 .بالجماعات القروية المستهدفة من طرف المبادرة

 عة على مستوى التمدرس ومحاربة األميةنتائج مشج .2.2

  تحسن معدالت التمدرس

- 2004الموسمي الدراسيين  بين %1عرف عدد المسجلين في التعليم األولي ازديادا طفيفا قدر بأقل من 
 2011-2010سم الدراسي خالل المو %64,5 21لتمدرسلمعدل الخام البلغ و. 2011-2010و 2005
ويبين تحليل توزيع األطفال بالتعليم األولي . بالنسبة للفتيات %54,1في الوسط القروي و %38,5مقابل 

ويتعلق األمر . 2011-2010خالل  من المتمدرسين%51,5لحوالي أربع جهات استقطاب حسب الجهات 
 %13,8بنحو  درعة-ماسة-، وسوس)طفل 116.444(%15,7بحوالي  بالدار البيضاء الكبرى

بحوالي  تطوان-، وطنجة)طفل 84.517( %11,4بنحو  حوزال-تانسيفت- ، ومراكش)طفل 101.971(
  .وتعزى هذه النتيجة الى التمركز الكبير لعدد السكان في هذه الجهات). طفل 75.257( 10,2%

 6تتراوح أعمارهم ما بين ذين وصل معدل التمدرس الخاص بالتالميذ ال فيما يخص التعليم االبتدائي،و
لدى الفتيات، مقابل  %96,3لى إو 2011-2010الل موسم إجماال خ %97,5سنة إلى  11وسنوات 

وقد بلغ هذا المعدل في الوسط القروي . 2005-2004على التوالي خالل موسم %85,2و 87,9%
  .الفتيات بالوسط الحضريلدى  %98,7إجماال و %99,4لدى الفتيات مقابل  %93,6إجماال و 95,4%

                                                 
وقد تم احتسابه اعتمادا على . عدد التالميذ بالسلك من مختلف األعمار مقسوم على عدد أطفال الفئة العمرية المطابقة لنفس السلك التعليمي 21

 .2004ن لسنة إسقاطات اإلحصاء العام للسكا

أفقي يبرنامج  بالمجال القرو لفقر  عي في المجال الحضريمحاربة ا القصاء االجتما شةمحاربة ا محاربة الهشا

9937

7073

4351

2360

تنمية البشرية: المصدر  المرصد الوطتي لل
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 %79,1سنة  14-12ل التمدرس الخاص باألطفال من فئة لتعليم الثانوي اإلعدادي، بلغ معدبالنسبة لو
على التوالي  %61,9و %68,2مقابل  2011-2010 خالل موسملنسبة للفتيات با % 73,5إجماال و

  . بالنسبة للفتيات %49,6إجماال و %59,1بالوسط القروي بلغت هذه النسبة و. 2005-2004خالل 

سنة إلى  17و 15معدل تمدرس األطفال البالغين ما بين وعلى مستوى التعليم الثانوي التأهيلي، وصل 
ورغم ذلك، ال تزال التفاوتات ما بين الوسط . الفتياتلدى  %48,2و 2011-2010خالل موسم % 52,8

 .الحضري والقروي وبين الجنسين مستمرة وذلك بسبب التطور المحدود لهذا السلك بالوسط القروي
بالوسط القروي  %22,3مقابل ) لفتياتل %77,7(الحضري بالوسط  %80,5ووصل هذا المعدل إلى 

وذلك  %11,8اص وعلى المستوى الوطني، بلغت نسبة التعليم الثانوي التأهيلي الخ .)للفتيات 14,9%(
  .2011و 2004ما بين  %10,5بارتفاع سنوي بلغ 

، والمتعلقة أجل التنمية األهداف المسطرة في إطار أهداف األلفية من، فإن وبالنظر إلى هذه النسب المسجلة
وتساهم المجهودات المبذولة من أجل دعم . 2015 سنة يمكن تحقيقها قبل، 2على الخصوص بالهدف 

التمدرس وتمكين األطفال المعوزين من االستمرار في الدراسة ومكافحة اإلقصاء في تحقيق األهداف 
  .المتوخاة

  مجهودات مهمة لمحاربة األمية

 تراجع ملحوظ لنسبة األمية عند األشخاصمكنت من  جية مندمجة لمحاربة األميةوضعت الحكومة استراتي
حسب معطيات مديرية محاربة األمية  %30عند  حاليالتستقرالذين تتجاوز أعمارهم عشر سنوات، 

  . والتربية غير النظامية التابعة لوزارة التربية الوطنية

من  69.015حوالي  2011- 2010مية خالل موسم بلغ عدد المستفيدين من برامج التربية غير النظاو
. في إطار برنامج المواكبة المدرسية 23.154في إطار برنامج مدرسة الفرصة الثانية و 45.861بينهم 

من مجموع  %33مستفيد أي ما يعادل  12.714ومكنت برامج التربية غير النظامية من إدماج 
في  6.873، منهم 2010-2009خالل الموسم الدراسي " مدرسة الفرصة الثانية"المستفيدين من برنامج 

 .22بالتعليم النظامي والتكوين المهني ) استدراك(في إطار برنامج  5841إطار الشراكة مع الجمعيات و

ورغم التقدم المسجل على مستوى التربية غير النظامية ومحاربة األمية، تبقى النتائج المحققة غير كافية 
بالنسبة لألشخاص  %20، أي تحقيق معدل المتعلق بمحاربة األميةجل التنمية لبلوغ هدف األلفية من أ

 .سنوات 10الذين تتجاوز أعمارهم 

 إلى العالجات وتحسن مؤشرات الصحةتعميم الولوج  .3.2

ة سن ممليار دره 10,9حيث بلغت ، %47,3عرفت ميزانية الدولة المخصصة للصحة ارتفاعا بنسبة 
ثر بشكل أ، مما 23من الميزانية العامة للدولة %5,3ما يمثل  أي، 2007مليار سنة  7,4مقابل  2011

إيجابي على تطور أهم المؤشرات الصحية وساهم في تحقيق انجازات مهمة لبلوغ بعض أهداف األلفية من 
، الوالدة دعن واألمهاتبوفيات الرضع المتعلقان على التوالي  ،الهدفان الرابع والخامسأجل التنمية، خاصة 

  .انخفضت مؤشراتها بشكل ملحوظ خالل السنوات األخيرةحيث 

ليصل  انخفاضا مهما خالل الخمس سنوات األخيرة) واحدة أقل من سنة( 24وسجل معدل وفيات الرضع
، أي )بالوسط القروي %35,3بالوسط الحضري و %25,3(201025سنة لكل ألف والدة حية  30إلى 

                                                 
الجزء المخصص للتقييم النوعي للبرامج والمشاريع المنجزة من طرف ( 2012للمزيد من التفاصيل، يرجى االطالع على تقرير النوع االجتماعي  22

 قطاع محاربة األمية والتربية غير النظامية
 2012ير النوع االجتماعي تم التطرق بالتفصيل للتقييم النوعي للميزانيات المخصصة لوزارة الصحة في تقر 23
 2012تفاصيل أكثر في تقرير النوع االجتماعي  24
  المندوبية السامية للتخطيط – 2010-2009البحث الوطني الديمغرافي 25
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لكل ألف  36,3سنوات إلى  5ت األطفال ما بين سنة وكما انخفض معدل وفيا. %25بلغ بمعدل انخفاض 
أي ، 2004- 2003سنة  47ابل مق )بالوسط القروي 42بالوسط الحضري و 31( 2010سنة  والدة حية

  .%23بلغ بمعدل انخفاض 

الوطني في إطار المخطط مكنت المجهودات المبذولة فقد ، 26عند الوالدة أما فيما يخص وفيات األمهات
 %50وفيات األمهات بنسبة  لمعدتراجع من  2012-2008يات األمهات واألطفال لتسريع خفض وف

في  73( 2010مائة ألف والدة حية سنة  حالة وفاة لكل 112خالل الخمس سنوات الماضية ليصل إلى 
  ).بالوسط القروي 148الوسط الحضري و

ع الوالدات من خفض معدل كما ساهم تحسن مؤشرات التغطية الصحية أثناء الحمل وتلك المتعلقة بتتب
إلى  2004-2003سنة  %37,8ارتفع معدل التغطية الصحية أثناء الحمل من ، حيث وفيات األمهات

، 2010سنة  %74,1طاقم طبي مؤهل إلى تحت إشراف كما ارتفعت نسبة الوالدة . 2010سنة  80,2%
  .2004-2003نقطة مقارنة مع سنة  11أي بزيادة 

الذي تأثر بفعل مستوى التأطير الطبي وشبه الطبي مهمة على احتياجات ثمة  ورغم هذه التطورات، فإن
عالية بالنسبة للمناطق جودة  ذاتتوفير بنية تحتية طبية ووظيفية على مستوى المغادرة إلى التقاعد و

  .نائيةال

لفية أهداف األبلوغ المغرب تسريع وتيرة خفض وفيات الرضع واألمهات لكي يتمكن من على تعين كما ي
دول صاف اللوصول إلى مإضافية لمجهودات وذلك ببذل ، 2015 سنة المسطرة في أفق من أجل التنمية

 . مماثلذات المستوى االقتصادي واالجتماعي ال

 استمرار االختالالت: بالمغرب  الشغل .4.2

 واجتماعية ةوقطاعي يةاقتصاد-ماكروتشمل أوجه حيث  ،متعدد األبعادبطابع  الشغلتتسم إشكالية 
وأفرز حجم الشباب، خاصة حاملي الشواهد وكذا النساء المطالبات بمشاركة فعالة، عن  .يةاتومؤسس

معادلة جديدة في العالقات بين نظام اإلنتاج المتغير، من جهة، والذي أظهر قدرة كبيرة على خلق فرص 
معدل البطالة  يصتقل مناالقتصادية تطورات ال مكنتهكذا، و. الشغل، وبنية سوق الشغل من جهة أخرى

السكان يتسم بتواصل المنحى التصاعدي لعدد السنوات األخيرة، في سياق  خالل %9إلى أقل من 
 من توفيرتنويع إنتاجية االقتصاد المغربي  مكن ،بالمقابل. سنة فما فوق 15النشيطين البالغين من العمر 

تحليل أن غير ...موميةل العالبناء واألشغا في قطاعجديدة في قطاعات جديدة ناشئة و شغلفرص 
 غياب المالءمةبطالة : المغرب بلبطالة ا من إشكالياتثالثة أنواع  يطرح ال زال الشغلاختالالت سوق 

 .اختاللية بطالةونوعية ال المالءمة غيابناجمة عن  طالةبكمية وال

بلغ الذي  ،دعدم خلق مناصب شغل كافية من طرف االقتصاوتعزى بطالة غياب المالءمة الكمية إلى 
فرص وخلق  ،شخص أقل من مليون إلى مخزون البطالةمن  التقليصدون  لكنالنمو مستوى جديدا من 

 .بالوسط الحضري شواهدحاملي اللشباب ل بالنسبة خاصة جديدة

 كوينبين الت المالءمة ما إشكاليةليد العاملة لبين العرض والطلب  النوعية وتثير بطالة غياب المالءمة
 .شغلالجديدة لسوق ال مع المتطلباتدرجة تكيف السياسات التعليمية كذا و لشغلوا

، الشغلسوق  على صعيدهياكل وآليات الوساطة  على مستوىإلى وجود ثغرات  االختالليةالبطالة  وتشير
مع متطلبات  لتشريعات الحاليةمالءمة التنظيم ولجديدة  أشكاالو ةمالحكلجديد ابتكار نمط  التي تستلزمو

 .الشغل سوق
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، لذلك، فالمغرب مطالب إلنعاش الشغلالمبادرات  ببعض القيامرغم  ،ال تزال هذه االختالالت قائمةو
، مع انخراط مختلف الشركاء متجددة ةسياسوالتفكير في  صالحاتجديد لإلخالل برنامج تعزيز نموه من ب

  .وفرةالمتكفاءات لل مةالئموبعدد أكبر  شغلخلق فرص بهدف 

 لالشغالنمو و .1.4.2
اقتصادية -بالتوازنات الماكرودون اإلخالل  طردضممرحلة نمو  ،2001 سنةمنذ  ،هد االقتصاد المغربيش

 2010و 2005بين ما  %4,6إلى مستوى جديد من النمو بلغ  باالنتقالوقد تميزت هذه الفترة . األساسية
 ظرفيةة العدم مالءمرغم  وذلك، 1998-1990 خالل %3,2و 2004-1999 خالل %4 بعد أن ناهز

  .السائدة

 لينتقل بذلك ،مليون 1,7من مناصب الشغل ناهز  من خلق عدد صاف لنمو االقتصادياأداء  مكنوقد 
ساهم قطاعا الخدمات  وقد .2001 سنة خالل %12,3مقابل  2010 خالل سنة %9,1معدل البطالة إلى 

من  %84بحوالي  )غلمنصب ش ألف 518,4( واألشغال العمومية والبناء) منصب شغل ألف 951,9(
 .مجموع مناصب الشغل المحدثة

بالنسبة للنمو، أبان عن تباطؤ ملحوظ لمحتوى النمو االقتصادي من الشغل،  27مرونة الشغل تحليلإال أن 
يرجع و. 2010و 2000بين ما  نقطة 0,32إلى  عقد التسعيناتنقطة خالل  0,7 حوالي منحيث انتقل 

 .شغلللالظاهرة نتاجية هذا االنخفاض أساسا إلى تحسن اإل

   الشغلتطور الشغل والناتج الداخلي الخام والمحتوى من  : 4 جـدول  
2000-
2007 

2000-
2010 

2005-
2010 

2000-
2004  

 )%ب(باألسعار الثابتة  نمو الناتج الداخلي الخام 4,7 4,6 4,7 4,6

 )%ب() سنة فأكثر 15(نمو الشغل  1,6 1,4 1,5 1,6

 )باآلالف(لكل نقطة نمو ة المحدثة الصافيمناصب الشغل  30709 28607 28619 31572

 محتوى الشغل من الناتج الداخلي الخام 0,34 0,3 0,32 0,35

محتوى الشغل من الناتج الداخلي الخام باستثناء القطاع  0,37 0,62 0,51 0,48
 األولي

  ليةمديرية الدراسات والتوقعات الما: المصدر

  المغرببخصائص البطالة  .2.4.2

  البطالة ظاهرة ذات طابع حضري

 %2,9-(على الصعيد الوطني سنويا %2,7 في المتوسط بما يناهزعاطلين السكان النشيطين ال تراجع عدد
إلى  1999 سنة 1.432.717من  حيث انتقل، )بالوسط القروي %2,1-الحضري وبالوسط 

سنوات  خالل العشر عاطال 404.717بلغ ن العاطلين مخزوأي بانخفاض في  ،2011 سنة 1.028.000
يرجع هذا و. 2011 سنة %8,9إلى  1999 سنة %13,8معدل البطالة من  نتقلنتيجة لذلك، او. الماضية

إال ، %13,4إلى  %22من  بالوسط الحضريمعدل البطالة تراجع أساسا إلى  ،نقطة4,9بنحو  ،االنخفاض
  .يخفي نقاط ضعف هيكليةو غالأن هذا المعدل الزال يشكل مصدر انش

منه لدى أكثر ) %8,4إلى  %14,1من (لرجال ا لدى ملموساانخفاضا معدل البطالة سجل حسب الجنس، و
 منلدى الرجال و %11,3 إلى %20,3من (خاصة بالوسط الحضري ) %10,2إلى  %13,2من (النساء 

 ).النساءلدى  %21,2 إلى 26%

                                                 
نسبة بال الشغلصول عليه عن طريق حساب مرونات ويتم الح. تطور هذين المؤشرين بين منحى الشغل ناالقتصادي مالنمو محتوى يربط مفهوم  27
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 28للشغالضغط على سوق ا من منذ بداية العقد في التخفيف شاطالمنحى االنخفاضي لمعدل النوساهم 
 2011 سنة %49,2بلغ هذا المعدل وقد . النشاط االقتصادي لمرأة فيل الضعيفة مشاركةال موازاة مع

الرجال النشاط لدى التقارب بين معدالت بعيدا عن مستوى  المغربيظل و. 1999 سنة %54,5مقابل 
منصب شغل لحصول على ل تواجهها النساءالمشاكل التي تكون قد و. تقدمةبالدول المالمسجلة والنساء 

  .لشغفي سوق ال تهنمشاركعدم تشجيع  ءورا

  استمرار بطالة الشباب

، حيث لبطالةل عرضةر سنة، الفئة األكث 34و 15بين  ما عمارهمالمتراوحة أ، اربةالشباب المغ يعتبر
وبلغ . عاطلينمن عدد السكان النشيطين ال% 81,2 أي، 200929شابا سنة  835.548همت هذه الظاهرة 
ضعف قارب أي ما ي، 2011 سنة% 17,9سنة  24و 15 ما بينتتراوح أعمارهم  معدل بطالة الذين

 .سنة 34و 25بين  ما تتراوح أعمارهمالذين للشباب بالنسبة % 12,9مقابل ) %8,9(المعدل الوطني 

هاتين الفئتين من  لدىبطالة هيكلية يدل على مما وات، خمس سن شبه استقرار منذالمعدالت  وتعرف هذه
  .لشغسوق ال حاجياتو كوينالتبين إلى حد كبير إلى عدم التوافق  وترجع هذه الوضعية. العاطلين

 خاصة لدى النساء شواهداستمرار بطالة حاملي ال

ى لدمعدل البطالة  لنتقا ، حيثلشغسوق ال يلج النشيطون الذين ال يتوفرون على أي شهادة بسهولة إلىو
بحوالي  ذي تقلص فيهالحضري ال بالوسط، السيما 2011 سنة %4إلى  1999 سنة %8من هذه الفئة 

 شواهدالذين ال يتوفرون على  طالةبانخفض معدل  ،وبالوسط القروي). %7إلى  %15,2من (نقطة  8,2
 .%2,3 إلى %3,8من 

إلى  %27,2من ( اطنق 10 تراجعه بنسبةغم ر شواهدمن نصيب حاملي الأعلى معدل للبطالة يبقى و
ويتشكلون  ،)%18,3إلى  %28,8من ( خاصة بالوسط الحضري، )2011و 1999بين ما  16,7%

حاملي بطالة ويبقى معدل . الجامعاتالتخصص المهني وخريجي  شواهدل إجماال من النشيطين الحاملين
 %18مقابل  2011 سنة %11,2 ليبلغضه نسبيا على الرغم من انخفا امرتفع بالوسط القروي شواهدال

  .1999 سنة

وتسود البطالة  ).ثالثة أرباع بالوسط الحضريمنهم ( العاطلين النشيطينثلثي حوالي  شواهدال وحاملويمثل 
لدى فئة الرجال الحاملين لشواهد من مستوى متوسط، بينما تظل النساء الحامالت لشواهد عليا أكثر 

نساء، أكثر من  الحاملين لشهادة من المستوى العالي همعدد العاطلين نصف  حيث أن ،عرضة للبطالة
 .العمل نلم يسبق له نمنه 80%

  30استمرار البطالة الطويلة األمد خاصة لدى النساء

حوالي  في المتوسط تبلغ، حيث شغلالرئيسية لسوق ال اتالسم واحدة من 31الطويلة األمد مدة البطالةتشكل 
 لدىللبطالة  الحجم اإلجمالي من) فأكثر شهرا 12( مدحصة البطالة الطويلة األنسبيا وتهيمن . سنوات 3

لدى الذين  %52,4 حيث تبلغ الشهادة،مع مستوى  وترتفع) %66,1(الرجال  مقارنة مع) %78,2(النساء 
لدى  %83,2ومتوسط  لدى الذين يتوفرون على شهادة من مستوى %74,6و شواهدال يتوفرون على 

 .عالمستوى  من اهدشوالحاملين ل
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 مساهمة مهمة للقطاع غير المهيكل في تقليص البطالة

مناصب الشغل هشاشة ب والذي يتسم، 2007و 1999بين مهيكل، ما القطاع غير الب الشغلحجم  انتقل
من البطالة  تقليصالقطاع في ال هذا هذا يساهموب. 32مليون منصبا 2,216مليون إلى  1,902 من المحدثة،
ربع مجموع تقريبا يمثل وهو ما  ا،شخص 39.300، أي بمتوسط سنوي قدره شخصا 314.200 بزهاء

 .خالل هذه الفترة) %26( المناصب المحدثة

  ستراتيجية استهداف الشغل غير المهيكلاالقطاع غير المهيكل وحجم  : 4 إطـار
  

ثلث ويمثل . ةخفضمنإنتاجية ب ويرتبط عموما ،اهام إفريقيا قطاعا وشمالمنطقة الشرق األوسط ب مهيكلقطاع غير اليشكل ال
منطقة بأن حوالي ثلث اإلنتاج ويتضح من خالل ذلك  33مشتغلينال النشيطين السكانعدد من % 67والداخلي الخام الناتج 

  .حماية اجتماعية ستفيدون من أيةال ي العاملين ثلثيأكثر من أن و وشمال إفريقيا ال يتم التصريح به الشرق األوسط
 

والمتوفرة على يد البلدان الغنية بالموارد الطبيعية نسبيا ب الداخلي الخام ضعيفةالناتج  في المهيكلمساهمة القطاع غير وتعد 
من حيث الموارد الطبيعية  الفقيرة تسجل الدول ،وعلى العكس من ذلك .إيران وسوريا واليمن عاملة مهمة كما هو الحال في

 %40و% 36ما بين ( لمصرح بهمن اإلنتاج غير امرتفعة مثل مصر واألردن وتونس والمغرب نسبة  ليد العاملةالغنية باو
  .%)67و %45ما بين (ساهم في الضمان االجتماعي ة التي ال تملاوة العالقمن  ضعيفةوحصة  ،)داخلي الخاممن الناتج ال

وهكذا، يظل حجم القطاع غير . فالحي والعموميال ينقطاعالالقطاع غير المهيكل وحجم قوي بين ارتباط وجود  ويالحظ
. كما هو الحال بالنسبة للمغرب واليمن شغل اإلجماليفي ال الشغل الفالحيحصة  تتميز بارتفاعالبلدان التي المهيكل كبيرا ب

 الشغل المهيكلن م% 30حوالي ( شغل اإلجماليمجموع النسبة مهمة من المنطقة  منفي عدة بلدان  وميالقطاع العمويمثل 
  .)العالم العربيب
 

ويستحوذ . 1999 سنةشخص  مليون 1,902مقابل  2007 مليون شخص سنة 2,216 ويشغل القطاع غير المهيكل بالمغرب
 هذا القطاعمناصب شغل بثمانية من كل عشرة حوالي و) %53,2( مناصب الشغلأكثر من نصف  قطاع التجارة لوحده على

 يمثل المأجورونو ة مناصب شغل بالقطاع غير المهيكلعشر على منصب واحد من كلالمرأة  وتستحوذ. مهيكلةغير  هي
  .بهذا القطاع% 15,8نسبة 

 
وتشجيع لهذا النوع من الشغل إيجاد حلول إستراتيجية بهدف وضع يجب ، لشغل بالقطاع غير المهيكلهمية اواعتبارا أل

الشغل لتعزيز  مالئمة يةاقتصاد-ماكروسياسات  وضععلى  اإلستراتيجيةه كز هذتوينبغي أن تر. النتقال إلى القطاع المهيكلا
  .)الضرائبالرفع من عائدات و نموال تسريع( بجودة أحسن

 
سياسات  وضعوالمستوى المتدني من الشغل غير المهيكل  في حماية وتشجيع العاملينإلى أهمية  ،وتجدر اإلشارة كذلك

بصفة  وذلك بهدف التخفيف والتقليص ر،المخاط لتدبيروأدوات أفضل  ،للعمال حسنمصممة خصيصا لتوفير فرص أ
 .مناصب الشغل المحدثة جودةوحجم  الرفع منولدى هذه الفئات من الفقر مستدامة 

 مناصب الشغلخلق  الجهوية على مستوىاستمرار الفوارق 

تفاوتات  يالحظ وجودحيث ، متباينة جهوية ةدينامي 2009و 2000بين ما  للشغل اإليجابيالتطور  اكبو
على والذي يقدر  لشغل،حجم االنسبي لتغير الويتراوح معدل . مناصب الشغلمن حيث وتيرة خلق  مهمة

 على صعيد جهة %0,7-جنوب وال على مستوى جهات %6,6+ ما بين، %1,3+نسبة ب الصعيد الوطني
تافياللت - مكناسمن جهات  في كلالوطني  ويقل عدد مناصب الشغل المحدثة عن المتوسط. أزيالل-تادلة
 ةمستويات منخفض تسجلكما  .)%0,8(+تطوان -وطنجة) %0,9(+تاونات -الحسيمة-تازةو) 1,0%(+

 ).%0,5+(والشرق ) %0,3(+بني حسن -شراردة- بكل من جهات الغرب

على المسجل المستوى تغيرا سنويا في الشغل يعادل بولمان -درعة وفاس-ماسة- سوس وسجلت جهات
 مناصب الشغلخلق  من حيثأداء أعلى من المتوسط الوطني  تسجيلتم و). %1,3+( طنيالصعيد الو

                                                 
 .، المندوبية السامية للتخطيط2007و1999، البحث الوطني الخاص بالقطاع غير المهيكل 32
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- دكالةو) %2,9(+ الكبرى الدار البيضاءو) %6,6(+الجنوب :  جهات ، وهيجهاتخمس  على مستوى
  ).منهما واحدة لكل %1,5(+الحوز -تانسيفت- زعير ومراكش- زمور-سال-والرباط )%1,6(+عبدة 

  )2009-2000( الجهات حسب للشغل السنوي التطور : 17مبيان

  
إال أن ، 2009و 2000بين ما  البنية الجهوية للشغلورغم عدم تسجيل أي تغير ملحوظ على مستوى 

الدار البيضاء  تحتل جهة ،جميع القطاعاتباعتبار و. على مستوى هذه البنية جهاتبين التفاوتات هناك 
 سنة النشيطين المشتغلين العدد اإلجمالي الوطني للسكان من %12 ألولى وتستحوذ علىالمرتبة االكبرى 
-وسوس) 2000 سنة %11,2( 2009 سنة %11,4 شغلوالتي ت الحوز- تانسيفت- ، تليها مراكش2009
 %8 نسبة ال تتجاوز حصص الجهات األخرى في الشغل اإلجماليو). 2009 سنة %10,5(درعة -ماسة
  .منهاواحدة لكل 

  المغربي التنموي النموذج لنجاح أساسي عامل : الحكامة تعزيز .3
 أهيله فرصة لتحقيق نقاطيشكل تالذي  ،يعد نجاح النموذج التنموي المغربي رهينا بدعم الجانب المؤسساتي

وفي هذا اإلطار، ومنذ . من شأنها أن تمكن من توفير فرص الشغل وتقليص الفوارق االجتماعيةمهمة  نمو
وقد أعطت هذه التجربة . أطلق المغرب ورشا كبيرا لإلصالحات بتنصيب حكومة التناوب، 1996سنة 

قانون الحريات (العديد من اإلصالحات القانونية وفتحت مجاال العتماد  دفعة قوية لتوسيع هامش الحريات
  )....العامة، قانون السجون، قانون المسطرة الجنائية، مدونة الشغل

وهكذا، مكن الحوار . 1999ية مع اعتالء جاللة الملك محمد السادس العرش سنة وقد تسارعت هذه الدينام
الوطني والتحكيم الملكي من إصدار مدونة جديدة لألسرة تعتبر متقدمة بكل المقاييس في مجال حقوق 

كما اتخذت إجراءات مهمة لفائدة ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان . المرأة والطفل على وجه الخصوص
  . اث لجنة لتعويض ضحايا االختفاء القسري واالعتقال التعسفيعبر إحد

تشريعية وسياسية والواضحة في الخطابات الملكية في اتخاذ تدابير مؤسساتية  ةوقد تجسدت اإلرادة السياسي
وهكذا، تمت مراجعة صالحيات وتكوين المجلس . تهم بشكل مباشر مجال حقوق اإلنسان والديمقراطية

ديوان ككما تم إحداث هيئات أخرى . اإلنسان وإحداث هيئة اإلنصاف والمصالحة االستشاري لحقوق
  ...الهيئة العليا لالتصال السمعي البصريو المعهد الملكي للثقافة األمازيغيةو المظالم

ودعم الحكامة  ،تخليق الحياة العامةعلى مستوى الرغبة في تكريس دولة الحق والقانون كما تجسدت 
 ،العديد من التدابير ذوذلك عبر اتخا ،ستوى الوطني وعلى مستوى الجماعات المحليةالجيدة على الم

خصوصا إحداث مجلس المنافسة وهيئة الوقاية من الرشوة ومؤسسة الوسيط ومجلس الجالية المقيمة 
  ...بالخارج
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 امثل مهامههيئة استشارية تتعبارة عن العمل على تفعيل المجلس االقتصادي واالجتماعي، وهو كذلك وتم 
حول التوجهات العامة لالقتصاد الوطني ومتابعة تنفيذ السياسات االقتصادية  ااألساسية في إعطاء رأيه

في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ااقتراحاتهصياغة واالجتماعية الوطنية والجهوية والدولية و
  .والبيئية

ومراجعة  ،ابير هامة من بينها إصدار الميثاق الجماعي الجديدتدتم اتخاذ وعلى مستوى الجماعات المحلية، 
  .2010وإطالق مسلسل الجهوية الموسعة خالل سنة  ،المحليةالجماعات مالية 

عملت بالدنا على فتح ورش كبير إلصالح ومن أجل مواكبة وضع استراتيجيات وسياسات قطاعية، 
الهادفة لتخليق هذه اإلدارة، والرفع من فعاليتها عبر اتخاذ مجموعة من اإلجراءات  34اإلدارة العمومية

  .وكفاءتها، وتحسين التنسيق بين مختلف اإلدارات العمومية وتعزيز شفافية تدبير الشأن العام

المؤسساتية والقانونية الذي التزمت به المملكة  اإلصالحاتمسلسل دستورية لتتويج المراجعة الوقد جاءت 
حيث يؤكد الدستور الجديد على ركائز الهوية  ،قلة ديمقراطية نوعيةل نشكت، وفي السنوات األخيرة

داخلها دعم تت ،برلمانية واجتماعيةستورية السلط في إطار ملكية دوتوازن  المتعددة للمملكة ويعزز فصل
  . سلط البرلمان

األداء كما شكل الدستور المغربي الجديد مناسبة هامة إلجراء التغيرات الهيكلية الضرورية لتحسين 
يتعلق األول باعتماد قانون تنظيمي جديد للمالية . االقتصادي وتحقيق نمو مستدام عبر محورين أساسيين

، وكذا الشراكة ويربط بين التعاقد حول األهداف وتحمل المسؤوليةقرب يهدف لتحقيق انسجام سياسات ال
  .ي الالزم للقطاع الخاصمناخ األعمال لتحقيق التغيير الهيكلأهيل أما المحور الثاني فيهم ت

 نموذج للحكامة السياسية والسوسيو اقتصادية: الدستور المغربي الجديد  .1.3

يندرج إصالح الدستور المغربي الجديد في إطار اإلرادة الملكية لمواصلة الجهود الرامية لبناء دولة الحق 
، حدد جاللة الملك 2011ففي خطابه التاريخي لتاسع مارس . والقانون وتلبية تطلعات الشعب المغربي

  .الكيفية التي يجب اتباعها لتحقيقهالتوجيهات الكبرى لهذا اإلصالح وكذا 

 للمملكة والمرتبطة بمختلف السلطهات، يتعلق األمر بالمحاور األساسية للبنية الدستورية فبالنسبة للتوج
وبالنسبة للخطة  .التشاركية وحريات المواطنين وكذا آليات ومؤسسات الحكامة الجيدة والديمقراطيةوحقوق 

من المشاريع  العديدالمتبعة لبلورة هذا اإلصالح، فقد تم اعتماد مقاربة تشاركية والتي اتبعتها بالدنا إلنجاز 
  .1999الهيكلية منذ سنة 

مكونات المجتمع المدني، باإلضافة إلى التنظيمات السياسية على مشاركة  هذه المقاربةاعتمدت وقد 
اإلصالحية للجنة المكلفة بإعداد هم مذكرات ونقدم هؤالء الفاعل، حيث اقتصاديين سوسيووالفاعلين ال

  .آلرائهم وتطلعاتهم وانتظاراتهموالتي استمعت  الدستور

الحراك الذي يعرفه المحيط الجهوي في ظل وبذلك يشكل الدستور المغربي الجديد وثيقة جد متقدمة 
مع الحفاظ  ةالبرلمانيالملكية الجديد تكون بالدنا قد اعتمدت نظام هذا الدستور فبإصدار  .لمغربوالدولي ل

النظام الدستوري المغربي على الفصل والتوازن والتعاون حيث يرتكز ، على خصوصياتها كملكية مواطنة
بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وعلى الديمقراطية المواطنة والتشاركية ومبادئ الحكامة 

  .وربط المسؤولية بالمحاسبة الجيدة

  األساسية للحقوق حقيقي ميثاق إعالن

. بلور الدستور المغربي الجديد ميثاقا حقيقيا للحقوق والحريات األساسية مع ربطها بواجبات المواطنة
وهكذا، تلتزم الدولة بتحقيق مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة عبر إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل 
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لتمييز وتكريس حق المواطنين والمواطنات في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة أشكال ا
  .والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام اإلدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة،

توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية و كما تلتزم السلطات العمومية باتخاذ التدابير المالئمة لتحقيق
للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن هم تيسير ولوجكذا و ،تماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية للبالداالج

طاقاتهم الخالقة واإلبداعية في كل هذه براز والرياضة واألنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية إل
  . في تحقيق هذه األهداف وسيساهم إحداث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي. المجاالت

تها بما يضمن وحد وتعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية واالجتماعية واالقتصادية لألسرة
ويضمن  .لهذا الغرض مجلس استشاري لألسرة والطفولة، حيث سيتم إحداث واستقرارها والمحافظة عليها

معترف بها للمواطنين والمواطنات المغاربة، الدستور المغربي الجديد تمتع األجانب بالحريات األساسية ال
ويمكن لألجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في االنتخابات المحلية، بمقتضى القانون أو تطبيقا التفاقيات 

 .دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل

  تعزيز استقاللية السلطة القضائية

روضة على القضاء، وال يتلقى القاضي بشأن يمنع الدستور المغربي الجديد كل تدخل في القضايا المع
يعاقب القانون كل من حاول التأثير على كما . مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات وال يخضع ألي ضغط

 . القاضي بكيفية غير مشروعة

، بحرية التعبير بما يتالءم مع )112الفصل ( ويتمتع القضاة، الذين لهم نظام أساسي محدد بقانون تنظيمي
أخالقيات القضاء وواجب التحفظ، حيث يمكنهم االنتماء لجمعيات أو خلق جمعيات مهنية في إطار احترام 

 .واجب الحياد واالستقالل والشروط التي يحددها القانون

باالستقالل  الجديدويتمتع المجلس . وجاء المجلس األعلى للسلطة القضائية ليعوض المجلس األعلى للقضاء
ويسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، السيما فيما يخص استقاللهم وتعيينهم اإلداري والمالي 

 وتنظيم انتخاب طرق تنظيمي قانون يحدد الدستور، من 116 الفصل وحسب. وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم
 سطرةوم للقضاة، المهنية الوضعية بتدبير المتعلقة والمعايير القضائية، للسلطة األعلى المجلس وسير
 .التأديب

ويضع المجلس، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات المالئمة 
 آراء صدر المجلس األعلى للسلطة القضائية، بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان،يكما . بشأنها

 .سلطفصل ال مبدأمفصلة حول كل مسألة تتعلق بسير القضاء مع مراعاة 

وتكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية، الصادرة عن المجلس األعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن 
ويرأس جاللة الملك محكمة . بسبب الشطط في استعمال السلطة، أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة

تم توسيع صالحيات المحكمة،  ، وقدويعتبر الرئيس األول لمحكمة النقض رئيسا مفوضا للمجلس النقض
  . القاضيات التي حلت محل المجلس األعلى، مع ضمان تمثيلية حقيقية للنساء

 المحكمة تنظيم قواعد تنظيمي قانون يحدد حيث الدستوري، المجلس الدستورية المحكمة عوضت كما
 لمراقبة باإلضافةو). 131الفصل...(أعضائها ووضعية أمامها، المتبعة واإلجراءات وسيرها الدستورية
 مطابقة في الدستورية المحكمة تبث االستفتاء، وعمليات البرلمان أعضاء انتخاب وصحة القوانين دستورية
  .عليها المصادقة قبل أو بتنفيذها، األمر إصدار قبل للدستور الدولية االتفاقيات

 في النظر أثناء أثير ون،قان دستورية بعدم متعلق دفع كل في بالنظر كذلك الدستورية المحكمة وتختص
 التي وبالحريات بالحقوق يمس النزاع، في سيطبق الذي القانون، بأن األطراف أحد دفع إذا وذلك قضية،
 ).133 الفصل( تنظيمي قانون يحددها وإجراءات شروط حسب وذلك الدستور، يضمنها
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  دسترة الجهوية الموسعة

 التعاون وعلى الحر، التدبير مبادئ على الجديد المغربي الدستور إطار في والترابي الجهوي التنظيم يرتكز
 التنمية في مساهمتهم من والرفع شؤونهم، تدبير في المعنيين السكان مشاركة يؤمن كما والتضامن،
 تنظيمي قانون على الدستور من 146 الفصل ينص اإلطار، هذا وفي. والمستدامة المندمجة البشرية
 أعضاء وعدد ديمقراطية، بكيفية لشؤونها األخرى الترابية جماعاتوال الجهات تدبير شروط سينظم

 وكذا االنتدابات، بين الجمع منع وحاالت التنافي، وحاالت الترشيح، بأهلية المتعلقة والقواعد مجالسها،
 .المذكورة المجالس داخل النساء تمثيلية تحسين وأحكام االنتخابي، النظام

 السياسات إعداد وفي للدولة، العامة السياسة تفعيل في األخرى الترابية والجماعات الجهات ستساهم وهكذا،
 الترابية والجماعات الجهات، مجالس ستضع كما. المستشارين مجلس في ممثليها خالل من الترابية،
 إعداد في والجمعيات والمواطنين المواطنات مساهمة لتيسير والتشاور، للحوار تشاركية آليات األخرى،
 المجلس مطالبة بهدف عرائض تقديم والجمعيات والمواطنين للمواطنات ويمكن. وتتبعها لتنميةا برامج
  . أعماله جدول ضمن اختصاصه في تدخل قضية أية بإدراج

 من إليها منقولة واختصاصات الدولة مع مشتركة واختصاصات ذاتية اختصاصات الترابية وللجماعات
 مرصودة مالية وموارد ذاتية، مالية موارد على األخرى، الترابية اتوالجماع الجهات وتتوفر. األخيرة هذه
 مقترنا يكون أن يجب األخرى الترابية والجماعات الجهات إلى الدولة تنقله اختصاص وكل. الدولة قبل من

 يدا،جد ترابيا تقطيعا يقترح فإنه للجهوية، االستشارية اللجنة لتقرير وبالنسبة. له المطابقة الموارد بتحويل
. التسيير مجال في باستقاللية تمتعها مع جهة عشر اثنتي إلى عشر ستة من المملكة جهات عدد ينتقل حيث
 بين للتضامن صندوق للجهوية االستشارية اللجنة تقرير من وبتوصية الجديد الدستور على بناءا يحدث كما

 .الجهات

 دسترة مؤسسات الحكامة الجيدة

وهكذا فقد تم . د عناية خاصة لتخليق الحياة العامة ومبادئ الحكامة الجيدةأولى الدستور المغربي الجدي
ديباجة اعتماد العديد من المقتضيات التي ترمي إلى تعزيز الحكامة الجيدة بمؤسسات الدولة بدءا من 

ي ف اإلرادةوقد تجسدت هذه . لبناء دولة ديمقراطية يةمن الحكامة الجيدة دعامة أساس تجعلتي الدستور ال
الباب الثاني عشر من الدستور الذي خصص بالكامل لهيئات الحكامة الجيدة خصوصا الهيئة الوطنية 

  .للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

ودسترة  ،وقد تبلور الطابع الدستوري للحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة 
ذ السياسات الرامية لمكافحة الرشوة وتخليق الحياة العامة مع الحرص على المؤسسات المكلفة بإعداد وتنفي

والهيئة  ،ويتعلق األمر بمجلس المنافسة .تمكين هذه المؤسسات من اآلليات الضرورية لتحقيق هذه األهداف
عزيز كما تم ت. والهيئة العليا لالتصال السمعي البصري ،الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

  .المال العامدور المجلس األعلى للحسابات في مجال الرقابة على 

وبهدف ضمان المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج لخدمات المرافق العمومية وتكريس معايير 
ية الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، سيتم، بناءا على الدستور الجديد، اعتماد ميثاق للخدمات العموم

يحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير اإلدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية واألجهزة 
  . العمومية

وبخصوص ربط المسؤولية بالمحاسبة، فقد أوجب الدستور على كل شخص، منتخبا كان أو معينا، يمارس 
لتي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مسؤولية عمومية، أن يقدم تصريحا كتابيا بالممتلكات واألصول ا

  .مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخالل ممارستها وعند انتهائها
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  تعزيز سلطات البرلمان

مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويضم هذا : الجديداحتفظ البرلمان المغربي بغرفتيه في الدستور 
ات المهنية للمشغلين األكثر تمثيلية وممثلي األخير ممثلي الجماعات الترابية والغرف المهنية والمنظم

 .المأجورين

ويمارس البرلمان السلطة التشريعية بشكل حصري، حيث يصوت على القوانين ويراقب عمل الحكومة 
وأصبحت مشاريع القوانين تودع . وقد تم توسيع مجال القانون وتوضيحه. ويقيم السياسات العمومية

، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات باألسبقية لدى مكتب مجلس النواب
 .35الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا االجتماعية، تودع باألسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين

العمل ممارسة المهام المنوطة بها في إطار من تمكنها  يضمن الدستور للمعارضة البرلمانية حقوقاو
ويضمن الدستور، بصفة خاصة، للمعارضة حيزا زمنيا في وسائل اإلعالم . حياة السياسيةالبرلماني وال

الرسمية يتناسب مع تمثيليتها والمشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، السيما عن طريق ملتمس 
 .الرقابة، واألسئلة الموجهة للحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق

  ظيمي للماليةالقانون التنمراجعة  .2.3

إلى تحديث هياكل  ،من جهة ،انخرط المغرب خالل السنوات األخيرة في ورش كبير لإلصالحات يهدف
إلى التوزيع العادل لثمار النمو خصوصا لفائدة  ،االقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته، ومن جهة أخرى

صلب انشغاالت المسؤولين  كما يعتبر تعزيز أسس الحكامة الجيدة وتدبير القرب في. الفئات المعوزة
  .وكل ذلك بهدف تحسين فعالية وشفافية العمل الحكومي. المغاربة

القانون ولمواكبة دينامية هذه اإلصالحات وتحديث اإلطار القانوني لتنفيذها، تم الشروع في مراجعة 
 الدستور من 75 الفصل وحسب .حكوميباعتباره آلية أساسية لتنفيذ ومراقبة العمل ال 36التنظيمي للمالية

 البرلمانية المناقشة لتعزيز الضرورية والمعطيات والوثائق المعلومات طبيعة التنظيمي القانون هذا يحدد
 .المالية قانون مشروع حول

كما . ودعمه وتحسين فعاليتهتدبير الشأن العام تهدف هذه المراجعة إلى إعطاء نفس جديد لتحديث كما  
ز قوة مواكبة تنفيذ اإلصالحات الهيكلية مع مواصلة الجهود الرامية لتعزيتروم تعزيز دور الميزانية في 

، ويتعلق األمر بتقوية ه المراجعةكما اتخذت تدابير أخرى لتحقيق أهداف هذ. اقتصادي اإلطار الماكرو
ار رقابة البرلمان على السياسات العمومية وتوفير الظروف المالئمة لتعزيز الحكامة الترابية وتحديث اإلط

  .الميزاناتي بهدف ضمان فعالية وشفافية أكبر

من تحسين جودة المعطيات الموضوعة رهن  القانون التنظيمي للماليةمراجعة مكن توفي هذا اإلطار، س
مما سيساعدهم على أداء مهامهم المرتبطة بمراقبة العمل الحكومي وتوضيح سلطة ، إشارة منتخبي األمة

وسيمكن هذا اإلصالح كذلك من مراجعة  .احترام المقتضيات الدستوريةتعديل القانون المالي في إطار 
آليات برمجة الميزانية وتنفيذها ومراقبتها، وذلك بهدف تعزيز مسؤولية المدبرين وتكريس ثقافة جديدة 

  .للكفاءة والمساءلة والشفافية

 الزالت مفتوحة  مومسارات تقدإنجازات  :األعمالإصالح مناخ  .3.3

م لالستثمار في ضمان نمو قوي ومستدام، عملت السلطات العمومية خالل السنوات نظرا للدور الها
وقد مكنت هذه . األخيرة على إنجاز العديد من اإلصالحات بهدف تحسين مناخ األعمال بالمغرب

                                                 
المتعلق بمجلس  27.11يمي رقم بتنفيذ القانون التنظ) 2011أكتوبر  14( 1432ذي القعدة  16الصادر في  1.11.165تم نشر الظهير الشريف رقم   35

  .2011أكتوبر  17بتاريخ  5987الجريدة الرسمية عدد بالنواب 
 2012لمزيد من التوضيحات، يرجى االطالع على المذكرة التقديمية لمشروع القانون المالي لسنة  36
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اإلصالحات، التي همت اإلطار المؤسساتي والتشريعي والتنظيمي، من حصول المغرب على درجة 
وقد تمت اإلشادة . التصنيف االئتماني الدوليةمن طرف مؤسسات  « Investment Grade »االستثمار

التقييم الذي قامت به منظمة التعاون والتنمية االقتصادية الستراتيجية تطوير مناخ من خالل بهذه الجهود 
  .في هذا المجالإضافية يجب تبنيها األعمال، كما أوصت بإصالحات 

مما مكنه من االنضمام  ،ومؤسساتيا مشجعا لدخول االستثمارات األجنبيةوقد طور المغرب إطارا قانونيا 
اللجنة الوزارية لالستثمار  ثفباإلضافة إلحدا. للجنة االستثمار بمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية

والمراكز الجهوية لالستثمار، تعزز اإلطار المؤسساتي بإحداث الوكالة المغربية لتطوير االستثمارات 
  .مكلفة بتطوير وإنعاش االستثمارات بالمغربوال

كما تدعم اإلطار التنظيمي بإصدار العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية المواكبة للمعايير القانونية 
ويتعلق األمر بقانون التحكيم والوساطة وقانون المحاكم التجارية، وكذا القانون المتعلق بالشركات . الدولية

محدودة والذي يهم تبسيط مساطر إنشاء هذا النوع من الشركات عبر إلغاء الرأسمال ذات المسؤولية ال
كما يوجد حاليا مشروع للمراجعة الشاملة لمرسوم الصفقات العمومية في طور . األدنى المتطلب إلنشائها

  .اإلعداد

المشترك ي بالرقم التعريفوفي إطار تبسيط المساطر اإلدارية، تمت الموافقة على المرسوم الخاص 
غير  .للمقاولة، ويرمي هذا المرسوم إلى تسهيل تبادل المعلومات حول المقاوالت بين اإلدارات العمومية

أنه يجب تعزيز هذه االنجازات ببذل المزيد من الجهود في سبيل تنسيق أكبر للمساطر اإلدارية المرتبطة 
لب األمر تطوير اإلطار العقاري ودعم كما يتط. وبتحسين شفافيتها من جهة أخرى ،باالستثمار من جهة

لحل الخالفات وسائل وكذا دعم التحكيم والوساطة ك بالملكية الفكرية اتطبيق القوانين المرتبطة خصوص
  .بين الدولة والمستثمرين األجانب

 لتطويرخصوصا بين الوكالة المغربية مؤسساتي في مجال إنعاش االستثمار، كما يجب تبسيط التنسيق ال
  .ارات والمراكز الجهوية لالستثمارثماالست

وفي مجال الخوصصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، سيمكن التقدم الملموس المسجل في هذا 
المجال من إجراء إصالحات جديدة خصوصا عبر مأسسة وحدة خاصة بالشراكة بين القطاعين العام 

  .ثارهاوالخاص وتوسيع حقل نشاط هذه الشراكة وتقييم أفضل آل

وبخصوص اإلصالح الضريبي، يجب متابعة وتدعيم إجراءات تبسيط وترشيد وتحديث النظام الجبائي 
مندمج وتحسين ضريبي وتهدف هذه اإلجراءات إلى تحسين الفعالية الجبائية عبر وضع نظام . المغربي

  .الخدمات المقدمة للمواطنين

لق التحديات المطروحة بتحسين تمويلها عبر دعم وفيما يخص مواكبة المقاوالت الصغرى والمتوسطة، تتع
 .نظام الضمان وتحسين الخبرات العالمية للمقاوالت وكذا تشجيع االبتكار

ويشكل الرأسمال البشري بعدا هاما له آثار متعددة على تحسين مناخ األعمال، ومن تم تظهر أهمية 
ويجب . لمتعلقة بالتعليم والتكوين والشغلالتحديات المطروحة على مستوى التنسيق بين مختلف السياسات ا

بالتالي تعزيز التكوين بالتدرج والتكوين المستمر وتطوير التكوين في التخصصات المرتبطة بحاجيات 
  .المقاوالت خصوصا بالنسبة للمهن العالمية للمغرب

 ،والمؤسساتيالعديد من التدابير بهدف تدعيم اإلطار القانوني تم اتخاذ وفي مجال محاربة الرشوة، 
 الوطنية الهيئة وإحداثخصوصا عبر إصدار القانون المتعلق بتبييض األموال وقانون التصريح بالممتلكات 

الحق والقانون  دولة تدعيم اتجاه في الجهود هذه وستتواصل  .ومحاربتها الرشوة من والوقاية للنزاهة
 .على المعلومات وتطوير التعاون الدوليوإصالح قطاع العدل والموافقة على القانون المتعلق بالحصول 
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 ةـــمقدم
في إطار رؤية حكومية منفتحة على التحوالت االقتصادية واالجتماعية وفق التوجيهات الملكية  

والتي من شأنها إحداث  تنفيذ مختلف البرامج القطاعية عزيزوت بتسريع التزمت الحكومة الجديدة السامية،
الحكومي إلى مواصلة بناء اقتصاد وطني قوي  االلتزام ويهدف هذا. تغييرات هيكلية في االقتصاد المغربي

متنوع الروافد القطاعية والجهوية وتنافسي ومنتج للثروة وللشغل الالئق وضامن للتوزيع العادل لثمار 
ج هذه الرؤية الطموحة في إطار الدينامية القوية لإلصالحات والتوزيع القطاعي للسياسات وتندر. النمو

العمومية، مبنية على مرجعية منفتحة على التحديات والفرص على الصعيد الجهوي والوطني والدولي 
  .االقتصاد المغربي والتي مكنت من تحول هيكلي لبنية

خالل الفترة الممتدة ما % 4,2للنمو  ةجديد عتبةحول من بلوغ بفضل هذا الت قتصاد الوطنيوقد تمكن اال
عن طريق تعزيز مكانة القطاع الثالث  ،ومن تنويع مصادر نموه االقتصادي خاصة) 2010و 2007بين 

خالل سنوات  ،كما أظهر المغرب قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات الخارجية. في النسيج اإلنتاجي
مساهمات بإعادة توزيع  التي تميزتللفروع اإلنتاجية و ةالجديد ركيبةلتا بفضلاألزمة االقتصادية، 

التوزيع يرجع صمود االقتصاد الوطني كذلك إلى و. القطاعات االقتصادية في النمو والتشغيل واالستثمار
  . كذا بروز مؤهالت جهوية جديدة مدعومة بالمخططات القطاعيةو ،الجغرافي الجديد للنمو

مكتسبات التدعيم في اتجاه لنموذج المغربي للتنمية ات القطاعية قد رسخت رؤية ويبدو أن السياسا
كذا و تصحيحهاالتي يتعين  االختالالتو ،تحديد اإلجراءات ذات األولويةاآلفاق المستقبلية، مع  استشرافو

  .تقييم هذه السياسات ضرورة حتميةمن  ، مما يجعلعوامل النمو التي يجب تطويرها

الظرفية العالمية ظل ه الثالث لتقييم السياسات القطاعية في ءر االقتصادي والمالي جزويخصص التقري
المحيط الدولي من أجل بتطور  ارتباطا ،الديناميات القطاعيةويحلل عرض ستحيث ي، والوطنية الراهنة

غرافية يتسم بإعادة ترتيب جالخروج بخارطة للمخاطر والفرص المتاحة والمحتملة في ظل اقتصاد عالمي 
االضطرابات السياسية واالجتماعية التي تعرفها منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا كانت  إذاو. النمو

 فإنها، خاصة الطاقية منها، وليةارتفاع أسعار المواد األ من جراءفي تغذية المخاطر والمخاوف تساهم 
 وطنيلية، تفتح اآلفاق أمام االقتصاد التؤشر بالمقابل بتحوالت إستراتيجية جديدة على مستوى األسواق الدو

  .طموحات بالدناوالقطاعي والجغرافي بما يتناسب ين من جديد على الصعيد للتموقع

اإلصالحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، السياسات من ويضع السياق الوطني، المطبوع بزخم 
بتدعيم الفضاءات المؤسسساتية الرامية إلى  أولها نهج حكامة كفيلة. العمومية أمام مجموعة من التحديات

السياسات العمومية في  نجاعةكما يشكل تحدي الجهوية مفتاح نجاح و. سق السياسات العموميةاتنضمان 
المرتبط بتمويل تحدي بعد ذلك الويأتي . والتقارب بين الجهاتالمشتركة دئ القرب والمسؤولية اإطار مب

االجتماعي كما يعتبر التماسك . ك من إيجاد بدائل جديدة وفعالة للتمويلوما يتطلب ذلالمخططات القطاعية 
ال يمكن أن يكون النموذج القطاعي للنمو ناجعا ما لم يأخذ بعين االعتبار أحد التحديات الكبرى، حيث 

الجانب االجتماعي عن طريق إنعاش التشغيل وتعزيز اندماج المرأة في سوق الشغل والرفع من مستوى 
مع متطلبات  المناهج التعليميةمة ءإصالح منظومة التربية والتكوين من أجل مالذلك ويتطلب . اتالكفاء

  .وكذا ربط نظام التكوين باحتياجات المخططات القطاعية ،سوق الشغل

 التصدير محركات لتعزيز موجهة استراتيجيات .1
طموح للقطاعات  لى استهدافالقائمة ع على تسريع وتيرة تنفيذ االستراتيجيات القطاعية المغرب دمأق

النمو، وإعادة تموقع  ها على إمكانيات تنافسية، وذلك لتحفيزفيوالتي يتوفر  ،الموجهة نحو التصدير
  .العجز التجاريالحد من تدهور و اإلمكانات العالية، ذات القطاعات المهيكلة
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  لتعزيز هيكلة قطاع الصيد البحري جديدةإستراتيجية  .1.1

 1,2 حيث مكن من تحقيق ما يناهز ،بحري واحدا من بين ركائز االقتصاد الوطنييعتبر قطاع الصيد ال
ا القطاع على هذويتوفر  .منصب شغل 660.000أكثر من وخلق  2010مليار دوالر من الصادرات سنة 

وبهدف االستغالل األمثل للموارد البحرية وتعزيز الصادرات  .وعدة مؤهالت تتيح له فرص جد مهمة للنم
مشاريع وتدخالت مخطط أليوتيس من خالل  تفعيل يةالمغربالحكومة عتزم ت، ةتوى السوق الدوليعلى مس
ه تا تحسين تنافسيذوك ،هدف إلى تشجيع تنمية مستدامة للقطاع وتأهيل وتحديث مختلف مكوناتهمبتكرة ت

  .نجازاتهإو

  أمثل للموارد البحرية إمكانات عالية لتنمية القطاع تتطلب استغالال .1.1.1

 امتدادعلى وتنوعه المخزون السمكي  نظرا لغنى ،قطاع الصيد البحريمهمة في مؤهالت ب المغرب يتميز
التجربة المكتسبة في ميدان الصناعة التحويلية  كذاو، خاصة األوربية منها ،، والقرب من األسواقيهساحل

 ةالسوق العالمي ع على مستوىقكلها عوامل تتيح للمغرب امتيازا تنافسيا للتموو للموارد البحرية،
  .للمنتوجات البحرية

 االختالالت التي تعاني منهاه المؤهالت بصفة جيدة بسبب ذلك، ال يستفيد القطاع من هذوبالرغم من 
اإلنتاج الذي ال يمكن من المحافظة على األسماك مما يؤثر سلبا  آليات تقادمنذكر منها و ،سلسلة اإلنتاج

البنيات التحتية لتفريغ الخصاص في يحول لك، ذباإلضافة إلى . إلى الموانئ اقبل وصوله جودتهاعلى 
نقص في تثمين اإلنتاج السمكي إثر الإلى وتجدر اإلشارة  .دون تثمين اإلنتاج بالقدر الكافي ،األسماك

كما يتم تصدير . تحويل أكثر من نصفه إلى منتجات ذات قيمة مضافة ضعيفة مثل زيت ودقيق األسماك
 .تاج دون أي تحويلحصة مهمة من اإلن

 ةمحدودأصناف  يهاعل هيمنتي تالصادرات وال بنيةفي تنويع  اومن ناحية أخرى، يالحظ أن هناك ضعف
المعلبة (أنواع المنتجات و )األنشوجةو ،السردينوالكمبري، والحبار، واألخطبوط، (من األسماك 

سبانيا إليدية الرئيسية خاصة ه الصادرات في األسواق التقهذتتمركز  ،لكذوعالوة على ). والمجمدة
  .حجمهامن  %68من قيمة الصادرات و %83واليابان باستيعابهما 

الذي من شأنه أن يلعب  ،ا النشاطذيواجه هو. اتربية األحياء المائية ضعيفيبقى تطور لك، ذوباإلضافة إلى 
وعدم  ،رتفاع سعرهوا ،إنتاج السمك، عدة مشاكل نذكر منها الخصاص في العقار تطويردورا فعاال في 

  .من حيث استيراد المدخالت ةالسوق العالميبا االرتباط القوي ذوك ،مة اإلطار القانونيءمال

  تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ مخطط أليوتيس .2.1.1

من أجل معالجة نقط الهشاشة التي  "أليوتيس"لإلستراتيجية الجديدة  2009أعطيت االنطالقة برسم سنة 
  . توفير إطار منظم لتنميتهتحول دون تطوير القطاع و

، 2020مليار درهم في أفق سنة  21,9ه اإلستراتيجية إلى تحقيق ناتج داخلي خام يصل إلى ذوتهدف ه
مباشر، ورقم معامالت في  ألف منصب شغل 115خلق سنويا، وللفرد كلغ  16حدود في  محليواستهالك 

من أصناف األسماك  %95دام لحوالي مستتدبير ا ضمان ذوك ،مليار دوالر 3,1التصدير يقدر بنحو 
  .المستغلة

 يمكن اعتبارهاه اإلستراتيجية، تم تفعيل مجموعة من المشاريع ذوبعد سنة ونصف من االنطالقة الفعلية له
 لك من خالل وضع، سنةذتهم في المرتبة األولى محور االستدامة و، )امشروع 14( موسةإنجازات مل

من الجهات الساحلية وتشمل  %65لف الجهات والتي تهم حاليا ، مخططات تهيئة المصايد بمخت2010
 .المائية األحياءكما تم خلق وكالة تنمية تربية . مصايد األسماك السطحية والكمبري والطحالب البحرية
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، تم على الخصوص وضع نظام مراقبة البواخر باألقمار القطاع أداءطويريخص محور ت فيماو
التي  الحاوياتمشروع، كما تم تعميم استعمال البهدف محاربة الصيد غير  االصطناعية، واتخاذ إجراءات

ويهم هذا المحور كذلك تطوير . تستجيب للمعايير المعتمدة، وذلك عبر استعمال الصناديق البالستيكية
 70ونشير في هذا اإلطار إلى تهيئة سوق جديد للسمك بأكادير خصص له استثمار بحجم . البنيات التحتية

 .ن درهممليو

قطب  إنشاءنخص بالذكر منها  ،اتخاذ مجموعة من اإلجراءات فقد تمأما بخصوص محور التنافسية، 
  .هبأكادير الذي تم االنتهاء من تسويق الشطر األول من) هليوبوليس(التنافسية 

وبالموازاة مع اإلجراءات التي تم اتخاذها في إطار مخطط أليوتيس، تم تفعيل مجموعة أخرى من 
وذلك بالتشاور مع  ،2011نسخة جديدة لبرنامج إبحار خالل شهر ماي ببلورة جراءات تتعلق أساسا اإل

   .مختلف الفاعلين في القطاع

 10.600إلى تجهيز حوالي  ،2014و 2011وتهدف هذه النسخة الجديدة التي تهم الفترة الممتدة بين 
لك، يتوخى ذإضافة إلى . بالمحركات قارب صيد تقليدي بمعدات التخزين، والحفظ، واالتصال، وكذا

جودة األسماك، وكذا تحسين  المحافظة علىصيانة والباخرة صيد بمعدات  1.270البرنامج تجهيز 
حديثة  بوحدات عتيقة سفينة 389 وكذا استبدال، ظروف العمل والعيش على متن البواخر

 .البوليستر أو بالخشب مبنية

االتفاقية ن إفالمغرب واالتحاد األوربي في مجال الصيد البحري،  ومن جهة أخرى، وفي إطار التعاون بين
. ي يجري التفاوض بشأنها، ينبغي أن تكون أكثر فائدة اقتصاديا وبيئياتالو المعمول بها بين الطرفين

لسفن  أن ال تشمل فرص الصيدعلمية، ومعايير الصيد على  حصص، ينبغي أن يستند توزيع اكذوه
نحو يمكن التفاق على هدا اصمم ي، ينبغي أن وكذلك. ألسماكالزائدة للمخزونات ى اواالتحاد األوروبي س

أسطول الصيد  أهيلتحديث وت ال سيما من حيث أليوتيس،ط خطتلك الخاصة بم جراءاته فيإدماج إمن 
   ..ساحليال

اط من خالل مخطط أليوتيس، يستوجب تعزيز انخر ةوتجدر اإلشارة إلى أن تحقيق األهداف المتوخا
وعالوة على ذلك، ينبغي لمخطط أليوتيس رفع تحديات  .مختلف مهنيي القطاع في جل اإلجراءات المتخذة

مع تطلعات  ويستوجب األمر توفير إنتاج يتالءم. ةع على مستوى السوق العالميقجديدة تتعلق أساسا بالتمو
واع جديدة من المنتجات أنعلى  االعتمادالزبناء ومع مختلف االستعماالت المطلوبة، مما يستدعي 

