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 مقدمـــة عامـــة

 1 

 عامـــة قدمـــةم
انتعاش االقتصاد في ظلها واصل يت ،ظرفية دولية مضطربة 2016شروع قانون املالية لسنة يصادف م

 ، الدول املتقدمة تطور اقتصاد آفاقبالرغم من تحسن بوتيرة متباينة حسب املناطق والبلدان. ف لكن العالمي

النمو لدى بعض الدول الناشئة  فاقآتدهور  عا جراءستعرف تراج البلدان الناشئة والناميةفإن اقتصاديات 

 الكبرى والدول املصدرة للنفط.

جنوب وشرق البحر دول  تسم بهاالتي ت ،لوضعية االقتصادية الهشة نسبيافإن اى املستوى اإلقليمي، علو 

أمام ضرورة  تهابرمتضع املنطقة ، الدولية و االقليمية الظرفية إكراهات، والتي الزالت تواجه األبيض املتوسط

التي تمر  لوضعية الصعبةلعل ا. و املشتركةالتحديات االقتصادية  استشراف حلول جديدة تمكن من تجاوز 

دينامية العلى  ةمتفاوتتأثيرات البحر األبيض املتوسط، خصوصا في جنوبه، ستكون لها دول منها بعض 

طور نموذجه التنموي، وما تحبل به من الوطني مع ما تفرضه من تحديات جديدة أمام تالقتصاد الحالية ل

فرص ليس فقط لتكريس مكتسباته، بل لتقوية إمكاناته وتعزيز قدرته على أن يشكل نموذجا يحتدى به 

 ويغذي آماال جديدة لخروج بلدان املنطقة من أزماتها.

ي واالجتماعي لتقدم البالد، قد عزز بالتأكيد التحول االقتصاد 2011إن الزخم الواعد الذي منحه دستور 

 الذي أطلقته االستراتيجيات القطاعية في محيط دولي وإقليمي غير مساعد. 

إضافة إلى ذلك، استمر تطعيم السياسات العمومية بتوجهات جديدة ومقاربات متجددة على ضوء 

الخطابات امللكية السامية التي ضخت نفسا جديدا لفعل عمومي حريص على األخذ بمنطق القرب 

قتضيات تنمية مستدامة ومدمجة أكرر عدالة، بحي  يتم من خاللها إدماج أبعاد جديدة وعلى ومستحضر مل

 الخصوص منها األبعاد الالمادية.

إن إدماج البعد املجالي في السياسات العمومية الذي يقتضيه تفعيل الجهوية املوسعة، موازاة مع أهمية 

ية يطرح تحديات جديدة من أجل انخراط املغرب في التمسك باالنفتاح املستمر على سالسل القيم العامل

اقتصاد املعرفة بما يستلزمه من إنعاش للتكوين والبح ، ودعم لخلق الرروات وحرص على توزيعها العادل في 

إطار يؤمن استدامتها وحفاظها على البيئة، وهي عوامل كلها تزداد أهمية وتطرح نفسها كروافد ال محيد عنها 

لجيل جديد من اإلصالحات تيسر ولوج املواطنات واملواطنين إلى حقوق اإلنسان املتعارف في صياغة أجندة 

 عليها دوليا بمختلف مكوناتها.

تعزيز التحدي  والتحول الظرف الراهن هو  في املركزي  الرهان سيبقىوفي سياق تفعيل الجهوية املتقدمة، 

اإلصالحات الهيكلية الكبرى بهدف تحقيق نمو  التدريجي والعميق للنسيج اإلنتاجي الوطني وتسريع وتيرة
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تلك املبنية على النوع املجالية و و وارق االجتماعية اقتصادي متوازن ومستدام يمكن من تقليص الف

 .االجتماعي

ه األول، ء، في جز2016سيتطرق التقرير االقتصادي واملالي لسنة  على ضوء هذه اإليضاحات االستراتيجية،

 والتحدياتشكاالت أهم اإل سعيا نحو إبراز  ،حيط الدولي واإلقليميلذي يشهده املا تطور مساءلة الإلى 

من الفرص التي يجب اغتنامها املطروحة واألكرر راهنية وإلحاحا. ويروم هذا الجزء من التقرير التأكيد على 

 متوسطي-أورو فضاء بناءفي  بالدنا إلى اإلسهام طموحلالقتصاد الوطني بما يخدم  اإليجابي تموقعال تعزيز أجل

مندمجة تعزز الحضور الوازن للمغرب و مولية رؤية شفي إطار إفريقيا  دينامي ومتضامن أكرر انفتاحا على

 .جنوب-وريادته للتعاون جنوب

ضرورة تحقيق  بالنظر إلىلالستراتيجيات القطاعية  مستفيضا لتقرير تحليالهذا اوسيقدم الجزء الثاني ل

املغرب انخرط في عملية تحول هيكلي ساهمت فيه بشكل كبير ذلك أن  .إدماجار تنمية بشرية مستدامة أكر

التحدي املطروح بالنسبة للمغرب إال أن في االقتصاد العالمي.  هاندماجطموحة عززت من ية سياسات قطاع

أيضا ضمان استفادة أوسع شرائح يقتض ي ومناصب الشغل، بل  اتخلق الررو مضاعفة فقط على ال يقتصر

 كنة.السا

في  عتمدةجية امليف اإلجراءات االستراتييلشغل تكعلى اويتطلب تسريع النمو وامتصاص الطلب اإلضافي 

مختلف القطاعات مع تطور السياق الداخلي والخارجي للبالد على حد سواء وذلك لكسب رهانات التنافسية 

 وجاذبية بالدنا لالستثمارات األجنبية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية.

حتية األساسية املخططات القطاعية كذلك، مواصلة تأهيل البنيات التاالستراتيجيات و ويتطلب تنفيذ هذه 

بين القطاعين العام والخاص، باإلضافة إلى ضرورة تعبئة موارد مالية مهمة، وبالتالي  ةوذلك من خالل الشراك

ضمان التوازن والتكامل ل الهادفةمية برامج التنمريحة للتصرف في امليزانية قصد تمويل هوامش  البح  عن

 .وتقليص الفوارق االجتماعية واملجالية بين املناطق الحضرية والقروية

سنوات ال متعددةوسيمكن اعتماد القانون التنظيمي الجديد لقانون املالية، الذي يقوم أساسا على البرمجة 

سيركز  ،وعليه ة.يممو من استدامة املالية العيضا مب ة،امليزاناتي املنظومةالشفافية واملساءلة، من تعزيز على و 

وعلى  موميةاملالية الع مسارعلى بعة املالي، على تأثير اإلصالحات املتالجزء الثال  من التقرير االقتصادي و 

 .عموما السنوات األخيرة طبعتت التي حوال الت

كما اقترحتها الحكومة،  2016سنة مشروع قانون املالية لالتي جاء بها  اإلجراءات كما سيتم استعراض مجمل

استكماال للتحليالت التي تضمنتها هذه النسخة من التقرير االقتصادي واملالي، الذي يحاول في نهاية املطاف، 

 .أن يضع مشروع قانون املالية في سياقه ويوضح أولوياته ومضامينه وتوازناته األساسية
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 قليميالجزء األول :املغرب في محيطه الدولي واإل
راهن مجموعة من الصعوبات تحول دون استعادته ملستويات النمو املسجلة سابقا العالمي في الوقت الواجه اإلقتصاد ي

، في حين يتوقع أن يسجل ارتفاعا 2014نة % س3,4بعدما بلغ  2015% سنة 3,1، حي  سيظل نموه محدودا في معدل 

أن يتحسن  ومن املنتظرهكذا ، حسب التوقعات األخيرة لصندوق النقد الدولي. 2016% سنة 3,6طفيفا ليصل إلى حدود 

بعد  2016% سنة 2,8دول املتقدمة نتيجة ارتفاع معدل نمو االقتصاد األمريكي الذي سيصل إلى لل االقتصادي نموال

أقل بكثير مما هو مطلوب للعودة إلى مستويات النمو ما قبل تظل معدالت  وهي. 2014% سنة 2,4و 2015% سنة 2,6

ال يزال انتعاش االقتصاد األوروبي معتدال وهشا، في حين ال يعرف النمو في البلدان الناشئة والبلدان ، حي  األزمة

والبلدان املصدرة  ،كالصين والبرازيلالدول الناشئة  النامية االستمرارية الالزمة، بسبب تراجع النمو املتوقع في كبرى 

 روسيا. ك للنفط

وقد شكل انخفاض أسعار النفط محفزا للنمو في العديد من البلدان املستوردة للنفط، لكنه أثر سلبا على النشاط 

ختالف معدالت االقتصادي في البلدان املصدرة له. كما عرفت أسعار صرف العمالت الرئيسية تقلبات كثيرة، جراء ا

 .النمو بين الدول والسياسات النقدية وانخفاض أسعار النفط

 عززتات أوروبا واليابان والتي يانخفاض قيمة األورو والين بانتعاش نسبي القتصاد لصالحوقد أدى ضبط سعر الصرف 

ن تحسن الطلب ضعيفا. ومك الذي الزال نموها االقتصادي دون التمكن من تحسين خارجية،النافسية تها التقدر 

الداخلي بالواليات املتحدة األمريكية من تحقيق هامش تحرك مهم الحتواء اآلثار السلبية الرتفاع الدوالر. غير أن التباطؤ 

ات الناشئة واالنتعاش االقتصادي الطفيف للدول املتقدمة سيحدان من تحسن التجارة واإلنتاج يالحالي لنمو االقتصاد

 .العالمي

ارتفاع حجم التجارة العاملية. وفي  د مناالقتصاد العالمي معتدلة، مما سيحنمو رجح أن تظل دينامية وهكذا، فمن امل

 هافي الواليات املتحدة وأوروبا، لم تستطع الصين إعادة التوازن لنموذج املعتدلغياب طلب دولي قوي بسبب االنتعاش 

ض قيمة اليوان لن يكون كافيا إلضفاء دينامية جديدة نحو السوق الداخلية، كما أن انخفا اموجهالذي أصبح  ي نمو تال

للنمو على املدى القصير. أما أوروبا التي اعتمدت بشكل أكبر على منطقتها، فتواجه عددا من املشاكل الهيكلية، كما يظل 

 .للنمو االقتصادي روافدا جديدةوإفريقيا محدودا وغير كاف ليشكل اندماج املنطقة املتوسطية 

السياق، يظل االقتصاد املغربي مرتبطا بأوروبا على مستوى التجارة الخارجية والتدفقات االستثمارية، والتي وفي هذا 

. كما تزال املبادالت التجارية بين دول املغرب العربي محدودة على املدى املتوسط كافيةتبقى نسب النمو املتوقعة بها غير 

 .وال تشكل محركا جديدا للنمو

 على تعزيز املغربعمل واعتدال النشاط االقتصادي في أوروبا، يندماج منطقة البحر األبيض املتوسط ضعف ا في ظلو

متوسطية موسعة نحو إفريقيا. -منطقة أوروتحقيق طمح للمساهمة في ذاخل منظومة االقتصاد العالمي ويموقعه 

ار من أجل خلق فضاء للنمو واالزدهار. كما ويمكن للمغرب العربي، وضمنه املغرب، أن يلعب دورا رئيسيا في هذا اإلط

إلى إقامة شراكات مع مناطق أخرى من العالم، خاصة مع الدول العربية واألمريكية واآلسيوية  من خاللاملغرب سعى ي

 .الثالثية اتالشراك لدعمإفريقيا  داخل موقعه ةقويت

تحول هيكلي معتمدا على  مسلسلانخرط املغرب في في االقتصاد العالمي،  هندماجتعزيز االرامية إلى  هلجهود موازاةو 

متوسطية واملغرب العربي وإفريقيا. وتتجلى مزايا هذا -ترسيخ مكانته في املنطقة األوروعلى و  واعدة سياسات قطاعية

التوجه في بروز قاطرات جديدة للنمو في مجال الصناعات التصديرية ذات القيمة املضافة العالية، خاصة صناعة 
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نسبي في جودة وتموقع منتجاتنا في السوق الدولية خالل  ارتفاع ، و التي كان لها الشأن فيات وأجزاء الطائراتالسيار 

بلدنا  مكانةالتواجد املتزايد للشركات املغربية في العديد من دول إفريقيا جنوب الصحراء  دعمي. كما السنوات األخيرة

اذبية بالدنا لالستثمار األجنبي وتموقع االقتصاد الوطني، كما تشهد تطور ج ولعلإقليمي للتجارة واالستثمار.  كمحور 

خالل  التي اعتمدها املغربإلصالحات املؤسساتية والقطاعية لخير دليل على نجاعة ابذلك تقارير املنظمات الدولية، 

 السنوات األخيرة.

 معتدلة بوتيرة االقتصادي االنتعاش استمرار العالمي: االقتصادي النمو .1

 .2008/2009ال يزال انتعاش االقتصاد العالمي هشا وضعيفا بعد ست سنوات من الكساد الكبير الذي شهده العالم في 

العالمي خالل الفترة  اإلجمالي الداخلي الناتج لنمو السنوي  املتوسط بلغ ،2010اك املؤقت والقوي لسنة االستدر  بعدف

 .20071-2003 خالل الفترة %5,1متوسط  مقابل %3,5حوالي  2011-2015

 ،(%2,2 مقابل %0,6) األورو منطقة خاصة ،(%2,8 مقابل %1,6) املتقدمة وقد شمل ضعف النمو كال من البلدان 

العالمي  النمو عشتني أن يرتقب وفيما يتعلق بالتوقعات االقتصادية،(. %7,7 مقابل %5,0) والنامية الناشئة والبلدان

 االنتعاش حي  أن ،الدولي النقد صندوق  لتوقعات وفقا ،%4 معدل ليقارب املقبلة سنوات الخمس مدى على تدريجيا

 .املتقدمة اتياالقتصاد في معتدل نمو قابلهسي الناميةو  الناشئة البلدان في املتوقع

 

 نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي: تطور  1مبيان 

 
 

امل منها التراكم املفرط للدين العام لعدة عو  ،2008/2009ويعزى االنتعاش الضعيف لالقتصاد العالمي، بعد أزمة 

والخاص وهشاشة القطاع املصرفي في البلدان املتقدمة، وفقدان السياسات النقدية التوسعية لفعاليتها، واآلثار املقيدة 

الصين  للسياسات التقشف املعتمدة في منطقة األورو وخارجها، وتدهور نموذج النمو في بعض الدول الناشئة الكبرى مث

  تأخر تطبيق اإلصالحات الهيكلية الالزمة.رازيل، و والب

 

                                                 
1
 .2002و 2001انهيار البورصة خالل سنوات بدورة النمو التي عقبت أزمة  2007و 2003تميزت املرحلة ما بين  
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لنشاط االقتصادي في الدول لسبي نتحسن تدريجي للنمو االقتصادي في الدول املتقدمة وتباطؤ . 1.1

 الناشئة والنامية 

سياسات النقدية املالئمة، ال تجة عنالنا النشاط االقتصادي العالمي تدريجيا، مدعما بالظروف املالية ينتعشيتوقع أن 

 نمو العالمي معدللوتراجع مستويات أسعار النفط الذي دعم اقتصاد البلدان املستوردة. ومن املتوقع أن يسجل ا

الواليات املتحدة،  قب أن يعوض انتعاش اقتصادتر . ومن امل2014 سنة %3,4و 2015 سنة %3,1بعد  2016سنة  3,6%2

 .الصين خاصةالنامية، الناشئة و  البلدان بعض ان من التباطؤ املتوقع لنمو اقتصادوالياب باوبمستوى أقل في أورو 

حي   ،2014 سنة %1,8 و 2015 سنة %2مقابل  2016 سنة %2,2فمن املتوقع أن يتعزز نمو الدول املتقدمة ليسجل 

االنتعاش أن . ويبدو ةالسلبي ملخاطردعمت التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية النمو في هذه الدول وقللت من ا

 .الواليات املتحدة سيكون أقوى من ذلك الذي ستسجله منطقة األورو ستعرفهالذي 

القارس ، جراء موجة البرد 2015املؤقت املسجل في أوائل سنة ففي الواليات املتحدة األمريكية، وبعد األداء الضعيف و 

سنة  %2,8و 2015سنة  %2,6ع أن يتحسن النمو االقتصادي تدريجيا ليسجل واالرتفاع الحاد في قيمة الدوالر، من املتوق

. وسيتحسن الطلب الكلي بدعم من الظروف النقدية املالئمة وانخفاض أسعار الطاقة 2014سنة  %2,4مقابل  2016

نفاق االستهالكي ية. كما سيشجع االنتعاش املستمر لسوق الشغل اإل اتسياسة امليزانلتزامنا مع تبدد اآلثار السلبية ل

 شتنبرخالل شهر  %5,1معدل البطالة انخفاضه ليسجل أدنى مستوى له منذ سبع سنوات )كما سيواصل لألسر. 

 . االقتصادية األخرى مشجعة تبقى مؤشرات الظرفية ،إجماالو (. 2015

 في استعادةاالقتصاد  ستمر، ي2014مة املضافة سنة وفي اليابان، وبعد االنكماش الناتج عن الزيادة في الضريبة على القي

. واستفاد االنتعاش من 2016سنة  %1و 2015سنة  %0,6أن يسجل معدل نمو بحوالي  عانتعاشه تدريجيا، حي  يتوق

انخفاض أسعار النفط، واستمرار السياسة النقدية املالئمة، وانخفاض قيمة الين الذي دعم الصادرات، إضافة إلى 

. إال أن ضعف النمو املحتمل في 2015زيادة الثانية في الضريبة على القيمة املضافة التي كانت مقررة في أكتوبر تأجيل ال

(، يشكالن 2014من الناتج الداخلي الخام سنة  %246مستوى الدين العمومي ) الحاد فياإلرتفاع اليابان إضافة إلى 

نقدية ال تهسياس فيالبنك املركزي الياباني  ستمرقب أن يتر ياق، من امل. وفي هذا الستعافي االقتصاد مصدر صعوبات

 .%2الوصول إلى معدل تضخم في حدود  قصدالئمة امل

حي  من املتوقع أن يسجل نمو الناتج الداخلي الخام  ،في منطقة األورو، سيستمر االقتصاد في االنتعاش بوتيرة معتدلةو

لمستويات املنخفضة ألسعار ل، نتيجة 2014سنة  %0,9و 2015 سنة %1,5بعد  2016سنة  %1,6للمنطقة معدل 

في اإلستمرار إلى إضافة سعر صرف األورو، مما عزز القدرة التنافسية للصادرات،  انخفاضالنفط وأسعار الفائدة، و 

 .سياسة نقدية مالئمة وتطبيق سياسة مالية أقل تقييدا نهج

 سنة %1,5 بعد 2016 سنة %1,6) أملانيا خاصة األعضاء، أهم الدول  األورواالقتصادي ملنطقة  وسيشمل هذا االنتعاش

 بعد %2,5)يرة نمو قوية نسبيا تو  ي ستعرفتلوإسبانيا ا( %0,8 بعد %1,3) وإيطاليا ،(%1,2 بعد %1,5) وفرنسا ،(2015

3,1%). 

 

                                                 
2
 (.2015حسب توقعات صندوق النقد الدولي )أكتوبر  
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 لي الخام الحقيقي ومعدل البطالةتطور نمو الناتج الداخ: 2 مبيان 

 

 منظمة من طرف خصوصا ،2015 خالل سنة األورو ملنطقة النمو االقتصادي من توقعات تم الرفع السياق، هذا وفي

األورو ستظل  منطقة الشغل في لسوق  إعادة التوازن  وتيرة إال أن. 3األوروبية ةاالقتصادية واملفوضي والتنمية التعاون 

، 2014سنة  %11,6و 2015سنة  %11بعد  2016سنة  %10,6حي  سيتراجع معدل البطالة تدريجيا، ليصل إلى  ،بطيئة

 .4صندوق النقد الدوليحسب 

، سيستمر البنك املركزي األوروبي في 5دالت التضخمولتحفيز اقتصاد املنطقة واحتواء املخاطر املرتبطة بانخفاض مع

تنفيذ برنامج التوسع الكمي الذي من شأنه تخفيض سعر صرف األورو. وهكذا، أطلق البنك املركزي األوروبي، في مارس 

في مليار أورو  60مليار أورو على األقل من السندات السيادية وأصول القطاع الخاص، بنحو  1.100، برنامج شراء 2015

. باإلضافة إلى ذلك، أبقى البنك املركزي األوروبي على سعر الفائدة دون تغيير عند أدنى 2016الشهر حتى شتنبر 

 .%0,05في حدود  2014مستوياته منذ شتنبر 

، 2014سنة  %4,6بعد  %4بتحقيقه ملعدل  2015ات الناشئة والنامية خالل سنة ياالقتصاد نموتباطأ يويتوقع أن 

 %4,5نفط، قبل أن يسجل انتعاشا معتدال بحوالي للبعض الدول الناشئة الكبرى والدول املصدرة نمو ة تدهور نتيج

وباآلثار املترتبة عن  اتيداخلية لالقتصاد بإكراهات تتعلقمخاطر عدة . ويظل نمو الدول الناشئة محاطا ب2016سنة 

 .تشديد السياسة النقدية األمريكية

سنة  %6,4في دول آسيا الناشئة )نسبيا قويا معدالت النمو مختلفة بين البلدان واملناطق، حي  سيبقى النمو  وتظل

الجديدة للهند  ميةالديناب( %6,8بعد  %6,3(. كما سيتم تعويض تباطؤ االقتصاد الصيني )2015سنة  %6,5بعد  2016

( بسبب تشديد السياسات %3-بعد  %1-) ع أن يتباطأ النشاط االقتصادي(. وفي البرازيل، من املتوق%7,3بعد  7,5%)

( في أعقاب %3,8-بعد  %0,6-)االقتصاد تباطؤ أداء  واصلتثقة القطاع الخاص. وفي روسيا، سي تراجعو  يةاملاكرواقتصاد

 .أسعار النفط وآثار التوترات الجيوسياسية املتعلقة باألزمة األوكرانية تراجع

سيتأثر خالل العقد األخير. كما ة حققاملتائج نمن الأقل الناشئة  اتيالقتصادل ةاملتوقع تبقى نسب النمووبصفة عامة، 

ما أن الهيكلية الداخلية، فضال عن آثار انخفاض ضخ السيولة من قبل البنك املركزي األمريكي. ك نمو هذه الدول بالقيود

 .ات الناشئة الكبرى سيزيد من هشاشتهايتقلب األسواق وخروج الرساميل من عدد من االقتصاد

                                                 
(. كما 2014نونبر  حسب توقعات %1,7و %1,1)مقابل  2016سنة  %1,9و 2015سنة  %1,6االقتصادية توقعات نمو منطقة األورو إلى  والتنمية التعاون  رفعت منظمة 3

    .2015توقعات فبراير  حسب %1,3مقابل  2015سنة  %1,5رفعت املفوضية األوربية من توقعاتها الخاصة بنمو املنطقة إلى 
4
 .2015توقعات أكتوبر  
5
  .%2من  ااألوروبي يستهدف معدال قريب أن البنك املركزي  في حين، )2015في يونيو  %0,2(منخفضا معدل التضخم في منطقة األورو يبقى  



 لقييميالمغرب في محيطه الدولي واإل:  األول الجزء

 

 7 

 : نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي  3مبيان 

 

 بعد 2016سنة  %3,8 ليسجل إفريقيا وشمال طاألوس الشرق  منطقة في االقتصادي تدريجيا يتعزز النمو أن املتوقع ومن

 مستويات انخفاض حي  أن ،(2015 كتوبرأ) الدولي النقد لتوقعات صندوق  وفقا ،2014 سنة %2,6و 2015 سنة 2,3%

 البلدان في االنتعاش االقتصادي سيدعم في حين ،(%1,8 بعد %3,8) املنتجة الدول  نمو سيأثر سلبا على النفط أسعار

يعزى كما (. %1 بعد %3) وتونس( %4,2 بعد %4,3) كمصر( 2015 سنة %3,9 بعد 2016 سنة %4,1) ةاملستورد

  .األوروبي لالقتصاد التدريجي االنتعاش الذي ستعرفه هذه البلدان إلى االنتعاش

 على %12,9و %15ومصر  تونس تسجل في أن املتوقع من التي البطالة، في مستويات ارتفاعا تواجه املنطقة تزال وال

 املنطقة، بلدان لبعض قائمة بالنسبة الوضع تدهور  وتبقى مخاطر .الدولي النقد صندوق  حسب ،2015 سنة التوالي

 .اإلجتماعية ضطراباتواال  السياس ي االستقرار عدم بسبب

 األوليةرغم تدهور أسعار املواد فريقي اإل : صمود جيد لالقتصاد إفريقيا. 2.1

حي   ،مقاومة جيدة تجاه االنكماش االقتصادي العالمي واالنخفاض الحاد في أسعار املواد األولية إفريقياأظهرت 

بدعم من الطلب  ،2013سنة  %3,5، مقابل 6%3,9معدل نمو متوسط يقدر بحوالي  2014سجلت املنطقة سنة 

 قطاعات في العرض باإلضافة إلى تطور  التحتية، ياتالبنفي  العمومي واالستثمار الخاص خاصة االستهالكالداخلي، 

 .التحويلية بالنسبة للصناعات أقل،بشكل و  والخدمات، والبناء والصناعات االستخراجية الزراعة

في  فوارق  يعكس والذي املنطقة، بلدان مجموع بين تباينابين طياته  ،2014 سنة املسجل الطفيف، التحسن ويخفي

 أن يتعزز  املتوقع ومن. واإلجتماعي السياس ي واالستقرار اقتصادية-املاكرو  وفي السياسات الطبيعية املواردفي و الدخل

 .على التوالي %5و %4,5 ليسجل 2016و 2015 سنتي النمو

الصرف.  أسواق ثارآو  جاإلنتا في بالزيادة ارتباطا ،2013 سنة %7 بعد 2014 سنة %7,2 إلى التضخم معدل وقد ارتفع

وسيؤثر . الغذائية واملواد النفط أسعار انخفاض بسبب ،2016 سنة %6,8و 2015سنة  %6,7 ويتوقع أن يسجل

 .للمنطقة ةيممو الع وعلى املالية التجاري  امليزان على سلبا األسعار انخفاض

سنة خلي الخام امن الناتج الد %5مقابل  2015 سنة 7%6,3تدهورا بتسجيله  إفريقياامليزانية لبلدان  كما سيشهد عجز

، 2013 سنة %2,2بعد خلي الخام امن الناتج الد %3,7ليصل إلى  2014تفاقم عجز الحساب الجاري سنة وقد . 2014

 .2015سنة  %6,1 إلى ويرتقب أن يصل

                                                 
6
 ".2015، يونيو فريقياإل البنك االفريقي للتنمية، منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وبرنامج األمم املتحدة للتنمية " التوقعات االقتصادية  
7
 ".2015، يونيو فريقياإل تحدة للتنمية " التوقعات االقتصادية البنك االفريقي للتنمية، منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وبرنامج األمم امل 
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مليار دوالر، على الرغم من انخفاض  54عند  مستقرة إفريقياوظلت تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة املوجهة نحو 

جنوب الصحراء  إفريقيابزيادتها في دول  %15بنسبة  إفريقيامستوها العالمي. وقد تم تعويض تراجع التدفقات في شمال 

ها حصلت علي 4,8مليار دوالر، منها  11,5ما يناهز  2014سنة  إفريقياشمال بلغ حجم التدفقات املوجهة نحو دول و (. 5%)

 . 2013مع سنة  مقارنة %9و %14مليار دوالر للمغرب، أي بارتفاع بلغ على التوالي  3,6مصر و

أن هذا التحسن إال لالستثمارات األجنبية املباشرة تحسنا ملموسا نتيجة تحسن مناخ األعمال.  إفريقياوعرفت جاذبية 

تطورا على مستوى مناخ جنوب الصحراء املنطقة األقل  اإفريقيال تزال دول حي   ،دول املنطقة يبقى غير متجانس بين

 .قدر من التقدم، حي  أنجزت ثل  اإلصالحات التنظيمية املنفذة في العالم أكبر تحققأنها رغم األعمال، 

. ومن املتوقع أن 2013% سنة 5,2مقابل  2014% سنة 5وسجل معدل النمو االقتصادي لدول إفريقيا جنوب الصحراء 

، متأثرا بانخفاض أسعار املواد األولية وانتشار األوبئة 2015خالل سنة  8%3,8طأ النشاط االقتصادي للمنطقة إلى يتبا

%، ارتباطا بارتفاع الطلب الداخلي وزيادة إنتاج 4,3ليستقر عند  2016في بعض البلدان. ومع ذلك، سيتعزز النمو سنة 

صادية مالئمة وإعادة توجيه الروابط االقتصادية نحو املناطق ذات النفط الخام واملعادن واعتماد سياسات ماكرواقت

 النمو املرتفع كآسيا. 