باتجاه تعزيز الخدمات اللوجستيكية خصوصا  كما يستوجب. لمعايير الصحية والجودة المطلوبةاالمتثال لو
 .الجهات ذات الطلب المرتفع مثل إفريقيا والشرق األوسط والواليات المتحدة األمريكية

ياء المائية المساهمة في دعم اإلنتاج وفيما يتعلق بتدبير الموارد البحرية، فمن شأن تطوير تربية األح
شارة الى أن البرنامج تجدر اإل ،وفي هذا الصدد .الوطني والحد من الضغط على المخزون السمكي

وتشجيع تسويق منتجاتها في  سلسلةال هاالستثمار في هذ دعمل يوضع إطار قانوني وتنظيمالحكومي يعتزم 
  .. على حد سواء جيةرخاق المحلية والاسواأل

حصيلة نصف مرحلية مشجعة مع استمرار :  الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي .2.1
 بعض اإلختالالت الهيكلية

من أجل ترسيخ إستراتيجية صناعية جديدة تقوم على استهداف قطاعات ذات قيمة مضافة عالية يتمتع فيها 
 ، خاللمع القطاع الخاص، وضعت الدولة بشراكة ..)القرب الجغرافي، كلفة اإلنتاج(المغرب بمزايا مهمة 

الذي يطمح إلى  ،ويهدف هذا الميثاق. 2015-2009الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي  ،2009فبراير 
إلى تعزيز الناتج المحلي اإلجمالي  ،خلق قطاع صناعي قوي ودعم مساهمته في االقتصاد الوطني

مليار درهم وخلق  95 حواليوصادرات القطاع ب 2015مليار درهم في أفق  50 نحوالصناعي ب
  .مليار درهم من االستثمارات األجنبية 50لب وكذا إلى ج ،منصب شغل 220.000
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اإليجابية للميثاق الوطني لإلقالع الصناعي على  ثار، بدأت تبرز اآلطالقهناوبعد مضي سنتين عن 
غرب التي تشكل ؤكد ذلك تطور الصادرات والتشغيل بقطاعات المهن العالمية للميالصناعة الوطنية كما 

 .أهم محور لإلستراتيجية الصناعية الجديدة

  عمومعلى النتائج مشجعة 

 27,5حيث انتقلت من  ،2010و 2009للمغرب ارتفاعا مهما ما بين حققت صادرات المهن العالمية 
مليار  6,2مع العلم أن هذه الصادرات لم تتجاوز  ،%39أي بزيادة بلغت  ،مليار درهم 38,2مليار إلى 

أي  %50ويشير التوزيع القطاعي إلى ارتفاع صادرات قطاع السيارات بنسبة . 2004هم خالل سنة در
) %29(+، وترحيل الخدمات )%38(+مليار درهم متبوعا بقطاع صناعة الطائرات  6,3بفائض تجاوز 
  ).%24(+واإللكترونيك 

منصب شغل  14.500يد عن ما يز ،2010سنة  ،قطاعاتهذه ال خلقتل، فقد يشغتال بمجالوفيما يتعلق 
منصب من  114.500إلى  100.000لتمكن بذلك من رفع مستوى التشغيل اإلجمالي لهذه األنشطة من 

 8.300قطاع السيارات بالرتبة األولى من خالل المساهمة بما يزيد عن حظي وقد . الكفاءات العالية
) %10(+منصب  4.000 حواليمتبوعا بقطاع ترحيل الخدمات ب %19بارتفاع تجاوز  ،منصب

  ).% 23(+منصب شغل جديد  1.700 حواليواإللكترونيك ب

 2010من جهة أخرى، تجدر اإلشارة إلى كون إجمالي مناصب الشغل للمهن العالمية للمغرب برسم سنة 
يرتقب أن و). منصب 278.500( 2015من مجموع المناصب المرتقبة في أفق  %41يمثل ما يعادل 

السيارات وترحيل الخدمات بشكل كبير في خلق هذه المناصب بمساهمة صافية تقدر  يساهم كل من قطاعي
من مناصب الشغل  %85، وهو ما يمثل )منصب لكل قطاع 70.000(منصب  140.000 حواليب

  .اإلضافية التي سيتم خلقها

  )2015-2010(وضعية التشغيل بالمهن العالمية للمغرب  : 5 جـدول
  

  
 القطاعات

مناصب الشغل  2015 2010
 اإلضافية

نسبة الشغل سنة 
بالمقارنة مع  2010

 2015توقعات 
 %34 000 15 700 22 700 7 صناعة الطائرات

 %50 000 9 000 18 000 9 اإللكترونيك
 %40 000 70 000 116 000 46 ترحيل الخدمات

 %43 000 70 800 121 800 51 السيارات
 %41 164.000 500 278 500 114 عالمية للمغربمجموع المهن ال

  مديرية الدراسات والتوقعات المالية :حساب الصناعة، التجارة ومعطيات وزارة : مصدر ال

  كمثال التكوين: استمرار تحديات كبرى 

ى تعتبر اإلنجازات التي حققتها المهن العالمية للمغرب جد إيجابية بالنظر إلى النتائج المسجلة خصوصا عل
غير أن تكريس هذه الدينامية يواجه تحديا مهما يرجع باألساس إلى ضرورة . مستوى الصادرات والتشغيل

  .من اليد العاملة المؤهلة والمتخصصة الشغلمة التكوين مع متطلبات سوق ءمال

يات تهدف إلى مواكبة الحاج ،ويرتبط تفعيل الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي بوضع برامج محددة للتكوين
ويظهر تحليل هذه الحاجيات إلى كون . المتعددة لمختلف القطاعات التي تم تشخيصها في إطار هذا الميثاق

  .للمهندسين والمسيرين %9تهم التقنيين والفنيين مقابل ها من % 91

اقتناعا من الحكومة بضرورة مواصلة تحديث النسيج الصناعي الوطني قصد رفع رهان االنفتاح 
 مجموعة من التدابير وآليات للحكامةوضع  في المنافسة العالمية، تعتزم الحكومة ييجابواالنخراط اإل
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وتتجسد هذه األوراش في الرفع من تنافسية المقاوالت الصغرى  .والتدبير تضمن فعاليتها ونجاعتها
كفاءات توفير ال، ووالمتوسطة وعصرنة إمكانيتها اإلنتاجية لجعلها قادرة على ولوج األسواق العالمية

مهن العالمية للمغرب التي تتيح كما إيالء أهمية قصوى لل .البشرية ذات التكوين المالئم لحاجيات المقاولة
 إحداث فضاءات استقبال المشاريع الصناعية من الجيل الجديد بمختلف جهاتو امتيازات تنافسية واعدة

  .المملكة

 محققالتقدم ال :التموقع االستراتيجي لقطاع النسيج واأللبسة إعادة  .1.2.1
  الواجب تجاوزها كراهاتواإل

 مضافة، حقق القطاع قيمة 2010ففي سنة . يعتبر قطاع النسيج واأللبسة أحد محركات الصناعة المغربية
مليار درهم في الصادرات الوطنية  28 بحواليساهم خالل نفس السنة كما  ،ماليير درهم 10 تناهز

الفوسفاط و عائدات األسفارو بالخارج المقيمين ت المغاربةمحتال بذلك المرتبة الرابعة بعد تحويال
 200.000حوالي مشغل في القطاع الصناعي بتشغيله تعتبر صناعة النسيج واأللبسة أول  كما. ومشتقاته

  .%40شخص، أي ما يناهز 

  نشاط التصدير بعد سنتين من األزمة انتعاش

تأثيرات األزمة االقتصادية والمالية العالمية، الناجم عن و )%5,1-( 2009المسجل سنة  االنخفاضبعد 
هذا  وتعزز. 2010سنة  %3,6 نسبةنموها مسجلة ارتفاعا ب لتستأنفعادت صادرات النسيج واأللبسة 

 . مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية 4,6%بارتفاع قيمته  2011عند متم االنتعاش 

سياساتها لالعالمية  العالمات التجاريةمراجعة إلى لك هذا االنتعاش كذ يعزىتأثير الطلب،  وإلى جانب
يتسم بتوجه  مناخوذلك في  ،ليةانتيجة ارتفاع تكاليف اإلنتاج وغياب المرونة والفع ،الشرائية من الصين

ما بين  %40وبالفعل، فقد ارتفعت تكاليف اإلنتاج بالصين بحوالي . بنيوي نحو القرب من مراكز اإلنتاج
إضافة . اللوجيستيكية ةوكذلك في الكلف ،جة الزيادة في كل من األجور والمواد األوليةنتي ،2010و 2009

وذلك نظرا لالرتفاع الكبير  ،ات الصغيرةطلبإلى ذلك، أضحت الصين أقل تفاعلية وأقل مرونة لالستجابة لل
  .للطلب في سوقها الداخلية

فيما قبل، وذلك بحثا عن  اب بعد مغادرتهعالمية إلى المغرعالمات تجارية ولهذا، فقد تم تسجيل عودة 
 تعتزم عالمات تجارية عالمية أخرىكما . )Li&Fung, Mark and spencer(جودة -نسبة كلفة فضلأ

تطمح لتحقيق مستويات جديدة في إذ  ،تواجدها بالمغرب عزيزت « Inditex »كالمجموعة العالمية 
  .37اإلنتاج

العالمات التجارية العالمية، عبر مهنيو القطاع عن خصاص  ومن أجل مواكبة طلبات ،وفي هذه الظرفية
وقد تم في هذا اإلطار، توقيع اتفاقية ما بين المكتب . كبير في اليد العاملة لالستجابة للطلبات اإلضافية

ألف فرد  20الوطني للتكوين المهني والجمعية المغربية لصناعة النسيج واأللبسة من أجل تكوين وتشغيل 
مراكش  ،دار البيضاء، الرباططنجة، ال(ية وجهات ذات أول 5وذلك على مستوى  2011خالل سنة 

  ).وفاس

  مواكبة إعادة التموقع االستراتيجي للقطاع

نظرا للدور السوسيو اقتصادي للقطاع وللمؤهالت التي يتوفر عليها، أدرجت السلطات العمومية بتنسيق 
ويهدف . الصناعي قالعن أولويات الميثاق الوطني لالمع المهنيين الخواص، قطاع النسيج واأللبسة ضم

                                                 
 ،جهته منو. حاليا يينمال 6 مقابل قطعة مليون 12 إلى صليل المغرب في إنتاجها مضاعفة إلى"  CAMAIAU"  التجارية العالمة تطمح 37

ويعد المغرب  .المتوسط المدى في قطعة مليون 150 إلى 60 من اإلنتاجية قدرته من الرفع ، INDITEX اإلسباني ،مغربلل شريك أآبر يعتزم
  .بعد الصين INDITEX شرآةالممون الثاني ل
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هذا البرنامج التعاقدي إلى تعزيز مكتسبات القطاع وإعادة تموقعه عن طريق ترسانة من اإلجراءات 
  .الهادفة

 السلطاتاتخذت من ناحية أخرى، ومن أجل التخفيف من آثار األزمة االقتصادية والمالية العالمية،  
وذلك في إطار لجنة اليقظة اإلستراتيجية التي أسست في  ،الداعمة اإلجراءاتمجموعة من العمومية 

 .2009فبراير 

هيمنة استفادة مقاوالت قطاع النسيج واأللبسة  2010–2009تبرز حصيلة هذه اإلجراءات خالل سنتي و
صة المخص وبالفعل، فقد بلغت مصاريف هذا اإلجراء. إلجراء المتعلق بالشق االجتماعيمن اخصوصا 

إال أنه . من المبلغ المخصص لهذا اإلجراء %56مليون درهم، أي ما يفوق  440لقطاع النسيج أكثر من 
ضعف الطلب على اإلجراءات األخرى من لدن القطاع، ونخص بالذكر، اإلجراءات  ،بالمقابل، يالحظ

مقاولة من  180تفد سوى فمنذ انطالق العمل بهذه اإلجراءات، لم تس .المتعلقة بالتكوين والتجارة الخارجية
ينطبق ، وعامل 6.422وذلك بتكوين  ،من اإلجراء األول) طلب لإلجراء االجتماعي 691مقابل (القطاع 

  .2010 – 2009 تيسنمقاولة خالل  134إذ لم تهتم به سوى  ،نفس الشيء على اإلجراء التجاري

مج، تم تفعيل مجموعة من البرناعقد بعد مرور سنتين على توقيع على المستوى االستراتيجي، و
  :اإلجراءات نذكر منها 

م القيام بحمالت ت كما مهمات ترويجية مع ثمان زبناء كبار زعبر إنجاتنمية سوق الصادرات  •
إعالمية على هامش مشاركة المغرب في عدد من المعارض المهنية وال سيما بفرنسا وإيطاليا 

شروع في انتقاء عمالء تجاريين من تركيا وعالوة على ذلك، بدأ ال. والمملكة المتحدة وتونس
 .والصين من أجل إرساء شراكة إستراتيجية مع هذين البلدين العريقين في ميدان النسيج

لمرسوم الذي ا وذلك من خالل دخول: القيمة الحقيقية التي ال تصرح بمكافحة ممارسات الفواتير  •
االلتزام باالستيراد  مسطرةوكذلك ، حيز التنفيذ وإجراءات االستيراد والتصدير مساطريحدد 
مستورد متهم بتقديم فواتير  36وعلى الصعيد الميداني، تم تحديد . 2011من فبراير  ابتداء
 . في القطاع مزورة

ي يفي هذا الصدد وبتشاور مع مهن تفقد تم: تنمية القدرات اإلنتاجية لقطاع النسيج واأللبسة  •
 converteurs et( وير محولين ومجمعينتطالقطاع انطالقة مشروع جديد يرمي إلى 

agrégateurs (في القطاع. 

مليار  40إلى أكثر من ألهمية رقم معامالتها الذي يصل نظرا : تنمية وهيكلة السوق الداخلية  •
وقد برمج في هذا السياق، تطوير عصرنة . درهم، تمثل السوق الداخلية فرصة كبيرة للتنمية

وطنية الخاصة وذلك من طرف مقاوالت قطاع النسيج واأللبسة أو التوزيع والعالمات التجارية ال
 ...).، مصممينمبدعين(من طرف مقاولين جدد 

ويرتقب تحقيق هذا الهدف خاصة عن طريق : قطاع النسيج واأللبسة بمناخ األعمال تحسين  •
ة في والصباغ ،والطباعة ،ميلجتفعيل االتفاق اإلطار المتعلق بدعم االستثمار في قطاعات الت

ما بين السلطات العمومية والجمعية الوطنية لصناعة  2010والذي تم توقيعه في شتنبر  ،قطاعال
 .النسيج واأللبسة

لهشاشات الهيكلية التي تعرقل بشكل قوي التي تم وضعها للتصدي ل اإلستراتيجية التدابيرمن بالرغم و
ر خاصة بتركيز قوي للصادرات على ويتعلق األم. تنافسية القطاع، الزالت بعض نقاط الضعف عالقة

، وكذلك االرتباط بعدد محدود )من مجمل الصادرات %67اسبانيا وفرنسا اللتان تمثالن أكثر من (سوقين 
من العمالء، باإلضافة إلى هيمنة المقاوالت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ذات الرأسمال الضعيف التي 

وضعف اندماجية القطاع والنقص  كما أن إشكالية اللوجيستيك .تعتمد أغلب معامالتها على نظام المناولة
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خاصة في مجاالت التصميم والتسويق تشكل أهم التحديات من أجل الرفع من  المؤهلة، في الموارد البشرية
  .المنتوج النهائي نحو صناعةقيمة منتوج هذه الصناعة وإعادة تموقعها 

  دينامية واعدة لقطاع السيارات بالمغرب .2.2.1

  2010القطاع خالل سنة  انتعاشمع  متسارعةتحوالت : السيارات العالمية  صناعة

 تراجعال بعدقطاع السيارات  انتعاشسنة  2010 تشكلإلنتاج العالمي للقطاع، ل %19,6 نحوبنمو يقدر ب
في تسريع التحوالت الهيكلية  تطورال اوقد ساهم هذ. %13بنسبة  2009و 2008بين سنتي  الذي سجله
أكثر من  من المنتظر أن تمثلوالتي  ،ركائز جديدة لنمو القطاع بروزإلى  ،من جهة ،لتي ترجعللقطاع وا

اتفاقيات التعاون  ةضاعفمإلى  ،من جهة أخرى ،وتعزى .2012من اإلنتاج العالمي ابتداء من سنة  50%
ستجابة للتحديات السوق العالمية التنافسية واالحها تتياالستقادة من الفرص التي اإلستراتيجية من أجل 

  .البيئية

ع كمحطة جهوية تنافسية لإلنتاج قويوفر هذا السياق العالمي الجديد للقطاع فرصا حقيقية للمغرب الذي يتمو
وكذلك  ،الجيدة التي حققها خالل العقد الماضي النتائجتيحها توالتصدير في ضوء المزايا التنافسية التي 

 ةالرئيسي سوقدية والمالية على السوق األوروبية التي تشكل المقاومته الفعالة آلثار األزمة االقتصا
  .للمغرب

  تموقع المغرب كمحطة تنافسية لصناعة السيارات

يد عاملة بوضع  52.000مقاولة متخصصة وما يقارب  160ي قطاع السيارات الذي يضم أكثر من ظح
قالع الصناعي الذي يغطي الفترة ، وذلك في إطار الميثاق الوطني لإل2009إستراتيجية وطنية في فبراير 

 70.000مليار درهم وخلق  12تحقيق ناتج داخلي خام إضافي يقارب منه والذي يرتقب  ،2009-2015
  .2015فرصة شغل جديدة في أفق 

جعل المغرب محطة أساسية للنهوض بقطاع السيارات ومواكبته عن طريق إلى  اإلستراتيجيةهذه  دفتهو
على  رتكزي ،المتخصصين المصنعينوالمصنعين، و ،لمجهزينل موجهغري خلق وإنعاش عرض مغربي م

و ذومخطط تكوين  ،بنية تحتية مخصصة في إطار محطات صناعية مندمجةإنجاز و إطار محفز وجذاب
إعداد برنامج للتواصل والترويج لفائدة الفاعلين المتخصصين في المهن كما يهم هذا العرض . جودة عالية

  .تركيب السياراتوتاج األسالك والمعالجة ولوية كإناألذات 

النتائج المشجعة واإلنجازات العملية التي حققها القطاع بعد سنتين من تفعيل هذه أهمية وتجدر اإلشارة إلى 
لألسواق المستهدفة وتحقيق  الموجهويتعلق األمر بوضع مخطط لتسويق العرض المغربي  .اإلستراتيجية

تسليم الدفعة ( Kenitra Automotive Cityالمحطة الصناعية المندمجة إنجازات مهمة في إطار تفعيل 
 األشغال تهاءان( Tanger Automotive Cityومحطة  38)2011في دجنبر  هكتار 192األولى من 

 40مشروع رونو وتيرة إنجاز باإلضافة إلى تسريع، 39)2012 أواخرفي  هكتار 47بالشطر األول من 
  .2012 فبرايرفي  عليةوالذي تم إعطاء انطالقته الف

خريج ذوي  70.000يخص التكوين، تم تحديد برنامج على المدى الطويل للتكوين من أجل إعداد  فيماو
 معاهد متخصصة في كل من الدار البيضاء ةوذلك من خالل إحداث ثالث ،2015مؤهالت عالية في أفق 

                                                 
  .منصب شغل 30.000مليار درهم و 12ارات تناهز وستمكن هذه المحطة الصناعية المندمجة الحقا من خلق استثم 38
  منصب 30.000ماليير من االستثمارات وستشغل  8ستعبأ هذه المحطة  39
 400.000و  340.000ما بين  و ٍ 2013ابتداء من  سيارة 170.000، 2012سيارة ابتداء من  70.000سيمكن مصنع رونو بطنجة من إنتاج  40

  .منها للتصدير %90توجه  مستقبال
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م تدشينه في شهر توالذي  41جة المتوسطيطنجة والقنيطرة باإلضافة إلى معهد التكوين التابع لرونو بطنو
مهندس وإطار تقني وفني في أفق  31.500وستمكن مجموع هذه المعاهد من تكوين  .2011أبريل 
2013.  

تحقيق استثمار إضافي من خالل القطاع  مردوديةوقد كان لهذه اإلنجازات آثار جد إيجابية ومشجعة على 
ل أي ما يمث ،2010-2009خالل فترة  إضافي صب شغلمن 8.300مليار درهم وإحداث  14 نحويقدر ب

كما سجلت صادرات القطاع أيضا . من المناصب المحدثة على مستوى كل المهن العالمية للمغرب 50%
أي  ،2010مليار درهم سنة  18,3و 2009مليار درهم سنة  12لبلوغ  2005منذ سنة  ارتفاعا تصاعديا

وواصلت صادرات القطاع منحاها  .2010-2005رة خالل الفت %20,3بلغ  نمو عدليمثل مما 
  .2010من سنة  مقارنة مع نفس الفترة 21,2%بنسبة نموا ، مسجلة 2011 سنةالتصاعدي 

لقد أثبت قطاع السيارات بالمغرب مدى ديناميته وقدرته على التكيف مع المعايير الدولية مما يجعله في 
متجاوزا بذلك  ،2013- 2012حلول بمغرب يصبح أول قطاع صناعي مصدر في اللوضع جد مشجع 

 واصلةمضاعفة وم انبثاق صناعة وطنية للسيارات قوية وتنافسيةومع ذلك يتطلب . قطاع النسيج واأللبسة
تنافسية الرفع من  هاذكر منن ،القطاع دينامية الجهود المبذولة لمواجهة مجموعة من التحديات التي تعيق

  .ؤهلةقطاع اللوجستيك وتكوين يد عاملة م

 .يتوفر القطاع على فرص جد واعدة خاصة في إطار اتفاقية التبادل الحر مع الدول العربية ،وبالمقابل
نتيجة األزمة السياسية التي عرفتها البالد في بداية  ،باستثناء التراجع الذي عرفته السوق المصرية مؤخراف

سوق ارتفاعا مهما منذ تفعيل هذه ، حققت الصادرات المغربية للسيارات السياحية نحو هذه ال2011
  .لصادرات القطاع بإمكانات ومؤهالت جد مهمةالسوق اإلفريقية  كما تحظى .االتفاقية

  إعادة تموقع قطاع صناعة الطائرات على الخريطة العالمية  .3.2.1

  لخريطة الصناعيةترتيب اإعادة  :قطاع الطيران العالمي 

وكذا العراقيل الهيكلية المرتبطة بتنظيم  ،العالمية للطيران في سياق تنافسي، ساهم الطابع الدوري للصناعة
 حوالتمجموعة من التوذلك ارتباطا ب ،الخريطة الصناعية على المستوى العالمي ترتيباإلنتاج في إعادة 

 التحوالت العميقةوكذا  ،ارع للقطاع وعولمة المتدخلين الصناعيينسالتحرير المتة صاخالتي عرفها القطاع 
على والتي ترسخت أكثر  ،وقد دفعت هذه التوجهات البنيوية. فتها استراتيجيات شركات الطيرانالتي عر

اتجاه تخفيض في استراتيجياتهم  نحي الطلبات العالميين إلى تغييرأكبر ماإثر األزمة االقتصادية العالمية، 
-Low"األقل كلفة  لدول ذاتاتجاه ا في وبالتالي االستعانة المتزايدة بترحيل الخدمات وخصوصا ،التكاليف

cost."  

صالون  سجل(لطلبات الكبار اانتعاش الطلبات بالنسبة لمانحي ب المطبوعة ةالجديد ةالعالمي الظرفيةمنح و ت
Bourget 2011  طلبات شركة كمستوى قياسي للطلباتAirbus  مليار أورو خالل  58,1التي بلغت

يتموقع كقاعدة صناعية في المغرب الذي  لطيرانة اصناعحقيقية ل افرص ،)2011النصف األول من سنة 
نظرا لمزاياهم التنافسية واإلمكانيات  Boeingو Airbusمهمة ومهيأة لمنح تنافسية أكثر لموردي شركة 

 لمرونتهم الجيدة مع األزمة االقتصاديةكذلك و ،التي أبانوا عنها خالل أقل من عقد من الزمنالمهمة 
ذا أن يستمر ه رجحوي .2010-2008بالنسبة للصادرات خالل الفترة  %71العالمية بمعدل نمو يفوق 

إطار دخل في إرساء عملي متسارع لإلستراتيجية الوطنية للطيران التي تبخالل السنوات المقبلة التوجه 
 .الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي

 

                                                 
 لعمالا تكوين إلى ،للتنمية الفرنسية والوكالة الدولة ميزانية طرف من ممول درهم مليون 86 بقيمة ماليا غالفا تطلب الذي ،المعهد هذا يهدف 41 

 .يهاونومم رونوكل من ل التابعين واألطر والتقنيين
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 قاعدة لصناعة الطائرات ذات تنافسية عالية: المغرب 

مقاولة تعمل في أنشطة اإلنتاج  90والموجه كليا للتصدير من حوالي  الطائراتيتكون قطاع صناعة 
وقد عرف هذا القطاع في . برز مكونات سلسلة القيمة للطيران العالميأوالخدمات والهندسة والتي تمثل 

 حواليدرهم وبخلقه يير مال 5,2رقم معامالت فاق  2011أقل من عشر سنوات نموا مهما بتحقيقه سنة 
 لفاعلين الكبار مثلإلى دور ا ويعزى هذا التطور السريع للقطاع. يةعالكفاءة منصب شغل ذات  7.369
EADS وSAFRAN والذين عززا مصداقية المغرب كوجهة صناعية.  

لالستفادة من الفرص التي تمنحها إعادة الهيكلة الجديدة للقطاع على المستوى العالمي ولضمان تنافسية 
" إقالع"القطاع من بين محركات التنمية لميثاق  اختيارلطيران المغربي، تم لالقيمة  وجاذبية أحسن لسلسلة

درهم إضافية من الدخل يير مال 4وتقدر األهداف المنتظرة بحوالي . 2015-2005الممتد على الفترة 
. 2015في أفق  %25 بحوالي رمنصب شغل جديد ونمو سنوي مرتقب يقد 15.000و الوطني الخام
قاعدة تنافسية حقيقية للطيران جاعلة من الدار جعل المغرب ذه اإلستراتيجية الجديدة من وستمكن ه

  .متوسطية-البيضاء من أهم المراكز الرئيسية في المنطقة األورو

  حصيلة واعدة لإلستراتيجية الوطنية لصناعة الطائرات

 م معامالت إضافي ناهزلقد مكن إرساء وتفعيل خريطة الطريق لقطاع صناعة الطائرات من تحقيق رق
وذلك رغم اآلثار المتفاوتة  ،2010-2009منصب شغل جديد خالل الفترة  400مليار درهم وخلق  1,7

  .لألزمة العالمية على القطاع

البيضاء إعطاء انطالقة أشغال تهيئة منصة التحتية، تم على مستوى جهة الدار فيما يتعلق بالبنيات و
وحدة لإلنتاج على مساحة  300عة الطائرات تبلغ طاقتها االستيعابية صناعية جديدة موجهة لقطاع صنا

لمستثمر األجنبي من التركيز على مهنته األساسية من خالل ترحيل اوستمكن هذه المنصة . هكتار 126
  .تنافسية يتالءم مع معايير الجودة وبتكلفة ا بماسريعتموقعا جزء من إنتاجه بالمنطقة الحرة مما سيتيح 

وبالنظر إلى حاجيات القطاع من الكفاءات العالية، تم الشروع في استغالل  ،ما يرتبط بمجال التكوينفيأما 
سنويا في أفق هندس م 800والذي يهدف إلى تكوين  2011في ماي  42معهد المهن لصناعة الطائرات

رتبطة بمهن إلى جانب الشق التقني، سيعمل هذا المعهد على توفير برامج للتكوين في ميادين م. 2015
 .والتدبير الصناعي صناعة الطائرات كاالقتناء والجودة واللوجستيك والهندسة والتسيير

من جهة أخرى، تم إنجاز مجموعة من التدابير المرتبطة بالترويج من خالل وضع برنامج للترويج و
 جلبللقاء وفرصة مهمة " Bourget"شكلت مشاركة المغرب في المعرض الدولي للطيران  اكم. والتسويق

التي تتوقع تنظيم قمة تجارية بالمغرب  مجموعة من المستثمرين في مجال الطيران كشركة بوينغ العالمية
ي هذه الشركة لخلق شراكات مع الشركات المغربية ممونبشراكة مع وزارة الصناعة ترمي إلى تشجيع 

  . لصناعة الطائرات

ناعة الطائرات من أجل االستفادة من الفرص التي يتيحها ينبغي تعزيز النتائج الواعدة للقطاع الوطني لصو
ويفرض هذا التوجه مضاعفة . انتعاش النقل الجوي الدولي وتسريع وتيرة طلبات أهم المصنعين العالميين

المجهودات من أجل مواجهة التحديات التي من شأنها تقويض تنافسية المغرب مقارنة مع المنافسين 
الخاصة كالية اللوجستيك وتوفير اليد العاملة المؤهلة والمالئمة للمتطلبات نذكر منها إش. المباشرين
  . بالقطاع

  

                                                 
ة للتنمية واتحاد الصناعات المعدنية بفرنسا الذي قدم هبة في ثمرة شراكة بين الدولة والمجموعة المغربية لصناعة الطائرات والوكالة الفرنسي 42

  ميدان التكوين الهندسي وساعد في التكوين التقني
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   وآفاق واعدة لقطاع اإللكترونيك تطور مهم .4.2.1

مقاولة تطورا ملحوظا خالل السنوات األخيرة حيث سجل  40شهد قطاع اإللكترونيك الذي يضم أكثر من 
د أتبث هذا القطاع إلى جانب قطاع السيارات ، وق2011مليار درهم من الصادرات خالل سنة  6,6

 2010سنة  %22مقاومته الفعلية آلثار األزمة االقتصادية والمالية حيث سجل ارتفاعا في صادراته بنسبة 
ومن المرتقب . 2010مقارنة مع نفس الفترة لسنة  2011عند متم  5,3%وبنسبة  2009مقارنة مع سنة 

السنة القادمة بفضل تسريع وتيرة تفعيل اإلستراتيجية الوطنية للقطاع  خالل تكريس هذه النتائج اإليجابية
 .م تحديدها في إطار الميثاق الوطني لإلقالع الصناعيتوالتي 

 إنجازات واعدة إلستراتيجية قطاع اإللكترونيك

وضع استراتيحية  2009م إعطاء انطالقته في شهر فبراير تعرف القطاع في إطار برنامج إقالع الذي 
رادية لتنميته تهدف باألساس إلى خلق قطاع إلكتروني قوي وذو تنافسية مهمة مقارنة مع الدول المنافسة إ

منصب شغل مباشر وناتج داخلي خام  9.000خلق ما يناهز إلى هذه اإلستراتيجية  هدفتو ،المباشرة
  . 2015مليار درهم في أفق  2,5 نحوإضافي يقدر ب

ويتعلق األمر بوضع . ملموسة بعد سنتين من تفعيل هذه اإلستراتيجية زاتتحقيق إنجاإلى و تجدر اإلشارة 
 إنجازمهم في إطار  وتحقيق تقدم ،المستهدفة خاص باألسواقالمخطط إلنعاش وتسويق عرض المغرب 

م إعداد سياسة اإللكترونيك للترويج متعددة القنوات توارتباطا بالشق التجاري،  .البنيات التحتية المخصصة
  .ة لبعض الفاعلين المتخصصين في المهن ذات األولوية موجهو

م تخصيص مناطق لإللكترونيك في إطار مخطط تهيئة المحطات الصناعية توعلى مستوى البنية التحتية، 
كما تجدر اإلشارة كذلك إلى تفعيل إستراتيجية القطاع من خالل إعطاء . المندمجة لمدينتي القنيطرة وطنجة

والرباط تكنوبوليس التي بدأت أنشطتها منذ ) هكتار 40(إللكترونية لمدينة المحمدية االنطالقة للمنطقة ا
هكتار في المراحل  300هكتار في المرحلة األولى و 30والممتدة على مساحة  2008شهر شتنبر 

وتحتضن هذه المنطقة قطبا للميكروإلكترونيك مما يجعلها فضاء الحتضان وخلق وتطوير . الموالية
  .ذات المؤهالت المهمة المشاريع

م إنجاز تقييم مدقق تم تشخيص متطلبات القطاع على المستويين الكمي والنوعي كما توفي مجال التكوين، 
  .لقدرات التكوين على مستوى الجهات والشعب والمؤسسات

نشاء تطمح إستراتيجية القطاع إلى تشجيع ودعم إ ،)clusters(وفيما يتعلق بتعزيز المناطق اإللكترونية 
مليون درهم لصندوق دعم  62م في هذا اإلطار تخصيص توقد . 2013منطقة إلكترونية في أفق  15

على مستوى الرباط  Hightech كما تشكل حظيرة. 2013- 2011المناطق اإللكترونية خالل الفترة 
ستثمار بنيات استقبال مالئمة للمعايير الدولية ومخصصة لال ،« Mascir »وكذلك مؤسسة  ،تكنوبوليس

 .والمواكبة لهذا القطاع

 وإمكانات متاحةمشجعة  نتائج

 بنحو وتفعيل اإلستراتيجية الوطنية لقطاع اإللكترونيك من تحقيق رقم معامالت إضافي يقدرإعداد مكن 
وتعتبر هذه النتائج جد . 2010-2009خالل الفترة  إضافي منصب شغل 1.700مليار درهم وخلق  1,3

 ها قطاعنتسم باستمرارية آثار األزمة العالمية على الصناعات التي يموتظرفية في ظل إيجابية 
  ...)والطائرات ،قطاع السياراتو ،االتصاالتو ،الطاقات المتجددة( اإللكترونيك 

 تطوير مجال اإللكترونيات الدقيقة الذيمواصلة من بين أولوياته  المغرب يضعوباإلضافة إلى ذلك، 
ضمان ل مالئمةوذلك بخلق وتهيئة الظروف ال ،مليار دوالر 300 بحوالي تقدر يكتسي مؤهالت جد مهمة

  . والتطوير وكذلك دعم االستثمار في القطاع ،والبحث ،تنميتها وخاصة من خالل االبتكار
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من ، إنجاز مجموعة  2009م إطالقها في يونيو تالتي  "المغرب إبداع "ترتقب مبادرة  ،وفي هذا اإلطار
 ،والبنية التحتية التكنولوجية ،على الحكامة واإلطار القانوني لالبتكار ترتكزالتي المشاريع الهيكلية 
  .يد العاملة المؤهلةوكذلك تمويل االبتكار وتعبئة ال ،والمناطق اإللكترونية

 االنفتاح على فرص جديدة للنمو و تعزيز المكتسبات: ترحيل الخدمات .5.2.1
منصب شغل ورقم  100.000توفير رب من شأنه في المغ قطاع ترحيل الخدمات تطورا كبيرا يشهد

بينما  ،ويستند معظم هذا النشاط على مراكز االتصال. 2015سنة  درهم في أفق مليار 20بلغ معامالت 
  .أنشطة الخدمات الماليةكبدأت تظهر على الصعيد الدولي منافذ جديدة 

  لتطور أنشطة ترحيل الخدماتالدولي  السياق

من خالل معدل نموه السنوي ظهر ت 43ت على دينامية إيجابية على الصعيد الدوليأبان قطاع ترحيل الخدما
وتأتي على رأس القائمة قطاعات . 2009مليار دوالر متم سنة  1430ليبلغ بذلك  %15الذي يقدر بنسبة 

وقطاع الرعاية ) مليار دوالر 233(وقطاع التكنولوجيات ) مليار دوالر 273(الخدمات المالية المنقولة 
  ).مليار دوالر 130(الصحية 

الخدمات المالية المنقولة،  ترحيل يؤكد هذا االتجاه زيادة اهتمام الدول، خاصة األوروبية منها، بأنشطةو
خالل  %15(الدول األنغلوساكسونية في السابق، وذلك بتحقيق معدل نمو استثنائي  حكرا علىوالتي كانت 

نمو قطاع ترحيل الخدمات نتيجة إلصالح نسبة المالءة  رتفعومن المتوقع أن ي). 2008-2001الفترة 
  .وتعد التكاليف وتوافر الكفاءات والتقنين من بين محددات اختيار موقع التمركز".  IIل زبا"المالية الدولية 

  فرص تطوير أنشطة ترحيل الخدمات في المغرب

دد مناصب الشغل من ا في السنوات األخيرة حيث تطور عمضطردعرف قطاع ترحيل الخدمات نموا 
كما شهدت . %42,5سنوي قدره ، أي بمعدل نمو 2010سنة  46.000إلى  2004سنة  5.500

  .مليار درهم 6,3، حيث بلغت 2010و 2004بين  %48بلغ صادرات القطاع معدل نمو سنوي 

كما تم تحقيق أهداف اإلستراتيجية التي اعتمدها المغرب من حيث المناطق المتخصصة، وتوفير 
 22واستفادت  44وفي هذا الصدد، تم إنجاز عدة منصات صناعية. لتحفيزات المالية والضريبية، والتكوينا

مقاولة  40ل أزيد من وباإلضافة إلى حص ، هذامقاولة من مساهمة الدولة فيما يخص الضريبة على الدخل
  .2009على شهادة األهلية لالستفادة من نظام المساعدة في مجال التكوين سنة 

، يتوقع أن BPO(45(وفيما يتعلق بمؤهالت المغرب في أنشطة التعاقد الخارجي في مجال نظم اإلدارة  
ثاني مؤهل  ،أساسا إلى السوق الفرونكوفونية ةتشكل أنشطة الموارد البشرية والمحاسبة المالية الموجه

مليار درهم على  0,3ومليار درهم  1,1 لمغرب بعد مراكز االتصال حيث سيبلغ رقم معامالتهمالبالنسبة 
 0,2(زالت غير متطورة في المغرب  لخدمات المالية، فمالترحيل اأما بالنسبة . 2013التوالي في أفق 

 ).في السوق الفرنكوفونية 2013مليار درهم بحلول سنة 

 وضعية المغرب وتوقعات النمو: الخدمات الماليةترحيل  

تقرير المنتدى االقتصادي العالمي، أن  46بعض مؤشراتيبرز تحليل المحيط التنافسي للمغرب، من خالل 
السيما من حيث القدرات العلمية  ،المغرب يواجه منافسة قوية في مجال الخدمات المالية المرحلة

                                                 
 ) Frost & Sullivan " (فروست أند سوليفان" في مجال استرتيجيات التنمية المكتب الدولي للدراسات 2008لدراسة التي أجراها سنة وفقا ل 43
 .2011تطوان شور في طور اإلنجاز وإنطالق أشغال وجدة شور خالل وحاليا،  نشتغلي فاس شورو" الرباط تكنوبوليس"و" كازانيرشور 44
  المختص في التكنولوجيا والصحة والطاقة والخدمات المالية والمستهلكين DATAMONITORوفقا لمكتب الدراسات  45
، وجودة التعليم في دبير، وتوافر العلميين والمهندسين، وجودة مدارس التاألجور واإلنتاجية، واالستثمار األجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا 46

 .الرياضيات والعلوم، وتوفر الخدمات المالية
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يسجل فيها المغرب تأخرا مهما مقارنة مع  تيال االختصاصاتوالمهندسين فضال عن نوعية التعليم في 
 عنمع ذلك، أسفرت السياسة االستباقية للمغرب من أجل تنمية القطاع و. رومانيا وتونس والهند والصين

  .47تحسين أداء القطاع ومكانته في الخريطة العالمية للدول األكثر تنافسية في ميدان ترحيل الخدمات

أصبحت جل البلدان الصناعية تتجه إلى ترحيل خدماتها المالية والتي تهم األنشطة ذات القيمة المضافة كما 
مطالبا المغرب يظل  ،ضوء التوقعات اإليجابية لهذا النشاط، وعلى. الية بدال من الوظائف األساسيةالع
التغلب على نقص الموارد البشرية، والذي يشكل العائق الرئيسي لعرض القطاع، وذلك من خالل توجيه ب

  . ت تكوينية في المجالالكفاءات البشرية العاملة بمراكز االتصال إلى الخدمات المالية بإخضاعها لدورا

كما يمكن للمغرب وضع عقود تعليم مدفوعة األجر لصالح الطلبة بهدف االحتكاك بسوق الشغل وصقل 
باإلضافة إلى ذلك، يشكل إنجاز المركز المالي لمدينة الدار البيضاء مؤهال إضافيا  .المعارف النظرية

ا يشكل إنجاز هذا المركز وسيلة لالستفادة من كم. الستقطاب الشركات العاملة في ترحيل الخدمات المالية
مما سيمكنه من  ،الشراكة بين بلدان الجنوب وانبثاق أسواق الدول النامية بما فيها بلدان أفريقيا الغربية

  .تموقعه على مستوى المراكز المالية تعزيز

من خالل  ا القطبهذ رظهو الحواجز التي تحول دون بإزالة حيث التزمتهذا الدور  الحكومة بيان أيدقد و
بشكل عام،  مناخ األعمال تحسين وكذا ذات الصلة بالقطاع يةاتالترتيبات التشريعية والمؤسس تسريع
ذلك و  للقطب الدول العربية واإلسالميةوعلى مستوى  القاري اإلشعاع دعم بشكل خاص، ثم ،والمالية

  .ذه المناطقه معالمنعقدة  الشراكة والتعاون اتمع سياس تكامالانسجاما و

تعزيز دينامية قطاع الفوسفاط ومشتقاته ودعم ريادة مجموعة المكتب الشريف  .3.1
  للفوسفاط في السوق العالمية

يحتل قطاع الفوسفاط ومشتقاته مكانة مهمة في االقتصاد الوطني من خالل مساهمته في النمو االقتصادي 
القطاع تأثيرات إيجابية على التنمية لهذا أن كما . %20و %15وفي الصادرات بمعدل يتراوح ما بين 

والتي تتراوح ما بين  ،الجهوية والقروية من خالل فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة التي يوفرها
منصب شغل، وكذا من خالل إنشاء البنيات التحتية االقتصادية واالجتماعية بمناطق  50.000و 30.000
  .االستغالل

  زيز تموقع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاطآفاق واعدة للسوق العالمية وتع .1.3.1

، استمرت الصادرات الوطنية للفوسفاط ومشتقاته برسم 2010خالل سنة  %97بعد تحقيق ارتفاع ناهز
وقد ساهم كل من ارتفاع الطلب العالمي، . في منحاها التصاعدي المسجل خالل السنتين الماضيتين 2011

ألسعار الصادرات إلى الرفع ستمر واالرتفاع الم..) الهند البرازيل،( الصاعدةخصوصا من طرف الدول 
ويرجع هذا . 2011غشت عند متم  %36,9من رقم معامالت صادرات الفوسفاط ومشتقاته بما يزيد عن 

ي تندرج في إطار إعادة التموقع االستراتيجي للمكتب تاالرتفاع باألساس إلى صادرات األسمدة وال
  .ذات القيمة التجارية المرتفعةالشريف للفوسفاط نحو المواد 

نجازات التي حققتها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط خالل السنوات األخيرة من تعزيز وقد مكنت اإل
 ما يزيد 2010بلغت حصة المجموعة برسم سنة  ،في هذا اإلطار. ريادته على مستوى السوق العالمية

  .هلكل من الفوسفاط ومشتقاتعلى التوالي  %25و %37 عن

ومن أجل مواكبة انتعاش الطلب العالمي لألسمدة والذي من المرتقب أن يرتفع  ،فيما يرتبط بالتوقعاتو
، تتوقع الجمعية العالمية لصناعة األسمدة ارتفاعا في القدرة 2015سنويا في أفق  %5بنسبة تفوق 

                                                 
 جنوب وقبل المتحدة العربية اإلمارات وراء ،30 المرتبة إلى 36 المرتبة من المغرب انتقل كيارني، تي أ تصنيف في تشارك دولة 50 ضمن من 47

 .39 المرتبة إلى مراكز بثمانية تتراجع التي إفريقيا
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مليون طن في  256عن إلى ما يزيد  2010مليون طن سنة  203اإلنتاجية العالمية للفوسفاط الخام من 
أما فيما يهم األسمدة، . مرتبطة باألساس بارتفاع اإلنتاج بإفريقيا، وخصوصا بالمغرب 2015سنة  أفق

 2010مليون طن ما بين  7,8مهم في الطاقة اإلنتاجية العالمية بما يزيد عن  رتفاعفتشير التوقعات إلى ا
إنشاء بهذا التطور  تحققوسي. ة هذه الفترةمليون طن عند نهاي 44,4حيث سيصل اإلنتاج إلى  2015و

وحدة إنتاجية جديدة لألسمدة الفوسفاطية المبرمجة حاليا بكل من بلدان المغرب والجزائر وتونس  40
 .والمملكة العربية السعودية والصين وأندونسيا والبرازيل وفنزويال

 تموقع استراتيجي لمجموعة المكتب الوطني للفوسفاط .2.3.1
مض الكل من الفوسفاط والح %40ادته على مستوى السوق العالمية بحصة تتجاوز من أجل تعزيز ري

بالنسبة لألسمدة خالل العشر سنوات القادمة، تم اعتماد إستراتيجية لتنمية القطاع  %15الفسفوري و
 التنمية الصناعية واستقطاب: وتتمحور هذه األخيرة حول أربع ركائز أساسية . الوطني للفوسفاط ومشتقاته

  .وكذا تأهيل وعصرنة اآلليات المالية والتنظيمية ،االستثمارات األجنبية، وإعادة بلورة السياسة التجارية

ويتم تفعيل هذه اإلستراتيجية في إطار المخطط التنموي الشامل لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط للفترة 
هدف هذا البرنامج باألساس إلى وي. مليار درهم 114 نحوبغالف استثماري يقدر ب 2020- 2010ما بين 

مليون طن سنويا،  50تثمين الفوسفاط الخام، ومضاعفة القدرة اإلنتاجية لهذا المنتوج لرفعها إلى ما يناهز
وتسويق المنتوج من خالل تحويل محطة الجرف األصفر إلى قطب عالمي للكيمياء المعتمدة على الفوسفاط 

 .، وكذا تقليص التكلفة من خالل إنجاز خط أنبوب لنقل الفوسفاطترمي إلى استقطاب االستثمارات األجنبية
  :في هذه اإلطار، تم إنجاز مجموعة من المشاريع نذكر منها و

 10وذلك من خالل إنجاز  ،إنجاز عدة وحدات جديدة على مستوى محطة الجرف األصفر •
 من المنتظر تفعيلهامليار درهم  8,313 حواليمشاريع استثمارات أجنبية بتكلفة إجمالية تقدر ب

 . 2013و 2012ابتداء من سنتي 

على " TEKFEN"تفويضه للشركة التركية  جرف األصفر، تمالإنجاز خط أنبوب يربط خريبكة ب •
 نحوويهدف هذا المشروع الذي تقدر تكلفته ب. 2013أن يتم الشروع في استغالله مع مطلع سنة 

من استهالك مهم لميناء، والخفض بشكل ا مليار درهم إلى خفض تكلفة نقل الفوسفاط نحو 4
 .الطاقة والتأثيرات البيئية الناجمة عن هذا النقل 

مليون طن من خالل إنشاء أربع وحدات معدنية  20الرفع من قدرة استخراج الفوسفاط بنسبة  •
وخلق أربع محطات للغسل بطاقة إنتاجية تناهز ) Ext ZCNو أوالد فارس وحالسة وبن جرير(

 .مليون طن 44

خصوصا تلك المرتبطة بالشركة الصينية  2011إبرام مجموعة من اتفاقيات الشراء سنة  •
"Sinochom corporation " نائي األمونياك في ثمن الفوسفاط سنويا طن  500.000القتناء

طن سنويا وهو  100.000لشراء " MEA"وكذا االتفاق المبرم مع الشركة الكينية . 2014أفق 
 .اجيات هذا البلدمن ح % 20ما يعادل 

في إطار إستراتيجية المكتب  2010فرع للمكتب الشريف للفوسفاط باألرجنتين في دجنبر إحداث  •
هذه إنشاء وقد تم . للرفع من حصته في السوق وتعزيز سياسة القرب مع أهم زبنائه باألرجنتين

بنسبة " رالمغرب فسفو" وفرعه  %70بين المكتب الشريف للفوسفاط بنسبة بشراكة الشركة 
30%. 

على  2011في مارس " Fertitech"المكتب الوطني للفوسفاط والشركة المغربية  التوقيع بين •
  . اتفاق يهم وضع عرض جديد لتسويق األسمدة على المستوى المحلي
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على ضوء اإلكراهات الجديدة التي يفرضها » 2020رؤية «تعديل : السياحة  .4.1
 والجهوي والوطني السياق الدولي

رؤية «لتنمية القطاع السياحي بالمغرب بغرض استثمار مكتسبات " 2020رؤية "خارطة طريق  وضعتم 
 سياحية وجهة المغرب لجعل تنزيلها به، أدلت الذي برنامجها خالل من الحكومة، التزمت وقد .»2010
 النمو بين عيجم فريد نموذج باعتماد المتوسط األبيض البحر منطقة في المستدامة التنمية مجال في مرجعية
وتندرج هذه اإلستراتيجية في سياق  .للمغرب والثقافية البيئية الرشيد للمواردوالمسؤول  والتدبير المستدام

مطبوع بسياسات التقشف على الصعيد الدولي واالضطرابات على الصعيد الجهوي وكذا التحوالت 
هذه اإلستراتيجية المهيكلة من أجل ضمان لذا يستلزم القيام بتقييم أولي ل. المؤسساتية على الصعيد الوطني

 . تطبيق ذكي لمحتواها

 منحى وآفاق السياحة الوطنية .1.4.1
مليون سائح  940انتعاشا ملحوظا للسياحة العالمية، حيث بلغ عدد السياح الدوليين  2010عرفت سنة 

النتعاش مسجال قد استفاد المغرب من هذا او .حسب المنظمة العالمية للسياحة% 6,6مسجال ارتفاعا قدره 
مليون سائح، وذلك مقابل نسبة ارتفاع بلغت  9,3ليصل إلى % 11,4ارتفاعا لعدد السياح الوافدين بلغ 

، %)17,9(+مصر  بعدفقد حقق المغرب ثاني أهم ارتفاع  ،بالمقارنة مع المنافسينو .2009سنة % 5,9
  %). 0(س وتون%+) 1,5(+وقبرص %) 4,8(+وكرواتيا %) 5,9(+متفوقا على تركيا 

وراء الدينامية كان » 2010رؤية «تطبيق المغرب لإلستراتيجية السياحية الطموحة وتجدر اإلشارة إلى أن 
هذه الدينامية من خالل تجلت وقد . 2010-2001التي ميزت القطاع السياحي الوطني خالل الفترة 

%. 8,7وي بلغ في المتوسط المنحى التصاعدي لعدد السياح الوافدين للمغرب، والذي سجل معدل نمو سن
 2001بين  ماسنويا في المتوسط  %4(يرة النمو أقل حدة بالنسبة لعدد ليالي المبيت تفيما كانت و

لقد و .)على إثر الركود العالمي 2009و 2008سنتي  %2بحوالي مع انخفاض سنوي متوسط ، 2010و
 ،في نفس السياق .2009سنة % 1,4 نسبتهمقابل انخفاض  2010سنة % 11ارتفاع ليالي المبيت بلغ 

، في حين لم تتجاوز هذه النسبة %11,5مقيمين بنسبة الارتفعت ليالي المبيت التي قضاها السياح غير 
متوسط عدد الليالي لكل  رقفلم ي ،وهكذا). من إجمالي عدد الليالي% 23(في صفوف المقيمين % 9,4
  .2007سنة  3,4مقابل  2010يالي سنة ل 2,8إلى مستوى ما قبل األزمة بتحقيقه حوالي  48سائح

سرير  97.001مقابل  2010سرير سنة  174.180بالنسبة للطاقة االستيعابية الفندقية، فقد وصلت إلى 
وتظل هذه الطاقة االستيعابية غير مستغلة . في السنة% 6,7وهو ما يعادل متوسط نمو قدره  2001سنة 

تزايدت عائدات األسفار كما . 2010و 2001ما بين  %44,6بشكل كامل، حيث لم يتجاوز معدل الملء 
 2010وسجلت سنة . 2010مليار درهم سنة  56,6سنويا خالل نفس الفترة لتصل إلى % 7,5بنسبة 

بالمقابل لم تتمكن . 2009سنة % 4,9، مقابل انخفاض قدره %7,1ارتفاعا في عائدات األسفار بلغ 
درهم سنة  14.556(الرجوع إلى مستوى ما قبل األزمة  من) درهم 11.520(عائدات األسفار لكل سائح 

2007.(  

% 0,6بارتفاع قدره أي  ،مليون 9,3عدد السياح الوافدين بلوغ فعلى الرغم من ، 2011سنة فيما يخص و
، فقد انخفض عدد ليالي )بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج% 0,7+بالنسبة للسياح األجانب و% 0,5(+

بالنسبة % 9,5فيما ارتفع هذا العدد بحوالي  ،%11ن طرف غير المقيمين بنسبة المبيت المسجلة م
 . المجموعفي % 6,4للمقيمين، وهو ما يعادل نسبة انخفاض إجمالي قدرها 

  

 

                                                 
 .عدد السياح األجانبل ةبالنسبعدد ليالي المبيت لغير المقيمين  48
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 في ظل السياق الوطني والجهوي والدولي الجديد 2020التطبيق الذكي لرؤية  .2.4.1

  التوجهات الكبرى والمحاور اإلستراتيجية : 2020رؤية 

إلى مضاعفة عدد السياح، خاصة عن طريق مضاعفة عدد السياح األجانب ثالث » 2020رؤية «تهدف 
مليون سائح وهو ما سيمكن من تصنيف المغرب من بين  18 أكثر من مرات، بغرض الوصول إلى

من  وهكذا فإن تطبيق اإلستراتيجية سيمكن من الرفع. 49العشرين وجهة سياحية المحتلة للصدارة في العالم
مليار درهم من العائدات، وهو  140إلى تحقيق » 2020رؤية «تطمح و .سنويا% 7,2تدفق السياح بنسبة 

وسيكون لتحقيق هذه األهداف أثر إيجابي على %. 9,6ما يمثل معدل نمو سنوي يصل في المتوسط إلى 
درهم، فيما سيتم إحداث  مليار 150من النمو ليصل إلى ين الناتج الداخلي الخام السياحي الذي سيربح نقطت

  . منصب شغل مباشر 470.000

وتهدف هذه العملية . 2011في يونيو  2020وعلى صعيد آخر، تم إطالق عميلة تفعيل المخطط األزرق 
وسيتم فيما بعد تكميل العرض بإحداث . إلى إتمام وإعادة توجيه المحطات الساحلية التي تم إطالقها سالفا

على إحداث شركات جديدة للتنمية بتدخل الصندوق  2020خطط األزرق وينبني الم. محطات جديدة
في هذا اإلطار، تم . وذلك بدعم من القطاع البنكي ،المغربي للتنمية السياحية والمستثمرين المؤسساتيين

إمضاء ثالث اتفاقيات تتعلق بمحطات السعيدية ولكسوس وتاغازوت، والتي ستسرع األشغال بها بهدف 
 األزرق المخطط ستكمالبا الحكومة وتلتزم .هات تبلغ مرحلة النضج في أقرب اآلجالجعل هذه الوج

. إضافية محطات أربع انجاز في والتقدم ،2016 متم محطات أربع عن يقل ال ما إنهاء وضمان
  .2016 أفق في سريرا 250000 عتبة اجتياز من المغرب سيتمكن وبالتالي،

المغرب  السياحي في هيئة لالستثمار بشأن إنشاء على اتفاقتم التوقيع  ،2011أواخر نوفمبر  فيو
قطر  (ثالثة صناديق سياديةوالصندوق المغربي للتنمية السياحية  بين في إطار شراكة "صالو مالرأس"

نهاية  يورو في مليارات 3مليار يورو حاليا و 2 رهقد بغالف مالي  )والكويت واإلمارات العربية المتحدة
  .المطاف

  في ظل السياق الوطني والجهوي والدولي 2020تطبيق أمثل لرؤية من أجل 

فعلى . في سياق مطبوع بتحوالت عميقة لها تأثير مباشر على النشاط السياحي» 2020رؤية «تندرج 
جبرها على نهج أالصعيد الدولي، تعاني البلدان الرئيسية المصدرة للسياح من تفاقم عجز ميزانياتها، مما 

ن لها أثر مباشر على ميزانيات األسر التي وجدت نفسها مضطرة إلى خفض النفقات سياسات تقشف كا
، أن تركز على تطوير منتجات أكثر »2020رؤية «وفي ظل هذا السياق، يجب على . المخصصة للعطل

تنافسية، تأخذ بعين االعتبار توجه السياح إلى خفض مدد إقامتهم، إضافة إلى وضع أسعار تأخذ بعين 
  .ر نوعية الزبناء المستهدفين من جهة ومستوى األسعار لدى المنافسين من جهة أخرىاالعتبا

تعرف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا سلسلة من االضطرابات حيث  ،وعلى الصعيد الجهوي
أصبحت صورة بلدان المنطقة مقرونة بانعدام األمن واالستقرار، مما دفع السياح إلى تفضيل وجهات 

، مقابل 2011خالل %) 54,6-(تونس و %)30,8-(انخفاض عدد السياح بمصر(المنطقة  أخرى خارج
وفقا و %).10,1(+في قبرص و) %7,6(+ اسبانياو) %9,9(+ ارتفاع في تدفقات السياح في تركيا

في  مليون 980لى إ ليصل 2011 في %4,4بنسبة  عدد السياح الدوليين ، ارتفعةلسياحل لمنظمة العالميةل
  ).%12-( وشمال إفريقيا) %8- ( في الشرق األوسط نخفاضا مقابل

ة عميقة لها أثر مباشر على نوعية السياح ديمغرافيفي سياق متسم بتحوالت » 2020رؤية «كما تندرج 
 2010مليار نسمة سنة  6,9سيرتفع عدد سكان العالم من  ،وهكذا. وعلى المنتجات السياحية التي يطلبونها

، سيمثل إجماالو. 2030في أفق % 26كما سيرتفع عدد المسنين بنسبة . 2020ة مليار نسمة سن 7,6إلى 
                                                 

 2011، يونيو 2، رقم 8، مجلد سياحةحسب بارومتر السياحة العالمية، المنظمة العالمية لل 26يحتل المغرب حاليا الرتبة  49
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سنة فما فوق ثلث ساكنة العالم مع تركيز قوي في االقتصاديات المتقدمة خاصة  50السكان الذين يبلغون 
  .، فيما ستعرف البلدان الصاعدة ازديادا ملموسا في عدد الشباب50في أوروبا الغربية

حيث يتحتم االهتمام ، مج صياغة العرض السياحي الوطني كل هذه المعالم الديمغرافيةوبذلك، يجب أن تد
وعلى صعيد آخر، . 51متنوعة تتناسب واحتياجاتها بمنتجاتبالزبناء من المسنين وذلك باستهداف هذه الفئة 
جات جميع سياحية عائلية تأخذ بعين االعتبار احتيا منتجاتيتعين نهج مقاربة شمولية تهدف إلى صياغة 

  . أفراد العائلة على اختالف أجيالهم

. وعلى الصعيد الوطني، تعرف البالد تحوالت مؤسساتية عميقة، تعد الجهوية المتقدمة من أبرز مكوناتها
". 2020رؤية "وسيساهم التقسيم الجغرافي الذي يتضمنه مشروع الجهوية في خدمة األهداف المسطرة في 

مية السياحية هذا التوجه، باعتماد تدبير ترابي توافقي مبني على التنسيق كما سيعزز إحداث وكاالت التن
 هذه إنشاء وسيمكن .بين المنتخبين والمسؤولين المكلفين بوكاالت التنمية السياحية على الصعيد المحلي

 من تعزيز حكامة يالحكوم البرنامجفي  على النحو المنصوص عليه األخيرة وكذا الهيئة العليا للسياحة
 .القطاع

ويبقى نجاح اإلستراتيجية السياحية الجديدة رهينا بالرفع من عدد الرحالت الجوية من وإلى المدن السياحية 
بالموازاة مع . لالنفتاح على المناطق السياحية النائية  الرئيسية للمملكة والرفع من عدد الرحالت الداخلية

من مطارات وطرق سيارة وسكك حديدية من أجل  كل هذا، يجب مواصلة تدعيم وتحديث البنيات التحتية
   .ضمان الربط بين مختلف المناطق السياحية

 الداخلية للسوق الموجهة القطاعات مساهمة تعزيز .2
اإلصالحات القطاعية التي  في منظومة دورا أساسياالموجهة للسوق الداخلية تلعب القطاعات 

إلى المبذولة  الجهود وتطمح. واالجتماعية االقتصادية ةالتنمي مساهمتها في ألهمية نظرا ،الحكومة أطلقتها
من  النمو والمردودية، فرص الموجهة نحو السوق الداخلية، التي توفر المزيد من القطاعاتمساهمة  تعزيز

  .اإلنتاجي القائم خالل تحديث تنافسي للنسيج

  تسريع تنفيذ اإلستراتيجية الفالحية .1.2

ثر البدء بتنفيذ اإلستراتيجية الفالحية لمخطط إفي إصالح هيكلي  2008سنة  منذانخرط القطاع الفالحي 
ولالستفادة  ،لك لتكييف منظومة اإلنتاج الوطني مع رهانات السياق الدولي والوطنيذو ،المغرب األخضر

على المستويين الوطني  فروعإصالحات قطاعية همت مختلف ال ةتمت بلور ولذلك. من الفرص المتاحة
  .ن إصالحات ذات طابع أفقيفضال ع ،والجهوي

إعادة  خاصة ،في تنفيذ مختلف المشاريع المسطرة اانطالقها تسارع منذه اإلستراتيجية هذوقد عرفت 
الهيكلة المؤسساتية، وإدماج سلسلة القيمة، وتعديل نظام الحوافز الفالحية، وترشيد استخدام عوامل اإلنتاج، 

ومع  ،ا اإلطارذهفي و .وتعزيز التنمية الفالحية الجهوية ،يةوإدراج كافة مكونات القطاع في عملية التنم
الحكومة الجديدة برنامج فإن  ،ضمن مخطط المغرب األخضر ستحقهالمكانة التي يألمن الغذائي اعطاء ا
عملية تعزيز ب، وال سيما فيما يتعلق طخطمال اوسائل لتحقيق اإلجراءات اإلستراتيجية لهذالطوير يسعى ل

  .شركاءحفاظ على مصالح والتزامات مختلف الالمع تجميع ال

  تحديات وفرص التطور الهيكلي في السياق الدولي والوطني للفالحة المغربية  .1.1.2

تميزت األسواق الدولية للمنتجات الفالحية بقطيعة مع الماضي تتمثل في زيادة وتقلب األسعار العالمية  
بما في ذلك تعزيز (فسة على استخدام المواد الفالحية بسبب ارتفاع الطلب العالمي والمنا للمنتجات الفالحية

                                                 
 .»التحوالت الديمغرافية والسياحة«حة المنظمة العالمية للسياحة واللجنة األوروبية للسيا 50
 ..عروض اإلقامة وتنظيم الرحالت البحرية وضمان األمن والولوج إلى الخدمات الطبية 51
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ا على تحديات هامة بالنسبة للفالحة الوطنية تخص توازن الميزان هذوينطوي ). إنتاج الوقود الحيوي
مدى مساهمة اإلنتاج الوطني في تحسين األمن الغذائي  كذاو ،التجاري الفالحي، وتزويد السوق المحلية

تحمل إعادة هيكلة األسواق العالمية في طياتها فرصا حقيقية للفالحة المغربية  ،من جهة أخرى. لبالدنا
  .نظرا لزيادة الطلب العالمي على المنتجات الفالحية المتوسطية

 تؤثروهكذا، فإنه من المتوقع أن . وتشكل اآلثار السلبية لتغير المناخ رهانا رئيسيا آخر للفالحة المغربية 
أن حصتهما  حيثلمناطق الفالحية ذات المناخ المالئم والمتوسط في المغرب، هذه الظاهرة أساسا على ا

 سنة %10,5وإلى  2050 سنة %14,1إلى  2010 سنة% 16,3في مجموع مساحة البالد ستنخفض من 
تحتم تحسين المردود ي ،ألجل التكيف مع التغيرات المناخية ،أنه ثتبا الصدد، فقد هذوفي  .210052

  .53ترشيد السقي واستعمال األراضي وفقا لمؤهالتها الفالحيةوالجافة وشبه الجافة،  الفالحي في الظروف

على المستوى الداخلي، سيكون على قطاع الفالحة المغربي ضمان استخدام أفضل لعوامل اإلنتاج، بما في ف
راضي التي ذلك على وجه الخصوص، الموارد المائية التي تستدعي تدبيرا أكثر عقالنية وتثمينا جيدا، واأل

الذي يتميز  ،مة القوانين العقارية والرأسمال البشريءتتميز بصغر حجم الوحدات اإلنتاجية وعدم مال
والشيء نفسه ينطبق . بضعف تمكنه من التكنولوجيات الفالحية الجديدة نظرا النخفاض مستواه التكويني

  . الرتقاء بها إلى المعايير الدوليةا قصدبما في ذلك مستويات المكننة والتسميد  األخرى، على العوامل

هي قيد هذه التحديات والفرص خالل تصميم اإلستراتيجية الفالحية التي  تم األخذ بعين االعتبار كلوقد 
  .ت استثمارات هامةأوقد أطلقت هذه اإلستراتيجية منذ البدء في تنفيذها مشاريع كبرى عب. التفعيل

  ضرإنجازات واعدة لتنفيذ خطة المغرب األخ .2.1.2

لفالحة العصرية ذات االدعامة األولى  تخص .ترتكز إستراتيجية مخطط المغرب األخضر على دعامتين 
ستستفيد هذه الدعامة من استثمارات و. القيمة المضافة العالية والتي تهم المناطق المسقية والبور المالئم

والتي تهم  ،الدعامة الثانية ستستفيد فيما .2018-2009مليار درهم خالل الفترة  25121,تقدر بحوالي 
 19,25الفالحة التضامنية المركزة في الواحات والجبال والبور غير المالئم، من استثمارات تقدر بنحو 

  . مليار درهم خالل نفس الفترة

، فقد عبئت استثمارات )2011-2008(حققت خالل المواسم الثالثة الماضية تنجازات التي ومن حيث اإل
اإلطالق الفعلي لمشاريع  ذومن). % 24,5 الدولية تمثل فيها االستثمارات(مليار درهم  28,7تقدر بحوالي 

إطار الدعامة  فيمليار درهم  17، تم استثمار ما يقارب 2010دعامتي مخطط المغرب األخضر سنة 
  .مشروعا 224 لفائدةالدعامة الثانية في إطاردرهم  ماليير 9و مشروعا 64 لفائدةاألولى 

. بدء في تنفيذ هذه اإلستراتيجية، يالحظ تحسن لجميع مؤشرات القطاع الخاصة باالستثمار واإلنتاجومنذ ال 
وسنة  2007-2005مليار درهم في الفترة ما بين  20تقارب  إضافية مضافةوهكذا، فقد تم تحقيق قيمة 

201054 .  

وتكييف اإلستراتيجية لقطاع، اتحسين حكامة لل مجهودات كبيرة ذاستوجب تحقيق هذه النتائج بوقد 
وتعزيز نظام الدعم لتحسين  ،الفالحة سواء كانت تجارية أو تضامنيةنوعية الفالحية حسب الجهات و

  .تفعيل التعاون الدولي في المجال الفالحي كذااإلنتاجية الفالحية، و

                                                 
الرئيسية للمعهد الوطني  اإلنجازات : المغرب األخضر مخطط ية إنجازوضع"، )INRA(المغرب -المعهد الوطني للبحث الزراعي: لمصدر ا 52

 .2011 ،"2011-2010للبحث الزراعي 
 الكبير الحبوب المعروفة باعتمادها زراعة األشجار والخضروات، من خفض نسبة زراعة بالعوامل المناخية، مثل تأثرا أقل فروع مكن ظهور 53

 2010-2008من الناتج الداخلي الخام الفالحي خالل الفترة % 21,6بلغت زراعة الحبوب في المتوسط نحو  وبالتالي، فقد. الظروف المناخية على
مديرية الدراسات والتوقعات : المصدر. ( %20,9و %18,4و % 27,1األشجار والخضراوات على التوالي  فيما حققت تربية الماشية وزراعة

 ).المالية
  .2011،"2010-2008للفترة  التقرير المرحلي : المغرب األخضر مخطط: "فالحةال وزارة : المصدر 54
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  اإلصالح المؤسساتي وتكريس البعد الجهوي لإلستراتيجية الفالحية 

جية مخطط المغرب األخضر، تم الشروع في إصالح مؤسساتي شامل للقطاع مواكبة لتنفيذ إستراتي
تحقيق  القطاعوكان الهدف من إعادة هيكلة . الفالحي من خالل إعادة التنظيم اإلداري لوزارة الفالحة
لك من خالل إنشاء ستة عشر مديرية جهوية ذالتوزيع األمثل للمهام بين جميع مكونات هذه الوزارة، و

لمواكبة تفعيل اإلستراتيجية الفالحية على المستوى الجهوي، فضال عن  ،تحديث الغرف الفالحيةللفالحة و
لتنمية الفالحية والمكتب الوطني للسالمة اإنشاء هياكل هامة، بما في ذلك على وجه الخصوص، وكالة 

  ).ONSSA(الصحية للمنتجات الغذائية 

كييف اإلستراتيجية الفالحية مع اإلمكانات الخاصة ويرمي النهج الجديد لمخطط المغرب األخضر إلى ت 
شيا مع مستوى نموها واألهداف امن خالل مشاريع مخصصة لكل جهة، وذلك تم ،لمختلف المناطق

هذه المشاريع، سجلت المؤشرات االقتصادية في جل الجهات  تفعيلبفضل و. 2020المسطرة في أفق 
وهكذا، وفيما يخص رقم . 2013ألخضر لغاية سنة هداف المحددة في المخطط ااألو اتطورا متوافق

 سنةبأفق مقارنة  2010والقيمة المضافة، جاءت معدالت اإلنجاز في جميع الجهات سنة عامالت الم
وفيما يخص خلق مناصب الشغل، تراوحت معدالت اإلنجاز في جميع الجهات . %98و 60ما بين  2013

  .%97و %53بين 

  قطاعين العام والخاص دعم التعاقد التشاركي بين ال

، تم التركيز في مخطط المغرب األخضر على تعاقدية االلتزامات بين فروعبهدف دعم نمو مختلف ال
المزروعات الشجرية  فروعمن خالل إبرام العديد من البرامج التعاقدية همت  ،الدولة والمهنيين

والمنتجات  التمرو ،األركان شجرووالخضروات والحبوب والدواجن واللحوم الحمراء وتربية النحل، 
النباتية،  فروعوبالنسبة لل. نجازات األولى لهذه البرامج التعاقدية عموما إيجابيةكانت اإلوقد . البيولوجية

بالنسبة للحوامض،  % 23,1بنحو  2010- 2008و 2007-2005زاد حجم اإلنتاج بين الفترتين فقد 
اإلنتاج الحيواني، تقدر الزيادة في اإلنتاج  فروعوبخصوص . للزيتون %91,5و للخضروات %12,5و

 %17,2و للحوم الحمراء %8,7بالنسبة للحوم البيضاء، و %14,3بحوالي  2010و 2008ي سنتبين 
  ). 2011وزارة الفالحة، (للحليب 

من ناحية أخرى، ولتشجيع تثمين األراضي الفالحية، فقد تواصلت عملية الشراكة بين القطاعين العام 
 زالتي تمت في يوليو ،عمليةاله هذويهم الشطر الثالث من . بأراضي الملك العمومي ما يتعلقفيوالخاص 

مما سيمكن من تعبئة استثمارات تصل إلى ما في متناول المستثمرين، هكتار  21.240 وضع ،2011
  .مليار درهم 9,7يقارب 

  دعم اإلنتاجية وتثمين اإلنتاج الفالحي

عملية إصالح شامل لنظام الحوافز الفالحية  تتحسين اإلنتاجية الفالحية، تمفي إطار الجهود الرامية إلى  
. بهدف تعزيز االستخدام األمثل لعوامل اإلنتاج، مع التركيز على التدبير المستدام والمربح لموارد المياه

فترة خالل ال ،)FDA(ونتيجة لذلك، بلغ مجموع المساعدات الممنوحة من خالل صندوق التنمية الفالحية 
مليار درهم أي بمعدل ثالثة  15,4ولدت استثمارات إجمالية تقدر بنحو  مليار درهم 5,3 ،2008-2010
فرعي تعزيز نظام الحوافز الفالحية من خالل منتوج تأمين جديد خاص ب 2011وقد تم سنة . أضعاف

في أفق لتصل إلى مليون هكتار  ،خطوة أولى في هكتار 300.000الحبوب والقطاني على مساحة 
2015.  

القيمة المضافة، فقد انخرط مخطط المغرب األخضر في  منللرفع  ،أما بالنسبة لتثمين اإلنتاج الفالحي 
خلق وحدات لتعزيز االبتكار ونقل تكنولوجيات الصناعات قصد ) Agropoles(سياسة األقطاب الفالحية 

 إنشاء ستة أقطاب فالحية في ،2015-2009فترة خالل ال ،وتحقيقا لهذه الغاية، فمن المتوقع. الغذائية
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نجاز كال من قطب إ 2012 سنةوسيكتمل في . جهات مكناس، والشرق، وتادلة، وسوس، والحوز والغرب
مليار درهم  1,25منصب شغل، وقطب الشرق باستثمار  18.000مليار درهم وخلق  4مكناس باستثمار 

  . منصب شغل 8.000وخلق 

  التنمية  إدراج مختلف فئات الفالحين في

تحسين مردودية  ،مختلف فئات الفالحين في عملية التنمية جبإدمافيما يتعلق  ،تتوخى اإلستراتيجية الفالحية
مليار  18  إلى 6ما بين تراوح مشروع باستثمار ي 400إلى  300ضيعة صغيرة من خالل  600.000

الحبوب إلى أخرى شجرية، وتهدف هذه االستثمارات إلى تحويل مزروعات . سنوات 10درهم على مدى 
وعالوة على ). المنتجات المجالية والبيولوجية(وتثمين ودعم المنتجات الخاصة  ،وتكثيف اإلنتاج الحيواني

تراض لدى لك، فقد أطلق برنامج للمساعدات الخاصة للفالحين الصغار لتمكينهم من استعادة أهليتهم لالقذ
  .مؤسسات القروض الفالحية

ير أخرى لدعم الفالحة التضامنية، بما في ذلك الرفع من الحد األدنى لألجور بالقطاع وسيتم اتخاذ تداب 
الفالحي، وإدماج صغار الفالحين في نظام التغطية الصحية، وتكثيف الجهود المبذولة لتعميم التعليم في 

الفالحين  الرفع من فعالية المساعدات المخصصة لصغار كذاالمناطق القروية خاصة بالنسبة للفتيات، و
نصاف على واالمنه  اتأكيدو، لكذكو .المتأثرين بتقلبات األسعار العالمية للمواد الفالحية األساسية

يمكن ي فالححول اإلعفاء الضريبي للقطاع النقاش إطالق الى الجديدة  ةالحكوميهدف برنامج الضريبي، 
  .عفاءاالستمرار في االستفادة من هذا االمن ين فالحصغار ال

 امحور التضامنية تمثل ةالخاصة بالفالحأن اإلجراءات اإلستراتيجية تجدر االشارة الى ، هة أخرىمن جو
في إطار هذا البرنامج، و. يةقروتنمية المناطق الدعم الجديد من أجل  يالحكومهاما ضمن البرنامج 

ر ذات الحبوب إلى  األشجازراعات اإلسراع في تنفيذ مشاريع تحويل  في، على الخصوص، سيشرع
شكالية الحلول المناسبة إلالهادفة اليجاد لسياسات للقوانين وا فعليال طبيقتا الذكالقيمة المضافة العالية، و

  .عوأراضي الجم

  االنفتاح على الخارج

 ،وبالتالي. يعد تحسين تموقع المغرب في األسواق الخارجية المهمة من أولويات اإلستراتيجية الفالحية 
من خالل إبرام العديد من االتفاقيات مع الشركاء  ،في مجال تجارة المنتجات الفالحية يتم تفعيل التعاونس

وتنص هذه االتفاقيات على فترة انتقالية ...). الواليات المتحدة األمريكيةاالتحاد األوروبي و(الرئيسيين 
التي يجري حاليا ومن بين هذه االتفاقيات، تلك ...). الحبوب واللحوم الحمراء(الهشة  فروعلتأهيل ال

اعتمادها مع االتحاد األوروبي والتي تهدف إلى تحرير تدريجي وغير متوازي لمبادالت المنتجات الفالحية 
  . الطازجة والمصنعة

سيساهم هذا االتفاق في تحقيق األهداف الطموحة لمخطط المغرب األخضر من حيث الصادرات الفالحية و
االتحاد (بالنسبة للبواكر  2,3الصادرات بمعامل قدره  والمتمثلة في مضاعفة حجم 2020في أفق 

فيما يخص  7,5ووامض بالنسبة للح 2,5و) ه المنتجاتهذاألوروبي يستقبل جل صادرات المغرب من 
بعين االعتبار متطلبات توحيد معايير اإلنتاج من قبل الجانب  ذخاألومن جهة أخرى، تم . زيت الزيتون
  .حول سالمة الغذاء الذي يتوافق مع المعايير األوروبية لك باعتماد قانونذالمغربي، و

ما ووكبت  ذانجازات، ستكون إصالحات مخطط المغرب األخضر أكثر فعالية إإلهذه ا أهميةوبالرغم من 
 فروعبترشيد أمثل لنظام الدعم العمومي للقطاع، وال سيما في اتجاه الحد من التفاوتات في الدعم بين ال

  .ين المنتجات والخصوصيات المناخية والفالحية لكل مجالوالتوفيق األفضل ب

خاصة في تدبير عوامل اإلنتاج مثل الماء، واختيار  كذلك االستفادة من التجارب الناجحة،جب وي 
والشراكات بين القطاعين العام والخاص التي  ،المنتجات المربحة والمرفقة بمجهودات البحث واالبتكار
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ه هذل اروع الكردان بسوس ماسة للشراكة بين القطاعين العام والخاص نموذجويعد مش. أثبتت فعاليتها
، وتحسين نفقات االستثمار وصيانة هااستخداملعقلنة ي يهدف إلى تدبير متجدد لموارد المياه ذوال ،التجارب

منح (ة لك في إطار شراكة للتنمية الفالحيذو، )لتجنب االختالالت المالية للهيئات المدبرة(شبكات السقي 
  ...).خدمات االستشارة الفالحية، وتثمين اإلنتاج، ودعم التسويق

   ورفع التحدياتقطاع العقار بين االنتعاش  .2.2

 .نظرا ألهميته االقتصادية واالجتماعية ،حظي قطاع العقار خالل العشر سنوات األخيرة باهتمام خاص
 من رغممهم في هذا القطاع بالتحقيق تقدم  وقد تم. باألساس في تعبئة إمكانيات مهمةهذا االهتمام ويتجلى 
  .التي تعترض نموه الهيكليةاالختالالت بعض 

  2010 عند نهايةحصيلة متباينة للقطاع  .1.2.2

بعد تقدم غير مسبوق خالل الفترة  ،نشاطه في ؤاتباط 2010و 2009سجل قطاع العقار خالل سنتي 
. 2010سنة  %6وبنسبة  2009نة س %30نخفض إنتاج السكن االجتماعي بنسبة ، حيث ا2003-2008

 8,7% أي بزيادة ،2010مليار دهم سنة  188,3وفي نفس السياق، بلغ مجموع القروض العقارية حوالي 
وقد عرفت مبالغ القروض الممنوحة . 2008-2004خالل الفترة  تطور قياسيمقابل  2009مقارنة مع 

. مستفيد 8.963مليار درهم لفائدة  1,3 ، والتي بلغت2010سنة  %11في إطار فوكاريم تراجعا بنسبة 
 %14,5تراجعا بنسبة  ،مليار درهم 1,576والتي بلغت  ،صندوق التضامن للسكن مصاريفكما سجلت 

  .2009مقارنة بسنة  2010سنة 

برنامج  أسرة من 178.900ما يزيد عن  2011استفاد الى متم شتنبر وبالنسبة لألوراش الكبرى للقطاع، 
ويهم هذا البرنامج، الذي يمتد على الفترة . 2004والذي شرع في إنجازه سنة  ،"مدن بدون صفيح"

ومن جهة أخرى، يتواصل حاليا . أسرة 348.400تشمل  مركز حضريو مدينة 85، 2004-2012
قرب (، وتامسنا )منطقة مراكش(ويتعلق األمر بتامنصورت . مدن جديدةأربعة إنجاز الورش الكبير لبناء 

وستضم هذه المدن ما  .)منطقة الدار البيضاء الكبرى(ولخيايطة ) منطقة طنجة(والشرافات  ،)مدينة الرباط
  .مليار درهم 100استثمارا يفوق  يقارب المليون شخص وستعبئ

وتجدر اإلشارة إلى أن مختلف الجهود المبذولة في مجال السكن مكنت من تخفيض الخصاص السكني من 
وقد مكنت هذه . %40أي ما نسبته  ،2010وحدة متم  840.000إلى  2000مليون وحدة سنة  1,4

من تتويج المغرب بجائزة منظمة األمم  ،وخصوصا في مجال محاربة السكن غير الالئق ،اإلنجازات
  .2010المتحدة للسكن برسم سنة 

خالل  مشجعةتؤكده النتائج الكما لعقار بفضل السكن االجتماعي قطاع اانتعاش  .2.2.2
  2011سنة 

. 2020-2010برنامجا إلنعاش قطاع العقار خالل الفترة الممتدة ما بين  2010سنة  وضعت الدولة
درهم  250.000ويتعلق األمر بمجموعة من التدابير إلنعاش السكن االجتماعي والمحدد ثمنه في سقف 

ويمنح هذا . متر مربع 100و 50ومساحة تتراوح ما بين  ،دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة
والتي تتمثل في الضريبة على القيمة المضافة  ،نامج مساعدة من طرف الدولة لفائدة المقتنين للعقارالبر

سنوات مع رهنها  4سكنهم الرئيسي لمدة ال تقل عن  تمثلشريطة أن يلتزموا بأن تكون الشقة المشتراة، 
وبالتالي  ،موضوع االتفاقية كنالمستهدفة بالسأمثل للساكنة  حديدوترمي هذه التدابير إلى ت. لفائدة الدولة

  .محاربة المضاربة
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والضريبة على  ،وبالنسبة للمقاولين، يمنح هذا البرنامج إعفاءات ضريبية تشمل الضريبة على الدخل
وذلك في إطار اتفاقيات  .والضرائب المحلية ،والضريبة على اإلسمنت ،وواجبات التسجيل ،الشركات

  .سنوات 5سكن على األقل خالل فترة ال تزيد عن  500ريين لبناء مبرمة بين الدولة والمنعشين العقا

وإلى غاية  وفي هذا الصدد، .2020 – 2010الفعلي لمخطط اإلنعاش االنطالق  2011سنة وشهدت 
ويؤكد تطور المؤشرات . 2015في أفق وحدة  814.500، همت االتفاقيات الموقعة بناء 2012 يناير

 10,7% تزايد مبيعات اإلسمنت بنسبة يؤكد ذلككما  ،عرفه هذا القطاعالرئيسية على االنتعاش الذي ي
  .2011عند متم سنة   10,1% والقروض العقارية بنسبة

 خالل سنة%23,2%زيادة بحوالي سجلتوبخصوص القروض المضمونة من طرف فوكاريم، فقد  
. الفترةنفس  قرض خالل   8.963قرض مقابل 11.044 ، أي ما يعادل2010سنة مع مقارنة  2011

بلغ  أسرة من ضمانة فوكاريم بمبلغ إجمالي للقروض الممنوحة   74.109، استفادت2011 متم وإلى غاية
  .مليار درهم  10,869

وبناءا على  المكتسبات المحققة . يحضى قطاع السكنى بأهمية قصوى في إطار أولويات الحكومة الجديدة
، من خالل العرض السكني وتحسين القطاع إلى تنويع في هذا المجال، تهدف سياسة الحكومة في هذا

وحدة، باإلضافة إلى إيالء االستدامة والجودة  400.000وحدة إلى  840.000تقليص العجز السكني من 
  .التقنية والمعمارية والمشهدية وكذا االندماج الحضري العنلية الالزمة

ج السكن االجتماعي والسكن المجه لفائدة األسر السكني، سيتم الرفع من تيرة إنتا وفي إطار تنويع العرض
، بقيمة عقارية إجمالية منخفضة، وكذا تأطير البناء الداتي، كا سينم إحداث منتوج سكني جديد ذي المعوزة

درهم لفائدة الفئات المتوسطة، وال سيما بالمدن الكبرى والمتوسطة،  800.000قيمة إجمالية ال تتجاوز 
  .ديد موجه لفائدة الشباب ولألسر الشابة الحديثة التكوينفضال عن إحداث منتوج ج

 الفاعلين أدوار توجيه في تتمثل أساسية اليات خمس على البرنامج هذا تفعيل في الحكومة سباسة وسترتكز
 السكن محاربة وبرامج االجتماعي السكن نحو المنصور، وديار والعمران التهيئة كمجموعة العموميين،

 العقار تعبئة مواصلة الخاص، القطاع مع برامج عقود ووضع العقاري يرالقطاعوتأط الالئق، غير
 بالقطاع المتعلقة التمويل واليات موارد ودعم سنوات، خمس مدى على هكتار ألف 20 حدود في العمومي
 ومراصد وطني مرصد إحداث وكذا وتطويرها، القائمة الضمان صناديق من االستفادة نطاق وتوسيع
  . جهوية

  اق تنمية القطاعآف .3.2.2

وبناءا على  المكتسبات المحققة . يحضى قطاع السكنى بأهمية قصوى في إطار أولويات الحكومة الجديدة
في هذا المجال، تهدف سياسة الحكومة في هذا القطاع إلى تنويع وتحسين العرض السكني، من خالل 

إلى إيالء االستدامة والجودة  وحدة، باإلضافة 400.000وحدة إلى  840.000تقليص العجز السكني من 
  .التقنية والمعمارية والمشهدية وكذا االندماج الحضري العنلية الالزمة

وفي إطار تنويع العرض السكني، سيتم الرفع من تيرة إنتاج السكن االجتماعي والسكن المجه لفائدة األسر 
كا سينم إحداث منتوج سكني جديد ذي المعوزة، بقيمة عقارية إجمالية منخفضة، وكذا تأطير البناء الداتي، 

درهم لفائدة الفئات المتوسطة، وال سيما بالمدن الكبرى والمتوسطة،  800.000قيمة إجمالية ال تتجاوز 
  .فضال عن إحداث منتوج جديد موجه لفائدة الشباب ولألسر الشابة الحديثة التكوين

 الفاعلين أدوار توجيه في تتمثل أساسية ياتال خمس على البرنامج هذا تفعيل في الحكومة سباسة وسترتكز
 السكن محاربة وبرامج االجتماعي السكن نحو المنصور، وديار والعمران التهيئة كمجموعة العموميين،

 العقار تعبئة مواصلة الخاص، القطاع مع برامج عقود ووضع العقاري وتأطيرالقطاع الالئق، غير
 بالقطاع المتعلقة التمويل واليات موارد ودعم سنوات، مسخ مدى على هكتار ألف 20 حدود في العمومي
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 ومراصد وطني مرصد إحداث وكذا وتطويرها، القائمة الضمان صناديق من االستفادة نطاق وتوسيع
  . جهوية

  ماذا أضافت إستراتيجية رواج؟ :الداخليةالتجارة  .3.2

 66,9يمتها المضافة باألسعار الثابتة إذ حققت ق ،تعد التجارة الداخلية قطاعا استراتيجيا لالقتصاد الوطني
قطاع يشغل حوالي ال ورغم أن. من الناتج الداخلي الخام% 10,5، أي ما يعادل 2010مليار درهم سنة 

  .تعيق تطوره تالالتإال أنه يعاني من عدة إخ ،نين المشتغليمن السكان النشيط% 13

عصرنة قطاع  من أجل 2012-2008مخطط رواج  إلى وضعالمغرب ، عمد الختالالتولتدارك هذه ا
ويتمحور هذا البرنامج حول فاعلين رئيسيين هما المستهلك، من جهة، حيث يهدف إلى . التجارة الداخلية

رفع تحدي تحديث لوالتاجر، من جهة أخرى، بمواكبته  ،تمكينه من عرض متنوع بسعر وجودة مناسبين
  . مليون درهم 900 نحوغالف مالي يقدر بمن أجل ذلك، تمت تعبئة صندوق رواج ب. وتطوير تجارته

  منظومة جديدة من أجل شبكة تجارية متوازنة

ويرجع ذلك . ختالالت التي مازالت التجارة الداخلية تعاني منهااالبعض تطبيق مخطط رواج من  خللم ي
منطقة، ال نة،كاالس(الذي تنشأ فيه محالت تجارة القرب مجال الخذ بعين االعتبار خصوصيات األإلى عدم 

في ظل غياب تخطيط تجاري، يبقى التوزيع الجغرافي لألنشطة التجارية مفتقدا و ....)مخطط التعمير،
مواطن  1000نقطة بيع لكل  71حيث تتواجد  ،ويتضح ذلك جليا في الدار البيضاء كمثال معبر. لالنسجام
تراتيجية جديدة لدعم ومن هذا المنطلق، قامت الحكومة بوضع إس. نقطة بيع كمعدل وطني 27مقابل 

يهدف هذا و .تجارة القربمرحلة جديدة من لبدء وقد تم وضع مخطط تعمير تجاري . مخطط رواج
. الورش إلى تحقيق تطور منسجم لمختلف األصناف التجارية يمكن من التوفر على شبكة تجارية متوازنة

بحيث أن كل مشروع هو  ،لتجارةتتمحور الخطة الجديدة حول المجال الترابي كعامل أساسي في تنظيم او
  .تعميري قبل أن يكون تجاريا

المؤسساتية المتمثلة خصوصا في تعدد لالختالالت ولذلك، يسعى اإلصالح الجديد إلى التصدي 
وما ينجم عن ذلك من تداخل الصالحيات وضعف مشاركة المنظمات المهنية وغياب نظام  55المتدخلين

الح هذا انطالقة فعلية لمشروع الجهوية التجارية، حيث سيتم خلق باإلضافة لذلك، يعد ورش اإلص. رصد
ويتعلق األمر بإنشاء . لجنة تجارية جهوية كدعامة للنظام الجديد مكلفة بخلق ثالث أدوات دعم اتخاذ القرار

وكذا  ،الملفات المتعلقة بالمشاريع الكبرى قبل رخصة التعميرإعداد و ،المخطط الجهوي لتطوير التجارة
وفي نفس السياق، سيتم إحداث مراصد جهوية للتجارة لجمع . التجاريةشاريع مرجعية تقنية لتنفيذ الم وضع

  .اإلحصائيات المتعلقة بالقطاع وإنجاز الدراسات الالزمة

 برنامجها في تحيث تعهد لهاالستراتيجي  القطاع وعيا منها بالدور أهمية كبيرة لهذا الحكومة أولتوقد 
وضمان  ،استثمارات جديدة جذبو المهيكل،وزيع، وتقليص انتشار القطاع غير قنوات الت تحديثب

ونهج مبتكر ألسواق الجملة،  مع إيالء اهتمام خاص الحضري المجالفي  منسجمة ومتوازنة للتجارة تنمية
 .والتكوين ةاالجتماعي والتغطيةوالتجارة المتجولة، 

  التحتية للبنيات تنافسي تحديث .3
رافعة للتنمية االجتماعية  ،المغرب من جهاتعدة  التي أطلقت في ،التحتية اتلبنيل ىرمشاريع الكبتعد ال

 للحد من الفقر اأساسي اوالمياه واالتصاالت أمر والطاقة خدمات النقلحيث يشكل توفير  واالقتصادية
  .الجهويوالتكامل  يالتجارالتبادل تعزيز  إضافة إلى ،األلفية للتنمية أهداف وتحقيق

                                                 
، والمندوبية السامية للتخطيط، باإلضافة )جهيزلت، وافالحةاالقتصادية والعامة، ال التجارة والصناعة، الصحة، الشؤون ة،المالي الداخلية،(وزارات  7 55
 .المهنية األخرى والجمعيات وغرف التجارة، المحلية، جماعاتال إلى
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  الحصيلة المرحلية : اتيجية اللوجستيكيةاإلستر .1.3

أبدت السلطات العمومية اهتماما كبيرا بتحسين تنافسية المقاوالت الوطنية التي تحصل على خدمات 
مما يؤثر سلبا على جاذبية البلد لالستثمارات  ،مقارنة مع البلدان المنافسة ،لوجستيكية بتكلفة مرتفعة

إستراتيجية لتطوير التنافسية اللوجستيكية تهدف إلى  2010مغرب سنة في هذا اإلطار، تبنى الو. األجنبية
  .2015 سنة في أفق% 15من الناتج الداخلي الخام إلى % 20خفض التكلفة اللوجستيكية من 

  التزام قوي بإنجاح اإلستراتيجية اللوجستيكية  .1.1.3

القطاعية التي انخرط  تطوير قطاع اللوجستيك شرطا أساسيا لضمان حسن سير باقي اإلستراتيجيات يعد
يقتصر أساسا على خدمات النقل والتخزين، مما يجعل و إال أن القطاع يظل غير متطور. فيها المغرب

دوره الناجع في خفض الالتوازنات و تزايد الطلب،و إمكانية تطويره كبيرة بالنظر إلى حجم نقاط ضعفه،
  . بين الجهات

 في مجالترسيخ الشفافية من خالل جستيكية أمرا ضروريا في هذا السياق، يعتبر تنظيم األنشطة اللوو
مما يفسر انخراط الدولة، . وكذا أخذ تدابير تحفيزية لتشجيع االستثمار في القطاع ،الحصول على العقار

هكتار في  1000(من جهة، في تعبئة العقار العمومي الالزم إلحداث محطات لوجستيكية متعددة المهام 
  . أخرى، في إطالق مخطط عمل مرتبط بالتكوين في مهن اللوجستيك، ومن جهة )2015أفق 

  إدماج حلول لوجستيكية كهدف أساسي للفاعلين الرئيسيين .2.1.3

تندرج اإلستراتيجية الوطنية للتنافسية اللوجستيكية في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين الدولة والمهنيين من 
اللوجستيك إلى التحكم و تهدف الشركة الوطنية للنقلومن هذا المنظور، . أجل تقديم عرض متنوع وتنافسي

 قيامهاللخدمات اللوجستيكية باإلضافة إلى  محطاتاالنخراط في إنشاء من خالل التوريد  شبكةفي كامل 
 ، الدفعة األولى من2010وتجدر اإلشارة إلى أنه تم تسليم، سنة . دور الوساطة في مجال نقل البضائعب

تخص  التي ،خالل السنة الجارية ،فيما بدأت أشغال الشطر الثاني. ول من نوعههو األو مركز المحمدية،
  .متر مربع 60.000 حواليمستودعات على مساحة تقدر ب 10بناء 

في نفس السياق، تهدف اإلستراتيجية الجديدة للمكتب الوطني للسكك الحديدية لنقل البضائع إلى إدماج النقل 
. لوجستيكية على مقربة من المناطق الصناعية محطاتعن طريق إحداث السككي في السلسلة اللوجستيكية 

وقد بدأت هذه التجربة في الدار البيضاء . على تجهيز ميناء جاف في كل منصةوبالتالي، سيعمل المكتب 
حيث تم إعطاء االنطالقة لمنطقة ميتا التي تتوفر على محطة حاويات معفاة من المراقبة  2008سنة 

تجدر اإلشارة إلى و. ميناء الدار البيضاءو تي تم ربطها مباشرة بميناء طنجة المتوسطالجمركية، وال
  . أبريل الماضيفي طنجة و مراكشو فاس انطالق أشغال الموانئ الجافة في كل من

  حصيلة قابلة للتطوير .3.1.3

الوكالة سجل تطبيق هذه اإلستراتيجية بعض التأجيل الذي يرجع باألساس إلى التأخير الذي عرفه إنشاء 
والتوقيع على عقدي تطبيق مندرجين في إطار عقد البرنامج  يةاللوجستيكاألنشطة المغربية لتنمية 
وتيرة  تسريع 2012 خالل سنة الوكالة لهذهباإلرساء الفعلي  التزام الحكومةمن شأن و .اللوجستيكي فقط

  .اإلستراتيجيةتنفيذ 

التكوين في مهنة (اتيجية تكتسي طابعا أفقيا تطبيق اإلسترلتجدر اإلشارة إلى وجود عشر عقود و
مواد البناء و التوزيع الداخلي،و المنتجات الفالحية والطاقية،( قطاعيا و )اللوجستيك، النقل الطرقي للبضائع

وقد أعطى توقيع العقد ). إحداث شبكة لوجستيكية مندمجة في أربع جهات(، وجهويا )والتصدير واالستيراد
، االنطالقة إلنشاء منطقة زناتة، واحدة من ثمان محطات لوجستيكية متعددة المهام 2010األول في أبريل 

 9تتضمن محطة زناتة . 2015هكتار في أفق  202المبرمجة لجهة الدار البيضاء الكبرى على مساحة 
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طريق بحري يربط (بالميناء  هامتر مربع، ستستفيد من ربط 6.000مخازن، تبلغ مساحة كل واحد 
 5خط يبلغ طوله (وبالسكك الحديدية ) كلم 15على طول (ارسيبالطريق الو )بميناء الدار البيضاءالمنطقة 

  ). كلم

تطبيق المرتبط بخارطة الطريق للنقل العلى عقد  ،2011في يونيو  ،تم توقيع الحكومة والمهنيين كما
جدر اإلشارة إلى أن هذا وت. 2010الطرقي للبضائع، وذلك بعد سنة من التأخير عن اإلعالن عنه في مايو 

تعزيز و ، يهدف إلى رفع مستوى القطاع2006- 2003العقد، وهو الثاني من نوعه بعد عقد برنامج 
  .تنظيم العالقات التعاقدية بين مختلف األطراف وتحسين تنافسية المقاوالتو هيكلته

  التحديات محقق وبين التقدم ال: سياسة طاقية جديدة  .2.3

ية، يظل المغرب معتمدا على الواردات الخارجية لتزويده بأغلب احتياجاته من نظرا لضعف موارده الطاق
وعلى نفقات المقاصة خصوصا في ظل  اتثر هذه التبعية سلبا على ميزان األداءؤوت .%95الطاقة بنسبة 

   .النفطظرفية عالمية تتميز بارتفاع متواصل ألسعار 

لطاقة على المدى القصير والمتوسط لقطاع الوطني الومن أجل مواجهة مختلف تحديات  سياقال اوفي هذ
 ،ةيوتقليص التبعية الطاق ،تأمين التموين بالطاقةإلى  قطاع الطاقةلتنمية  يهدف برنامج الحكومة والبعيد،

  .وتعزيز االندماج الجهوي وتأمين توفير الولوج إلى الطاقة والمحافظة على البيئة

  للسياسة الطاقية  همتقدم م .1.2.3

عيل السياسة الطاقية ، تم إعطاء انطالقة العديد من المشاريع واإلصالحات المتعلقة بجوانب في إطار تف
  ...واإلطار المؤسساتي والتشريعي والمالي يلطاقتعزيز العرض امختلفة تهم 

  تعزيز العرض الطاقي

تنمية العرض ، تم إعطاء انطالقة العديد من المشاريع ل56بهدف االستجابة للطلبات المتزايدة على الطاقة
المشروع المغربي المندمج للطاقة  ،ومن أهم هذه المشاريع .والمتوسط والبعيد وذلك على المدى القصير

والمشروع المغربي للطاقة ) مليار درهم 70 بحواليميكاواط بكلفة إجمالية تقدر  2.000(الشمسية 
روع تعزيز البنيات التحتية الطاقية ومش) درهم مليار 35ميكاواط بميزانية استثمار تبلغ  2.000(الريحية 

  .دوالراليير م 5و 4بين تتراوح جرف األصفر بكلفة استثمار المن خالل إنشاء مصفاة ثانية في 

في يوليوز ) PNAP(تم وضع مخطط وطني للتدابير األولية  ،2012-2008 ،وعلى المدى القصير
من خالل تعزيز القدرات اإلنتاجية من مة بين العرض والطلب ءضمان المال ،ويهدف هذا األخير. 2008
 1.084تم إنشاء وحدات إنتاج جديدة بقوة  ،وهكذا. وترشيد استهالك الطاقة من جهة أخرى ،جهة

مطهر بقدرة  يمن بينها المحطة الحرارية الشمسية لعين بن ،موزعة على العديد من المواقع ،ميكاواط
نطقة شمال األولى من نوعها في م(الطاقة الشمسية  هامصدرميكاواط  20ميكاواط منها  472إجمالية تبلغ 

وهو األكبر من نوعه في  ،ميكاواط 140والحقل الريحي لطنجة بقوة إجمالية ) إفريقيا والشرق األوسط
حيث من  ،هناك مشاريع أخرى في طور اإلنجازو. وحدات أخرى ،، باإلضافة إلىإفريقيا والشرق األوسط

والحقل الريحي بطرفاية ) ميكاواط 300(غازية بالقنيطرة المحطة الوهي  ،2012 سنةالمرتقب تشغيلها 
وستبلغ القوة اإلضافية المنشأة في أواخر ). ميكاواط 72(لتزنيت  ومجموعة الدييزيل) ميكاواط 300(

  .مليار درهم 24ميكاواط بكلفة استثمار إجمالية تبلغ  1.756ما يعادل  2012

تطوير استعمال الفحم إلى من جهة،  ،ةاإلستراتيجي، تهدف 2015-2012 وفيما يخص المدى المتوسط
تطوير الطاقة الشمسية  ،النظيف كمصدر لإلنتاج األساسي والغاز الطبيعي لفترة الذروة، ومن جهة أخرى

                                                 
 بينما سيزداد الطلب على الكهرباء 2020 ية في أفقوالطاقة األول، حسب معطيات وزارة الطاقة، أن يتضاعف الطلب على الكهرباء من المرتقب 56 

 .2030أربعة أضعاف وعلى الطاقة األولية بثالثة أضعاف في أفق 
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أهمها محطتين  2015وفي هذا اإلطار، سيتم تشغيل وحدات جديدة في أفق . والريحية والهيدروكهربائية
ميكاواط الواحدة والمحطة الكهربائية  350جرف األصفر بقدرة العلى الفحم النظيف في  عتمدتكهربائيتين 

ومركبين هيدروكهربائيين بقدرة ) ميكاواط 500(زات اوالمحطة الشمسية لورز) ميكاواط 2x660(ألسفي 
مكن وست. ميكاواط 570باإلضافة إلى مختلف الحقول الريحية بمجموع قوة  ،ميكاواط 570إجمالية تبلغ 

مليار  73 تقدر بنحو ميكاواط بكلفة استثمار إجمالية 3.640هذه المشاريع من إنشاء قوة جديدة تبلغ 
  .درهم

إعطاء انطالقة من خالل تتوخى اإلستراتيجية تطوير تكنولوجيات الطاقة النووية  ،وعلى المدى البعيد
شيست الحمري من خالل إنشاء وحدة وتثمين ال 2025انجاز دراسة إلنشاء وحدة الكهرباء النووية في أفق 

  .ميكاواط واستخراج النفط وكذا إنتاج الكهرباء من النفايات العضوية 100نموذجية بقدرة 

وقد تبلغ  ،2020ميكاواط في أفق  9.246وستبلغ القدرة الكهربائية التكميلية من مصادر الطاقة المختلفة 
  .مليار درهم 200ية والنفطية حوالي قيمة االستثمار اإلجمالي لجميع المشاريع الكهربائ

  تسريع اإلصالحات التنظيمية والتشريعية 

وتوفير مناخ استثمار مالئم للقطاع، عمدت السلطات الحكومية إلى  الطاقيةمن أجل مواكبة اإلستراتيجية 
اقة الشمسية فعلى المستوى التنظيمي، تم إحداث الوكالة المغربية للط. تعزيز ترسانتها التنظيمية والتشريعية

)MASEN ( التي وكلت إليها مهمة متابعة انجاز وتدبير مشاريع إنتاج الطاقة الشمسية والنهوض بالبحث
العلمي وبالشراكة الدولية في مجال الطاقة الشمسية وكذا إحداث الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة 

مساهمة في تنفيذ السياسة الطاقية في مجال ذات مهمة أساسية تتجلى في ال (ADEREE) والنجاعة الطاقية
  .الطاقات المتجددة

، 2010المتعلق بالطاقات المتجددة في  13-09وعلى المستوى التشريعي، تمت المصادقة على قانون 
حقيقية لالستثمار في مجال إنتاج الكهرباء انطالقا من الطاقات  اوالذي يمنح للقطاع الخاص فرص

في طور المصادقة على مستوى  مشروع قانون النجاعة الطاقية يوجدهذا، باإلضافة إلى . المتجددة
  .التحكم في استعمال الطاقة في جميع القطاعات وذلك بإدماج تقنيات النجاعة الطاقيةالبرلمان، ويهم 

  تعزيز التمويل 

مة آليات وفي هذا السياق، وضعت الحكو. يتطلب االستثمار في قطاع الطاقة تسخير أرصدة مالية جد مهمة
مجاالت  خصوصا في في هذا القطاع، تشجيع االستثمار دورا هاما في تلعب التي من شأنها أن التمويل
 في يناير (FDE) لصندوق التنمية الطاقية وتتجلى هذه التدابير في إنشاء .المتجددة والنجاعة الطاقية الطاقة
مخصص  مليار درهمه عتماد مالي قدربا 2010في فبراير (SIE)  شركة االستثمار الطاقي وخلق ،2009

االقتصادية واالجتماعية  للتنميةوصندوق الحسن الثاني ) %71( من طرف صندوق التنمية الطاقية
  .المتعلقة بالطاقات المتجددة المغربية لدعم المشاريع )29%(

  تعزيز االندماج الجهوي

. اقة بين ضفتي البحراألبيض المتوسطلنقل الطإستراتيجية يشكل المغرب، بحكم موقعه الجغرافي، محطة و
ويجب استغالل هذا الموقع في إطار اإلستراتيجية الطاقية من خالل تعزيز االندماج الجهوي في مجال 

أهمها انضمام المغرب في  ،إطالق العديد من المشاريع في اآلونة األخيرة ، تمسياقوفي هذا ال. الطاقة
كما تم االنتهاء  .57ندرج في إطار المخطط الشمسي المتوسطيتي تال" Medgrid"إلى اتفاقية  2010شتنبر

ميكاواط وكذا انجاز دراسة  1200من الخط الرابط مع الجزائر والذي سيرفع قدرة الشبكة الرابطة إلى 

                                                 
 2020بحلول يكاواط ج 20تبلغ  ،خصوصا الطاقة الشمسية ،قدرات كهربائية متجددة، في جنوب وشرق المتوسط، إنشاءإلى يهدف هذا المشروع  57

 .ايكاواط ستصدر ألوروبج 5منها 
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على  2011باإلضافة إلى ذلك، تم التوقيع في . تقنية واقتصادية لتوسيع شبكة الربط بين المغرب واسبانيا
 والمكتب الوطني للكهرباء) سوناطرك(ير الغاز الطبيعي بين الشركة الجزائرية للمحروقات لتصد 58اتفاقية

.(ONE)   

  تحديات ورهانات السياسة الطاقية الجديدة .2.2.3

 التصدي ،أولوياتها أهمتطوير الطاقات المتجددة  من التي تجعل ،تفعيل السياسة الطاقية الجديدةيتطلب 
يعد  ،المهارات تأهيلوبالتالي، في مجال . ى المدى المتوسط والبعيدمجموعة من التحديات والرهانات علل

التمكن التقني واالبتكار وتكوين الكفاءات ركيزة ضرورية الستمرارية تطوير الطاقات المتجددة في 
 تقني وتجاري 17.900و مهندس 5.300احتياجات التكوين إلى  سترتفع ،حسب وزارة الطاقةف. المغرب

، 2011 سنةخالل المناظرة الثانية للطاقة  ،تم التوقيع ،ولهذا الغرض .2020أفق عامل في  23.900و
الفيدرالية الوطنية للكهرباء واإللكترونيك والطاقات ( القطاع الخاصو على اتفاقية بين القطاع الحكومي

غربية للطاقة والوكالة الم) فيدرالية الصناعات المعدنية الميكانيكية الكهربائية واإللكترونيةو المتجددة
والوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة (ONE)  والمكتب الوطني للكهرباء )MASEN(الشمسية 

من أجل إحداث وتدبير معاهد للتكوين في مهن الطاقات المتجددة  ،(ADEREE) والنجاعة الطاقية
في مجال البحث  59تم وضع مذكرة تفاهم كما. ت وطنجةاوجدة وورزازمن  كل والفعالية الطاقية في

البحث في الطاقة الشمسية ويأتي هذا االتفاق ليضاف إلى إحداث معهد . والتكوين خالل هذه المناظرة
  .المتجددة مجال الطاقة واالبتكار في تطوير البحوث إلى الذي يهدف (IRESEN) والطاقة الجديدة

الطاقات المتجددة خطوة مهمة  وموازاة مع ذلك، يعد االندماج الصناعي في قطاع الطاقة وخصوصا قطاع
وضعت الحكومة رهن إشارة المستثمرين عرضا  ،وفي هذا اإلطار. لتطوير صناعة وطنية قوية ومنافسة

مواكبة المشاريع المندمجة للطاقات إلى من خالل التوقيع على اتفاقية شراكة تهدف  60صناعيا مندمجا
  .الشمسية والريحية

 200لي، تتطلب اإلستراتيجية الطاقية مبلغ استثمار إجمالي يفوق ومن جهة أخرى، وعلى المستوى الما
مما يفرض إشراك القطاع الخاص في إطار شراكة بين القطاعين العام  ،2020مليار درهم في أفق 

وضع إطار تنظيمي وقانوني مالئم لالستثمارات الخاصة ولبلورة اتفاقيات  ذلكويتطلب ). PPP(والخاص 
 .العام والخاص لتعزيز تمويل هذا القطاع الرأسمالي الشراكة بين القطاعين

  دعم االستعمال الرشيد للموارد المائية .3.3

تظل ندرة المياه بالمغرب ظاهرة مستعصية، وذلك بفعل توالي فترات الجفاف والتسيير غيرالمعقلن للمياه 
إلضافة إلى ذلك، با. خاصة بالقطاع الفالحي، وكذا ضياع المياه بحقينات السدود بسبب ظاهرة التوحل

 عوائقونظرا للتزايد المستمر للطلب على المياه من طرف القطاعات المستعملة، يواجه قطاع الماء عدة 
من بينها االستغالل المفرط للمياه الجوفية وتدهور جودة المياه، وكذا التباينات اإلقليمية بخصوص توزيع 

التكلفة المرتفعة لتعبئة موارد مائية جديدة، وكذا أضف إلى ذلك، إشكالية الفيضانات و. الموارد المائية
  .النقص الحاصل بخصوص حكامة قطاع الماء

التي وطنية للماء الستراتيجية سيعمد في اطار البربامج الحكومي الى تفعيل اإل، ختالالتولتفادي هذه اال
 دف الى استباق هتإنجاز آليات عديدة لتزام بودلك مع اإل 2030-2009ممتدة على الفترة أطلقت وال

  .ي يزداد تعقيدا وكلفةذختالل بين الطلب المتزايد والعرض الومواجهة مخاطر اإل

                                                 
  .مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في السنة على مدى عشر سنوات 640ينص هذا االتفاق على تزويد المغرب بما قدره  58
خالل  من والمعرفة التيكنولوجيا ونقل البحثوإرساء تجهيزات  تطوير في الشمسية للطاقة المغربية الوكالة مواكبة االتفاق هذا أهداف بين منو 59

 .البحثالندوات وو العمل ورشات

صناعية مندمجة والرأسمال البشري  منصاتهي البنيات التحتية من خالل تسهيل الولوج للعقار وإنشاء و ثالثة مكونات حوليتمحور هذا العرض  60
 .)توفير مناطق حرة والمساعدة على االستثمار والمساهمة في التكوين( والتحفيزات 
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  الموارد المائية بالحوض المتوسطي والسيما بالمغربفي  خصاصبوادر  .1.3.3

. تتسم الموارد المائية بدول الحوض المتوسطي بمحدوديتها وتشهد توزيعا غير متكافئ في الزمان والمكان
متر مكعب  1000أقل من (من مجموع ساكنة العالم المفتقرة لمياه الشرب  %60المنطقة وتجمع هذه 
مليون من ساكنة الحوض المتوسطي ال يتوفرون على ماء صالح  20، كما أن حوالي )للفرد سنويا

لة البلدان المط(أما بالنسبة لبلدان الضفة الجنوبية . بالدول الممتدة من الجنوب إلى الشرق خاصة ،للشرب
  . من مجموع الموارد المائية بالمتوسطي %13فال تتوفر سوى على ) شمال إفريقيا فيعلى المتوسطي 

من إجمالي الطلب على المياه في  %64بنسبة تقدر بأكثر من  61ويعد قطاع الفالحة أكثر استعماال للمياه
لزراعة، سترتفع المساحات غير أنه وفقا لمعطيات منظمة األغذية وا. جميع بلدان البحر األبيض المتوسط

. 2030 سنةبشرق الحوض المتوسطي، بحلول  %58بجنوب المتوسط وبنسبة  %38المسقية بنسبة 
من اإلجمالي المحتمل القتصاد  %65وهكذا فإن قطاع السقي يشكل أكثر نسبة القتصاد الماء بما يقارب 

  ).%13(اء الشروب وقطاع الم) %22(الماء بمنطقة البحر المتوسط يليه قطاع الصناعة 

مليار متر مكعب سنويا، أي  22وفيما يخص المغرب، فتقدر إمكانياته من الموارد المائية الطبيعية بنحو 
متر مكعب سنويا للفرد الواحد، مما يصنفه من بين البلدان األقل وفرة من المياه بالنسبة  730ما يعادل 

فترة  20األخيرة أكثر من  ةسن 35حيث شهدت  ،ناخيةنتيجة التقلبات الم اوسيزداد هذا الوضع سوء. للفرد
  .62بمجموع األحواض المائية %40جفاف، كما عرفت التساقطات المطرية نقصا وصل إلى 

ل احتياجات مختلف القطاعات المستعملة للماء في تزايد مستمر، ظوفي ظل محدودية وفرة المياه ببالدنا، ت
أضف إلى ذلك، االستعماالت . دبير أقل فعالية لمياه السقيباألخص في القطاع الفالحي الذي يتميز بت

وفي ظل . استهالكا للماء، وكذا احتياجات قطاعي السياحة والصناعة األكثرواألنشطة الترفيهية  63المنزلية
 11,7ة بنحو أ، حيث تقدر الموارد المعب64متر مكعب ينهذه الظروف، يقدر العجز المائي حاليا بنحو مليار

ونظرا للتزايد المستمر للطلب على . مليار متر مكعب 13,7 إلىمكعب في حين يصل الطلب مليار متر 
  . متر مكعب ماليير 5، حيث سيصل إلى 2030الماء، سيزداد العجز المائي حدة بحلول سنة 

  العرض والطلب  بينتفعيل تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية للماء إلعادة التوازن  .2.3.3

ي المتوقع، قامت السلطات العمومية بمجهودات مكنت من تحقيق إنجازات من أجل مواجهة العجز المائ
هامة، بما في ذلك تعبئة الموارد المائية وتنمية قطاع السقي، وكذا تدبير المخاطر المناخية وتعزيز اإلطار 

  .التنظيمي والمؤسساتي

، 2010إلى  2003من ومن خالل تحليل بنية الميزانية المخصصة لقطاع الماء، خالل الفترة الممتدة 
من  %79,1حوالي (يتبين أن بالدنا تخصص حصة كبيرة من مواردها المالية لتعبئة الموارد المائية 

غير أن الدولة تعمل أيضا على تخصيص ). 2010مجموع الميزانية المخصصة لقطاع الماء في 
ة من التلوث واالستغالل حماية الموارد المائيواقتصاد مياه السقي، (الطلب  دبيراستثمارات مهمة لت

  ).المفرط

، تسعى )مليار متر مكعب سنويا 2,4حوالي (وبالنظر إلى اإلمكانات الهائلة القتصاد الماء بقطاع السقي 
وبفضل الزيادة في مستوى الدعم  ،وهكذا. السلطات العمومية إلى تشجيع استعمال التقنيات المقتصدة للماء

تبسيط إجراءات الحصول على هذا الدعم، وصلت المساحة المجهزة  المالي الممنوح من طرف الدولة وكذا
من  %14ولقد جاوزت هذه اإلنجازات . 2010هكتار في متم  249.605بتقنيات السقي الموضعي إلى 

ومنذ تنفيذ هذا . مستوى التوقعات األولية المبرمجة في إطار البرنامج الوطني القتصاد الماء لنفس الفترة

                                                 
 .)%82(وتونس ) %65(مقارنة بالجزائر % 90الكا للماء بنسبة يعد قطاع الفالحة بالمغرب أكثر استه 61
  ).أم الربيع وسبو وملوية وسوس ماسة(ألربع أحواض مائية األكثر أهمية ببالدنا  بالنسبةيعتبر الوضع حرجا  62
 %70ن عقل تمعظم المراكز الحضرية تتوفر على مردودية للشبكة  63 

 2010، "ملخص حول اإلستراتجية الوطنية لتنمية قطاع الماء" والبيئة، كتابة الدولة المكلفة بالماء : المصدر 64
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 ةممنوح %75مليار درهم منها  2,4، تمت تعبئة حوالي 2010 سنةحتى  2008من سنة  البرنامج ابتداء
يعتزم البرنامج الحكومي الجديد الرفع من وتيرة  ،ا الصددذوفي ه .من طرف صندوق التنمية الفالحية

   .هكتار في السنة 60.000لتصل الى  البرنامج الوطني القتصاد الماءنجاز إ

رى تهم الحفاظ على جودة الموارد المائية عن طريق تسريع وتيرة تنفيذ البرنامج كما تم اتخاذ تدابير أخ
من المرتقب أن يصل معدل الربط بشبكة التطهير بالوسط (الوطني للتطهير ومعالجة المياه العادمة 

سيتم تسريع وتيرة إنجاز البرنامج الوطني للتطهير  كما). 2030 سنةبحلول  %90الحضري حوالي 
  ). 2030سنة  %90من المرتقب أن يصل معدل الربط لحوالي (لقروي بالوسط ا

الموارد،  هذهوبخصوص العرض من الموارد المائية، ومن أجل توحيد الجهود المبذولة بخصوص تعبئة 
سد  50تواصل بالدنا سياسة تعبئة موارد مائية جديدة على نطاق واسع، وذلك من خالل إنجاز حوالي 

ومن جهة أخرى، ستتم تعبئة . 2030مليار متر مكعب بحلول سنة  1,7بنحو  كبير بحجم إضافي يقدر
الموارد المائية غير التقليدية عن طريق تقنية تحلية مياه البحر وتنقية المياه قليلة الملوحة، وذلك بإنتاج 

  . مليون متر مكعب سنويا 400متوقع من مياه صالحة للشرب قدره 

مين المياه المعبأة، تم إطالق برنامج للحد من الفجوة الحاصلة بين ومن جهة أخرى، ومن أجل تعزيز تث
 %68 حواليتقدر نسبة الفجوة ب( 2018- 2010السدود المنجزة واألراضي المسقية والممتد على الفترة 

دراسات تهم التهيئة الهيدروفالحية، ال، تم إنجاز مجموعة من 2010وفي متم ). بسد الوحدة بمنطقة الغرب
كما ). من مجموع البرنامج %91,3(هكتار  128.340ور اإلنجاز على مساحة تقدر بحوالي وهي في ط

من مجموع مساحة  %8بما يقدر بنحو (هكتار  11.300تم استكمال دراسات أخرى على مساحة 
هكتار وتهم  11.300ولقد بدأت أشغال برنامج السقي المقتصد للماء على مساحة تقدر بحوالي ). البرنامج

، طارفي هذا اإلو .واحات فكيكو ومنطقة بوهودة وأنسكمير) الشق الثاني(ئر، وهي سبو المتوسط دوا 4
القائمة لفتح السدود تجهيز سافلة تسريع وتيرة يهدف الى الجديد  يينبغي اإلشارة إلى أن البرنامج الحكوم

وفيما يتعلق .ر في السنةهكتا 20.000لك بوتيرة تصل في المعدل الى ذو، دوائر جديدة لالستثمار الفالحي
بالتزويد بالماء الصالح للشرب، تم تحقيق إنجازات هامة من خالل تعميم التزود بالماء الشروب بالوسط 

لفائدة ساكنة  2010في متم  %91(الحضري، وكذا الرفع من نسبة التزود بالماء الشروب بالوسط القروي 
اطر المرتبطة بالتغيرات المناخية، وباإلضافة وبخصوص تدبير المخ).مليون نسمة 12,25 حواليبتقدر 

موقع سنويا من  20حماية (إلى التدابير المبرمجة في إطار المخطط الوطني للوقاية من الفيضانات 
، تسعى السلطات العمومية إلى مكافحة آثار الجفاف من خالل تنفيذ مخططات لتدبير هذه )الفيضانات

ف هذه المخططات من جهة، إلى تحديد ظاهرة الجفاف وتهد. الظاهرة على مستوى كل حوض مائي
ومن  .بواقتراح مؤشرات للتتبع، وكذا تنفيذ تدابير هيكلية من خالل تنويع مصادر التزود بالماء الشرو

  ...).التأمين(جهة أخرى، إنجاز مخططات مستعجلة، وكذا تطوير آليات مالية خاصة بظاهرة الجفاف 

ستكمال المقتضيات التنظيمية الالزمة إلدخال قانون إلى اطات العمومية لك، تسعى السلذوباإلضافة إلى 
انون من إدماج قستمكن إعادة قراءة النصوص التطبيقية لهذا ال ،وهكذا. حيز التطبيق 10/95الماء 

 ، بما في ذلك المياه العادمة المفرغة في البحر بدون معالجة وتحلية مياهاألخيرا هذيشملها  الجوانب التي ال
  .البحر واقتصاد الماء

 القطاع تحرير بعد عشر سنوات من في المغرب قطاع االتصاالت ديناميةتعزيز  .4.3

ليحقق بذلك رقم % 8,2بمعدل سنوي متوسط قدره  كبيرا قطاع االتصاالت في المغرب نموا سجل
في ذلك ويعزى هذا النمو إلى توسع قاعدة المشتركين بما . 2010مليار درهم سنة  35,6معامالت بلغ 

، وهو ما  2011مليون سنة  36,6ليبلغ % 14,3نموا بنسبة  الهاتف النقال الذي عرف عدد مشتركيه
وترجع هذه الدينامية إلى حد ما إلى . 2005سنة % 41,5مقابل % 113,6يمثل نسبة توغل قدرها 



 السياسات االقتصادية والمالية واالجتماعية : الجزء الثالث

97 
 

يعكس معدل شدة ومع ذلك، . المنافسة التي مكنت المستهلكين من االستفادة من حلول تكنولوجية مبتكرة
 .المنافسة في القطاع ارتفاع هامش ربح الفاعلين على حساب التسعير

 التوجهات العالمية لقطاع االتصاالت  .1.4.3
في النمو على المستوى العالمي، ويرجع ذلك أساسا إلى تشبع سوق  تباطؤيعاني قطاع االتصاالت من 

موازاة مع هذا التباطؤ، شهد ). 2010و 2009بين سنتي  65%1,6(الهاتف النقال في الدول المتقدمة 
وقد . القطاع تطور الخدمات على هواتف الجيل الجديد بما في ذلك الخدمات البنكية والمالية والتلفزيونية

رافق هذا النمو انخفاض في سعر الدقيقة لالتصال نتيجة المنافسة وتطوير الهاتف الثابت عبر بروتوكول 
الهاتف النقال مما أدى إلى انخفاض في عدد خطوط الهاتف الثابت حيث استبدال الهاتف الثابت بو اإلنترنت

 .2010سنة % 17إلى  2007سنة % 19تراجعت نسبة التوغل من 

. تشكل بذلك محركات نمو جديدة للقطاعل سنويا 66%40معدل نمو قدره  عدةاصفيما تشهد االقتصاديات ال
كما . 2010د في خدمات الهاتف النقال سنة مليون مشترك جدي 300سجلت الهند والصين أكثر من  فقد

يشير إلى وجود هامش كبير لنمو ، مما )عالميا% 76مقابل (في أفريقيا % 41وصلت نسبة التوغل 
وفيما يخص أسعار االتصاالت في العالم، سجلت هذه األخيرة انخفاضا متوسطا بنسبة . القطاع بالمنطقة

للهواتف % 20، مقابل %42اإلنترنت قدره  سعر ، ارتباطا بانخفاض2009و 2008بين سنتي % 15
من الدخل الوطني اإلجمالي للفرد سنة % 13وقد مثلت سلة أسعار االتصاالت . للمحمول% 25الثابتة و
2009 .  