وال تزال التوقعات االقتصادية لدول إفريقيا جنوب الصحراء محاطة باملخاطر بسبب تباطؤ النمو املتزايد لدى الشركاء 

افة إلى تزايد التهديدات األمنية الداخلية وعدم التجاريين الرئيسيين، وتشديد شروط التمويل في جميع أنحاء العالم، إض

 .االستقرار السياس ي في بعض البلدان

 املغربي التجاري  امليزان على آثارها األولية: املواد أسعار وتراجع العاملية التجارة ارتفاع .2

 2012ما بين كمتوسط سنوي  9%2,4سجلت التجارة العاملية معدل نمو أقل من مستوى ما قبل األزمة، حي  بلغ 

 (.%3,4) اإلنتاج العالمينمو  ، وأقل بكثير من متوسط2014و

السنوي ومن حي  التوقعات، ينتظر أن يتحسن نمو التجارة العاملية بشكل معتدل، لكنه سيظل أقل بكثير من املتوسط 

(. وبالتالي، تفقد التجارة الدولية دورها كمصدر إلنعاش االقتصاد العالمي وإعادة %5)حوالي  2009املسجل منذ سنة 

 .املرتفع تموقعه على مسار النمو

 التجارة العاملية: تطور حجم 4مبيان 

 
                                                 

8
 (.2015حسب توقعات صندوق النقد الدولي )أكتوبر  
9
 املصدر: منظمة التجارة العاملية. 
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وفي هذا السياق، أصبح من الضروري إيجاد محركات نمو جديدة لالقتصاد العالمي إلخراجه من الركود املستمر. 

لطلب الداخلي، بدعم من سياسات مواجهة التقلبات الدورية، تحتاج بعض البلدان إلى تعزيز ا تعزيزفباإلضافة إلى 

 .وسوق الشغل اإلصالحات الهيكلية على مستوى أسواق السلع والخدمات

 املوجه نحو املغرب الخارجييجابي على الطل  ه اإل انتعاش طفيف للتجارة العاملية وأثر  .1.2

 التي  %2,5، وذلك بنسبة املعتدلمنحاه  2014وفقا ملنظمة التجارة العاملية، واصل نمو حجم مبادالت السلع خالل سنة 

ملستوى التجارة  نخفضالنمو امل . ويعزى هذا2012نة س %2,2نمو بنسبة بعد  2013سنة  املسجلاملستوى  تماثل

 ات املتقدمة.يلالقتصاد املتباينالنتعاش اإلى النمو االقتصادي في الدول النامية و  تباطؤ وتيرةى لإواإلنتاج 

على  %2قابل % م3,1وقد سجل حجم صادرات السلع أسرع نمو في البلدان النامية باملقارنة مع الدول املتقدمة، بنسبة 

. 2012نقطة سنة  2,6و 2013سنة نقطة  1,6نقطة بعد  1,1، في حين تقلص الفارق بين املجموعتين من الدول إلى التوالي

% مدعومة بارتفاع 4,7ع صادرات آسيا على وجه الخصوص، حي  حققت نموا بنسبة ارتفيعزى هذا التباين إلى او 

% والشرق األوسط 1,8% وكذا االتحاد األوروبي بنمو قدره 4,2ة بحوالي أمريكا الشماليو %، 6,8صادرات الصين بنسبة 

%، نتيجة تأثرها بانخفاض صادرات 1,3%. وفي املقابل، تراجعت صادرات أمريكا الجنوبية والوسطى بحوالي 1,3بنسبة 

 %.3,3%. كما تقلصت صادرات إفريقيا بحوالي 10% واألرجنتين بنسبة 1,8البرازيل بحوالي 

بعد أن استقر في السنتين األخيرتين،  %2,9ومن جهته، شهد حجم واردات السلع انتعاشا في الدول املتقدمة بنسبة 

، عقب أربع سنوات من النمو املرتفع. وقد تزايدت الواردات %1,8وتباطؤا في الدول النامية التي سجلت زيادة تناهز 

، بنسبة إفريقياب متبوعة ، مدعومة بنمو مماثل في الواليات املتحدة األمريكية،%4,6ساسا في أمريكا الشمالية بنسبة أ

قد شهد هذا األخير انتعاشا في الواردات القادمة . و %3,1ثم االتحاد األوربي بنسبة  %3,4، تليها آسيا بارتفاع قدره 4,2%

في حين انخفضت واردات بلدان رابطة الدول  ،%2,7من باقي دول العالم بنسبة  وكذا %3,1من الدول األعضاء بنسبة 

نظرا لتدهور عائدات املواد الطاقية وللصراع اإلقليمي، وكذا في أمريكا الجنوبية والوسطى بنسبة  %9,8املستقلة بحوالي 

 .ات الكبرى باملنطقةي، نتيجة لركود االقتصاد2,4%

  النامية والدول  املتقدمة اتياالقتصاد نمو املبادالت التجارية في :5مبيان 

 

لتصل إلى  ،%0,3تجاوز يال للصادرات  ضعيف، مع ارتفاع 2014 سنة خاللكما سجلت قيمة مبادالت السلع استقرارا 

، %2,5، باملقارنة مع االرتفاع املسجل على مستوى حجم السلع بحوالي املعتدلويعزى هذا النمو ألف مليار دوالر.  19

لتراجع أسعار السلع املتبادلة خاصة منها املواد األولية، الذي شمل املعادن التي انخفض مؤشر متوسط سعرها بنسبة 
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 %2,1و %7,5روبات، التي شهدت أسعارها انخفاضا بحوالي املش، وكذا املحروقات واملواد الغذائية و 2014سنة  10,3%12

  على التوالي.

ويبين تطور قيمة مبادالت السلع حسب املناطق تراجعا ملبيعات املناطق املصدرة للمواد األولية، كأمريكا الجنوبية 

. كما %4,4سط بحوالي والشرق األو  %7,6بنسبة  إفريقياو  %5,8وبلدان رابطة الدول املستقلة  %5,8بنسبة والوسطى 

وفي بلدان رابطة الدول املستقلة بنسبة  %4,6قدر بحوالي والوسطى شهدت قيمة الواردات انخفاضا في أمريكا الجنوبية 

 %2. وفي املقابل، ارتفعت واردات االتحاد األوربي بنسبة %9,7 نسبةواردات روسيا تراجعا حادا بوسجلت . 11,4%

  .(%4,3)نجلترا إو ( %5,3) ياسبانإمدعومة بواردات كل من 

  2014: تطور قيمة مبادالت البضاعع حسب املناطق في 6مبيان 

 
مليار درهم،  15,4، أي ما يعادل 2014سنة  %8,3وفي خضم تحسن الطلب األوربي، تزايدت صادرات املغرب بحوالي 

صادرات إجمالي من  %64لصرف. ويعزى ذلك أساسا لتطور املبادالت مع االتحاد األوربي الذي شكل حسب مكتب ا

سبانيا إمليار درهم، خاصة نحو  14بنسبة بي و األور ، حي  ارتفعت الصادرات املغربية نحو االتحاد 2014املغرب سنة 

 مليار درهم. 1,2بمبلغ درهم ثم فرنسا مليار  1,6مليار درهم، ثم إيطاليا بحوالي  8,8بزيادة قدرها 

ملبادالت الخارجية بنسبة حجم انموا ل منظمة التجارة العاملية تتوقع ،2015وحسب آخر نشراتها الصادرة نهاية شتنبر 

في التوقعات أساسا راجع . ويعزى هذا الت15املرتقبة سابقا %4و %3,3، مقابل 201614سنة  13%3,9ثم  2015 سنة 2,8%

تباطؤ طلب الصين والبرازيل ودول نامية أخرى كروسيا والهند وتركيا خالل النصف األول من السنة. كما ستشهد ى لإ

 ، باإلضافة إلى2016خالل سنة  %5,2وبنسبة  2015في سنة  %2,5التجارة العاملية تحسنا لطلب الدول النامية بنسبة 

على  %3,7و %2,8بية، بنسبة و األور الدول بما في ذلك  %3,9ثم  %3 نحوب ات املتقدمةياالقتصادصادرات  انتعاش

 التوالي. 

                                                 
12
 املصدر: البنك الدولي. 
13
لتوقعات ا، حسب 2014سنة  %3,3مقابل  2016سنة  %4,1و 2015سنة  %3,2بنسبة  السلع والخدماتجهته، يتوقع صندوق النقد الدولي نموا لحجم مبادالت ن م 

 .2015االقتصادية العاملية في أكتوبر 
14
 .2015شتنبر  30وفقا لنشرة املنظمة العاملية للتجارة الصادرة في  
15
 .2015أبريل  14غ الصادر في حسب البال  
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% سنة 4,5في ظل هذه التطورات، يتوقع أن يسجل حجم الطلب الخارجي على السلع، املوجه نحو املغرب، نموا بحوالي و

اس، إلى . وتعزى هذه الوضعية باألس2013% سنة 1,1و 2014% سنة 3,6، بعد تسجيل نسبة 2016% سنة 4,2و 2015

إلى  2014% سنة 4,1تحسن حجم الطلب الخارجي املوجه من طرف دول االتحاد األوروبي، والذي يتوقع أن ينتقل من 

  .سبانياإو ، السيما في فرنسا ، ارتباطا بانتعاش النشاط االقتصادي في املنطقة2016% سنة 4,4، و2015% سنة 5,6

% على 3,6% و1,2من خارج دول االتحاد األوروبي، فسيسجل نموا بنسبة غرب املوجه نحو املالطلب  أما فيما يخص 

  .2014% سنة 2,1، مقابل 2016و 2015التوالي خالل سنتي 

 املوجه نحو املغرب لخارجيا: تطور الطلب  7مبيان 

 

 باستثناء الفوسفاط الذي ظلت أسعاره مستقرة  2015خالل  األساسيةسعار املواد أتراجع  .2.2

 الطلب، وضعف ملواد األساسيةا لعرضمالئمة  ظل ظروف في ،2015 خالل انخفاضها املواد األولية أسعارواصلت 

 ستعرف ،2015 خالل نسبيا منخفضة اتمستوي إلى الوصول  وبعد. الدوالر في سعر الحاد واالرتفاع الصين، في خاصة

من و . اآلجلة العقود أسواق كما يستنتج من بيانات تدريجيا، أو ارتفاعا استقرارا املواد األساسية على العموم أسعار

 .العالمي لالقتصاد بقتر امل االنتعاش نتيجةاألسعار املتوقع أن ترتفع 

 (2010=سنة  100)أساس أسعار املواد األساسية: تطور  8 مبيان

 

 2015 شتنبر-غشت ل خال دوالرا 50 من أقل برميل البرنت راسعأ: النفط سوق 

 وارتفاع سعر صرف العالمي لبالط وضعف بوفرة العرض متأثرة 2014 يونيو منذ حاد بشكل النفط أسعار انخفضت

 أدنى وهو ،2015 خالل شتنبردوالر  50 من أقللتسجل  النصف، من بأكرر البرنت برميل أسعار فقد تراجعت. الدوالر
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دوالرا  55 برميل البرنت سعر متوسط سجل ،2015 سنة من األولى التسعة األشهر وفي. سنوات ست منذ لها مستوى 

 .املاضية ةالسن مقارنة مع نفس الفترة من ،%48 متراجعا بنسبة

األول  النصف خالل املتوسط في يوميا مليون برميل 95,9 النفط من العالمي ضعر ال بلغ الدولية، الطاقة وكالة وحسب

 إلى ارتفاع الزيادة هذه . وتعزى مقارنة مع نفس الفترة من السنة املاضية يوميا برميل مليون  3,3 بزيادة ،2015 من سنة

 الصخور  استغالل نتيجة( يوميا برميل مليون  58,3 إلى ليصل يوميا برميل مليون  2,1) األوبك خارج منظمة من العرض

 خاصة في األوبك، دول  من طرف الخام النفط إنتاج واستئناف ،(يوميا برميل مليون  1,6) املتحدة الواليات في نفطيةال

 .(يوميا برميل مليون  31 ليصل إلى يوميا برميل مليون  0,9) والعراق السعودية العربية كةاململ

، عدم تغيير هدفها 2015 يونيو في خالل اجتماعها أعلنت، قدالدول املصدرة للبترول منظمة  أن ىإل شارةوتجدر اإل 

 خالل سنةنظمة امل خارج من اإلنتاج في انخفاضا دوليةال الطاقة كالةو  وتتوقع. يوميا برميل مليون  30 نتاجي واملتمثل فياإل 

 مليون  0,2-) املتحدة الواليات إنتاج انخفاض تأثير تحت ،(2014 سنة 2,4و 2015 سنة 1,1 بعد يوميا برميل 0,5-) 2016

 مع وفرةالنفط،  لسوق  ازن التو  إلعادة كاف غير االنخفاض هذاويبقى (. 2014 سنة 1,7و 2015 سنة 0,8 بعد يوميا برميل

 .2016 سنةخالل  في العرض

 إلى ليصل ،2015 سنة 1,7+ بعد 2016 سنة يوميا برميل مليون  1,4+) االرتفاع في النفط على العالمي وسيستمر الطلب

 لتنمية االقتصاديةوا التعاون  منظمة دول  طلب وسيعرف. الدولية الطاقة وكالة حسب ،(يوميا برميلمليون  95,8

 النمو في املتوقع االنتعاش مع تماشيا ،(2015 سنة يوميا برميل مليون  0,6+ بعد يوميا برميل مليون  0,1+) طفيفا ارتفاعا

 1,1+ بعد يوميا برميل مليون  1,2+) يتعزز  أن املتوقع فمن املنظمة، في األعضاء غير لدول ا االقتصادي. أما بالنسبة لطلب

 )املقدر في والتنمية االقتصادية التعاون  األعضاء في منظمة غير البلدان طلب إلى أن اإلشارةوتجدر  .(ميايو  برميل مليون 

 الوزن يعكس مما ،(يوميا مليون برميل 46,2املنظمة ) دول  طلب حاليا قد تجاوز ( 2015 عام في يوميا مليون برميل 48,2

 .الناشئة للبلدان املتزايد

 النفط ارتفاعا أسعار تسجل أن املتوقع من ،2015 خالل سنة منخفضة مستويات إلى وصلت أن وبعد ،السياق هذا وفي

برميل  يستقر متوسط سعريتوقع أن  ،في هذا الصددو. املحللين وإجماع اآلجلة العقود سوق  في مبين هو كما تدريجيا،

نتيجة  مؤكدة، غير النفط توقعات أسعار تزال ال ذلك، ومع. 2016 سنة دوالرا 61و 2015 سنةدوالر  56 في البرنت خام

 .املنتجة الدول  بعض في الجيوسياسية املخاطر

 للنفط عالميالطلب الالعرض و : تطور  9 مبيان
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 املغربي التجاري  امليزان على تداعيات سوق النفط

 ،ةفارطة الالسن مقارنة مع نفس الفترة من %30 بنسبة الطاقةاملغرب من  واردات قيمة ضتانخف ،2015 غشت متم مع

 .2014 سنة %25 مقابل السلع واردات إجمالي من %19 يمثل ما وهو مليار درهم، 46,1 لتسجل

 عند نهاية غشت  فاتورة الطاقيةر ال: تطو 10 مبيان

 

 متوسط انخفاض بسبب درهم، مليار 16,3 لتبلغ( درهم مليار 6,8 أو) %29 بنسبة الغازوال والفيول  واردات وانخفضت

 واملحروقات البترول غاز كما تراجع شراء. %1بنسبة  حجم االستيراد ارتفاع من الرغم على %30 بنسبة االستيراد سعر

 ،%34 بنسبة االستيراد سعر متوسط انخفاض نتيجة رهم،د مليار 9,1 لتصل إلى درهم، مليار 4,4 أو %33 نسبةب األخرى 

 .%2 بنسبة الواردات حجم تزايد من الرغم على

 رهم،د مليار 10,8 لتسجل درهم، مليار 9,6أي بقيمة  %47 بحوالي( الخام النفط) النفط تراجعت فاتورة جانبها، ومن

 .%20 بنسبة الواردات وحجم للطن، درهم 4.030 لتسجل %34 بحوالي السعر متوسط اضانخف نتيجة

مقارنة مع نفس الفترة  ،%47 بنسبة انخفاضا املغرب قبل من املستورد النفط سعر متوسط سجل األجنبية، وبالعملة

 سعر متوسط في الفارق وبلغ . 2014 مع نهاية غشت دوالر 101 مقابل 2015 غشت نهاية مع دوالر 54 ليبلغ ،من السنة

العمالت على  ورغم أن أثر صرف. 201416 من سنة األولى الثمانية خالل األشهردوالر  7 مقابل دوالر 4 حوالي البرنت

فقد  ،(سنة مدى على %+18,4) الدرهم مقابل الدوالرنتيجة االرتفاع القوي لقيمة  الفاتورة النفطية للمغرب كان سلبيا،

 .الدولية في السوق  النفط أسعار النخفاض اإليجابي األثر تم تجاوزه من خالل

تي ال ،في املغرب طات البنزينفي محر اسععلى األ  بشكل ملموسانخفاض األسعار العاملية للمنتجات النفطية  وانعكس

، %2,7مما أدى إلى انخفاض أسعار النقل بنسبة  ،ملنتجات البتروليةأسعار ا إلغاء نظام دعمرغم  هاما سجلت انخفاضا

 فاضانخ، مساهمة بذلك في 2015 من سنة األولى الثمانية ، خالل األشهرمقارنة مع نفس الفترة من السنة املاضية

 (.2014نهاية غشت  %1,5% بعد 1الغذائية بنسبة غير مؤشر أسعار استهالك املواد تضخم املواد غير الغذائية )ارتفاع 

 

                                                 
16
 .2014دوالر للبرميل نهاية غشت  108مقابل  2015دوالر مع نهاية شهر غشت  56بلغ متوسط سعر برميل البرنت  
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 العالمي الطل  انتعاش مع استقرار األسعار،: ومشتقاته الفوسفاط

 ومن. 2014مقارنة مع شتنبر  %5,2 قدرها زيادةب ،2015 شتنبر خالل للطندوالر  121 الخام طالفوسفاسجلت أسعار 

 وبنسبة واحد شهر خالل% 0,9 متراجعة بنسبة للطن، دوالر 460 (DAP)ثناعي فوسفاط أمونيوم  بلغت أسعار جانبها،

% 6,5 قدرها زيادة الخام الفوسفاط سعر شهد ،2015 من سنة األولى ةتسعال األشهر وخالل. سنوي  أساس على% 4,5

 .%1 بنسبة الفوسفاطية أسعار األسمدة انخفضت حين في ،ةبقاسة الالسن لفترة منمقارنة مع نفس ا

  والنفطأسعار الفوسفاط : تطور  11 مبيان
 

 

 جدا املنخفضة املستويات مع باملقارنة الحالي املوسم لخال الفوسفاطية األسمدة من العالمي االستهالكيرتفع ويتوقع أن 

 التدريجي نتيجة التزايدإيجابية  التوقعات تبدو البرازيل، املوجه من الطلب ضعف من الرغم وعلى. األخيرة السنوات خالل

 خفض أعقاب في ،2013و 2012 سنتي الفوسفاطية لألسمدة 17الهند طلب وجدير بالذكر أن انخفاض. الهند لواردات

 .الفوسفاطية لألسمدة العالمي السوق  على أثر سلبا الروبية، لقيمة الحاد والهبوط ألسمدةهذه ال الحكومي الدعم

والتي أثبتها التطورات في السنوات  النفط وأسعار الفوسفاط منتجات أسعار بينالقوية  العالقةأن إلى كما تجدر اإلشارة 

 ظلت بينما حادا انخفاضا النفط شهدت أسعار األخيرة، الفترة ففي وهكذا،. األخيرة خالل السنوات ضعفت قد ،املاضية

التي  الهيكلية اآلثار جهة، من التطورات التي عرفتها األسعار، تعكسو . مستقرة ومشتقاته عموما الفوسفاط أسعار

 لتطور  الظرفي األثر ومن جهة أخرى، املتحدة، الواليات في لصخري ا النفط إنتاج بتطوير واملتعلقة شهدتها سوق النفط

 .الفوسفاطية من األسمدة الهند طلب

صافية  زيادة ومشتقاته الفوسفاط من املغربية الصادرات قيمة سجلت الصادرات، حجم انخفاض من الرغم وعلى

 نهاية ومع وهكذا،(. دوالر/ درهم لصرفسعر اي لاإليجاب لتأثيرل االعتبار بعين األخذ مع) التصدير أسعار ارتفاع نتيجة

 %9 وبنسبة 2014سنة  مع مقارنة% 19,5 بزيادة درهم، مليار 30,4 ومشتقاته الفوسفاط صادرات بلغت ،2015 غشت

 الرغم على ،%29 بنسبة التصدير أسعار متوسط في انتعاش بعد وذلك املاضية، الخمس السنوات متوسط مع مقارنة

 سنة %19 مقابل% 21,3 إلى السلع صادرات إجمالي في حصتها ارتفعت وبالتالي. %7 بنسبة الصادرات حجم انخفاض من

2014. 

                                                 
17
 سوق الفوسفاط. بشكل كبير علىتراجع طلبها على هذه املواد أثر بالتالي الفوسفاطية، و  تقتني الهند ما يقارب من نصف واردات العالم من األسمدة 
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 (غشت نهايةصادرات الفوسفاط ومشتقاته )عند : تطور  12 مبيان

 

  للمحاصيل مالئمة آفاق مع معتدلة، أسعار: املواد الغذائية

 وضعف العرض ظروف تميز بتحسن سياق في ،2015 خالل سنة التنازلي منحاها الغذائية املنتجات أسعار واصلت

 املواد أسعار مؤشرتراجع  وهكذا،. الناشئة البلدان من غيرهاو  الصين في االقتصادي النشاط الطلب، نتيجة اعتدال

 ،%15 بلغ انخفاضا حي  سجل ،2015 شتنبر في سنوات ست منذ له مستوى  أدنى إلى ،الدولي البنك حسب الغذائية،

 باألساس األسعار في وهم هذا االنخفاض. 2012 صيف خالل ذروته منذ %35و ،من نفس الفترة من السنة املاضية

 .كروالس والذرة القمح خاصة الرئيسية، الغذائية املنتجات

. 2016 سنة عموما معتدلة الغذائية املواد أسعار تظل يتوقع أن ،2015 سنة نسبيا منخفضة مستويات إلى وصولها وبعد

 سنة %12 بنسبة انخفاض بعد 2016 سنة الغذائية املنتجات أسعار متوسط استقرار الدولي يتوقع البنك وهكذا،

 (،El Niňo)النينيو بظاهرة املتعلقة تلك ، خاصةباملناخ املرتبطة تشكل تقلبات العرض ذلك، ومع. 2014 سنة %7و 2015

 .األسعار  رعلى استقرا كبيرة تهديدات

 بانخفاض قدره ،2015 سنة من األولى ةتسعال األشهر خالل املتوسط في للطن دوالر 208 فياألمريكي  القمح استقر سعرو 

 .مالئم موسم حصاد وتوقعات بوفرة العرض العالمي اتسم سياق في ،مقارنة مع نفس الفترة من السنة املاضية ،16%

طن، أي بارتفاع بنسبة  مليون  727 إلى رقما قياسيا ليصل 2015/2016 ملوسم العالمي القمح إنتاج يتوقع أن يسجلو 

 القمح وبالتالي، سيرتفع مخزون. 2015 شتنبر أواخر في نشر الذي العالمي للحبوب للمجلس الشهري  التقرير وفق ،1%

 .املرتقب االستهالك من %29,3 يمثل ما ، وهو2015/2016 موسم مع نهاية طن مليون  211ليبلغ  طن مليون  9 بنسبة

 يمثل مما ،2015سنة  من األولى ةتسعلا األشهر خالل للطندوالر  289 املتوسط في الخام سجلت أسعار السكركما 

حة شمر  السكر وتظل أسعار. 2011 سنة منذ تقريبا النصف وبمقدار املاضية بالسنة مقارنة %24 بنسبة انخفاضا

. األوروبي واالتحاد وتايالند والهند البرازيل خاصة للسكر، الرئيسية املنتجة البلدان في العرض وفرة بسبب لالنخفاض

 وهو خامس ،2014/2015 خالل موسم طن مليون  3,4بنسبة  السكر ضعر  في فائضا العاملية للسكر ملنظمةوأعلنت ا

 خالل موسم طن مليون  2,5بحوالي  عجز في السكر توقع من الرغم وعلى. يسجل فائضاالذي على التوالي  موسم

 مليون طن. 86 بحوالي تقدر والتي راكمةمخزوناتها املت بفضل ممونة العاملية السكر سوق  ستبقى ،2015/2016

 درهم، مليار 25,1 لتبلغ %15 بنسبة 2015 سنة من األولى الثمانية األشهر خالل املغرب، في الغذاء فاتورة وانخفضت

عند  السعر متوسط اعتدال مع وتماشيا املستورد، الحجم انخفاض أعقاب في( %28-) القمح واردات انخفاض نتيجة



 لقييميالمغرب في محيطه الدولي واإل:  األول الجزء

 

 16 

 400 بقيمة فائضا ليسجل 2015 سنة هيكليا( )الذي يعرف عجزا املغربي لألغذية التجاري  امليزان حسنوت. االستيراد

 .بموسم فالحي وطني جيد تميز سياق في ،2014 سنة درهم مليار 6 بقيمة عجز مقابل غشت شهر نهاية مع درهم مليون 

 (غشت نهايةواردات القمح )عند : تطور  13 مبيان

 

  املغرب لتطور  ركيزة :قليميواإل الدولي جادماالن تعزيز .3

من خالل تعزيز عالقاته مع الفاعلين الرئيسيين في االقتصاد العالمي تتجلى خصوصية املغرب على الساحة الدولية 

اإلمارات العربية  و )تركيالدان الناشئة أو النامية ذات إمكانيات اقتصادية قوية )االتحاد األوربي والواليات املتحدة( والب

. ومع ذلك، فاالندماج اإلقليمي الضروري إفريقياأكادير ...(، وفي الوقت نفسه تعزيز تموقعه في  تفاقيةإدول و  املتحدة

 .زال ضعيفايال  إفريقيال لتحقيق نقلة نوعية في املجال االقتصادي في منطقة املتوسط وشما

 تعزيز الشراكة بين املغرب واالتحاد األوربي. 1.3

املبادالت السياسية و الروابط تعزيز في التعاون بين املغرب واالتحاد األوروبي اتفاقيات ات التجارية و يتنفيذ االتفاق ساهم

شراكته مع االتحاد  مهم في إطار ني وماليدعم تق مناملغرب ويستفيد . طرفينالتجارية والتدفقات االستثمارية بين ال

 .األوروبي

من الواردات  %51د بنسبة و ز من إجمالي الصادرات، وأول م %63,3 لمملكة بنسبةاالتحاد األوروبي أول زبون ليعتبر و 

 %59,9مقابل  2014 سنة %53,2يعتبر االتحاد األوروبي أيضا مصدرا هاما لالستثمار األجنبي املباشر )كما . 2014 سنة

 .وتحويالت املغاربة املقيمين في الخارجسياح لل صدر( وأول م2013 سنة

، سياسة الجوار األوروبيةفي إطار نطقة املاملستفيد األول من التعاون التقني واملالي لالتحاد األوروبي في املغرب يظل و 

مليون أورو، خصصت لدعم االصالحات في  218على مبلغ  2014هذه السياسة، خالل سنة إطار حصل املغرب في  حي 

مليون  38مليون أورو( وبناء محطة توليد الطاقة الشمسية بورززات ) 70مليون أورو( والعدل ) 90قطاعات الصحة )

مليون أورو لكل واحد منهما، من أجل التحضير ملفاوضات  10أورو(. ومن جهة أخرى، منح املغرب تمويلين بمبلغ 

 املعمقة للتبادل الحر والتكوين املنهي في قطاع الطاقة الخضراء.الشاملة و تفاقية اال

برنامج الخاص ال مثلالتحاد األوربي أخرى لدعم برامج ، يستفيد املغرب أيضا من سياسة الجوار األوروبيةوإضافة ل

)مليون اإلنسان وق حقمليون أورو(، وكذا من اآللية األوربية للديمقراطية و  1,6باملجتمع املدني والسلطات املحلية )

  أورو(.
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الجديد للتعاون الثناعي باإلطار خاص اتفاق  بروتوكول على الرباط، ب 2014بر ننو  5 ، فيمع االتحاد ع املغربيوقت يعتبرو 

إلى  8 بيناإلطار صة لهذا املخصامليزانية  تتراوح. و بينهما دفعة جديدة للشراكة، 2017-2014دعم( للفترة لل املوحد طاراإل )

دعم و  ،(%30لخدمات االجتماعية األساسية )ل وجهي: املساواة في الولو ولوية األ ذات  محاور تغطي ثالثة و درهم  مليار 10

 %20وتخصص نسبة (. %25) دمجاملاملستدام و  والنمو ليشغت( وال%25القانون والتنقل )دولة و  ةالديمقراطي ةماالحك

 القدرات واملجتمع املدني. مدعلاملتبقية 

 تهم أورو مليون  405,1 تقدر بنحو ء والتعميربناوالبنك األوروبي لل الستثمارلبنك األوروبي القروض من املغرب ويستفيد 

(. %16( والبنية التحتية )%18وقطاع الصناعة ) %47بين قطاع املؤسسات املالية بحصة  بلغامل اقسم هذي. و عملية 19

"االستراتيجية القطرية"  عمليات ألولى ألخيرهذا اإلطالق نتيجة والتعمير  لبناءالتعاون مع البنك األوروبي لتعزز آفاق ستو 

 .املغربفي عمله وأهدافه  إطارالسنوات الثالث املقبلة  خاللسوف تحدد والتي  ،2015في فبراير  خصصة للمغربامل

التقارب في  سلسلقد قدمت الدعم مل "الوضع املتقدم إنجاح"في إطار برنامج املبرمة أن االتفاقيات إلى  اإلشارةتجدر و 

وحماية  ءواملا ليشغتلاو  والتعليم العالي فالحةوال البحري د يصالو  والنقل : املعايير الصناعية هيو  ثمانية قطاعات

 .توجيهات أوروبية 7 ادباعتمر امعي 4.000إدراج أكرر من  سيتم، 2015سنة نهاية  ومعاملستهلك. 