  في المغربتقييم تنافسية قطاع االتصاالت  .2.4.3

  مقارنة أسعار االتصاالت مع دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 نسبيله المغرب مقارنة مع دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا على ارتفاع الذي يحت 67يدل المركز
، مما نقاللهاتف الل بالنسبةلمستوى أسعار االتصاالت مقارنة مع الدخل الفردي للمستهلك المغربي، خاصة 

ل تسجل اإلمارات العربية المتحدة أقففيما يخص الهاتف النقال، . يشكل عائقا حقيقيا للقدرة التنافسية
 العاشروتحتل تونس المركز . 10,2األسعار حيث يبلغ معدل سعر االتصاالت مقارنة مع الدخل الفردي 

. الذي يسجل أعلى سعر في المنطقة) 10,32(والمغرب ) 2,76(مصر  على ةمتقدم 2,63 يبحوال
  .يالمصرومن المستهلك التونسي  أربع مراتحوالي ا أكبر بسعرالمستهلك المغربي  يتحملوهكذا، 

في هذا الصدد، أبرز تقرير المجلس األعلى للحسابات وجود اختالالت في تسعيرة خدمات الهاتف النقال و
خالل % 20ويشمل ذلك ضعف انخفاض أسعار الربط البيني لشبكة الهاتف النقال والذي بلغ . في المغرب

يصل معدل المدة  ، واختالل في منظومة تسعير الفاعلين حيث قد2009و 2000الفترة الممتدة بين 
الت، يبدو أن انخفاض اصاالتوفقا للوكالة الوطنية لتقنين و %.30المفوترة وغير المستهلكة إلى أكثر من 

  .2011و 2010بين سنة % 34فيما يناهز % 22لم يتجاوز  2010و 2007سعر النقال بين سنة 

ة وذلك بمعدل سعر مقارنة مع كما سجلت اإلمارات العربية المتحدة أقل سعر للهاتف الثابت في المنطق
 )0,91(قطر على ةمتقدم) 1,02( الثامنفيما تحتل تونس المركز . 0,2الدخل الفردي بلغ 

في السياق نفسه، تبين  .)10,93(أعلى سعر  سجلوالمغرب الذي ي )1,97(مصر و  )1,19(الجزائرو
وأعلى من تونس بمعدل للمجلس األعلى للحسابات أن أسعار المغرب أعلى بثالث مرات من أوروبا 

النطاق،  واسعةفيما يتعلق بسعر شبكة االنترنت الو. للعبور المزدوج% 19 حواليبو للعبور الواحد 60%

                                                 
 .2010وفقا لمعطيات االتحاد الدولي لالتصاالت لسنة  65
 .2008يناير  "لفاعلي تكنولوجيا اإلعالم؟  بالنسبة محور جديد للتطوير: الصاعدةاألسواق "ندوة  66
 .لدخللسعار بالنسبة األاالعتبار قيمة سلة  عين، مع األخذ ب2010ة نسخ استنادا إلى معطيات االتحاد الدولي لالتصاالت 67
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فيما يحتل المغرب المركز . في منطقة الشرق األوسط) 8,0( أدنى سعر بالنسبة للدخل الكويتتسجل 
  .)4,27(بعيدا وراء تونس  7,83بنسبة سعر مقارنة مع الدخل الفردي تساوي  الحادي عشر

  قطاع االتصاالت في المغرب شدة تنافسية

مما يدل على أن تنافسية القطاع  (1,4)مرتفع نسبيا  68سجل قطاع االتصاالت في المغرب هامش ربح
وتفسر هذه النتيجة جزئيا بعدم نجاعة نظام تقنين الربط البيني وإجبارية تقاسم البنية التحتية بين . منخفضة
في السياق نفسه، أثار تقرير لمجلس المنافسة بشأن القدرة التنافسية لقطاع و. ن في خفض األسعارالفاعلي

مخاطر االتفاق بينهم، فإن  الهاتف النقال أنه، بالرغم من أن اختالل موازين القوى بين الفاعلين يحد من
  .واعد المنافسةهيكل السوق يجعل من الممكن تنفيذ استراتيجيات تعاونية قد تؤثر سلبا على ق

، نجح المغرب في مواجهة تحدي تحديث قطاع االتصاالت باعتماد نماذج فعالة لتحرير السوق إجماالو
وقد أدت فعالية المنافسة في قطاع . 69توفير األدوات والدعم المؤسساتي المالئمووإدخال المنافسة 

ضا الستفادة المستهلكين من تحسين وأدى ذلك أي. والبنية التحتية نقالتطوير الهاتف ال إلىاالتصاالت 
ومع ذلك، فإن الولوج إلى الهاتف الثابت لم يصل إلى . نوعية الخدمات وظهور أنشطة جديدة مذرة للدخل

باإلضافة إلى أن . 2011في  %11,1المستويات المتوقعة نظرا النخفاض نسبة التوغل التي ال تتجاوز 
في هذا الصدد، يبدو أن تعزيز تقنين و. تنافسية القطاع فضعبسبب  نسبياً يبقى مرتفعاًسعر االتصاالت 

الذي يضمن و وضمان التنمية السليمة والمتوازنة للقطاعتعميم الولوج االتصاالت في المغرب حلقة مهمة ل
المنظم  96- 24في هذا الباب، سيدخل اإلصالح التشريعي الحالي للقانون و. مصالح مختلف األطراف
تقاسم البنية التحتية بين و ها أن تعزز تقنين القطاع، بما في ذلك الربط البينيللقطاع تعديالت من شأن

 .الفاعلين وإلزامية نشر المعلومات المتعلقة باألسعار والخدمات

  المالي القطاع وتحديث اإلصالحات مواصلة .4
قتصاد المنتج تمويل االالقطاع المالي أولوية مركزية لدوره الحيوي في إنعاش يتخد البرنامج الحكومي من 

وتأهيله على اإلصالحات في القطاع المالي تنوي الحكومة تقوية وفي هذا اإلطار، . تنمية االدخارالوطنيو
تطوير أدائه ومساهمته في التنمية االقتصادية وتدعيم استقراره بهدف المستويين القانوني والمؤسساتي 
قطاع المالي خالل السنتين السابقتين ومن جهة أخرى، فقد عرف ال. واشعاعه على المستوى الدولي

تلبية االحتياجات التمويلية لالقتصاد ودعم طويره ليتمكن من تحديثه وتمجموعة من االصالحات بهدف 
  :اإلصالحات ما يليذه وهمت ه. المشاريع القطاعية

  تدابير لتنمية االدخار على المدى البعيد

وتتجلى في منح . نتجات االدخار على المدى البعيدتدابير جبائية لتطوير م 2011قدم قانون المالية 
ومخطط  (PEA)إعفاءات ضريبية على دخل وأرباح األسر، المحققة في إطار مخطط االدخار في األسهم 

ولتشجيع االدخار وتطوير المعامالت في سوق . (PEL)ومخطط االدخار للسكن  (PEE)االدخار للتعليم 
بإعفاء إجمالي للدخل واألرباح المحققة في إطار مخطط االدخار  2011ة األوراق المالية، جاء قانون المالي

، في حين فرض على الربيحات والمكاسب الناتجة عن بيع األسهم ضرائب بنسبة (PEA)في األسهم 
  .على التوالي 15%و %10

ات واألرباح وتجدر اإلشارة إلى أن قانون المالية يشترط، لالستفادة من هذه اإلعفاءات، أن يحتفظ بالدفع
سنوات من تاريخ افتتاح هذا  5، لفترة ال تقل عن (PEA)المحققة في إطار مخطط االدخار في األسهم 

  .درهم 600.000المخطط كما أن المبالغ المدفوعة من طرف المساهم يجب أال تتجاوز 

                                                 
 .، في حين عندما يكون الماركب كبيرا فيدل على أرباح مرتفعة بشكل غير طبيعي1افسية القطاع كبيرة عندما يقترب الماركب من تكون تن. يمكن من قياس شدة المنافسة في القطاع 68
 .2013-2009و 2008-2004مذكرات توجيهية عامة لتحرير قطاع االتصاالت للفترات الممتدة بين و لتحرير القطاع، 96-24القانون  69
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 2011نون المالية ولمساعدة األسر المغربية على امتالك منازل، ولدعم دينامية القطاع العقاري، أدخل قا
وعلى غرار . (PEL)عرضا إلعفاء الفوائد المدفوعة للمنخرطين في مخطط االدخار من أجل السكن 

، فإن االستفادة من اإلعفاءات المبرمجة في إطار هذا المخطط مرتبطة (PEA)مخطط االدخار في األسهم 
استعمال هذا اإلعفاء الضريبي و درهم، 300.000بتحقيق شروط معينة كتحديد سقف الدفعات المعفاة في 

كما يشترط االحتفاظ بفوائد االدخار في إطار هذا المخطط . من أجل امتالك أو بناء منزل من أجل السكن
  .والذي يجب أال تقل مدته عن خمس سنوات ابتداء من تاريخ افتتاحه

المنخرطين في مخطط  2011ولتشجيع اآلباء على االدخار من أجل تكوين أبنائهم، منح قانون المالية 
شريطة أن ، االدخار من أجل التكوين إعفاءات ضريبية على الفوائد الناتجة عن االدخار في هذا المخطط

فوائده في تمويل الدراسات العليا لألبناء، كما يجب أال يتجاوز مقدار المبالغ المدفوعة و يستعمل هذا األخير
االحتفاظ على االنخراط في المخطط لمدة ال تقل درهم و 300.000من طرف المنخرط في هذا المخطط 

  .عن خمس سنوات ابتداء من تاريخ افتتاحه

  ءلشركات التي تحمل ترخيصا لممارسة نشاطها داخل المركز المالي للدارالبيضالصالح ا معاملة تفضيلية

، وكذا (CFC) ءها في المركز المالي الدولي مستقبال في الدارالبيضاؤستستفيد الشركات التي سيتم إنشا
من اإلعفاء الكامل من الضريبة على  « CFC »جميع الشركات المصدرة للخدمات والتي لها صفة 

الشركات، فيما يتعلق بمبيعات التصدير خالل السنوات الخمس األولى، ومن تطبيق نسبة منخفضة قدرها 
  .بعد ذلك 8,75%

فقط  10%خضاعها لضريبة على الشركات بنسبة ، سيتم إالمعتمدة بالنسبة للمقرات اإلقليمية أو الدولية
أخيرا، سيكون من حق . من نفقات التسيير 5%تقل قيمة مبالغه عن على أساس خاضع للضريبة ال 

وغير المقيمة في المغرب االستفادة  (CFC) ءموظفي الشركات المتواجدة في المركز المالي للدار البيضا
بموجب قانون الضريبة على الدخل شريطة أال  20%قدره  (taux libératoire) من معدل تصريف

  .تتجاوز مدة اإلقامة في المغرب ستة أشهر

  الرساميل  مواصلة اإلصالحات في سوق

استكمال وإدخال نصوص قانونية جديدة في دائرة االعتماد لالستمرار في عملية  2010تم خالل سنة 
  .تحديث اإلطار القانوني والتنظيمي لسوق الرأسمال

 (AMC)رساميل ع قانون بشأن الهيئة المغربية لسوق المشرو

إنشاء الهيئة المتعلق ب 08- 53رقم  قانونالمشروع ، على 2011غشت  25، في مجلس الحكومةصادق 
المتعلق بمجلس القيم المنقولة  212-93-1يلغي ويحل محل الظهير رقم  ساميل، والذيالمغربية لسوق الر

(CDVM) بعد هذا،  .شخاص المعنويين التي تطرح الطلبات األولية لالدخارالمعلومات الالزمة لألبو
 وتحديد مدةستعزز استقاللية مجلس القيم المنقولة، السيما من خالل نقل رئاسة هذه الهيئة لشخص مستقل، 

لجنة مستقلة جزرية وتوسيع مهمة مجلس حداث إوأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة،  فيلرئيس اوالية 
للمدخرين وتأهيل التكوين المالي ساميل بكامله، من خالل المساهمة في لرالمنقولة لمراقبة سوق االقيم 

 من يجب أن تعزز وسائل المراقبة التي وضعتها الدولة ،بعض األفراد لمزاولة مهام معينة، باإلضافة لذلك
  .وتحميلها المسؤولية مساءلة هذه الهيئة

  ماليةمشروع قانون بشأن إقراض األوراق ال

وضع مشروع قانون لتأطير هذه العملية لتعزيز أفضل لإلقراض المؤمن لألوراق المالية في المغرب، 
وفقا لقانون االلتزامات والعقود، ويحدد الجهات  إقراض األوراق الماليةويعرف هذا المشروع . وتنظيمها

الية المؤهلة للخضوع لهذه المرخص لها بالقيام بعمليات إقراض األوراق المالية ويعرف األوراق الم
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باإلضافة إلى ذلك، يحدد مشروع هذا القانون إجراءات تأمين هذه المعامالت، ويؤسس طرق . العمليات
  .المحاسبة الخاصة بها، لضمان الحياد الجبائي، مع إخضاعها لرقابة مجلس القيم المنقولة

  مشروع قانون بشأن سوق العقود المالية اآلجلة

مال، تم اعتماد مشروع قانون يخص سوق العقود المالية اآلجلة من طرف مجلس لتنمية سوق الرأس
حيث  2009يوليوز  09، بعد اعتماده من قبل مجلس الحكومة بتاريخ 2010يونيو  19الوزراء بتاريخ 

لالحتراز ويقدم جديدة وسيمنح هذا القانون الفرصة للعمالء الستعمال أدوات . أحيل إلى البرلمان لمناقشته
وينص . يتعلق األمر بالعقود اآلجلة، والعقود االختيارية وعقود الصرف. الث فئات رئيسية من المنتجاتث

أيضا على إنشاء مؤسستين للسوق هما الشركة المسيرة وغرفة المقاصة وكذلك مراقبة مزدوجة للسوق 
  .والعمالء من طرف مجلس القيم المنقولة وبنك المغرب

  دارالبيضاءبورصة ال مشروع قانون بشأن

على المساهمة بطريقة أفضل في تحديد إستراتيجية  لفاعلين األساسيين في سوق الرساميلتشجيع امن أجل 
الذي يغير ويكمل الظهير  09-43، تم اعتماد مشروع القانون رقم ءالشركة المسيرة لبورصة الدار البيضا

، من طرف مجلس الوزراء ءالخاص ببورصة الدارالبيضا 1993شتنبر  21بتاريخ  211-93-1رقم 
ويهدف هذا المشروع إلى تنويع . 2011يناير  18ومجلس النواب بتاريخ  2010المنعقد خالل يونيو 

  .مساهمة هذه الشركة بفتح رأسمالها

  إعفاء رأسمال المخاطر

حوافز ضريبية لصالح المؤسسات المتخصصة في التمويل عن طريق رأسمال  2011أدخل قانون المالية 
وكانت هذه المؤسسات معفاة من الضريبة على الشركات وعلى أرباح مساهماتها في الشركات . طرالمخا

  .هذا الشرط 2011وقد ألغى قانون المالية . من الرأسمال %50بشرط أن تكون هذه المساهمات أكثر من 

  إنشاء هيئة رقابة شركات التأمين واالحتياط االجتماعي مشروع قانون بشأن 

 إنشاء سلطة مستقلة مسؤولة عن مراقبة قطاع التأمين المنوطة حاليا لمديرية التأمينات مشروعيقترح هذا ال
يضم مشروع . ، وعن تتبع ومراقبة أنظمة التقاعد ومنظمات االحتياط االجتماعيواالحتياط االجتماعي

جلس الحكومي ، الذي صادق عليه المشركات التأمين واالحتياط االجتماعيالقانون المؤسس لهيئة رقابة 
  :بندا موزعة على ستة عناوين تتطرق للعناصر التالية  148، 2011غشت  25بتاريخ 

، ويحدد نظامها رقابة شركات التأمين واالحتياط االجتماعي هيئةيتضمن العنوان األول أحكاما إلنشاء 
 .األساسي، ومهامها، ونطاق عملها وكيفية تنظيمها وتشغيلها

ألحكام المتعلقة بإنشاء إطار جديد لتسيير عمليات التقاعد غير الخاضعة للتشريع يتضمن العنوان الثاني ا
 .الحالي

مع مدونة التأمين، والقانون  99-17يخصص العنوان الثالث والرابع والخامس لمالءمة أحكام القانون رقم 
الذي  366- 73-1الخاص بمنظومة التغطية الصحية األساسية والظهير الخاص بقانون رقم  00-65رقم 

 .يتعلق بالتأمين على التصدير ومتطلبات استقاللية هيئة الرقابة المقترحة

  االجتماعية السياسة تعزيز .5

  الحوار االجتماعيفي إطار تحسين األجور  .1.5

في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، تم اتخاذ عدة تدابير لتحسين دخل 
  .اعدين من القطاع العام والخاص وذلك أثناء مختلف جوالت الحوار االجتماعيالموظفين والمتق
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 تنظيم الحوار االجتماعي إعادة إطار، همت أبرز التدابير التي اتخذت في 2010-2008فخالل الفترة 
درهم،  30.000درهم إلى  24.000الضريبة على الدخل من خالل زيادة عتبة اإلعفاء الضريبي من 

إلى  25%رفع الحصة السنوية من الترقية في الرتبة من و ،38%إلى  42%القصوى من  وخفض النسبة
وينضاف . 5إلى السلم  4إلى  1وإعادة تصنيف الموظفين الذين تتراوح ساللم األجور لديهم ما بين  %28

ثة درهم شهريا لألطفال الثال 200درهما إلى  150إلى ذلك إعادة تقييم نسبة التعويضات العائلية من 
درهم شهريا، وزيادة الحد األدنى لألجور بنسبة  600إلى  500، ورفع الحد األدنى للمعاش من ائلاألو

  .في شريحتين %10

بحضور النقابات  2011أبريل  26بعد الجولة األخيرة من الحوار االجتماعي، برئاسة الوزير األول في و
لتوصل إلى توافق في اآلراء بين األطراف إلعتماد م اتاألكثر تمثيلية واالتحاد العام لمقاوالت المغرب، 

مجموعة من التدابير لصالح العاملين في القطاعين العام والخاص من أجل تحسين قدرتهم الشرائية 
، وقد تم التوقيع على اتفاق يضم العديد من االلتزامات المتبادلة والذي يهدف إلى تعزيز هموظروف عمل

والمفاوضات  يةالبينالمهنية زيز الحماية االجتماعية، وتقوية العالقات وتحسين المردودية، وتوسيع وتع
واحترام الحريات الشغل الجماعية، وتحسين ظروف العمل والصحة والسالمة المهنية، وتعزيز قوانين 

  .النقابية

سسات الزيادة في أجور موظفي اإلدارة العمومية، والجماعات المحلية والمؤت فبالنسبة للقطاع العام، تم
، فضال عن 2011درهم صافية وذلك اعتبارا من فاتح ماي  600العمومية ذات الطابع اإلداري بمبلغ 

. درهم 1.000درهم حاليا إلى  600الزيادة في مستوى الحد األدنى من المعاشات للمتقاعدين من 
ي الترقية ، وفتح الحق فسنتينعلى مدى  33%باإلضافة إلى هذا، تم الرفع من حصة الترقية إلى و

  .2012سنوات اعتبارا من فاتح يناير  4االستثنائية من خالل تعيين سقف االنتظار للترقية االختيارية في 

، وإعداد اآلفاقئات المحدودة فمثل إعادة النظر في النظم العامة لل 70اتخاذ تدابير أخرى االمقرر أيضومن 
لمستخدمين إلى الخدمات االجتماعية األخرى ا لوجمشروع قانون لتنظيم األعمال االجتماعية وتعزيز و

عالوة على ذلك، اتفقت األطراف المختلفة على ضرورة إجراء إصالح ...). اإلسكان، النقل والترفيه(
شامل للنظام العام للوظيفة العمومية ومراجعة نظام التخطيط والتقييم والتكوين المستمر، وتعزيز الحماية 

  .واألمراض النفسية ومعاش العجز شغلترسانة القانونية المتعلقة بحوادث الاالجتماعية من خالل مراجعة ال

في قطاعات التجارة  15%وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، تم االتفاق على زيادة الحد األدنى لألجور بنسبة 
نسبة  : والصناعة والخدمات وفي قطاع الفالحة والغابات والقطاعات المرتبطة بها وذلك على مرحلتين

توافق الفرقاء  كما. 2012ز يوليو فاتحاعتبارا من  5%ونسبة  2011 زيوليو فاتحاعتبارا من  %10
في  مطبقةعلى توحيد الحد األدنى من األجور للقطاع الفالحي والغابات والقطاعات المرتبطة بها مع تلك ال

كذلك على  واكما توافقسنوات،  3الصناعة والتجارة والخدمات وذلك بطريقة تدريجية في فترة تمتد إلى 
درهم إلى  600عها الصندوق الوطني للضمان االجتماعي من فالرفع من الحد األدنى للمعاشات التي يد

  .2011درهم وذلك اعتبارا من فاتح يوليوز  1.000

كما تم اتخاذ تدابير أخرى تهدف إلى إنشاء برنامج السكن االجتماعي للموظفين ذوي الدخل المحدود، 
الستفادة من الضمان من اي النقل وشغيلة الصيد التقليدي يانون الضمان االجتماعي لتمكين مهنومراجعة ق

نفذ يتقرر أن  ،وفي األخير. شغل مصرح به يوم 3.240االجتماعي وكذلك المؤمنين الذين يتوفرون على 
خالل إقرار  وتطوير العمل االجتماعي في الشركات من شغلل، مشروع التعويض لفقدان الافي أقرب اآلج

فقد على المستوى القطاعي، أما  .مشروع قانون إلنشاء وتنظيم مصلحة اجتماعية للشغل في الشركة
  .لن وضع المهندسين وموظفي الصحة والعدياتفاقيات لتحسعدة أبرمت 

                                                 
 حمايةالعزيزت خالل من وذلكو المؤسسات العمومية  الجماعات المحليةالعمومية و  اتاإلدارب للموظفين اإلجتماعيةتحسين الظروف  ،من بين أولويات الحكومة ويبرز 70

  .   اإلجتماعيةاألعمال نطاق  وتوسيع اإلجتماعية
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  الالئقشغل إجراءات جديدة لتعزيز فرص ال .2.5

والتشغيل الذاتي على ثالثة برامج جورين المأركزت السياسة التي تم تنفيذها في المغرب لتشجيع تشغيل 
البشرية وتحسين تأطيرها من خالل توظيف  اتطوير مواردهح للشركة تيالذي ي" إدماج"برنامج :  رئيسية

المالئم يخص التكوين الذي " تأهيل"الخريجين من الشباب دون تكبد مصارف اجتماعية مرتفعة، وبرنامج 
أول نظام  الذي يشكل" مقاولتي"جين من الشباب، وبرنامج يالخرمتطلبات السوق لزيادة فرص إدماج ل

في المغرب من خالل تشجيع روح المقاولة بين العاطلين عن رى متكامل لدعم إنشاء المشاريع الصغ
 254.074، من إدماج 2007 سنةا ممنذ بدء العمل به ،"تأهيل"و "إدماج"نامجا بروقد مكن  .العمل

مقاولة  3.800من خلق " مقاولتي"مكن برنامج  ،في المقابلو. التوالي على شغلباحث عن ال 68.753و
   .منصب شغل 10.000وحوالي 

الذي واجهته صعوبات عدة " مقاوالتي"خصوصا برنامج  ،ال تزال هذه النتائج دون األهداف المرجوةو
  :فيوالتي تتمثل أساسا 

  .ضمانات التي تقدمها الدولةالتمويل على الرغم من ال في توفير بنوكلل ضعيفةال المشاركة •

 .لمشاريع مما يؤدي إلى رفض عدد كبير من الملفاتا يشباب حاملالضعف تأطير  •

  .غياب روح المقاولة واألفكار المبتكرة •

  . األبناكو تتبععدم التواصل ما بين هيئات ال •

  .عدم وجود حس مقاوالتي وأفكار مبتكرة لمقدمي المشاريع •
تنفيذ تدابير جديدة والتفكير في سياسة متجددة، التي إلى هذه الصعوبات بالسلطات العمومية  استمراروأدى 

 يعود تحسين فبالفعل،. عديدة ومالئمة للقدرات المتوفرة شغلتشمل مختلف الشركاء من أجل خلق فرص 
وفي . ق الشغليف إلى بناء قاعدة من القدرات والمؤهالت التي تلبي احتياجات وتطورات سوظالتوقابلية 
  .المهني اإلدماجعقد اإلدماج وعقد :  م اتخاذ إجرائين للتكوين واإلدماج لصالح الشباب وهماالصدد، تهذا 

  ) (contrat d’insertion amélioré عقد اإلدماج

يهدف هذا اإلجراء إلى تمكين الخريجين من تطوير مهاراتهم المهنية من خالل تجربة مهنية أولى، مع 
وسيتيح هذا اإلجراء . جلمن التغطية االجتماعية وذلك من خالل التشغيل بعقد غير محدد األاالستفادة 

وسيستفيد من هذا اإلجراء الحاصلين . تعزيز الموارد البشرية للشركات مع انخفاض في تكاليف األجور
 التشغيل نعاشإل الوطنية الوكالةون بالتعليم العالي والتكوين المهني المسجلخريجو على الباكالوريا و

شهرا من التدريب المؤهل لإلدماج،  24جل خالل أو بعد وفي حالة التشغيل بعقد غير محدد األ .والكفاءات
شهرا من التغطية  12 بحوالييتم الحفاظ على اإلعفاء من الضريبة على الدخل لمدة سنة وتتكفل الدولة 

  .االجتماعية

  (contrat d’insertion professionnelle) المهني اإلدماجعقد 

الالئق وتمكين الخريجين الذين تواجههم صعوبات كبيرة في  شغليهدف هذا اإلجراء إلى توفير فرص ال
من القدرات من خالل تكوين  اإلدماج من الحصول على وظائف أولى واالستجابة لحاجيات الشركات

يد من هذا اإلجراء الباحثون ، ويستفالمطلوبة في الشغلالمرشحين للوظائف مالءمة مؤهالت يهدف إلى 
 الوطنية الوكالةالذين يواجهون صعوبات معينة في اإلدماج في سوق الشغل، المسجلين في  شغلعن ال
بغض ) اإلجازة وما فوق(جامعية في التعليم العام  شواهدوالحاصلين على  والكفاءات التشغيل إلنعاش

  .النظر على شعبة التكوين
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في إطار نظام عقود وذلك أشهر  9إلى  6من فترته تمتد  من أجل اإلدماج اتكوينويوفر هذا اإلجراء 
تمنحه الدولة للشركة في إطار التكفل  شامل لإلدماجعقد للحق العام وذلك مقابل تعويض لالتكامل يفضي 

  .والتكوينبالتعويض الشهري على التدريب 

تكوين تقني إذا اقتضى ونب السلوكية، وحدة إجبارية للتكوين على الجوا تكوين من أجل اإلدماجويشمل ال
الحال، يشرف عليه مكون خارجي تختاره الشركة، وتكوين عملي داخل الشركة يؤطره مكون يعين لهذا 

  .الغرض

وتغطي المساهمة المالية للدولة تكاليف التكوين وكذا التغطية االجتماعية للسنة األولى من العقد الغير محدد 
درهم لكل مرشح  25.000في في برنامج التكوين من أجل االدماج  المساهمة مبلغتحديد وتم  .جلاأل

المقاول من  حصةدرهم كمساهمة في دفع  5.000و درهم منها لتكاليف التكوين 20.000تخصص 
 .التغطية االجتماعية

وسيلة لتعزيز النسيج وهي بدون شك . التدابير المقترحة ضمنتشجيع روح المبادرة أيضا كما يظل 
بدال من تقاسم الوظائف (ألنفسهم ولآلخرين  شغلاالقتصادي، ومساعدة العاطلين عن العمل لخلق فرص 

المتخذة التدابير وستمكن . مهيكلالقطاع غير ال من األشخاصعدد من  إخراجمحاربة الفقر وو، )القائمة
المقاوالت تطوير على  الحفاظو مقاولةال، والمساعدة على نشر ثقافة إنشاء المقاوالتمعدل  رفعمن 

وألجل ذلك، يتحتم تكثيف جهود تشجيع خلق المقاولة عبر تعبئة كل الوسائل والمؤسسات . المحدثة
المالية هيكلة مرحلة الو ،مشروعللتقديم الدعم مرحلة :  جميع مراحل دورة حياة المشاريع المختصة، خالل

المقاولة من أجل دعم  المواكبة بعد إنشاءوشتغال، بدء االتصاحب الدعم التي مرحلة و بنكية،الوساطة الو
  .المدبر الجديد للمقاولة في اختياراته على مستوى تدبير وتطور المقاولة

. 2016عام  بحلول ٪8 إلى البطالة معدل خفض بهدف جديدة تدابير إحداثستسعى الحكومة إلى و
 القرب مجاالت مختلف في العاملة الجمعيات في التشغيل إنعاش إلى الرامي"  مبادرة" برنامج وتخص

 طويلةال بالبطالة المعنيين الشهادات لحاملي الموجه" تأطير" برنامج وكذلك والتربوية االجتماعية والخدمات
 تسعى ذلك، إلى باإلضافة. مهيكلال غير االقتصاد إدماج تحفيز إلى الهادف "استيعاب" وبرنامج االمد

 دقيق و فعال نطام وتطوير للتشغيل، وطني مرصد وإنشاء الذاتي، التشغيل مردودية مضاعفة الى الحكومة
 وتفعيل الشغل النعاش الوطنية للوكالة اإلداري المجلس داخل التمثيلية وتوسيع الشغل، سوق لدراسة
  .للتشغيل الجهوية والمجالس األعلى المجلس

  

 مسلسل  ضمنالحوار المستمر و إطاروعالوة على ذلك، يجب وضع التدابير المذكورة أعاله في    
 والجهوي، جهة، من التشغيلوزارة  في الممثلالمستوى المركزي  بين فيما والتفاعلي المؤسساتيالتبادل 

شركاء ضمن مشاركة الت، ولجهويةأخذ هذه العملية بعين االعتبار الخصوصيات اوت. أخرى جهةمن 
  .والمحلية في مجال وضع السياسات، وتسهيل تنفيذها مركزيةاالجتماعيين والسلطات ال

  األهداف المرجوة لتحقيق المجهودات الالزمة في مجال حكامة منظومة التعليم .3.5

أصدرت الحكومة  ،للحد من االختالالت التي يعاني منها نظام التعليم وتحسين الكفاءة الداخلية والخارجية
المخطط االستعجالي للتربية الوطنية، من أجل تعميم التمدرس وتحسين نوعية  2012-2009خالل الفترة 

  .التعليم وبالتالي مردود النظام التعليمي

التنظيمي والتقني، وقدرة األكاديميات والتشريعي،  تدبير النظام حسنب رهينا نجاح هذا المخطط ويبقى
. تدقيق لحساباتهاشفافية الرقابة والو المتاحة لهااإلضافية  المداخيل إدارةالتكوين على الجهوية للتربية و

التعليمي مع للنظام  لةفعا ضامنة لقيادة حكامة مسؤولة البد مناإلصالح،  ستكمالإل شرط أساسيكو
  .تحسين مستمر له
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 فية الوطنية والتعليم العالي وزارة التربيلمشاريع حكامة نظام ال ، تم إطالق مشروع تحديثلهذا الغرضو
معلومات لل نظام متكامل وفعالمع على االنتقال إلى حكامة المركزية هذا المشروع  يستندو .2010أبريل 

  .التدبيرتخطيط والو

تنفيذ جميع ل بتسيير ناجح يهتم أساسا على إدارة المشاريع الذي الجديد من الحكامة هذا النمط ويرتكز
  .االستعجالي بما يتماشى مع اإلستراتيجية األولية برنامجالالمشاريع المدرجة في 

يعتمد تفعيل هذه الحكامة على عدة أشكال لإلدارة منها وضع نظام تعليمي المتمركز وإنشاء نظام و
ويستند تنظيم هذه األجهزة  .المساءلة وتنظيم مجاالت التعليم والتكوين وإنشاء شبكات تعاون وطنية ودولية

 .وقيادة بعدية إلخ على النتائج تدبير مبنيقديم التقارير وإجبارية على إجبارية ت

يمكن هذا النمط من الحكامة من تحديد المسؤولين عن التطبيق على المستوى المحلي والجهوي واإلقليمي و
تحديد األهداف والجداول و )مشروع 26(ستعجالي بالنسبة لمجمل المشاريع التي يتضمنها البرنامج اال

 .والموارد البشرية ومؤشرات التتبع إلى جانب تخطيط دقيق لألنشطة الزمنية

 المتخذة التدابير

تها وتمكينها من ممارسة دورها على أحسن ءلتحسين كفا رافعة أساسيةيمثل تكوين وأداء الهيئات اإلدارية 
تعزيز  بغية م والتكوينلذا تم اتخاذ عدة تدابير لترسيخ ثقافة النتائج وضمان مراقبة فعالة لنظام التعلي .وجه

استقاللية األكاديميات والجامعات وإبراز مسؤوليتها وروح المبادرة لديها من خالل عقد متعدد السنوات مع 
يحدد العقد التزامات مختلف األطراف المعنية من أجل تحقيق أهداف محددة على أساس خطة و .الدولة

 .عمل وميزانية مخصصة لتنفيذه

، المؤسسات تتبع األهداف المنصوص عليها في العقود ومشاريعمع لتعليم والتكوين، تطلب قيادة نظام اوت
قسم /النيابات/األكاديميات /التعليمو قسم التربية(القيادة لمختلف المستويات  جداولوضع مؤشرات األداء و

الفاعلين  منجزات مختلف تقييممن  نلتمكاهو والغرض من ذلك  ).أخرى مؤسسات/الجامعات/التعليم العالي
 .بصورة منتظمة وموضوعية

 التنفيذ والنتائج

أكاديمية جهوية للتربية والتكوين ومنح  16 مع إحداثلإلدارة تم تفعيله  اجديد االالمركزية نمط تعتبر 
ألطراف الفاعلة على جميع مستويات نظام وهو إجراء سيمكن من منح المسؤولية لللجامعات  االستقاللية

 .ثقافة التقييم وتتبع النتائجكرس سيالتعليم والتكوين و

الدولة للتنمية االقتصادية  إستراتيجيةمن  االجهوية للتربية والتكوين جزء اتاألكاديمي إحداث ويعتبر
، رئيسية إلصالح التعليم كأداةفهي تجسد مبادئ الالمركزية والالتمركز  .واالجتماعية القائمة على الجهوية

 واالنخراطتحسين توزيع الموارد والوسائل و تهتقوية جودو الالمركزية إلى تعميم التعليم حيث تهدف
 .ينظام التعليمال حكامة تحسينو التدريجي للشركاء

، التمركز في التعليمالالمركزية واللنجاح مخطط  اأساسي اتحديث إدارة نظام التعليم والتكوين شرط ويظل
مشروع التعاقد الذي يهدف بدوره إلى إنشاء تخطيط إلى ة المستندة تم تفعيل المركزية الميزاني حيث

تحديد األهداف السنوية ل لنياباتاستراتيجي وعملي يشرك األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مع ا
 .ومتعددة السنوات وخطط العمل وتقدير الموارد المطلوبة

من خالل خلق فرق لكل مشروع ومؤشرات  ةبتكرم مقاربة الوزارة على اعتمادب الحكامة ينبني تعزيزو 
 ىباإلضافة إل .االستعجاليوأدوات تتبع األداء على مختلف مستويات النظام وجهاز لمراقبة وتتبع البرنامج 

فيما يخص مخططات  لنياباتإدارية للتعاقد مع األكاديميات الجهوية وا إجراءاتو آلياتذلك، سيتم وضع 
   .على المدى المتوسط واألجهزة التشريعية والتنظيمية لمجالس اإلدارةالعمل الجهوية واإلقليمية 
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أما فيما يخص التعليم العالي الجامعي، فقد عرف حدثا تاريخيا يدل على تحسن اإلدارة والحكامة خالل 
ستعجالي بتفعيل التعاقد بين الجامعات والحكومة في إطار البرنامج اال 2010-2009السنة الدراسية 

وتشكل هذه االتفاقيات  .لتطوير الجامعات اتفاقية 17قد تم التوقيع، في هذا السياق، على و .2009-2012
لجامعات ا بين، ومحفزة ومنشطةلألولويات الوطنية و ةدولة كمؤمنالوسيلة للحفاظ على التوازن بين  أفضل

 .هداف الكبرى للدولةاأل لتنفيذسهل و بشكل فعلي من خالل توفير إطار مرن استقالليتهاالتي تمارس 
توجيه الطالب للتكوين العلمي والتقني و وتتمحور هذه العقود حول إعادة تأهيل وصيانة الجامعات القائمة

ونسبة % 69إلى % 45زيادة معدل التخرج من (الداخلية والخارجية للنظام  المردوديةتحسين و والمهني
 وعددالمنشورات في المجالّت العالمية عدد  ، سيصل2012برسم سنة . %)58إلى % 26من ماج اإلد

  .على التوالي 475و  3075إلى  بشراكة مع المقاوالت المنجزةالبحوث التطبيقية 

رافق تنفيذ االلتزامات التعاقدية جهاز رصد وتقييم تم نشره في جل الجامعات باإلضافة إلى تقديم تقارير وي
وخطة ) دجنبر(تقرير سنوي الستعراض االنجازات و) يونيو(دورية تنبني على التقرير المرحلي للتقدم 

  .عمل سنوية

 وتعهدت التعليمي، النظام وجودة الجيدة الحكامة تعزيز أولوياتها بين من الحكومة جعلت السياق، هذا وفي
  وتفعيل التربوية العملية صلب في المعلم تضع تعاقدية منهجية إطار في التربوية األطر بوضعية باإلهتمام

  .العمومية المدرسة في الثقة وإعادة العلمي والبحث والتكوين للتربية األعلى دورالمجلس

إلى الخدمات الصحية وتحسين لوج الومن أجل تعميم : الصحة العمومية  .4.5
   المؤشرات الصحية

، تم توجيه اإلجراءات المتخذة من طرف 2012- 2008في إطار إنجاز مخطط العمل االستراتيجي  
إلى الحد من تسارع وفيات األمهات الذي ال يزال، وعلى الرغم من  ،في المقام األول ،وزارة الصحة

تسجيل بعض اإلنجازات، مرتفعا مقارنة مع البلدان التي لديها نفس المستوى االقتصادي لبلدنا، كما تم 
  .اتخاذ التدابير لتحسين فرص الحصول على األدوية من خالل خفض تكاليفها وترشيد استخدامها

أفضل للخدمات الصحية من طرف المواطنين وتعزيز التمويل لوج عالوة على ذلك، وضمانا منها لو
العادل للصحة، التزمت الحكومة بتنفيذ مخطط لمساعدة الفئة المعوزة من المواطنين كما عملت على 

  .إحداث نظام للتغطية الصحية لفائدة طلبة التعليم العالي

  مهات واألطفال حديثي الوالدةخطة عمل لتسريع خفض وفيات األ .1.4.5

وفيات األمهات من األولويات القصوى للحكومة في السنوات األخيرة، معدل يعتبر إجراء تسريع الحد من 
من يجعل والذي  2012- 2008فهو يشكل مكونا أساسيا في مخطط العمل اإلستراتيجي لوزارة الصحة 

  .من وفيات األمهات  تقليصبين أهم أهدافه ال

تم تنفيذ خطة عمل محددة للحد من وفيات األمهات واألطفال حديثي الوالدة خالل الفترة الممتدة بين ولهذا، 
قرار تبعا  28محاور و 9فقد تم تحديد . مجاالت للتدخل ةوتعتمد هذه الخطة على ثالث. 2012و 2008

صحية األساسية، المرافق الوالمنزل، (لنهج منظم يغطي التكفل بالوالدة خالل سلسلة الرعاية كلها 
ت والمعدات والموارد آالمنش(وجميع مكونات توفير العالج ) مستشفيات الوالدة المعتمدة ونظام النقلو

  ).البشرية

واألطفال ستعجالية للحوامل االلعالجات اإلى الولوج التي تعترض العوائق ويتعلق المحور األول بالحد من 
حد من العراقيل التي تحول دون وصول الموارد المالية حديثي الوالدة في حاالت الطوارئ عن طريق ال

ويهدف المحور الثاني إلى تحسين نوعية الرعاية  .والمادية لهذه العالجات وتوفير اإلسعاف عند الحاجة
  . الصحية من خالل مراجعة وتحديث هياكل التوليد وإضفاء الطابع اإلنساني عليها
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عند  حكامة من خالل تفعيل نظام لرصد وفيات األمهاتفي حين يهدف المحور الثالث إلى تحسين ال
  .األمومة اآلمنةوالدفاع عن التعبئة االجتماعية، و، الوالدة

 ،ولهذا. ويمر تفعيل هذه المحاور عبر إطالق برنامج لتحسين نوعية الخدمات من خالل عملية المصادقة
ستعجالية االا لمعايير العالجات وفقالمصادقة إلطالق المرحلة الثانية من  2011يجب أن تخصص سنة 

  .واألطفال حديثي الوالدةللحوامل 

كما يمر تنفيذ هذه المحاور عبر تطبيق إجراء مجانية التوليد والتوليد بالعمليات القيصرية، الذي تم إطالقه 
والتأسيس لمجانية التمريض التوليدي ورعاية األطفال  2008حيز التنفيذ سنة  هلودخثم  2007سنة 
ستعجالية االلعالجات افقد تم تفعيل  ،وبالمثل. ي الوالدة وكذلك مجانية النقل انطالقا من دور التوليدحديث

وتم  .2010بدأ العمل بها منذ شتنبر التي واألطفال حديثي الوالدة األولى في المناطق القروية وللحوامل 
تنظيم دورات تدريبية لفائدة القابالت والمهنيين في هياكل التوليد حول إنعاش األطفال حديثي الوالدة 

  .والتدخالت الطبية التي تحفظ صحة األم والطفل

ولين المحليين تجاه خطة العمل ومدى استيعابها من طرف ؤمن أجل تقييم العملية وتقدير التزام المسو 
  .2010سنة  تم تنظيم مباراة حول التوليد االستشفائيالفاعلين العمليين، 

جل تحسين توجيه وقيادة البرنامج، تم إحداث لجان جهوية لتتبع وتقييم التمريض التوليدي أوأخيرا، ومن 
عن كل الوفيات للنساء  جباريواإلبالغ اإل) مصالح في طور اإلحداث 5(ورعاية األطفال حديثي الوالدة 

  .سنة 49و 15ين المتراوحة أعمارهم ب

 بتقليص والطفل باألم المتعلقة منها وخاصة الوطنية الصحية المؤشرات تحسين الحكومة، برنامج ويتوقع
 األمهات وفيات وبتخفيض حية والدة 1000 لكل وفاة 20 الى سنوات 5 من األقل األطفال وفيات عدد
  .األلفية بأهداف الوطني االلتزام اجل من وذلك حية والدة 100.000 لكل 50 إلى

   إدارة أكثر عقالنية ألسعار األدوية: الدوائية سياسة ال .2.4.5

قامت الحكومة، في إطار سياستها لخفض أسعار األدوية في المغرب، بوضع سياسة تشجع استخدام 
من خفض  اإلجراءينوسيمكن تنفيذ هذين . واعتماد طريقة جديدة لتحديد أسعار األدويةجنيسة األدوية ال

أسعار األدوية التي تعتبر جد مرتفعة خصوصا إذا ما قارناها بتلك المعتمدة في البلدان ذات ملحوظ في 
  .71النمو االقتصادي المشابه للمغرب

وتندرج هذه التدابير في إطار مخطط يهدف لوضع سياسة للتدبير العقالني ألسعار األدوية والتي ترتكز 
المتعلقة بأسعار األدوية المصنعة محليا أو المستوردة، محاورها الرئيسية على إعادة النظر في المراسيم 

ووضع سياسة اجتماعية تهدف إلى اإلعفاء الضريبي على األدوية الجنيسة وتشجيع استخدام األدوية 
  ...).األمراض المزمنة، اإليدز وأمراض القلب(الضرورية لعالج بعض األمراض 

 عويض، بت2011حتياط االجتماعي، اعتبارا من ماي وفي هذا السياق، قام الصندوق الوطني لمنظمات اال
وبالتالي، فإن المؤمنين الذين يتحملون تكاليف العالج في . المؤمنين على أساس األدوية الهجينة إذا وجدت

. األقرب إلى الدواء الرئيسي إذا وجدجنيس على أساس الدواء التسديديها إطار العالجات الفورية سيتم 
، فإن المؤمن يسدد على أساس السعر جنيسان الدواء الموصوف من قبل الطبيب وفي المقابل، إذا كا
  .العمومي لهذا الدواء

                                                 
  .2009أنظر تقرير اللجنة البرلمانية حول أسعار الدواء المنشور في نونبر  71
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من ناحية أخرى، اعتمدت وزارة الصحة طريقة جديدة لتسعيرة الدواء األصلي المستورد، وذلك باالعتماد 
 ر، معلديها أدنى األسعاالتي  72دول 7المستوردة مع تلك المطبقة في عينة مكونة من  سعارعلى مقارنة األ

  .األصلي المستورد السعرستؤدي هذه الطريقة إلى خفض ملحوظ في و. األدنى سعراختيار صاحب ال

  مواصلة الجهود الرامية للتعميم  :األساسيةالتغطية الصحية  .3.4.5

المواطنين للتغطية الصحية األساسية، وجهت الحكومة ولوج في إطار الجهود الرامية إلى تحسين 
طابع  يفي اتجاه تعميمها على المواطنين ذو )AMO(اهتماماتها في مجال التغطية الصحية اإلجبارية 

، فمن المتوقع )RAMED(خاص، بما في ذلك الطلبة، أما بالنسبة لنظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين 
  .ذلك استجابة للتوجيهات الملكية الساميةو 2012تعميمها سنة تم أن ي

بين  2011لفائدة الطلبة في ماي اإلجباري وفي الواقع، تم التوقيع على اتفاقية لتفعيل التأمين الصحي 
توفير و، 73ترمي هذه االتفاقية إلى تعميم التغطية الصحية على كافة الطلبةو .نظام التأمينو الحكومة

  . المشاركة في مشروع تنمية الشباب المغربيو مع هذه الفئة من المواطنينم ءالتغطية الصحية التي تتال

، نفدت 2012 سنةه ما يتعلق بنظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين والتي ينبغي البدء في عملية تعميميف
 2010دجنبر  30 يومل 3349-10ويتعلق األمر بنشر المرسوم رقم . اهجعدة إجراءات في هذا اإلت

، وتنفيذ 2011يناير  24لق بتعميم نظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين في الجريدة الرسمية بتاريخ المتع
  .النظام المعلوماتي ووضع دليل تطبيق هذا النظام

وإستراتيجية ) مستفيد 5.000( إضافة إلى ذلك، تم وضع برنامج لتكوين المهنيين في قطاع الصحة
كما تم إحداث نظام . المستفيدين من هذا النظامو هنيي القطاع الصحيإخبار مو للتواصل من أجل تحسين

  .معلوماتي لتتبع وتقييم عملية تعميم نظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين

مجهودا إضافيا لتمويل نظام المساعدة الطبية لفائدة  2011بذلت الحكومة سنة  ،من الناحية الماليةو
مليون درهم  100عتمادات المخصصة لشراء األدوية بمبلغ ة في االالمعوزين، وذلك من خالل الزياد

مليون من موجودات حساب النفقات الجماعية من أجل شراء  570، واستعمال مبلغ 2010مقارنة مع 
  . األدوية والخدمات والمجموعات التركيبية

المساعدة الطبية لفائدة المعوزين هو تجدر اإلشارة إلى أن عدد المواطنين الذين يمكنهم االستفادة من نظام و
مليون منهم من  4موزعة على ربوع المملكة، يعتبر) من مجموع السكان% 26 (مليون شخص  8,5

  .مليون من الفئات المعوزة نسبيا 4,5و مطلقا الفئات المعوزة

 عياإلجتما للضمان عمومي صندوق إنشاء إلى يهدف برنامجا الحكومة ستنفذ ذلك، إلى وباإلضافة
 والطلبة التقليديين والصناع والتجار الحرة المهن ليشمل اإلجباري الصحي التأمين وتوسيع للمعوزين
  .الصحة تمويل في االسر تتحملها التي التكاليف قسط تخفيض سيتم كما الذاتيين والمشتغلين

  

                                                 
  .لجيكااسبانيا والعربية السعودية وتركيا واليونان والبرتغال وفرنسا وب 72
ني طلبة مؤسسات التعليم العالي والجامعي غير المنتمين للجامعات ومؤسسات التكوين البيداغوجي، واألقسام التحضيرية ومؤسسات التكوين المه73

  .بعد الباكالوريا العمومي والخاص ومؤسسات التعليم العالي الخاص ومؤسسات التقنيين الممتازين
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  :ةـمقدم

 االقتصاد انتعاش تواصلب الدولي المستوى على 2012 لسنة المالية قانونمشروع  إعداد ظرفية تتميز
 األولى األشهر خالل المسجلة التطورات ضوء وعلى. والبلدان المناطق حسب مختلفة بمعدالت العالمي

 في االقتصادي النشاط يزال ال بينما المتقدمة البلدان في قائمة النمو ولح شكوكال تزال ال ،2011 سنة من
 بشكل الشكوك هذه وترتبط. اآلسيوية البلدان بعض في المسجل الطفيف التباطؤ رغم قويا ةشئالنا البلدان
 الياتوالو ورواأل منطقة في السيادي والدين المتقدمة، البلدان في واالئتمان الشغل أسواق بتطورات رئيسي
 الشرق منطقة في الجيوسياسية والتوترات األولية للمواد العالمية األسعار وتقلبات األمريكية المتحدة
 .األوسط

 ية،فالحال غير األنشطة نمو من مستفيدا جيدتوجهه ال المغربي االقتصاد واصلي الوطني، الصعيد علىو
 المستفيد من داخليال طلبالالحي، ومن ومن التأثير اإليجابي لمخطط المغرب األخضر على القطاع الف

 إطار في ومؤخرا السابقة المالية قوانين إطار في اتخاذها تم التي ،الشرائية القدرة دعم إلى الرامية التدابير
التحكم في معدل و الخاص القطاع على وتأثيره موميالع االستثمار جهودم وتعزيز ،االجتماعي الحوار
  .التضخم

 االقتصاد انفتاح تيرةو بتسريع تتميز ظرفية في 2012 لسنة المالية قانون روعمش إعداد يندرج كما
 وتتميز.  مج الحكومياالمندرجة في البرن واالجتماعية واالقتصادية المالية اإلصالحات وتفعيل الوطني

 باإلصالح أساسا األمر يتعلقو .الحكامة تحسين إلى تهدفكبرى  إصالحات بانطالق الظرفية هذه
 رسخقد و ،هذا. للمالية التنظيمي القانون إصالحمشروع  وكذا ،الموسعة الجهوية ومشروع وريالدست

وفي هذا .  .ةيمموالع المالية توازنات على الحفاظ مبدأ للمالية التنظيمي القانون ومشروع الجديد الدستور
تمويل ناجع تهدف ضمان مجموعة من التدابير  2012يتضمن مشروع قانون المالية لسنة  ،اإلطار

  .وشفاف للسياسات العمومية من خالل إصالح شامل للنظام الضريبي وترشيد اإلنفاق

 وتعزيز اإلصالحات المؤسساتية أهمية خاصة لتفعيل 2012 قانون المالية لسنة مشروعو عليه، يولي 
 و مستقرماكرو اقتصادي  إطار في قوي ومستدام األسس لنمو، وتعزيز الحكامة الرشيدةآليات مبادئ و

  .السياسة االجتماعية التضامنية كجزء من والمرافق األساسية إلى الخدمات لتحسين ولوج السكان

 التي التحوالت تحليل خالل من ،2012 لسنة والمالي االقتصادي التقرير من الرابع الجزء سيتطرق
 فصل مع ةيممولعا المالية تطور على المنجزة اإلصالحات تأثير إلى الماضي، العقد مدى على طرأت

 : التالية النقاط على هذا الجزء سيركزحيث  ،والظرفية الهيكلية ثاراآل

 2000 سنوات من الثاني النصف خالل المبذولة الجهود إن: والجمركي الجبائي النظام إصالح مواصلة
هم  وقد .وحداثة بساطة أكثر تحفيزي ضريبي نظام بناء في الرغبة تعكس الجبائي النظام إصالح إطار في

 .اإلصالح هذا استمرار لضمان الضريبي الوعاء وتوسيع الضريبي العبء خفض خاص بوجهاإلصالح 
 فية فرطم ارقوف لتجنب الجمركية تخفيض الرسوم تم االقتصادي، النشاط دعم مواصلة إطار وفي
 التجاريين ءوالشركا المغرب مع الحر التبادل اتياتفاق أبرمت التي البلدان بين الضريبية معدالتال

 . اآلخرين

 سبيل على وتفعيله الحكومة قبل من 2001 سنةالميزانية  إصالح في الشروع بعد :الميزانية إصالح
ركائز  وضع جلأ من للمالية التنظيمي القانون في عليه التنصيص سيتم ،2002 سنة من ابتداء التجربة
  .البالد تنميةل داعمة مالية حكامة

تزال نفقات المقاصة جد حساسة اتجاه الصدمات الخارجية نظرا لعدم تطبيق ال: المقاصة نظام إصالح
ويدعو االرتفاع الحالي ألسعار المواد األولية إلى تفعيل السياسات . المقايسة على أسعار المنتجات النفطية

 أصبح من الضروري وضع ،وللحد من تقلبات أسعار السلع المدعمة. الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة
 . آلية للتأمين ضد مخاطر تقلب أسعار المواد الطاقية
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لخدمة االستثمار والتنمية ودعم  توسعية مالية لسياسة الطوعي االختيار إن:  ةيمموالع المالية استدامة
القدرة الشرائية، في ظرفية اتسمت بصدمات خارجية قوية ومكلفة، مكن المغرب بالفعل من الحفاظ على 

انعكاس ارتفاع أسعار المواد األولية  ه وتحسين تنقيطه على المستوى العالمي، رغماستمرارية معدل نمو
دون احتساب نفقات  ،اتيالميزانفقد سجل الرصيد . على كلفة المقاصة وبالتالي على العجز الميزاناتي

خلي من الناتج الدا %1,2وعجزا بنسبة  2008سنة  من الناتج الداخلي الخام %4,9 فائضا بلغ ،المقاصة
وباحتساب . مطابقا للتوقعات 2010و 2008، وهكذا ظل تنفيذ قانوني المالية لسنتي 2010سنة  الخام

في حين بلغ  2008سنة  من الناتج الداخلي الخام% 0,4نفقات المقاصة، تم تسجيل فائض طفيف بنحو 
ن أن يمديونية، يتبوبالنظر إلى تحليل تطور ال .2010سنة  من الناتج الداخلي الخام% 4,6معدل العجز 
يظل في مستوى معقول يخول للمغرب االستفادة من االدخار  ،مقارنة مع دول أخرى ،الدين الخارجي

إن إصالح النظام الحالي .  في شروط مالءمة للسيولة الداخليةتمويالالوطني  لالقتصادضمن العالمي وي
المقاصة، مقابل تحديد سقف ال يجب للمقاصة، عبر وضع آلية الستهداف المستفيدين والتحكم في كلفة 

تجاوزه من الناتج الداخلي الخام، والتحسن المستمر لتنافسية صادراتنا ووضعية ميزان األداءات، 
  . ةيمموالع المالية استدامةسيساهمان في مواصلة 

  74العمومية للمالية الحديثة التطورات .1

  للدولة العامة الميزانية تحليل .1.1

 على توضع صعبة اقتصادية ظرفية ظل في 2010و 2009ة للسنتين الماليتين إنجاز المالية العمومي تم
 خالل الميزانية عرفتها التي والناجحة الهامة اإلصالحات أن إال. عامة بصفة العمومية السياسات المحك
 أمكن مما ،العمومية المالية استدامة على وحافظت اتيةالميزاني لسياسةا استقرار عززت قد األخير العقد
 النفقات عن النظر وبصرف. الدولة تدخل لهوامش جديدة آفاق خلقأسهم في  ميزانياتي مجالتحديد  معه

 في المرتفع ،الميزانية عجز أن كما .األخير العقد خالل كبيرا تحسنا الميزانية وضعية عرفت االستثنائية،
يفسر و .به المرتبطة الفوائد تكاليفو العمومي للدين بالنسبة الشأن هو كما انخفاضا سجل، الفترة هذه بداية
  .مهمة إصالحات لعدة الناجح التنفيذب الملموس التطور هذا

 دون االقتصادي لنموا لصالح الضريبية االقتطاعات تخفيض على عملالبتكثيف  أوال،ويتعلق األمر 
 ألشخاصا دخل على الضريبة معدالت خفض تم االتجاه، هذا في. العمومية المالية انتعاشب المساس
  . الوطني لالقتصاد الجبائية التنافسيةمن أجل دعم القدرة الشرائية وتحفيز  الشركات أرباح وعلى الذاتيين

 الطلب دعم في المساهمة وكذا ،األسر استهالك من الرفع من االقتطاعات في التخفيضات هذه مكنت وقد
 موجهةال جبائيةال سياسةالمتعلق بال ختياراال االتجاه هذا ويعزز .االقتصادي النشاط إنعاش وبالتالي الداخلي
 الجبائية الموارد نمو كان السياق، هذا في. الشغل فرص من مزيد وخلق النمودعم و العدالة من مزيد نحو
   .2008و 2005 سنتي بين خصوصا ،نسبيا مهما

 بتخفيض المتعلق المجهود على فقط تقتصر ال االقتصادي النمو دعم في الدولة فمساهمة ،ذلك إلى إضافة
 وعلى لذا،. االستثمار نفقات خالل من االقتصادي النشاط بدعم االلتزام على كذلك وإنما الضريبي العبء
 الوضعيةتمكن المغرب بفضل  والمالية، االقتصادية األزمة اندالع خالل األخرى البلدان من العديد عكس
 مواصلة من مكنته كافية تدخل هوامش على لتوفره بالميزانية المتعلقة الضغوط مواجهةمن  السليمة المالية
 المالية األزمة بداية عندف. تصاعديا منحى العمومي االستثمار عرف بحيث ،االقتصادي النشاطدعم 

 الطلب دعم نحو العمومية المالية توجيه تم بحيث توسعية ميزانياتية سياسة يتبع المغرب كان العالمية،
 االقتصاد قدرة مصدر يةاتوالميزان الضريبية الخيارات وشكلت. وميخاصة االستثمار العم الداخلي

                                                 
  .، ما لم تتم اإلشارة إلى عكس ذلكحصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافةدون األخذ بعين االعتبار  74
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 2008 يتسن بين المتوسط في% 4,7بلغ  نمو معدل تسجيل من مكنه مما ،المقاومة على المغربي
  .العالم بلدان من العديد في سلبية نتائج تسجيل تم بينما 2010و

 مواصلةلم يمنع من  العمومية الماليةعلى  وليةاأل المواد أسعارب المرتبطة الخارجية الصدمات إن تأثير
أنجع وسيلة  تعد اإلصالحات وتيرة تسريع أن تبين إذ ،والميزانياتي الضريبي المستوى على اإلصالحات

  .االقتصادي النمو مان لدعمض أحسنو لمواجهة األزمة

  الجبائية المداخيل مستوى على والتحوالت التطورات أهم .1.1.1

 مقابل درهم مليار ,0154 بلغت حيث ،2010 سنة ,103%6 بنسبة الجبائية المداخيل توقعات أنجزت
 .2009 سنة مع مقارنة% 2,1 بنسبة ارتفاعا بذلك مسجلة ،المالية قانون في المتوقعة درهم مليار 148,6
 في) المحلية للجماعات المضافة القيمة على الضريبة فيها بما( الجبائية المداخيل حصة ارتفعت وهكذا
  . 2008 سنة% 27و 2009 سنة 22,9%مقابل  ,22% 7إلى الخام الداخلي تجالنا

 أصبحت التي المباشرة غير الضرائب نمول نتيجة 2010 سنة خالل الجبائية المداخيل ارتفاع ويعتبر
أما الضرائب  .2009 سنة %2 بلغت سلبية مساهمة بعد .% 5,7 نسبة إلى تصلو يجابيةإ مساهمتها

 مقابل 2009 سنة في% 6- بعد%  4,5 بنسبة سلبي بشكل ساهمتانخفاضا حيث المباشرة فقد شهدت 
 وكذا ،والتنبر التسجيل رسوم مساهمة ارتفعت جهتها، من. 2008 سنة في% 15,9 بنسبة إيجابية مساهمة
 0,3% إلى1,1% - ومن 0,6% إلى 0,6%- من 2010و 2009 بين الفترة خالل الجمركية الرسوم
  .التوالي على

 كبيرة مرونة إبراز من خيراأل العقد خالل األخيرة هذه تحليل مكن الجبائية، المداخيل بتطور تعلقي فيما
 الجبائية المداخيل تطور ساير ،إجماالو .2005 سنة من ابتداء االقتصادي للنشاط بالنسبة الجبائية للمداخيل

. 2004-2001 الفترة خالل 0,8 المرونة معامل بلغ إذ ،االقتصادي النشاط تطور 2004 سنة قبل
 بين الممتدة الفترة خالل 2,3 إلى انتقلت حيث ملموسا تغيرا المرونة هذه عرفت ،2005 سنة من وانطالقا
 إدارةإصالح و ةالجبائي السياسة وإصالح االقتصادي للنشاط يجابيإلا التأثير بفعل 2008و 2005
 بانخفاض ارتباطاوذلك  1,6- غتبل حيث 2009 سنة سالبة ستصبح المرونة هذه أن غير. ائبالضر

  .0,5 بلغت إذ، 2010 سنة إيجابية نسبة تسجل أن قبل الجبائية المداخيل

   الخامبالنسبة للناتج الداخلي تطور مرونة المداخيل الجبائية :  18 مبيان

  
 على الخامسة للسنة المسجلة لجبائيةا للمداخيل الكبيرة المرونةباألخيرة  السنوات في المسجل الفائض فسري

 وتعزى). 2008 سنة 2ثم  2007 سنة 2,8و 2006 سنة 1,4و 2005 سنة 3 2004 سنة 1,1( التوالي
 القيمة على الضريبة مداخيل في فائض عن أسفر الذي الداخلي للطلب المهم الدور إلى أيضا النتيجة هذه

. والعقار االتصاالت وقطاعي المالي، القطاع في ملزمينال لكبار االيجابية النتائج إلى وكذلك المضافة،
 بنية عرفته الذي التغير في تتمثل بنيوية بعوامل الجبائية المداخيل مرونة في الكبير التطور هذا ويرتبط
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 والبريد العمومية واألشغال كالبناء( واعدة اقتصادية قطاعات بانبثاق تميز الذي الخام الداخلي الناتج
 وبالتالي رباحاأل في هامة بزيادة تتميز التيو) والتأمين المالية واألنشطة والالسلكية السلكية واالتصاالت