ذات  قطاعاتيحدد الالقانوني الذي س لتقاربل الوطني برنامجبلورة الب، 2015أواخر في  ،في نفس السياق، التزم املغربو

ويتعلق األمر باالستمرار في  .على مستوى التوأمةخاصة  التي اكتسبها، على الخبرة ااعتمادضرورية، ال اتاألولوية والتوجيه

والشروع في عملية تقارب املعايير  في القطاعات املذكورة أعاله تقنيةال قوانيناملعايير وال على مستوى ريب التشريعات تق

سياسات التقارب و  الخدمات املالية مراقبةو  تقنينو  الصحية للمواد الغذائيةسالمة ال في مجاالت أخرى بما في ذلك

 سوق الطاقة في االتحاد األوروبي ... معالطاقة في املغرب ة بهدف االندماج التدريجي لسوق يالطاق

مما  ،الشاملة واملعمقة للتبادل الحرتفاقية اال على من خالل التوقيع ةاستراتيجي ليأخذ مكانة مسلسل التقارب وسيتعزز 

قتصادي اال ماجاالند ذلك عبر تشجيعة وإزالة الرسوم الجمركية على السلع و يالتجار املبادالت مبدأ تحرير  سيتجاوز 

أن املرحلة الخامسة من املفاوضات اإلشارة إلى وتجدر  .ي مع االتحاد األوروبيشريعالت دماجناال  قويةمع تشمولية  راألكر

 .هذه االتفاقيةر آثاو  تداعياتقد تأجلت في انتظار نتائج دراسات 

  متوسطي -األورو دماجناال  ضعف. 2.3

االتحاد األوروبي و دول جنوب املتوسط بين ة يتجار الاملبادالت لكن ، متوسطية مترابطة اقتصاديا-ورواملنطقة األ تظل 

الحصص  يستوعبال يزال االتحاد األوروبي فبين الشمال والجنوب. الذي يسود العالقات تقليدي ال مطنال حسبتتطور 

لواليات ا بشكل أكبر سوق  ستهدفتلتي ا ء صادرات األردن، باستثنادول الضفة الجنوبية صادرات وواردات الكبرى من

 .املتحدة األمريكية

 حوالي ،2014 خالل سنةواردات االتحاد األوروبي  من مجموعجميع بلدان البحر األبيض املتوسط ة حصفقد بلغت 

الدول التي تاج، خاصة ذات التكلفة املنخفضة لإلن لدول الناشئةالقوية ل ملنافسةاب، متأثرة فقط في املتوسط 9,6%

 سجلت، 2014فخالل سنة ة. يالطاق بالنسبة للموادوروسيا  الصينك منخفضة التكلفة مستوى يد عاملةتتوفر على 

 .%10وروسيا  %12,2والواليات املتحدة األمريكية من واردات االتحاد األوربي  %18الصين 
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، خاصة دول املغرب العربي على دول الضفة الجنوبية للمتوسطبشكل ملموس  كافئةة غير املتيهذه العالقة التجار وتؤثر 

تمثل  متونس لحصة ، و 2014 سنة %0,7االتحاد األوروبي  نحوالصادرات املغربية حصة تتجاوز فلم مثل املغرب وتونس. 

 .%3,2حصة تركيا  في حين بلغت ،من إجمالي واردات االتحاد األوروبي %1,7الجزائر  وحصة، %0,6سوى 

 ( دولة 28: حصة الشركاء االقتصاديين من واردات االتحاد األوروبي ) 14 مبيان

 

القدرة على ضعف ب ،مقارنة مع وارداتها من االتحاد األوربي ،ضعف دينامية صادرات دول جنوب املتوسطويفسر 

 الذيبي رو مع االتحاد األو  لهذه الدول  ي التجار  نايز امل . ويتجلى ذلك على مستوى عجزتجاتجودة املنوالنقص في االبتكار 

 7,2 ،على التوالي لغ،ب اعجز  مع االتحاد األوربي تونسللمغرب و لن التجاري يزااملسجل . و 2014 مليار أورو سنة 60,5بلغ 

نتيجة صادراتها من املواد  اتجاري اائضالجزائر وليبيا ف كل من سجلت ،في حين ،2014 سنة أورو مليار 1,6و أورو مليار

 .خالل نفس السنة أورو مليار 7,1و 6التوالي الطاقية، بلغت على 

الرفع من جودة التخصص و  مستوى  علىتوسط هدف االتفاقيات التجارية املوقعة بين ضفتي امل ،حتى اآلن ،لم يتحققو 

خالل من توسطي م-الحر األورو التبادل األكبر من ديستفاملاالتحاد األوروبي  ظلقد فمجموعة من القطاعات.  منتجات

من العالية  ةالتكنولوجي املواد أن حصة صادرات شارة إلىكما تجدر اإل دول جنوب املتوسط.  نحو هصادرات ارتفاع

 .لمتوسطل يةجنوبالضفة الدول  بالنسبة ملجموع ضعيفةالسلع املصنعة ال تزال صادرات 

  من صادرات السلع املصنعة عالي تكنولوجيذات محتوى حصة صادرات املواد :  15مبيان 
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احتياجاتها باملناطق الناشئة األخرى ب مقارنة 18الجنوبية متوسطية-ورواملنطقة األ  تميزوعلى مستوى االستثمارات، ت

ات جنوب ياقتصادأن ، ورغم لكنالكبيرة، ال سيما في مجال البنيات التحتية وتمويل املقاوالت الصغرى واملتوسطة. 

ال إال أنها لعمل(، تكلفة افي نخفاض اال مزايا حقيقية )القرب الجغرافي من االتحاد األوروبي و  تتوفر علىاملتوسط 

في بعض البلدان املتضررة من االضطرابات خاصة  ،جزء صغير من االستثمارات األجنبية املباشرة سوى  ستقطبت

 االجتماعية والسياسية مثل تونس ومصر وليبيا وسوريا.

 انتقلتوقد . 2014سنة  %2,8العاملية  ةاملباشر  ةاألجنبي اتفي تدفقات االستثمار لم تتجاوز حصة املنطقة املتوسطية و 

كما ال زالت  .2007 ةنس %4إلى أقل من  تنخفضقبل أن ، 2006 سنة %4,5إلى  2000 سنة %1أقل من  من تدريجيا

 دينامية جاذبيتها لالستثمارات األجنبية املباشرة.  رجعالدول التي شهدت اضطرابات الربيع العربي لم تست

املوجهة  تلك خاصة البترول ومشتقاته، صادربم املستثمرين اهتمام مدى ةاملباشر  ةاألجنبي اتاالستثمار  طبيعة كشفوت 

 ومصر من االستثمارات األجنبية 2013سنة  %68من خصوصا منها النفطية الصناعة  تداستفا حي  ،نحو الجزائر

 %35 بنسبة التصنيع طاعقمنها حي  يستفيد  تنوعا، أكرر تركيا املوجهة نحو وتظل االستثمارات(. %35) وتونس( 60%)

 .%16 بنسبة والطاقة %19 نسبةب والتمويل

 االستثمارات جماليإفي  كبيرة حصةتشكل  والسياحة والتجارة قطاعات العقار الزالت ،وفي دول جنوب وشرق املتوسط

 %38 توجه االستثمارات األجنبية في املغرب بنسبة وهكذا،. واالبتكار القطاعات املستقبلية حساب على املباشرة األجنبية

 التجارة توجه نحومن االستثمارات األجنبية % 32 فحوالي ،أما في لبنان .السياحة قطاع نحو %14و العقار نحو

 .نحو الخدمات %30و والصناعة

صدر كم تموقع تركيا يعدكما . والبنوك والسياحة العقارية املشاريع في املنطقة الخليج وتستهدف استثمارات دول 

 .ذو أهمية كبرى  طقةنفي امل جنبياأل ر استثملال 

 جنوب دول  مهمة في استثمار دينامية ،2012 منذ ،(رئيس ي بشكل والصين والهند روسيا) دول البريك وقد اعتمدت

 من %15) إفريقيا شمال نحو دول  خاصة متزايدا، اهتماما الصين وتولي .19دوالر مليار 10,7 مجموعه بما املتوسط،

 .الطاقة ها منتموين نضمال( 20إفريقيا نحو املباشر األجنبي االستثمار تدفقات

  العربي رباملغاتحاد دول  ضعف اندماج. 3.3

في  احصته تجاوز تولم  .201422 مليار دوالر سنة 275بلدان املغرب العربي مع العالم  بينة يالتجار املبادالت بلغ حجم 

بلدان لالتجارة الخارجية فومع ذلك، . اندماج املنطقة في السوق العاملية ضعف، مما يعكس %0,75التجارة العاملية 

وهم هذا التطور . 2014و 2004 سنتيبين ما  %8 بلغمعدل نمو سنوي بقوي،  يصاعدتفي اتجاه  تسيراملغرب العربي 

% 20مقابل  ،، كمعدل سنوي %11 بنسبة مع بقية العالمو  %6 األوروبي بزيادةع االتحاد م ي التجار  باألساس التبادل

 (.2008-2004خالل الفترة )قبل األزمة املالية العاملية  ،على التوالي ،%33و

                                                 
18

 الجزائر، مصر، األردن، لبنان، ليبيا، املغرب، فلسطين، سوريا، تونس وتركيا.  
19
بي، و توجيهات من أجل اندماج أفضل" دراسة للبرملان األور اآلثار السياسية واالجتماعية واالقتصادية لسياسات االتحاد األوربي مع شركائه املتوسطيين " استثمارات و  

  .2014أبريل 
20
 " الدول الناشئة تستثمر في منطقة املتوسط". 2013، أكتوبر 65شبكة االستثمار أنيما، دراسة رقم  
22
 تونس وموريتانيا.و املغرب، و ليبيا، و اتحاد املغرب العربي: الجزائر، من دول خمس وتهم هذه املعطيات ( DOTSاملصدر: صندوق النقد الدولي ) 
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على التوالي،  على حد سواء، حي  تزايدت يةرباالواردات املغو  الصادراتكال من  ي لتجار التبادل ا ةيناميدهمت قد و 

، حي  خالل نفس الفترة ألسواقلتنويع نسبي لوحظ كما . 2014و 2004 سنتي بينما كمتوسط  %10و %6 بنسبة

 .2004 سنة %69رب امقابل ما يق 2014 ةسن %57 إلىاالتحاد األوروبي و  العربي املغرب بينالتجارة  تراجعت نسبة

مليار  11,7 حي  بلغ ،خيرمنطقة املغرب العربي أيضا تحسنا كبيرا خالل العقد األ  ما بين دول  ي التجار التبادل وقد سجل 

قد لوحظت و سنويا. في املتوسط  %14، أي بزيادة نسبتها 2004 سنة فقط مليار دوالر 3,2مقابل  2014 سنة دوالر

على محيطها لبلدان األعضاء لتزايد املنفتاح اال ، مما يعكس 2005 سنةاملنطقة، منذ  ما بين دول مشجعة تجارية  ةيدينام

 .قليمياإل

مليار درهم  13,1 نهام 201423 سنةمليار درهم  17,6 ة بين املغرب ودول اتحاد املغرب العربييالتجار  سجلت املبادالتو 

 2004 سنتيبين ما  ،ارتفعت الواردات املغربية من بلدان املغرب العربيو . صادراتالمن  مليار درهم 4,5والواردات  من

لشركاء األولى  في املرتبةالجزائر  وتتموقع. اتدر اللصبالنسبة  %12,6 مقابلسنوي  متوسطك %17,5، بنسبة 2014و

 ت(.لواردامن امليار درهم  11,2 هامن) 2014 سنة بادالتاملمن مليار درهم  12,9 بحوالي، إفريقيافي املغرب التجاريين 

 وهامشية ضعيفة املغاربية ما بين الدول ة يالتجار املبادالت  تظلمقارنة مع التجمعات اإلقليمية األخرى، و ومع ذلك، 

 :حي 

التجارة الخارجية إجمالي من  %4,3 دودحفي  ،2014 خالل سنة العربي، املغرب ما بين دول التجارة معدل  انحصر •

 %63التجارة البينية في االتحاد األوروبي  معدل هو أدنى معدل إقليمي في العالم. وعلى سبيل املقارنة، بلغو نطقة، لمل

خالل نفس ، "امليركوسور "في  %14و سيان"اآل "دول ما بين  %24 ؤشروسجل نفس امل ،مجموع تجارته الخارجيةمن 

 ؛ السنة

 يةربااملغمجموع املبادالت % من 57مع االتحاد األوروبي  العربي املغرب ل لدو ة البينية يالتجار املبادالت  بلغت حصة •

 .2014 سنة

، الدول هذه بعض ات يقتصاداملتشابه ال عباالط فياملغاربية  لدول املنطقة التجارة البينيةضعف  أحد أسبابويتجلى 

24) كرينان مؤشر فنجر واعتمادا علىاملغرب وتونس. وفي هذا الصدد،  خاصة
Finger Kreinin) سوق  على مستوى تبين أنه ي

الحظ املتراجع ال بالرغم من، %65 وتفوق املغربية مرتفعة و  يةتونسال اتدر ااالتحاد األوروبي، ال تزال درجة تشابه الص

  .السنوات األخيرة خالل

دة ملزيد من االندماج ويقود ضعف التجارة بين البلدان املغاربية نحو مزيد من التفكير في استغالل اإلمكانات املوجو 

لخير % 4,3 ناهزي بين دول املغرب العربي والذي يتجار ولعل معدل التبادل الاإلقليمي في املنطقة بالنظر لبنية املبادالت. 

وينبغي التأكيد على أن درجة التكامل التجاري بين دول  .وجود إمكانات غير مستغلة للتجارة بين دول املنطقة دليل على

ي تظل حاليا منخفضة باملقارنة مع املناطق األخرى التي تمكنت من إنجاح اندماجها اإلقليمي، خاصة دول املغرب العرب

                                                 
23
 املصدر: مكتب الصرف. 
24
  يبرز املؤشر مدى تشابه بنية صادرات دولتين في سوق نفس الشريك التجاري. 
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%، في حين عززت تونس مؤشر تكاملها 28للمغرب مع دول املنطقة حوالي  25االتحاد األوروبي. وبلغ مؤشرالتكامل التجاري 

 ل املنطقة.، مما يعكس التقارب االقتصادي النسبي داخ2013% سنة 42ليصل إلى ما يقارب 

وفي سياق آخر، ارتفعت تدفقات االستثمارات الخارجية املباشرة نحو بلدان املغرب العربي خالل العقود األخيرة، منتقلة 

. ومع ذلك، 2014مليار دوالر سنة  6,7و 2013مليار دوالر سنة  8,9أكرر من  لتصل إلى 2000مليار دوالر سنة  1,7من 

% 19مقابل حوالي  2014% سنة 12,4ستثمار األجنبي املباشر املوجه نحو إفريقيا إلى فقد تراجعت حصة املنطقة من اال 

. غير أنه، وباملقارنة مع االستثمارات األجنبية املباشرة العاملية، ظلت حصة املغرب العربي مستقرة في 2000خالل عشرية 

 %. 0,6حدود 

مليار دوالر  3,6قة، األداء الجيد للمغرب بجذبه لحوالي ويوضح توزيع االستثمارات األجنبية املباشرة حسب دول املنط

مليار دوالر(. ويشير توزيع االستثمارات األجنبية املباشرة نحو  1,1مليار دوالر( ثم تونس )1,5، تليه الجزائر )2014سنة 

بالنسبة للجزائر % 25,7% مقابل 33,3، على هيمنة وجهة املغرب بحصة بلغت 2014-2000الدول املغاربية، خالل الفترة 

 % لليبيا.14,3% لتونس و20,8و

وبالنظر لهذه التطورات، سيؤدي تعميق االندماج بين بلدان املغرب العربي إلى تعزيز النمو االقتصادي، والرفع من 

ديد جاذبية املنطقة لالستثمارات األجنبية املباشرة وخلق دينامية جديدة للمبادالت التجارية. وفي هذا الصدد، قدرت الع

. كما 27نقاط من الناتج الداخلي الخام 3إلى  1من الدراسات والتحليالت أن عدم اندماج دول املغرب العربي يكلفها ما بين 

نقاط لكل دولة في املنطقة، وقدرتها الحكومة التونسية في  2هذه الكلفة في  28قدرت األمانة العامة التحاد املغرب العربي

 .29نقاط من الناتج الداخلي الخام لكل بلد 3و 2ق النقد الدولي ما بين نقطة واحدة، بينما قدرها صندو 

 جنوب -جنوب االقتصاديالصحراء: نموذج للتعاون جنوب  إفريقياودول  املغربالعالقات بين . 4.3

ا جنوب الصحراء. إفريقينحو دول ستراتيجية املغرب ال  رافعة مهمةدائما  الثناعي والتجاري  االقتصاديالتعاون شكل 

لتعاون. ل ةاتفاقي 500إطار قانوني يتكون من أكرر من فريقية اإل العالقات االقتصادية بين املغرب والبلدان  ويحكم

 وليهي تذالو آفاقا واعدة للتعاون بين بلدان الجنوب  تفتح قويةلعدة بلدان أفريقية دفعة  الزيارات امللكيةأعطت و 

 .همية استراتيجيةاململكة املغربية أ

% 14. فقد ارتفعت بنسبة خيرخالل العقد األ  ارتفاعا ملموسافريقية اإل الدول و املغرب بين ة يتجار وقد سجلت املبادالت ال

% 4,1مقابل  ية للمغربالخارج ت% من إجمالي املبادال 6,4 هو ما يعادل، و 2014 سنةدرهم مليار  37,5سنويا لتصل إلى 

 .2004 سنة

%( 34مع الجزائر )املبادالت (، وخاصة 2014 سنة% 58مع دول شمال إفريقيا ) املبادالتتم الجزء األكبر من هذه وي

خالل % فقط 42نسبة الطاقة. وشكلت التجارة مع إفريقيا جنوب الصحراء مواد  املغرب من التي تهيمن عليها وارداتو 

 .2014 سنة

                                                 
25
دول تنتمي لنفس املنطقة، ويشكل داللة رئيسية على اإلمكانيات التجارية املتاحة للتعزيز يبرز مؤشر التكامل االقتصادي مستوى اختالف بنية واردات وصادرات  

 التبادل التجاري بين دول املنطقة. فكل ما ارتفع مستوى هذا املؤشر كل ما ارتفعت امكانيات التبادل بين هذه الدول.
27
 .2012غرب العربي: الجزائر، ليبيا، موريتانيا، واملغرب وتونس" بروكسيل، دجنبر املفوضية األوربية " دعم وتقوية التعاون واالندماج اإلقليمي في امل 
28
 .2006ماي  26-24الحبيب بن يحيى، األمين العام التحاد املغرب العربي، ندوة حول تكلفة عدم االندماج املغاربي،  
29
  .2014فبراير  17املغاربيين، املنعقد في مراكش في مداخلة املديرة العامة لصندوق النقد الدولي خالل املنتدى الثال  للمقاولين  
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 سنةمليار درهم  2,3مقابل  2014 سنةمليار درهم  13,2ا جنوب الصحراء بلدان إفريقي املغربية نحو الصادرات وبلغت

 2014سنة % 6,6%. وبالتالي ارتفعت حصتها في إجمالي صادرات املغرب إلى 19معدل نمو سنوي قدره  ة، مسجل2004

 لم تتجاوز  حي  ،من إفريقيا جنوب الصحراء محدودة املغربية . وفي املقابل، ال تزال الواردات2004 سنة% 2,6 ابلمق

% فقط من إجمالي 0,7 وشكلت. خيرالعقد األ  خاللمليار درهم  3,6قدره مقابل متوسط  2014 سنةمليار درهم  2,6

 .2004 سنة% 1,8مقابل  2014 سنةلمغرب ل اإلجمالية لوارداتا

عزز بشكل والذي ت، 2008 سنةمنذ  ا كبيراإفريقيا جنوب الصحراء فائضدول مع  في معامالته التجاريةاملغرب  ويسجل

 .2014 سنةمليار درهم  10,6السنوات األخيرة، ليصل إلى  خاللكبير 

ة املباشر  املغربية ات% من إجمالي تدفقات االستثمار 83في إفريقيا جنوب الصحراء  ةتمثل االستثمارات املغربية املباشر و 

االستثمارات  تعرف. و 2014و 2003 سنتيبين  مافي الخارج ة املباشر  بيةاملغر  ات% من إجمالي االستثمار 49 لقارة وا نحو

 إجمالي % من88 بلغت حي مرتفعة في املجموع، تظل لكن حصتها  ،من سنة إلى أخرى  قلباتنطقة تاملاملغربية في 

 .2010 سنةة املباشر  املغربية اتتدفقات االستثمار 

يشير التوزيع القطاعي و بلدا.  14من خالل استثمارات مباشرة في جنوب الصحراء  إفريقيابقوة في  اغرب حاضر امليظل و 

 2008 سنتيإلى أن أكرر من نصف تدفقات االستثمار املغربي املباشر بين  املنطقةفي  ةاملباشر  ةاملغربي اتلالستثمار 

%( 5)العقار وقطاع ( %6) جموعات االستثماريةاملو ( %29)االتصاالت  قطاع ليهي(، %52) يقطاع البنكال هم 2014و

 (. %1والصناعة )

  2014و 2008بين  في الخارجاالستثمارات املغربية املباشرة تدفق :  16مبيان 

 

تظل من اختصاص  ،مجموعة متنوعة من القطاعاتجنوب الصحراء  إفريقيا املغربية املوجهة نحو االستثماراتوتهم 

شركة و  البنك املغربي للتجارة الخارجيةو  التجاري وفا بنكو  اتصاالت املغرب على رأسهادائرة محدودة من املستثمرين 

 . آليانسالضحى و و  ستثماريةنا اال يي مجموعةو  مناجم

عالقاته لإعادة التوازن باملغرب  اهتمامعلى مدى  إفريقيالدان العالقات االقتصادية واملالية بين املغرب وب ةدل ديناميتو 

قاعدة خلفية كلمستثمرين املغاربة، لضرورة توفير أسواق بديلة بهذا االهتمام املتزايد  . ويبررجنوب الصحراء دول مع 

مما  ،إفريقيافي  املفتوحة رى الكب املغربي في املشاريع للرأسمالاملنافسة في األسواق التقليدية واملشاركة الفعالة  للحد من

 .التجارية نايجابيا على مبادالتإسينعكس 
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، يمكن إفريقيالفائدة دول  املجتمع الدولياعتمدها تعددة التي املي اتنظر لبرامج إعادة التأهيل االقتصادي واملؤسسبالو 

مشاريع  في إنجازركات املغربية لشاخبرة  مستثمرااستراتيجية التعاون الثالثي،  من خالللعب دورا هاما يلمغرب أن ل

فرنسا وبلجيكا واليابان ومنظمة األغذية  كل منعمل املغرب مع  ،التحتية. وفي هذا السياق ىالبن، خاصة في مجال التنمية

 .فريقيةاإل مشاريع في البلدان عدة تنفيذ  على ،والزراعة ووكاالت التنمية األخرى 

السنوات الخمس  خالل ،ثالث مرات املغربفي األجانب  لبةعدد الط ، تضاعفعيعلمي والجامالتعاون ال وفي مجال

لوكالة ل وفقاو . إفريقياأربعين بلدا  منينحدرون  ،%68 منهم الطلبة األفارقة يمثل ،بالط 7.500ليصل إلى  ،املاضية

 .2008 خالل سنة األفارقة على منحة من اململكةلبة الطمن  %85أكرر من  حصل ،املغربية للتعاون 

 ينواآلسيوي يناملغرب يعزز عالقاته مع شركائه العرب واألمريكي. 5.3

 واعدة شراكة استراتيجية :املغرب ومجلس التعاون الخليجي. 1.5.3 

العمل  طخطمشمل يو  ، مثله مثل األردن.2012 سنةمنذ  لدول مجلس التعاون الخليجي اجياستراتي ااملغرب شريكيعتبر 

على تطوير الحوار هذا املخطط نص يكما  .منتجةقطاعات فائدة عدة برامج لعدة  2017-2012 خالل الفترةاملشترك 

 ...واألمنيةثقافية الجتماعية و اال و ت السياسية واالقتصادية والتنسيق في املجاال 

 28,6صل إلى يسنوي لكمعدل  %11 بنسبة ة بين املغرب ودول مجلس التعاون الخليجييالتجار املبادالت ارتفع حجم و 

 .2000 سنة %3,6 مقابللمغرب لة يالتجار املبادالت من إجمالي  %4,9، وهو ما يمثل 2014 سنةدرهم مليار 

 سنةمليار درهم  26,8صل إلى تل %11ي قدره سنو  معدل نمومن دول مجلس التعاون الخليجي املغرب  واردات سجلتو 

املغرب نحو هذه  صادراتتظل  ،في حين. 2000 سنة %5,3 مقابلمن إجمالي واردات املغرب  %6,9 وهو ما يمثل ،2014

اململكة العربية السعودية أول زبون وتمثل . 2014 سنةمليار درهم  1,8 ، حي  لم تتعدغير متنوعةو  الدول ضعيفة

، جمالي صادراتنا نحو املنطقةإمن  %52,4 ما يمثل ، أيصادراتمن المليون درهم  920 بحوالي طقة الخليجللمغرب في من

 .%33,5 نسبةوبمليون درهم  589بنحو تليها اإلمارات العربية املتحدة 

 دل تغطيةبلغ معكما . 2014 سنةمليار درهم  25بلغ  اكبير  اعجز  املغربي مع دول الخليج امليزان التجاري  ويسجل

 املغرب من وارداتارتفاع حجم  وتعزى هذه الوضعية إلى. 2000 سنة %12مقابل  2014 سنة %6,6 الصادرات للواردات

 .هذه البلدان نحوضعف صادرات املغرب  إلىو  ،النفط من اململكة العربية السعودية خاصةمنتجات الطاقة، 

تدفقات  تبلغ حي  ،اتمستوى االستثمار على تعاون الخليجي مع دول مجلس ال هعالقتيستفيد املغرب في في املقابل، 

 سنةمقارنة مع  %82، أي بزيادة نسبتها 2014 سنةمليار درهم  10,2ول مجلس التعاون الخليجي لد ةاملباشر  اتاالستثمار 

 %14مقابل  2014 سنة %28 حوالياملغرب  على ةالوارد ةاملباشر  ةاألجنبي اتإجمالي االستثمار  فيحصتها بلغت و . 2013

، وهو ما 2014و 2006 ما بين سنتيمليار درهم  57 ناهزمن دول الخليج ما ي ةاملباشر  اتاالستثمار وراكمت . 2013 سنة