 برسم االستردادات يرةتو تسريع إلى 2009 سنة ةالمسجل التوجهات في التغيير ويعزى. المداخيل في
 والمنتجات عقاريةال األصول أسعار وانخفاض العقارية المعامالت وتراجع المضافة، القيمة على الضريبة
 2009 سنة الدخل على الضريبة عبء بتخفيض المتعلقة التدابير عن المترتبة اآلثار عن فضال ،ةيالطاق

  .2008 سنة الشركات على الضريبة معدالت وخفض

 الداخلي للناتج% 4,3 مقابل% 2,1 بنسبة الجبائية المداخيل ارتفاعب ،2010 لسنة اإليجابية المرونة وتفسر
 من المبذول والجهد التشريعية للتغييرات الميزاناتي والتأثير ةالضريبي األوعية تطورب أساسا ،السميا الخام

  .الجبائية اإلدارةطرف 

  .وإدارية اقتصادية عوامل إلى االقتصادي للنشاطبالنسبة  الجبائية المداخيل مرونة تحسن يعزى عموما،

 األسر استهالك( الضريبية القواعد تطور ىإل المداخيل تحسن يعزى االقتصادي، المستوى علىف 
 وعلى األولية المواد أسعار بارتفاع وكذا 75،العقارية األصول أسعار صحيحبت أيضا ويفسر ).والواردات
 مقارنة مع سنة 2009 ةسنخالل  األسعار تصحيح عن نتج وقد .النفطية المنتجات أسعار منها الخصوص

 في يساهم لم حيث ،للفوسفاط الشريف المكتب أرباح في دحا انخفاضوتراجع الطلب العالمي  2008
   .2010 سنة في الشركات على الضريبة مداخيل

 من ،االستثمار ليشمل وعاءهاالجزئي ل توسيعوال المضافة القيمة على للضريبة المعقدة مكنت البنية كما
 التي العوامل بين ومن .76لالسترداد القابلة غير المضافة القيمة على الضريبة لمستحقات بنيوي تراكم
 في العمومي االستثمار سجلها التي المهمة الزيادة المضافة القيمة على الضريبة مداخيل ارتفاع تفسر

    .األخيرة السنوات

يخص أداء  فيما الطبيعي الوضع إلى للعودة اإليجابي األثر إلى باإلضافةو اإلداري، المستوى على
 الضريبة الستردادات برسما الرتفاع الكبير السلبي واألثر ،المضافة ةالقيم على الضريبة برسمالمستحقات 

 وتلك الجبائي باإلصالح المتعلقة التدابير بين اإلدارية العوامل ما يخصفي التمييز من البد الشركات، على
  .الضرائب إدارة بتحديث المتعلقة

 سنة قبل المسجلة المستويات مع رنةمقا الجبائية المداخيل انخفاض يؤكد الجبائي، اإلصالح مستوى فعلى
 كما .نقطة 0,2 بلغ بتراجع أي، %22,7إلى انتقل الذي الضريبي العبء لمستوى التنازلي االتجاه 2009
 والمقاوالت، األسر على الضريبي العبء تخفيض لفائدة المتخذة التدابير إلى الرئيسية االنخفاضات تعزى

 نسبة انخفاضو ،2010و 2009 سنة التوالي على لدخلا على الضريبة عبء تخفيض وذلك من خالل
 المنتجات على المضافة القيمة على الضريبة نسبة ارتفاع أدى قدو. 2008 سنة الشركات على الضريبة
  .العوامل هذه وقع من التخفيف إلى %10 إلى %7 من النفطية

 حيث ،الجبائية المداخيل نمو في فعالة بصفة والتدقيق المراقبة عمليات ساهمت اإلدارة، مجهود يخص فيما
 النصف خالل هتصاعد مع ،2010و 2001 بين الممتدة الفترة خالل %6,20 السنوي نموها معدل بلغ

 في الضرائب إدارة بذلته الذي المجهود االنجاز هذا برزوي .سنويا %1,29مسجال  العقد هذا من الثاني
 نموا الضريبية المراقبة نتيجة المحصلة داخيلالم عرفت حيث ،الضريبيين التهربو الغش محاربة مجال
 %3,1و نقطة 2,0 مقابل 2010 سنة الجبائية المداخيل من% 4,3و الخام الداخلي الناتج من %7,0 بلغ
 .التوالي على 2001 سنة

                                                 
   2009سنة  2,2%المقيمة بنسبة  العقارية األصول أسعار، تراجع مؤشر 2008وشبه استقرار سنة  2007سنة  4,8%بعد ارتفاع بنسبة  75
  .، صندوق النقد الدولي2009، أكتوبر  ثار على السياسة الضريبية في المغربواآل تحليلال: التطور الحديث للموارد  76
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 تطور المداخيل المحصلة بفضل المراقبة الجبائية :19 مبيان

  
 الجهود مترجمة بذلك بنيتها مستوى على عميقة تحوالت ،األخيرة السنوات خالل ،يةالجبائ المداخيل عرفت
 لفائدة تحوال المباشرة الضرائب بنية عرفتكما . الملزمين بين الضريبي العبء توزيع لتحسين المبذولة
 النمو تحسن إلى ،األخير العقد خالل المسجل البنيوي التغيير هذا يعزى .الشركات على الضريبة

 مستحقاتها تدفع التي الشركات عدد تزايدباإلضافة إلى  الكبرى لشركاتا أرباح ودينامية االقتصادي
  . المراقبة وتعزيز الضرائب تحصيل مجال فيجبائية ال اإلدارة لتحديث المبذولة للجهود كثمرة الضريبية

  5,8(+ المباشرة لضرائبا لصالح تحوال 2010-2001 الفترة خالل الجبائية المداخيل بنية شهدت ،وهكذا
 تعززت فقد ،المباشرة غير الضرائب أما). نقاط 8 نحوب تراجع( الجمركية الرسوم حساب على )طةنق

 إصالح وكذا ،الواردات ومستوى بنية تغيرات باألساس عاكسة الفترة هذه خاللنقطة  1,7 ب حصتها
 مداخيل تجاوزت المباشرة ائبالضر ت مداخيلبدأ ،2004 سنة منذ. المضافة القيمة على الضريبة
 المباشرة غير الضريبة باسترجاع 2010 سنة تميزت وقد. 2009 سنة حدود إلى المباشرة غير الضرائب
 لميزانية الجبائية مداخيللل الرئيسي المصدر لتصبح ،المضافة القيمة على الضريبة وخصوصا ،مكانتها
 .الجبائية مداخيللا بنية في نقطة 0,6بحوالي  برنوالت التسجيل رسوم تحسنت حيث الدولة

   (% ) 20 10-200 1الجبائية خالل الفترة مداخيلتطور بنية ال:  6 جـدول

 

الفارق 
2010/2001

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

5,8 42,2%  الضرائب المباشرة 36,5 37,7  40,0  41,0  43,2  44,6  44,6  48,9 47,6 

1,7 43,4%  الضرائب غير المباشرة  41,7   40,8 40,9  39,9  38,1 38,2  38,6 36,8   38,6

 الرسوم الجمركية 16,0  15,2  12,8  12,9  12,3  10,9 9,9  8,2  7,8  7,9% 8,0-

 التسجيل والتنبر  9,5 6,2  6,3   6,2  6,3  6,3  6,9  6,1  6,0 6,5% 0,6

 المجموع  100  100 100  100  100  100  100  100  100  010 

  حساب مديرية الدراسات والتوقعات المالية: المصدر

 المباشرة  الضرائب مداخيل تطور .1.1.1.1

 من مجموع المباشرة الضرائب مداخيل حصة بتعزيز ،خيراأل العقد خالل ،الضريبية البنية تطور تميز
 الشغل على الضريبيمن العبء  التخفيف مجال في الضريبية قتضياتالم مكنت وقد .الجبائية المداخيل
 تنطلقا التيو الضريبية التخفيضات بفعل تأثرت التي الجبائية للمداخيل دعم هذه البنية الجديدة واألرباح

 مجال في الحكومية للسلطات الجبائية الخيارات لوال نهأ ،المنجزة التقديرات وأظهرت. 2007 سنة منذ
 رقديو. مهما ارتفاعا الجبائية المداخيل لعرفت ،الدخل على والضريبة الشركات على لضريبةا تخفيض
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 أي درهم، مليار 15,5 حواليب 2010 سنةميزانية  منذ التدابير هذهنتيجة  ،ي في المداخيلراكمتالالنقص 
 .الخام الداخلي الناتج من %2 يعادل ما

 على والضريبة الشركات على الضريبةالتراكمي في المداخيل المترتب عن إصالح النقص :  20 مبيان
 ).الخام الداخلي الناتج من %ب ( 2007منذ  الدخل

  
 ي مليار  بقيمة تراجعا بذلك مسجلة ،درهم 2010 سنة درهم مليار  65 المباشرة الضرائب مداخيل وبلغت
 سنة مع مقارنة درهم مليار 16,8و 2009 سنة مع نةمقار درهم مليار 6,7و التوقعات مع مقارنة درهم

 في حصتها بلغت كما. 2010م سنة الخا الداخلي الناتج من% 8,5 الضرائب هذه وشكلت. 2008
 غير الضرائب حصة تعززت حين في ،2009 سنة خالل% 47,6 مقابل% 42,2 الجبائية مداخيلال

  . 2009ة سن %38,6 مقابل% 43,4 إلى لتصل ملحوظ بشكل المباشرة

  الشركات على الضريبة

 على الرابعة للسنة الدخل على الضريبة مداخيل 2010 لسنة الشركات على الضريبة مداخيل تجاوزت
 سنة%  17,2 بنسب المسجل االنخفاض بعد الشركات على الضريبة دينامية استمرت وهكذا .التوالي
 2007 سنة% 24,1و 2008 نةس% 54,2 بنسب زيادات بعد جاء والذي ،2009 سنة% 8,4و 2010

 التي الشركات على الضريبة مداخيل تعززت ،وهكذا. 2005 سنة% 22,4و 2006 سنة% 24,8و
 مرورا ،2010 سنة% 22,8 إلى 2001 سنة% 15,1 من الجبائية المداخيل مجموع من حصتها انتقلت

  .2009 سنة %28,1و 2008 سنة% 27,7 بلغت اليةع نسبب

 غضون في الجبائية المداخيل بنية في نقاط 7,7 حواليب الشركات على يبةالضر مداخيل وتحسنت حصة
 على الضريبة مداخيل على كبير حد إلى الجبائية للمداخيل لهيكليا التطور رتكزا كما. الزمن من عقد

 مما% 89,3 بلغ للتوقعات نجازإ معدل بذلك مسجلة، 2010 سنة درهم مليار 35,1 بلغت التي الشركات
 العوامل بتفاعل التراجع هذا ويفسر .التوقعات مع مقارنة درهم مليار 4,2 قدره في المداخيل نقصا يمثل
 : التالية

 بشهر الخاص التسبيق بتراجع المصحوب%) 35( التسويات مستوى على مهمال االنخفاض •
 ؛ 2009 لسنة ةرفتال نفس مع مقارنة درهم مليار 1,2 بحوالي مارس

 ، للفوسفاط الشريف المكتب( العمومية المؤسسات وخاصة زمينالمل كبار بعض دفوعات تراجع •
أن  إلى ةاإلشار مع ،2009 سنة خالل لألرباح المتواضع لالرتفاع نتيجة...) المغرب بنك

 لسنة الشركات أرباح على تعتمد 2010 سنة برسم الشركات على الضريبة مداخيلحساب 
 ؛ 2009

 عبر للشركات التمويلية القدرات تعزيز قصد 2009 سنةل المالية قانون في المتخذ اإلجراء تأثير •
  أموالها؛ رؤوس في الزيادة على إثر المستحقة الضرائب تخفيض
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 مليار 2  بلغت والتي الشركات على الضريبة برسم االستردادات عرفته الذي الكبير االرتفاع •
 .2009 سنة درهم مليار 0,8 مقابل 2010 سنة درهم

  

 ؟ الشركات على بالضريبة الملزمين أكبر هم من ׃ 5 إطـار

  

  الجبائية مداخيلال في أكبر حصة

 تزايد بمقدار إذ ،خيراأل العقد مدى على نمو أقوى عرف الذي الجبائية المداخيل اتمكونأحد  الشركات على الضريبة تعد
 في الشركات على للضريبة االستثنائي األداء هذا لوحظ وقد. 2010و 2001 واتسن بين الخام الداخلي الناتج من نقطة 1,9
 حيث ،القطاعات حسب وقد عرف هذا التطور اختالفا. والمتوسط المنخفض الدخل ذات والبلدان الصناعية البلدان من كل

  .يظرف نمو على المعادن قطاع أبان بينما ،ومهمة ةواصلمت نمو نسب والعقار االتصاالت وقطاعي المالي القطاع عرف

  

. 2009 سنة مع مقارنة% 17,2بلغ  انخفاضا مسجلة ،2010 سنة درهم مليار 35,1 الشركات على الضريبة مداخيل بلغتو
 عدة تداخل رغم ذلكو ،الجبائية للمداخيل مصدر أكبر ثاني الشركات على الضريبة تبقى متواضع،ال األداء هذا ورغم
 ،العمومية المؤسسات خاصة الملزمين كبار بعض دفوعات وتراجع رداداتاالست مبالغ كارتفاع الجيد أدائها من تحد عوامل
 المستحقة الضرائب تخفيض طريق عن للشركات التمويلية القدرات تعزيز بهدف 2009 سنة في المتخذة اإلجراءات وأثر
 في نقص إلى أدى مما ،2160 اإلجراء هذا من استفادت التي الشركات عدد بلغ وقد. أموالها رؤوس في الزيادة اثر على

  .درهم مليار 1,1 نحوب قدر الدولة ميزانية مداخيل

  

  البورصة في المدرجة الشركات مساهمة 

 10,4 إلى البيضاء بالدار القيم بورصة في مدرجةال شركة 74 طرف من المدفوعة الشركات على الضريبة مداخيل ارتفعت
 الشركات حصة ارتفعت وبهذا .2008 سنة% 1,8و 2009 سنة% 2,6 زيادة بعد %2,4 بزيادة 2010 سنة درهم مليار

 2009 سنة% 24 مقابل ،2010 سنة% 29,6 إلى ،الشركات على الضريبة مداخيل إجمالي في ،البورصة في المدرجة
  .2008 سنة %21,4و

  

 شركة طرف من MAROC DISTRISOFT شركة امتصاص بعملية تميزت 2010 سنة أن إلى اإلشارة وتجدر
MATEL PC MARKET، شركتي وإدراج سمهاإ األخيرة هذه تغير أن قبل ENNAKL وCNIA SAADA 

 Grandes Marques et Conserverie Chérifienne ( LGMC ( شركات تخص التي األصول على التشطيبو
،ONA وSNI.  

  

 الموارد ههذ من %69 أن 2010 سنة البورصة في المدرجة الشركات تدفعها التي للموارد القطاعي التوزيع تحليل ويبين
 التجاريب مثالم( المصرفية الخدمات قطاعو %)35,1 حصتها تبلغ التي المغرب اتصاالتب ةمثلم( االتصاالت لقطاع زىتع

 )%26,4 بنسبة الخارجية للتجارة المغربي والبنك والصناعة للتجارة المغربي والبنك المركزي الشعبي البنكو بنك، وفاء
  %).7,5 بنسبة المغرب سمنتإو الفارج سمنتإ طرف من ممثال(  البناء ومواد البناء وقطاع

  

من إجمالي العائدات  %25,2 ما يمثل ، وهوالضريبية مليار درهم في اإليرادات 2,5 في البورصة المدرجة األبناك حققتو
ما  ،2008 سنة يضاء،البالشركات غير المالية المدرجة في بورصة الدار  قد بلغت مساهمةو. التي تدفعها الشركات المدرجة

  .%25,6 بلغ متوسطبنمو سنوي  أي ،2001برسم سنة مليار درهم  1,4مليار درهم ، مقابل  6,8 يناهز
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  شركات العموميةالمساهمة 

 سنةمليار درهم  8,9مقابل الشركات  على الضريبةمليار درهم في  3,7حوالي ب 2009العمومية سنة  الشركات قطاع ساهم
 سنةمليار درهم  1,2(للفوسفاط  الشريف مجموعة المكتباالنخفاض أساسا إلى انخفاض مساهمة ويعزى هذا . 2008
 ،2009 سنةالعامة  المقاوالتالمبالغ المستحقة على  وتمثل). 2008 سنةمليار درهم  5,1بعد مبلغ استثنائي قدره  2009

 مجموعة المكتب إلى المواردمن نصف هذه  يرجع أكثرو. السنة ههذالشركات المنجزة  على الضريبة إجمالي من % 8,5
 268( ةلخرائطيوا الطوبوغرافي ، وإلى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح)مليار درهم 1,2(للفوسفاط  الشريف

  ). لكل منهما مليون درهم 235(العمران وإلى المكتب الوطني المطارات مجموعة  ، وإلى)مليون درهم

  

  الدخل على ضريبةال

 الناتج الداخلي من % 3,5 لتمثل ،2009 مع مقارنة % 0,7بنسبة الدخل على الضريبة موارد رتفعتا
 على للضريبة وخالفا .األخيرفي بداية العقد  ما تم تسجيلهوهو مستوى أقل م ،2010الخام سنة 
 لتصل 2010و 2001 سنتي بين الجبائية الموارد في الدخل على الضريبة تراجعت حصة الشركات،

  .2001سنة  %9,91مقابل % 17,5إلى

 الجزء الخاص يزال فال الحديثة، المباشرة الضرائب طابع تكتسي الدخل على الضريبة كون ورغم
 سنة %75,8مقابل  2010 سنةخالل منها  %71,5الضريبة، حيث شكل  هذه موارد معظم يمثل باألجور
 مستوى تعزى التخفيضات التدريجية علىو. ، مع اإلشارة إلى االنخفاض التدريجي في هذه الحصة2009
 التي المتبعة الجبائية السياسة إلى كبير، حد إلى شابهها، وما على األجور المطبقة الدخل على الضريبة

  .الشغل على المفروض الضريبي العبء من تتوخى التخفيف

 ،الدخل على الضريبةموارد  مجموع والعقارية في المنقولة بالقيم الخاصة الموارد حصة كما استمر تطور
سنة  %21,8و 2007 سنة 19% إلى 2004سنة  12% من اإلجمالية المداخيل من حصتها انتقلت حيث

 سوق في الملحوظة التطورات ظل في التحوالت الظرفية إلى كبير بشكل التطور هذا ويعزى. 2008
 قبل ما مستوى إلى 2009ةخالل سن الحصة هذه وعادت. األخيرة السنوات في والعقارية المنقولة األصول

  .2010سنة  %15,3قبل أن تنتقل إلى  %13,6 أي 2007 سنة

درهم مليار  1,7 بنحو الموارد في بزيادة أيدرهم،  مليار 26,9 مداخيل الضريبة على الدخلبلغت و
العوامل  إلى النتائج هذه وتعزى. 2010المالية  قانون توقعات مع مقارنة % 106,6 بلغ إنجاز ومعدل

  :تاليةال

 بنسبة للمعالجات الوطني المركز طرف من المحصلة الدخل على الضريبة موارد انخفاض •
 مما ،%2,13بنسبة  الخاص القطاع من المتأتية الدخل على الضريبة موارد وتراجع ،10%

 الدخل على للضريبةمعدل الضمني الوانخفض . الضريبة هذه نظام عرفه التعديل الذي يعكس
مقابل  2010 سنة 7,3%إلى  للمعالجات الوطني المركز األجور التي يديرها المطبق على كتلة

للتخفيض من  بذلهامما يدل على الجهود التي تم  2008و 2007 سنتيبين  %12معدل 
 ؛األجور على الضريبيةقتطاعات اال

 انتقلت الموارد، حيث 2009 سنةبعد التراجع الحاد الذي شهدته  يةالمعامالت العقار انتعاش •
 إلى 2009سنة مليار درهم  3,4من  العقارية باألرباح الخاصة الدخل على تية من الضريبةأالمت

وقد . 2009 سنة 37,4% بنسبةبعد انخفاض  5,9%بزيادة أي ، 2010 سنةدرهم  مليار 3,6
 سنة %14,3إلى  الضريبة على الدخل لتصل موارد بنيةحصتها في  المداخيلهذه  عززت
 ؛ 2001 نةس 5,2%مقابل  2010
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مليون  281 من انتقلت والتي المنقولة القيم مبيعات من المتاتية الدخل على الضريبة انخفاض •
 ؛2010 سنةدرهم  مليون 232إلى  2009 سنةدرهم 

تعزيز  نتيجةتحسنا ملحوظا  الشيء الذي عرف لضريبة على الدخلا في مساهمة المهنيين •
 .2010 سنةة الضريبية قبالمرا

 سنة % 89,5نسبة  مثلثالتأخير التي  دفعات فوائد أساسا من الضرائب المباشرة األخرى مداخيلكون تتو
 مليار 3جلب في األخرى المباشرة الضرائب ساهمت وقد .من مجموع هذا النوع من الضرائب 2010
. % 123,3 يقارب إنجاز بمعدل و، تالتوقعا مع مقارنة مليون درهم 560بزيادة  أي ،2010 سنة درهم
  .% 13,4 نحويقدر بارتفاعا  ،2009 مع سنةمقارنة  المداخيل فت هذهوعر

  الضرائب غير المباشرةتطور  .2.1.1.1

 انتك وضعيةمن بفعل االنتقال  ،بنيتهافي  امن هذا النوع من الضرائب تغييرعرفت المداخيل المتأتية 
 مداخيل فيمتساو بشكل  الداخلية على االستهالكضرائب الالقيمة المضافة و على ضريبةالساهم فيها ت

تساهم القيمة المضافة  على ضريبةالفيها وضعية أصبحت إلى ) في بداية العقد(الضرائب غير المباشرة 
ص رسوم حص تخفيض بعض ذلك إلىيرجع و. الفترةعند متم  المداخيلتشكيل هذه  في نثلثيقارب الما يب

يمكن و. المقاوالت تنافسيةتحسين  في أفقخفض تكلفة الطاقة الضرائب الداخلية على االستهالك بهدف 
المفروضة  الداخلية على االستهالك يبةضرالمن  %58 حواليتتألف من  تفسير هذه الوضعية أيضا بكونها

القيمة  على ضريبةللخالفا  المعروض لالستهالكحجم ال بتطورالتي ترتبط وعلى المنتجات النفطية 
  .ضريبة قيمية التي هي المضافة

نحو  تدريجيا يتجه المغرب أصبح ، 2005سنة المضافة القيمة على الضريبة إصالح في الشروع ومنذ
ولكن  المباشرة، الضرائب من فقط يأت لم الجبائية المداخيل تزايد أن بحيث ،77المتطورة الجبائية األنظمة
   .المضافة القيمة على الضريبة من أيضا

) سنويا 15,2%( ارتفاعا ملحوظا 2005 سنةالضريبة على القيمة المضافة منذ  مداخيل وقد عرفت
المحققة  المداخيلوقد تضاعف حجم . 78لالستهالك النهائي% 7,1قدره مقارنة بمعدل نمو سنوي متوسط 

 ،2000 العقدخالل النصف الثاني من  المتخذة التدابير باإلضافة إلى. 2010و 2005 بين سنوات مرتين
تأثير  يعزى إلى األداء المستوى من ئدة الفعلية، فإن هذابشأن الحد من اإلعفاءات وزيادة معدالت الفا

العادي  بالمعدلتخضع للضريبة التي  نحو السلع لألسر ياالستهالك تحول النمطيعني  مما ي،هيكلالعامل ال
  .ةمخفض لنسب التي تخضع تلك حساب على

سنة  مع مقارنة % 14,7 بنسبة ارتفاعا بذلك سجلةمليار درهم م 66,8 وبلغت الضرائب غير المباشرة
درهم  مليار 5,8 بقيمة المداخيل في زيادة يعادل ما أي ،%109,5 إنجاز معدل يمثل ما ، وهو2009
 هذه مثلت الخام، الداخلي الناتج إلى ونسبة. % 70,6 المضافة بنسبة القيمة على الضريبة باألساس تخص

بدء إصالح الضريبة على القيمة قبل  سنويكمعدل  7,3%و 2009 سنة 7,9%مقابل  % 8,7 المداخيل
   .المداخيل الجمركيةلتعويض انخفاض  محليةالضرائب ال الذي كان يهدف إلى دعم مداخيل المضافة

أنجزت في القيمة المضافة، والتي  على ضريبةال مداخيلمن  %18,4 زيادة قدرها 2010 سنة توشهد
وارتفعت . 2010 لسنةقانون المالية ع ممليار درهم مقارنة  1,4أي بزيادة حوالي ، %  109,9 حدود

 توبلغ 2009 مقارنة مع سنة %19 بنسبة الداخليةالضريبة على القيمة المضافة  عن ناجمةال المداخيل

                                                 
امية على الضريبة على القيمة المضافة، لحيادها االقتصادي، عوض تركيزها على الضريبة على تعتمد السياسات الجبائية االنتقالية في البلدان الن 77

  .الدخل أو الضريبة على الشركات نظرا لضيق وعائهما
ه في ظل نظام مبسط وعالمي للقيمة المضافة، يتميز على الخصوص بمعدل موحد، فإن توسيع الوعاء الضريبي هو الكفيل بالرفع من عائدات هذ 78

 الضريبة إلى مستوى يفوق نفقات االستهالك النهائي
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لضريبة على القيمة المضافة ل بالنسبةاإلضافية المسجلة  المداخيل ويمكن تفسير .درهم ليارم 7,18
  :التالية بالعناصر ،2010قانون المالية لسنة  مقارنة بتوقعات) درهممليون  351( الداخلية

 4,8مقابل  درهم مليار 3 بلغت والتي 2010 دجنبرحتى نهاية  المؤداة االسترداداتانخفاض  •
 ؛2008و 2009مليار درهم على التوالي في سنوات  4,1و

ن ، وتحسيساسيةاأل المواد بعض أسعار نتيجة لدعمسعار األفي  والتحكمتطور استهالك األسر  •
مراجعة جدول لتحسين القدرة الشرائية من خالل  الحكومةوالتدابير التي اتخذتها  ،دخل األسر

 ؛ في الخارجالمقيمين تحويالت المغاربة استئناف ، إضافة إلى الدخلعلى ضريبة ال

 .الضريبية المراقبةتحسين  •

مسجلة  مليار درهم 26,9ت بلغاالستيراد، فقد  عند المضافة القيمة على الضريبة لمداخيل بالنسبة أما
مليار درهم  3,7 نحواإلضافية والتي تقدر ب وتعزى المداخيل. 2009مقارنة بسنة  17,9%بنسبة ارتفاعا 

  : إلىعلى الخصوص  ،2010 لسنةقانون المالية  توقعات مقارنة مع

وتفسر هذه . فقط 9,2% بنسبةمقابل فرضية ارتفاعها  12,5% بنسبةالواردات رتفاع قيمة ا •
 تكاليف الطاقة ؛ ارتفاعب %50الزيادة في حدود 

 نتيجة المستوى الذي سجلهمليار درهم  3 بمبلغ لنفطيةمن المنتجات ا المداخيل المتأتيةارتفاع  •
قانون المالية  هااعتمد يةفرضكدوالرا  75برميل مقابل للدوالرا  80سعر النفط، أي متوسط 

 ؛ 2010 لسنة

إلى  %10إلى  %7 من النفطية الموادالقيمة المضافة على  على ضريبةالتأثير زيادة معدل  •
. مليار درهم 1,8 بلغتإضافية  مداخيل الشيء الذي نتجت عنه، هذه الموادجانب ارتفاع أسعار 

 القيمة المضافة على الواردات على ضريبةالرتفعت مداخيل ال، ولوال هذه المداخيل اإلضافية
 .فقط %10 بنسبة

وبالرغم  .نجاعتها معدل حساب تم، فعاليتهاعلى  المضافة القيمة على الضريبةصالح إ آثارتقييم ومن أجل 
هذا المعدل  حسابوقد مكن . اإلجمالي لنجاعة المداخيلداء لأل اقياسمن محدودية هذا األخير، فإنه يبقى 

  :التالية  نتائجال من استخالص

 العقد األخير، حيث استقر في ملموسا تحسنافعالية هذه الضريبة  عرفت، 79نجاعةال معدل حسب •
 ، نقطة 1,28 بزيادة أي 2001 سنة 47,3% مقابل 2010 سنة 75,4% حدود في هذا المعدل

 حوالي هذا التحسن ، بلغ2010- 2005خالل الفترة و .سنويا نقطة 3,1بنحو  تحسنا يشكل مما
 ؛سنويا نقطة 4,3

كثيرا لكل المنتجات،  موحدا وشامال معدال اختارت والتي ،الخارج المنفتحة على البلداناستفادت  •
، 90%يقرب من  لالستهالك األسري بالنسبة نجاعةلمغرب معدل لإذا كان . من هذه الضريبة

نقطة من  2,1ما يعادل (درهم يير مال 9ناهزتإضافية  مداخيليكون قادرا على تعبئة فإنه س
 .)2010 سنة الداخلي الخامالناتج 

  

  

  
                                                 

   القيمة المضافةعلى لضريبة لالمعدل القياسي و الستهالك األسر )بنسبة مئوية( الضريبة على القيمة المضافة موارديمكن تعريفه بالعالقة بين  79
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   (% )نجاعة ال معدل حساب: أثر إصالح الضريبة على القيمة المضافة تقدير  :7 جـدول
متوسط 

2005-2010 
متوسط 

2001-2004  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

/ الضرائب على القيمة المضافة  5,5 5,4  5,5  5,8  6,2 6,8 8,1  8,9 7,5  8,6   5,5 7,7
 اخلي الخامتج الداالن

13,3 9,6 15,1 13,2  15,1 13,8  11,8 10,8  10,2 / الضرائب على القيمة المضافة 9,5  9,3 9,5
 االستهالك

على لضريبة لالمعدل القياسي   20  20  20  20  20 20  20  20  20  20  20 20
  القيمة المضافة

38,4 27,7   43,2  37,6  44,5  40,3 33,9 30,9 29,2 27,3  26,9  27,3  (*) الكفاءة معدل

 (**) االستهالك/ الكفاءة معدل 47,3 46,4 47,5  51 53,8 58,9 69,1 76,5 65,8 75,4 48,1 66,6

 حساب مديرية الدراسات والتوقعات المالية :المصدر

 لقياسي لضريبة القيمة المضافة نسبة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة إلى الناتج المحلي اإلجمالي مقسوما على المعدل ا(*) 

  .القيمة المضافةعلى لضريبة لنسبة من عائدات ضريبة القيمة المضافة على االستهالك مقسوما على المعدل القياسي (**) 

تسريع  نتيجةالنخفاض في عائدات الرسوم الجمركية لنظر وبالهذه الضريبة،  فعالية في زيادةومن أجل ال
 قصد تغطيةأن تلعب هذه الضريبة دورا هاما في تعبئة المداخيل  نتظرمن المف خفض التعريفات الجمركية،

  .الضريبية من حيث النفقاتأتي على رأس قائمة الضرائب ت هاأنوخصوصا  ،الحاصلنقص ال

  المضافة القيمة على الضريبة مداخيل تكوين في القطاعية المساهمة ׃ 6 إطـار

  

 بلغبعد انخفاض  % 18,4 بزيادة،  2010 سنةمليار درهم  65,2 المضافة القيمة على للضريبة 80اإلجمالية يلالمداخ بلغت
عدة  تداخلناجمة عن ال الداخليةإلى الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة  التطور اعزى هذيو. 2009سنة  %10,1

 سري، والزيادة في االستهالك األ 2010 دجنبرنهاية شهر عوامل، بما في ذلك انخفاض المبالغ المسددة الممنوحة حتى 
القيمة المضافة على  على ضريبةال مداخيلشهدت  المقابل،في و. الضريبية المراقبةسعار وتحسين لأل بتطور معتدل ارتباطا

  .المرتبطة بالمواد الطاقيةتلك  اصوخصو مهمةالواردات زيادة 

  

 وتيرة التطور بالنسبة القطاعات، حيث أنعلى مستوى  المداخيل فيتركيز كبير د وجوتجدر اإلشارة إلى  ذلك،وعالوة على 
. المداخيلالسياسة الضريبية وتوقعات على تأثير الالذي ال يخلو من  كبير، الشيءمختلف القطاعات غير متجانسة إلى حد ل

السياسة الضريبية التي تؤثر على مختلف  في لتغيراتالخارجية ول االقتصادية ةللدينامياالتجاهات المتباينة هي نتيجة هذه 
في  كله، العقد على مدى ،األول واألشغال العمومية يحتل الصفالبناء  قطاعتحليل أن ويبين ال. القطاعات بطريقة مختلفة

  .2001 سنة %25,1و 2005 سنة 26,1%مقابل  2010 سنة 27,5%القيمة المضافة بنسبة على ضريبة ال مداخيل تكوين

في  الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، وصناعة تكرير النفط والبريد واالتصاالتمساهمة تحسنت أخرى،  ومن جهة
 .في أوائل العقد %8قدره لكل قطاع مقابل متوسط  % 10القيمة المضافة إلى ما يقرب من  على ضريبةمداخيل ال تكوين
 7,4%مقابل  2010 سنةالقيمة المضافة  على ضريبةالموع عائدات من مج %6 ةبوالمطعمي بنس الفندقي القطاع ساهم وقد
نقطة  1,7 حيث فقدا على التوالي ،الغذائية والتبغ والمنسوجات والجلود صناعاتمساهمات قطاعي التراجعت و. 2001 سنة

 قطاع عرف ،وهكذا. القطاعات مختلف ةديناميتتماشى هذه النتائج مع و. 2001و 2010 سنواتبين  واحدة ونقطة
بينما سجلت مجموعة  ،التحليلالتي شملها فترة ال خالل تواصالنموا كبيرا وم واألشغال العمومية البناءقطاع و االتصاالت

 موم،وعلى الع .يةوكيماوالشبه الصناعة الكيماوية على غرار  دقيقااستقرارا نسبيا أو تطورا واسعة من القطاعات األخرى 
  .فقط من سبع قطاعات تأتي القيمة المضافةعلى ضريبة لل يل اإلجماليةالمداخمن  %80ما يقرب من  فإن
  
  
  
  

                                                 
  .بما فيها حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة 80
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-2001( اتحسب القطاع )% ب( عائدات الضريبة على القيمة المضافة اإلجمالية بنية :8 جـدول
2010(  

   20012002200320042005 2006 2007 2008 2009 2010 
 8,8 10,2 10,1 10,1 10,1 9,9 10,1 10 10,510,3 لتبغالصناعات الغذائية وا 

 6,9 7,4 8,1 8,1 8,1 7,6 8,1 8,3 8,8 8,8 صناعة النسيج والجلد
 4,4 4,7 4,6 4,6 4,6 4,3 4,3 4,4 4,4 4 صناعة آيماوية وشبه آيماوية

 9,9 9,8 9,8 9,5 9,5 9,4 8,8 8,7 9,1 8,9صناعة ميكانيكية، ثقيلة وآهربائية 
 3,4 3,6 3,6 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 3,5 3,6)خارج تكرير النفط(اعات أخرى تحويلية صن

 9,7 4 5,2 6,6 6,5 6,5 6 6,3 7,8 7,7 تكرير النفط وطاقات أخرى
 3,3 3,5 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 3,2 3,3 الماءو الكهرباء
 27,5 29,1 28 26,7 26,7 26,1 26,7 26,2 25,123,5 األشغال العموميةو البناء

 0,9 1 1 1 1 0,9 1 0,8 0,8 0,9التجارة 
 6 6,1 6,6 6,6 6,6 7,3 7,5 7,4 7,7 7,4 المطاعمو الفنادق
 4,3 4,5 3,6 3,9 3,9 5,1 4,7 4,7 4,5 4,8النقل
 9,5 10,6 10,1 10,1 10,1 9,4 9,4 9,4 8,5 8 المواصالتو البريد

 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7 1,6 تأمينيةو أنشطة مالية
 1,4 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 2,1 2,1 1,7العفار والكراء والخدمات المقدمة للمقاوالت

 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 1,4 1,5العمل االجتماعيو التعليم، الصحة
 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2,2 2,2 2,1 2 خدمات أخرى غيرمالية

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
  حساب مديرية الدراسات والتوقعات المالية :المصدر

مقابل  15,2%الضريبة على القيمة المضافة  مداخيلل ، 2010-2005خالل الفترة  ،متوسطبلغ معدل النمو السنوي ال
 إصالحوفي  سريستهالك األاال حسن أداءأساسا في  المهم هذا المعدل تطوركمن يو. 2004- 2001خالل الفترة  %8,1

 . القيمة المضافة على ضريبةال

في نهاية  الخام الداخليمن الناتج  2,8% االستهالك على الداخلية مداخيل الرسوم ومن جهة أخرى، بلغت
، إلى حد كبيرمنحى التنازلي، ال هذايفسر و .2001 مع سنةأقل مقارنة واحدة نقطة  ي، أ2010 سنة
 تكوينفي 13,7%بنسبة ساهمت قد و .الكميات الموجهة لالستهالكعلى تطور هذه المداخيل عتماد با

  .2001 سنة20,6%مقابل  2010 سنةالضريبية  المداخيل

 حدود في لتستقر ،2010 سنة 108,8%  بلغ إنجاز معدل االستهالك على الداخلية الرسوم سجلت كما
 الجيد األداء هذا ويرجع. ةاألولي قعاتالتو مع مقارنة درهم مليار 7,1بزيادة  أي درهم ليارم 21,1

  :والتبغ النفطية الخاصة بالمواد على االستهالك الداخلية الضريبة باألساس إلى

 5,1% بنسبة النفطية على االستهالك الخاصة بالمنتجات الداخلية الضريبة ارتفاع مداخيل  •
 مليار 12,3 إلى لتصل مليار درهم 1,1بمبلغ األولية التوقعات متجاوزة 2009 مع سنة مقارنة
 بنسبة الغازوال استهالك ارتفاع على راهن األولي التوقع كون الفائض إلى هذا ويعزى. درهم

 .2010خالل سنة  سجلت 5,1% نسبة مقابل %2,2

 مع سنة بالمقارنة 9,3% بنسبة على االستهالك الخاصة بالتبغ الداخلية الضريبة ارتفاع مداخيل •
 .درهم مليار 7,5حوالي  لتبلغ درهم مليون 570 يقارب بما ألوليةا متجاوزة التوقعات 2009
 ؛ رقم معامالت شركة التبغتحسن  إلى التطور هذا ويعزى

هذا  عزىوي. 2009 مع سنةمقارنة  % 25,1 األخرى بنسبة الداخلية الضريبة مداخيل ونم •
 جعةبيذ العادي والالنالداخلية المطبقة على  في رسوم الضريبةالزيادة إلى  بالخصوصاألداء 

 .والمشروبات الروحية
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  الجمركية الرسوم مداخيل .3.1.1.1

بداية العقد في  %16مقابل  2010سنة  المداخيل الضريبيةمن  %8 الجمركيةالرسوم  مداخيلت مثل
التفكيك في  تراجعأسباب هذا ال وتكمن .%50هذه المداخيل بحوالي بانخفاض مساهمتها في أي  ،2000

 .تفاقيات الشراكة المبرمة من طرف المغرب مع عدة دولالجمركي الناتج عن ا

لحد من إلى اهدف الجمركية الذي ي إصالح التعريفة المغربي، لالقتصادالتدريجي  االنفتاح وقد صاحب
 المزورة التعشير والتصريحات عند عملية الغش ومحاربة التموين، وتنويع مصادر رسومال االختالالت في
من  ،تعدد معدالت الرسوم عند االستيرادوالحد من  للمقاوالت لقدرة التنافسيةتحسين اإلى والتهريب، و

  .2008 سنة معدالتبدال من ستة  2011 سنة معدالت خالل خفض معدالت التعريفة الجمركية إلى أربع

رتفاع وعالوة على ذلك، واكب انفتاح االقتصاد الوطني انتعاش في النمو االقتصادي مما أدى إلى ا
وقد . الجمركي وذلك بالرغم من مواصلة التفكيك ،الجمركية المداخيليجابي على إ تأثير لهات التي الواردا

 سنة %116,1إلى محققة بذلك نسبة إنجاز تصل مليار درهم  12,3الرسوم الجمركية بلغت مداخيل 
، حيث لجمركيةفعالية اإلدارة ابأيضا و في الواردات الخاضعة للضريبة المهمةالزيادة ارتباطا ب، 2010
. الرسوم والضرائب منمليار درهم  1,4تهريب ما يقرب من اللمكافحة الغش و ةمتواصلالد وجهال أثمرت

 المداخيلفي  نتج عنه نقصي ذال ،تفكيك التعريفات الجمركيةبفي سياق يتسم  اإلنجازاتوقد تحققت هذه 
بنقص يقدر فإنه بة لتأثير إصالح التعريفة، أما بالنس. مليار درهم 0,7يصل إلى بالنسبة للعائدات الجمركية 

  .مليار درهم 0,6 بلغ

  والتنبر التسجيل رسوم مداخيل .4.1.1.1

المداخيل معظم هذه  تتكونو .إجماال االقتصادي النشاط بتطور والتنبر التسجيل رسوم مداخيل تطور يرتبط
لنمو ل بالنسبة وتعتبر مرونة هذه المداخيل. سنوية على السياراتالضريبة المن رسوم التسجيل و

ي تميز ذلعب القطاع العقاري، والوقد . 2008-2001خالل الفترة  2 وتقارباالقتصادي مرتفعة نسبيا 
 2009 سنة وعرفت. هذا النوع من الضريبة تطور مردوددينامية خاصة في هذه الفترة، دورا أساسيا في ب

المعامالت نتيجة تراجع  الملكية نقللرسوم المفروضة على انخفاض تغيرا في هذا المنحى ارتباطا با
نشاط نسبة إلى ال 2,4 بلغتمرونة سلبية أي ب، 10,5%بنسبة  المداخيلهذه قد انخفضت و. العقارية

  .االقتصادي

 سنة نأ كان ذا صبغة ظرفية حيث 2009لسنة السلبي  المنحىأن بين  2010 المالحظ سنةاألداء غير أن 
ارتفعت هذه و. 2,2 أيفي وقت سابق،  سجلت يات التيستومالمرونة أعلى بكثير من  اكتسبت 2010

  :وتعزى هذه الزيادة إلى . % 98,9 لتوقعات بنسبةل نجازإ ، محققة معدل% 9,8المداخيل بنسبة

صول األ بعض بيعب أساساالذي ارتبط  20,5%بنسبة المطبقة على نقل الملكية  الرسومتحسن  •
 لعقارات ؛ انشاط قطاع  ة، مما ال يعكس ديناميكبيرةال

إلى  2009 سنةدرهم مليون  698من نتقلت التأمين، والتي ارسوم  مداخيلزيادة طفيفة في  •
 ؛2010 سنةمليون درهم  723

هذه  مداخيلمما أدى إلى انخفاض  ،سنوية على السياراتالضريبة ال ةمراجعة جدول تعريف •
ميزانية  إلى نقص في ،كاتالشر منه بشكل كبير ي استفادتذأدى هذا التدبير، الوقد . الضريبة
 مليون درهم؛ 280 بحواليقدر يالدولة 

في  نسبيا ةحصة مستقر والتنبر تمثل التسجيل رسوم مداخيل ظلت، خيرعلى مدى العقد األ •
 ذي انطلقال العميق هذا لم يكن ممكنا دون اإلصالحو .%6,3 مجموع المداخيل الضريبية بنسبة
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، 5إلى  11 ت منمعدالال عدد من خالل تخفيض العبء الضريبي وكرس انخفاض 2004 سنة
 .ض بعض التعريفاتيخفوت

  الجبائية غير المداخيل .2.1.1

تساهم بأكثر من ، التي االحتكاركمداخيل  االقتصادية، منها بالظرفيةفي جزء  الجبائيةغير  المداخيلترتبط 
عائدات  ساهمت وقد .موميةعلى أداء المؤسسات العالمداخيل، والتي تتوقف النصف في تشكيل هذه 

مما مكن من الحد  2010و 2001 سنواتمليار درهم بين  47,9 بما يناهزلدولة ميزانية افي وصصة الخ
توزيع أفضل لضمان و. خامال داخليمن الناتج ال 0,8%رب اقسنوية ي همةمسامن عجز الميزانية بمتوسط 

ة لن تساهم في تمويل ميزانية الدولة ه المداخيل االستثنائيذه فإن، عمليات الخوصصةن الناتجة عللموارد 
 لتنميةل بالتساوي لتمويل صندوق الحسن الثانيوستخصص هذه العائدات  .2011وذلك ابتداء من سنة 

  . االستثمارات دعمالصندوق الوطني لو ةواالجتماعي ةاالقتصادي

مليار  1,1 بنحويقدر  اعتراج 2010لتوقعات قانون المالية لسنة  الجبائية بالنسبةغير  المداخيل عرفتوقد 
مثلت وقد  .2009سنة مع مقارنة  %10,3 بةتراجعا بنس ةمسجل ،مليار درهم 16,3لتستقر عند  درهم
سنة  10,7%، مقابل 2010 سنةاإلجمالية العادية  مداخيلال مجموع نم %9,5 نسبة مداخيلهذه ال
هو ما و. 2005سنة  %15و 2006سنة  14,2%و 2007سنة  %12، و2008 سنة %8,9، 2009
  . مداخيلال من الفئةعدم اعتماد ميزانية الدولة على هذه  يبين

إنجاز عمليات الخوصصة والتي كان من المتوقع دم بع ،للسنة الثالثة على التوالي ،2010 وقد تميزت سنة
  . مليار درهم 4نحو بخالل القانون المالي لميزانية الدولة أن تحقق مداخيل 

، وصندوق بنك المغرب إلى عدم تحقيقذلك  عزىيو .%95,1 ناهزاالحتكار ما يل وبلغ معدل إنجازمداخي
والبنك المركزي الشعبي لألرباح المتوقعة، حيث بلغت معدالت إنجاز مساهماتها ما يناهز  اإليداع والتدبير

 زيادةسجلت فقد  الجبائية،المداخيل غير  أما فيما يخص باقي. على التوالي %96و %33و 82%
مليار درهم، مما ساعد على  3,5التوقعات، تعزى إلى صناديق اإلعانات والتي بلغت ارنة مع بالمق

  .الدولةوصصة على ميزانية عائدات الخ إنجاز التخفيف من تأثير عدم

  نفقات الدولة  .3.1.1

 نسبة مهمة من النفقات العمومية وخفض العقد األخير، في تمويل خالل، في المداخيلالمتزايد النمو  ساهم
   .التضريبة، مع تمكين السلطات العمومية من التحكم في رصيد الميزانية ومعدل المديونية تمعداللا

بتقلب أسعار المواد األولية، وخصوصا منها المدعمة، أصبحت الظرفية  يتسم غير أنه، وفي سياق
قانون  خصوصا نفقات المقاصة التي تقدر على أساس فرضيات ،االقتصادية تؤثر على مستوى النفقات

وحيث أن الدولة تتحمل ارتفاع أسعار المواد األولية في السوق الدولية، فإن نفقات الدولة تعرف . المالية
 2008ن بالنسبة لسنوات أارتفاعا مهما في حالة تجاوز هذه األسعار المستوى المتوقع مسبقا، كما هو الش

 .2011و 2010و



 ــالـية العمــــوميةالم: الرابعالجزء 

123 
 

 )متوسط متحرك بثالث سنوات(فقات والناتج الداخلي الخام اإلسميتطور الن:  21 مبيان

  
في حين يعكس . ودون احتساب نفقات المقاصة، واكب نمو النفقات العمومية نمو الناتج الداخلي الخام

االختالف المالحظ خالل بعض السنوات الخيارات السياسية الكبرى، مثل تمويل عملية المغادرة الطوعية 
نمو الناتج الداخلي أقل بنقطة واحدة من ولو كان نمو اإلنفاق العمومي . الحوار االجتماعي، و2005سنة 

نقطة من الناتج  2,1سنويا، لكان العجز أقل من  %6,9الخام في العشر سنوات األخيرة، أي بنسبة 
  .الداخلي الخام مقارنة مع النسبة المسجلة فعليا

على تخفيض مستدام في حصة النفقات العمومية من العمومية ويجب أن ينعكس التطهير الضروري للمالية 
 ،وفي هذا االتجاه، أعطت السلطات العمومية األولوية لالستثمار على النفقات الجارية. الناتج الداخلي الخام

ويأتي هذا التطور في سياق . وإن كانت أقل من وتيرة نمو االستثمار ،التي تميزت بوتيرة نمو سريعة
ى الخدمات وزيادة االعتماد المخصص للتعليم والصحة المستفيدان الرئيسيان من ارتفاع ارتفاع مستو

  .النفقات العمومية

وفيما يتعلق بالتحوالت التي شهدتها بنية الميزانية، تجدر اإلشارة إلى أن اإلجراءات المتخذة تؤثر بشكل 
ت يجب أن يتم على المدى المتوسط ن تقييم سياسات ترشيد هذه النفقاإوبالتالي، ف. بطيء على النفقات

تحليل توزيع النفقات العمومية على مدى السنوات العشر الماضية أن مختلف يبين وعموما، . والطويل
نفقات أصبحت و. نفقات الموظفين وفوائد الدين ءالعناصر المكونة قد عرفت نموا متزايدا، باستثنا

على مدى عقد كامل، مع ط انق  2,3بنسبة حيث تحسنت لة في بنية ميزانية الدوتمثل نسبة مهمة االستثمار 
  .2008الجزء األكبر من الجهد تم إحرازه منذ السنة المالية  أنالتذكير 

 2010و 2001ما بين  )%(النفقات العمومية  بنية تطور : 9 جـدول

  
 الفارق

2010/2001 
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001  

الموظفين 43,1 44,5 46,3 45,9 42,9 43,2 41,1 36,6 38,6 38,3% 4,7-
 باقي نفقات السلع والخدمات 17,4 19,8 19,9 19,8 25,8 20,6 20,8 19,3 23,8 18,7% 1,3

 الدين العمومي 16,8 15,9 15,1 14,3 12,1 12,8 12,1 9,5 8,9 8,6% 8,3-

 )*(المقاصة  4,4 2,2 2,5 4,6 6,3 8,2 9,6 16,1 6,5 12,8% 8,4

 )**(االستثمارنفقات  18,3 17,6 16,2 16,1 12,9 15,2 16,5 18,5 22,3 21,6% 3,2
 المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

  حساب مديرية الدراسات والتوقعات المالية: المصدر
 صندوق دعم األسعارلم يتم األخذ بعين االعتبار *: 

  يلطرقا صندوق الخاصلم يتم األخذ بعين االعتبار ال* : *

 1,6ر كما تراجعت حصة النفقات العمومية، دون احتساب نفقات المقاصة، من الناتج الداخلي الخام بمقدا
ارتفعت نسبة النفقات العمومية المخصصة  ،بالمقابل. 2010و 2001نقطة من الناتج الداخلي الخام بين 

كما انخفضت . نقطة، مقابل تراجع عدة نفقات عمومية أخرى ج الداخلي الخام بنحولالستثمار من النات
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%

العمومية    النفقات

م اتالناتج الداخلي الخا العمومية دون احتساب    النفق
المقاصة

وقعات المالية : المصدر  دراسات و الت حساب مديرية ال
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وارتفع مستوى . نقطة ونقطة واحدة على التوالي 2,1نفقات الفوائد وتلك المتعلقة بكتلة األجور بنسبة 
صة بنحو نقطة من الناتج الداخلي الخام، وكذا مستوى كلفة المقا 0,5 نفقات السلع والخدمات األخرى بنسبة

 .نقطة خالل نفس الفترة 2,3

  النفقات العادية  .1.3.1.1

، إلى االرتفاع الحاد ألسعار المنتجات الطاقية في 2010سنة ، خالل تعزى الزيادة المهمة في النفقات
التي ) دون احتساب صندوق دعم األسعار( وقد نتج عن ذلك ارتفاع في النفقات العادية. السوق العالمية

مقارنة % 5,9 من توقعات قانون المالية وزيادة قدرها %103,7 هم، أي ما يمثلمليار در 161,1 بلغت
نقطة  0,3 من الناتج الداخلي الخام، أي بارتفاع بلغ %21,1 وقد شكلت هذه النفقات نسبة. 2009مع سنة 

 .2001مقارنة مع السنة الفارطة، أي نفس المستوى الذي سجل خالل سنة 

من  %72,8 وشكلت هذه األخيرة. أهمية النفقات المتعلقة بالسلع والخدماتتتسم بنية النفقات العادية ب
أما بالنسبة لحصة فوائد الدين في . 2001في سنة  %74مقابل  2010إجمالي النفقات العادية خالل سنة 

على التوالي، في حين  %11إلى  %20,6، من 2010و 2001النفقات العادية، فقد انتقلت ما بين سنتي 
  .%16,3و 5,4%فقات المقاصة ما بين تراوحت ن

  نفقات السلع والخدمات .2.3.1.1

مليار درهم خالل سنة  122,1مليار درهم بدال من  117,3 بلغت نفقات السلع والخدمات ما يناهز
، حيث سجلت مساهمة سالبة في تطور %4 مليار درهم وبانخفاض بنسبة 4,9 ، أي بفارق قدره2009

نقطة خالل سنة  9,4مقابل مساهمة موجبة وصلت إلى  2010ة في سن) نقطة 3,2(النفقات العادية 
  .وتمثل نفقات األجور أكثر من ثلثي هذه النفقات. 2009

  كتلة األجور

هذه شكلت و. تحدد نفقات األجور أساسا باعتبار حصيص الموظفين، وسياسة األجور وآثار نظام الترقية
  78,8 قد سجلت هذه النفقات حواليو .2010من نفقات السلع والخدمات في سنة  %67,2 النفقات نحو

مليار درهم مقارنة مع توقعات قانون المالية  1,8 ، أي بانخفاض%79,8 مليار درهم، بمعدل انجاز بلغ
 .2010لسنة 

 2010و 2001تطور مناصب الشغل المحدثة مابين : 22 مبيان

  
وقد شهدت حصة هذه . أقل من دينامية الناتج الداخلي الخام دينامية كتلة األجور في المتوسطوظلت 

في % 11,7في بداية العقد إلى  %11تصاعديا حيث انتقلت من  ،النفقات من الناتج الداخلي الخام منحى
 وقد اتخذ هذا التوجه منحى معاكس، في وقت الحق، ارتباطا من جهة، بالجهود المبذولة. 2005سنة 

شاغرة نتيجة التقاعد، والمغادرة الطوعية للتقاعد، وإلغاء التوظيف في الساللم عدم تعويض المناصب ال(
% 10,3وهكذا، بلغت هذه النسبة . ، ومن جهة أخرى، مع تسريع وتيرة نمو االقتصاد الوطني...)الدنيا
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 وجاء هذا التوجه في سياق اتسم بزيادات في الرواتب. 2010من الناتج الداخلي الخام عند نهاية سنة 
  .والترقيات الممنوحة خالل مختلف جوالت الحوار االجتماعي

  نفقات السلع والخدمات األخرى

أقل  ، وهو مستوى2010برسم سنة  مليار درهم 38,5بلغت النفقات المخصصة للسلع والخدمات األخرى 
 2010سنة من الناتج الداخلي الخام % 5وقد شكلت هذه النفقات ما يناهز %. 11,3 بنسبةمما كان متوقعا 

إلى تصفية  ،خالل العقد األخير ،ويعزى ارتفاع هذه النفقات بشكل كبير. 2009سنة % 6,4مقابل 
لم تشكل حيث . المغادرة الطوعية للتقاعد ةمتأخرات الدولة تجاه الصندوق المغربي للتقاعد وتأثير عملي

  .2001من الناتج الداخلي الخام سنة  %4,5هذه النفقات سوى

ار المترتبة عن هذه الخيارات، ينبغي اإلشارة إلى أن المساهمات الفعلية للدولة لصالح ومن بين اآلث
مليار درهم سنة  4,7مقابل  2009مليار درهم سنة  16,6 موظفيها في صناديق الضمان االجتماعي بلغت

ا أن كم. 2000وهكذا، شكلت هذه التكاليف ثلث نفقات الخدمات األخرى مقابل ربعها خالل سنة . 2001
 ةأهمية هذا االرتفاع ال ترجع فقط لتصفية متأخرات الدولة تجاه الصندوق المغربي للتقاعد وتأثير عملي

نسبة مساهمة أرباب العمل وتوسيع الوعاء الضريبي الذي  المغادرة الطوعية للتقاعد، ولكن أيضا الرتفاع
إطار الصندوق المغربي للتقاعد  يشكل أساس حساب حصة أرباب العمل الواجب أداؤها من قبل الدولة في

وبالنظر إلى النمو . والصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي وتعاضدية القوات المسلحة الملكية
السريع لهذه النفقات، تحتم األهداف العامة للتحكم في نفقات الدولة بذل مجهود كبير على مستوى باقي 

  .األخرى تعناصر النفقا

  فوائد الدين .3.3.1.1

وقد انخفضت تحمالت . ع انخفاض تحمالت فوائد الدين باألساس إلى التحكم في عجز الميزانيةيرج 
الفوائد بشكل ملموس في العقد الماضي نتيجة انخفاض حجم المديونية العمومية المباشرة وانخفاض أسعار 

التالي، فقد وب. 2001سنة % 4,4مقابل  2010من الناتج الداخلي الخام سنة % 2,3الفائدة، حيث بلغت 
نهاية % 5,1إلى  2000بداية سنة % 6,8من  ةانخفض السعر الظاهر للفائدة على الدين المباشر للخزين

عند مستوى منخفض نتيجة تحسين شروط التمويل في السوق المالية، وقد ظل هذا المعدل . 2010سنة 
دون الضغط على معدالت الفائدة،  والتحكم في عجز الميزانية الذي مكن الخزينة من تحقيق أهداف التمويل

وقد أدى هذا التوجه . وكذا التدبير النشيط للدين الخارجي وللدين الداخلي، إضافة إلى التحكم في التضخم
نقطة على مدى العقد  8,2الميزانية مما أدى النخفاض عبء فوائد الدين بمقدار ةإلى التحسن المستمر لبني

 .2001سنة % 16,8مقابل  2010سنة % 8,6الماضي والتي مثلت 

موفرا بذلك % 94,9 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز بلغ 17,5 ،2010بلغت تحمالت فوائد الدين، سنة فقد 
 إلى نخفاض تحمالت فوائد الدين الخارجي% 62,2 ، ويعزى بنسبة2010 سنةمليون درهم  950 مبلغ

 %.18,7 بنسبةالتي انخفضت 

 2007ما بين سنتي % 2,7ن الداخلي، فقد تراجعت هذه األخيرة بنسبة أما فيما يتعلق بتكلفة فوائد الدي
تكلفة الدين الداخلي وقد عرف متوسط . 2007و 2001ما بين سنتي % 4,3بنسبة  بعد ارتفاع 2010و

التي  2001نقطة مقارنة مع سنة  290حيث تراجع بنحو  ،انخفاضا ملحوظا على مدى العقد الماضي
ويعزى هذا االنخفاض إلى تراجع تكلفة تمويل الخزينة في سوق المزاد %.  8,6وصل فيها إلى مستوى 

 .لسندات الخزينة

، أي بانخفاض قدره 2010خالل سنة % 3نسبة كما بلغ متوسط تكلفة الدين الخارجي المباشر للخزينة 
ف وعلى مدى السنوات العشر الماضية، عر. 2009نقطة أساس مقارنة مع المستوى المالحظ سنة  124

نقطة أساس، مما يعكس فعالية التدبير النشيط للدين الخارجي عن طريق  200هذا المتوسط تراجعا بنحو 
كما يعزى هذا التطور أيضا إلى تداخل عدة عوامل . التسديد المسبق وتحويل الديون إلى استثمارات
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لفائدة في السوق المالية أخرى، ويتعلق األمر بلجوء الخزينة إلى التمويالت الخارجية، وبتقلبات أسعار ا
الدولية وبتعبئة موارد هامة في شكل هبات خالل السنوات األخيرة، وكذلك بارتفاع هام ألسعار صرف 

  .العمالت خصوصا الدوالر األميركي

 نفقات المقاصة .4.3.1.1

ال تزال تكاليف المقاصة تثقل كاهل ميزانية الدولة وتبقى حساسة تجاه الصدمات الخارجية نظرا لعدم 
 3فقد ارتفعت هذه النفقات تدريجيا، بعد أن تأرجحت حول . أسعار المنتجات النفطية مقايسةق نظام تطبي

وبصرف . مليار درهم في نهاية عقد التسعينيات بفعل الزيادات المتتالية في أسعار النفط بالسوق العالمية
 26,3إلى  2001هم سنة مليار در 4,9النظر عن نفقات صندوق دعم األسعار، ارتفعت هذه التكاليف من 

 .مليار درهم 30,9بمبلغ  2008 ، حيث بلغت ذروتها سنة2010مليار درهم سنة 

ويفسر تجاوز توقعات المقاصة خالل . وقد عرفت هذه النفقات ارتفاعا متواصال خالل الفترة األخيرة
ر للبرميل مقابل دوال 100مليار درهم، بارتفاع سعر النفط الذي قارب  16,5بنحو  2008قانون المالية 

فقد وفرت نفقات  ،2009أما بالنسبة لسنة . النفط عند إعداد قانون المالية لدوالر لبرمي 75فرضية 
ويفسر ذلك بتراجع أسعار النفط الخام في . مليار درهم مقارنة مع توقعات قانون المالية 15,7المقاصة 

دوالر للبرميل التي  100قابل فرضية دوالرا للبرميل م 63السوق العالمية حيث استقرت في متوسط 
، فقد تم تجاوز الفرضيات المعتمدة بشكل كبير، 2010وفيما يخص سنة . 2009تبناها قانون المالية لسنة 

فباإلضافة إلى تأثير األسعار، يعزى تفاقم تحمالت  .مليار درهم 13,3مما نتج عنه تفاقم التكلفة بنحو 
والمتعلق بتحمل الميزانية لعبء ارتفاع  2010قانون المالية لسنة المقاصة إلى اإلجراء الذي أدخل في 

 .وكذلك بتأثير سعر الصرف%) 10إلى % 7من (نسبة ضريبة القيمة المضافة على النفط الخام 

فقد ارتفعت . كما أن عبء المقاصة الذي تتحمله ميزانية الدولة يؤثر بشكل ملحوظ في بنية هذه األخيرة
% 6,5، كما ارتفعت حصتها في ميزانية الدولة من 2009مقارنة مع سنة % 107,5هذه النفقات بنسبة 

 1,7من الناتج الداخلي الخام أي بزيادة % 3,4وقد شكلت هذه النفقات ما يناهز . 2010سنة % 12,8 إلى
 .2009نقطة بالمقارنة مع سنة 

ي من شأنها التخفيف من حدة ويدعو المنحى التصاعدي ألسعار المواد األولية إلى دراسة السياسات الت
ميزانية الدولة مواجهة اآلثار المترتبة عن الزيادة بإمكان لن يكون ، حيث الضغوطات عبر خفض الطلب

في هذه األسعار بصفة دائمة، خصوصا وأن نفقات المقاصة ال تساهم في التقليص من الفوارق 
خالل تطبيق استراتيجية جديدة للطاقة إلى  حاليا من وفي هذا الصدد، يهدف المجهود المبذول. االجتماعية

السلع المدعمة على ميزانية  أسعار تقلباتوللحد من أثر  .تقليل االعتماد على الموارد الطاقية الخارجية
 .الطاقية المواد أسعار تقلب مخاطر ضد للتامين آلية وضعأصبح من الضروري  الدولة،

ويتعلق األمر بتحقيق توفير . ت لتحسين ترشيد نظام المقاصةإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ العديد من اإلجراءا
الفقيرة من أجل توزيع الدقيق الوطني المدعم ومراجعة تركيبة أسعار الطبقات مادي نتيجة استهداف 

وقد مكنت هذه التركيبة الجديدة من . 2009فبراير  16المنتجات النفطية، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ 
يرات أسعار هذه المواد وإزالة العديد من المكونات التي كانت تشكل عبئا على نفقات التخفيف من حدة تغ

 . المقاصة كمعامل المالءمة

زيالل الخاصة بنظام المساعدة الطبية أ–التي تم إطالقها في جهة تادلة ،وتشكل تجربة االستهداف المباشر
في إطار اإلصالح الشامل لنظام  نموذجا سيساهم في استخالص الدروس ،""RAMEDلفائدة المعوزين 

إلى تحسين استهداف نفقات  ،2008الذي تم الشروع فيه منذ سنة  ،ويرمي إصالح هذا النظام. المقاصة
المقاصة وإلى تعزيز الحماية االجتماعية من أجل استهداف أمثل للمواطنين األكثر احتياجا لهذه الخدمات، 

 .81اشرة المشروطةوذلك بوضع برنامج للتحويالت النقدية المب

                                                 
  . الذي يقدم المساعدات االجتماعية من أجل تسهيل الولوج إلى خدمة التعليم" تيسير"برنامج  2008ومة ابتداء من سنة وضعت الحك 81
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 نفقات االستثمار .5.3.1.1

استهدفت المالية العمومية في السنوات األخيرة دعم الطلب المحلي، مما زاد من صمود االقتصاد المغربي 
في بعض دول العالم، سجل  يوفي الوقت الذي سجل فيه ركود اقتصاد. في وجه الصدمات الخارجية

 .2010و 2008سط بين في المتو% 4,7معدل نمو يناهز  االقتصاد المغربي

وفي هذا الصدد، عرف مجهود استثمار ميزانية الدولة تطورا ملحوظا خالل السنوات األخيرة بهدف تلبية 
 فقد عرفت نفقات االستثمار معدل نمو سنوي . احتياجات البنية التحتية والتقليص من العجز االجتماعي

 2001سنة % 18,3تها في الميزانية من ، مما أدى إلى ارتفاع حص2010و 2001بين سنتي % 9 نسبةب
، تدعم مجهود االستثمار بشكل ملحوظ حيث تضاعف معدل 2006ومنذ سنة . 2010سنة % 21,6 إلى

حصة االستثمار في  ، الشيء الذي أدى إلى ارتفاع%18,9 ليصل إلى 2010-2006نموه خالل الفترة 
ومن شأن هذا التوجه . في بداية العقد الحالي% 4,3مقابل  2010في سنة % 5,8 الناتج الداخلي الخام إلى

   .أن يشكل دعامة مهمة الستثمار القطاع الخاص في السنوات المقبلة

ؤسسات العمومية والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولية وباعتبار استثمار المقاوالت والم
ي دعامة حقيقية للنمو االقتصادي شكل مجهود االستثمار العموم المسيرة بشكل مستقل والجماعات المحلية،

 84منتقال من  2011و 2007فقد تضاعف االستثمار العمومي بين سنتي . وللتنمية المجالية المتوازنة
  .مليار درهم 167,3مليار درهم إلى 

 تمويلهو عجز الميزانية .4.1.1
من الناتج % 4,3انتقل من الذي  تميزت المالية العمومية خالل العقد األخير بتراجع في عجز الميزانية

من الناتج الداخلي الخام في المتوسط خالل الفترة % 5,1إلى  2005و 2001الداخلي الخام بين سنتي 
من الناتج % 4,0و% 6,0( 2008و 2007، كما تم تحقيق فوائض مالية خالل سنتي 2006-2010

  ).الداخلي الخام على التوالي

من % 4,7 مليار درهم، أي ما يعادل 35,8 جزا بقيمة، فقد عرفت المالية العمومية ع2010أما في سنة 
 .من الناتج الداخلي الخام خالل السنة الماضية% 2,2مليار درهم و 15,9الناتج الداخلي الخام مقابل 

، فقد بلغت حاجيات الخزينة 2009مليار درهم مقارنة مع نهاية سنة  6,9وباعتبار متأخرات أداء بقيمة 
  . مليار درهم في السنة الماضية 18,5رهم مقابل مليار د 28,9 من التمويل

بتعبئة أموال في السوق المالية الدولية ولدى مؤسسات كذلك  2010، تميزت سنة 2007وعلى غرار سنة 
" درجة االستثمار"القروض المتعددة والثنائية األطراف، مستفيدة من التصنيف االئتماني اإليجابي للمغرب 

مصر وتونس (ول أخرى في منطقة شمال إفريقيا والشرق األوسط في الوقت الذي عرفت فيه د
فحسب هذه األخيرة، يعزى هذا . تراجع تصنيفاتها من قبل وكاالت التصنيف االئتماني...) واألردن

على مستوى عصرنة االقتصاد التي حققها المغرب  إلى اإلنجازات ،التصنيف اإليجابي واستقراره المتوقع
الخارجي  82وهكذا، سجل التدفق الصافي. التدبير المالي الجيدو ،الخارجية السليمة وإلى الوضعيةوطني، ال

وبناء على هذا، تطلب تمويل . 2009مقارنة بسنة %  23,5 مليار درهم، بزيادة 15,8مبلغا موجبا بمقدار
ارنة مليار درهم مق 7,4 على مستوى السوق الداخلية، أي بزيادة قدرها مليار درهم 13الخزينة تعبئة 

 .2009بسنة 

وفي خضم مواصلة التفكيك الجمركي وأهمية التكاليف المالية المترتبة عن اإلصالحات وتحمل بعض 
خاصة تلك المتعلقة بتصفية متأخرات الصندوق المغربي للتقاعد والنمو المضطرد  ،النفقات االستثنائية

انية دون احتساب نفقات المقاصة، وذلك لنفقات االستثمار، تميز تنفيذ قوانين المالية بتراجع عجز الميز
دون احتساب مداخيل  ،انتقل عجز الميزانية ،وهكذا. بفضل اإلنجازات المسجلة على مستوى المداخيل
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، أي 2010سنة % 1,2إلى  2002من الناتج الداخلي الخام سنة % 3,7 من ،الخوصصة ونفقات المقاصة
  .نقطة من الناتج الداخلي الخام 2,5بانخفاض 

من الناتج الداخلي الخام، في حين أن الرصيد % 2,4 عجزا بلغ 2010سنة  83جل الرصيد األوليوس
يعادل  نقطة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما 0,3قدره سجل فائضا  ،الذي يثبت معدل الدين ،األولي

وقد %. 4,7 سبةمن الناتج الداخلي الخام مقابل عجز فعلي بن% 2 عجزا في الميزانية قابال للتحمل بنسبة
من الناتج الداخلي % 50,3أدت هذه الوضعية إلى ارتفاع نسبة المديونية المباشرة للخزينة إلى حدود 

 .الخام

 تطور معدل الدين المباشر للخزينة .5.1.1
مكن توطيد التوازنات األساسية من التحكم في االحتياجات التمويلية للخزينة في نسب متطابقة مع أهداف 

مع التقدم في برنامج  ،تقلص ملحوظ لمعدل المديونية والتحكم في تطورهإلى أدى ما و الحكومة، وه
كما ساهمت هذه الوضعية في الرفع من مستوى النمو وساهمت . اإلصالحات بما في ذلك األوراش الكبرى

فقد عرف معدل الدين منحى تنازليا خالل العقد األخير . في تحسن المؤشرات االجتماعية يبشكل تدريج
نقطة من الناتج الداخلي  16,8، أي بانخفاض 2010سنة % 50,3إلى  2001سنة % 67,1تقال من من

نقطة  1,8و نقطة للمديونية الخارجية 1,3(نقطة  3,2بحوالي  2010وبالرغم من تزايده سنة . الخام
 3,2حوالي ب 2007، إال أنه يبقى أقل من المستوى المسجل سنة 2009مقارنة مع سنة ) للمديونية الداخلية

  .نقطة

سنة % 11,4مليار درهم، مسجال بذلك ارتفاعا بنسبة  384,4وبلغ حجم المديونية المباشرة للخزينة 
مليار درهم، وارتفاع حجم  92,3ليستقر في % 17,3نتيجة ارتفاع حجم المديونية الخارجية بنسبة  2010

ة إلى الناتج الداخلي الخام، انتقل معدل ونسب. مليار درهم 292,1ليبلغ % 9,6بنسبة  المديونية الداخلية
 %. 38,2ومعدل الدين الداخلي إلى % 12,1الدين الخارجي إلى 

. ولم تترتب عن هذا التطور في الدين آثار سلبية على سوق االئتمان الداخلي وأداء المقاوالت واألسر
ن اآلثار على االقتصاد الوطني، أنه لم تتم معاينة هذا النوع م ،وتبين المعطيات المسجلة على فترة طويلة

. على خالف بعض االقتصاديات األخرى، حيث يترافق عادة ارتفاع الدين الداخلي بارتفاع أسعار الفائدة
يجابية في األسس االقتصادية وفعالية تدبير المديونية التي أسهمت في إويرجع ذلك أساسا إلى التحوالت 

 .انخفاض أسعار الفائدة 

 المالية العموميةتدامة اسقابلية تحليل  .6.1.1
 ةمالي هوامشفي محيط دولي تميز بغياب استقرار مالي لم يسبق له مثيل، نجحت الدول المتوفرة على 

وقد أبرزت األزمة أهمية وجود مثل هذه الهوامش لتمويل تدابير لمواجهة . نسبيا من دعم الطلب مستديمة
من  2009معظم البلدان المتضررة منذ سنة إليها لجأت ، حيث التقلبات الدورية في االنكماش االقتصادي

 .أدى إلى تمويل االقتصاد عن طريق العجز العمومي، مما خالل تنفيذ خطط االنتعاش الرئيسية

المتبعة والتي ساهمت في تنشيط االستثمار  توسعيةال الميزاناتية سياسةوعلى الصعيد الوطني، نجم عن ال
سمت بارتفاع أسعار المواد األولية، مما مكن المغرب من الحفاظ على ودعم القدرة الشرائية، في ظرفية ات

وتيرة نموه االقتصادي والتحكم في التضخم وتحسين تصنيفه االئتماني على المستوى العالمي، تفاقم كلفة 
من الناتج الداخلي  %4,5بعدما بلغت  2010من الناتج الداخلي الخام سنة  %3,4المقاصة التي بلغت 

، في حين لم تكن تتجاوز نقطة واحدة من الناتج الداخلي الخام في المتوسط خالل 2008ة الخام سن
من  %4,9 ودون احتساب نفقات المقاصة، تم تسجيل فائض مالي بلغ. 2000النصف األول من العقد 

  . 2010سنة  من الناتج الداخلي الخام %1,2بينما لم تتجاوز نسبة العجز  .2008سنة  الناتج الداخلي الخام
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خير عرف ارتخاء نسبيا على مستوى اإلكراهات وتجدر اإلشارة إلى أن النصف الثاني من العقد األ
يمكن من تثبيت معدل الدين  من الناتج الداخلي الخام% 0,1حوالي بأولي فإذا كان تسجيل فائض . المالية

يعتبر كافيا  من الناتج الداخلي الخام %1,3في حدود ولي أعجز  متوسط، فإن 2005-2001خالل الفترة 
من الناتج % 4زانية الممكن تحمله عجز الميبلغ  ،وهكذا. 2010-2006رة خالل الفت تحقيق نفس النتيجةل

وقد  .2005- 2001من الناتج الداخلي الخام خالل الفترة % 3,6مقابل  2010و 2006الداخلي الخام بين 
  .على التواليمن الناتج الداخلي % 3,4و %1,5سجل العجز الميزاناتي خالل الفترتين 

األخير في تخفيض معدل المديونية، مما خول لبلدنا  العقد المحققة خاللوقد ساهمت هوامش التدخل 
ومن شأن . الوطني يتالءم وحجم السيولة الداخلية لالقتصاد ن تمويلاضماالستفادة من االدخار العالمي و

إصالح النظام الراهن للمقاصة عبر وضع آلية الستهداف المستفيدين والتحكم في كلفة المقاصة مقابل 
تحديد سقف ال يجب تجاوزه من الناتج الداخلي الخام، والتحسين المستمر لتنافسية صادراتنا ولوضعية 

  . المالية العموميةاستدامة قابلية ميزان األداءات، توطيد هوامش 

  2012 المالية قانون مشروع .2

 2012اقتصادي لمشروع قانون المالية -الماكرو السياق .1.2

تبقى توقعات النمو االقتصادي بالمغرب إيجابية عموما رغم تدهور الوضعية االقتصادية العالمية و خاصة 
ميزة على الصمود التي أبان عنها االقتصاد و يعزى ذلك أساسا للقدرة المت. 2012األوروبية خالل سنة 

 تالمغربي مقارنة مع باقي دول محيطه اإلقليمي و التي ترجع النتعاش الطلب الداخلي و متابعة الورشا
  .الكبرى و مواصلة اإلصالحات

  دولي المحيط اضطراب الاستمرار انتعاش االقتصاد العالمي بالرغم من  .1.1.2

 ,2010بعد االنتعاش الذي عرفه سنة , 2011عدل نموه خالل سنة في م تراجعا االقتصاد العالمي سجل
و من ارتفاع أسعار النفط و كذا من تشديد السياسات , متأثرا من تداعيات أزمة الديون في منطقة األورو

دول المتقدمة والدول الصاعدة، بين المعدالت النمو تتسم بتباينها أن  غير. االقتصادية في البلدان الصاعدة
في  الصاعدة تفيما تستمر االقتصاديا. تعرف األولى تراجعا بينما تشهد منطقة األورو بعض الركود حيث

  .ولكن بمعدالت نمو معتدلة , النمو بوثيرة ثابتة

سنة  %3,8مقابل  %3,3( 2012ومن المتوقع أن يتواصل النمو االقتصادي العالمي بوثيرة أبطأ في سنة 
المتقدمة  توسيستمر تباطؤ االقتصاديا. ال الذي عرفته التجارة العالميةوذلك تماشيا مع االعتد, )201184

 %0,5(  و يقابل تدهور التوقعات لمنطقة األورو. 2011سنة  %1,5بعد  %1,2بمعدل نمو ال يتعدى 
و في اليابان ) 2011في  %1,7بعد  %1,8(انتعاشا في الواليات المتحدة ) 2011سنة  %1,6بعد 

  ).2011ة سن % 0,9بعد  1,7%(

متوقعة  نموبنسبة للنمو االقتصادي العالمي  الصاعدة و النامية في لعب دورها كدعامة الدول ستستمر و
مع أداء , و تختلف معدالت النمو بين البلدان و المناطق .2011سنة  %6,2 بعد %5,4 تبلغ 2012لسنة 

  ).%7( الهند و) %8,2( الصين باألخص و) %7,3( سيوية الناميةلدول اآلمتميز ل

, 2012من المتوقع أن يتواصل النمو القوي للنشاط االقتصادي في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء سنة و
 في المنطقة صادرات تستمر و. 2011 في %4,9 بعد %5,5 مع ارتفاع مرتقب للناتج الداخلي الخام ب

  .الصاعدة آسيا مثل قويا نموا تشهد التي المناطق نحو تدريجيا التوجه
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 %3,1بعد  2012سنة  %3,2فستعرف نموا قدره , منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقياأما فيما يخص 
. المتقدمة وتدهور التوقعات بمنطقة األورو على نمو المنطقة تحيث سيؤثر تباطؤ االقتصاديا. 2011سنة 

انتقاال سياسيا كتونس و مصر غير مؤكدة بالرغم من  تعرفو ستظل التوقعات االقتصادية للبلدان التي 
  .بينما سيسجل االقتصاد المغربي نموا قويا يفوق المتوسط اإلقليمي. 2012بعض االنتعاش المتوقع خالل 

بوثيرة معتدلة تقدر  2012سنة خالل  تطور حجم التجارة العالمية للسلع والخدمات تواصلسيو بالتالي 
  .2010في  %12,7و  2011سنة  %6,9بعد  % 3,8ب

  2012و 2011سنتي  عتمدة برسمالفرضيات الم .2.1.2

 للبرميل ادوالر 100يناهز لنفط الخام لعلى سعر متوسط  2012سنة لإعداد التوقعات االقتصادية  رتكزي
لألورو الواحد خالل نفس دوالر  1,4لصرف في حدود لوسعر  ،دوال للطن 780وسعر الغاز ب  الواحد
   .)الواحددرهم لألورو  11,11و الواحددوالر لل درهم 8,2( الفترة

  لالقتصاد الوطني  تواصلنمو م .3.1.2

وذلك على الرغم من الظرفية العالمية  ،2012 ةسنخالل  من المتوقع أن يواصل االقتصاد الوطني نموه
ا ارتباطالطلب الداخلي وتعزيز  االقتصادية، مختلف القطاعاتو ستستمر دينامية . الصعبة ألهم شركائنا

  . 2012في دعم النمو خالل سنة  تحسين القدرة الشرائية لألسرب

 خالل سنة %4,2 نسبةبأسعار السنة الفارطة، ب الوطني نموا،االقتصاد  سجلسي على هذا األساس،و
فمن المتوقع أن فالحي، الغير الناتج الداخلي الخام وفيما يخص . 2011خالل سنة % 4,8بعد  2012
 .2011سنة  خالل% 5,4بعد  %6,4 نسبةتحسنا ب يسجل

  مختلف األنشطة القطاعية توقع أداء جيد على مستوى .1.3.1.2

ارتباطا بالحجم المهم لالستثمارات  ذلك من حيث وتيرة النمو و إيجابية توقعاتتسجل األنشطة الفالحية 
ي ظل فرضية موسم فالحي متوسط فف. ) درهم مليار 41(مخطط المغرب األخضر المبرمجة في إطار

يد للمكونات األخرى لهذا القطاع، من المتوقع أن تتزايد القيمة المضافة للقطاع الفالحي بنسبة وأداء ج
  2011سنة  %4,2بعد  2012خالل سنة  7,1%

بعدما ف. 2011 سنة %5,4بعد  %4,6نسبة أن تنمو ب فمن المتوقعفيما يتعلق باألنشطة غير الفالحية، و
 %1,9ونموا معتدال بلغ  2010خالل سنة  %9,5 انخفاضا بنسبة للصيد البحري المضافة القيمة سجلت
مستفيدا من  ،%7,5 نسبةبليسجل نموا موجبا  2012سنة  تحسنا هذا القطاعسيسجل ،  2011سنة 

  .2014- 2011 متد على الفترةتي ستال "إبحار"انطالق المرحلة الثانية لبرنامج 

بفضل األداء الجيد  2011سنة  %3,6بعد  2012سنة  %3,6أن يسجل القطاع الثاني نموا قدره  يتوقع و
من  %2,8، التي تمثل في المتوسط يةستخراجالا للصناعاتوهكذا ستسجل القيمة المضافة . لجل فروعه

مرتبطا بدينامية  2012خالل سنة  %6,5 حوالي، ارتفاعا بخالل العقد األخير إجمالي القيمة المضافة
 %25و الزراعية خاصة الهند و البرازيل التي تمثل حصتها الطلب من طرف أهم الدول الصاعدة 

إلى الخيارات اإلستراتيجية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط الرامية  ةعلى التوالي، باإلضاف %12و
من بين هذه الخيارات، يجب ذكر تدشين الوحدة . إلى الرفع من مبيعاتها ودعم ريادتها بالسوق العالمية

الناتجة عن الشراكة اإلستراتيجية  بالمحطة الصناعية للجرف األصفر 85"مغرب فوسفوربانغ ال "الجديدة 
وإلى إبرام عقد شراكة عام بين  "بانغ فيرتيليزانت"  والمجموعة البرازيليةبين المكتب الشريف للفوسفاط 

                                                 
 األسمدةطن سنويا و وحدة إلنتاج  375.000مليار درهم يشمل وحدة إلنتاج الحامض الفسفوري بمعدل  2,7استثمار بمبلغ   85

  . طن سنويا 610.000بطاقة إنتاجية تبلغ 
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مهم في ميدان  رائد عالمي في مجال األسمدة األزوتية و فاعل ("يارا الدولية" المكتب الشريف للفوسفاط و
" سينوشم كوربورشين " إلى توقيع عقد شراء مع الشركة الصينية  ةباإلضاف )توزيع األسمدة بالبرازيل

  .2014سنويا إلى حدود " دي أمنيوم فوسفاط"طن من ثنائي  500.000يخص 

 من إجمالي القيمة المضافة، سترتفع %16,1لصناعات التحويلية، التي تمثل في المتوسط بخصوص او
صناعة للالجيد  األداء، مستفيدة من 2011سنة  %1,2بعد  2012سنة  %1,9المضافة بنسبة  تهاقيم

 لمعدنيةوالصناعة الميكانيكية وا ،)2011 سنة %4,4بعد  2012 سنة %4,1(كيماوية الالكيماوية وشبه 
 2012باإلضافة إلى ذلك، ستتميز سنة . )2011بعد شبه الركود سنة  %4(والكهربائية وااللكترونية 

 170.000 مرحلة أولى إلى إنتاجفي والذي يهدف  نورو الهام لشركةلمشروع في ا تدريجيبالشروع ال
بتحسن  ارتباطا الصناعات الغذائية دينامية في النموكما ستعرف  .منها موجهة للتصدير %90 ،وحدة

  .القدرة الشرائية لألسر

 ،من إجمالي القيمة المضافة %6,2وسيسجل قطاع البناء واألشغال العمومية، والذي يمثل في المتوسط 
لمشاريع السكن  الفعلي ستئنافالاب وذلك ارتباطا ،2011سنة  %5,4بعد  2012سنة  %5,2 نسبةنموا ب

و حدة  809.157لة و قد وصل عدد الوحدات السكنية للسكن اإلجتماعي المتفق عليها مع الدو .االجتماعي
مبيعات  بما فيها ،األساسية همؤشراتيجابي للتطور اإلامع لقطاع لدينامية ال وتتوافق هذه .2011في دجنبر 

التي بلغت القروض العقارية و ,2011 دجنبر أواخر في %10,7التي عرفت ارتفاعا قدره  سمنتاإل
  %.10,1 نسبتةارتفاع ب 2011دجنبر أواخر في مليار درهم 207,1

باألداء  ا، مدعوم2011 سنة %5,9بعد  2012سنة  %4,9بة عرف القطاع الثالث نموا بنسيويتوقع أن 
 النقلو ةالتجاركل من قطاعات انتعاش نشاط بالثاني، وكذا القطاع و فالحيلقطاع الا الجيد لكل من

  .االتصاالت والسياحةو

من إجمالي القيمة المضافة، في دعم أنشطة القطاع  %12,2مثل تي توال ،وستستمر أنشطة القطاع التجاري
بفضل االنعكاسات وذلك  ،2011 سنة %4,8بعد  2012 سنة %3,8قدرها  ونمنسبة  بتسجيلهاالثالث 

. هذا النشاط في انتعاش قطاعهذا السياسات تحديث كما ستساهم مختلف . دخل األسر لتحسنيجابية اإل
ن تحديث تجارة القرب م، 2012-2008ي برنامجها األول أنهتتي ، وال"رواج"ستراتيجية ا وهكذا ستمكن

 2010سنة خالل  2.608 مقابل 2012 خالل سنةستفيد من اإلستراتيجية م تاجر 10.500 حوالي(
 عالماتالكذا رخص استغالل و ،وتطوير التوزيع الكبير والمتوسط)  2011متوقعة خالل  8.057و

  .التجارية

من إجمالي القيمة  %2,6ل في المتوسط شكالذي ي ،قطاع الفنادق والمطاعم سجلومن المتوقع أن ي
وذلك  ،2011سنة  %0,3بعد انكماش طفيف قدره  2012خالل سنة  %1,5بنسبة  ارتفاعا المضافة،

وكذا تطور العرض السياحي من  ، 2020»رؤية «و تنفيذ المخطط السياحي السياحة الدوليةبفضل انتعاش 
مازاغان بالجديدة وموغادور بالصويرة وليكسوس والسعيدية بميديتيرانيا : لمختلفة امشاريع الخالل 

 2011دجنبرإلى حدود نهاية  %0,6 نسبةنموا ب إلى المغرب عدد السياح الوافدين سجل و قد. بالعرائش
جديدة  تدشين خطوط جوية من خالل يةالمغرب الوجهة جاذبيةستتعزز كما . سائح يينمال 9,3ليصل الى 
 . اإلنجليزيةو ةلمانيكالسوقين األأسواق واعدة  على مستوىخصوصا 

بعد  %5,1 نسبةمن إجمالي القيمة المضافة، نموا ب %4,1سجل قطاع النقل، الذي يمثل في المتوسط يوس
من  والصناعة والتجارة ونقل المسافرين ةالفالح كل من من دينامية أنشطةا مستفيد 2011 سنة 4,3%

الطريق السيار  حيث تم تدشين من جهة أخرى، السكك الحديديةشبكة تطور الشبكة الطرقية و منجهة، و
إلى  الوطنية الشبكة بذلك طول صليل ،2011يوليوز  خالل كلم 320على مسافة الذي يمتد وجدة - فاس

 .سال-رامواي الرباط، إضافة إلى تدشين خط تكلم 1.417
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من إجمالي القيمة  %3,3يد والمواصالت، والذي يمثل في المتوسط كما سترتفع القيمة المضافة لقطاع البر
الت ومن اصتدينامية قطاع اال تواصل ، مستفيدا من2011 سنة %12,8مقابل  %8,2المضافة، بنسبة 

مباشر وتعزيز منصب  26.000منصب شغل منها  40.000خلق (ستراتيجية المغرب الرقمي ا تفعيل
 دجنبر ، عند متم شهرالتاصالتقطاع ا بانأو). مليار درهم 27 تناهزضافية إالناتج الداخلي الخام بقيمة 

بلغ عدد المنخرطين  هكذاو. ةيالرئيس الظرفيةمؤشراته  لجعلى مستوى  جيدعن أداء ، 2011من سنة 
عدد المشتركين في  فيما عرف %14,3 مسجال بذلك ارتفاعا بنسبةمليون منخرط  36,5 في الهاتف النقال

األنترنيت تقدما  سوقعرف  و. مليون مشترك 3,6ليصل إلى  %4,9 تراجعا بحوالي ثابتالهاتف ال
 .مليون مشترك 3,2ل شملي %70,4 بلغت نمونسبة  حققملحوظا حيث 

لقطاع  المخصصة ندمجةالصناعية الم حطاتمن تفعيل الم 2012سنة  وستستفيد أنشطة القطاع الثالث
خصصت له  الذي ذلك الجزء األول من تكنوبول وجدة و بما في ،ترحيل الخدمات، خاصة الخدمات
متر  16.097(شور - فاس، و)متر مربع 153.000(شور -الدار البيضاء توسيعهكتار، و 107 مساحة
). هكتار مخصصة 20 من بينمتر مربع  80.000(شور - تطوانو) هكتار مخصصة 22 من بينمربع 
 .متر مربع 5.000وسيمتد على مساحة  2012شور سنة -ينطلق مشروع وجدةسكما 

مجموعة الخدمات المرحلة، حيث تعتزم  المغرب ألنشطة يةذباقطاع الخدمات من استمرار ج ستفيدكما سي
 CCA الفرنسية لمجموعةكما ستفتتح ا 2012 في أفقالدار البيضاء بإضافي  أجير 1500أكسا تشغيل 

International 2011 سنة جديد منصب شغل 300خلق مع الدار البيضاء بصاالت تلال لها ثاني مركز.  

  بالطلب الداخلي م على الخصوصونمو اقتصادي مدع .2.3.1.2

هم الذي لما حسنإلى الت ،بالخصوص ذلك،رجع ياالقتصادي و دعمه للنمو الطلب الداخليواصل سي
 3,8بعد  2012 سنة ةنقط 2,6 حواليتقدر مساهمته في النمو االقتصادي ب والذيسيعرفه استهالك األسر 

الذي سيعرف تحسنا على  ،للتكوين الخام للرأسمال الثابت األداء الجيد إلى ، إضافة2011نقطة سنة 
 سنة ةنقط 1,8إلى  2011 سنةنقطة  1,6 من ، والتي ستنتقلمستوى مساهمته في الناتج الداخلي الخام

2012.  

العرض على أن عدم كفاية  غير. للصادرات املحوظ الطلب الداخلي تحسناالنتعاش ل ذاو سيصاحب ه
، في المجملو. لوارداتلتطور سريع  سينتج عنه ،المواد الفالحية والصناعية منالمستوى المحلي، خاصة 

و ستستقر في , سالبةستكون مساهمة رصيد المبادالت الخارجية للسلع والخدمات في النمو االقتصادي 
مساهمة االستهالك العمومي في النمو  تكونسو . 2011ة سنة نقط 1,8بعد  2012نقطة خالل سنة  1,4

 .2011سنة  ةنقط 0,7نقطة بعد  0,8 تناهز متواضعة خالل نفس الفترة، هامن جانب االقتصادي،

الذي سيرتفع  ،لالستهالك النهائي الداخلي موستحليل تطور مختلف مكونات النمو تحسن مل يستخلص منو
ستهالك ال المرتقب تحسنالويعزى هذا االرتفاع أساسا إلى . 2011 سنة %6بعد  %4,5 بنسبة هحجم

 المداخيل وتحسن ب والذي يفسر لقدرة الشرائيةل سومملالرتفاع ارتباطا باال، وذلك %4,5 بنسبةاألسر 
 جراءوالتي تهدف إلى تحسين وضعية األ ،إلجراءات المتخذة في إطار الحوار االجتماعيا بسلسلة

 .ارتفاع التحويالت الجارية من الخارج في انتعاش استهالك األسر هم كذلك تواصلوقد سا .والموظفين

 سنة %5,3بعد  %5,7التكوين الخام للرأسمال الثابت بنسبة  حجم االستثمار، سيرتفع وعلى مستوى
 الذياالستثمار الخام،  بلغومن المتوقع أن ي .الخدماتو لصناعةنشاط البناء و ا نتيجة تحسنذلك ، و2011
من الناتج الداخلي الخام  %33,4 حواليالمخزون،  اتمن التكوين الخام للرأسمال الثابت وتغير يتكون

 . 2011 سنة %33,1بعد الحقيقي 

% 5,1( سينتج عن تطور صادرات السلع والخدماتف ،لسلع والخدماتل الخارجية مبادالتعلى مستوى الو
 تدهور) 2011 سنة% 8,8 مقابل% 6,6 (توارداال قل من وتيرة نمويرة أتبو) 2011 سنة% 5,9بعد 



 المــالـية العمــــومية: الرابعالجزء 

133 
 

 سنةمن الناتج الداخلي الخام  %6,1من  لينتقللسلع والخدمات، خارجي لميزان الال رصيد على مستوى
  .2012 سنة %6,7إلى  2011

 مؤشر سعر يرتفعحيث س ،النمو االقتصادي الوطني ارتفاع في األسعار الداخلية صاحبأن يمن المتوقع و
  .2011 سنة% 1,5بعد  %2,5 نسبةب لخامالداخلي الناتج ا

 تمويل االقتصاد  .3.3.1.2

تمويل االقتصاد، من المتوقع أن يسجل الدخل الوطني الخام المتاح، باألسعار الجارية،  على مستوى
ويرجع هذا االنتعاش إلى ارتفاع الناتج الداخلي الخام . 2011 سنة %6,4بعد  %7,3 بنسبةارتفاعا 
دول العالم  باقيالواردة من  الصافية لمداخيلاوتحسن  2011 سنة %6,6بعد  %6,8 نسبةاالسمي ب
  .تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج بتحسن وتيرة ارتباطا

بعد  %6,1تزايد االستهالك النهائي الداخلي، باألسعار الجارية، بنسبة  باإلضافة إلى ذلك، سينتج عن
لنسبة طفيف تحسن الناتج الداخلي الخام االسمي،  وتيرة نمو بقليل من قليرة أتبوو  ،2011 سنة 7,2%
 %25,3إلى  2011 سنة %24,8نتقل من لينقطة  0,5 حواليمن الناتج الداخلي الخام ب الداخلي الدخارا

من  %37,4 نسبته تبلغي سذالاالستثمار ات يوتعتبر هذه المستويات غير كافية لتلبية حاج .2012 سنة
 .2011 سنة %37,8بعد  سنةام الناتج الداخلي الخ

تعويض هذه من  ) 2011 سنة %8,2 بعد %5,1(تحسن التحويالت الجارية الصافية  مكنلن ي و
   .2011 سنة %30,2بعد من الناتج الداخلي الخام  %31,1االدخار الوطني الخام  بلغ، وبالتالي سيوارقالف

  2011قانون المالية  تنفيذ .2.2

ويتعلق األمر بالحوار االجتماعي، تفاقم  . بمجموعة من العوامل 2011 لسنة تنفيذ قانون المالية سياق تميز
نتيجة  الفمتوقعة سال ,11%3عوض  %19,7ب  2011الواردات خالل سنة وبارتفاع  المقاصة نفقات

  .مواد األوليةالرتفاع أسعار ال

  المداخيل العادية .1.2.2

 اإليرادات تجاوزتو درهم مليار 4,7 من يقرب ماقانون المالية  توقعات الجبائية الضرائب عائدات فاقت
 بما التوقعات تجاوزت العادية المداخيل، فإن وبالتالي. درهم مليار 11 بمبلغ التوقعات الضريبية غير
  .درهم مليار 15,7 يقرب

  المباشرة للضرائب جيد أداء

 سنةمع مقارنة  %14,6مليار درهم أي بارتفاع يقدر بنسبة  40,3 بلغت مداخيل الضريبة على الشركات
أي بزيادة مليار درهم الشيء  2011مقارنة مع توقعات قانون المالية  %103وبلغ معدل إنجازها . 2010

ويعزى هذا . الذي يدل على محدودية تأثيراألزمة المالية العالمية على الحسابات الختامية لكبار المساهمين
التطور إلى تحسن النتائج الختامية المصرح بها من طرف الشركات و إلى المجهودات المبذولة من طرف 

مليار درهم من طرف المكتب  3ويفسر هذا االرتفاع بدفع مبلغ . دارة خاصة ما يتعلق بجانب المراقبةاإل
 .ميديتل أصول تفويت بمناسبة المال رأس مكاسب تحقيق عن فضال، 2011الشريف للفوسفاط برسم سنة 

مليار  27,5 حيث بلغت 2010مقارنة مع  %2,2ومن جهتها ارتفعت مداخيل الضريبة على الدخل بنسبة 
ويعكس هذا التحسن . 2011مليون درهم مقارنة مع قانون المالية لسنة  735درهم أي بزيادة تقدر ب 

بالنسبة لالتجاه االول، ارتفعت موارد الضريبة على الدخل الخاصة باألجور الخاضعة . اتجاهين منعكسين
من طرف المركز الوطني للمعالجة ارتباطا بارتفاع المداخيل المحصلة  %4لالقتطاع من المنبع بنسبة 

)CNT ( أما بالنسبة لإلتجاه الثاني، فقد شهدت مداخيل الضريبة على الدخل الخاصة . %14,9بنسبة
  .وذلك نتيجة للتطور الذي عرفه هذا القطاع %12بأرباح المعامالت العقارية انخفاضا بنسبة 
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  إضافية من الضرائب غير المباشرة مداخيل

)  المحلية للجماعات على القيمة المضافة الضريبة باستثناء( المضافة القيمة على ضريبةال مداخيل ارتفعت
 بزيادة أي، %107 مليار درهم  بمعدل إنجاز 50,3 حيث بلغت ،2010 مقارنة مع سنة %10,2 بنسبة
  .2011 لسنة المالية قانون مع مقارنة درهم مليار 3,4 ب تقدر

 للجماعات على القيمة المضافة الضريبة باستثناء( الداخلية المضافة القيمة على الضريبة مداخيل ارتفعت
 مقارنة مليون 457، أي بنقص يقدر بدرهم 19,4صلت مليارو 2010 سنة خالل %3,6بنسبة ) المحلية

 التيو 2011دجنبر أواخر في الممنوحة االستردادات بأهمية خصوصا النقصيفسر هذا  و. التوقعات مع
  .2010 سنة درهم مليار 3,1 مقابلمليار  3,8 بلغت

 على القيمة المضافة الضريبة باستثناء( للواردات المضافة القيمةمداخيل الضريبة على  وارتفعت
 3,9 بحوالي تقدر بزيادة أي، درهم مليار 30,9 لتصل 2010 خالل %14,8بنسبة ) المحلية للجماعات

 %15 بنسبة ضريبيةلل الخاضعة الواردات ارتفاع يف التطور هذا ويفسر. التوقعات مع مقارنة درهم مليار
 5 التي يفوق عمرها المستعملة السيارات، ومنع استيراد الدولية السوق في أسعار النفط الخام وارتفاع
  .درهم مليون 750 بمبلغ يقدر عجزأسفرت عن  والتي سنوات

مليار  21,9لتصل إلى ما يقرب من  %105 الداخلي االستهالك على الضريبة مداخيل انجاز معدل بلغ
ويعزى هذا . 2011مليار درهم مقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة  1,1درهم أي ما يشكل زيادة 

 على االستهالك الداخلي للمواد النفطية و الضريبةاالستهالك الداخلي  علىالتطور إلى كل من الضريبة 
مقارنة مع  %5,2للمواد النفطية بنسبة االستهالك الداخلي  علىبالفعل، ارتفعت مداخيل الضريبة . للتبغ
وتعزى هذه النتيجة . مليار درهم 12,9مليون درهم لتبلغ بذلك  638وفاقث التوقعات بمبلغ  2010سنة 

 les mises à laإلى كون التوقعات األولية راهنت على معدل ارتفاع الكميات المخصصة لالستهالك 
consommation للتبغ فقد عرف  على االستهالك الداخلي أما في ما يخص الضريبة. توقعأقل من الم

 400في حين فاقت التوقعات األولية بما يقرب من  2010مستوى مداخيلها استقرارا مقارنة مع سنة 
  .مليار درهم 7,5مليون درهم لتصل بذلك إلى 

  مداخيل الرسوم الجمركية انخفاض

مليار درهم أي ما يشكل  10,3حيث بلغت  2010مقارنة مع  %16بنسبة انخفضت الرسوم الجمركية 
 ،التفكيك الجمركي واتفاقيات التبادل الحر لى تأثيرإ نخفاضويعزى هذا اال. مليون درهم 940نقصا بمبلغ 

منع  مليون درهم باإلضافة إلى 600القمح الطري الذي أسفر عن نقص بما قدره  استيرادرسم  تعليقو
   .مليون درهم 850والذي أسفربدوره عن نقص بما قدره  سنوات 5 تي يفوق عمرهاال استيراد السيارات

  التسجيل والتنبر ارتفاع مداخيل حقوق

 مليار درهم وهو ما يمثل مستوى 10,6،حيث بلغت %5,8التسجيل والتنبر بنسبة  مداخيل حقوقارتفعت 
يق حقوق التسجيل والتنبر ابتداءا من سنة يفسر هذا االرتفاع بتطبو. 2011لقانون المالية  التوقعات األولية

  .مليون درهم 500على بيع أسهم الشركات غير المدرجة في البورصة والتي مكنت من جلب  2010

  نحو االرتفاع المداخيل غير الجبائية تحيين

ات ويفسر هذا االرتفاع بمساهم. مليون درهم 256تجاوزت المداخيل غير الجبائية التوقعات األولية بقيمة 
مليار درهم على التوالي  3مليار درهم و 2,6كل من اتصاالت المغرب والمكتب الشريف للفوسفاط بمبلغ 

مليار درهم على التوالي، وذلك رغم تراجع  2مليار درهم و  2,5مقابل توقعات أولية قدرت بحوالي 
  .مليون درهم مقارنة مع التوقعات 600مساهمة بنك المغرب بنحو 

التوقعات،  رهم مقارنة معمليار د 5,5 يقدر ب مبلغ إضافي سجلتفقد  خرى،األ يراداتما بالنسبة لإلأ
  .%147ة بنسبإنجازإتاوة أنبوب الغاز مليار درهم و 4 بمبلغ هماتالمسا ى صناديقإل ويرجع ذلك
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رأسمال البنك الشعبي  %20مليار درهم نتيجة لتفويت   5,3ومن جانبها، تقدر مداخيل االحتكار بحوالي 
  .المركزي

  نفقات الميزانية .2.2.2

 193,1، حوالي 2011ستبلغ النفقات العادية، دون احتساب صندوق دعم األسعار، عند نهاية السنة المالية 
نتيجة ارتفاع وذلك باالساس  ،مليار درهم مقارنة مع توقعات قانون المالية 29,8 زيادةب أي مليار درهم،

  .نفقات المقاصة

 نفقات السلع والخدمات اضانخف

حوالي  ، بلغت نفقات السلع والخدمات2011المبرم خالل سنة  الحوار االجتماعيعلى الرغم من تدابير 
ماليير درهم مقارنة مع توقعات القانون المالي  2,5، أي بانخفاض بلغ 2011مليار درهم سنة  126,5
مليار  2,5أي بزيادة  2011مليار درهم سنة  88,6أما بالنسبة لكتلة األجور، فقد بلغت  .2011لسنة 
 600ويعزى هذا التجاوز إلى تأثيرالتدابير المتخذة  خالل الحوار االجتماعي بزيادة األجور بمبلغ . درهم 

 األجور بلغتو. مليار درهم 4,6حيث بلغت تكاليفها  2011درهم وذلك بتاريخ أجرأة ابتداءا من ماي 
نهاية  في عن مستواها %11,3بزيادة  ،درهممليار  79,1 الجةعمال المركز الوطني يصرفها التي

   .على التوالي %12,4و %11,2 بنسب والتعويضات الهيكليةاألجور زيادة بسبب 2010عام دجنبر

مليار درهم  5,1مليار درهم وهو ما ساهم في توفير  37,9بلغت تكاليف النفقات األخرى للسلع والخدمات 
 %11,7، وذلك نتيجة النخفاض نفقات السلع والخدمات بنسبة 2011المالية لسنة مقارنة مع توقعات قانون

  ).    مليار درهم 26,1مليار درهم مقابل  23(

  المقاصة لنفقات استثنائي ارتفاع

 على االرتفاع لهذا قليل جزء سوى عكس بعدم القاضي الحكومة قراربعد و النفط، أسعار ارتفاع ظل في
 مع مقارنة  %79,6 بزيادة درهم مليار 48,8 المقاصة نفقات بلغت المكررة، المحلية المنتجات أسعار
  .2011 المالية قانون توقعات حسب درهم مليار 17 مقابل 2010

  نفقات االستثمارتعزيز 

للتوقعات بحوالي  بذلك معدل إنجاز سجلمليار درهم لت 49,9 بلغ مجموع نفقات االستثمار حوالي
 .مليار درهم  1,8األولية بحوالي  مقارنة مع التوقعاتفي مستوى أكبر هذه النفقات  استقرتو. 103,8%

  .2011مليار درهم بالنسبة للسنة المالية  167,3باالضافة إلى ذلك، تقدر االستثمارات العمومية بحوالي 

  الميزانية العامةعجز لصدمات الخارجية على ل ملموس تأثير .3.2.2

مليار درهم ، وذلك  50,1بعجز ميزاناتي بلغ  2011النفقات خالل  ترجمت تطورات كل من الموارد و
من الناتج الداخلي الخام مقابل  %6,1أخذا بعين االعتبار فائض الحسابات الخاصة، و يمثل هذا العجز

من الناتج  %0,2ودون احتساب نفقات المقاصة، ال يمثل هذا العجز سوى . كما كان متوقعا 3,5%
  .الداخلي الخام

. مليار درهم  40,3مليار درهم، بلغت حاجيات التمويل  9,9ومع تقليص متأخرات األداء للخزينة بمبلغ 
مليار درهم، تم اللجوء إلى التمويل  7,1ونظرا لتدفقات التمويل الخارجي الصافي الموجب بحوالي 

  . مليار درهم لتغطية حاجيات التمويل للخزينة 33,2الداخلي بحوالي 

 الخزينةلسندات  الضاهرية النسبة يفوق بمعدل، أي %6,6بمعدل  االسمي الداخلي الناتج نمو سياق في
، الخام الداخلي الناتج من %0,9 بحوالي أولي عجزتحقيق  الدين معدل، تطلب استقرار ةنقط 1,9 بفارق
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 المستدام الميزاناتي العجز فإن، وبالتالي. من الناتج الداخلي الخام %3,9 هو حقيقهتم ت الذي العجز أن بيد
 .سجلالم عجزال من نقطة 3 بفارق أقل الخام، الداخلي الناتج من %3,1 بحوالي يقدر

  2012قانون المالية مشروع ل ف األولويةاهداأل .3.2

اإلصالحات الرامية إلى سلسلة من السنوات األخيرة، تحت قيادة جاللة الملك، في  خاللانخرط المغرب 
 الجهويعلى المستويين اته، بهدف تحقيق تموقع أفضل تعزيز تنافسيو الوطني تحديث هياكل االقتصاد

النمو،  ثمارالموارد البشرية والتوزيع العادل ل ثمينتطوير التضامن االجتماعي من خالل تو دولي،وال
 تحسينمن أجل  القرب بتدبير سياسةالمعوزة، وكذا توطيد دعائم الحكامة الرشيدة و ساكنةلا خاصة لفائدة
  .العمومية اإلدارةأداء وشفافية 

التحتية، وإطالق  اتلبنيلالكبرى  مشاريعال إنجازع وتيرة يتسر إلى ةتخذلمأدت اإلصالحات ا هكذا،و
لقطاعات لاستراتيجيات طموحة  اعتماد، وجهوية ةتنافسي أقطابإنشاء  كبرى تمكن منهيكلة ممشاريع 

 الصيد البحري والتربيةو فالحةوال طوالطاقة والفوسفا اءالمووالسياحة  الواعدة مثل قطاعات الصناعة
  .والصحة كوينوالت

لسياسة المالية ل لتوازنيدور اال تقوية منهمة مال يزاناتيةعقد من اإلصالحات الم مكن وبالتالي، فقد 
 دخل بالنسبة للدولة وذلك بفضلتالآفاق جديدة لهوامش  كذا خلقو وميةالمالية العم سالمةوالحفاظ على 

  .التطبيق الناجح لعدة إصالحات مهمة

الستكمال  هطموحباستثنائية،  ظرفية في إعداده ، على الرغم من2012 الماليةويتميز مشروع قانون 
وتبني اإلجراءات الجديدة التي جاء بها الدستور ها قوانين المالية السابقة تاإلصالحات الهامة التي اعتمد

 حول المحاور ،2012قانون المالية إطار مشروع  في يالحكوم لعملسيرتكز ا، التجاهفي هذا او .الجديد
 : التالية ةألولويا

  ةالرشيد ةمامبادئ وآليات الحك طيدتوو يةاتاإلصالحات المؤسس تفعيل .1.3.2

 وتيرة ، تسعى الحكومة إلى تسريع2012في إطار مشروع قانون المالية ووفقا للتوجيهات الملكية السامية، 
. المنصوص عليها في الدستور الجديد ةالرشيد ةماية وتفعيل مبادئ وآليات الحكاتاإلصالحات المؤسس

  :وتشمل ما يلي

  الجهوية المتقدمة

المبنية  للجهوية المتقدمة معالم النموذج المغربي يشرح التقرير الذي أعدته اللجنة االستشارية للجهوية 
والمستدامة في المجاالت االقتصادية  ةندمجلتحقيق التنمية الم والمكرسةديمقراطية، السس األ على

 .مبادئ التوازن والتضامن اإلقليمي والوطني مع مراعاةواالجتماعية والثقافية والبيئية 

القتصادية واالجتماعية والثقافية للتنمية االجديدة  أداء مهامهامن  تمكين الجهاتمن أجل  وبناءا على ذلك،
، لجهوية المتقدمةيهدف، في أفق تفعيل القانون التنظيمي ل  2012فإن مشروع قانون المالية لسنة  والبيئية

 .حداث صندوق إعادة التأهيل االجتماعي وصندوق التضامن بين الجهاتإلى إ

  العام  تدبير الشأن تحديث

لإلصالحات  اسيةكما يشكل نقطة أس ،ةماتحسين الحكلعنصرا أساسيا  موميةإصالح اإلدارة العيعتبر 
قادرة على دعم النمو و نزيهة وفعالةتطوير إدارة  قصد الحكومة تقوم بهااالقتصادية واالجتماعية التي 

، تمكن من االستجابة للحاجيات الملحة وبأقل تكلفة عالية خدمات ذات جودة وتقديماالقتصادي المستدام 
  .للمواطنين
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، وتبسيط طرق تدبير الميزانيةالمركزية، وإصالح ال دعمحول  العمومية اإلدارةتحديث يتمحور و
 ةماالموارد البشرية وتعزيز آليات الحك تدبيراإللكترونية، وتحديث  اإلدارةاإلجراءات اإلدارية وتطوير 

  .تشجيع األخالقياتو ةالرشيد

تدبير الشأن فرصة إلعطاء دفعة جديدة لتحديث الدولة وتعزيز أداء التنظيمي للمالية إصالح القانون يعتبر 
للمسؤولين  أكثر ومساءلة الفعاليةمزيد من العامة من أجل الميزانية  تغييرات رئيسية فيلوضع و، امالع

مقاربة تقتصر على منطقي على يرتكز نظام من  ةالمغربي العمومية ماليةال نظام ، وتطويرعن التدبير
 .رفاهية المواطنينالتنمية وي خدمة إلى مقاربة تعتمد مبدأ النجاعة واإلنصاف فالمحاسبة والقانون 

  في إطار ماكرو اقتصادي مستقر مستدامالو قويالنمو التوطيد أسس  .2.3.2

خلق قادر على  ومستدام لنمو قوي ةالركائز األساسي توطيدإلى  2012قانون المالية لسنة مشروع يهدف  
حاملي  صفوف الشباب ، السيما فيوضعف التشغيل البطالة إلشكاليةكافية لتوفير حل دائم  شغلفرص 
فباإلضافة الى استقرار اإلطار الماكرو اقتصادي عبر مجهودات ترشيد النفقات وتعزيز  .الشواهد

المداخيل، سيساهم دعم الطلب الداخلي ومواصلة تنفيذ اإلستراتيجيات القطاعية في توطيد النمو 
  .االقتصادي

، حيث مكنت االقتصاد العالميبها ي مر تال اتاالضطراب في وجه دوصمالاالقتصاد الوطني استطاع  قدول
، التي رافقت المشاريع الكبرى ،اقتصادية والهيكلية، والسياسات القطاعية واالجتماعيةماكروال اإلصالحات

مواجهة  ، كما جعلت البالد في موقع قوة مكنها منظروف مالئمة لنمو أقوى على المدى الطويلمن خلق 
  .ثقةكل ب الصدمات معتوفير هامش كافي للتعامل  في بدايتها مع تداعيات األزمة

من الحد من  الصادرات،منه على أكثر بشكل  الداخليالطلب على الوطني للنمو  نموذجال ومكن اعتماد
االجتماعية أكثر  خدماتوال العمومية اتنشاط النفق تأثير استقرارظل  امك .انهيار التجارة العالميةآثار 
ة يمموالع المؤسساتالمقاوالت والعامة للدولة و يزانيةستثمارات المال مستمرالنمو ال شكل وقد .أهمية
 .الستثمار الخاصاللنهوض ب ةأساسي دعامة

 مليار درهم 83,9في السنوات األخيرة، حيث انتقلت قيمته من  ياالستثمار العموم ذوتيرة تنفيفقد ارتفعت 
اإلصالحات الهيكلية و المهيكلة المشاريعولمواكبة . 2011مليار درهم سنة  167,3إلى  2007سنة 

قانون  مشروع والسياسات القطاعية، سيتم تعزيز المجهودات المتعلقة باالستثمار العمومي على مستوى
  .2011درهم مقارنة مع ر املي 21مليار درهم، أي بزيادة  188,3ليصل إلى  2012المالية 

للطلب الداخلي، ارتفاعا متواصال خالل العقد  اأساسي اشكل مكون والذي ستهالك النهائي لألسر،االعرف و
على إثر  ،2012 لسنة قانون المالية مشروع وسيتواصل دعم استهالك األسر في إطار. األخير

 ،المحافظة على قدرتهم الشرائيةو المواطنين دخلالمجهودات المبذولة في إطار الحوار االجتماعي لتحسين 
عن  التضخم في مستوى التحكم يتموس. الموظفينسين شروط ترقية وتح ذلك عبر الرفع من األجورو

  .لمواطنينل قدرة الشرائيةمما سيحافظ على ال، عبر صندوق المقاصة طريق دعم أسعار المواد األساسية

تبعا لرغبة السلطات العمومية في تنمية وتطوير العمل االجتماعي، جاء مشروع القانون المالي لسنة 
ويشكل هذا الصندوق مرحلة . دعم التماسك اإلجتماعيبإجراء أساسي يتمثل في إحداث صندوق  2012

، عبر تعبئة متقدمة في ترشيد آثار السياسات االجتماعية الموجهة لتحسين ظروف عيش الفئات المعوزة
وهكذا، فإن هذا الصندوق مدعو للمساهمة في تمويل . موارد مالية مهمة واستهداف أفضل للشرائح المعنية

ومساعدة األشخاص المعاقين ومحاربة الهدر  ،)RAMED(نظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين 
التضامن، وذلك في أفق إصالح ، وبشكل عام تدعيم آليات )...برنامج تيسير، توزيع المحافظ (المدرسي 

  . صندوق المقاصة
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تخضع للضريبة على  الشركات التي بمساهمات  الصندوق هذا تمويل سيتموفي إطار التضامن الوطني، 
 تضامنصندوق ال مساهمةوب مليون درهم، 200 الصافي السنوي ربحهايساوي أو يفوق التي  الشركات

  . على التبغ الضريبة الداخلية الزيادة في إيراداتبو  شركات التأمينل

وباعتباره أحد المكونات الرئيسية للسياسة االجتماعية الحالية، سيتمكن قطاع السكن بفضل تعزيز مداخيل  
دماج الحضري، من تحقيق خطوات مهمة في سبيل بلوغ األهداف المرتبطة نواإل ىصندوق التضامن للسكن

وفي هذا االطار  .وبلورة السياسة الجديدة للمدينة صفيحبهذا القطاع وعلى الخصوص بالقضاء على مدن ال
درهم  0,10الرسم الخاص المفروض على االسمنت من سيتم تعزيز هذا الصندوق من خالل رفع 

من هذه المداخيل لبرنامج القضاء على  %65وسيتم تخصيص . درهم للكيلوغرام 0,15للكيلوغرام إلى 
  . بالجنوب مدن الصفيح بما في ذلك البرنامج الخاص

على إنعاش الشغل من خالل إجراءين  2012تم العمل في إطار مشروع القانون المالي لسنة سيكما 
 و )(Idmaj amélioré دماجاإلعقد ويتعلق األمر ب. اساسيين بهدف تكوين وإدماج الشباب في سوق الشغل

  .المهني اإلدماجعقد 

يهدف هذا اإلجراء إلى تمكين الخريجين من تطوير مهاراتهم المهنية من خالل :  دماجاإلعقد  •
تجربة مهنية أولى، مع االستفادة من التغطية االجتماعية وذلك من خالل التشغيل بعقد غير محدد 

 .وسيتيح هذا اإلجراء تعزيز الموارد البشرية للشركات مع انخفاض في تكاليف األجور. جلاأل

  

هدف هذا اإلجراء إلى توفير فرص الشغل الالئق وتمكين الخريجين الذين ي :المهني إلدماجاعقد  •
تواجههم صعوبات كبيرة في اإلدماج من الحصول على وظائف أولى واالستجابة لحاجيات 

المطلوبة المرشحين للوظائف مالءمة مؤهالت الشركات من القدرات من خالل تكوين يهدف إلى 
  .في الشغل

الفاعلين االقتصاديين مختلف  واصل تنفيذ االستراتيجيات القطاعية، التي تستهدف انخراطكما سيت
تطور الظرفية  عتبار آفاقبعين اال تأخذطويل ال على المدىمتناسقة  واالجتماعيين، في إطار رؤية

 والطاقة في الفالحةالقطاعات ذات األولوية  وقد حددت .دوليالوطني والعلى المستويين  يةالقتصادا
  .والبيئة والصناعة والسياحة والماء

ترتكز على االستهداف التطوعي  التيية ستراتيجيات القطاعاالتنفيذ  وتيرة إلى تسريعالمغرب  ويسعى
 هعجز تفاقماالقتصادي ومواجهة  هدعم نمو، وذلك من أجل مهمةامتيازات على  فيها توفرللقطاعات التي ي

مثل  مهن جديدة، من خالل تطوير التصديريةالصناعات  إلى تشجيعجيات طمح هذه االستراتيوت. التجاري
 إلىأيضا  كما تطمح. يكواإللكترونصناعة الطائرات والسيارات و، ...)الخدمات المالية( ترحيل الخدمات

الصيد البحري  يلقطاع ندمجةالتنمية الم إلى كذاو النسيج واأللبسة، لقطاعستراتيجي اال عقتموالإعادة 
 يتوفر عليهاالتي  والثروات البحرية إلمكانات الزراعيةرا لظن ،ئيةالغذاات الصناعو) هاليوتيسمخطط (
رؤية "اسم تحت سياحية جديدة للسنوات العشر القادمة  إستراتيجيةاالنتهاء من وضع تم  كما .مغربال

  .للقطاع ولةؤوالمسكز على التنمية المستدامة ترت" 2020

الخدمات والمرافق األساسية في إطار سياسة  إلى نالمواطني ولوجتحسين  .3.3.2
 تضامنيةاجتماعية 

تدخل كافية هوامش من  ،مهمة وإصالحات سياسية حذر يماكرو اقتصاد تدبيربفضل  ،استفاد المغرب
مؤشرات لل ملحوظ وتحسينتحقيق نمو اقتصادي جيد و ،االقتصادية العالميةو المالية لمواجهة األزمة

  .االجتماعية
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إلسراع لمهمة  االتي تبذل جهود ،أولويات الحكومة من تحسين مستوى التنمية البشرية في المغربيعتبر و
على التزام ليؤكد الحوار االجتماعي يأتي و .على مختلف المستويات كبرىالجتماعية االفي تنفيذ المشاريع 

تجري حاليا مناقشات  االجتماعية، في مجال الحماية أما .القدرة الشرائية للمواطنينبتحسين ة حكومللراسخ 
  .تقاعدالضمان توازن صناديق  همن شأن الذياإلصالح  من أجل صياغةمع الشركاء االجتماعيين 

المحافظة على من ومكافحة البطالة  إلنعاش التشغيلالتدابير المتخذة  مكنت ،الشغل فيما يتعلق بسوقو
البرنامج وضع تم ، ربية والتكوينفي مجال الت أما .%9 تحت عتبةمعدل البطالة ل المستوى المنخفض

التعليم وتلبية  منظومةالرامية إلى تحسين نوعية وفعالية  اتتعجيل اإلصالح الذي يهدف إلىو االستعجالي
العمل  مخططفي إطار  تم اتخاذهااإلجراءات التي  كما ساهمت .كوينالت في مجال احتياجات المغرب

 إيجابا ثرأ نسبة الولوج إليها، مماو الصحية الخدمات جودةتحسين  فيالجديد لوزارة الصحة  اإلستراتيجي
  .على المؤشرات الصحية الرئيسية

  :من خالل السكان المعوزين استهداف  ويتم

توزيع الحقائب المدرسية، ومنح المساعدات المالية لألسر  شملالتعليم الذي  الولوج إلىدعم  •
والنقل المدرسي  المعوزة األسرلتالميذ لفائدة المدرسي  يزال، وتوزيع )يسيرتنامج رب( المعوزة

 .قرويةفي المناطق ال

لصالح  )RAMED(تعميم برنامج المساعدة الطبية من خالل  الصحية الولوج إلى الخدماتدعم  •
عند الوالدة من خالل إدخال لقاحات جديدة لصالح  األطفال، وخفض معدل وفيات لمعوزينا

  .المواليد الجدد

، المالية العمومية في مسار مشجع، وذلك 2012تم تبنيه من خالل سياسة ميزانية  يويضع الخيار الذ
بالرغم من السياق الدولي الصعب الذي تطور في خضمه االقتصاد الوطني وإصالح الضرائب المباشرة 

  .الذي أثر على المداخيل الجبائية

وتيرة تطور النشاط االقتصادي إيجابا على المداخيل الجبائية برسم سنة  فبالنسبة للمداخيل، سيؤثر تسارع
وذلك بعد التعديالت التي تم العمل بها خالل السنوات األخيرة تماشيا مع خيارات الحكومة الرامية  2012

  .إلى دعم االستثمار والرفع من القدرة الشرائية

ويأتي . مقارنة بالسنة الماضية 2012أما فيما يخص النفقات العادية، من المتوقع أن تنخفض خالل سنة 
هذا االنخفاض في ظل سياق يطبعه حرص السلطات العمومية على الحفاظ على مجهود االستثمار في 

  . مستوى يمكن من تمويل اإلصالحات الهيكلية وتنفيذ السياسات القطاعية

  2012ل ونفقات الدولة برسم سنة توقعات مداخي .4.2

  الموارد المالية .1.4.2

 187,1بحوالي  ،للخزينةصوصية الحسابات الخالخوصصة ودون احتساب عائدات  ،العادية المداخيلقدر ت
 نتيجة 2011 ةالماليالسنة مقارنة مع  %2,4بنسبة  قيمة هذه األخيرةتفع سترو. 2012مليار درهم سنة 
  .%22,5تراجع المداخيل غير الجبائية بنسبة وذلك رغم   %4,8بنسبة  الجبائية ارتفاع المداخيل

للضريبة خالل الفترة  بالغ الممكن إخضاعهاالمب مقارنة مرتفعة نسب نمو الجبائية المداخيلوقد عرفت 
) 2009سنة  1,6-(منذ ذلك الحين، انخفضت هذه المرونة بشكل ملحوظ لتصبح سلبية و .2006-2008