هذه االستثمارات دولة  تتصدرخالل نفس الفترة.  االستثمارات املباشرة التي حصل عليها املغرب من إجمالي %19يمثل 

دول مجلس التعاون الخليجي(  جمالي استثماراتإمن  2014-2006 ما بينمن التدفقات  %44اإلمارات العربية املتحدة )

 . لسياحة والعقار والطاقةقطاعات اوجه الخصوص  وتهم على ،(%38السعودية )متبوعة ب
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 يارمل 10,5 لتصل إلى 2014 سنة %16 بنسبةفي دول الخليج ارتفاعا  تحويالت املغاربة املقيمين وعالوة على ذلك، سجلت

 2014 سنة %17أكرر من  مغاربة العالم في إجمالي تحويالتوبلغت حصتها . 2004 سنةفقط درهم مليار  1,6درهم مقابل 

 .2007و 2001 سنتيبين ما  %6وأقل من  2013 سنة %16مقابل 

مجلس التعاون  فيية من الدول الثالث الرئيس (في دول الخليج املغاربة املقيمين ارتفع عدد السياح الوافدين )باستثناءو 

 بلغت ،في حينسائح.  120.000رب ايقل 2014 سنة %12بنسبة الخليجي )السعودية والكويت واإلمارات العربية املتحدة( 

 .2013 سنةمليار درهم  3,9دول مجلس التعاون الخليجي السياحة من  عائدات

واالتحاد  إفريقياجلس التعاون الخليجي وغرب عالقاته املتميزة مع دول مو لمغرب لالجيوستراتيجي  علموقل مكني كما

 .أوروبا ومنطقة الخليجو  إفريقيابين ربط جديد يأساسا متينا لتطوير تعاون ثالثي أن يشكال األوروبي 

 ةاحتملنيات اااإلمكة أقل من يتجار : مبادالت األمريكية الواليات املتحدةو  املغرب. 2.5.3

 مسألة. ويتناول االتفاق 2006 سنة ينايرغرب والواليات املتحدة حيز التنفيذ في مطلع الحر بين امل بادلدخلت اتفاقية الت

 صفقاتامللكية الفكرية والو املتعلقة باالستثمارات،  وكذلك تلك، لمنتجات الزراعية والصناعيةبالنسبة لاألسواق  ولوج

ألول و  ،لمغربل بالنسبة يتضمن هذا االتفاقكما . شغلالشفافية، وحماية البيئة وقانون الكوجوانب أخرى  عموميةال

 .الخدمات، مرة

من إجمالي  %5,8، وهو ما يمثل 2014 سنةدرهم مليار  34,1بلغ حجم التبادل التجاري املغربي مع الواليات املتحدة و 

درهم مقابل  مليار 19,7سجللي 2014 سنةالتجارة الخارجية لبالدنا. وانخفض عجز امليزان التجاري بين البلدين، نسبيا 

 إلى 2013 سنة %25,1ردات من او لمعدل تغطية الصادرات ل رتفع نسبيا. وفي الوقت نفسه، ا2013سنة درهم مليار  21,2

 .2014 سنة 26,7%

 28,7درهم مقابل مليار  26,9لتصل إلى  2014 سنةالواردات املغربية من الواليات املتحدة انخفاضا طفيفا وسجلت 

. وفي الوقت 2013 سنة %7,6 مقابل 2014 سنة %7حصتها في إجمالي واردات املغرب إلى وانتقلت . 2013 سنةدرهم  مليار

من إجمالي  %3,6 هو ما يمثل، و 2014 سنةمليار درهم  7,2الواليات املتحدة  نحوالصادرات املغربية  بلغتنفسه، 

 .2013 سنة %3,9الصادرات املغربية مقابل 

 ستفيد منتهي التي السلع مع الواليات املتحدة األمريكية  تبادال مفقط من إجمالي  %42,4 نسبة أنإلى ة، شار وتجدر اإل 

، 2014 سنةمليار درهم  10,4 طارفي نفس اإل واردات البلغت حي   ،الحر دلاباتفاقية الت في إطاراالمتيازات التفضيلية 

مليار درهم، وهو ما  4,1بلغت الصادرات  ،في حين .يات املتحدةاملغرب من الوال  من إجمالي واردات %38,5أي ما يعادل 

 6,3الحر  دلابالت اتفاقيةفي إطار  املغربي عجز امليزان التجاري  سجل. و نحو هذا البلد من إجمالي الصادرات %56,7يمثل 

 .تجارتنا مع الواليات املتحدةلالعجز اإلجمالي  من %31,9وهو ما يمثل ، 2014 سنةمليار درهم 

تسهيل التجارة بين البلدين. وينص هذا  اتفاقيةفي واشنطن،  2012ر جنبد 5بتاريخ املغرب والواليات املتحدة،  قعو قد و 

الجمركية لتسهيل إجراءات تصدير منتجات الشركات على مستوى املساطر معايير جديدة من الشفافية على االتفاق 

التي االتفاق أيضا االلتزامات الجديدة التي تعكس بعض االبتكارات  يتضمن نصو إلى أسواق البلدين.  ى والكبر  ى الصغر 

لمعلومات قبل وصول البضاعع املصدرة ل، وتقديم مسبق 2004سنة  الحر بادلاتفاقية التعلى توقيع البعد  تطورت

 .املصدرة سلعلر الجمركي لو العبو لشحن الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من تكاليف لااللكتروني  تسديدوال
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 %34,7، بزيادة 2014 سنةمليار درهم  2,7املغرب  املوجهة نحو ةاملباشر  مريكيةاأل  اتاالستثمار بلغت ، أخرى ومن جهة 

 .2014 سنةاملغرب استقطبها من إجمالي االستثمارات األجنبية املباشرة التي  %7,3 حصتها ت. وبلغ2013 مقارنة مع سنة

في  حاضرة تظلو  ،في قطاع األغذية الزراعية ،سنوات األخيرةخالل ال ،في املغرب ةمريكيأل ا اتمار عززت االستثكما ت

من أجل تحقيق اإلمكانات الكاملة و ج. يوالهندسة والسياحة والنس ءالكهرباو  كاإللكترونيفي قطاعات القطاع املالي، و

 للمغرب من أجلمساعدة ك دوالرمليون  1,5تقديم ب ،2012ر جنبفي د ،الحر، قامت الواليات املتحدة بادلالتفاقية الت

وقد  .اإلطار القانوني والتنظيمي قويةجذب املستثمرين األمريكيين للمغرب، وتعزيز التنمية االقتصادية املحلية وت

 100خلق أكرر من مما سمح ب، دوالرمليار  2,2بقيمة  اشركة أمريكية في املغرب، وهو ما يمثل استثمار  120نحو  تاستقر 

 .لغمنصب شألف 

 قبل من املغرب مع (Compact II) الثاني للتعاون  البرنامج على ،2015شتنبر  17 بتاريخ ،املوافقة تمت ذلك، على وعالوة

 بمبلغ البرنامج األول  تنفيذ في املسجل النجاح بعد الثاني البرنامج هذا ويأتي  (MCC).األلفية تحدي هيئة إدارة مجلس

الثاني  للبرنامج للترشح املطلوبة األهلية ملعايير املغرب وإلى استجابة 2013و 2008 سنتي ما بين مليون دوالر 697,5

 .في الرأسمال البشري  واالستثمار االقتصادية والحريات الجيدة بالحكامة واملرتبطة ،للتعاون 

 مساهمة إلى باإلضافة دوالر، مليون  450 بمبلغ هبة األلفية املغرب تحدي يئةه إدارة مجلس منح االتفاقية، وبموجب

 التعليم: "أولوية مشروعين ذوي  إلى تمويل االتفاق هذا يهدفو . مليون دوالر كحد أدنى 67,5بمبلغ  املغربية الحكومة

 مليون  2,2 من يقرب ما التفاقيةا هذهمن يستفيد  أن املتوقع اإلنتاجية العقارية". ومن"و" التوظيف أجل من والتكوين

 .املقبلةسنة  العشرين مدى على شخص

عائدات أسفار السياح  سجلت ،في حين .2014 سنةمليار درهم  3,1املتحدة  املقيمين في الوالياتبلغت تحويالت املغاربة و 

السياح القادمين من الواليات املتحدة عدد  ارتفععلى ذلك،  . وعالوة2013 سنة درهممليار  2,3 في املغرب ناألمريكيي

 .2012ألف سائح سنة  140و 2013سائح سنة  ألف 160مقابل  2014سنة سائح  167.267 ليصل إلى

 في املغربقطاع السيارات لالشركات اليابانية  دعملمثال اليابان : و  املغرب. 3.5.3 

بلدين العالقات الثنائية بين اليفوق تاريخ حي   ،لمغربل 22 رقم والشريك التجاري  ياليابان ثال  اقتصاد عالميعد 

 كوينلتاخاصة يهم ، و امحدود يظل األخير هذا املجالإال أن  ،تجاري ومالي وثقافي طابعب هماالتعاون بينيتميز و . سنةستين 

 .الثقافية تظاهرات، وتنظيم الألساتذةوتبادل ا

 محدودةعموما و  ضعيفةتبقى املعامالت التجارية و  .شهد التعاون بين البلدين تغيرات مستمرةي ،التجارة مستوى  علىو 

 مقارنة مع %6,2أي بنسبة  مليار درهم، 4,7 حواليب 2014 املبادالت التجارية بين البلدين سنة تانخفضفقد التنوع. 

املغرب نحو صادرات تراجع ل نتيجةوذلك املاضية،  يةعشر املعدل املسجل خالل ال مقارنة مع %10,7 بنسبةو  2013 سنة

  .(خالل العشرية املاضية %21,2-)اليابان 

. املغرب من إجمالي صادرات %0,9، أي ما يعادل 2014 سنة درهممليار  1,8وبلغ مجموع الصادرات املغربية إلى اليابان 

املنتجات بعض (، و 2014 سنة %44,6اثنين من املنتجات الرئيسية، وهي املحار والرخويات ) علىتركز بشكل كبير وت

 (.%23,5) بها ةرتبطالنفطية واملواد امل
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 ،من إجمالي الواردات املغربية %0,8، وهو ما يمثل 2014 سنةمليار درهم  2,9 حوالي بلغت واردات املغرب من اليابانكما 

عالجة ملوتوماتيكية األ الت اآل( وكذلك %11,7) سياحيةسيارات الال( و %16,4السيارات الصناعية ) ى الخصوصوهمت عل

 .(%8,1ها )ئوأجزا علوماتامل

 الصادرات للواردات نسبة تغطيةوصلت كما  ،درهم مليار 1,1بقيمة  االتجاري املغربي مع اليابان عجز وسجل امليزان 

 .2013و 2004 سنتي بينما  سنوي  متوسطك %34مقابل  2014 سنة 63%

. صناعة السيارات نظم الغالب تهم في بكونها تتميز لكنها ضعيفة، املغرب في املباشرة اليابانية االستثمارات تزال وال

 مجال في تشتغلوفوجيكورا، والتي  يازاكي وشركة سوميتومو هي التي تعمل في املغرب اليابانية الشركات فإن وهكذا،

 في تاكاتا املتخصصة كشركة السيارات غيار قطع مجال في األخرى  وتعمل الشركات. للسيارات اإللكترونية كاألسال

 .الهوائية املكيفات تصنيع في املتخصصة دينسو وشركة السالمة أحزمة صناعة

بعد  ةالثنائية الرسمي للمساعدات املانح الثال لمغرب بعد فرنسا و لاليابان الدائن الثاني تعتبر من الناحية املالية، و 

مليار  287، حوالي 1976منذ  املمنوحة من طرف اليابان بلغ مجموع القروض. فقد 2013 سنةفرنسا والواليات املتحدة 

 مشروعا أنجزت أو قيد التنفيذ في مختلف القطاعات.  34لتمويل خصصت  ين

تمويل مختلف مشاريع التنمية  تهدفستر، ادوال مليون  345 بلغت املالية اتتشير التقديرات إلى أن املساعد كما

 .التحتية ىوالبن فالحةالبحري وال الصيد خاصةاملستدامة في مختلف القطاعات، 

 ي ما يعادل، أ2012 سنةمليون  11,5مقابل  مليون دوالر 9من  في إطار التعاون التقني، ،2013سنة املغرب  تفاداسو 

مقارنة مع بلدان أفريقية أخرى مثل  زهيداهذا املبلغ ويظل التعاون التقني.  نفقات اليابان في مجالإجمالي  من 0,4%

 .دوالر( مليون  20,4( ومصر )دوالرمليون  23,1( والسنغال )مليون دوالر 35,4وزمبيق )املو (، دوالرمليون  40,7كينيا )

يشمل الحقا ل، وتوسع في قطاع الصيد البحري  1998 سنة فريقيةاإل البلدان و اليابان و املغرب بين التعاون الثالثي  بدأو 

 البلدان  بعض أطر وتأهيلتنظيم دورات تدريبية أيضا  كما شمل ،التجارية والصحةالحة صيانة الطرق ومياه الشرب وامل

 .فريقيةاإل 

 للمغرب ارجيةالخ والتنافسية التجاري  امليزان تحسن .4

، مليار درهم 186و 198 على التواليمسجال  ،2014و 2013خالل سنتي  املغربي تحسنا ملحوظاعجز التجاري عرف ال

مليار درهم سنة  202إلى  2000مليار درهم سنة  44من منتقال  ،2012و 2000وذلك بعد التفاقم الذي عرفه ما بين 

إلى ( و صناعة الطائراتو قطاعات الجديدة )السيارات الامللحوظ لصادرات الرتفاع خاصة إلى ا تحسنال اعزى هذيو  .2012

 انخفاض أسعار النفط.

تحسن املحتوى و فروع جديدة لقطاعات التصدير  ثاقبان نتيجةتحوال هيكليا  بنية صادرات املغرب عرفتكما 

 .يةمريكاأل و  ةفريقياإل سواق األ نحو خاصة صادراتنا ي لالتنويع الجغرافإلى  التكنولوجي واملنافسة النوعية، باإلضافة

  تحول هيكلي للصادرات املغربية لفائدة القطاعات الصناعية الناشئة. 1.4

 %8,8آلالت ومعدات النقل من حصة ا ارتفعت، حي  2014و1998سنتي  نبي شهدت بنية الصادرات املغربية تغيرا كبيرا

الصناعات  صكما تعززت حص لصادرات قطاع السيارات. حوظطا باالرتفاع املل، ارتبا2014سنة  %29,2إلى  1998سنة 



 لقييميالمغرب في محيطه الدولي واإل:  األول الجزء

 

 27 

 2014 سنة% 16,6و% 12,8إلى  1998سنة % 12,6و% 11,7من االستخراجية واملنتجات الكيميائية منتقلة على التوالي 

من  فالحيةال صناعة املالبس واملنتجاتتراجعت حصص في املقابل،  .الفوسفاط ومشتقاتهصادرات نتيجة دينامية 

 .2014 سنة% 19,5و% 13,9إلى  1998على التوالي سنة % 22,8و% 35,5

 حسب املنتوجات الرئيسية: بنية الصادرات املغربية  17مبيان 

 

ناعات الناشئة ذات القيمة املضافة العالية الص فائدةتغيرا كبيرا لقد عرفت بنية الصادرات املغربية  أنهكذا، يتبين 

الكهربائية، وااللكترونيات... (، في حين عرفت القطاعات التقليدية بعض التراجع )صناعة  ات)صناعة السيارات، الصناع

(. ويفسر هذا التحول في البنية بالخصوص بتوجه الصناعة املغربية نحو املهن العاملية فالحيةاملالبس، واملنتجات ال

إلى الزيادة في صادرات بعض املنتجات مثل الخيوط واألسالك الكهربائية، التي ارتفعت حصتها من  ىأد مماالجديدة، 

صناعة منتجات جديدة مثل السيارات و  بروز، وكذا 2014و 1998 سنتي الفترة املمتدة بين خالل% 10,4% لتصل إلى 1,7

 .يةاملغربالصادرات % من إجمالي 1,6% و9,6 ،تواليعلى ال ،قيمة صادراتها مثلت، التي أجزاء الطائرات

والبحرية، فقد عرفت انخفاضا في حصتها خالل نفس الفترة السيما،  فالحيةأما بخصوص صادرات املنتجات ال

مقابل  2014% من إجمالي صادرات املغرب سنة 2,5% و3,1على التوالي  شكلتالرخويات والفواكه والتي القشريات و 

(. 1998% سنة 6,4 مقابل 2014 % سنة4,1لفوسفاط )امنتجات  ةحصأيضا انخفضت . كما 1998نة % س4,2% و6,3

 % إلى11,2التي انتقلت من مالبس الرجال من النسيج، ، وخاصة ، شهدت املالبس انخفاضا في حصتهاوباإلضافة إلى ذلك

 .2014و 1998 ما بين سنتي% 2,2

يبين تحليل دينامية الصادرات املغربية أن  حي  ،مس سنوات األخيرةوتعزز هذا التغيير بشكل ملموس خالل الخ

املنتجات الرائدة، هي منتجات تتميز على حد سواء بتحقيق نمو قوي على مستوى التجارة العاملية ومكاسب لحصة 

ى مدى السنوات عل% من إجمالي الصادرات املغربية 40,2في املتوسط املغرب في السوق العاملية. وتمثل هذه املنتجات 

الخمس املاضية. وتشمل السيارات والفوسفاط واألسمدة ومعدات توزيع الكهرباء والقشريات والرخويات. كما شهدت 

 هذه املنتجات نموا قويا في الطلب العالمي خالل نفس الفترة.

ايدا في الطلب العالمي، السوق العاملية انخفاضا بالنسبة للمنتجات التي تعرف تز  فيفي املقابل، سجلت حصة املغرب و

املالبس واألحذية واملنتجات الغذائية )الخضر والفواكه(. وتصنف هذه املنتجات كمنتجات غير فعالة، وذلك  خاصة

 .بسبب املنافسة القوية في السوق العاملية
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 (2014-2010): بنية الصادرات املغربية  18مبيان 
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 لصادرات املغربيةل نوعيةالتنافسية الاملحتوى التكنولوجي و تحسن . 2.4

 يبين تحليل املحتوى التكنولوجي للصادرات املغربية تطورا إيجابيا للمنتجات املصنعة ذات التكنولوجيا العالية نسبيا

% في الفترة 45,4دى السنوات املاضية، مسجلة الية التكنولوجيا. فقد عرفت حصتها ارتفاعا كبيرا على معواملنتجات 

% خالل نفس الفترة. وتعزى هذه الوضعية أساسا إلى 56,7مقتربة بذلك من املتوسط الدولي الذي سجل  ،2009-2013

 الزيادة في صادرات السيارات، واألجهزة الكهربائية.

ة املنتجات ذات التكنولوجيا املنخفضة ، وعلى الرغم من تقلص حصتها خالل السنوات األخيرة، تظل نسبغير أنه 

 % على الصعيد العالمي.43,3باملقارنة مع  2013و 2009% في املتوسط ما بين 54,6 وصلت إلىحي  واملتوسطة، مرتفعة 

 ية املصنعةاملغرب لوجي للصادراتو كناملحتوى التبنية :  19 مبيان
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 .الوضع التنافس ي يستند باألساس على الجودة عوض السعر في سوق عاملية أكرر تنافسيةأصبح باإلضافة إلى ذلك، و 

أن حصة الصادرات املغربية التي كانت تعتمد  33تحليل الوضعية التنافسية حسب ميزة األسعار وميزة الجودةيبين وهكذا 

 ،ة النوعيةتنافسيصبحت تتراجع لفائدة املبيعات ذات الأ ،2002سنة  %72سجلت أكرر من  ،في تنافسيتها على األسعار

سنة  %41,5 صل إلىلت 2008سنة  %25,5بلغت  ،2007قبل سنة  %14حي  بدأت تكتسب أهمية كبيرة، فبعد أقل من 

الفترة. ومن جهة أخرى،  نفسخالل % 7,6% و3 بين ما تتميز بجودة غير تنافسيةحصة الصادرات التي وتراوحت  .2014

 .2014سنة % 20,8إلى  1998% سنة 12,3من  تتميز بأسعار غير تنافسيةحصة الصادرات التي  نتقلتا

 ألسعاراة يافستنالنوعية و  التنافسيةمستوى على ات املغربية الصادر موقع : ت 20 مبيان

 

في . من مجموع صادرات القطاع %(53حصة كبيرة )واد الفالحية املغربية، التي تعتمد على الجودة، املصادرات  وتمثل

أسعار غير تتميز بالتي  ،ا القطاعذتمثل صادرات هو % من إجمالي صادرات القطاع لألسعار، 36تعزى تنافسية  ،حين

 . الفالحيةنتجات امل% من إجمالي صادرات 8رب اما يقتنافسية، 

% 31تتميز  ،في حين .سعارعلى األ  في تنافسيتها ه% من صادرات56تعتمد ، الصناعات االستخراجيةتعلق بقطاع وفيما ي

 لجودتها.  القطاع% من صادرات 11 ءيرجع أداو . تنافسيةأسعار غير بمن صادرات القطاع 

مر خصوصا يتعلق األ %(. و 89,1) ى الجودةفتعتمد في غالبيتها عل ،أما بخصوص صادرات املغرب من املواد الكيميائية

 .املكتب الشريف للفوسفاط منتجات% من 45 تمثلأصبحت التي  األسمدةو األمالح و ملواد الكيميائية غير العضوية با

 القيمة املضافة تعزيز حصة املنتجات ذاتمع التوجهات االستراتيجية للمجموعة التي تهدف إلى  وتتماش ى هذه التطورات

ضعف تنافسية تتميز ب %3أن و  تنافسيةجودة غير  تعرفن صادرات املواد الكيميائية فقط م %4 أن في حين .العالية

  .األسعار

% من صادرات القطاع 23 ءبينما يرجع أدا ،بجودتهالصادرات املغربية من اآلالت ومعدات النقل ا من %44نسبة  تتميزو 

بالنظر لتحليل كل منتوج على و ضعف تنافسية األسعار. بدرات القطاع % من صا21 تتميز في حينلتنافسية أسعارها، 

أداء صادرات كل من  يعتمد ،. في حينجودةتعتمد على ال معدات توزيع الكهرباءمن ملغرب اصادرات  أن يتبينحدة، 

كل من  تميز صادراتفت ،صناعة السياراتصادرات تنافسية األسعار. وفيما يتعلق ب على الصين وتركيا ومصر وتونس

 سعار.األ  علىكل من املغرب والهند والصين تعتمد تنافسية  ،الجودة. في حينبسبانيا واملكسيك إ
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ه املقاربة على ذوتعتمد ه .K. Aiginger لتجارة الدولية للسلع التي اقترحهااملغربية اعتمادا على الجودة من خالل مقاربة تصنيف ا تالصادراتقييم تنافسية  يتم 

لتحديد الوضع التنافس ي حسب السعر والجودة. وقد تم تطبيق هده املنهجية على معطيات تجارة السلع للمغرب وعينة  واألرصدة التجارية )بالحجم( اتدحالو أسعار 

 سبانيا وتونس وتركيا ومصر ورومانيا واملكسيك والصين والهند(.إاملنافسة )من الدول 
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% منها على تنافسية األسعار. 45% من صادرات منتجات القطاع املغربي للمالبس بجودتها، في حين تعتمد 52وتتميز 

 افسية بينما تعتمد صادرات الهند على الجودة.وتتميز معظم صادرات مالبس الصين وتركيا بأسعار تن

 وأمريكا إفريقيانحو دول تدريجي لصادراتنا  جهو ت. 3.4

ال زال  هتزايد انفتاح املغرب على االقتصاد العالمي، فإنرغم أنه  ،تحليل بنية الصادرات املغربية حسب الوجهةيبين 

أن هذه ال إمن إجمالي الصادرات املغربية،  %75. وقد بلغ هذا التركيز أكرر من مرتبطا بشكل أساس ي باالتحاد األوروبي

، نتيجة تفاقم األزمة في 2008من إجمالي صادرات سنة  %68النسبة تراجعت مع ظهور األزمة املالية العاملية، مسجلة 

 ضعف الطلب األوروبي.و أوروبا 

 التجاريين الرئيسيين املغرب نحو الشركاء صادرات ر : تطو  21 مبيان

 

االنخفاض النسبي لحصة كل من فرنسا وإسبانيا على مدى السنوات القليلة املاضية، فال يزال هذان البلدان رغم و 

غربية مقابل من إجمالي الصادرات امل ،2014سنة  على التوالي ،%22% و20,5يمثالن الشريكين الرئيسيين للمغرب بنسبة 

 . 2005% على التوالي سنة 20% و30

باكستان، الخارج االتحاد األوروبي، بما في ذلك البرازيل و ة داملتواجدول الإلى  املغربية ومن جانب آخر، عرفت الصادرات

نتيجة تحسن  ،2000% سنة 0,4% و0,9، مقابل 2014% سنة 1,1% و4,6على التوالي زيادة ملموسة في حصتها مسجلة 

جنوب الصحراء تزايدا  إفريقيات الصادرات املغربية نحو سوق سجلبيعات الفوسفاط ومشتقاته. وفي نفس السياق، م

% من إجمالي 7 ي بنسبةأ 2014سنة درهم مليار  13,2 بمجموعملموسا، مع تسارع في الوتيرة خالل السنوات األخيرة، 

 . 2000% سنة 1,8الصادرات مقابل 

 األجنبية االستثمارات وجاذبية التنافسية حيث من غربيامل االقتصاد تموقع.5

تي سن إيجابيةوآفاق  2014 سنةاملغرب  املوجهة نحو  ةاملباشر  ةاألجنبي اتاالستثمار  تدفق ارتفاع. 1.5

 2016و 2015

% سنة 8,6بة عرفت االستثمارات األجنبية املباشرة باملغرب، وفقا ملؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، ارتفاعا بنس

بلغت مساهمة االستثمار األجنبي املباشر نسبة  ،. وبذلك2013مليار سنة  3,3مليار دوالر مقابل  3,6، مسجلة 2014

لي داخمن الناتج ال %47,3مخزون االستثمار األجنبي املباشر نسبة كما مثل  .في التكوين الخام للرأسمال الثابت 10,9%

 .2013سنة  45مقابل  2014( في املغرب سنة Greenfieldمشروعا جديدا ) 67نفيذ . ووفقا لنفس املصدر، تم تخامال



 لقييميالمغرب في محيطه الدولي واإل:  األول الجزء

 

 31 

جنوب ، بعد 2014سنة  فريقية من حي  استقطاب االستثمارات األجنبية املباشرةإبر املغرب سادس دولة وهكذا، يعت

 مليار(. 4,7ليار( ونيجيريا )م 4,8مليار( ومصر ) 4,9مليار( واملوزامبيق ) 5,5مليار دوالر( والكونغو ) 5,7) إفريقيا

 درهم مليار 30,1 املغرب نحو املباشر األجنبي االستثمار تدفقات 34يحصائيات مكتب الصرف، فقد بلغ صافإوحسب 

فرنسا ويظهر التوزيع الجغرافي لالستثمارات األجنبية املباشرة أن  .2013 مع سنة مقارنة% 8,6 بزيادة قدرها، 2014 سنة

ة من قادمال أن االستثمارات الإ. 2014سنة من إجمالي االستثمارات األجنبية  %32بنسبة  املغرب أكبر مستثمر في لظت

مليار درهم. وعرف االستثمار األجنبي املباشر من دولة  11,8، لتبلغ 2014سنة  %17عرفت انخفاضا بنسبة قد  بلدال اهذ

بنسبة  رتفاعاا، من إجمالي االستثمار األجنبي املباشر( %12) في املغرب أجنبي ثاني مستثمر اإلمارات العربية املتحدة،

 .2014مليار درهم سنة  4,5ليبلغ  48%

والواليات املتحدة األمريكية  من إجمالي االستثمار األجنبي املباشر(، %11) ويلي هذين البلدين على التوالي السعودية

، عرفت استثمارات على التواليسنوات ث ال لثد تراجع وبع (.%4) إسبانياو  ،(%5,2(، وسويسرا )%5,3بريطانيا )و  ،(7%)

 .2014مليار درهم سنة  1,4، بمبلغ استثمار قدره 2013مع سنة  مقارنة %11إسبانيا نحو املغرب ارتفاعا بنسبة 

 تطور االستثمارات األجنبية املباشرة حسب القطاعات وأهم الشركاء : 22مبيان 

 

األكرر جاذبية من إجمالي االستثمار األجنبي املباشر(  %30)العقار قطاع  قد كانفعلى املستوى القطاعي، أما 

. أما 2013مع سنة مقارنة  %42مليار درهم، أي بزيادة بلغت   10,8، بمبلغ قدره2014سنة  األجنبية املباشرة لالستثمارات

 الذي كان أول قطاع مستفيد من االستثمارات االستثمار األجنبي املباشر(من إجمالي  %27)قطاع الصناعات التحويلية 

 %36بانخفاض قدره  يأ، 2014األجنبية سنة  مليار درهم من االستثمارات 9,9، فقد حصل على 2013األجنبية سنة 

 .2013مع سنة مقارنة 

من  %10,1ستثمارات األجنبية املباشرة )وعلى مستوى الصناعات التحويلية، تعتبر صناعة األغذية األكرر جاذبية لال 

(، وذلك رغم االنخفاض الذي عرفه هذان %6,4(، تليها صناعة السيارات )2014إجمالي االستثمار األجنبي املباشر لسنة 

من  %2,8) صناعة األدويةفي  االستثمارات األجنبيةتضاعفت على التوالي. من جهة أخرى،  %13و %64القطاعان بنسبة 

( %2صناعة الكيماويات ) شهدت، على نفس املنحىو ( بأكرر من مرتين. 2014لي االستثمار األجنبي املباشر لسنة إجما

 .على التوالي %45و %74بنسبة ( زيادة في االستثمارات األجنبية %0,2وصناعة املالبس )

                                                 
34
 إيرادات االستثمار األجنبي املباشر مع استخالص النفقات. 
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رع وتيرة اإلصالحات وتحسين بتسا طاارتبا أجنبية جديدة في املغرب، استثمارات بالنسبة الستقطابواعدة اآلفاق  وتبقى

زيادة الفرص االستثمارية  مكنت منتنفيذ مختلف االستراتيجيات والسياسات القطاعية التي إضافة إلى مناخ األعمال، 

 والطيران )السياراتحديثة والقطاعات ال والتعدين( بحري صيد الالة و فالحفي كل من القطاعات التقليدية )مثل ال

  والطاقة املتجددة ،...(. ةكيوجستيوالخدمات الل

لسنوات اخالل هكذا، من املتوقع أن يستفيد املغرب من مشاريع جديدة من شأنها تعزيز االستثمار األجنبي املباشر و 

 : املقبلة، نذكر منها

 ين""بوجو سيتروجهة القنيطرة، من طرف املجموعة الفرنسية ب 2015في يونيو  لسياراتإنشاء مصنع ل انطالق •

(PSA Peugeot Citroën) ،؛ درهم ييرمال  6أورو، أي ما يعادل  مليون  570 قدرهاستثمار ب 

( على مذكرة Figeac Aéro"فيجاك أيرو" )املتخصصة في املناولة بقطاع السيارات لشركة الفرنسية لالتوقيع الرسمي  •

فرعها الجديد بالدار البيضاء  إنشاءتفاهم حول التعاون االقتصادي والصناعي مع املغرب، وذلك بخصوص 

مع برنامج  اةواز بامل 2015وقع انطالق إنتاجها في هذه الوحدة اإلنتاجية الجديدة التي يتتأتي و "فيجاك أيرو املغرب". 

 ؛ سنوات 5مليون أورو على مدى  25استثماري قيمته 

 في امل النعإ •
ً
مليار درهم في مجال  30غرب، عن استثمار جديد بقيمة الشركة اإلماراتية "تسويق"، املتواجدة تجاريا

  ؛ غربالسياحة الطبية بامل

 استنادا لطلبات عروض دولية، بإنجاز واستغالل(، ACWA Power"أكوا باور" ) السعوديةمجموعة الشركات  تكليف •

 1,5قدره استثمار باملغرب، ب ةالطاقة املتجدد ةالستراتيجيفي إطار " 3" و"نور 2ملشروعين الطاقيين املستقلين "نور ا

 ؛ أورومليار 

( االستثمار في القطب الصناعي ملدينة الدار Tecalemit Aerospace groupمجموعة "تيكامليت آيروسبيس" ) النعإ •

. وسُيشيد املصنع 2016( بتشييد مصنع لألنابيب الخاصة بصناعة الطيران في أفق Midparcالبيضاء "ميد بارك" )

 قدرهمتر مربع وسيتطل 2000احة على مس
ً
 أورو. يمليون ب تجهيزه باآلالت استثمارا

 الدولية املؤسسات بعض منظور  من املغربي االقتصاد تحسن تموقع. 2.5

 ،األعمال ومناخالتنافسية العاملية من حي   مؤشرات أدائه تعزيزتمكن املغرب من الكبرى،  صالحاتإل لطار مواصلته إفي 

نشرها تفي التقارير التي  ترتيبهتحسين  بالتالي، و يالعالم على املستوى معايير أفضل املمارسات من تدريجي ب الار تقاال ومن

 العديد من املؤسسات الدولية املتخصصة.

 هكذا، و و 
ً
دولة  189من بين  71، احتل املغرب املرتبة "2015األعمال  أنشطة ممارسة" الدولي حول  البنك لتقرير وفقا

 املمارسات أفضل املغربي من االقتصاد . واقتربإفريقياوشمال  بين الدول العشرين ملنطقة الشرق األوسطمن  7واملرتبة 

مقارنة مئوية نقطة  0,7، بزيادة  35لألداء الحد األعلى من للمسافة %65,1 مقياسب) العاملية في مجال مناخ األعمال

                                                 
35
ويتراوح . األعمال ممارسة أنشطةمجاالت من  10في  31مسافة كل اقتصاد من أفضل أداء سجل على كل من املؤشرات لألداء" الحد األعلى "يظهر مقياس املسافة إلى  

الفجوة بين أداء اقتصاد  تقييمويسمح ذلك للمستخدمين ب .الحد األعلى 100أدنى أداء و 0، حي  يمثل 100و 0مقياس املسافة من الحّد األعلى لألداء القتصاد ما بين 

اد على مر الزمان كما يقيسها تقرير ممارسة أنشطة األعمال. بهذه في أي نقطة من الزمن وتقييم التغير املطلق في البيئة التنظيمية لالقتص معين و األداء األفضل

ات مع بعضها البعض في ييتكامل مقياس املسافة من الحد األعلى لألداء مع الترتيب السنوي على سهولة ممارسة أنشطة األعمال، الذي يقارن االقتصاد ،الطريقة

 نقطة من الزمن.
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(، %84,64" )التجارة عبر الحدود، و")% (90,33" بدء النشاط التجاري ، خاصة على مستوى "(بالسنة املاضية

العالمي للمغرب على مستوى هذه املؤشرات على التوالي  ترتيبالكما يتضح من (، %77,89" )تراخيص البناء استخراجو"

 وثائق عدد خفض ،سجله التقرير بالنسبة للمغرب ،لألعمال نظيميت أهم إصالحيخص . و 54و 31و 54في املراكز 

نقطة مئوية  2,65اكتسب املغرب فقد  ،(. وهكذا4الى  5الحدود" )من  عبر املطلوبة على مستوى مؤشر "التجارة التصدير

 على مستوى هذا املؤشر. 31رتبة املحتل ي، لبالسنة املاضيةمقارنة  لألداء الحد األعلى من كمسافة

من  72احتل املغرب الرتبة  ،2015-2016ملوسم  العاملية التنافسيةاملتعلق بالعالمي  االقتصادي املنتدى تقرير وحسب

التنافسية الشاملة، محافظا بذلك على نفس الرتبة التي حصل عليها في النسخة السابقة  دولة على مستوى  140ضمن 

أن بالدنا قد تمكنت من تحسين ترتيبها على مستوى  ،م الرئيسيةاملغرب من حي  الدعائ تصنيفويظهر تحليل للتقرير. 

( مراكز 8+) االستقرار املاكرواقتصادي الذي سجلته على مستوى لتقدم بمركزين، نظرا ل "املتطلبات األساسية"

 . مستوى التضخموالتحكم في  عجز امليزانيةالنتيجة إلى تراجع  هوتعزى هذ (.2+واملؤسسات )

ة" و"عوامل االبتكار لياعالف محسنات"على مستوى على التوالي عت بالدنا بأربعة وعشرة مراكز وباملقابل، تراج

 مؤسسات البح  العلمي. جودةالعلماء واملهندسين و  وفرةاملؤشرات املتعلقة بخاص بشكل وهم هذا التراجع  والتطور".

مجال تعزيز البح  واالبتكار، كما يتضح من املغرب في  يعرفهلتقدم الذي ل تبقى هذه النتائج نسبية نظراومع ذلك، 

 .201536لسنة  البتكارل العام ؤشراملفي  تصنيفهتحسين 

 2015السنة املاضية حسب تقرير مع رتبة مقارنة  14 يناهز املغرب تقدما أحرز  االقتصادية، وفيما يخص الحرية

. إفريقياوشمال  من بين دول منطقة الشرق األوسط 9على املستوى العالمي واملرتبة  89، ليحتل املرتبة "هيريتاج" ملؤسسة

الى أخذ مؤسسة  . ويعزى هذا التقدم%1,60 ضمن فئة الدول "الحرة نسبيا"، مسجال معدل مكانتهاملغرب د استعكما ا

 الحرية التجارية ومحاربة الرشوة، وحرية العمل مجال في السيما املغرب، أحرزه بعين االعتبار التقدم الذي "هيريتاج"

 الحرية النقدية.و 

واالطار املاكرو  في مجال االستقرار السياس يباملجهودات املبذولة من طرف املغرب تقارير مختلف ال تنوهبصفة عامة، و 

املغرب على الصعيد العالمي يتطلب  تموقعتحسين فإن  ،مع ذلكواملبادالت التجارية. و وانفتاح االقتصاد  اقتصادي

االبتكار والبح  كذلك و  الشغلومرونة سوق  الرشوةة حاربومء القضا مجاالتفي  خاصةات، االستمرار في تنفيذ اإلصالح

  .والتطوير

 بفضل دينامية اإلصالحاتمستمر  نمناخ األعمال: تحس. 3.5

من أجل بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة ذلك ، و دولةفي استراتيجية ال ةبارز  ةحتل تحسين مناخ األعمال مكاني

شراكة مع القطاع الخاص، بالحكومة، قامت ذلك، ولين اإلنتاجية والقدرة التنافسية للنظام اإلنتاجي. تحديات تحس

ممارسة أنشطة األعمال  تيسيرية من أجل اتبالجوانب التشريعية والتنظيمية واملؤسس ةعلقاملتالعديد من اإلصالحات ب

 .بواألجان حليينللمستثمرين امل مالئمةقواعد  وفيرفي املغرب وت

                                                 
36
 تشجيع االبتكار كرافعة للنمو والقدرة التنافسية(. .3.3انظر الجزء الثاني من هذا التقرير ) 

http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/morocco#starting-a-business
http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/morocco#trading-across-borders
http://arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/morocco#dealing-with-construction-permits
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من خالل  األعمال ملناخ القانوني االطار تحدي ، نحو من جهة، وجهت الجهود التي تبذلها الحكومة، 2014 سنةخالل و 

األمر  املتعلق بمساطر 13/01والقانون رقم  37الشراكة بين القطاعين العام والخاصباملتعلق  86-12القانون رقم  تفعيل

من مسطرة  39اإلدارية من خالل حذف وثيقة االلتزام بالصرفاملساطر رقمنة و تبسيط نحو ، أخرى  من جهة، و 38باألداء

علومات بين املديرية العامة امل تبادل ، وتفعيل نظام2014في أكتوبر  تفعيل التعريف املوحد للمقاولةو التصدير، 

دخول  2014 سنة عرفت كما تفعيل األداء اإللكتروني للمكوس الجمركية.، وكذا للضرائب والخزينة العامة للمملكة

شباك  82، من خالل مواصلة تعميم إنشاء الشبابيك الوحيدة على املستوى الوطني )العام للبناء حيز التنفيذ قانون لا

 نسمة. 50.000تعدى عدد سكانها ال يالتي  ألقاليموا تعماال العلى مستوى  ةلجن 121( وإنشاء 98محدث من بين 

تفعيل عدد من اإلصالحات ومواصلة توحيد وتبسيط اإلجراءات اإلدارية ل جهوده بذل املغرب اصليو ، من جهة أخرى و 

 ، مع التركيز على التدابير التي تؤثر سلبا على تصنيف املغرب في تقرير ممارسة أنشطة األعمال.املطبقة على املقاولة

 أوراش 6على  امشروعا موزع 2015،21لسنة  ،لجنة الوطنية ملناخ األعماللابرنامج عمل يضم ، سياقوفي هذا ال

 :تتمثل في استراتيجية 

إصالح ، إنشاء املقاوالت عبر االنترنت ،للمقاولةتتبع تنفيذ التعريف املوحد  :مشاريع( 7ريادة األعمال واالستثمار ) •

املصادقة على إطار قانوني يتعلق بتوطين إعداد و  ،مراجعة ميثاق املقاولة الصغرى واملتوسطة ،ميثاق االستثمار

إحداث البوابة الوطنية لنشر وتيسير الولوج  ،إدارية مطبقة على املقاولة ةمسطر  30تبسيط  واصلةم ،املقاوالت

االنطالقة الفعلية للمشروع على مستوى الدار البيضاء في مرحلة أولى قبل  وقد تمت للمساطر اإلدارية املبسطة

 توى الوطني.تعميمها على املس

وضع نظام للتبادل اإللكتروني تم  ،لبناءالعام لالقانون تفعيل مقتضيات ل :مشاريع( 3نقل امللكية والتعمير ) •

ضع نظام للتبادل اإللكتروني للمعلومات بين الخزينة العامة للمملكة و و  للمعلومات بين املوثقين واإلدارات املعنية

 ةنة اإلقليمييتبادل املعلومات الضريبية بين الخز  رقمنة، تم توقيع اتفاق املجال . وفي هذاوالجماعات املحلية

من قبل الهيئة  Tawtik.maمشروع  تطويرتم . باإلضافة إلى ذلك، 2015ماي في  للدار البيضاءوالجماعة الحضرية 

مختلف اإلدارات فيما يتعلق الوطنية للموثقين. ويهدف املشروع إلى وضع نظام للتبادل اإللكتروني بين املوثقين و 

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح و الخزينة العامة للمملكة، و ق )املديرية العامة للضرائب، يوثتبمهنة ال

، عقارنقل امللكية )إصدار شهادة الرسوم والضرائب على ال لعملية من أجل رقمنة كلية...(، العقاري والخرائطية،

 ، ...(.العقاري والتحفيظ تسجيل ، الو 

مراجعة املرسوم حول فوائد التأخير و  مراجعة املرسوم حول لجنة الصفقات :)مشروعان(الصفقات العمومية  •

الحكومة اعتمد من قبل مجلس  قد وتجدر اإلشارة إلى أن املرسوم األول . بصفقات الدولة ةوآجال األداء الخاص

التدابير املوص ى بها من قبل الخزينة فقد تمت املصادقة على رسوم الثاني، املبخصوص . أما 2015 شتنبر 10 بتاريخ

                                                 
37
   .2015يناير  22بالجريدة الرسمية في  الظهير املنشور  
38
 .2014مارس  20الجريدة الرسمية في  
39
 .2014مارس  28الصادر عن وزارة التجارة الخارجية، في  006/14ملكتب الصرف واإلشعار رقم  8/2014الدورية رقم  
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أو إلى نشرها الحكومة مجلس  املصادقة من طرفمسطرة  لىإما إالعامة للمملكة وسوف تخضع، حسب االقتضاء، 

 في الجريدة الرسمية.

ربط ؛ لتصدير وحذف املسار املاديتعميم التبادل اإللكتروني لرخص االستيراد وا :)مشروعان(لتجارة الخارجية ا •

املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات و  من جهة، وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي

 .PORTNETبنظام  ، من جهة أخرى،الغذائية

. وهكذا، 2015 سنةخالل النصف األول من عدة تطورات هذه املشاريع الثالثة  عرفت :مشاريع( 3قانون األعمال ) •

قانون المشروع  اأم .201540في يونيو  في البرملان بغرفتيهاملصادقة على القانون املتعلق بالشركات املساهمة تمت 

إصالح الكتاب وفيما يتعلق ب .مستوى األمانة العامة للحكومة علىهو قيد املناقشة فخاص بالضمانات املنقولة ال

 .حالته على البرملانإ، فقد تمت باملقاوالت في وضعية صعبة الخامس ملدونة التجارة املتعلق

 ،التنسيق بين أشغال اللجنة الوطنية ملناخ األعمال والوسط األكاديمي :(مشاريع 4التنسيق والشراكة الدولية ) •

طاعية عام إلنشاء واشتغال لجان قالتصور ال إعداد دراسة حول  ،تطوير التنسيق مع اللجان الجهوية ملناخ األعمال

 .تتبع وتحسين تصنيف املغرب في التقارير الدولية؛ ملناخ األعمال

 

 

 

                                                 
40
 .2015غشت  28مكرر، في  -لرسميةالجريدة ا 
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تعزيز النموذج التنموي الوطني: نحو نمو إدماجي ومنتج لفرص الجزء الثاني : 

 الشغل ومقلص للفوارق االجتماعية واملجالية

على  تهالرفع من قدر و  همكتسبات عزيزإلى ت تإلصالحات، أدوتيرة اشهد االقتصاد الوطني خالل السنوات األخيرة تسريعا ل

عرفها االقتصاد يالتحوالت السريعة التي من رغم بالوذلك  مواجهة األزمات دون املساس باستقرار التوازنات األساسية،

 سياق األزمة املالية واالقتصادية.في العالمي 

والهيكلية والقطاعية واالجتماعية املعتمدة من تحقيق نمو سريع يتماش ى مع  ةاملاكر واقتصاديوقد مكنت اإلصالحات 

عرف االقتصاد الوطني  حي . 1999-1990خالل  %3,2بعد  2014و 2000في املتوسط ما بين  %4,5 :اإلمكانات الوطنية 

تعزيز قطاع الخدمات، ارتباطا على الخصوص، بالتطور  أسفر عنالتحول الهيكلي  مسلسلهذه الفترة انطالق  خالل

 املستمر لقطاع االتصاالت والخدمات املالية وكذا أنشطة ترحيل الخدمات.

ستثمار العمومي كما استفاد املغرب من املساهمة اإليجابية لعناصر الطلب الداخلي في النمو االقتصادي. وتعزز دور اال 

كرافعة أساسية لدعم هذا النمو وضمان تنمية مجالية متوازنة وتحسين االستفادة من خدمات البنية التحتية األساسية 

 .وتقليص الفقر والهشاشة مع الحفاظ على مستوى منخفض نسبيا للتضخم

الهيكلية املعتمدة خالل السنوات وعلى مستوى العرض، مكن تفعيل مختلف االستراتيجيات القطاعية وكذا اإلصالحات 

األخيرة من إحداث تغيير عميق في البنية االقتصادية وتحدي  النسيج اإلنتاجي الوطني. وقد نتج عن هذا تحول تدريجي 

لالقتصاد الوطني، تميز بتوجه أكبر نحو قطاع الخدمات وظهور مهن جديدة محركة للنمو تساهم بشكل فعال في خلق 

 ع الصادرات. مناصب الشغل وتشجي

اإلعالم واالتصال والقطاع البنكي والخدمات  وقد تحقق هذا التحول بفضل مساهمة قطاعات هيكلية كتكنولوجيات

املقدمة للمقاوالت التي أصبحت، بعد فترة من النمو امللحوظ، تعرف بعض عالمات التباطؤ لكن مع بروز آفاق جديدة 

سواق... كما مكن التحول البنيوي للقطاع الفالحي، مدعوما بمخطط للنمو سواء من حي  املنتجات أو من حي  األ 

املغرب األخضر، من تغيير تركيبة نمو القيمة املضافة الفالحية والحد من تقلباتها نتيجة االرتفاع املهم ملساهمة األنشطة 

 الفالحية ذات القيمة املضافة العالية على حساب زراعة الحبوب. 

ور تخصصات جديدة ذات قيمة مضافة عالية، خصوصا على مستوى القطاع الصناعي، من وموازاة مع ذلك، مكن ظه

تحدي  القاعدة اإلنتاجية كما يتضح ذلك من خالل األداء الجيد لصناعة السيارات والطائرات التي مكنت من اندماج 

 املغرب في سالسل القيمة العاملية.

في التحسن امللحوظ للمؤشرات االجتماعية واالقتصادية خالل العقد ويتجلى نجاح النموذج التنموي االقتصادي املغربي 

. باإلضافة إلى 1999سنة  %13مقابل أكرر من  %10املاض ي. فقد سجل معدل البطالة انخفاضا تدريجيا ليصل ألقل من 

املتوسط السنوي في  %4,8ذلك، تم تسجيل زيادة كبيرة في مستوى الدخل الوطني الخام املتاح للفرد الذي تحسن بحوالي 

 .2014درهم خالل سنة  29.146إلى  2000درهم سنة  15.141، منتقال من 2014و 2000ما بين 

وقد أحرز املغرب تقدما كبيرا فيما يخص محاربة الفقر، حي  تجاوزت معدالت تنفيذ بعض أهداف األلفية للتنمية 

. وفي نفس 2011في  %6,2إلى  1998سنة  %16,3معدل الفقر النسبي من . كما انتقل 2015املستوى املحدد لسنة 

انتقل مؤشر التنمية البشرية من  ،في حين. 2011سنة  %13,3إلى  2001سنة  %22,8السياق، انتقل معدل الهشاشة من 

 .2013سنة  0,617، ليصل إلى 2010و 2000ما بين  0,544إلى  1999-1990في املتوسط خالل الفترة  0,456



 ماعية والمجاليةتعزيز النموذج التنموي الوطني: نحو نمو إدماجي ومنتج لفرص الشغل ومقيص ليفوارق االجت:  الثاني الجزء

 37 

ظل التغيرات التي يشهدها العالم ومنطقتنا على وجه الخصوص، ال يقتصر التحدي بالنسبة لبلد وعالوة على ذلك، وفي  

مثل املغرب على مضاعفة فرص خلق الرروة وفرص الشغل ولكن يشمل أيضا ضمان استفادة عادلة لشرائح واسعة من 

 السكان من هذه الرروة في إطار تحقيق نمو اقتصادي كمي ونوعي.

أن التحوالت الهيكلية التي يشهدها االقتصاد املغربي تستمد  النمو عبر جهات اململكة ك، تظهر تطوراتباإلضافة إلى ذل

التي تشهده جهات  ض التباطؤ النسبييتعو لها الشأن في التي خاصة ببعض الجهات و  مشهود لهاقوتها من دينامية جهوية 

مغرب. ويبقى البح  عن محركات جديدة للنمو رهينا في السابق من النهوض بالطاقة اإلنتاجية لل أخرى، كانت تمكن

 .بتعزيز هذه الديناميات الناشئة وبتنويع أكبر للنسيج اإلنتاجي الوطني على املستوى املجالي والقطاعي

 ـيطنالو  لالقتصاد الهيكلي حليلالت1.

، 2000 سنةمن  بداية النمو في ملحوظا تسارعا االقتصاد الوطني شهد نمو الضعيف وغير املنتظم،ال من عقدين بعد

 قويا النمو االقتصادي ظلو  .2009 سنة منذ وطنيال االقتصاد عرفها الصدمات الخارجية التي منوذلك على الرغم 

 .إفريقيااألوسط وشمال  الشرق  منطقة في للنفط ملستوردةا األخرى  الدول  مقارنة مع هذه الفترة، طوال نسبيا

تدريجيا  عميقة تغييرات من إحداث األخيرة، السنوات خالل التي أطلقت املختلفة القطاعية مكنت االستراتيجيات وقد

املغربي،  قتصادلال التدريجي التحول  على مستوى ف. الوطني اإلنتاجي النسيج وتحدي  االقتصادية البنية على مستوى 

 في %52,8 مقابل 2014 سنة% 57,7 بلغت حي اإلجمالية  املضافة مجموع القيمة من الخدمات حصة قطاع تتزايد

 قطاع خصوصا على مستوى  الكبرى، اإلصالحات بفضل وذلك نقطة، 4,9 أي بفارق  خالل الثمانينيات، املتوسط

 ... للشركات املقدمة لخدماتوا والقطاع البنكي، واالتصال، تكنولوجيات اإلعالم

 املضافة القيمة نمو تركيبة تغيير من األخضر، املغرب بمخطط مدعوما الفالحي، للقطاع البنيوي  كما مكن التحول 

 حساب على العالية القيمة املضافة ذات الفالحية األنشطة ملساهمة االرتفاع املهم نتيجة والحد من تقلباتها الفالحية

 .الحبوب زراعة

من  خصوصا على مستوى القطاع الصناعي، عالية، مضافة قيمة ذات جديدة تخصصات مكن ظهور  ازاة مع ذلك،مو و 

اليد العاملة  وتشغيل الصادرات فيخيرة لهذه األ  يجابيةاإل  ةهماسامل يتضح ذلك من خاللو  .اإلنتاجية القاعدة تحدي 

وغير  تعتمد في الغالب على مناصب شغل هشة قريب بتخصصاتإلى عهد  تميز تقليدي صناعي إطار قطاع في ،ةاملؤهل

 ، أنشطة2014السيارات الذي تصدر، ابتداء من سنة  قطاع من دعم للنمو محركة جديدة مهن انبثاق وقد مكن. الئقة

 التكنولوجي املحتوى  تعزيز كذلك على مستوى  ويظهر هذا التحول . ومشتقاته على الفوسفاط متقدما التصدير

 .أضحى يتقدمها القطاع الصناعي التي االستثمارات الخارجية املباشرة وبنية صادراتلل

 إلى مراجعة مستويات 2007إلى أساس  1998أساس سنة  ية علىوطنال الحسابات من ذلك، أدى االنتقال باإلضافة إلىو 

 تمت مراجعة الناتج وهكذا،. الداخلي الخام الناتج بنية في طفيف يروتغي نحو االرتفاع، االقتصادية الرئيسية املؤشرات

 ابنية الناتج الداخلي الخام تحسنحصة القطاع الثال  في عرفت و  2007سنة  %5,1 ليبلغ الداخلي الخام نحو االرتفاع

 .(والبناء واألشغال العمومية والكهرباء واملاء والتحويلية، االستخراجية الصناعات) حصة القطاع الثاني أقل وبدرجة

 للمحاسبة الوطنية 2007الجديدة  املرجعيةالسنة  مستجداتأهم 1.1. 