 2009الناتج عن الظرفية الصعبة التي ميزت تنفيذ قانون المالية لسنة  الجبائية اخيلالمدبسبب انخفاض 
 .2011سنة  0,9وفي  2010سنة خالل  0,5 فيلتستقر هذه المرونة وتحسنت  .واإلصالح الضريبي

 لالمداخيتيجة اإلرتفاع المتوقع في ، وذلك ن0,7في ، ستستقر هذه المرونة 2012بالنسبة للسنة المالية و
  .باألسعار الجارية %6,8 بنسبة في النشاط االقتصاديو %4,8بنسبة  الجبائية
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  الضرائب المباشرة

يمثل هذا و. 2011 بسنةمقارنة  %5,2سيبلغ مليار درهم، بارتفاع  73,4قدر الضرائب المباشرة بنحو ت
 ارتفاعها باألساس، عزىوي. الجبائية المداخيلمن مجموع  %43و من الناتج الداخلي الخام %8,4المبلغ 

على مليار درهم  1,4و 1,3بحوالي  الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل مداخيلإلى زيادة 
  .التوالي

مقارنة  %3,2 نسبةمليار درهم، ب 41,5بحوالي  التي تقدر ،الضريبة على الشركات مداخيلسترتفع قيمة و
االرتفاع الثاني على التوالي بعد وهو . الخاممن الناتج الداخلي  %4,8، وستمثل بذلك 2011 سنة مع

  .2010و 2009 تياالنخفاض الذي ميز سن

مليار درهم، أي  29 إلى صلتل 2012سنة  %5,2الضريبة على الدخل ارتفاعا بنسبة  وستسجل مداخيل
الجبائي خالل يأخذ هذا التطور بعين االعتبار التأثير الهيكلي لإلصالح . من الناتج الداخلي الخام 3,3%

على  المرتقب التحسن عنل األخرى الناجمة باألساس يالسنوات األخيرة والزيادة في األجور والمداخ
  .القطاع العقاري أنشطة مستوى

  الضرائب غير المباشرة

 %4,8 نسبةمسجلة بذلك ارتفاعا ب ،مليار درهم 75,6الضرائب غير المباشرة بحوالي  مداخيلتقدر 
مليار  53,5الضريبة على القيمة المضافة  مداخيل، ستبلغ مداخيلومن بين هذه ال. 2011 سنة مقارنة مع

الضريبة على إلى ارتفاع الضريبية  مداخيلهذه الزيادة في ال تعزىو. %6,3 قدرهدرهم، أي بارتفاع 
 1,7مبلغ االستيراد ب دمليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة عن 1,5بحوالي  القيمة المضافة الداخلية

  .مليار درهم

مليار درهم، أي ما يمثل  20,9لتبلغ  %7,5الضريبة على القيمة المضافة الداخلية بنسبة  كما سترتفع
وإلى  ،ويعزى هذا االرتفاع إلى األداء الجيد المرتقب الستهالك األسر .من الناتج الداخلي الخام 2,4%

وال يأخذ هذا التقييم بعين االعتبار . تنفيذها مؤخرالإلصالحات التي شرع في االنعكاسات االيجابية 
  . يرة استرداد الضريبة على القيمة المضافةتالتي يمكن أن تطرأ على و غيراتالت

 مسجلة ارتفاعامليار درهم  32,6 دها، ستبلغ موارد الضريبة على القيمة المضافة عند االستيرابمن جان
ارتباطا  ،2012سنة  الذي سيميز ،ش التدريجي للوارداتويرجع ذلك أساسا إلى االنتعا .%5,5بنحو 

من  النفط الخام، الذي سعرخصوصا  ،ارتفاع األسعار الدوليةبو ،بمتطلبات تنمية القطاع اإلنتاجي الوطني
المزمع اتخاذها من طرف  إجراءات المراقبةب، و2012سنة  للبرميل دوالر 100 إلىيصل  المتوقع أن

  .الغشإدارة الجمارك للحد من 

مقارنة مع  %1,4مليار درهم، أي بزيادة  22,2الضرائب الداخلية على االستهالك بحوالي  مداخيلوتقدر 
سنة انخفاض نسبة الضريبة الداخلية على االستهالك في الناتج الداخلي الخام  ستمروسي. الماضيةالسنة ا
  .2012سنة  %2,5ليصل إلى ، 2011سنة  %2,7إلى  2010سنة  %3,7من حيث انتقل  2012

من جانبها، ستبلغ و. مليار درهم 7,5 في حدودنسبة الضريبة الداخلية على استهالك التبغ  وستستقر
مقارنة مع  %2مليار درهم أي بزيادة  13,2جات النفطية والضرائب الداخلية على استهالك المنت مداخيل

  .المعدة لالستهالك روقاتالمح لكمياتويعزى هذا االرتفاع إلى التقييم المتوقع  .2011سنة 

. مليار درهم 1,5 إلىاألخرى للضريبة الداخلية على االستهالك بدورها  المداخيل توقع أن تصلومن الم
حيث يمكن تفسيرها  2012سنة  أيضا ،2010التي بدأت سنة  تواصل إعادة تكوين هذه الضرائب،توس

  .بيبمراجعة نسب الرسوم على المشروبات ووضع نظام الختم الضري
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  الرسوم الجمركية 

مليار درهم  9,9 لتستقر في حدود، 2011 سنة مقارنة مع %3,8بنسبة تراجعا  ستعرف الرسوم الجمركية
في  اأتي هذوي. 2011سنة  %6,3بعد تسجيل ، 2012سنة  %5,8الجبائية  المداخيلوستبلغ حصتها في 

  : ما يليسياق يتسم ب

اتفاقيات التبادل الحر المبرمة مع بعض الدول أو مجموعة إلغاء التعريفات الجمركية في إطار  •
  .من الدول، خاصة االتحاد األوروبي الذي يعتبر الشريك التجاري األول للمغرب

، التي تغطي الفترة 2009إصالح التعريفة الجمركية المعتمدة في إطار قانون المالية لسنة  •
على  قةالمطب وحدها األقصى نسب الرسوم الجمركية، والتي تنص على خفض 2009-2012

إلى  %30، سيتم خفض نسب رسوم االستيراد من 2012بالنسبة لسنة . المنتوجات الصناعية
 .%17,5إلى %25من و 25%

تحويل المبادلة التجارية نحو وتجنب  2012مفرط في فرض الضرائب سنة ومن أجل تفادي الفارق ال
لمتوقع أن يؤثر سلبا على التنويع المنتظر للتجارة من ا الذي منخفضة و ريفات جمركيةأسواق تطبق تع

 تحديد فارقو %25نسبة قصوى قدرها إلى  ليصل جمركيةالريفات الخارجية، تم تدريجيا إصالح التع
 .والنسبة القانونية تفضيليةبين النسبة ال 10%

  25 الفصل الرسوم على الواردات المطبقة على المنتجات الصناعية من نسب مراجعة : 10 جـدول

 97 الفصل إلى 

 
2011 2010 2009 2008 

ب
س
ن

 
راد
ستي
اال

د 
عن

م 
سو
لر
ا

  
2,5% 5% 7,5% 10% 
2,5% 2,5% 2,5% 15,3% 
2,5% 5% 10% 17,5% 
2,5% 2,5% 2,5% 21,9% 
10% 17,5% 20% 25% 
25% 27,5% 27,5% 32,5% 
30% 35% 35% 40% 

  

وذلك بتنويع  الوطنية اإلنتاج أداةوسيساهم هذا اإلجراء في تحسين تفاعلية ومرونة 
مع  التدفقات التجارية على اعتماد االقتصاد الوطني يقلل من ومن المؤكد أنه لن .اإلمدادات مصادر
 .تبادل الحرال اتفاقات أو شراكات هم بالمغربتربط الذين الشركاء

  التنبرالتسجيل وواجبات 

% 11,2قدره  ارتفاعبأي  ،مليار درهم 11,8مداخيلها  تبلغ، سالتنبرالتسجيل ووفيما يخص واجبات 
هذه عزى وت .النشاط االقتصادي نسبة إلى 1,6قدر بحوالي تمرونة  عادلو ما ي، وه2011مقارنة مع 
  .المعامالت العقارية التحسن المرتقب في أداءالزيادة إلى 

  جبائيةغير ال المداخيل

 ،درهممليار  16,4دون احتساب عائدات الخوصصة، يتوقع أن تبلغ  ،جبائيةغير ال المداخيلوبخصوص 
ومن بين هذه . %22,5انخفاضا بنسبة ، مسجلة بذلك العادية المداخيلمن إجمالي % 8,6 ما يعادل أي

الناتج  من% 1,3 المداخيلتمثل هذه سو. مليار درهم 11,4بحوالي  االحتكارعائدات  تقدر، المداخيل
  .للدولة ميزانية العامةلل العادية المداخيلمن % 6و 2012داخلي الخام سنة ال
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مقارنة  درهم مليار 4,5بتراجع بلغ أي  ،مليار درهم 5بحوالي  تقدرفقد األخرى،  داخيلمأما بالنسبة لل
  .2011 سنة مع

  نفقات الدولة .2.4.2

أي  دون احتساب صندوق دعم األسعار، ،2012سنة درهم مليار  193,1عادية النفقات الينتظر أن تبلغ 
داخلي الخام أي من الناتج ال% 22,2بالتالي هذه النفقات وستمثل  .2011 سنةنفس المستوى المسجل 

  .2011سنة مقارنة مع داخلي الخام من الناتج ال ةنقط 1,5بتراجع بلغ 

 سنة مقارنة مع% 11,7، بارتفاع يصل إلى رهمدمليار  141,3حوالي السلع والخدمات تبلغ نفقات س كما
من الناتج % 10,7ما يعادل  أو ،السلع والخدماتنفقات من  %66,2نفقات األجور وسوف تبلغ . 2011

  .داخلي الخامال

تأثير ، وهو مبلغ يأخذ بعين االعتبار درهممليار  93,5 لتصل إلى %5,6 بنسبة األجورنفقات وسترتفع 
 نفقاتال وستعرف. كالترقيات في الدرجات والرتباألساسية  المتغيراتوبعض  ،خلق المناصب المالية

  .درهممليار  47,8 ستقر فيلت% 26,1السلع والخدمات األخرى زيادة قدرها ب المتعلقة

أي ما يعادل  ،مليار درهم 20,2، لتبلغ 2011سنة مع مقارنة % 11بنسبة  فوائد الدينكلفة رتفع ستو
داخلي عبء فوائد الدين ال كلفة إلى ارتفاعال ههذ ارتفاع ويرجع السبب في. خلي الخامدامن الناتج ال% 2,3

  %.4,9بنسبة لدين الخارجي فوائد انخفاض وا ،%14,2بنسبة 

 %3,7مستوى ) األسعاربما في ذلك صندوق دعم ( 2012سنة  كلفة المقاصةال تتجاوز ومن المتوقع أن 
  .داخلي الخامالناتج المن 

سلطات العمومية العزم  2012لسنة  ةالماليمشروع قانون  ظهرستثمار، يبميزانية االلق وفيما يتع 
  .مليار درهم 46سيتم استثمار ، وفي هذا الصدد. دعم النشاط االقتصاديالرامية إلى ها اتجهودممواصلة 

 يمليار درهم أ 188,3حوالي بتقدر  2012العمومي لسنة تجدر اإلشارة إلى أن نفقات االستثمار و 
  .2011سنة  مقارنة معدرهم إضافية ر ايمل 21 بزيادة

  عجز واحتياجات التمويلال  .3.4.2

الناتج من  %5إلى  ،2012والنفقات برسم  للمداخيلالناتج عن التطورات المرتقبة  ،سيصل عجز الميزانية
للسنة الثانية على التوالي الداخلية  المواردسيتم االعتماد على  احتياجات التمويللتغطية و. داخلي الخامال

وهي السنة التي اتسمت بشروط تمويلية مواتية للمغرب في  2010سنة  %45مقابل  %78في حدود 
  .السوق الدولية
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  خاتمـــة عـــامة

:  حاسمتين في مسار المغربديناميتين هامتين  التقاء 2012قانون المالية لسنة مشروع  يصادف طرح
التغييرات الحابلة التجهيز والعصرنة الغير مسبوقة، ودينامية  دينامية اإلصالحات المتوالية وجهود

ية جديدة حكامة، عن طريق هيكلة مؤسساتات المرتبطة بالاإلصالحتطوير تعميق الديمقراطية و بإمكانيات
مبنية على عالقات جديدة بين السلط، وعلى ترسيخ منطق القرب الذي سيمكن من تعزيز مساهمة الجهات 

  .في التنمية

هو كونها تندرج في سياق اقتصادي واجتماعي عالمي مطبوع  ،ولعل الجانب األبرز في هذه التحوالت
يمقراطية والتغيير في ظل سياسات بصعوبة إيجاد مخرج من األزمة وكذا في محيط إقليمي متعطش للد

   .لديمقراطيلتطور الطالما أدارت ظهرها ل

جوابا  وفي ظل هذا السياق، تحمل تجربة التحديث االقتصادي واالنتقال الديمقراطي التي يقودها المغرب
لى أبان االقتصاد المغربي عن قدرته على الصمود بفضل جهود التنويع المبذولة عإذ  ،متميزا في المنطقة

الصعيدين القطاعي والجغرافي، والتي مكنته من الحفاظ على دينامية اقتصادية معززة أساسا بارتفاع 
  .في ظل محيط دولي مضطرب وغير مساعد عبر تحسن القدرة الشرائية واالستثمار ،الطلب الداخلي

نت المغرب من ساسي في تحديد توجهات مختلف قوانين المالية التي مكاألعامل الهذا االختيار وشكل 
دعم مواصلة اإلصالحات، خاصة على المستوى الضريبي، مع مضاعفة الجهود في مجال االستثمار و

  . ةاالجتماعي القطاعات

التي استمرت في دعم أسعار المواد  ،بالمقابل، كانت الصدمات الخارجية جد مكلفة بالنسبة لميزانية الدولة
 على عجز الميزانية، لكن دون المساس باستدامة المالية العمومية،ها، مما انعكس اتوتحمل ارتفاعساسية األ

  .وهو ما تؤكده تقارير مختلف المؤسسات الدولية

مصداقيته اليوم من هذه المكتسبات، مع التأكيد مجددا على قدرة  2012قانون المالية لسنة مشروع ويستمد 
، ينوكذا دعم القدرة الشرائية للمواطنالمغرب على مواصلة دعم جهود التنويع والتحديث االقتصادي، 

مع الحرص على التوازن  ،وتعزيز آليات الحكامة الجيدة ،المقتضيات الدستورية الجديدةتفعيل موازاة مع 
نمو مستدام وشامل، يمكن من تدعيم التماسك  الضروري بين إمكانيات التمويل المتاحة ومتطلبات

  .االجتماعي وتعزيز جاذبية البالد

القوانين التنظيمية المكملة منها الدستور الجديد، خاصة  أطلقهاالتي  ،الجيل الجديد من اإلصالحاتوسيمكن 
. النجاعة واإلنصافللهيكلة القانونية والمؤسساتية للبالد، من توفير الظروف المالئمة لحكامة موجهة نحو 

هامة ضمن آليات تحديث وتدبير وسيحتل القانون التنظيمي للمالية، الذي يوجد في طور المصادقة، مكانة 
بالقرب وبحاجيات الجهات والساكنة اهتماما المالية العمومية، وكذا في إعداد وتقييم سياسات عمومية أكثر 

  .المستهدفة بالسياسات العمومية الممولة

يع والتقدم مرتبطا باألساس بالتفعيل األمثل والسر لتضامنل عقد اجتماعي بناء فيسيبقى الطموح  وهكذا،
 ،بما يعنيه من تفعيل للمؤسسات الدستورية ،التي افتتحها الدستور الحالي اإلصالحات جديد مناللجيل لهذا ا

في إطار جدلية تتصالح ضمنها القيم المرتبطة  ،ومن تعبئة لكل الفاعلين وانخراطهم في دينامية التغيير
  .المسؤولية المشتركةومقتضيات  بالقناعات الخاصة مع القيم التي تحتم على الجميع احترام مبادئ
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موجز ألهم المؤشرات اإلقتصادية والمالية واإلجتماعية
2012ت200620072008200920102011

7,82,75,64,83,74,84,2معدل النمو اإلقتصادي (%)
29,432,538,135,635,137,837,4معدل اإلستثمار الخام (%)

32,232,432,930,230,830,231,1اإلدخار القومي اإلجمالي بالنسبة للناتج الداخلي الخام (%)
36,940,344,234,238,041,140,5معدل انفتاح اإلقتصاد الوطني (سلع وخدمات) (%)

4,5-5,4-5,2-0,1-2,2رصيد الحساب الجاري بالنسبة للناتج الداخلي الخام (%)
83,178,972,370,775,470,8معدل التغطية التجارية (سلع وخدمات) (%)

7,88,810,67,49,011,0فاتورة الطاقة بالنسبة للناتج الداخلي الخام (%)
9,19,58,17,27,47,2مداخيل األسفار بالنسبة للناتج الداخلي الخام (%)

(%) M3 18,217,413,57,04,96,8نسبة نمو المجمع النقدي
149,4155,3154,5154,3162,1162,0معدل السيولة اإلجمالية لإلقتصاد (%)

10,99,67,38,87,85,7الموجودات الخارجية الصافية بعدد شهور استيراد السلع
(%) MASI 12,9-4,921,2-13,5-71,133,9معدل نمو مؤشر البورصة

3,32,53,71,00,90,9معدل التضخم (معدل تغير مؤشر تكلفة المعيشة) (%)
11,01011,18411,32011,21511,11711,216سعر صرف األورو بالنسبة للدرهم
8,7658,1717,7138,0658,3988,062سعر صرف الدوالر بالنسبة للدرهم

5,0-6,1-4,7-2,2-1,70,60,4-عجز الميزانية بالنسبة للناتج الداخلي الخام (%)
22,924,926,623,122,323,121,9المداخيل العادية بالنسبة للناتج الداخلي الخام (%) (3)

21,724,427,022,922,722,622,2المداخيل الجبائية بالنسبة للناتج الداخلي الخام (الضغط الضريبي)(2) (%)
10,910,710,210,310,310,910,7كتلة األجور بالنسبة للناتج الداخلي الخام (%)

0,40,40,40,40,30,40,3فوائد الدين الخارجي بالنسبة للناتج الداخلي الخام (%)
57,353,547,347,150,3معدل المديونية للخزينة (أ+ب) (%)

11,310,79,910,712,1   مخزون الدين الخارجي للخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام(أ) (%)
46,042,837,436,438,2   مخزون الدين الداخلي بالنسبة للناتج الداخلي الخام(ب) (%)

8861823452512271015747442683566إنتاح الحبوب الثالتة المهمة (بألف قنطار)
16,75,110,219,715,615,6المردودية المتوسطة للحبوب الثالتة المهمة (بالقنطارفي الهكتار)

2738627834248611830726628اإلنتاج التجاري للفوسفاط (بألف طن)
13,415,8-1,4-8,54,0معدل نمو الرقم اإلستداللي لإلنتاج المعدني (%)

97,197,397,594,693,0معدل  اإلعتماد على الواردات من الطاقة  (%)  
40,143,046,747,945,852,6الفاتورة الطاقية بالنسبة للصادرات (%)

3,32,93,010,8-3,5معدل نمو الرقم اإلستداللي إلنتاج الكهرباء (%)
26,827,524,629,433,1نسبة القيمة المضافة من اإلنتاج الصناعي (%)

25,827,527,024,825,6نسبة الصادرات من اإلنتاج الصناعي (%)
23,924,332,031,018,4معدل اإلستثمار الصناعي (%)

5,24,52,20,22,0معدل نمو الرقم اإلستداللي لإلنتاج الصناعي (%)
4,213,0-3,7-1,08,0-معدل نمو رخص البناء (%)

10,412,69,93,40,410,7معدل نمو المبيعات المحلية من اإلسمنت (%)
163271689416462162391802016869الليالي السياحية في الفنادق المصنفة ( باآلالف)

9,19,58,17,27,47,2المداخيل السياحية بالنسبة للناتج الداخلي الخام (%)
57,873,583,792,5113,4124,7كثافة الهاتف القار و المحمول (عدد الهواتف لكل ألف نسمة)

53,565,774,081,2101,5113,6بما في ذلك الهاتف المحمول

2005200620072008200920102011
30172305063084131177315143185132187الساكنة (باأللف) (1)

20,620,520,420,320,119,919,7نسبة الشباب (15 - 24 سنة)(%) (1)
20,220,019,819,519,218,818,7المعدل الخام للوالدات (بالنسبة لأللف)
5,55,55,55,55,75,6المعدل الخام للوفيات (بالنسبة لأللف)

11,19,79,89,69,19,18,9معدل البطالة على المستوى الوطني (%)
18,415,515,414,713,813,713,4معدل البطالة في المجال الحضري (%)

32,931,731,631,831,831,332,2معدل بطالة الشباب
25,720,820,820,018,618,118,3معدل بطالة حاملي الشهادات

40,539,730,0معدل األمية (%) 
91,893,6المعدل الصافي للتمدرس بالنسبة لإلناث في المجال القروي(السلك األول) (%)

24,624,525,125,625,625,625,5عدد التالميذ لكل مدرس في التعليم العمومي
52,054,161,1الكثافة الطبية (عدد األطباء لكل ألف نسمة)(القطاعين العمومي و الخاص)

72,072,272,572,672,874,8أمل الحياة عند الوالدة (بعدد السنوات)
70,871,071,271,471,673,9إناث
73,273,573,773,974,275,6ذكور

118681200612002عدد السكان لكل مؤسسة للعالج الطبي الضروري (القطاع العمومي)
8,98,8معدل الفقر (%) 

70,080,086,087,089,091,092,0نسبة الساكنة القروية المستفيدة من الماء الصالح للشرب (%)
81,088,093,095,496,596,897,4نسبة كهربة القرى (برنامج كهربة العالم القروي) (%)

(ت) توقعات مديرية الدراسات والتوقعات المالية ما لم تتم اإلشارة إلى غير ذلك.(1) إسقاطات مركز الدراسات و األبحاث الديمغرافية 
(3)  دون احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق (2) مع احتساب حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة
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1- المحيط الدولي
متوسط
05-20002006200720082009201020112012

1.1 - النمو اإلقتصادي (%) 

0,75,23,83,3-3,85,35,42,8العالم

3,73,21,61,2-2,53,12,80,1الدول األكثر تقدما في العالم (1)    

1,8*3,53,01,7-0,3-2,72,71,9الواليات المتحدة األمريكية

1,7*0,9-6,34,4-1,2-1,62,02,4اليابان

0,5-*4,31,91,5-1,93,23,00,4منطقة " األورو"

0,2*2,61,41,7-0,2-1,92,72,2فرنسا

1,7-*0,10,7-3,7-3,64,03,60,9إسبانيا

0,3*5,13,63,0-1,03,93,40,8ألمانيا

3,64,55,11,1-4,66,45,53,1أوروبا الوسطى والشرقية

4,88,96,62,2-4,96,94,70,7تركيا

7,610,311,57,77,29,57,97,3آسيا في طور النمو (2)

6,39,510,06,26,89,97,47,0الهند

4,65,26,64,21,17,64,74,9الفلبين

5,25,25,12,30,36,23,94,4كوريا الجنوبية

9,512,714,29,69,210,49,28,2الصين

1,76,14,63,6-2,95,65,84,3أمريكا الالتينية

1,58,58,66,80,89,28,04,6األرجنتين

0,67,52,93,0-3,04,06,15,2البرازيل

1,75,26,54,7-4,34,64,63,7الشيلي

3,56,76,93,51,54,34,94,5كولمبيا

6,25,44,13,5-2,35,23,21,2المكسيك

0,14,37,38,62,68,56,04,2األرغواي

1,52,83,6-3,2-2,79,98,85,3فنزويال

5,06,06,74,62,64,33,13,2منطقة الشرق األوسط

4,06,87,17,24,75,11,21,8مصر

6,08,18,27,25,52,32,52,9األردن

2,34,33,53,72,43,52,93,9المغرب العربي

4,42,03,02,42,43,32,93,3الجزائر

4,47,82,75,64,83,74,84,2المغرب (3)
4,45,76,34,53,13,10,03,9تونس

2.1- نمو الناتج الداخلي الخام للفرد (%) 

4,72,30,71,1-0,9-1,42,01,5الدول األكثر تقدما في العالم (1)    

4,32,20,60,8-1,3-1,71,70,9الواليات المتحدة األمريكية

0,72,5-6,23,9-1,1-1,42,02,4اليابان

4,61,51,30,9-0,1-1,32,72,4منطقة " األورو"

4,83,82,91,5-0,94,03,51,0ألمانيا

0,60,50,9-4,9-0,9-2,32,31,9إسبانيا

3,10,91,20,9-0,8-1,22,01,6فرنسا

6,59,310,56,86,28,47,37,1آسيا في طور النمو (2)

2,84,93,42,9-1,54,54,53,1أمريكا الالتينية

0,42,22,51,5-2,02,93,41,8منطقة الشرق األوسط

المصادر:   World Economic Outlook،  صندوق النقد الدولي، سبتمبر 2011 و تحييين 24 يناير 2012
  (ت) : تـوقـعـات

(1) هذه المجموعة تضم حسب  تقرير "آفاق االقتصاد العالمي" الدول التالية : منطقة االورو، الواليات المتحدة األمريكية، اليابان، كندا، المملكة المتحدة، أستراليا، قبرص، الدانمارك، هونغ كونغ، 
إسالندا، كوريا الجنوبية، زيالندا الجديدة، النرويج، سنغفورة السويد، سويسرا، التايوان، 

(2) دول آسيا في طور النموتضم دول القارة اآلسيوية، ما عدا دول الشرق األوسط، واليابان، وكوريا الجنوبية، وهونغ كونغ، وسنغفورة والتايوان
(3) المصدر : المندوبية السامية للتخطيط إلى غاية 2010، وتوقعات مديرية الدراسات والتوقعات المالية بالنسبة لسنتي 2011 و2012

(*) معطيات رسمية بالنسبة ل 2011

توقعات
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1- المحيط الدولي (تابع 1)
متوسط

05-20002006200720082009201020112012
 (%) نمو الطلب الداخلي الكلي -3.1

4,12,91,21,2-0,8-2,32,41,7الدول األكثر تقدما في العالم (1)    
4,43,41,31,0-1,5-3,02,61,2الواليات المتحدة األمريكية

4,82,20,42,1-1,4-1,21,21,3اليابان
3,71,11,00,6-1,73,02,80,4منطقة " األورو"

2,62,42,10,9-0,02,71,91,3ألمانيا
0,90,5-1,1-6,0-0,6-4,35,24,1إسبانيا
2,41,31,91,4-2,32,73,10,1فرنسا

2,75,63,93,9-3,34,04,71,6اإلقتصاديات المتقدمة األخرى (2)
4.1- نمو التكوين الخام للرأسمال الثابث(%)

13,52,32,83,8-3,4-2,13,40,9الدول األكثر تقدما في العالم (1)    
15,22,02,74,7-5,1-1,4-2,82,5الواليات المتحدة األمريكية

0,22,33,6-11,7-3,6-1,2-0,10,5-اليابان
0,82,61,8-12,1-0,9-1,75,54,7منطقة " األورو"

11,45,56,92,5-1,38,24,71,7-ألمانيا
0,9-5,1-7,6-16,0-4,8-5,67,24,5إسبانيا
1,33,23,3-8,9-2,84,26,30,2فرنسا

5.1- المبادالت الخارجية

10,712,76,93,8-6,89,17,73,0التجارة العالمية
معدل نموالصادرات من السلع والخدمات (%)

10,412,87,36,1-6,89,57,92,9العالم
14,212,86,04,8-4,79,56,11,7الدول األكثر تقدما في العالم (1)    

9,411,37,16,3-3,09,09,36,1الواليات المتحدة األمريكية
0,96,9-23,923,9-7,09,78,41,6اليابان

13,210,86,94,3-5,48,86,40,8منطقة " األورو"
13,613,77,94,1-7,413,18,02,7ألمانيا
11,610,38,73,0-1,1-4,46,76,7إسبانيا
12,29,44,92,7-0,6-3,75,52,3فرنسا

8,39,69,26,6-11,211,810,46,8أوروبا الوسطى والشرقية
7,721,112,511,0-14,215,314,16,4آسيا في طور النمو (3)

10,111,85,64,9-6,06,04,71,0أمريكا الالتينية
6,07,06,33,2-7,94,86,76,1منطقة الشرق األوسط

معدل نموالواردات من السلع والخدمات (%)

11,012,87,75,4-6,88,77,63,1العالم
12,811,95,82,8-0,6-5,47,63,5الدول األكثر تقدما في العالم (1)    

13,612,54,61,0-2,7-5,86,12,4الواليات المتحدة األمريكية
15,39,86,57,6-4,74,21,60,4اليابان

12,08,95,63,3-5,08,36,00,8منطقة " األورو"
9,211,77,73,7-5,011,85,43,3ألمانيا
17,85,42,10,8-5,3-7,110,28,0إسبانيا
10,68,35,62,4-5,15,55,50,6فرنسا

14,812,39,74,3-9,613,115,04,5أوروبا الوسطى والشرقية
0,418,812,810,8-13,08,89,16,5آسيا في طور النمو (3)

17,424,611,45,7-4,713,013,98,8أمريكا الالتينية
0,16,05,0-2,0-7,49,718,816,7منطقة الشرق األوسط

المصادر:   World Economic Outlook،  صندوق النقد الدولي، سبتمبر 2011 و تحييين 24 يناير 2012
  (ت) : تـوقـعـات

(1) هذه المجموعة تضم حسب  تقرير "آفاق االقتصاد العالمي" الدول التالية : الواليات المتحدة األمريكية، اليابان، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة 
(2) مجموعة إقتصاديات أخرى متقدمة تضم : أستراليا، قبرص، الدانمارك، هونغ كونغ، إسالندا، كوريا الجنوبية، زيالندا الجديدة، النرويج، سنغفورة السويد، سويسرا، التايوان، 

(3) دول آسيا في طور النمو تضم دول القارة اآلسيوية، ما عدا دول الشرق األوسط، واليابان، وكوريا الجنوبية، وهونغ كونغ، وسنغفورة والتايوان

توقعات
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1- المحيط الدولي (تابع 2)
متوسط

05-20002006200720082009201020112012

شروط التبادل (سلع وخدمات)

0,1-0,4-1,1-1,92,4-1,20,4-0,3-اإلقتصاديات المتقدمة (1)

0,70,1-1,6-5,35,9-0,2-0,7-0,7-الواليات المتحدة األمريكية

1,73,7-6,4-9,713,0-4,4-6,7-2,8-اليابان

0,4-1,8-2,1-1,03,0-1,60,4-0,3-منطقة " األورو"

0,7-4,73,02,9-1,42,70,23,3إقتصاديات صاعدة أخرى ودول في طور النمو (2)

14,410,16,30,0-5,88,26,30,1 نموالطلب العالمي الموجه إلى المغرب (بالحجم) (%) (3)

14,58,15,50,0-1,3-5,37,85,7اإلتحاد األوربي

13,918,69,40,0-7,910,29,35,9خارج اإلتحاد األوربي

6.1-  رصيد الحسابات الجارية بالنسبة للناتج الداخلي الخام  (%)
0,7-1,2-1,0-0,7-1,4-1,3-2,0-1,5-الدول األكثر تقدما في العالم (4)     

2,1-3,1-3,2-2,7-4,7-5,1-6,0-4,7-الواليات المتحدة األمريكية
3,03,94,83,22,83,62,52,8اليابان

0,70,10,30,10,4-0,30,30,2منطقة " األورو"
2,06,37,56,35,65,75,04,9ألمانيا
3,1-3,8-4,6-5,2-9,6-10,0-9,0-4,5-إسبانيا
2,5-2,7-1,7-1,5-1,7-1,0-0,6-0,9فرنسا

5,4-6,2-4,6-3,1-8,3-8,4-6,8-4,1-أوروبا الوسطى والشرقية
7,4-10,3-6,6-2,3-5,7-5,9-6,1-2,1-تركيا

2,45,66,65,63,73,33,33,4آسيا في طور النمو (5)
2,51,52,10,33,92,81,51,4كوريا الجنوبية

3,08,610,19,15,25,25,25,6الصين
2,2-2,2-2,6-2,8-2,0-0,7-1,0-0,2الهند
0,24,44,82,15,64,21,71,3-الفلبين

1,7-1,4-1,2-0,6-0,7-0,51,60,4-أمريكا الالتينية
0,9-0,3-2,43,22,41,52,10,8األرجنتين
2,5-2,3-2,3-1,5-1,7-0,91,20,1-البرازيل
1,5-1,91,61,90,1-0,24,94,5-الشيلي
2,5-2,6-3,1-2,2-2,9-2,9-1,9-0,8-كولمبيا
0,9-1,0-0,5-0,7-1,5-0,9-0,5-1,6-المكسيك
3,0-1,6-0,4-4,70,6-0,9-2,0-0,4-األرغواي
10,914,88,812,02,64,97,35,8فنزويال

8,618,014,215,02,47,711,29,0منطقة الشرق األوسط
2,2-1,9-2,0-2,3-1,61,62,10,5مصر
8,4-6,7-4,9-3,3-9,3-16,8-11,5-0,0األردن

9,413,912,016,31,14,44,93,7المغرب العربي
14,024,722,820,20,37,913,710,9الجزائر

4,5-5,4-5,2-0,1-2,32,2المغرب (6)
5,5-5,7-4,8-2,8-3,8-2,4-1,8-3,0-تونس

المصادر:  World Economic Outlook،  صندوق النقد الدولي، سبتمبر 2011 و تحييين 24 يناير 2012
  (ت) : تـوقـعـات

(1) اإلقتصاديات المتقدمة تضم : منطقة األورو، الواليات المتحدة األمريكية، المملكة المتحدة، كندا، اليابان، إضافة إلى الدول المكونة للمجمع "إقتصاديات أخرى متقدمة"
(2) إقتصاديات صاعدة أخرى ودول في طور النموتضم : جميع الدول النامية والدول الصاعدة في في العالم

(3) المصدر : الشركة العامة وحساب مديرية الدراسات والتوقعات المالية
(4) هذه المجموعة تضم حسب  تقرير "آفاق االقتصاد العالمي" الدول التالية : الواليات المتحدة األمريكية، اليابان، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة 

(5) دول آسيا في طور النموتضم دول القارة اآلسيوية، ما عدا دول الشرق األوسط، واليابان، وكوريا الجنوبية، وهونغ كونغ، وسنغفورة والتايوان
(6) المصدر : المندوبية السامية للتخطيط إلى غاية 2010، وتوقعات مديرية الدراسات والتوقعات المالية بالنسبة لسنتي 2011 و2012

توقعات
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1- المحيط الدولي (تابع 3)
متوسط

05-20002006200720082009201020112012

7.1- التدفق الصافي للرساميل األجنبية نحو الدول الصاعدة :  (مليار دوالر)

74,394,9212,579,5196,1319,5320,7308,2دول آسيا الصاعدة (1)

31,938,0108,966,334,499,3160,4128,7أمريكا الال تينية

0,732,943,0-6,510,118,513,511,0إفريقيا

20,017,1-9,663,531,162,110,5-3,3-الشرق األوسط 

42,4117,5182,6153,126,679,599,6109,6دول اوربا الوسطى والشرقية

158,7302,5715,1245,6267,4482,3574,7610,9مجموع الدول الصاعدة والدول النامية

182,0303,6441,4467,0310,6324,8429,3462,0إستثمارات مباشرة صافية

66,198,8197,5127,1121,3-45,281,1-9,5-إستثمارات المحفظة

40,118,427,7-142,0-155,3-13,844,1192,6-التدفقات الصافية للرساميل الخاصة األخرى

8.1- رصيد ميزانية اإلدارة العامة بالنسبة للناتج الداخلي الخام (%)

6,5-7,9-8,5-9,9-4,4-2,1-2,3-3,4-الدول األكثر تقدما في العالم (2)    

7,9-9,6-10,3-12,8-6,5-2,7-2,0-2,5-الواليات المتحدة األمريكية

9,1-10,3-9,2-10,3-4,2-2,4-4,0-6,8-اليابان

3,1-4,1-6,0-6,3-2,0-0,7-1,4-2,2-منطقة " األورو"

1,1-1,7-3,3-3,1-1,60,30,1-2,8-ألمانيا

4,6-5,9-7,1-7,6-3,3-2,8-2,4-2,9-فرنسا

2,4-4,0-4,5-5,3-2,7-1,5-3,3-3,1-إيطاليا

5,2-6,1-9,2-11,1-4,1-0,32,01,9-إسبانيا

9.1 - نسبة الفائدة (%) (3)

  المدى القصير

3,035,364,821,430,250,300,500,30الواليات المتحدة األمريكية

0,150,570,850,740,460,340,350,35اليابان

2,953,734,682,890,701,011,250,85منطقة " األورو"

  المدى الطويل

4,484,704,042,253,843,312,003,00الواليات المتحدة

1,381,691,501,181,281,120,901,15اليابان

4,213,964,322,943,382,892,002,40منطقة " األورو"

10.1- نسبة البطالة (%)

6,35,85,55,88,08,37,97,9اإلقتصاديات المتقدمة (4)

5,24,64,65,89,39,69,19,0الواليات المتحدة األمريكية

4,94,13,84,05,15,14,94,8اليابان

3,83,53,33,23,73,73,33,3كوريا الجنوبية

8,88,47,67,79,610,19,99,9منطقة " األورو"

9,310,28,87,67,77,16,06,2ألمانيا

9,09,28,47,89,59,89,59,2فرنسا

11,38,58,311,318,020,120,719,7إسبانيا

المصادر:   World Economic Outlook،  صندوق النقد الدولي، سبتمبر 2011 و تحييين 24 يناير 2012
  (ت) : تـوقـعـات

(1) دول آسيا الصاعدة تضم دول القارية اآلسيوية، ما عدا دول الشرق األوسط، واليابان
(2) هذه المجموعة تضم حسب تقرير "آفاق االقتصاد العالمي" الدول التالية : الواليات المتحدة األمريكية، اليابان، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة 

 BNP Paris Bas : (3) المصدر
(4) اإلقتصاديات المتقدمة تضم : منطقة األورو، الواليات المتحدة األمريكية، المملكة المتحدة، كندا، اليابان، إضافة إلى الدول المكونة للمجمع "إقتصاديات أخرى متقدمة"

توقعات
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1- المحيط الدولي (تابع 4)
متوسط

05-20002006200720082009201020112012

11.1  - التضخم (%)

0,11,42,41,1-1,92,42,23,2الدول األكثر تقدما في العالم (1)      

0,31,63,01,2-2,73,22,93,8الواليات المتحدة األمريكية

0,5-0,4-0,7-1,4-0,50,30,01,4-اليابان

2,22,22,13,30,31,62,51,5منطقة " األورو"

0,22,02,91,5-3,23,62,84,1إسبانيا

2,01,91,63,20,11,72,11,4فرنسا

15,75,96,08,14,75,35,24,5أوروبا الوسطى والشرقية

31,29,68,810,46,38,66,06,9تركيا

2,94,25,47,43,15,77,05,1آسيا في طور النمو (2)

0,73,35,53,3-1,21,54,85,9الصين

3,22,22,54,72,83,04,53,5كوريا الجنوبية

3,96,36,48,310,912,010,68,6الهند

5,16,22,89,33,23,84,54,1الفلبين

7,85,35,47,96,06,06,76,0أمريكا الالتينية

8,210,98,88,66,310,511,511,8األرجنتين

6,94,35,57,04,22,33,32,9كولمبيا

2,83,44,48,71,71,53,13,1الشيلي

5,73,64,05,15,34,23,43,1المكسيك

9,26,48,17,97,16,77,76,5األرغواي

19,813,718,730,427,128,225,824,3فنزويال

5,17,510,113,56,66,89,97,6منطقة الشرق األوسط

4,64,211,011,716,211,711,111,3مصر

0,75,05,45,6-2,16,34,713,9األردن

0,93,13,05,53,73,13,13,8-المغرب العربي

2,32,33,64,95,73,93,94,3الجزائر

1,53,32,53,71,00,90,00,0المغرب (3)
2,74,23,44,93,54,43,54,0تونس

12.1 - األسعار الدولية ألهم المواد 

32,964,371,197,061,879,0104,299,1البترول (دوالر للبرميل) (4) 

41,744,270,9345,6121,7123,0184,9165,0الفوسفاط الخام (دوالر/طن) 

140,8192,0255,2326,0224,1223,6316,3290,0القمح الصلب للواليات المتحدة األمريكية  (دوالر/طن)

17,632,622,228,240,046,957,348,0السكر (السوق الحرة) (دوالر/طن) 

7,5-17,033,226,1-0,8-1,28,85,0المواد األولية الفالحية (معدل التغير السنوي) 

3,5-19,248,218,6-7,8-11,456,217,4المعادن (معدل التغير السنوي) 

المصادر:   World Economic Outlook،  صندوق النقد الدولي، سبتمبر 2011 و تحييين 24 يناير 2012 وcommodity price data، البنك الدو لي
  (ت) : تـوقـعـات

(1) هذه المجموعة تضم حسب تقرير "آفاق االقتصاد العالمي" الدول التالية : الوالات المتحدة األمريكية، اليابان، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة 
(2) دول آسيا في طور النمو تضم دول القارية اآلسيوية، ما عدا دول الشرق األوسط، واليابان، وكوريا الجنوبية، وهونغ كونغ، وسنغفورة والتايوان

(3) المصدر : المندوبية السامية للتخطيط إلى غاية 2010، وتوقعات مديرية الدراسات والتوقعات المالية بالنسبة لسنتي 2011 و 2012

(4) المـعدل السنوي لبترول بحر الشمال ودبــي وطـكساس

توقعات
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      2 - المؤشرات الماآرو اقتصادية 
متوسط

2005-992006200720082009201020112012

1.24,47,82,75,64,83,74,84,2-تغير الناتج الداخلي الخام باألسعار التابثة (بالنسبة للسنة الماضية)(%)
تغير القيم المضافة باألسعار التابثة بالنسبة للسنة الماضية (%)

2,14,11,9-20,016,628,9-3,421,1القيمة المضافة للقطاع األول
1,6-20,816,330,4-4,225,3منتجات الفالحة، القنص والخدمات الملحقة

9,5-10,119,012,2-19,3-4,5-الصيد والمزروعات المائية
4,76,4-4,14,86,63,6القيمة المضافة للقطاع الثاني

23,838,6-5,9-4,81,69,1الصناعة اإلستخراجية
3,43,83,82,10,93,1الصناعة (دون احتساب صناعة تكرير البترول)

3,02,41,43,92,71,4الصناعة الغذائية والتبغ
1,03,9-0,4-1,31,32,4الصناعة النسيجية والجلدية 
1,33,92,55,2-0,71,1الصناعات التحويلية األخرى

0,51,16,3-6,68,06,7الصناعة الكيماوية  وشبه الكيماوية 
0,1-0,8-4,25,48,94,6الصناعة الميكانيكية والصناعة التقيلة والصناعة الكهربائية

0,75,6-3,83,28,75,3الطاقة
21,5-70,7-5,8-32,741,9-19,8-صناعة تكرير البترول

6,86,95,85,93,57,1الكهرباء والماء
6,78,711,79,43,42,6 البناء واألشغال العمومية

5,05,26,14,13,63,3القيمة المضافة للقطاع الثالث (1)
0,4-3,44,62,54,53,5التجارة

1,28,0-3,38,74,10,8الفنادق والمطاعم
5,25,28,42,62,87,2النقل

18,810,410,48,72,84,4البريد والمواصالت
4,88,918,73,91,10,5األنشطة المالية والتأمينات

6,17,58,30,51,92,6الخدمات المقدمة للمقاوالت والخدمات الشخصية
3,03,22,43,99,32,9اإلدارة العمومية والضمان اإلجتماعي
4,72,68,08,73,24,8التربية، الصحة واألنشطة اإلجتماعية

2,2-3,88,917,53,21,5فرع تخيلي
4,45,46,54,21,54,55,44,6الناتج الداخلي الخام دون احتساب القطاع األولي

مساهمة أهم القطاعات في نمو الناتج الداخلي الخام باألسعار التابثة (بعدد النقط من نسبة النمو) :
4,47,82,75,64,83,74,84,2نسبة نموالناتج الداخلي الخام (%)

0,30,60,3-3,02,03,8-0,62,8القيمة المضافة للقطاع األول
0,2-2,91,83,7-0,63,0منتجات الفالحة، القنص والخدمات الملحقة

0,1-0,10,20,1-0,2-0,1-الصيد والمزروعات المائية
1,31,6-1,01,21,60,9القيمة المضافة للقطاع الثاني

1,60,9-0,1-0,10,00,2الصناعة اإلستخراجية
0,50,60,50,30,10,4الصناعة (دون احتساب صناعة تكرير البترول)

0,10,10,10,10,10,1الصناعة الغذائية والتبغ
0,10,00,10,00,00,1الصناعة النسيجية والجلدية 
0,00,00,00,10,00,1الصناعات التحويلية األخرى

0,20,30,20,00,00,2الصناعة الكيماوية  وشبه الكيماوية 
0,10,10,20,10,00,0الصناعة الميكانيكية والصناعة التقيلة والصناعة الكهربائية

0,10,10,20,10,00,2الطاقة
0,10,0-0,10,10,0-0,1-صناعة تكرير البترول

0,20,20,10,20,10,2الكهرباء والماء
0,30,50,70,60,20,2 البناء واألشغال العمومية

2,52,73,12,11,81,6القيمة المضافة للقطاع الثالث (1)
0,40,50,30,50,40,0التجارة

0,10,20,10,00,00,2الفنادق والمطاعم
0,20,20,30,10,10,3النقل

0,50,30,30,30,10,1البريد والمواصالت
0,20,51,00,20,10,0األنشطة المالية والتأمينات

0,60,80,90,10,20,3الخدمات المقدمة للمقاوالت والخدمات الشخصية
0,30,30,20,30,70,2اإلدارة العمومية والضمان اإلجتماعي
0,40,20,70,80,30,4التربية والصحة واألنشطة اإلجتماعية

0,10,1-0,2-0,8-0,4-0,2-فرع تخيلي
3,84,85,63,71,33,94,74,0الناتج الداخلي الخام دون احتساب القطاع األولي

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقا من معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى حدود 2010
(1) مع احتساب الخدمات غير القابلة للمتاجرة المقدمة من طرف اإلدارات العمومية

توقعات

7



      2 - المؤشرات الماآرو اقتصادية (تابع 1)
متوسط

2005-002006200720082009201020112012

2.2462487577344616254688843732449764302814986870490-الناتج الداخلي الخام باألسعار الجارية (بمليون درهم)
413313517948545693619632653157687993مجموع القيم المضافة (بمليون درهم)

66334874827492890690107050105805القيمة المضافة للقطاع األول
6038181147687168296910075799262منتجات الفالحةوالقنص والخدمات الملحقة

595363356212772162936543الصيد والمزروعات المائية
116179140631149052187866186742204075القيمة المضافة للقطاع الثاني

84821053413155451211692529579الصناعة اإلستخراجية
69518812028207486996104004105250الصناعة (دون احتساب صناعة تكرير البترول)

177632284718601213273025528676الصناعة الغذائية والتبغ
160381664216892165861767017835الصناعة النسيجية والجلدية 
7414970910230119811520815677الصناعات التحويلية األخرى

153521746819708201832096523113الصناعة الكيماوية  وشبه الكيماوية 
129521453616643169191990619949الصناعة الميكانيكية والصناعة التقيلة والصناعة الكهربائية

139941598316590170862003722161الطاقة
1476129684196310842799صناعة تكرير البترول

125191468715749161231895319362الكهرباء والماء
241853291237233386634577647085 البناء واألشغال العمومية

230801289835321713341076359365378113القيمة المضافة للقطاع الثالث (1)
527076095665058705977205472815التجارة

103171326516294162781677519446الفنادق والمطاعم
173091835723264238972579527480النقل

128801813419887213652209723065البريد والمواصالت
227143023136444391334010740595األنشطة المالية والتأمينات

474026593677010806458516988824الخدمات المقدمة للمقاوالت والخدمات الشخصية
403815066451910540005987562600اإلدارة العمومية والضمان اإلجتماعي
400534999754271593606229366604التربية والصحة واألنشطة اإلجتماعية

33882-34302-33325-31089-25951-19804-فرع تخيلي
346979430466470765528942546107582188القيمة المضافة دون احتساب القطاع األولي

البنية بالنسبة  لمجموع القيم المضافة باألسعار الجارية (%) : 
16,016,913,714,616,415,4القيمة المضافة للقطاع األول

14,615,712,613,415,414,4منتجات الفالحة والقنص والخدمات الملحقة
1,41,21,11,21,01,0الصيد والمزروعات المائية
28,127,227,330,328,629,7القيمة المضافة للقطاع الثاني

2,12,02,47,32,64,3الصناعة اإلستخراجية
16,815,715,014,015,915,3الصناعة (دون احتساب صناعة تكرير البترول)

4,34,43,43,44,64,2الصناعة الغذائية والتبغ
3,93,23,12,72,72,6الصناعة النسيجية والجلدية 
1,81,91,91,92,32,3الصناعات التحويلية األخرى

3,73,43,63,33,23,4الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية 
3,12,83,02,73,02,9الصناعة الميكانيكية والصناعة التقيلة والصناعة الكهربائية

3,43,13,02,83,13,2الطاقة
0,40,30,20,20,20,4صناعة تكرير البترول

3,02,82,92,62,92,8الكهرباء والماء
5,96,46,86,27,06,8 البناء واألشغال العمومية

55,856,059,055,055,055,0القيمة المضافة للقطاع الثالث (1)
12,811,811,911,411,010,6التجارة

2,52,63,02,62,62,8الفنادق والمطاعم
4,23,54,33,93,94,0النقل

3,13,53,63,43,43,4البريد والمواصالت
5,55,86,76,36,15,9األنشطة المالية والتأمينات

11,512,714,113,013,012,9الخدمات المقدمة للمقاوالت والخدمات الشخصية
9,89,89,58,79,29,1اإلدارة العمومية والضمان اإلجتماعي
9,79,79,99,69,59,7التربية والصحة واألنشطة اإلجتماعية

4,9-5,3-5,4-5,7-5,0-4,8-فرع تخيلي
84,083,186,385,483,684,6القيمة المضافة دون احتساب القطاع األولي

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقا من معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى حدود 2010
(1) مع احتساب الخدمات غير القابلة للمتاجرة المقدمة من طرف اإلدارات العمومية

توقعات

8



      2 - المؤشرات الماآرو اقتصادية (تابع 2)
متوسط

2005-002006200720082009201020112012

3.2- موارد و استخدامات السلع والخدمات بالحجم ( أسعار السنة الماضية)

4,47,82,75,64,83,74,84,2الناتج الداخلي الخام
6,03,3-7,08,215,012,2الواردات من السلع والخدمات

3,45,93,95,76,31,5اإلستهالك النهائي الداخلي 
0,9-2,82,94,34,812,1اإلدارات العمومية 

3,66,93,86,04,62,2األسر  
0,7-5,79,714,311,52,6التكوين الخام للرأسمال الثابت 
14,816,3-7,811,65,27,3الصادرات من السلع والخدمات

مساهمة عناصر الطلب في النمو اإلقتصادي (بعدد نقط نسبة النمو)

4,47,82,75,64,83,74,84,2الناتج الداخلي الخام
3,11,3-2,33,16,05,5الواردات من السلع والخدمات

2,64,53,04,44,71,1اإلستهالك النهائي الداخلي 
0,2-0,50,60,80,92,1اإلدارات العمومية 

2,14,02,23,52,71,3األسر  
0,2-1,52,74,03,60,9التكوين الخام للرأسمال الثابت 
5,54,7-2,33,71,82,6الصادرات من السلع والخدمات

4.2- موارد واستخدامات السلع والخدمات باألسعار الجارية (بمليون درهم)

462487577344616254688843732449764302814986870490الناتج الداخلي الخام
155790229084276477350409290725328008387639404927الواردات من السلع والخدمات

354556439067472242518527551858571653612729650051اإلستهالك النهائي الداخلي 
86000107071112234118132133397133938141871150018اإلدارات العمومية 

268556331996360008400395418461437715470857500033األسر  
119706162456192573227465226177234407256611274322التكوين الخام للرأسمال الثابت 

6454744676143509534898340275138151340تغير المخزونات
137561197459220302258165210241252223281904299704الصادرات من السلع والخدمات

 نسبة نموعناصر الطلب حسب األسعار الجارية (%)

5,29,46,711,86,34,36,66,8الناتج الداخلي الخام
17,012,818,24,5-9,614,520,726,7الواردات من السلع والخدمات

4,88,37,69,86,43,67,26,1اإلستهالك النهائي الداخلي 
6,54,94,85,312,90,45,95,7اإلدارات العمومية 

4,39,58,411,24,54,67,66,2األسر  
0,63,69,56,9-6,811,818,518,1التكوين الخام للرأسمال الثابت 
18,620,011,86,3-8,815,811,617,2الصادرات من السلع والخدمات

 عناصر الطلب بالنسبة للناتج الداخلي الخام حسب األسعار الجارية (%)

33,739,744,950,939,742,947,646,5الواردات من السلع والخدمات
76,776,076,675,375,374,875,274,7اإلستهالك النهائي الداخلي 

18,618,518,217,118,217,517,417,2اإلدارات العمومية 
58,157,558,458,157,157,357,857,4األسر  

25,928,131,233,030,930,731,531,5التكوين الخام للرأسمال الثابت 
1,41,31,25,14,84,56,35,9تغير المخزونات

29,734,235,737,528,733,034,634,4الصادرات من السلع والخدمات
31,736,940,344,234,238,041,140,5معدل انفتاح اإلقتصاد الوطني على الخارج (%) (1) 

32,437,641,144,935,839,042,141,5نسبة الواردات في الطلب الداخلي  (%) (2)
27,329,432,538,135,635,137,837,4معدل اإلستثمار الخام (3)

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقا من معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى حدود 2010
(1) مجموع الصادرات والواردات من السلع والخدمات بالنسبة للناتج الداخلي الخام باألسعار الجارية 

(2) الواردات من السلع والخدمات بالنسبة للطلب الداخلي من السلع والخدمات, يمكن اعتباره كمعدل انفتاح السوق الداخلي على المنتوجات األجنبية

(3) التكوين الخام للرأسمال الثابت + تغير المخزونات)\الناتج الداخلي الخام

توقعات

9



      2 - المؤشرات الماآرو اقتصادية (تابع 3)
متوسط

2005-002006200720082009201020112012

0,7-5.25,79,714,311,52,6- التكوين الخام للرأسمال الثابت  (النمو بالنسبة للسنة الماضية)
10,115,14,40,3-3,6-7,9-منتجات الفالحة والصيد والخدمات الملحقة

5,3-7,98,515,114,71,1مواد الصناعة
5,49,115,69,23,52,7مواد البناء واألشغال العمومية

1,531,37,26,55,00,3مواد الخدمات
مساهمة المواد في نمو التكوين الخام للرأسمال الثابت (بعدد النقط من نسبة النمو)

0,20,30,10,0-0,1-0,2-منتجات الفالحة، الصيد والخدمات الملحقة
2,2-3,23,56,26,10,5مواد الصناعة

2,84,77,94,71,71,4مواد البناء واألشغال العمومية
0,11,50,40,40,30,0مواد الخدمات

6.2119706162456192573227465226177234407256611274322- التكوين الخام للرأسمال الثابت حسب األسعار الجارية  (بمليون درهم)
330335083225418143644281منتجات الفالحة، الصيد والخدمات الملحقة

482216708180166980539368694059مواد الصناعة
616288180097526111663113644120906مواد البناء واألشغال العمومية

65551006711656135681448315161مواد الخدمات
0,63,69,56,9-6,811,818,518,1نسبة النمو (%) :

1,9-8,129,64,4-2,35,5-منتجات الفالحة، الصيد والخدمات الملحقة
4,50,4-5,811,419,522,3مواد الصناعة

8,99,719,214,51,86,4مواد البناء واألشغال العمومية
1,640,415,816,46,74,7مواد الخدمات

   البنية (%) :

2,82,21,71,81,91,8منتجات الفالحة والصيد والخدمات الملحقة
40,341,341,643,141,440,1مواد الصناعة

51,550,450,649,150,251,6مواد البناء واألشغال العمومية
5,56,26,16,06,46,5مواد الخدمات

7.2491889624695671621745150773059806897858719921027- الدخل القومي الخام المتوفر باألسعار الجارية (بماليين الدراهم)
الموارد

452898569124608224677436713209745561الدخل القومي الخام
462487577344616254688843732449764302814986870490الناتج الداخلي الخام

18741-19240-11407-8030-8220-9589-دخل الماكية الصافي الوارد من الخارج
389915557163397677145985061336التحويالت العادية الصافية الواردة من الخارج

اإلستخدامات

354556439067472242518527551858571653612729650051نفقات اإلستهالك النهائي
268556331996360008400395418461437715470857500033األسر

86000107071112234118132133397133938141871150018اإلدارات العمومية 
137333185628199379226623221201235244245990270977اإلدخار القومي الخام

6,09,87,510,93,74,46,47,3نسبة نمو الدخل القومي الخام المتوفر باألسعار الجارية (%) :
الموارد

5,49,36,911,45,34,5الدخل القومي الخام
5,29,46,711,86,34,36,66,8الناتج الداخلي الخام

2,6-2,342,168,7-5,921,5-دخل الملكية الصافي الوارد من الخارج
11,62,5-14,616,114,16,8التحويالت العادية الصافية الواردة من الخارج

اإلستخدامات

4,88,37,69,86,43,67,26,1نفقات اإلستهالك النهائي
4,39,58,411,24,54,67,66,2األسر

6,54,94,85,312,90,45,95,7اإلدارات العمومية 
2,46,34,610,2-9,513,57,413,7اإلدخار القومي الخام

:  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقا من معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى حدود 2010 المصادر

توقعات
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      2 - المؤشرات الماآرو اقتصادية (تتمة)
متوسط

2005-002006200720082009201020112012

بنية الدخل القومي الخام المتوفر باألسعار الجارية (%)

72,170,370,369,671,470,871,470,6النسبة الحدية لإلستهالك (%) (1) 
54,653,153,653,754,154,254,854,3اإلدارات العمومية 

17,517,116,715,917,316,616,516,3األسر المقيمة
27,929,729,730,428,629,228,629,4اإلدخار القومي الخام (%)(2)

29,732,232,432,930,230,830,231,1اإلدخار القومي الخام بالنسبة للناتج الداخلي الخام (%)
8.2-حساب الرأسمال القومي باألسعار الجارية (بماليين الدراهم)

137259185547199353226608221197235243245990270977الموارد
137333185628199379226623221201235244245990270977اإلدخار القومي الخام

4-15-26-81-75-صافي التحويالت الرأسمالية الواردة من باقي العالم 
137259185547199353226608221197235243245990270977اإلستخدامات

119706162456192573227465226177234407256611274322التكوين الخام للرأسمال الثابت
6454744676143509534898340275138151340تغير المخزونات

33191-39878-35952-834-1109815645القدرة (+) أو الحاجة(-) للتمويل
4,3-5,4-5,2-0,1-2,02,7القدرة (+) أو الحاجة للتمويل (-) بالنسبة للناتج الداخلي الخام  (%)

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقا من معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى حدود 2010
(1) اإلستهالك النهائي الوطني بالنسبة  للدخل القومي الخام المتوفر

توقعات
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          3 - المؤشرات القطاعية
متوسط

2005-002005/062006/072007/082008/092009/102010/11

1.3- الفالحة والصيد البحري

الفالحة

387,9375,4223,1267,2543,6604,8455,0معدل التساقطات على الصعيد الوطني (مم)
المساحات المزروعة حسب أهم الزراعات (بماليين الهكتارات)

5357558448455309543550585114الحبوب
10331069843928969901957القمح الصلب
1841203817291930200919512131القمح الطري

2192218919932181218319222026الشعير
249244228219224230190الذرة

349373371373376398425القطنيات
81495848668656الحبوب الزيتية
61293626436237عباد الشمس

20202021233023الفول السوداني
202171168172137137135المزروعات الصناعية

60495158505146الشمندر
15141917121513قصب السكر

702172606468698471617817المساحات المزروعة اإلجمالية
901589518960898190038988المساحة القابلة للزراعة

77,981,172,277,879,587,0المساحة المزروعة بالنسبة للمساحة القابلة للزراعة (%)

إنتاج أهم المزروعات (بألف قنطار)

544569226824960532191044907825483566الحبوب
1204920955513812400203301632818480القمح الصلب
24257423131068825295433843243341699القمح الطري

1629025351762513532378602566423388الشعير
125029749491210204527922102الذرة

1834332214181956275328243232القطنيات
81152984074710191100903الحبوب الزيتية
40583322323502593494عباد الشمس

406446496410517655491الفول السوداني
41295354833548338383354223068236080المزروعات الصناعية

31044255202484029257275132435928356الشمندر
10249996693399126791063237639قصب السكر

مردود أهم الزراعات (%)

10,116,55,210,019,215,515,7الحبوب
11,619,66,113,421,018,119,3القمح الصلب
13,120,86,213,121,616,619,6القمح الطري

7,411,63,86,217,313,411,5الشعير
5,012,24,25,59,212,111,0الذرة

5,58,93,85,27,37,17,6القطنيات
10,110,714,415,615,512,816,2الحبوب الزيتية
6,22,98,912,711,79,613,5عباد الشمس

19,922,325,219,722,821,721,8الفول السوداني
209,4207,9211,7222,9258,7224,0267,5المزروعات الصناعية

516,9517,7491,4508,8545,9476,3615,1الشمندر
663,8695,0485,6540,0653,7424,9569,2قصب السكر

555069656878691369316699إنتاج زراعات الخضر (بألف طن)
بما في ذلك : 

15,027,918,019,017,715,2الطماطم
24,124,420,922,217,820,3البطاطس

المصادر :  مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقاً من معطيات
- وزارة الفالحة والصيد البحري

- المندوبية السامية للتخطيط

(1) معطيات تخص أهم ثالثة أصناف من الحبوب (القمح الطري، والقمح الصلب، والشعير)
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   3 - المؤشرات القطاعية (تابع 1) 
متوسط

2005-002005/062006/072007/082008/092009/10
121612651285123812801624إنتاج الحوامض (بألف طن)

بنية استعمال الحوامض (%)

57,457,152,349,760,0اإلستهالك المحلي
38,742,945,447,137,7التصدير

23,823,821,919,824,5معدل استهالك الفرد من الحوامض (كلغ للفرد في السنة)