 في اعتماد املغرب املتحدة، شرع لألمم اإلحصائية املعتمدة من طرف اللجنةية وطنال الحسابات نظام لتوصيات تطبيقا

 وتهدف التغييرات. 2008ية وطنال الحسابات اعتمادا على نظام ،2007وهي سنة  ،يةوطنال اباتهلحس جديدة سنة أساس

 القطاعات ومساهمة البنيات اإلنتاجية تعرفها التي التغيراتمع ية وطنال مالءمة الحساباتإلى جاء بها هذا األخير  التي
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إلى ية وطنال للحسابات األساس للسنة املنتظم كما يهدف التغيير .املضافة قيمةال خلق االقتصادية واملؤسساتية في

  الدولية. املعايير معمالءمة هذه الحسابات 

 حددها نظام التي املحاسبة تتعلق بطرق  التغييرات من عددإلى إحداث  الجديدة سنة األساساعتماد ال ىوقد أد

 اختالفات والتي أظهرت 1998 القديمة السنة األساس في أدخلت التي التغييرات راعاةمع م 2008ية وطنال الحسابات

 والتسميات، املفاهيم على مستوى  خصوصا ،1980القديمة املنجزة على أساس سنة  الحسابات مع مقارنة ،مهمة

 .من حي  الحجم السنوية التغيرات قياسكذا و  املضافة والقيمة اإلنتاج تقييم وطريقة

 نذكر، بالخصوص، التغييرات املرتبطة بما يلي: 2007جاءت به السنة األساس الجديدة  ومما

الخاصة باالستخدام  املعدات القتناء والنفقات املخصصة البيانات وقواعد والتطوير البح  نفقات تجميع •

 ؛ العسكري 

 االستعماالت بين وتوزيعهامباشرة  غير بطريقة املقاسة املالية الوساطة خدمات لحساب جديدة طرق اعتماد  •

 ؛ (النهاعي والطلب الوسيط االستهالك) املختلفة

 ؛ي املركز  البنك إلنتاج جديدة مقاربة •

 ؛ املعدلة التعويضات حساب عبر الحياة غير على التأمين إنتاج حساب •

 ؛ التأمين إعادة تسجيل إنتاج تحسين •

 والضمانات. املتعررة القروض معالجة •

االقتصادي نحو  النمو إعادة تقييم مستويات 2007 السنة األساس الجديدة إلى نتقالوقد نتج عن اال 

 للناتج السنوي  النمو معدل متوسط تحسن ،2009 سنة وباستثناء ،2013-2008 فخالل الفترة. االرتفاع

للسنة بالسنة  %4,3مقابل بالنسبة للسنة األساس الجديدة  %4,5نقطة ) 0,2بنسبة  الخام الداخلي

 .(األساس السابقة

 املرجعيتين نبين السنتيفارق الناتج الداخلي الخام  : 23 مبيان

 

. ين األساسللعرض حسب السنت مستقرة عن بنية شبه الثالثة مكوناته حصص تطور  برزي وحسب مكونات العرض،

الفالحية سوى بشكل طفيف حسب السنة األساس  غير فحسب الفارق بالنقط املئوية، لم ترتفع حصة القيمة املضافة

 مقابل 2007 بأساس %78,7 متوسطة بلغت حصة) 2013 -2007 الفترة خالل نقطة 0,9 قدره متوسط بفرق  الجديدة،
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 والتي ،(نقطة 0,2)+ للضرائب الصافية من اإلعانات نسبةاملتوسط هو أضعف بال الفرق  هذا(. 1998 بأساس 77,8%

 وقد قابل .الفترة خالل نفس الجديدة السنة األساس حسب الخام الداخلي الناتج من مئوية نقطة 9,6 تغطي في املتوسط

 خامالداخلي ال الناتج من مئوية نقطة 1,1 يعادل انخفاض السابقين للمكونين هذا التقييم الطفيف نحو االرتفاع

 (.سابقا %12,8 مقابل %11,7 حصة متوسطة بلغت) املضافة الفالحية القيمة حصة ملتوسط

حي  تمت إعادة تقييم  الداخلي، الطلب على مستوى  الخام الداخلي الناتج تقييم انعكست إعادة الطلب، مستوى  وعلى

 ونفقات ،%4بنسبة  يأ مليار درهم 17,8 بحوالي ،2013-2007الفترة  خالل املتوسط لألسر، في النهاعي نفقات االستهالك

 مليار 13,1 الثابت بحوالي املال لرأس والتكوين الخام %4,3 بنسبة يأ درهم مليارات 6 إلدارات العمومية بحواليا ستهالكا

 .%5,5بنسبة  أو درهم

 يبالنسبة للواردات )أ درهم رمليا 9,3 بحوالي متوسطا ارتفاعا تقييمها إعادة فقد سجلت الخارجية، للتجارة بالنسبة أما

 املراجعات هذه أسفرت وقد.  (%0,1+ بنسبة ي)أ مليار درهم 0,2وتراجعا متوسطا للصادرات بحوالي  (%2,6+ بنسبة

-2007 الفترة خالل املتوسط في درهم مليار 9,5 بحوالي والخدمات السلع ملبادالت الخارجي الرصيد تدهور  عن املتباينة

 .الفترة لنفس 1998 للسنة األساس ه املتوسطبمستوا مقارنة 2013

 الحسابات بلورة أساس يشكل والذي ،2007لسنة االقتصاد الوطني البح  امليداني لبنية  أن تجدر اإلشارة إلىو 

 التيو  الجديدة القطاعية السياسات بفضل تسارعت وتيرتها التي الهيكلية التغيرات من اإلحاطة بمدى ال يمكن ،الوطنية

 الوطني البح من شأن و ...  الصناعي اإلقالع وميثاق األخضر املغرب كمخطط ،2008 في غالبيتها ابتداء من سنة أطلقت

فائدة  ذا وسيكون  هذا الجانب، عن وفر معطيات هامةأن ي 2015 أبريل انطلق خالل الذي االقتصادية حول البنيات

 .معقولة زمنية فترة غضون  في صلةتوفير نتائج مف إذا تمكن من كسب تحدي سيما ال كبيرة

تشهدها  التي التغيرات من رصدمكن تال الوطنية لنظام الحسابات فإن املعطيات غير املفصلة  ذلك، إلى وباإلضافة

القطاعات، وبنية القيمة  حسب توزيع التكوين الخام للرأسمال الثابت غياب: املثال سبيل القطاعات )على مختلف

 من يمكن ملسها التغيرات هذه إال أن...(. الفروع حسب وبنية القيمة املضافة الصناعية الفروع، حسب الفالحية املضافة

 ...(. املباشرة األجنبية واالستثمارات الصادرات) القطاعات لتطور بنية واقعية مؤشرات خالل

 معطيات خالل بشكل تام من استخالصهاوالتي لم يتم  أعاله، املذكورة الهيكلية التغيرات ضوء وعلى لذلك، وفقا

 محاولة مع الرروة، خلق منظور  من التوقعات االقتصادية حول تطور النمو نقاشأن يتمحور  ينبغي ،الوطنية الحسابات

 .والتأويالت غير املضبوطة الفهم لسوء محتملة كمصادر املحاسبية اآلثار إزالة

 صاد الوطنيالتطور الهيكلي لالقت 2.1.

 انمو على وتيرة نمو متواصلة تتماش ى وإمكاناته، مسجال  ظ، من الحفا2014-2008 الفترة تمكن االقتصاد الوطني، خالل

 بالظروف ارتباطا في املتوسط السنوي. ويرجع هذا األداء، جزئيا، إلى القطاع الفالحي الذي أصبح أقل %4,2بنسبة 

قيمة  ذات هذا القطاع ونتيجة للتزايد القوي ملساهمة األنشطة الفالحية لتحدي  الحكومية بفضل الجهود ،املناخية

ما بين  %7,8الفالحية تزايدا بمعدل سنوي قدره  القيمة املضافةعرفت  كمامضافة عالية على حساب إنتاج الحبوب. 

 . في املتوسط %13 من إجمالي القيمة املضافة بلغت حصتها في حين،، 2014و 2008سنتي 

 ، بشكل كبير، إلى تعزيز القيمة املضافة غير الفالحية التي 2014-2008فترة ويعزى أداء االقتصاد الوطني خالل ال

في  %3,5قدره  عالية، حي  سجلت نموا مضافة قيمة ذات األنشطة نحو الوطني االقتصاد تحول  من عمليةت استفاد

اعتماد  عن نتج خالل هذه الفترة. وقد في املتوسط %87من إجمالي القيمة املضافة املتوسط السنوي وبلغت حصتها 
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الوطني وإنعاش األنشطة املوجهة للتصدير التي  اإلنتاجي النسيج في عميقة تغيراتالقطاعية  مختلف االستراتيجيات

عرضا  قدمتالعاملية للمغرب كصناعة السيارات والطائرات التي  من حي  العمل املؤهل، خاصة املهن يوى عالتتميز بمحت

 تصديريا أكرر تنافسية. 

إجمالي  في حصتها املتوسطة ساهمتفي املتوسط السنوي، حي   %2,6بنسبة  وعرفت القيمة املضافة للقطاع الثاني نموا

 في املتوسط من %17,2 بلغت. ويعتمد هذا القطاع أساسا على الصناعات التحويلية التي %28,8القيمة املضافة حوالي 

 والكهربائية واملعدنية امليكانيكية إجمالي القيمة املضافة. ويتعلق األمر خاصة بالصناعات الغذائية والتبغ وبالصناعات

في بلغت  ةبنسب نمو سنوي ،جمالي القيمة املضافةإ في املتوسط من %3,7و %5,8 حصص تمثل على التوالي التي

في  %6,1نحو ب، على التوالي. ويأتي قطاع البناء واألشغال العمومية في املرتبة الثانية ممثال %4,2و %4,1املتوسط 

 في املتوسط السنوي. %3,2إجمالي القيمة املضافة ومسجال نسبة نمو قدرها  املتوسط من

املغربي، حي  بلغت هذه  لالقتصاد التدريجي مظاهر التحول  أبرز  منالخدمات  قطاع ةلحص ويعد التزايد املتواصل

 في املتوسط السنوي. %4مسجال نموا قدره  2014و 2008إجمالي القيمة املضافة ما بين  في املتوسط من %57,3الحصة 

 في% 28,1املضافة بحوالي  إجمالي القيمة من بحصة مهمة" األخرى  الخدمات" تستأثر ومن بين أنشطة هذا القطاع،

 في املتوسط السنوي. ويتعلق األمر خاصة باألنشطة املرتبطة "بالخدمات %3,4املتوسط، مسجلة نسبة نمو بلغت 

من هذه الخدمات(، ومنها على وجه الخصوص الخدمات املتعلقة  %47والخدمات الخصوصية" ) للمقاوالت املقدمة

 إجمالي من %11,8و %13,3لمقاوالت" بحصص متوسطة بلغت، على التوالي، "بالعقار والكراء والخدمات املقدمة ل

 .في املتوسط السنوي خالل الفترة قيد الدراسة %2,8املضافة ونسب نمو متماثلة بلغت  القيمة

 الداخلي في نمو الناتج الداخلي الخام إيجابية لعناصر الطل  مساهمة

سجل  الوطني. وقد االقتصادي شاطلنفي دعم ا النهاعي، الستهالكالداخلي، من خالل االستثمار وا يستمر الطلب

 باألسعار الثابتة، خالل ،%4,6 الخام، نموا قدره الداخلي الناتج من% 59 يمثل حوالي والذي النهاعي لألسر، االستهالك

زى هذا التطور إلى في املتوسط، في نمو الناتج الداخلي الخام. ويع نقط، 2,7 نحو، مساهما بذلك ب2014-2008 الفترة

يجابية للتدابير املتخذة اآلثار اإل  من ، مستفيدا%4,3الشرائية بنسبة  الخام املتاح لألسر من حي  القدرة الدخل تحسن

التي تسعى إلى رفع األجور وتخفيض الضريبة على الدخل والرفع من دينامية سوق الشغل باإلضافة إلى التحكم في مستوى 

 األسعار.

بمعدل سنوي  هنتيجة تزايد في املتوسط نقطة 0,9مع ذلك، بلغت مساهمة االستهالك النهاعي لإلدارات العمومية وباملوازاة 

 %.18,8%. كما شهد تحسنا في حصته املتوسطة من الناتج الداخلي الخام لتصل إلى 5بلغ 

تج الداخلي الخام لتصل إلى ومن جهته، عرف التكوين الخام للرأسمال الثابت تحسنا في حصته املتوسطة من النا

 0,9، كما ارتفعت مساهمته في نمو الناتج الداخلي الخام لتصل إلى % في املتوسط2,8قدره  اسنوي%. وقد حقق نموا 31,4

 في املتوسط. سنويا نقطة 

في  شكلت التي وحسب أصناف املنتجات، يتعلق االستثمار بشكل رئيس ي بأنشطة البناء واألشغال العمومية والصناعة 

. كما سجلت هذه األنشطة نسب نمو، باألسعار إجمالي تكوين الرأسمال الثابت من% على التوالي 36,8% و47,9املتوسط 

 بينما شهدت االستثمارات في قطاع الخدمات، التي شكلت ،% على التوالي في املتوسط السنوي 1,2% و5,1الجارية، قدرها 

% في املتوسط السنوي ما بين 7,8بلغت نسبته  ، حي في املتوسط من إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، أقوى نمو% 13,3

 . 2014و 2008
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 (بعدد نقط النموالطلب في نمو الناتج الداخلي الخام ) عناصر: مساهمة  24 مبيان

 

 

 صاد الوطنيتمويل االقت تحسن حاجيات

نقطة في  0,8، مساهمة سلبية في النمو االقتصادي قدرها 2014-2008نتج عن تطور املبادالت التجارية، خالل الفترة 

% 33,3% من الناتج الداخلي الخام في املتوسط مقابل 46,6املتوسط. وقد ارتفعت حصة واردات السلع والخدمات إلى 

 بالنسبة للصادرات.

التجارية الصافية في تطور الناتج الداخلي الخام قدرها  مساهمة إيجابية ومهمة للمبادالت 2014ومع ذلك، شهدت سنة 

بينما  ،2013% في 0,9% بعد 6,3، وذلك راجع لتحسن الصادرات بنسبة 2013نقطة خالل سنة  -0,1نقطة بعد  1,2

 .2013% في 0,9% مقابل 1,8بنسبة أقل من الصادرات سجل حجم الواردات نموا 

ارتفاع الناتج مستفيدا من % خالل الفترة قيد الدراسة، 4,9الوطني الخام املتاح بمعدل سنوي قدره  د الدخلوتزاي

% في 28,4في حين شكل االدخار الوطني الخام  ،% في املتوسط السنوي 5,2الداخلي الخام باألسعار الجارية بنسبة 

 في ذلك تغير املخزون(. بة لالستثمار الخام )بما% بالنس35أكرر من  املتوسط من الناتج الداخلي الخام، مقابل

% 5,7إلى  2013 سنة% من الناتج الداخلي الخام 7,7نتقل من لتووفقا لهذه التطورات، تقلصت الحاجيات من التمويل 

 . 2014 سنة

 قدمالت وآفاق ات،املعيق املكتسبات، : الوطني لالقتصاد الهيكلي والتحول  القطاعية االستراتيجيات2. 

االقتصاد التحديات، يواصل  مجموعة مناستمرار  مع ،في سياق دولي يتسم ببروز مؤشرات انتعاش اقتصادي تدريجي

إلى تحدي  قاعدته اإلنتاجية وتعزيز تموقعه على مستوى الخريطة  همن خاللالهيكلي الذي يصبو  هتحولمسلسل  ياملغرب

وعلى  ،في هذا االطارو تاج الدولية والتي كرست خالل العقد املاض ي نموذجا جديدا للتجارة العاملية.الجديدة لشبكات اإلن

التي تم تفعيلها خالل السنوات االستراتيجيات القطاعية  مختلف املستوى الوطني، أضحى من الضروري إعادة النظر في

ة لرصد مدى نجاعتها في تسريع مسلسل التحدي  والتحول الهيكلي على ضوء هذه التغييرات الجوهرية، في محاول ،األخيرة

للقاعدة اإلنتاجية وفي دعم تموقع اقتصادنا في سالسل القيمة العاملية. ويهدف هذا التقييم املرحلي إلى تسليط الضوء 

  نشودة.وتحديد التعديالت الالزم اعتمادها من أجل تحقيق األهداف امل املنحىعلى التقدم املحرز في هذا 
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 ةالهيكلي ت. تعزيز دور القطاعات الداعمة للتحوال 1.2

سلسل التحول مل جديدةعطاء دفعة إمن  ،رساؤها خالل السنوات األخيرةإمكنت االستراتيجيات القطاعية التي تم 

 الفالحةك دينامية بعض القطاعات االستراتيجية تعزيزفي  هذه االستراتيجيات وقد ساهمت القتصاد الوطني.ل البنيوي 

ويبقى تعزيز وتيرة هذا التحول الهيكلي رهينا برفع  ...ومشتقاتهوالفوسفاط  )صناعة السيارات والطيران( والصناعة

وتحسين معدل  وتعزيز قدرات املوارد البشرية تنويع األسواقو  نتاجتثمين اإل  تهم باألساس التحدياتمجموعة من 

 ة القيمة املضافة...في سلسل اءقتر واال  املحلي االندماج

 مخطط املغرب األخضر  تقدمتعزيز دينامية القطاع الفالحي بفضل . 1.1.2

تنفيذ رؤيته الرامية إلى إعادة هيكلة النسيج اإلنتاجي للقطاع  2008يواصل مخطط املغرب األخضر منذ انطالقته سنة 

حي  تجاوزت  ،ة إلنجازه، بدأ هذا املخطط في تحقيق النتائج املتوخاة منهددحفبعد مرور نصف املدة امل الفالحي الوطني.

، تم تحديد أهداف املكاسبرتكاز على هذه ال . وبا2020األهداف املبرمجة في أفق سنة  ،في بعض الحاالت ،املنجزات

التحديات الكبرى تروم على الخصوص رفع أهم ، 2020و 2015املمتدة بين سنتي  ،جديدة للمرحلة الثانية للمخطط

الصناعات و واإلدماج الهيكلي بين القطاع الفالحي  ،للقطاع واملتمثلة في تحدي  نظم توزيع وتسويق املنتجات الفالحية

 الغذائية. 

 مخطط املغرب األخضر تنفيذ مدة مض ي نصفإنجازات مشجعة بعد 

ة ملخطط املغرب األخضر والتي أنتجت دينامية شهد القطاع الفالحي املغربي تحوال عميقا إثر تنفيذ اإلجراءات املهيكل

 2008مرة بين سنتي  1,7لالستثمارات الفالحية التي تضاعفت بنحو  حقيقية للقطاع خاصة من خالل التعزيز املتواصل

 %6,7ناهز . ويتجلى هذا التحول الهيكلي للقطاع في االرتفاع امللحوظ في القيمة املضافة الفالحية بمعدل سنوي 2014و

بالنسبة للقطاع غير الفالحي. وقد هم هذا التطور اإليجابي كافة السالسل الفالحية  %3,9الل نفس الفترة مقابل خ

، الش يء الذي %105,5والزيتون بنسبة  ،خالل نفس الفترة %79,9 نحووبصفة خاصة الحوامض التي ارتفع إنتاجها ب

بالنسبة للزيتون. وفيما يخص  %62,9بالنسبة للحوامض و 2020من األهداف املسطرة في أفق  %76,8مكن من تحقيق 

 ألف طن.  450ليصل إلى  11,1%بحوالي  2014الهدف املسطر لسنة  هاتجاوز إنتاج ، فقداللحوم الحمراء

ومن جهة أخرى، ساهمت اإلجراءات االستراتيجية ملخطط املغرب األخضر في تعزيز التنافسية الخارجية للمنتجات 

. 2008مقارنة مع سنة  %34الرفع من صادرات هذه املنتجات بحوالي  ،مما ترتب عنه على الخصوص ،املغربيةالفالحية 

تحسين تصنيف املغرب ليتبوأ املرتبة الثالثة من بين الدول املصدرة للمواد الغذائية في من هذه الدينامية  نتكموقد 

في ترويج تسمية  خطط. كما ساهم املفريقيةاإل لقارة والرابعة على مستوى ا إفريقيامنطقة الشرق األوسط وشمال 

مما مكنها حاليا من احتالل املركز الثال  على  ،"املغرب األخضر" عند التصدير عبر تعزيز التموقع التنافس ي للمملكة

 املستوى العالمي بالنسبة لتصدير معلبات الزيتون والخامس بالنسبة للطماطم.

تجاه التغيرات املناخية عبر الرفع من مساحات املغروسات ذات حي املغربي أيضا في دعم مناعته وقد نجح القطاع الفال

مما مكن من تعزيز السالسل األقل تأثرا بالجفاف على حساب سلسلة الحبوب.  ،%37القيمة املضافة العالية بنسبة 

اع الفالحي. ويتجلى أيضا هذا التوجه من القيمة املضافة للقط %70السالسل تشكل حوالي هذه وتبعا لذلك، صارت 

درهم على مستوى املساحات املسقية.  3.500حي  بلغت  ،االستراتيجي في الزيادة من القيمة املضافة للهكتار الواحد

والتي أدت  ،2008إلجراءات املتخذة في إطار سياسة اقتصاد املاء املتبعة منذ سنة اإلى الخصوص  ىوتعزى هذه النتائج عل

من الهدف  %75أي ما يعادل  ،ألف هكتار 410لتبلغ  %127املاء بنسبة  داقتصتقنيات الرفع من املساحات املجهزة بإلى ا

 ألف هكتار. 550املسطر للبرنامج الوطني لالقتصاد في مياه السقي واملحدد في 
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ء عطاتم إ ،مخطط املغرب األخضر تنفيذومن ناحية أخرى، يجدر بالذكر أنه خالل السنوات الخمس األولى من عملية  

األكرر هشاشة عبر مشروع الدعامة الثانية  زارعين، وذلك باملوازاة مع دعم مداخيل املنتوجات الزراعيةاألولوية لدعم امل

فالح من املساعدات ومن املواكبة في إطار تنفيذ  771.535املزروعات. وفي هذا السياق، استفاد  عملية استبدالالخاص ب

في الوسط القروي لينتقل  %48اريع هذه الدعامة. وكنتيجة لذلك، ارتفع الناتج الداخلي الخام الفالحي للفرد بحوالي مش

، مما ساهم في تحسين املداخيل والظروف املعيشية وأدى، من جهة، إلى انخفاض 2014درهم سنة 8.000  إلى 5.400من 

، ومن جهة أخرى، 2015سنة  %4,9إلى  %7,1حي  انتقلت من  ،يةملموس في نسبة الساكنة التي تعاني من نقص التغذ

لسياسة الفالحية الوطنية، حصل املغرب على افي العالم القروي. وتقديرا إلنجازات  فقر الغذاعيالعلى التام إلى القضاء 

األول لأللفية واملتمثل في لتحقيقه للهدف  2015و 2014جائزة املنظمة الدولية للتغذية والزراعة على التوالي سنتي 

. وقد فتحت هذه التجربة الناجحة في مجال األمن الغذاعي آفاقا واسعة أمام فقر الغذاعيال التقليص من نسبة الفقر و

 جنوب لتقاسم تجاربه وخبراته مع الدول اإلفريقية.-املغرب لتعزيز التعاون جنوب

 2020-2015للفترة مواصلة الجهود لتحقيق األهداف االستراتيجية 

ه، مرحلة جديدة تروم ترسيخ دينامية إنجاز يدخل مخطط املغرب األخضر، على بعد خمس سنوات من انتهاء مدة 

القطاع الفالحي وتحقيق األهداف االستراتيجية للمخطط واملتمثلة في بناء فالحة ناجعة ومستدامة وتنافسية تغطي كافة 

 في ضمان األمن الغذاعي عبر توفير مواد غذائية ذات جودة عالية. الفالحين وتساهموفئات السالسل 

وفيما يخص اإلنتاجية الفالحية، سيواصل مخطط املغرب األخضر تعزيز مقاربة السالسل املدمجة لكافة حلقات 

 برامج تغطي أبرز السالسل مرسخا بذلك مبدأ التعاقد في االلتزامات بين-سلسلة القيمة من خالل اعتماد عقود

-برنامج سبق توقيعها، تم ابرام عقد-عقد 18السلطات العمومية والشركاء املهنيين. وفي هذا الصدد، وباإلضافة إلى 

تساهم الدولة  2020مليار درهم في أفق  6,6يهم تطوير إنتاج الحليب باستثمار يناهز  2020-2015برنامج جديد للفترة 

ألف منصب شغل مباشر وتعزيز دور السلسلة في  40د خلق أزيد من مليار درهم. ومن شأن هذا العق 1,27فيه بمبلغ 

 ضمان األمن الغذاعي وتشجيع تثمين اإلنتاج من أجل الرفع من القيمة املضافة.

وبالنسبة للتدبير األمثل للموارد املائية، فمن املزمع القيام بترشيد تدبير الدوائر السقوية بغية الرفع من القيمة املضافة 

درهم للهكتار. وألجل ذلك، وباملوازاة مع دعم أجرأة البرنامج الوطني لالقتصاد في مياه  4.000املسقية بنحو للمساحات 

مليار متر مكعب، سيتم تعزيز  1,4سيمكن من اقتصاد الذي و  2020مليار درهم في أفق  37السقي الذي ستبلغ كلفته 

نامجين مهيكلين في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجهود الرامية إلى توسيع الدوائر السقوية عبر إطالق بر 

 وتوسيع مجال السقي في جهة الغرب. 2019يهمان السقي عبر تحلية مياه البحر بمنطقة اشتوكة في أفق 

ذ مجموعة من اإلجراءات الهادفة اتخم اتيوفي إطار الجهود الرامية لعصرنة نظم توزيع وتسويق املنتجات الفالحية، س

عبر إصالح اإلطار القانوني ألسواق الجملة واملذابح وإطالق  ،الفالحي إلى التوزيعنتاج اإل حسين إدماج السلسلة من لت

شراكة بين القطاعين العام والخاص وفق  هاير يستيتم ثالثة منها تهم أسواق الجملة للخضر والفواكه  ،ستة برامج كبرى 

ر بالذكر كذلك أن إصالح املذابح وأسواق املاشية الذي يمر عبر تبني يجدق املاشية. و وثالث أخرى تهم املذابح وأسوا

خصوصا وأن غالبية املذابح تستوجب تأهيلها  اليستعجطابع ا اذ أصبحنظام تسيير يولي األهمية لتطوير سلسلة اإلنتاج، 

إطار من شأنه -الفالحية، سيتم اعتماد عقدلتوافق معايير الجودة والصحة. وفيما يخص منظومة توزيع املنتجات 

محاربة هيمنة الوسطاء واملساهمة في التوزيع املنصف للمداخيل على جميع املتدخلين في سلسة قيمة اإلنتاج الزراعي 

 وخصوصا املنتجين.



 ماعية والمجاليةتعزيز النموذج التنموي الوطني: نحو نمو إدماجي ومنتج لفرص الشغل ومقيص ليفوارق االجت:  الثاني الجزء

 44 

ى بين لتركيز على تحقيق اندماج أقو إلى ا 2020-2015وفي نفس السياق، يهدف مخطط املغرب األخضر خالل الفترة 

حلقات سلسلة القيمة للقطاع الفالحي عبر تعزيز تثمين املنتجات الفالحية خصوصا في إطار الدعامة األولى للمخطط. 

خاصة من خالل مضاعفة االستثمارات املوجهة  ،وألجل ذلك، تم تحديد أهداف جديدة تتمثل في دعم االستثمارات

تم اعتماد إجراءات مهيكلة على غرار القطب الفالحي الذي أعطيت  لتسريع تطوير الصناعات الغذائية. وفي هذا اإلطار،

ثمين واالبتكار لفائدة اإلنتاج الفالحي تهكتار والذي يعد مركبا صناعيا لل 74انطالقته بجهة سوس ماسة على مساحة 

 ذيالغذائية الالصناعات قطاع  شكاليةإإلى ر بالذكر أن هذه الرؤية أضحت ضرورة ملحة بالنظر يجدلهذه الجهة. و 

االستثمارات الخارجية املباشرة باملقارنة  ضعفحلقات سلسلة القيمة ومن  على مستوى مختلفعاني من ضعف بنيوي ي

 باإلضافة إلى غياب مواكبة ،هذا .مع الفرص التي تتيحها مختلف اتفاقيات التبادل الحر املبرمة مع أهم الشركاء التجاريين

تحويل تهم تطويرعملية لكبيرة املبذولة في إطار مخطط املغرب األخضر إلرساء استراتيجية للمجهودات ا هذا القطاع

 املنتجات الفالحية. 

مضاعفة هذه الصادرات في إطار  2020-2015وبخصوص ترسيخ تنافسية الصادرات الفالحية، فمن املزمع خالل الفترة 

لعملية التصدير من خالل  كيعلى تقوية الجانب اللوجيستيماد باالعتوذلك على الخصوص  ،سياسة التجارة الخارجية

إنشاء منصة أو منصتين متكاملتين ومتعددتي السالسل تهدفان للرفع من الصادرات الفالحية املوجهة للقارة اإلفريقية 

يجية أخرى على الخصوص وكذا ألوروبا وروسيا وأمريكا الشمالية. وتستدعي هذه املشاريع تعزيزها بإجراءات استرات

موازية تروم خاصة تلبية متطلبات األسواق الخارجية واملتعلقة باحترام معايير الجودة )كتلك الخاصة بزيت الزيتون( 

 %78وذلك من أجل رفع تحدي تنويع الصادرات من حي  املنتوج )نظرا ألن الحوامض والطماطم والخضر الطازجة تمثل 

 منها(.  %77تحاد األوروبي لوحده يستقبل من هذه الصادرات( والوجهة )خاصة أن اال

من خالل دخول مشاريع  ،ستتميز الفترة القادمة من مخطط املغرب األخضر بتعزيز الفالحة التضامنيةومن جهة أخرى، 

حي  سيكون الهدف الرئيس ي مضاعفة مداخيل املشاريع املدرجة  ،الدعامة الثانية مرحلة االستدامة وتوطيد املكتسبات

حقق هذا الهدف على الخصوص عبر تطوير مشاريع تالحة التضامنية والحد من الفقر في الوسط القروي. وسيضمن الف

تعاونية فالحية  10.000خاصة من خالل خلق  ،تراعي خصوصية العالم القروي ومواصلة هيكلة الفالحة الصغيرة

 .صغرى ال تتمويال الوتطوير نظام 

 القيمة العاملية  سلقع التنافس ي لصناعة السيارات الوطنية في سال . دعم التمو 2.1.2

 الناشئة، القوى  لصالح اإلنتاج توزيع بإعادة تتميز والتي السيارات لصناعة الجديدة العاملية الهيكلية التحوالت سياق في

 خالل لقطاعل الجيد األداء ذلك على يشهد كما ،السيارات لقطاع العاملية القيمة سلسلة في مكانته تعزيز املغرب يواصل

 أصبح وبذلك .2003 سنة 18.546 مقابل 2014 سنة سيارة 227.579 يفوق  ما إنتاج حي  تم ،املاضية القليلة السنوات

 .2003 سنة %5 مقابل %35 بلغت بحصة إفريقيا جنوب بعد إفريقيا في للسيارات منتجثاني  املغرب

 يذوال ،القطاع صادرات عرفته الذي الكبير االرتفاع السيارات لصناعة العاملية طةالخري على للقطاع التموقع هذا ويؤكد

 نمو بمعدل) درهم مليار 40 سقف تجاوز  من تمكن حي  ،املصدرة لألنشطة األول  ملركزا احتالل من 2014 سنة همكنت

 بعض عرفته الذي يجابياإل  التطور  للقطاع املتميز األداء ويشمل (.2014-2009 الفترة خالل 27,2% ناهز سنوي 

 من رفع الذيو " رونو" السيارات ملشروع الفعلي االنطالق إثر ،السيارات تركيب قطاع الخصوص على منها ،القطاعات

 األسالك بقطاع متبوعا ،(درهم مليار 19,4) 2014 سنة %49 ليبلغ السيارات قطاع صادرات إجمالي في القطاع حصة

 . ذاتها صادراتال إجمالي من %43 ادليع ما أي درهم مليار 17,2 بنحو
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 عرض تقديم إلى والرامية املبذولة الجهود من ملجموعة السيارات لصناعة العاملية القيمة سلسلة في املغرب تموقع ويعزى 

 ستروين-بوجو ملجموعة مشروع بإنشاء تتعلق اتفاقية على ،2015 يونيو في التوقيع، ذلك على يشهد كما ،جذاب مغربي

 إنتاج يرتقب حي  ،(درهم ماليير 6 حوالي) أورو مليون  570 شروعامل هذا في االستثمار قيمة وتناهز. القنيطرة ةمدين في

. سنويا محركألف  200و سيارة ألف 200 ما بعدفي لتبلغ 2019 سنة من ابتداء سنويا محركألف  90و سيارةألف  90

 في بما) سنويا سيارة ألف 600 يفوق  بإنتاج السيارات لصناعة امليةالع الخريطة على املغرب تموقع هذا الوضعسيعزز و 

 ليبلغ %60 يناهز إدماج معدل انطالقته، منذ املشروع هذا سيعرف أخرى، جهة ومن(. طنجة ورونو صوماكا إنتاج ذلك

 الهندسة قطاعات في مباشر غير شغل منصبألف  20و مباشر شغل منصب 4.500 خلق من سيمكنكما  ،80%

 .باملركبات تزويدوال

 قيمة سلسلة ذي للسيارات صناعي نسيج النبثاق املالئمة الظروف وخلق القطاع في للمستثمرين جيدة مواكبة أجل ومن

 جديدة دفعة إعطاء لىإ 2020-2014 الصناعي التسريع مخطط سيعمد العاملية، التحوالت سياق في اندماجا أكرر

 من هكتار 1.000 وتعبئة درهم، مليار 20 يناهز مالي بغالف اتاالستثمار و  ةيالصناعالتنمية  صندوق  خالل من) للقطاع

 صناعية منظومات تطوير إلى تهدف بمقاربة األمر ويتعلق(. التمويل إلى الولوج وكذا للتأجير، املخصص العمومي العقار

 الصناعية املجموعات بين جديدة وعالقات جديدة دينامية خلق بهدف وذلك الكبرى، املقاوالت من مجموعة حول 

 . واملتوسطة الصغيرة واملقاوالت الكبرى 

إلى  لوحدها تهدف والتي ،السيارات قطاع في الصناعية للمنظومات مشاريع ألربعة االنطالقة إعطاء تم اإلطار، هذا وفي

 في القطاع بمجموع اضافية شغل منصبألف  90) املسطرة األهداف من %63 يعادل ما أي ،شغل منصبألف  56 خلق

 واملقاعد السيارات داخلالتجهيز و  األسالك قطاعات تغطي والتي الصناعية، املنظومات هذه أيضا وستمكن(. 2020 أفق

بما  املحلي االندماج نسبة من والرفع مرة 2,5 بنحو القطاع صادرات مضاعفة من السيارات، بطاريات وكذا واملعادن

تنتظم والتي متوسطة، صغرى و مقاوالت والتي هي عبارة عن  الصناعية املنظومات من نيةالثا الفئة أما. نقطة 20يناهز 

 أن منها ينتظر رائدة كبرى  مقاوالت حول  الصناعية الوحدات من مجموعة تجميع الهدف ويظل. السيارات مصنعي حول 

 أعلى مستويات إلى الوطنية الصناعة تمكونا بمختلف واالرتقاء االستثمار مضاعفة على تعمل وأن القاطرات دور  تلعب

  .القطاع قيمة سلسلة في

 منيبقى  أنه إال ،السيارات لصناعة جذابة منصة يصبح ألن للمغرب واعدة آفاقايفتح  السيارات قطاعرغم من كون وبال

 بتوجه التصدير أسواق وتنويع ةيكاللوجستي الخدماتتعزيز فعالية  حي  من سيماال  ،عيقاتامل بعضجاوز ت الضروري 

 من مجموعة إرساء من وبالرغم السياق، هذا وفي. مؤهلة بشرية موارد على التوفر وكذا وآسيا إفريقيا أسواق نحو أكرر

 يتعلق فيما خاصة الدقيقة، التخصصات ذات البشرية املوارد في قائما العجز زاليال  مؤهلة، كفاءات لتكوين املنظومات

 ...(. األمن وأنظمة والتطوير البح ) القطاع في جديدة التمجا بتطوير

 العاملية الطيران خريطة في املغرب تموقع تعزيز:  الطيران. صناعة 3.1.2

 قطاع صناعة يواصل ،(2034 أفق في جديدة طائرة 33.000)  الجوي  النقل دينامية في واعدة بآفاق زخري سياق ظل في

 2014 سنة درهم مليار 7,4 فاق للتصدير معامالت رقم بتحقيق العاملية القيمة سلسلة في مكانته تعزيز يالوطن الطيران

 من ملجموعة التموقع هذا ويعزى . سنوي  كمتوسط% 12,8يناهز  نمو بمعدل أي ،2008 سنة درهم مليار 3,6 مقابل

 ثال ) الخدمة بومباردي حيز مشروع دخول  ذلك على يشهد كما وجذاب، متماسك مغربي عرض حول  املرتكزة الجهود

 الطيران، ميدان في العامليين الفاعلين أكبر مع جديدة استثمار اتفاقيات إبرام وكذلك ،(العالم في للطائرات مصنع أكبر
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 AEROLIA ومجموعة( أولى مرحلة في شغل منصب 300و دوالر مليون  12) EATON مجموعة بالذكر منهم نخص

 (.جديد شغل منصب 700و وروأ مليون  45) ALCOAو

 هذا نمو استمرارية لضمان التحديات بعض رفعب ايبقى رهين الوطنية الطيران صناعة أحرزته الذي التقدم غير أن

 سلسلة في واالرتقاء الصناعي االندماج مستوى  من الرفع طريق عن التصدير عروض بتنويع خاصة األمر يتعلقو . القطاع

 من عالية مهارة ذات عاملة يد توفير يبقى كما. للطيران العاملية القيمة سلسلة في للمغرب أفضل تموقع أفق في القيمة

 .باملغرب كبرى  عاملية مجموعات استقرار عن الناتج املتزايد الطلب لتلبية مللحةا شروطال

 وتنافسية، متنوعة قيمة سلسلة اءرسإل خاصة  أولوية القطاع لهذا الصناعي التسريع مخطط أعطى االطار، هذا وفي

 والتركيز (واليابان وأملانيا األمريكية املتحدة والواليات املتحدة اململكة) جديدة أسواق تعزيز الولوج إلى طريق عن ذلكو 

 .الطيران بصناعةملرتبطة ا املهن تطوير وكذا عالية مضافة قيمة ذات أنشطة على

تخصصات التجميع  في للقطاع األولى األربعة الصناعية للمنظومات نطالقةاإل  إعطاء إلى االشارة تجدر السياق، اهذ وفي

ونظام األسالك الكهربائية ولوازم نظام األسالك الكهربائية الخاصة بالربط البيني، والصيانة واإلصالح وإعادة الفحص 

 يمثل وهو ما ،2020 أفق في جديد شغل منصب ألف 23 إحداث ،يةالصناع املنظومات هذه أهداف أهم منو والهندسة. 

 بلوغ وكذلك ،درهم مليار 16 إلى صلتل قيمة الصادرات مضاعفة وكذا بالقطاع، املشتغلة العاملة اليد أضعاف ثالثة

 . من االستثمارات ماليير درهم 7و دجدي مستثمر 100 من أزيد استقطاب على والعمل ،%35 حدود في محلي اندماج نسبة

 يصل مالي بغالف جديدة تمويل بآلية األمر ويتعلق". Aerofund" للطيران استثمار صندوق  بإحداث القطاع سيحظى كما

. الالزمة باالستثمارات القيام لها ليتيسر ذكرها سبق التي الفرعية القطاعات لدعم ةخصصم درهم مليون  600 إلى

 كمابوينغ. و  إيرباصكبومباردي و  القطاع رواد من وكذلك املالية املؤسسات من مبدئيا، مولة،امل الجهات وتتكون 

 .الصناعية التنمية صندوق  طريق عن الصندوق  هذا تمويل في الدولة ستساهم

 ريادة املغرب في السوق العاملية دعمو . تعزيز التحول الهيكلي لقطاع الفوسفاط ومشتقاته 4.1.2

حد أهم القطاعات املنتجة التي ساهمت بشكل جلي في التحول الهيكلي لالقتصاد املغربي، حقق قطاع أه باعتبار 

جميع املستويات بما فيها الصادرات، واالستثمار، وكذا صعيد  تطورا مهما على األخيرومشتقاته خالل العقد  طالفوسفا

 إلى،  2006انطالقا من سنة  ،البنيوي لهذا القطاع، انتقالهويبرز تحليل التطور  تموقع املغرب في السوق العاملية.تعزيز 

 2014و 2007% بين سنتي 10ن عزيد تحققت نسبة نمو سنوي التي  ،عتبة جديدة على مستوى دينامية الصادرات

كرر من ، تعززت حصة القطاع في امليزان التجاري إلى أالوضع . وكنتيجة لهذا2006-2000سنويا خالل الفترة  %4 مقابل

دينامية االستثمار . ومما يؤكد هذا التحول الهيكلي، تعزيز الذكر السالفتي الفترتين بين% في املتوسط 16% مقابل 23

 .2014مليار درهم سنة  29,5 بلغغالف استثماري ب، 2013-2000سنويا خالل الفترة  %22,7التي تطورت بنسبة 

واملتعلقة % 19% و33%، 47وقع املغرب في السوق العاملية بحصص تجاوزت وقد ساهم هذا التطور امللحوظ في تعزيز تم

لخيارات االستراتيجية التي اعتمدتها وذلك تماشيا مع ا ،واألسمدة والفوسفاط الخام لحامض الفوسفوريباعلى التوالي 

نتاجية اإل حت السياسة طار، أضعبر تنويع مزدوج للمنتجات واألسواق. في هذا اإل مجموعة املكتب الشريف للفوسفاط 

% 68% من مجموع صادرات القطاع )أقل من 75حاليا  مثلترتكز بشكل مهم على مشتقات الفوسفاط التي تللمجموعة 

ة مجموعة كما اعتمدت استراتيجي (.2000% سنة 26مقابل  2014% سنة 45( مع زيادة التركيز على األسمدة )2000سنة 

مع التركيز على القوى الزراعية  ،بلد( 90زبون على مستوى  160على تنويع أسواق التصدير ) فوسفاطاملكتب الشريف لل

% 26حصتها، في صادرات املجموعة من األسمدة، من  تعززتوالسكانية الرئيسية )البرازيل، الهند، باكستان ...( والتي 

، نهجت املجموعة استراتيجية تجارية إرادية موجهة نحو ذلك مع باملوازاةو . 2012% سنة 43إلى ما يقارب  2000سنة 
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والتي تضاعفت  ،. ومن املرتقب أن تتعزز صادرات املجموعة نحو القارة41من أجل دعم ثورتها الخضراءفريقية اإل القارة 

مليون طن سنويا( ) فريقياالسنوات األخيرة مع الشروع في استغالل وحدة األسمدة املخصصة إل  خاللثالث مرات 

املغرب )الفوسفاط( والغابون  هابالتي يزخر املوارد الطبيعية  الشراكة القائمة على مبدأ اندماج وتكاملمشروع انطالق و 

 .فريقيةاإل طن من األسمدة الفوسفاطية املالئمة لخصوصيات الفالحة  يمليون)الغاز(، إلنتاج 

ا التحول الهيكلي للقطاع وتعزيز الريادة املغربية على مستوى السوق العاملية إلى نهج مجموعة املكتب الشريف ويعزى هذ

ة، كيملزيج متماسك وفعال بين السياسة الصناعية والتجارية واملالية وسياسة النقل والخدمات اللوجستيللفوسفاط 

مشاريعها املهيكلة من خالل مضاعفة قدرات  ذتنفيجموعة والبح  واالبتكار... فعلى املستوى الصناعي، تواصل امل

)أربعة مناجم جديدة في كل  2020مليون طن سنويا في أفق  50ى لتصل إل ،مليون طن 20استخراج الفوسفاط بما يناهز

وحدات جديدة في  10من خالل إنشاء ثالث مرات بالطاقة اإلنتاجية لألسمدة وكذا بمضاعفة  ،من خريبكة، وبن جرير ...(

حصة املجموعة في السوق عزز يأن  هأربعة منها توجد في طور اإلنشاء مما من شأن ،املجمع الكيمياعي للجرف األصفر

بالشروع في  2014% حاليا. باإلضافة إلى ذلك ، تميزت سنة 21مقابل  2020% سنة 40العاملية لألسمدة لتصل إلى 

مليون طن سنويا  38 تقارب م وبطاقة نقللك 240املمتد على مسافة  ،الجرف األصفر -خط االنابيب خريبكةاستغالل 

والذي من شأنه أن يمكن من تخفيض التكاليف اللوجستية بنسبة  ،مليون طن في السابق 18من الفوسفاط مقابل 

تحتية للموانئ من خالل توسيع الطاقة االستيعابية الرامية إلى تعزيز البنية ال%. كما تواصل املجموعة استراتيجيتها 90

 .ثالث مراتب الطاقة االستيعابية ملشروع ميناء آسفيمضاعفة مليناء الجرف األصفر و 

استباقية أسفرت كما تتعزز ريادة املغرب في السوق العاملية للفوسفاط ومشتقاته من خالل استراتيجية صناعية وتجارية 

 هذافي ستراتيجية مع كبريات الشركات العاملية في هذا املجال. وال تفاقيات االعن التوقيع على سلسلة من الشراكات وا

، Fertilizantes Heringer% من رأسمال شركة 10على اتفاقية شراء  ت مجموعة املكتب الشريف للفوسفاط، وقعالسياق

ملدها بمنتجات الفوسفاط على املدى  وعلى اتفاقية ،ئدة في سوق األسمدة البرازيليوالتي تعد من أبرز الشركات الرا

 PotashCorpالطويل. وفي السياق ذاته، قامت املجموعة بتوقيع اتفاقية مع الشركة الرائدة عامليا في أسمدة البوتاس، 

ل، ستمكن هذه االتفاقية من تلبية حاجيات في املقابولتمكينها من تلبية احتياجات عمالئها في الواليات املتحدة وكندا. 

نتاج األسمدة املرتقبة على إمجموعة املكتب الشريف للفوسفاط املتزايدة من األمونياك وخاصة بالنسبة لوحدات 

 مستوى املجمع الكيمياعي للجرف األصفر.

 ت الظرفية للقطاع السياحي رغم تقلبا ةاالستراتيج يناميةالدمواصلة . 5.1.2

وتلك ميز في تقليص الفوارق املجالية تبدور م حي  يقوم ،يساهم قطاع السياحة بشكل فعال في االقتصاد الوطني

االجتماعي وكذا في الحد من مظاهر الفقر والتهميش. فباستثناء السنوات التي عانى فيها القطاع السياحي النوع باملتعلقة 

خالل  5%الحفاظ على معدل نمو بلغ، في املتوسط، أكرر من هذا األخير دائه، استطاع من صدمات خارجية أثرت على أ

  العشرية املاضية.

الثاني من  وفي نفس السياق، وبغض النظر عن اإلكراهات الظرفية التي أثرت سلبا على السياحة باملغرب منذ الفصل

 انخفاضو  2015يوليوز شهر عند متم  %8 بحوالي تراجع ليالي املبيتو  %1,5السياح بحوالي  ارتفاع عدد) 2014سنة 

(، تظل إمكانات السياحة الوطنية وآفاق نمو النشاط 2015 نبرشتإلى غاية متم شهر  %0,9عائدات األسفار بنسبة 

قد أبان القطاع عن قدرة كبيرة على الصمود في وجه الصدمات السياحي العالمي جد مشجعة لقطاع السياحة الوطني. ف

 ( ودينامية السياحة الداخلية )التي تمثل2015 غشت يوليوز إلى غاية متم  %9,5بفضل ثقة املغاربة املقيمين بالخارج )+

                                                 

 .% فقط من االستهالك العالمي لألسمدة1حتى اآلن، وتمثل القارة فريقيا إ% من األراض ي الصالحة للزراعة ال تستغل في 80 41 
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ح كما هو الشأن بالنسبة من ليالي املبيت( إلى جانب املنحى اإليجابي الذي سجل في بعض األسواق املصدرة للسيا 30%

ما مكن من امتصاص الصدمات املسجلة على مستوى وهو  ،(%7( واململكة املتحدة )+%7( وأملانيا )+%4إلسبانيا )+

 (.%3-األسواق الرئيسية مثل فرنسا )

 تحديات يج  رفعها" و 2020إنجاز متواصل لألوراش الكبرى "لرؤية 

برمجة في إطار استراتيجيته السياحية. وقد ناهزت املبالغ املستثمرة في القطاع يواصل املغرب إنجاز األوراش الكبرى امل

 86" إلى  2020، ليبلغ بذلك مجموع االستثمارات املسجلة منذ انطالق "رؤية 2014مليار درهم برسم سنة  16,4السياحي 

م( املرصود في إطار هذه االستراتيجية. مليار دره 140من الغالف املالي اإلجمالي )61,4% مليار درهم، أي ما يمثل حوالي 

 سرير. 10.000بخلق رية يالسر فندقا جديدا ودعم الطاقة  190كما تم تعزيز العرض السياحي بافتتاح 

ومن جهته، عرف املخطط األزرق تعديال يهدف إلى تركيز جهود االستثمار على ثالث محطات ساحلية وهي تاغزوت 

والذي يضم أساسا فندقا من فئة خمسة  ،تم إنهاء أشغال الشطر األول من محطة تاغزوت فقدوالسعيدية وليكسوس. 

. أما بالنسبة ملحطة 2017مركبات فندقية في أفق سنة  7نجوم وملعبا للغولف. ومن املنتظر أن تشتمل هذه املحطة على 

ومن املنتظر افتتاح وحدة ثانية  ،السعيدية، فقد تم افتتاح واحدة من أصل ثالث وحدات فندقية تضمها هذه املحطة

إصدار طلب عروض بغرض إنشاء إقامة سياحية باملنطقة. و تتواصل عملية بناء فندقين آخرين بالسعيدية كما . اقريب

وفي نفس االتجاه، تعهدت الحكومة بالعمل، خالل الثالث سنوات املقبلة، على إخراج محطة ليكسوس إلى الوجود بحجم 

 تسهيل تسويقها. مناسب يمكن من

كما تم، منذ سنة  .وبخصوص السياحة الداخلية، عرف مخطط بالدي افتتاح محطتين بإفران وبإمي ودار بأكادير

ابتداء من  ،سيتمكما  .، إطالق أشغال بناء محطة املهدية. وباإلضافة إلى ذلك، تم إعداد مشروع شيكات العطل2012

ء املتعلق بإعادة ترتيب العطل املدرسية وفقا ملقاربة جهوية )ثالث جهات تفعيل اإلجرا، 2016-2015السنة الدراسية 

فاعل وطني متخصص في مجال السياحة الداخلية، بغالف  إحداثتعتزم وزارة السياحة العمل من أجل ، ذلككبرى(. ك

 مليون درهم. 50مالي حدد في حوالي 

حملته التسويقية بهدف تعزيز األسواق التقليدية  ملغربي للسياحةل املكتب الوطني اوفي الشق املتعلق بالتسويق، يواص

 إفريقيااملصدرة للسياح باملوازاة مع االنفتاح على األسواق الجديدة الواعدة )روسيا واململكة املتحدة والشرق األوسط و 

ض تعزيز الربط الجوي، ودعم نمو كل من السوق الداخلية وتلك الخاصة باملغاربة املقيمين بالخارج. وبغر  ،والصين(

وقد خصصت لهذا الهدف ميزانية  .رحلة أسبوعية خارج الدار البيضاء والرباط 1.700تطمح وزارة السياحة للوصول إلى 

 مليون درهم سنويا. 200هامة تناهز 

نهاية وباملوازاة مع ذلك، تم تحقيق تقدم ملحوظ على املستوى املؤسساتي، حي  من املرتقب مصادقة الحكومة، قبل 

رية ادالعليا للسياحة. ومن جهته، قام مرصد السياحة بتجديد هيئاته اإل ة أللهي، على املرسوم املحدث 2015سنة 

املتعلق باملؤسسات السياحية وباألشكال األخرى لإليواء  80.14)الرئيس واملكتب(. كما تمت املصادقة على القانون رقم 

 السياحي.

بشكل  201542لسنة   « The Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI)»سفر والسياحةويعكس مؤشر التنافسية لل

وهو ما  ،على الصعيد الدولي 6243الرتبة األخير  احتل هذاحي   ،املغربب ةقطاع السياحجلي التقدم املحرز من طرف 

                                                 
42
 .2015حول تنافسية السفر والسياحة، املنتدى االقتصادي العالمي، إصدار  2015تقرير سنة  
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تهم مجاالت  مجموعة من املنجزات تحقيق، وذلك بفضل 44(71)الرتبة  2013رتب مقارنة مع سنة  9يمثل ارتقاء بحوالي 

( واملوارد الثقافية والطبيعية 26( واألولوية املعطاة من طرف الدولة )الرتبة 42( ومناخ األعمال )الرتبة 37األمن )الرتبة 

يرتبط بمناخ (. وباملقابل، يظل ترتيب السياحة املغربية متأخرا نسبيا فيما 47( وكذا تنافسية األسعار )الرتبة 45)الرتبة 

(. وباملقارنة 107(، وعلى األخص، في الشق املتعلق باملوارد البشرية وسوق الشغل )الرتبة 71األنشطة السياحية )الرتبة 

رتب مقارنة  5، محسنا موقعه بحوالي 4، تمكن املغرب من احتالل الرتبة إفريقيامع دول منطقة الشرق األوسط وشمال 

توفر على تسعة مواقع الذي ي ،تنافسية املغرب ، يؤكد تصنيف منظمة اليونسكوالثقافيةعلى مستوى املوارد . و 2013مع 

ومنطقة  إفريقياعلى املستوى الدولي واملرتبة األولى على مستوى  18املرتبة  هاحتاللو  ،تدخل في نطاق التراث العالمي

 .إفريقياالشرق األوسط وشمال 

يبقى رهينا برفع العديد من التحديات. وفي هذا اإلطار،  2020أن تحقيق األهداف املسطرة ضمن رؤية  إلىر اإلشارة دتج

للهدف الذي حددته االستراتيجية السياحية الوطنية واملتمثل في  خصوصا بالنظر ،تطرح إشكالية التمويل البنكي بحدة

 مليار درهم من القروض البنكية. 24تعبئة 

سرير،  200.000تدارك النقص الهام املتعلق بالعرض اإلضافي لألسرة والذي حدد مبدئيا في  وفي نفس السياق، يجب

 .2020سرير محدث منذ انطالق رؤية  50.000وهو ما يمثل 25% حاليا نسبة تحقيق هذا الهدف  ىحي  ال تتعد

م تتحقق منه سوى والذي ل 2020منصب شغل إضافي في أفق سنة  470.000وينضاف إلى ذلك تحدي إحداث حوالي 

الناجمة  تداعياتالسياحة الداخلية بدور محوري في الحد من ال قوم. وأخيرا، ت 2014و  2010بين سنتي  منصب 55.000

إخراج  ،على الخصوص، مجموعة من اإلجراءات نذكر منها اتخاذ يجبعن الظرفية االقتصادية الدولية. وتبعا لذلك، 

لسياح املقيمين )نظام شيكات العطل( إلى حيز الوجود وتكثيف حملة تسويق العرض مشروع الدعم املالي لسفر ا

السياحي املوجه لهم باالعتماد على برنامج "كنوز بالدي"، وتنمية السوق املتعلق باإلقامات السياحية التي تتالءم مع 

ذوو االحتياجات شباب و خاصة العائالت وكذا استهداف شرائح اجتماعية أخرى )ال ،عادات السياح الداخليين

 . على األطفال برنامج "العطلة للجميع" الذي اقتصر منذ انطالقته بواسطة الخاصة...(

  للنموجديدة  اتمسار الهادفة إلى بلوغ  قطاعاتللواعدة آفاق  استشراف ضرورة .2.2

خير، تميز أداء بعض القطاعات األ  لالقتصاد الوطني خالل العقد بعد أن لعبت دورا جوهريا في دعم التحول الهيكلي

نموذجها االقتصادي. ونذكر من بين هذه  تباطؤ ببروز بعض مؤشرات والتي بلغت مرحلة معينة من النضجاملهمة 

دائها بعد وبالرغم من التقلص النسبي أل  ،لكن ...، والعقاروالخدمات املالية، االتصاالت القطاعات على وجه الخصوص،

، تزخر هذه القطاعات بآفاق واعدة من خالل إعادة تموقعها على مستوى جد مهمة ب نمومرحلة تميزت بتحقيق نس

 أو األسواق. املنتجات سواء من حي  جديدة للنمومحركات 

 تكنولوجية من أجل دينامية جديدة لقطاع االتصاالت. توجهات استراتيجية ودعائم 1.2.2

 الذي التنمية . وبفضل آثار املنافسة ونموذج1998تحريره سنة منذ  مهمةعرف قطاع االتصاالت في املغرب دينامية 

مذكرة إطار تجاوز األهداف املسطرة للقطاع في  العامة، تم التوجهات من خالل مختلف مذكرات ،اعتمده القطاع

هاتف نمو رقم معامالت القطاع. وبذلك، بلغت حظيرة ال يهمباستثناء الهدف الذي  2013-2008التوجهات العامة للفترة 

لسنة  ذكرةامل إطار عن الهدف املتوخى في %33، مما يشكل فائضا بنسبة 2013 مليون مشترك سنة 45¸3الثابت والنقال 

مليون مشترك  42¸4% ليبلغ 13,2معدل النمو السنوي للهاتف النقال ارتفاعا بنسبة  شهدكما  .مليون( 34) 2013
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. وعالوة على ذلك، بلغ 2013مليون مشترك سنة  2¸9 يستقر في حدودل% بالنسبة للهاتف الثابت 0,45وانخفاضا بنسبة 

)مليوني  2013العامة لسنة  التوجهات ما يقرب من ضعف الهدف الذي حددته مذكرةنترنت األ عدد املشتركين في 

بلغ رقم معامالت القطاع  باملقابل،و املتنقل بفضل خدمات الجيل الثال . نترنت األ وذلك نتيجة تطور سوق  مشترك(

 مليار درهم(، وذلك راجع 40ذكرة )نفس امل% مقارنة مع الهدف املحدد في -18أي بفارق  2013مليار درهم سنة  32,8

 (.2013و 2009% في املتوسط سنويا بين -16,1لالنخفاض الكبير لألسعار ) باألساس

% 127الهاتف النقال والذي بلغ نفاذ  معدل رزهبنضج كما يومع ذلك، بلغ النموذج االقتصادي الحالي للقطاع مرحلة ال

من خالل االنخفاض الطفيف كذا و  ،%(125) 2013 برسم سنةمستوى االتحاد األوروبي  متجاوزا 2015يونيو  غاية إلى

الل السنوات األربع % خ8بعد زيادة بلغ متوسطها  2014مع نهاية يونيو  % مقارنة0,66-في عدد مشتركي الهاتف النقال )

% فقط في 7 نسبةاملكاملات الصادرة لهذا القطاع ب تعززت. باإلضافة إلى ذلك، مشترك مليون  43ليصل إلى  ،املاضية(