متوسط
2005-00200620072008200920102011

تربية الماشية

24804253702504925010254892516326883عدد رؤوس الماشية (باأللف) (دورة مارس-أبريل)
2688275527812814286127882949البقر
16908172601698417078174761708218429الغنم

5207535552845118515252935505الماعز
203190200206203215الذبائح المراقبة

135129143148149159البقر
394241423638الغنم

131614131415الماعز
الصيد البحري

أسطول الصيد البحري

294629872993301330163020عدد السفن
84,885,085,085,085,085,1نسبة الصيد الساحلي (%)

238258260264265266الحمولة (بالبرميل)
39,243,644,344,645,045,3نسبة الصيد الساحلي (%)
إنتاج الصيد البحري الوطني

964952995101911611154الكمية (بألف طن)
90,584,682,792,691,994,1نسبة الصيد الساحلي (%)

593566586548841871646725القيمة (بمليون درهم)
44,040,337,342,636,733,6نسبة الصيد في أعالي البحار (%)

6,17,06,68,36,25,8السعر المتوسط (درهم للكلغ)
3,44,54,44,74,03,95,5الصيد الساحلي

39,845,849,256,032,838,8الصيد في أعالي البحار
بنية استعمال منتجات الصيد الساحلي  حسب الكمية (%)

35,440,139,234,333,937,436,7اإلستهالك المحلي
17,117,116,713,010,216,812,9التصبير
7,321,94,123,722,319,228,8التثليج

37,922,321,827,632,225,620,9فضالت السمك

2.3- المـعادن

إنتاج واستعمال الفوسفاط ( بألف طن)

23664273862783424861183072662828052اإلنتاج التجاري
122281383414007120341256916444المبيعات المحلية

114501339913917116445725102549421التصدير
إنتاج وتصدير الحامض الفسفوري

3007340934562771307741004488اإلنتاج (بألف طن)
1761206422651629190923472179التصدير (بألف طن)

5084699990692283180511375317114التصدير (بمليون درهم)
28803391400414013421758617854السعر المتوسط عند التصدير(درهم للطن)

48,448,950,046,831,338,533,6معدل تصدير الفوسفاط (1)

13533175082226951378187431874318743رقم المعامالت عند التصديرلمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط  (بمليون درهم)
69,971,072,865,572,572,572,5نسبة مشتقات الفوسفاط (%)

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقاً من معطيات
- وزارة الفالحة والصيد البحري

- وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
- المندوبية السامية للتخطيط

- المكتب الوطني للصيد البحري
- المكتب الشريف للفوسفاط

(1) نسبة التصدير من اإلنتاج القابل للمتاجرة
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   3 - المؤشرات القطاعية (تابع 2) 
متوسط

2005-00200620072008200920102011
13,415,8-1,4-4,28,54,0     معدل نمو الرقم اإلستداللي لإلنتاج المعدني (%)

6,3-2,03,3-5,2-8,74,9-المعادن الحديدية
14,117,0-1,4-5,38,74,4المعادن غير الحديدية

3.3-الطاقـــة والماء

نشاط  قطاع الطاقة (بألف طن مقابل بترول)

3803703653748191133اإلنتاج المحلي
البنية (%)

72,369,264,463,681,679,6الكهرباء من أصل مائي
11,813,019,220,612,515,1الكهرباء من أصل ريحي

1,10,00,00,00,00,0الفحم الحجري
13,417,816,512,26,05,3النفط الخام

118581397215360147691534715427اإلستيراد
البنية (%)

3,93,85,97,57,86,6الكهرباء
26,827,826,524,922,522,7الفحم الحجري
52,344,838,034,929,031,6النفط الخام

17,023,727,732,840,739,1المنتجات النفطية
108671290113734147641513916150اإلستهالك
البنية (%)

6,76,48,89,613,013,0الكهرباء من أصل مائي
31,030,128,525,323,021,7الفحم الحجري

61,559,858,861,460,161,4المنتجات النفطية
0,93,73,93,63,93,9الغاز الطبيعي

104861253113369143901432015017العجز الطاقي
96,597,197,397,594,693,0معدل  اإلعتماد على الواردات من الطاقة  (%) (1)

3,32,93,010,8-9,13,5   معدل نمو الرقم اإلستداللي إلنتاج  الكهرباء (%)

16418211052260824004250162653128752اإلنتاج المحلي للكهرباء (بمليون كيلواط)
32,528,126,927,930,138,939,5حصة المكتب الوطني للكهرباء (%)

25,624,023,024,019,424,230,8بما في ذلك : الكهرباء الحرارية (%)
57,762,457,654,351,145,943,9إنتاج ذو امتياز

14917192602050221638223922374925634استهالك الكهرباء (بمليون كيلواط)
بما في ذلك : (%)

49,853,654,955,255,056,157,5الموزعة من طرف المكتب الوطني للكهرباء
50,246,445,144,845,043,942,5المبيعات االجمالية للموزعين

استهالك الطاقة الكهربائية الموزعة من طرف المكتب الوطني للكهرباء
7449103281128411936123251332314741 (بمليون كيلواط)

4865650171187481761281879152الجهد العالي والمتوسط
2584382741664455471351365589الجهد المنخفض

استغالل المياه الصالحة للشرب بالوسط القروي

695767794828861910انتاج المكتب الوطني للمياه الصالحة للشرب (بمليون متر مكعب)
480499507528539558المبيعات لوكاالت التوزيع (بمليون متر مكعب)

53,555,345,761,278,176,371,0معدل ملء السدود(%)
69,474,666,782,878,750,649,6سد الوحدة
25,618,115,518,271,993,691,2سد المسيرة

41,365,045,753,471,676,779,0سد بين الويدان
61,667,744,277,181,360,259,5سد ادريس األول

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقاً من معطيات
- وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

- المندوبية السامية للتخطيط
- المكتب الوطني للكهرباء

- المكتب الوطني للمياه الصالحة للشرب
(1) نسبة العجز الطاقي بالنسبة لإلستهالك
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   3 - المؤشرات القطاعية (تابع 3) 
متوسط

2005-0020062007200820092010

4.3- الصنـاعات التحـويلية 

181522241775268996315254265661342588اإلنتاج الصناعي (بمليون درهم)
15,729,0-5,112,211,317,2نسبة النمو (%)

البنية حسب قطاعات النشاط اإلقتصادي (%)

32,228,228,427,331,832,5الصناعة الغذائية
14,411,010,49,19,17,4صناعة النسيج والجلد

36,440,139,041,935,739,6الصناعة الكيما وية والشبه الكيماوية
11,713,814,515,216,314,0الصناعة الميكانيكية والصناعة  التقيلة

5,37,07,76,57,16,5الصناعة الكهربائية واإللكترونية

31,726,827,524,629,433,1نسبة القيمة المضافة من اإلنتاج المحلي حسب قطاعات النشاط اإلقتصادي (%)
31,830,629,426,131,243,0الصناعة الغذائية

38,936,536,034,736,736,1صناعة النسيج والجلد
29,623,026,622,529,429,4الصناعة الكيما وية والشبه الكيماوية
29,523,722,922,623,721,5الصناعة الميكانيكية والصناعة  التقيلة

31,424,822,622,524,627,8الصناعة الكهربائية واإللكترونية
19,823,924,332,031,018,4نسبة اإلستثمار من القيمة المضافة حسب قطاعات النشاط اإلقتصادي (%)

16,113,415,420,117,210,7الصناعة الغذائية
17,215,016,517,311,39,8صناعة النسيج والجلد

23,140,436,745,051,624,5الصناعة الكيما وية والشبه الكيماوية
23,215,517,334,832,337,1الصناعة الميكانيكية والصناعة  التقيلة

22,624,423,332,120,819,7الصناعة الكهربائية واإللكترونية
26,925,827,527,024,825,6نسبة الصادرات من اإلنتاج المحلي حسب قطاعات النشاط اإلقتصادي (%)

16,715,715,414,913,810,6الصناعة الغذائية
66,565,864,463,161,163,1صناعة النسيج والجلد

20,818,823,126,423,127,5الصناعة الكيما وية والشبه الكيماوية
10,215,116,215,014,916,6الصناعة الميكانيكية والصناعة  التقيلة

61,364,766,060,058,465,3الصناعة الكهربائية واإللكترونية

تغير الرقم اإلستداللي لإلنتاج الصناعي حسب قطاعات النشاط
4,35,24,52,20,22,0 اإلقتصادي (%)

بما في ذلك :
3,73,01,24,02,01,3منتوجات الصناعة الغذائية
0,90,0-2,6-1,49,20,2منتوجات صناعة النسيج

7,3-0,412,72,86,02,9المنتوجات الكيماوية
1,6-4,872,73,70,40,2منتوجات الصناعة الثقيلة

9,1-66,3153,517,226,7-8,2منتوجات صناعة السيارات
0,20,4-1,71,00,01,9أجهزة كهربائية والكترونية

نشاط صناعة السكر (بألف طن)

40423548340138383501معالجة المزروعات السكربة
30352552246829262698بما في ذلك : الشمندر

489401424468410اإلنتاج المحلي
90110948473بما في ذلك : المستخرج من قصب السكر

568659746751976798الواردات من السكر المكرر
10221094111911421161استهالك السكر

المصادر : حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقاً من معطيات :
- وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

- المندوبية السامية للتخطيط
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   3 - المؤشرات القطاعية (تابع 4) 
متوسط

2005-0020062007200820092010
نشاط المطاحن الصناعية (بألف قنطار)

388274231443280459604796847994سحق القمح
323273466435504396864257242604بما في ذلك : القمح الصلب

نشاط الصناعة الزيتية (بالطن)

5500075000750008500085000160000اإلنتاج
1028921000550045005800التصدير

16,528,07,35,36,8نسبة الصادرات من اإلنتاج المحلي (%)

نشاط صناعة الحليب 

31339500100001000010000القدرة اإلنتاجية (بألف لتر)
12481571150018001960إنتاج الحليب الطري (بمليون لتر)
7511100116214001560كمية الحليب المعالج (بمليون لتر)

60,270,077,577,879,6نسبة الحليب المعالج من اإلنتاج اإلجمالي (%)

5.3- البناء واألشغال العمومية 

نشاط صناعة اإلسمنت 

92138358531150435185استيراد اإلسمنت المائي (بألف طن)
8898113571278714048145201457116130مبيعات اإلسمنت اإلجمالية (بألف طن)

442475005254065520554988656347عدد رخص البناء
البنية(%)

15,015,014,412,311,610,3عمارات
6,45,54,53,93,83,4فيالت

69,272,173,476,577,579,0سكنى مغربية
7,96,56,76,76,56,4بنايات صناعية و تجارية

0,40,40,50,20,30,4بنايات إدارية
0,90,60,50,40,40,5بنايات أخرى

12111145115111701413614202الثمن المتوسط للمتر المربع (بالدرهم)
12151194117412551423614583عمارات
14401440151314421964419621فيالت

11781106111311551373113845سكنى مغربية
13081127115212651454914734بنايات صناعية و تجارية

16541566159616001398317672بنايات إدارية
14061255132412791609615736بنايات أخرى

519562156248593650826496المساحة المبنية (ألف متر مربع)
147491745017056157201388816064المساحة المسقفة (ألف متر مربع)

190632298822239213061889520075القيمة المتوقعة (مليون درهم)

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقاً من معطيات :
- وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

- المندوبية السامية للتخطيط
- الجمعية المهنية لشركات اإلسمنت

- المكتب الوطني البيمهني للحبوب والقطاني
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   3 - المؤشرات القطاعية (تابع 5) 
متوسط

2005-00200620072008200920102011
6.3- النقـــــل

34,235,735,935,940,9شبكة الطرق المشيدة والمعبدة (بمليون كم)
184421472284243626252791عدد السيارات المتنقلة (باآلالف)

73,172,371,971,571,0نسبة السيارات السياحية (%)
الطرق السيارة

49963982786691610971417طول الطرق (كم)
124338373370440457007479حجم اإلستثمارات (بمليون درهم)

4808101066125014421677رقم المعامالت (بمليون درهم)
1048611087113671227112514رواج السيارات (بمليون سيارة في اليوم)

نقل المسافرين  (بالأللف)

162312358226120275272960031000النقل السككي
7441105061224812866134861536215670النقل الجوي

21,415,212,28,76,65,4نسبة الرحالت منخفضة التكلفة (شارتر) (%)
نقل البضائع  (بألف طن)

1859219798168322125020000الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك 
304893485135859317032500036000النقل السككي
58841668237271767715610857201673759النقل البحري
52616763595555النقل الجوي

513005449258924647156695865461عدد حوادث السير
34,529,227,626,524,723,2معدل خطورة حوادث السير (%)

829858640593102103069106785102250عدد الضحايا
373737543838416240423778القتلى

139591213412406129921247911414عدد الضحايا ذوو الجروح الخطيرة
652907051776858859159026487058عدد الضحايا ذوو الجروح الخفيفة

7.3- السياحـــة 

107902133230143221152927164612173133الطاقة اإليوائية للفنادق (بعدد االسرة)
45,049,048,045,041,043,040,0نسبة التوافد على الفنادق (%)

2468357240314212429343784408الوافدون من السياح األجانب غير المغاربة ( باآلالف)
6,416,912,84,51,914,40,7نسبة النمو (%)

البنية حسب أهم مناطق الوفود (%)

39,941,539,840,539,636,235,7فرنسا
10,313,113,414,115,022,021,0إسبانيا
6,94,24,04,34,15,35,7ألمانيا
4,93,94,03,94,14,13,8إيطاليا

3,52,62,72,62,82,12,0الواليات المتحدة األمريكية
6,35,65,65,95,95,6الدول العربية

4872655874087879834192889342المسافرون العابرون للحدود المغربية  ( باآلالف)
بما في ذلك (%) : 

43,847,745,545,646,547,147,2المغاربة المقيمون في الخارج
49,552,354,554,453,552,952,8السياح األجانب

12852163271689416462162391802016869الليالي السياحية في الفنادق المصنفة ( باآلالف)
البنية (%)

79,681,781,179,477,177,473,6السياحة الدولية
20,418,318,920,622,922,626,4السياحة الداخلية

31111524865867455551528345642258670المداخيل السياحية ( بمليون درهم)

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقاً من معطيات :
- وزارة السياحة 

- المندوبية السامية للتخطيط
- المكتب الوطني للنقل، المكتب الوطني للسكك الحديدية، 

- المكتب الوطني للمطارات، الخطوط الملكية المغربة، مكتب استغالل الموانئ
- اإلدارة العامة لألمن الوطني
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   3 - المؤشرات القطاعية (تتمة) 
متوسط

2005-00200620072008200920102011
8.3- المواصالت السلكية والالسلكية 

8427172712242325807288273573140120عدد المنخرطين (باأللف) (1)
1269126623942991351637493566الهاتف القار

7158160052002922816253113198236554000الهاتف المحمول
28,457,873,583,792,5113,41221,6كثافة الهاتف القار والمحمول (%) (2)

4,34,27,99,711,311,91108,0الهاتف القار
24,153,565,774,081,2101,5113,6الهاتف المحمول

9.3- التأمينات

118231473117721198552094021873رقم معامالت شركات التأمين (بمليون درهم)
27,928,033,133,031,730,1نسبة تأمين الحياة و تأمين الرسملة (%)

72,071,866,666,467,669,0نسبة التأمين غير تأمين الحياة (%)
35,033,130,630,231,532,3بما في ذلك : التأمين على السيارات

11,813,112,612,412,512,5   التأمين على الحوادث الجسمانية

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقاً من معطيات :
- وزارة السياحة

- المندوبية السامية للتخطيط
- مكتب الصرف

- الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت
- مديرية التأمينات واإلحتياط اإلجتماعي

(1) يضم المنخرطين في شبكتي الهاتف المحمول التصاالت المغرب وميديتيل
(2) عدد المنخرطين بالنسبة لعدد السكان
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4 - المبادالت الخارجية 
متوسط

2005-00200620072008200920102011
1.4 التجارة الخارجية

85429111979125517155740113020149583170943تطور الصادرات اإلجمالية (بمليون درهم)
27,432,414,3-4,312,812,124,1نسبة النمو (%)

9,1-3,86,4-4,59,014,18,4المواد الغذائية
23,4-22,127,8-5,45,36,9-2,5بما في ذلك : - الحوامض

7,1-7,11,1-3,913,45,99,8   - منتوجات البحر (1)
39,6333,3-21,6-10,733,019,6-2,9الطاقة و زيوت التشحيم

58,985,424,5-5,114,66,685,3المواد الخام
49,067,224,3-11,29,720,443,3أنصاف المنتجات

64,898,035,0-3,39,226,4130,4مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (2)
8,341,79,4-2,141,717,426,8-مواد التجهيز

2,36,96,8-6,8-1,211,22,9مواد اإلستهالك
26,635,314,9-4,114,511,919,5المواد المصنعة (3)

البنية (%)

20,318,919,216,822,317,914,2المواد الغذائية
2,62,62,42,12,22,11,4بما في ذلك : - الحوامض
11,09,38,87,810,07,66,2   - منتوجات البحر

2,71,92,22,22,31,14,0الطاقة و زيوت التشحيم
9,110,710,215,38,612,113,2المواد الخام

23,226,328,332,723,029,031,6أنصاف المنتجات
15,515,817,833,016,024,028,3مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (2)

6,710,711,211,414,415,514,8مواد التجهيز
37,931,328,721,629,023,521,9مواد اإلستهالك

67,868,368,265,766,567,968,3المواد المصنعة (3)

حصة أهم الشركاء اإلقتصاديين في الصادرات (%)

73,971,969,956,864,457,3اإلتحاد األوروبي (15 دولة)
33,529,027,920,224,922,220,3بما في ذلك : - فرنسا

15,820,220,417,920,916,718,2 - إسبانيا
8,16,15,13,43,32,92,4 - المملكة المتحدة

5,65,05,24,74,74,54,1 - إيطاليا
4,23,13,02,63,42,92,7 - ألمانيا

3,54,03,96,85,26,06,9الهند
3,42,02,43,93,13,64,6الواليات المتحدة األمريكية

1,81,61,61,62,22,2إتحاد المغرب العربي
2,60,81,01,11,20,7اليابان

:  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطالقاً من معطيات مكتب الصرف إلى حدود 2011 المصادر
         (ت)    توقعات مديـرية الدراسات والتوقعات المالية

(1) منتجات البحر : السمك الطري المملح والمنشف ،  قشريات رخويات ومحارات، مصبرات السمك
(2) الفوسفاط، األسمدة الطبيعية ، والحامض الفوسفوري

(3) أنصاف المنتجات والمنتجات النهائية للتجهيز واإلستهالك
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4 - المبادالت الخارجية (تابع 1) 
متوسط

2005-00200620072008200920102011

142271210554261288326042263982297963356424تطور الواردات اإلجمالية (بمليون درهم)
19,012,919,6-9,414,224,124,8نسبة النمو (%)

24,020,230,6-1,373,319,2-5,1المواد الغذائية
55,934,948,0-25,6204,532,1-1,4بما في ذلك : - القمح
25,526,531,2-20,413,720,234,7الطاقة و زيوت التشحيم

44,146,224,8-17,85,14,316,9بما في ذلك : - البترول
48,415,540,4-8,25,624,968,4المواد الخام

23,118,021,7-10,820,821,014,7أنصاف المنتجات
8,90,54,4-5,021,918,930,0مواد التجهيز 
1,25,39,5-7,49,219,29,4مواد اإلستهالك

البنية (%)

10,47,310,29,89,29,810,7المواد الغذائية
3,91,53,63,82,12,53,1بما في ذلك : - القمح
16,621,320,722,320,523,025,2الطاقة و زيوت التشحيم

9,812,010,09,46,58,48,8بما في ذلك : - البترول
6,86,06,18,25,25,36,3المواد الخام

21,923,522,921,020,020,921,3أنصاف المنتجات
20,822,321,422,325,122,319,5مواد التجهيز 
23,419,518,716,420,018,717,1مواد اإلستهالك

حصة أهم الشركاء اإلقتصاديين في الواردات (%)

57,853,152,951,552,148,6اإلتحاد األوروبي (15 دولة)
21,017,615,915,015,615,513,9بما في ذلك : - فرنسا

11,211,511,111,212,210,510,9 - إسبانيا
5,96,36,46,76,55,95,2 - إيطاليا
5,34,74,94,75,54,64,5 - ألمانيا

4,72,12,72,81,82,12,0 - المملكة المتحدة
4,34,55,95,17,27,08,5الواليات المتحدة األمريكية
5,26,65,56,74,46,06,8المملكة العربية السعودية
2,32,93,53,13,03,3إتحاد المغرب العربي

86,683,178,972,370,775,470,8معدل التغطية التجارية من السلع والخدمات (%)
60,053,248,047,842,850,248,0معدل التغطية التجارية من السلع (%)

72,566,359,260,252,664,561,5 الميزان التجاري دون احتساب الطاقة
121,3137,490,482,2104,092,164,0 الميزان التجاري للمواد الغذائية

65,959,759,474,249,269,771,3 الميزان التجاري ألنصاف المنتجات
20,125,525,224,524,734,836,5 الميزان التجاري لمواد التجهيز

100,585,473,762,862,062,961,4 الميزان التجاري لمواد اإلستهالك

12,317,122,024,720,619,422,8العجز التجاري الخام بالنسبة للناتج الداخلي الخام (%)
4,07,88,810,67,49,011,0الفاتورة الطاقية بالنسبة للناتج الداخلي الخام (%)

21,740,143,046,747,945,852,6الفاتورة الطاقية بالنسبة للصادرات (%)
5,08,19,110,59,08,78,5استيراد مواد التجهيز بالنسبة للناتج الداخلي الخام (%)

:  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطالقاً من معطيات مكتب الصرف إلى حدود 2011 المصادر
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4 - المبادالت الخارجية (تابع 1) 
متوسط

2005-00200620072008200920102011
2.4- ميزان األداءات بالنسبة للناتج الداخلي الخام 

4,5-5,4-5,2-0,1-2,32,2رصيد الحساب الجاري
6,79,19,58,17,27,47,2مداخيل األسفار

1,6-1,6-0,6-0,5-0,7-1,6-المداخيل الصافية لإلستثمارات
8,49,610,29,88,18,0التحويالت الجارية الصافية

0,15,76,04,9-1,4-1,6رصيد حساب الرأسمال و العمليات المالية

3.420201299544137935291311333928128925- اإلستثمارات والقروض األجنبية (بمليون درهم)
84,887,091,779,281,189,383,0حصة اإلستثمارات األجنبية المياشرة (%)

26,4-11,826,2-14,7-7,83,638,1نسبة النمو (%)
البنية حسب أهم الدول  المساهمة(%)

57,433,237,637,751,355,0فرنسا
21,327,616,19,46,17,7إسبانيا

1,43,010,016,94,65,9اإلمارات العربية المتحدة
2,53,34,13,02,91,4الواليات المتحدة

1,510,03,53,73,42,6بلجيكا+اللوكسمبورغ
16,023,028,729,431,727,4دول أخرى

البنية حسب أهم القطاعات (%)

12,530,032,720,311,49,4السياحة
12,315,820,032,722,021,1العقار

12,534,48,76,410,89,5الصناعة
44,30,18,10,821,229,3اإلتصاالت

4,35,64,817,725,511,9األبناك
14,114,025,622,09,218,7قطاعات أخرى

4.4- الدين الخارجي 

30,020,119,819,420,822,7 حجم الدين الخارجي الكلي بالنسبة للناتج الداخلي الخام
19,511,310,79,910,712,1حجم الدين الخارجي للخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام

10,68,89,19,510,010,7حجم الدين المضمون بالنسبة للناتج الداخلي الخام

:  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطالقاً من معطيات مكتب الصرف إلى حدود 2011 المصادر
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          5- النقد والقروض و األسعار 
متوسط

2005-00200620072008200920102011

1.5- النقد 

399670604556709997805986862655904546966330تطور المجمع النقدي M3 (بمليون درهم)
73534109177120045128091136664144660158127النقود اإلئتمانية
181344278406339677363751391831407743435576النقود الكتابية

465026544672421798698733694026102842التوظيفات تحت الطلب
98290151527177854234275246824258117269785التوظيفات ألجل

257903246744258573267318334472353721تطور التوظيفات السائلة (بمليون درهم)
8624599567401064559112997212390171320052السيولة اإلجمالية لإلقتصاد (بمليون درهم)

(%) M3 11,018,217,413,57,04,96,8نسبة نمو المجمع النقدي
8,021,410,06,76,75,99,3النقود اإلئتمانية
14,815,422,07,17,74,16,8النقود الكتابية

10,310,110,710,39,37,79,4التوظيفات تحت الطلب
7,625,217,431,75,44,64,5التوظيفات ألجل

4,34,83,425,15,8-10,6نسبة نموالتوظيفات السائلة (%)
15,810,911,36,19,76,5نسبة نموالسيولة اإلجمالية لإلقتصاد (%)

(%) M3 بنية المجمع النقدي

18,418,116,915,915,816,016,4النقود اإلئتمانية
45,446,147,845,145,445,145,1النقود الكتابية

11,610,810,29,910,110,410,6التوظيفات تحت الطلب
24,625,125,029,128,628,527,9التوظيفات ألجل

(%) M3 نسبة نمو مقابالت المجمع النقدي

12,4-2,20,0-5,3-15,48,6الموجودات الخارجية الصافية
8,82,925,1-0,9-3,95,5الديون الصافية على الدولة
21,228,925,811,510,710,3القروض المقدمة لالقتصاد

18,825,432,49,06,512,8موارد ذات صبغة غير نقدية
56,9-33,91,110,5-33,221,1-أخرى

(%) M3 بنية مقابالت المجمع النقدي

31,729,324,522,321,317,5الموجودات الخارجية الصافية
15,513,912,210,410,211,9الديون الصافية على الدولة
59,365,172,175,279,481,9القروض المقدمة لالقتصاد

11,412,114,214,414,615,5موارد ذات صبغة غير نقدية
2,72,81,61,51,60,7أخرى

65,058,748,548,248,4الديون الصافية على الدولة بالنسبة للمداخيل العادية للدولة  (%)
52,462,175,084,488,593,997,1القروض المقدمة لالقتصاد بالنسبة للناتج الداخلي الخام (%)

10,99,67,38,87,85,7الموجودات الخارجية الصافية بعدد شهور استيراد السلع اإلجمالية (%)
149,4155,3154,5154,3162,1162,0معدل السيولة اإلجمالية لإلقتصاد (%) (1)

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقاً من معطيات بنك المغرب
(1) السيولة الكلية لإلقتصاد ( المكونة من المجمع النقدي M3 و مجاميع التوظيفات السائلة) بالنسبة للناتج الداخلي الخام باألسعار الجارية
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          5- النقد والقروض و األسعار (تابع 1) 
متوسط

2005-00200620072008200920102011

2.5- أسواق الرساميل 
146845417092586328531750508893579020516222رسملة البورصة (بمليون درهم)

10,8-4,313,8-9,3-10,665,340,6نسبة النمو (%)
31,872,295,177,269,575,863,3رسملة البورصة بالنسبة للناتج الداخلي الخام (%)

57091229414707196522120020800األرباح الموزعة (بماليين الدراهم)
3,892,952,513,704,173,59المردودية المتوسطة العامة (%) (1)
54637377767578عدد الشركات المدرجة في البورصة

مؤشرات البورصة
MASI 12,9-4,921,2-13,5-9,871,133,9معدل تغير

MADEX 12,8-6,622,1-13,4-10,177,735,1معدل تغير

4476713909032612521773612794818215059897حجم المعامالت (بمليون درهم)
181181186852137971590767866811660840143السوق المركزي

149001173852119851566717188710398135211األسهم
33911299181224056781126274932السندات
266492040511232858660492796554219753سوق الكثل
265431896810944245437388785945916089األسهم

مؤشرات مؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
62848129087132139162039192937224858229480األصول الصافية (بمليون درهم)

سندات الدين القابلة للتداول (بمليون درهم)

184878259954259625252677257937277415314956سندات الخزينة
300346911244927156317274450057798شهادات اإليداع

587547183556352784501245916889سندات شركات التمويل
113990612581825268417952897أوراق الخزينة

4.5- األسعـــــــار
100,0102,5106,3107,4108,4109,4الرقم اإلستداللي لتكلفة المعيشة (أساس 100 = 1989)

100,0104,5111,9113,0114,4115,9المواد الغذائية
100,0101,0102,8103,8104,3106,0األلبسة
100,0102,1103,0103,8104,3104,8السكن 

100,0101,9103,4105,4106,2107,1التجهيز المنزلي
100,0100,7101,0101,9102,8103,1العالج الطبي

100,0100,3101,3100,4100,298,9النقل والمواصالت
100,0101,1102,4103,3104,2104,8الرقم اإلستداللي لتكلفة المعيشة دون احتساب المواد الغذائية

1,53,32,53,71,00,90,9 معدل نمو الرقم اإلستداللي لتكلفة المعيشة (%)
1,33,94,57,11,01,21,3المواد الغذائية

1,31,11,01,81,00,51,6األلبسة
1,62,22,10,90,80,50,5السكن 

0,52,01,91,51,90,80,8التجهيز المنزلي
1,30,80,70,30,90,90,3العالج الطبي

1,2-0,2-0,9-2,38,90,31,0النقل والمواصالت
1,62,91,11,30,90,90,6الرقم اإلستداللي لتكلفة المعيشة دون احتساب المواد الغذائية

نسبة نمو الرقم اإلستداللي لألسعار عند اإلنتاج (%)

1,10,91,4-8,623,46,1 الصناعات االستخراجية

13,710,11,7-5,513,68,134,9 استخراج الهيدروكربور وخدمات ملحقة

1,121,616,718,00,00,00,0 استخراج واستغالل وتنمية المـنا جم المعدنية
1,31,11,8-0,35,725,32,9- صناعات استخراجية أخرى

1,41,92,70,00,00,00,0- إنتـاج وتوزيـع الكهرباء والغاز والماء
4,12,33,20,00,00,00,0- إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والحرارة 

2,71,52,00,00,00,00,0 جذب ومعالجة وتوزيع المياه
15,26,414,8-3,55,91,818,2 الصناعات التحويلية
0,53,3-0,4-0,17,9-0,93,1 صناعات غذائية

0,80,40,71,00,5-0,9-0,5- صناعة النسيج  والجلد
10,637,4-30,2-3,34,15,752,6 صناعات كيماوية و شبه كيماوية 

0,10,60,80,50,2-0,40,2 صناعات ميكانيكية ومعدنية 
1,02,3-2,0-1,03,93,52,6-صناعات كهربائية والكترونية

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقاً من معطيات :
- بنك المغرب

- بورصة الدار البيضاء
(1) نسبة األرباح الموزعة لرسملة البرصة لمجموع الشركات المدرجة
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          5- النقد والقروض و األسعار (تتمة) 
متوسط

2005-00200620072008200920102011

أسعار صرف أهم العمالت بالنسبة للدرهم (الشراء)

110,49911,01011,18411,32011,21511,11711,216 أورو 
110,0228,7658,1717,7138,0658,3988,062 دوالر أمريكي
116,11316,15816,34914,27012,59212,95812,923 جنيه استرليني

معدل تدخالت بنك المغرب في نهاية السنة (%)

4,254,254,254,254,254,25-24 ساعة
73,713,253,253,503,253,253,25 أيام

معدالت الفائدة السنوية الدائنة  (%) (1)

3,853,643,483,963,323,373,36معدل الفائدة السنوية المتوسط المرجح لودائع ستة أشهر
4,153,743,764,343,663,853,89معدل الفائدة السنوية المتوسط المرجح لودائع سنة واحدة

3,993,693,684,193,563,673,73معدل الفائدة السنوية المتوسط المرجح لودائع 6 أشهر و سنة واحدة
3,362,492,413,103,113,112,96معدل الحسابات على الدفاتر

2,751,901,201,901,901,801,85معدل الحساب على دفاتر صندوق التوفير الوطني

معدالت الفائدة المطبقة على أذينات الخزينة (%) (2)

3,552,573,323,503,343,363,31 13 أسبوعا
3,732,683,303,623,413,423,33 26 أسبوعا
4,003,023,233,683,463,543,47 52 أسبوعا

4,433,163,333,683,643,683,64  سنتان
5,163,653,363,863,823,903,86 5 سنوات
5,854,063,404,174,14 10 سنوات

6,354,343,654,344,34 15 سنة 
4,633,814,454,42 20 سنة 

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقاً من معطيات :
- بنك المغرب

- المندوبية السامية للتخطيط

(1) المعدالت المنخفضة المسجلة في آخر الفترة.
(2) معدل الفائدة المطبقة على أذينات الخزينة باحتساب المعدل المرجح.
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 6- المالية العمومية (1)
توقعاتمتوسط

2005-00200620072008200920102011
م.ق.م 
2012

1.6- تحمالت و موارد الخزينة (بماليين الدراهم)

102959135377156788186300172596174145191297193462المداخيل العادية (2)
100122132448153604183545168978170255188081190262المداخيل العادية (3)
84081113579135204167276150853154005162799170701المداخيل الجبائية

3310250639603088182771734650046978273414الضرائب المباشرة 
1733724386280093331226728269282752528959الضريبة على الدخل

1408224182300134629042395351144025041543الضريبة علـى الشركات
298280278213180205212264البتانتا

7878713129303239الضريبة الحضرية
4581623186518852315265016812561المساهمة اإلضافية

12190729687778248ضرائب مباشرة أخرى
3385543401521516156858185667677216075624الضرائب غير المباشرة

1829227361348114287538555456355030053457الضريبة علـى القيمة المضافة
785611611144951807215739187311940920867في الداخل

1043615750203162480322816269043089132590عند اإلستيراد
1556316040173401869319630211322186022167الرسوم الداخلية على اإلستهـالك

54505617613369836865750274947500على التبغ
90509202101591063911708123071294313200على المنتوجات الطاقية

10631221104710711057132314231467أخرى
119811234413415137061183012242102869913الرسوم الجمركية

51447195933110175910499921057111750حقوق التسجيل والتمبر

1604118870184001626918125162502528219561المداخيل غير الجبائية
53507728775877821058888831048311380بما في ذلك مداخيل االحتكار واالستغالل

28372929318427553618389032163200مداخيل بعض الحسابات الخاصة

117745145421153309183230188496209909241399237077مجموع النفقات (2)(4)
114908142492150125180475184878206019238183233877مجموع النفقات (3)(4)

99772125040134435157036152733162020193529194085النفقات العادية (5)
98030123900133406156492152139161140193050193085النفقات العادية (6)
753899324598824107355122131117251126465141315السلع والخدمات

5170463164656657031575527787688856293508األجور
2368530081331593704046604384833790347807سلع و خدمات أخرى

1786118652192611823117326175741823420244الدين العمومي
1377016212165521538914463152451519817356الداخلي
40912440270928422863232930362888الخارجي

652213143163503145013276271954883032525الموازنة 
1743114010295445948804791000بما في ذلك صندوق دعم األسعار

623-2232-31871033722353292641986312125الرصيد العادي (5)
2823-4969-209285482019827053168399115الرصيد العادي (6)

61019443000-2197358496021156210803رصيد الحسابات الخاصة (2)
85820483000-2199346593381154610456رصيد الحسابات الخاصة (3)

2017223846282123774046219470314991845992نفقات اإلستثمار
10971670189121952677276228412200بما في ذلك الصندوق الخاص للطرق

43615-50102-35764-15900-1004434793070-16892-رصيد الميزانية العامة
11090-1272-8569-2624-1037030991982934520-رصيد الميزانية العامة دون احتساب المقاصة

المصادر :  وزارة اإلقتصاد والمالية
(1) دون احتساب حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة 

(2) مع احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق
(3) دون احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق

(4) مع احتساب الرصيد الصافي للحسابات الخاصة للخزينة
(5) مع احتساب صندوق دعم األسعار 
(6) دون احتساب صندوق دعم األسعار

ق.م.م قانون المالية المحين
م.ق.م مشروع قانون المالية 

25



 6- المالية العمومية (تابع 1) (1)
توقعاتمتوسط

2005-00200620072008200920102011
م.ق.م 
2012

2.6- تحمالت و موارد الخزينة: التغير بــ %

7,40,99,81,1-4,710,615,818,8المداخيل العادية (2)
7,90,810,51,2-5,311,916,019,5المداخيل العادية (3)
9,82,15,74,9-4,512,919,023,7المداخيل الجبائية

9,47,45,2-12,3-8,016,519,135,7الضرائب المباشرة 
19,80,72,25,2-10,76,614,918,9بما في ذلك : الضريبة على الدخل
17,214,63,2-8,4-12,524,824,154,2الضريبة علـى الشركات

15,513,93,424,5-23,4-0,7-2,03,3-البتانتا
6,53,46,721,9-56,3-9,0-2,120,0الضريبة الحضرية
36,652,3-14,4128,914,91,122,814,5المساهمة اإلضافية

5,514,78,14,8-4,213,120,218,1الضرائب غير المباشرة
10,118,410,26,3-8,419,927,223,2الضريبة علـى القيمة المضافة

12,919,03,67,5-5,929,924,824,7في الداخل
8,017,914,85,5-10,313,429,022,1عند اإلستيراد

0,53,28,17,85,07,63,41,4-الرسوم الداخلية على اإلستهـالك
0,10,1-1,79,3-0,35,19,213,9-على التبغ

1,12,210,44,710,15,15,22,0-على المنتوجات الطاقية
1,325,17,63,1-14,22,3-4,61,9أخرى

3,6-16,0-13,73,5-0,58,72,2-0,2-الرسوم الجمركية
10,59,85,811,2-8,213,129,79,0حقوق التسجيل والتمبر

22,6-10,355,6-11,611,4-2,5-1,76,0-المداخيل غير الجبائية
16,118,08,6-16,140,80,40,336,1-بما في ذلك مداخيل االحتكار واالستغالل

0,5-17,3-13,531,37,5-27,48,7-مداخيل بعض الحسابات الخاصة

1,8-7,71,15,419,52,911,415,0مجموع النفقات (2)(4)
1,8-7,12,05,420,22,411,415,6مجموع النفقات (3)(4)

2,76,119,40,3-2,27,516,8-8,8النفقات العادية (5)
2,85,919,80,0-1,57,717,3-8,5النفقات العادية (6)
4,07,911,7-5,96,08,613,8-9,2السلع والخدمات

7,12,04,07,17,44,312,45,6األجور
1,526,1-17,4-19,210,211,725,8-13,6سلع و خدمات أخرى

5,01,43,811,0-5,3-0,16,93,3-الدين العمومي
0,314,2-6,05,4-7,0-5,67,72,1الداخلي
4,9-18,730,4-15,62,111,04,90,7-الخارجي

33,4-57,8104,879,6-11,116,624,492,4الموازنة 
45,6108,8-47,19,248,1-9,7-46,3-بما في ذلك صندوق دعم األسعار

7,9-2,416,218,333,822,51,86,1نفقات اإلستثمار
22,6-14,913,216,122,03,22,9-بما في ذلك الصندوق الخاص للطرق

المصادر :   وزارة اإلقتصاد والمالية
(1) دون احتساب حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة 

(2) مع احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق
(3) دون احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق

(4) مع احتساب الرصيد الصافي للحسابات الخاصة للخزينة
(5) مع احتساب صندوق دعم األسعار

(6) دون احتساب صندوق دعم األسعار 
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 6- المالية العمومية (تابع 2) (1)
توقعاتمتوسط

2005-00200620072008200920102011
م.ق.م 
2012

3.6- مؤشرات المالية العمومية

102959135377156788186300172596174145191297193462المداخيل العادية (بماليين الدراهم) (2)
البنية (%)

81,783,986,289,887,488,485,188,2المداخيل الجبائية
32,237,438,543,941,637,336,537,9الضرائب المباشرة 

16,818,017,917,915,515,514,415,0بما في ذلك : الضريبة على الدخل
13,717,919,124,824,620,221,021,5الضريبة علـى الشركات

0,30,20,20,10,10,10,10,1البتانتا
0,10,10,00,00,00,00,00,0الضريبة الحضرية
0,41,21,21,01,31,50,91,3المساهمة اإلضافية
32,932,133,333,033,738,337,739,1الضرائب غير المباشرة

17,820,222,223,022,326,226,327,6الضريبة علـى القيمة المضافة
7,68,69,29,79,110,810,110,8في الداخل

10,111,613,013,313,215,416,116,8عند اإلستيراد
15,111,811,110,011,412,111,411,5الرسوم الداخلية على اإلستهـالك

5,34,13,93,74,04,33,93,9على التبغ
8,86,86,55,76,87,16,86,8على المنتوجات الطاقية

1,00,90,70,60,60,80,70,8أخرى
11,69,18,67,46,97,05,45,1الرسوم الجمركية

5,05,36,05,55,35,75,56,1حقوق التسجيل والتمبر
15,613,911,78,710,59,313,210,1المداخيل غير الجبائية

5,25,74,94,26,15,15,55,9بما في ذلك مداخيل االحتكار واالستغالل

117745145421153309183230188496209909241399237077مجموع النفقات (بماليين الدراهم) (3)
البنية (%)

64,064,164,558,664,855,952,459,6السلع والخدمات
43,943,442,838,440,137,536,739,4األجور

20,120,721,620,224,718,315,720,2سلع و خدمات أخرى
15,212,812,69,99,28,47,68,5الدين العمومي

11,711,110,88,47,77,36,37,3الداخلي
3,51,71,81,61,51,11,31,2الخارجي

5,59,010,717,27,013,020,213,7الموازنة 
1,50,80,70,30,30,40,20,4بما في ذلك صندوق دعم األسعار

17,116,418,420,624,522,420,719,4نفقات اإلستثمار
0,91,11,21,21,41,31,20,9بما في ذلك الصندوق الخاص للطرق

المصادر :   وزارة اإلقتصاد والمالية
(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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 6- المالية العمومية (تابع 3) (1)
توقعاتمتوسط

2005-00200620072008200920102011
م.ق.م 
2012

4.6- مؤشرات المالية العمومية (بالنسبة للناتج الداخلي الخام)

22,323,425,427,023,622,823,522,2المداخيل العادية (2)
21,622,924,926,623,122,323,121,9المداخيل العادية (3)
18,219,721,924,320,620,120,019,6المداخيل الجبائية

7,28,89,811,99,88,58,68,4الضرائب المباشرة 
3,74,24,54,83,63,53,43,3بما في ذلك : الضريبة على الدخل
3,04,24,96,75,84,64,94,8الضريبة علـى الشركات

0,10,00,00,00,00,00,00,0البتانتا
0,10,30,30,30,30,30,20,3المساهمة اإلضافية
7,37,58,58,97,98,78,98,7الضرائب غير المباشرة

4,04,75,66,25,36,06,26,1الضريبة علـى القيمة المضافة
1,72,02,42,62,12,52,42,4في الداخل

2,32,73,33,63,13,53,83,7عند اإلستيراد
3,42,82,82,72,72,82,72,5الرسوم الداخلية على اإلستهـالك

1,21,01,01,00,91,00,90,9على التبغ
2,01,61,61,51,61,61,61,5على المنتوجات الطاقية

0,20,20,20,20,10,20,20,2أخرى
2,62,12,22,01,61,61,31,1الرسوم الجمركية

1,11,21,51,51,21,31,31,3حقوق التسجيل والتمبر
3,53,33,02,42,52,13,12,2المداخيل غير الجبائية

1,21,31,31,11,41,21,31,3بما في ذلك مداخيل االحتكار واالستغالل

25,525,224,926,625,727,529,627,2مجموع النفقات (2)(4)
24,824,724,426,225,227,029,226,9مجموع النفقات (3)(4)

21,621,721,822,820,921,223,722,3النفقات العادية (5)
21,221,521,622,720,821,123,722,2النفقات العادية (6)
16,316,216,015,616,715,315,516,2السلع والخدمات

11,210,910,710,210,310,310,910,7األجور
5,15,25,45,46,45,04,75,5سلع وخدمات أخرى

3,93,23,12,62,42,32,22,3الدين العمومي
3,02,82,72,22,02,01,92,0الداخلي
0,90,40,40,40,40,30,40,3الخارجي
1,42,32,74,61,83,66,03,7الموازنة

0,40,20,20,10,10,10,10,1بما في ذلك صندوق دعم األسعار
4,44,14,65,56,36,26,15,3نفقات اإلستثمار

0,20,30,30,30,40,40,30,3بما في ذلك الصندوق الخاص للطرق
0,1-0,3-0,71,83,64,22,71,6الرصيد العادي (5)
0,3-0,6-0,51,53,33,92,31,2الرصيد العادي (6)

2,7-3,9-2,4-0,21,53,73,10,2الرصيد األولي
5,0-6,1-4,7-2,2-1,70,60,4-3,7-رصيد الميزانية العامة

1,3-0,2-1,1-0,4-2,20,53,25,0-رصيد الميزانية العامة دون احتساب المقاصة
19,921,724,427,022,922,722,622,2الضغط الجبائي(7)

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات 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) دون احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق

(4) مع احتساب الرصيد الصافي للحسابات الخاصة للخزينة
(5) مع احتساب صندوق دعم األسعار
(6) دون احتساب صندوق دعم األسعار

(7) المداخيل الجبائية (مع احتساب حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة) بالنسبة للناتج الداخلي الخام
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 6- المالية العمومية (تتمة)
متوسط

2005-0020052006200720092010

5.6- المديونية العمومية (%)

17,314,213,812,39,810,0خدمة الدين العمومي بالنسبة للمداخيل العادية
13,412,312,010,68,38,4   خدمة الدين الداخلي بالنسبة للمداخيل العادية
4,02,01,81,71,51,7   خدمة الدين الخارجي بالنسبة للمداخيل العادية

15,212,112,812,69,99,2خدمة الدين العمومي بالنسبة  لمجموع النفقات العمومية
2,92,01,61,81,40,7اهتالك القروض الخارجية  بالنسبة للناتج الداخلي الخام

16,910,78,79,06,64,5عبء الدين الخارجي  بالنسبة للمداخيل العادية
3,82,52,02,31,81,1عبء الدين الخارجي  بالنسبة للناتج الداخلي الخام

63,462,157,353,547,347,1معدل المديونية للخزينة
43,349,046,042,837,436,4   مخزون الدين الداخلي بالنسبة للناتج الداخلي الخام
20,113,111,310,79,910,7   مخزون الدين الخارجي بالنسبة للناتج الداخلي الخام

6.6- إصدارات الخزينة العامة للمملكة : 

190041891721975263573662944248نفقات اإلستثمار (بمليون درهـــم)
6,316,219,939,020,8-3,1-نسبة النمو (%)

البنية حسب أهم الوزارات (%)

32,124,531,034,634,227,6المالية والخوصصة
10,313,411,310,311,411,6النجهــيز، التكوين المــهني ، و تكوين األطــر

9,68,87,46,45,110,1الفالحة والصيد البحري
9,69,710,710,07,312,3التربية الوطنية والتعليم العالي

3,94,54,54,44,64,8الداخلية
4,25,35,34,73,93,0الصحة العمومية

0,91,10,80,70,90,5العــــــــد ل
0,30,20,20,20,00,6الشؤون الخارجية والتعاون

29,032,528,928,632,629,7الوزارات األخرى ( بما في ذلك الميزانيات الملحقة)

76115114055105720112900140921143841نفقات التسيير (بمليون درهـــم)
7,36,824,82,1-13,037,7نسبة النمو (%)

البنية حسب أهم الوزارات (%)

16,923,325,025,536,431,5المالية والخوصصة
1,11,30,70,60,50,5النجهــيز، التكوين المــهني ، و تكوين األطــر

2,72,81,91,91,31,3الفالحة والصيد البحري
31,832,131,230,525,527,2التربية الوطنية والتعليم العالي

9,29,08,68,97,68,7الداخلية
5,75,45,35,65,05,5الصحة العمومية

2,22,12,02,21,71,5العــــــــد ل
1,91,41,71,51,01,3الشؤون الخارجية والتعاون

28,422,623,823,220,922,5الوزارات األخرى ( بما في ذلك الميزانيات الملحقة)

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية
- المندوبية السامية للتخطيط بالنسبة للناتج الداخلي الخام
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7- المؤشرات اإلجتماعية
متوسط

2005-00200520062007200920102011
1.7- الديمغرافيا

28988301723050630841311773151431851الساكنة (باأللف)(1)
54,655,556,056,456,957,357,7معدل التمدن (%)

50,350,450,550,650,650,750,8معدل األنوثة  (%)
البنية حسب فئات السن (%)(*)

على المستوى الوطني

31,630,429,829,128,628,027,5   0-14  سنة
21,120,620,520,420,320,119,9   15- 24 سنة
39,841,041,842,543,143,744,3   25- 59 سنة

7,58,08,08,08,08,18,3   60 سنة فما فوق
على المستوى الحضري 

27,827,527,026,426,025,525,2   0-14  سنة
20,119,919,719,419,218,918,5   15- 24 سنة
44,744,945,746,147,147,648,0   25- 59 سنة

7,47,67,78,07,88,08,3   60 سنة فما فوق

5417585459826111623963686517عدد األسر (2)
63,461,261,962,463,063,564,0الوسط الحضري
5,45,25,15,05,04,94,9متوسط عدد أفراد األسر
4,64,74,64,64,54,54,4الوسط الحضري
6,75,95,95,95,85,85,7الوسط القروي

19982004200520062007200820092010

3,002,502,422,372,332,302,232,20معدل الخصوبة (3)
2,302,102,042,032,012,002,001,84الوسط الحضري
4,003,102,772,702,70الوسط القروي

2005-0004/0505/0606/0707/0808/0909/1010/11
21,220,22019,819,519,218,818,7المعدل الخام للوالدات (بالنسبة لأللف)

19,217,917,817,817,717,616,216,4الوسط الحضري
23,823,122,822,321,921,422,821,9الوسط القروي

5,75,55,55,55,55,75,6المعدل الخام للوفيات (بالنسبة لأللف)
15,514,714,514,314,013,513,2المعدل الخام للتزايد الديمغرافي (بالنسبة لأللف)

1990199420042010
2.7- التربية والتكوين

52,563,587,994,9معدل التمدرس الخاص بالتعليم االساسي (6-11 سنة)(%) (4)
35,947,682,894,0الوسط القروي

22,534,777,891,8اإلناث بالوسط القروي
2005-0004/0505/0606/0707/0808/0909/1010/11

735748690568705070702522669365717952673759740196عدد تالميذ التعليم األولي
33,3(5)14,212,212,918,921,928,233,5بما في ذلك التعليم العصري (%)

عدد التالميذ والطلبة
3955756,54022600394383139391543878640386383839452014001313التعليم اإلبتدائي

94,793,492,791,691,190,489,288,2نسبة القطاع العام (%) 
1107369,31231752131714913968961438102144735414330891456849التعليم الثانوي اإلعدادي

98,197,396,896,595,994,894,193,4نسبة القطاع العام (%) 
543978633409656796681369713633784935861516921527التعليم الثانوي التأهيلي

94,394,794,293,794,193,292,592,0نسبة القطاع العام (%) 
285640309115322164295034315844324183343123التعليم العالي (القطاعين العام والخاص)(6)
تطور عدد األطر التعليمية  في القطاع العام

131388134633131625129123128148127495127823127100التعليم اإلبتدائي
5390156281542415439154716548755517656521التعليم الثانوي اإلعدادي
3378635675351303481035779362103858341213التعليم الثانوي التأهيلي

101401064097739867999510095التعليم العالي الجامعي (الهيئة المداومة)
المصادر :  - وزارة التربية الوطنية

- وزارة التعليم العالي  والبحث العلمي وتكوين األطر
- المندوبية السامية للتخطيط

(1) إسقاطات مركز الدراسات واألبحاث الديمغرافية لسنة 2006
(2)  دون احتساب الرحل

(3)المصدر : اإلحصاء العام للسكان والسكنى بالنسبة لسنتي 1994 و 2004 ، البحث الوطني حول الصحة والسكان بالنسبة لسنة 1990
 والبحث الوطني حول مستوى معيشة األسر بالنسبة لسنة 1998

(4) نسبة السكان الممدرسين الخاصة بالفئة العمرية 6-11 سنة ايا كان المستوى الدراسي
(5) بما في ذلك 7,8% للتعليم األولي العام

(6) دون احتساب تكوين األطر والتكوين المهني ما بعد البكالوريا.
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7- المؤشرات اإلجتماعية (تابع1)
متوسط

2005-0004/0505/0606/0707/0808/0909/1010/11
104335329467341334487374562886836عدد األساتذة في التكوين البيداغوجي

71,150,924,429,432,923,931,835,7نسبة المعلمين (%)
17,723,235,031,634,129,934,427,7نسبة أساتذة السلك األول (%)
7,515,424,824,524,737,329,531,8نسبة أساتذة السلك الثاني (%)
3,710,515,814,68,38,94,34,8نسبة األساتذة المبرزين (%)

84869106029120331135670150867175328187722210760تطور أعداد المتدربين حسب مستوى التكوين المهني (1)
15,016,114,912,211,612,911,113,0التخصص (%)

44,835,235,232,931,128,728,225,0التأهيل (%)
40,248,749,954,957,358,460,762,0التقني (%)

19821994199820042008(3)2009(*)2010(3)
65,054,948,344,140,539,730,0معدل األمية ( بـ %) (2)

44,036,933,730,428,828,4الحضري 
81,775,466,961,956,755,6القروي

2005-002005200620072008200920102011
2181024994329583445134498403334312644004تطور ميزانية التسيير لوزارة التربية الوطنية (بمليون درهم) (4)

31,832,131,230,525,527,231,529,0نسبتها في الميزانية العامة للدولة (%)
17851824234526452932569162934066تطور ميزانية اإلستثمار لوزارة التربية الوطنية (بمليون درهم) (4)

9,79,810,710,07,312,311,77,5نسبتها في الميزانية العامة للدولة (%)
2359626818353033709637430460254941948070تطور الميزانية ااإلجمالية لوزارة التربية الوطنية (بمليون درهم) (4)

25,220,327,826,621,124,525,923,4نسبتها في الميزانية العامة للدولة (%)
3.7- التشغيل واألجور

1.3.7- نشاط الساكنة، التشغيل والبطالة (15 سنة فما فوق)

1048010825109901114811267113141144211538عدد السكان النشيطين ( باآللف)
53285449557857465874591659936090الوسط الحضري 
51515376541254025393539854495448الوسط القروي

البنية حسب فئات السن (%)

على المستوى الوطني

1525,423,622,822,321,820,720,1- 24 سنة
2551,151,050,650,650,650,750,8- 44 سنة
4517,419,020,721,121,722,722,8 - 59 سنة

على المستوى الحضري 

1519,719,218,017,917,315,815,4- 24 سنة
2558,557,256,856,556,356,456,4- 44 سنة
4518,019,521,922,123,024,424,6 - 59 سنة

معدل النشاط  ( بـ %) 

51,751,551,351,050,649,949,649,2المعدل الوطني
77,576,276,476,175,975,374,774,3ذكور
27,027,927,227,126,625,825,925,5إناث

45,644,944,744,944,744,043,643,3المعدل الحضري 
72,270,871,471,571,670,870,370,1ذكور
20,420,119,319,619,318,618,418,1إناث

60,360,760,559,759,058,458,458,0المعدل القروي
84,383,683,482,682,081,981,180,5ذكور
36,538,638,437,737,036,136,936,6إناث

المصادر :  - وزارة اإلقتصاد والمالية
- المندوبية السامية للتخطيط

(1) تهم القطاع العمومي
(2)المصدر : اإلحصاء العام للسكان والسكنى بالنسبة لسنة 1971، 1982، 1994، 2004  والبحث الوطني حول مستوى معيشة األسر بالنسبة لسنة 1998

(3) نتائج البحث الوطني حول األمية وعدم التمدرس والهدر المدرسي (نهاية 2006)
(4) تهم نفقات وزارة التربية الوطنية و وزارة التعليم العالي 

(*) التقرير الوطني حول ا هداف األلفية للتنمية 2010
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7- المؤشرات اإلجتماعية (تابع2)
متوسط

2005-002005200620072008200920102011

9254962899281005610189102841040510510عدد السكان النشيطين المشتغلين ( باآللف)
43034444471448605013510151705273الحضريون 
49515184521451965176518452355237القرويون

البنية حسب فئات السن (%)

على المستوى الوطني

1523,722,021,120,519,718,718,2- 24 سنة
2550,350,050,250,150,450,450,7- 44 سنة
4519,120,822,322,823,424,424,4 - 59 سنة

على المستوى الحضري 

1516,817,316,917,317,015,715,5- 24 سنة
2558,256,857,056,556,456,556,5- 44 سنة
4521,323,025,025,226,027,427,6 - 59 سنة

على المستوى القروي

1531,629,729,528,527,727,026,5- 24 سنة
2543,344,244,144,244,544,545,0- 44 سنة
4517,319,019,920,620,921,421,3 - 59 سنة

بنية السكان الحضريين النشيطين المشتغلين حسب قطاعات اإلنتاج (%)

5,15,25,35,65,55,04,8الفالحة والغابات والصيد البحري
22,822,421,320,920,920,220,2الصناعة

9,29,310,210,711,211,812,4البناء واألشغال العمومية
21,522,220,420,019,920,020,2التجارة بالجملة و بالتقسيط

5,76,46,46,46,86,77,0النـــقل والتخزين والمواصالت
35,734,436,236,135,636,135,3الخدمات واإلدارة العمومية

0,10,10,20,20,20,20,2أنشطة غير مصنفة

12251197106210921078102910371028عدد السكان النشيطين العاطلين ( باآللف)
10251005864886861816823817الحضريون 
200192199206217214214211القرويون

27,128,127,127,327,527,628,330,6معدل أنوثة السكان النشيطين العاطلين
30,031,029,830,330,831,331,334,0في الوسط الحضري 
12,513,315,614,314,713,416,717,7في الوسط القروي

معدل البطالة حسب الجنس (%)

11,711,19,79,89,69,19,18,9المعدل الوطني
11,611,09,79,89,59,08,98,4ذكور
11,911,39,79,99,79,59,610,2إناث

19,318,415,515,414,713,813,713,4المعدل الحضري 
17,516,513,913,913,012,112,111,3ذكور
25,124,920,920,820,319,819,821,2إناث

3,93,63,73,84,04,03,93,9المعدل القروي
4,94,64,64,85,15,04,84,7ذكور
1,61,51,81,71,81,72,02,1إناث

المصادر :  - المندوبية السامية للتخطيط
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7- المؤشرات اإلجتماعية (تابع3)
متوسط

2005-002005200620072008200920102011
معدل البطالة بالوسط الحضري حسب فئات السن (%) 

1534,732,931,731,631,831,831,332,2- 24 سنة
2519,819,615,615,814,714,013,513,3- 44 سنة
454,34,13,83,43,43,13,4 - 59 سنة 

معدل البطالة بالوسط القروي حسب فئات السن (%) 

156,45,96,47,08,78,78,48,7- 24 سنة
254,03,83,63,73,23,23,23,1- 44 سنة
451,31,01,61,31,21,21,3 - 59 سنة 

معدل البطالة بالوسط الحضري حسب الشهادة المحصل عليها

11,210,09,29,08,37,78,17,0بدون شهادة
26,424,921,921,220,619,118,5مستوى متوسط 
27,026,819,220,319,017,817,5مستوى  عالي

26,725,720,820,820,018,618,118,3حاصل على شهادة
معدل البطالة بالوسط القروي حسب الشهادة المحصل عليها

2,62,52,52,62,62,52,42,3بدون شهادة
13,310,611,211,412,211,811,411,2حاصل على شهادة

4.7-الصحة

2102192418501637عدد السكان لكل طبيب ( في القطاعين العمومي والخاص) (2)
12243118681200612002عدد السكان لكل مؤسسة للعالج الطبي الضروري (2)

4423859434688342921064607126مجموع أيام التطبيب (باآلالف) (2)
1126117411731134عدد السكان لكل ممرض (2)

2422254525922626تطور عدد مؤسسات العالج الطبي الضروري (2)

أمل الحياة عند الوالدة (بالسنوات)

69,070,871,071,271,471,673,9ذكور
72,573,273,573,773,974,275,6إناث

198719921995199719982004
35,941,550,358,458,863,0نسبة استعمال وسائل منع الحمل (%) (3)

51,954,464,265,865,865,5الوسط الحضري 
24,631,539,251,750,759,7الوسط القروي

1971198519942004(4)20072008(*)
5.7- مستوى المعيشة  والتجهيزات األ ساسية

42,72116,514,28,98,8معدل الفقر (%) 
38,313,310,47,94,84,7الوسط الحضري 
44,726,823,022,014,414,2الوسط القروي

198519911998200120072008(*)
عشريات اإلنفاق الكلي لكل أسرة (5)

101,92,12,62,62,62,6% من األسر األكثر فقرا
1030,529,228,832,133,133,0% من األسر األكثر غنى

12,213,911,812,312,7الفرق بين العشريين

المصادر :  - المندوبية السامية للتخطيط
(1) 45 سنة فما فوق,

(2) المعطيات الخاصة بسنتي 2007 و 2010 توافق على التوالي يونيو 2007 و يونيو 2010,
(3) المصدر : البحث الوطني حول استهالك ونفقات األسر 1984/1985 بالنسبة لسنة 1985، اإلحصاء العام للسكان والسكنى بالنسبة لسنوات 1960، و1971، و1994، و2005

(4) المصدر : البحث الوطني حول استهالك ونفقات األسر 2007
(5) المصدر : اإلحصاء العام للسكان والسكنى بالنسبة لسنة 1971، والبحث الوطني حول استهالك ونفقات األسر 1984/1985 بالنسبة لسنة 1985،

 والبحث الوطني حول مستوى معيشة األسر بالنسبة لسنوات 1991 ، و1998 ، و2001 
(*) التقرير الوطني حول ا هداف األلفية للتنمية 2010
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7- المؤشرات اإلجتماعية (تتمة)

199820012004200720082009

55,965,271,687,290,492,4الدور المزودة بالكهرباء (%) (1)
86,191,489,996,397,497,4الوسط الحضري 
15,625,843,272,680,083,9الوسط القروي

متوسط
2005-002005200620072008200920102011

55,570,080,086,087,089,091,092,0نسبة الساكنة القروية المستفيدة من الماء الصالح للشرب
برنامج كهربة العالم القروي

60,881,088,093,095,496,596,897,4نسبة كهربة القرى (%)
6621420159817671867191819061987عدد المنخرطين

975122632276733163934419356703315037623عدد القرى

المصادر :  - المندوبية السامية للتخطيط
- وزارة الصحة

(1)المصدر : اإلحصاء العام للسكان والسكنى بالنسبة لسنة 2004  والبحث الوطني حول مستوى معيشة األسر بالنسبة لسنوات 1991 ، و1998 ، و2001 
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