 %(. 32، مما يشكل تباطؤا كبيرا مقارنة بالنمو املسجل خالل السنوات األربع األخيرة )+2015نهاية يونيو 

% في املتوسط على مدى 5,8 حدود فيت ي انحصر تتطور القيمة املضافة للقطاع الفي وتيرة كما يتجلى هذا التباطؤ النسبي 

لذلك، أضحى من الضروري و . 2012و 2008توسط بين امل في% 12أكرر من  السنتين املاضيتين مقابل معدل نمو بلغ

، سيما في سياق االنخفاض محركات نمو جديدة تمكن القطاع من الولوج إلى دورة نمو جديدة أكرر طموحا لبح  عنا

 في الجديدة العامة التوجهات مذكرة وتروم(. 2014و 2010% بين سنة 71-عائدات مكاملات الهاتف النقال )ملعدل الكبير 

 القطاع لفاعلي االتصاالت سوق  حول  الوضوح من املزيد منح خالل من الجديد الطموح هذا تحقيق 2018 أفق

 .2014 سنة الخام الداخلي الناتج من% 2¸9 بحوالي ساهم ذيال القطاع تنمية على واملحافظة

 بزيادة أي ،2018 أفق في درهم مليار 34 القطاع معامالت رقم بلغإلى أن ي الجديدة العامة التوجهات مذكرة وتهدف

 بمعدل 2013و 2009 سنة بين املسجل تراجعه ظل فيوذلك  ،2018و 2014 بين% 0,7 في تنحصر سنوية متوسطة

 القطاع بلوغ بسبب وذلك%( 4,2 نسبتها زيادة 2013 لسنة العامة التوجهات مذكرة تتوقع كانت بينما% )0,9- بلغ سنوي 

 الهاتف مشتركي عدد في انخفاضا 2018 لسنة العامة التوجهات مذكرة تتوقع كما. األسعار وانخفاض الذروة مرحلة

 بقليل أعلى بنسبة أي ،2018و 2014 بين% 5,3 قدره ي سنو  بمعدل انخفاضا يشكل مما مشترك، مليوني ليبلغ الثابت

 مليون  50 من أكرر النقال الهاتف مشتركي عدد يبلغ أن املتوقع من وباملقابل، %(.4,5-) 2013و 2009 سنتي بين سجل مما

 سجلت تيال تلك نع بكثير تقل نسبة وهي ،2018و 2014 بين املتوسط في% 3,2 قدره سنويا ارتفاعا يشكل مما مشترك،

 عالية نمو بنسبة ،مليون  22 مشتركوه يتجاوز  أن املتوقع فمن ،نترنتلأل  بالنسبة أما%(. 13,8)+ 2013و 2009 سنتي بين

 2009 سنتي بين سجلت التي تلك نع بكثير تقل نسبةذه الهإال أن . G4انطالق خدمات الجيل الرابع  بفضل (21,9%)+

 .%(48,5)+ 2013و

 بطفرة تتميز والتي ،القطاع يشهدها التي التغيرات على 2018 الجديدة العامة التوجهات مذكرةطموحات  وتستند

 تراجع مقابل املاضية، السنة مع مقارنة 2015 يونيو نهاية غاية إلى% 44,35 بلغ نمو معدل حقق حي  ،لإلنترنت ملحوظة

 قطاع انتعاش يتعزز  أن املتوقع ومن%. 0,66 بنحو النقال الهاتف ومشتركي% 12,42 بنسبة الثابت الهاتف ركيمشت عدد

 املغربية األسر استخدام معدل يعكسه كما ،عليها يتوفر التي الكبيرة النمو لهوامش نظرا ،املقبلة السنوات خالل نترنتاأل 

 خاصة متمركزين 2014 سنة نهاية غاية إلى نترنتلأل  مستعمل مليون  17,3) 2014 ةسن% 50,4 ناهز الذي نترنتلأل 

 يستفيد أن يتوقع كما. القروي باملجال% 24,4 مقابل الحضري  باملجال% 62نسبة هذه التناهز و  ،(الحضري  باملجال

 جديدة آفاقا سيفتح بحي  ،السائد االقتصادي النموذج في ل تحو  نقطة يمثل الذي G4 الرابع الجيل خدمات من القطاع

 البنكية والخدمات اإللكترونية والتجارة العامة الخدمات وتطوير املعطيات تسويق في خاص بشكل تتمثل القطاع لنمو

 ... القرب وخدمات
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 خالل من ،التقنين اتآلي أجرأة تعزيز همت تدابيرللقطاع على  االستراتيجية هاتجالتو نص ت األهداف، هذه ولتحقيق

 تعريفات ووضع األرقام ونقل املحلية، الحلقة وتقاسم القطاع، فاعلي بين التحتية البنياتتعميم االستفادة من 

 العالي الصبيب لتنمية الوطني للمخطط الفعلي التنفيذ أيضا التوجهات هذه وتروم. والبيانات الصوتية الخدمات

(PNHD)، التنافسية وتعزيز األساسية، الخدمة آليات ومراجعة ،2015 يونيو في الرابع الجيل دماتخ إطالق مع السيما 

 .قانونيوال التشريعي اإلطار وتحدي  القطاع في

  الخدمات ترحيل قطاع دينامية تعزيز. ضرورة 2.2.2

 استراتيجية تبنى ي ح االقتصادية بالبالد، التنمية قاطرات قطاع ترحيل الخدمات إحدى أن يجعل من اختار املغرب

 .لترحيل الخدمات"، وذلك من أجل ضمان تموقع الوجهة املغربية على الصعيد العالمي املغرب عرض" اسم تحت ،إرادية

 وكذا خلق حوالي، 2015 سنة درهم في أفق مليار 20 لتصل إلى الرفع من صادرات القطاع إلى االستراتيجية هذه تهدفو 

 .منصب 100.000 لبلوغ مجموع 2015-2009 خالل الفترة منصب شغل 70.000

  "عرض املغرب لترحيل الخدمات" متباينة الستراتيجية حصيلة

قبيل انقضاء  -من التقدم املؤكد الذي أحرزته استراتيجية ترحيل الخدمات ببالدنا، تبقى النتائج املحققة  الرغم على

بالقطاع  الشغل مناصب عدد بلغ فقد. املسطرة هدافدون مستوى األ  -( 2015املدة املخصصة لتنفيذها )نهاية سنة 

 كما ناهزت .منصب الذي تم تحديده 100.000 هدف عن %43 بفارق ( 2009منذ  سنويا %11)+ 2012سنة  57.000

 نم %37مسجلة نسبة ال تتجاوز ) 2009منذ  سنويا % 8,6)+ 2014 سنة درهم مليار 41,7القطاع  صادرات عائدات

 مليار درهم(.  20) 2015 أفق الستراتيجية فيالذي سطرته ا هدفال

 املغرب ، توجهءانتدبير العالقة مع الزب أنشطةو  األسعار مرتكزا مبدئيا على عهتموق كان أن وبعد ذلك، على عالوةو 

 خدماتو  ITO املنقولة املعلومات تكنولوجيا خدماتعالية، حي  شكلت أنشطة  مضافة قيمة ذات خدمات نحو تدريجيا

كما أن أكبر حصة . 2014برسم سنة القطاع صادرات إجمالي  من %12و %27على التوالي BPO  املنقولة امالتاملع

 .%61 بنسبة املناولة املنقولة املعامالت وخدمات االتصالأنشطة مراكز  ترحيل الخدمات تحتلها ائداتلع

 حي  لم تعد التدابير من الركود، مرحلة خير فيهذا األ  دخل الذي شهده القطاع خالل السنتين املاضيتين، التطور  بعدف

بسبب  بشدة أصبحت مهددة التنافسية وأن قدرته خاصةال، مستقب لتنميته مالئمة إقالع" "مخطط إطار في املتخذة

كما يواجه القطاع إكراهات أخرى  الصحراء. جنوب إفريقيا دول  خاصة للدول ذات التكلفة املنخفضة، ةالقوي نافسةامل

 خدمات نشاط حصة( وضعف 2013 سنة األوروبي لالتحاد بالنسبة %90) ترحيل الخدمات أسواق بقلة تنويع علقةمت

(، والخصاص في الكفاءات ذات 2014 سنة القطاع عائدات إجمالي من %12) األم الشركة تملكها التي املنقولة املعامالت

العالية وكذا الولوج إلى أسواق  املضافة القيمة ذات خدماتليمكن من التموقع على مستوى اال ما م التأهيل العالي

 جديدة.

 جديدة دفعة إلعطاء ترحيل الخدمات آليات استراتيجية مراجعةتعين ي القطاع، وبالنظر لآلفاق الواعدة لتنمية وهكذا،

البشرية  ألولوية لتكوين املواردإعطاء ا الضروري  من يبدو السياق، هذا الجديدة. في التحديات ومواجهة القطاع لدينامية

 القيمة لترحيل الخدمات مع استهداف خاص للخدمات ذات العاملية الخريطة في لبلدنا الدائم بغرض ضمان االندماج

 العالية. املضافة
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 يةاإلسبان باللغة ناطقةجديدة، السيما، ال أسواق نحو والتوجه أوروباعلى  التركيز لتخفيف الشركاء تنويع ينبغي كما 

التوجهات  ويستشرف القطاع، لدعم الحكومية البرامج وتقييم تتبع يضمن يقظة نظام يتوجب إنشاء . وأخيرا،واإلنجليزية

 .القطاع تنافسية على الحفاظ مما سيمكن من ،الجديدة العاملية

 لقطاع العقارانطالقة جديدة عطاء إ. ضرورة 3.2.2

من خالل تطور املؤشرات الرئيسية  يتضح، كما 2014طؤ الذي شهده قطاع العقار خالل سنة لقد تأكد بامللموس التبا

، وكذا القروض العقارية التي 2013 سنةمقارنة مع  %5,4بنسبة تراجعا  شهدتللقطاع مثل مبيعات اإلسمنت التي 

فتح األوراش انخفاضا،  وي ماعإنتاج السكن االجتكل من سجل و . ااملاضيةسنة ال في %4,8مقابل  %2,7تطورت بنسبة 

درهم، وبعد  250.000 بقيمة . وفيما يتعلق بالسكن االجتماعي2013مقارنة بسنة  %6,7% و1على التوالي، بنسبة 

لوحظ ، 2010بعد اعتماد مختلف الحوافز الواردة في قانون املالية لسنة  فيه،االنخراط الكثيف للمنعشين العقاريين 

إلى  2013وحدة( سنة  212.659نتاج إاتفاقية )تهم  131املبرمة مع الدولة من  عدد االتفاقيات فيما يخص تراجع مهم

لى إوحدة سكنية  87.624. كما تراجع عدد املساكن املرخص لها من 2014وحدة( سنة  89.773نتاج إاتفاقية )تهم  106

الذي  النسبي كل هذه التطورات التباطؤ تبرز%. و 44 نسبةبتراجع ب ، أي2014و 2013 سنتيبين  وحدة سكنية 48.721

 .يعرفه قطاع العقار

 حواليوجه الخصوص، استمرار تواجد عجز سكني يقدر ب تهم علىوالتي للقطاع،  املتينةومع ذلك، وبالنظر إلى األسس 

طرد في عدد الساكنة ضيد املوحدة سنويا، وأيضا التزا 125.000كذا طلب إضافي سكني يناهز وحدة، و  580.000

املنتظر أن يعرف هذا القطاع  منف ة(...قرويفي املناطق ال %0,01-في املناطق الحضرية مقابل  %2,1الحضرية )

 :بما يلي  أساساويتعلق األمر  ،مجموعة من األوراش املهيكلة تسريع وتيرة تفعيلاالستراتيجي انطالقة جديدة من خالل 

 واملكمل املعدل 107-12 رقم القانون  املصادقة على السنة الجارية تشهد لقد : 45والتنظيمي تعزيز اإلطار القانوني

التي كانت  الصعوبات معالجة إلى القانون  هذا . ويهدف (VEFA)في طور اإلنجاز العقارات ببيع واملتعلق 00-44 رقم للقانون 

العديد من  لادختم إولقد  في طور اإلنجاز، العقارات بيع طارإالعقارات على حد سواء في  ي وباععيمقتن تعترض كال من

التي مضت  سنوات العشر خالل للتنفيذ قابل غير التعديالت والبنود الجديدة على القانون القديم، والذي ظل عمليا

 اميةدين47 للمنعشين العقاريين املمنوحة والتسهيالت للمقتنين املقدمة 46الضمانات املرتقب أن تب اعتماده. ومن  على

  .البناء قطاع في جديدة

 املؤهلة، دخل األسر استهداف وتحسين أجل استدامة موارد صندوق ضمان السكن من  :صندوق ضمان السكن إصالح

 هذا فقد مكن وللتذكير، .الصندوق  هذا التي تهم اإلصالحات من الثال  مطلع السنة الجارية، الجيل التنفيذ، حيز

لدعم اقتناء السكن قرض  123.559أسرة ) 147.221 من الولوج للملكية ملا مجموعه 2015يونيو  نهاية حتى الصندوق 

ضمان السكن املوجه للطبقة املتوسطة واملغاربة املقيمين ل قرض 23.662و « FOGARIM »لفائدة ذوي الدخل غير القار 

  :ما يليب صالحالتي أتى بها هذا اإل  علق التدابير الجديدةوتت. )  « FOGALOGE »بالخارج

                                                 
45
 رخص على لحصول ا في مجالي التوالي، على رتبة 41و 29 من إحراز تقدم ب ،عمالاأل  مناخ حول  تقريرل 2015 لنسخة وفقا تمكن املغرب، ،املبذولة الجهود بفضل 

 .امللكية نقل و البناء
46
أي واجه الباعع إذا ، وذلك في حالة ما "األشغال ة نهايةضمان" إسم، أطلق عليها شتري امل الحلص ةجديد ةضمان اءرسإ خالل من سيما ال املشترين، حقوق  تعزيز تم 

 .العقد املشروع العقاري موضوعإنهاء على  سلبا من شأنها التأثير التيو ( ذلك غير أو صعوبات في التمويل) عقبات
47
و ذلك  القديم القانون  في عليه الحال كان كما األرض ي، الطابق أسسإنجاز  من االنتهاء بعد وليس ءلبناا رخصة على الحصول  بعد األولي البيع عقد برامإ إمكانية 

 من تمويله.و  العقاري مشروعه إنجاز لتمكين الباعع من الشروع في 
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كبر في تدبير أوذلك من أجل مرونة  تحويل هذه الضمانة إلى طرف آخرضمان املحفظة املالية و مكانية إ إتاحة •

 عادة تمويل األبناك لقروضهم املضمونة،إاملحفظة وللمزيد من التسهيل في عملية 

 ف املراقبة البعدية وتعويضها بمهمات تفتيشية،تخفي •

 . توسيع نطاق الضمانة لتشمل املستفيدين من برامج السكن املهدد باالنهيار •

 نعاشإاستراتيجية  ملشروع أول نسخة لها الوصية وضعت الوزارة : املعد للكراء السكن نعاشإل استراتيجية إعداد

انسيابية  دعم أجل مناإليجار وذلك  عروض تعزيز إلى يهدف والذي  "يجارإ" أطلق عليه اسمالسكن املعد للكراء و الذي 

 انخفاضا الحضرية املناطق في املساكن تأجيرالعقار. ويعرف معدل  سوق  هيكلة تحسين لى ضمانإو  األسر أكرر في تنقل

 ال معدال يتطلب العقار سوق  في التوازن  أن ،نفي حي .%22تناهز  مقلقة نسبة لىإحاليا  لتصل الثمانينات منذ مستمرا

 اإليجارات تأمين ،خصوصعلى ال منها التدابير، من مجموعة تنفيذ االستراتيجية هذه وتتوخى .دولي( % )معيار25 عن يقل

 .للكراءاملساكن املعدة حظيرة  وتعزيز

 (،48سنويا وحدة 20.000 نحوب قدري) ةوسطتامل الطبقة طلب ألهمية نظرا : السكن املوجه للطبقات املتوسطة تعزيز

 بعد خاصة املنعشين العقاريين، جذب في القطاع هذا شرع ولقدرتهم املالية النسبية على تسديد القروض العقارية،

في و. 2014لسنة  املالية قانون  السكن بموجب من النوع املنظومة التحفيزية املخصصة لهذا أدخلت على التي التعديالت

 جانبه، . ومنامسكن 6.023لبناء  اتفاقية تم التأشير عليها 16 منها مسكنا 14.073 لبناء اتفاقية 35 يداعإتم  ،طاراإل ا هذ

 البرنامج هذا نجاح يستدعي ذلك، ومع. 49املتوسطة للفئات سكنية وحدة 3.680ببناء  العمران التزم الفاعل العمومي

 من النوع هذا على الطلب املرتفع ذات للمناطق املدروس ذلك االستهداف في بما ملسبقة،ا املتطلبات من مجموعة

واالخذ بعين االعتبار البعد  السكن، واالنخراط الفعلي للمؤسسات البنكية لتلبية الحاجيات الهامة من التمويل ،

  .في تحديد أثمان هذه املساكن الجهوي 

 بين ،2015يوليوز  طار، بدايةاإل  االتفاقية على التوقيع يشكل  :درهم 140.000السكن  عطاء انطالقة جديدة لبرنامجإ

 بناء تهم البرنامج لهذا جديدة انطالقة (UNPPI) الصغار العقاريين للمنعشين الوطني واالتحاد العمرانمجموعة و  الدولة

 وبموجب. والخاص العام القطاعين ينب الشراكة طارإذلك في و  وحدة 80.000 يقارب ما أي الشطر املتبقي من البرنامج

 األراض ي مجموعة من الصغار العقاريين للمنعشين الوطني شارة االتحادإالعمران رهن  ستضع مجموعة االتفاقية، هذه

 من %70 إلى %60من  بحي  سيخصص املوازنة، نظام خالل من البرنامج هذا تنفيذسيتم و مختلف تجزئاتها.  فياملهيأة 

 يتعهد جانبهم، مختلف مدن اململكة. ومن لك فيذو  ،درهم 140.000بقيمة للوحدات السكنية  عقاريةال املشاريع

 .والسالمة الجودة ملعايير وفقا املساكن هذه بتنفيذ الصغار العقاريون  املنعشون 

ضرائب على للة العام ديريةاملعملت  : ارساء الدليل املرجعي ألثمان العقارات كخطوة أولى نحو ضبط السوق العقارية

ألثمان العقارات بمدن الدار البيضاء، فاس، مراكش، وجدة، مكناس، سطات، أكادير،  امرجعي دليال 12إعداد ونشر 

لية من شأنه أن يحسن عالقة آلرساء هذه اإ. ويبقى من املؤكد أن 50الجديدة، القنيطرة، املحمدية، الناظور، وبني مالل

ومع  سوق العقار. في وأن يعزز الشفافية ،املعامالت العقارية أسعارجال مراجعة آن يجنب ، وأامللزمينالثقة بين اإلدارة و 

                                                 
48
 حسب تقديرات وزارة السكنى وسياسة املدينة. 
49
 إنتاج في خصصتيس ذيوال، كوراليا جديد لها فرع ثاحدإ خالل من القطاع هذاب اهتماما املغرب، في عقارية ةشرك أكبر عتبرت يتوال الضحى، مجموعة أبدت للتذكير، 

 .أخرى ية عقار  مجموعات يحفز أن االجتماعي، السكن ومن شأن هذا، على غرار. املتوسطة اتللطبق املوجهة املساكن
50
منظومة  ، وذلك بفضلدارةاإل  املطبقة من طرف والضرائب الرسوم الحتساب قاعدة لتحديد املرجعي الثمن متوسطب تتعلق معلومات على املرجعيات هذه تحتوي  

 .التقييم للعقار في الحي موضوع جغرافيمع التحديد ال مركزيةمعلومات 
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ذلك، يظل تحقيق هذه األهداف، رهينا ببذل الجهود الالزمة لتحيين قاعدة املعطيات ولتعميم هذه األداة على مجموع 

 التراب الوطني.

في تنفيذ التوجيهات املنبثقة عن املناظرة الوطنية  ملموس تقدمتم إحراز  : تفعيل التوجيهات املرتبطة بسياسة املدينة

. فمن الجانب املؤسساتي والقانوني، يتعلق األمر خصوصا، بعقد أول اجتماع للجنة 2012األولى لسياسة املدينة سنة 

وإعداد مشروع داخل الوزارة الوصية،  خاصةحداث إدارة إو ، 2014وزارية الدائمة لسياسة املدينة في أكتوبر -بينال

 88تم تحديد إعداد برنامج تدريبي على املهارات في هذا املجال. ومن الناحية العملية، و دليل متعلق بسياسة املدينة، 

تكامل املتأهيل المشروعا يوجدون قيد الدراسة. وتهم هذه املشاريع  56و ابشأنهمشروعا تم التعاقد  32مشروعا منها 

ترميم املدن العتيقة وإعطاء انطالقة جديدة للمدن وكذا املراكز الحضرية الجديدة. وتبلغ و ي للمدن، عمرانالتجديد الو 

مليار درهم. وفي نفس السياق، تجدر اإلشارة إلى  11مساهمة وزارة السكنى وسياسة املدينة لتحقيق هذه املشاريع 

 التي أعطيت انطالقتها مؤخرا في املدن الرئيسية للمملكة.و  51ى شغال البرامج الحضرية الكبر أل  الفعلي تنفيذالفي الشروع 

 يج  تجاوزها  تحديات

 ،53السكني العجزتقليص و  ،52برنامج مدن بدون صفيح اخصوص األوراش من مجموعة في املحرز  التقدم من الرغم على

ويتعلق  .ختلفةامل التحديات من مجموعة يواجه العقار قطاع زال ام ...،األراض ي عبئةوت الجديدة، املدن نجازإ ومتابعة

  : األمر خصوصا ب

 ،األراض ي حفيظت التأخير املسجل فيو  ،ية القانونية لألراض يالوضع تعدد خصفيما ي العقاريةشكالية اإل  استمرار •

 ؛..ون بيعها أو القيام بمشروع عليها.د الحضرية املناطق في األراض يب واالحتفاظ

 ؛ الذاتي البناءبهيمنة  خصوصا رتبطالقطاع غير املنظم وامل أهمية •

 ؛ وفي املناطق الحضرية الجديدة الجديدة املدن خاصة في التقائية البرامج العمومية الخصاص في •

 ؛ التعمير مدونة على قةداصامل في التأخر •

  ...املناطق بعض في ةياستمرار صعوبة املساطر اإلدار  •

 التمويل مصادر امللحوظ في نخفاضتحديات أخرى، ذات طابع تمويلي )اال رفع ويبقى من األجدر إعطاء األولوية ل

(، وكذا الضريبية لنفقات(، وضريبي )ضعف مردودية ااملالية الهندسة بخصوص االبتكار الخصاص الكبير فيو  التقليدية

لتأخير اوكذا  البناءاملهن املرتبطة ب تنظيم في لحوظامل نقصوال ةؤهلامل غير لةملعاااليد  تهم هيمنة أخرى، تحديات

 ... والسالمة الجودة مراقبة معاييرفي العمل ب املسجل

 ة اليعالت مكانااإل تعزيز دينامية القطاعات ذات  ضرورة. 3.2

املهمة بالرغم  االقتصادية عدد من القطاعات بضعف مساهمة ملغربي مقيدةا لالقتصاد التحول الهيكلي تبقى إمكانات

 التحول  دينامية تعزيز بما يمكن من االستراتيجي هاعؤهالت الحقيقية التي تزخر بها، مما يستدعي إعادة تموقامل من

غذية وقطاع األ صناعة ، و صناعة النسيج واأللبسة، على وجه الخصوص ونذكر من ضمن هذه القطاعات، .البنيوي 

                                                 
51
تنمية جهة الدار البيضاء درهم(، ومشروع مليار  7,66)استثمار  ى كبر ال(، ومشروع طنجة اتاالستثمار من مليار درهم  18) مدينة األنوار مشروع الرباطويتعلق األمر ب 

 جبرنام، و رهم(د مليار 5,5وبرنامج التنمية املندمجة ملدينة تطوان )استثمار  مليار درهم( 6ووصال الدار البيضاء امليناء ) درهم(، مليار 6,33) 2020- 2015الكبرى 

 مليار درهم(. 5,92)2017 -2014تجديد مدينة مراكش تنمية و 
52
 مدينة بدون صفيح. 54عن اإلعالن من أسرة و  250.000، من تحسين ظروف عيش 2015لقد مكن برنامج مدن بدون صفيح، حتى متم ماي  
53
 وحدة. 580.000 يواصل العجز السكني انخفاضه ليستقر حاليا في 
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 إعادة تموقعها من خاللهذه القطاعات الحيوية حقيقية ل دينامية إعطاءفي هذا اإلطار، أضحى من الالزم و. الصيد

في  ال سيما ،قهااأسو تنويع و  لقدراتها اإلنتاجية، الصناعي، وتعزيز التثمين العاملية القيم ةسللللرقي في س االستراتيجي

 .فريقيةاإل  تجاه القارة ا

 قطاع الصناعة الغذائية تطور تعزيز إمكانات  .1.3.2

في  %29 نسبةتحتل الصناعة الغذائية مكانة هامة في االقتصاد الوطني على الصعيدين الوطني والجهوي نظرا ملساهمتها بـ

، فقد عرفت هذه في مجموع الصادرات الصناعية. وبالفعل %12في التشغيل و %25القيمة املضافة الصناعية و

(، 2015 غشتمتم  %16,1و 2014سنة  %7و+ 2013سنة  %11+الصناعة دينامية حقيقية على صعيد الصادرات )

ملجموع  %1,7مقابل  2014–2011خالل الفترة  القيمة املضافة كمتوسط نمو% 3,7وكذا على صعيد خلق الرروة )

وبالنظر ملجموعة من املؤشرات، يظل أداء هذه الصناعة أقل بكثير من اإلمكانات  ،حويلية(. إال أنهالصناعات الت

كمتوسط خالل  %15)مقابل  2013سنة  %13لهذه الصناعة  54سجل معدل التصديرحي  ، زخر بهاتالحقيقية التي 

 .2013-2000خالل الفترة وي نسسط كمتو  %30 55العشرية األخيرة( فيما لم يتجاوز معدل القيمة املضافة

عالوة على ذلك، يظل مستوى التثمين، والذي يمثل نسبة القيمة املضافة للقطاع في القيمة املضافة اإلجمالية للقطاع و 

املاضية مقابل مستويات أكبر في بلدان مجاورة أخرى سنوات الخمس كمتوسط سنوي خالل  %22الفالحي، منحصرا في 

 3,3 حواليامليزان التجاري للقطاع من فائض يقدر ب تحول لإلشارة، فقد بفرنسا...(. و  %100وما يزيد عن  بتونس 38%)

مليار درهم كمتوسط سنوي  5,5 نحوإلى عجز هيكلي يقدر بـ 2005-2000مليار درهم كمتوسط سنوي خالل الفترة 

 .2014–2011خالل الفترة 

هذه اإلكراهات ات تحول دون تحقيقه ألداء جيد وتحد من هوامشه املهمة للتطور. وترتبط إكراهعدة القطاع واجه وي

بالنسبة ملجموعة من  حدتها تقلصتسواء على املستوى الكمي أو الكيفي، والتي  ،بتقلبات التزود باملواد الفالحيةأساسا 

ضل دخول مخطط املغرب األخضر في مرحلة تعزيز االنتاج، وكذا بالصعوبات على مستوى اندماج القطاع، بف نتجاتامل

مما يؤدي إلى تكلفة إضافية بالنسبة ملصنعي هذه املواد.  ،وتعدد املتدخلين في قنوات التسويق الخاصة باملواد الفالحية

ة الطابع العائلي على الرأسمال االجتماعي، والذي يفرز نمط كما يشكو القطاع من ضعف متوسط حجم مقاوالته وهيمن

تسيير ال يتالءم واملتطلبات الجديدة للتجارة العاملية. يضاف إلى ذلك ضعف إنتاجية عوامل اإلنتاج وعدم نجاعة 

وأخيرا، يعرف القطاع الجودة للمواد املعروضة. و األساليب التنظيمية الداخلية لإلنتاج وكذلك ضعف شهادات التميز 

خصاصا في اليد العاملة املؤهلة والتي تمثل عنصرا أساسيا لالرتقاء بهذه الصناعة وعرض منتجات غذائية ذات قيمة 

 عالية.

نمو  مواصلةالخصوص على  همتاستغاللها، التي يجب  ،العديد من اإلمكانات الواعدةعلى القطاع توفر ومع ذلك، ي

الذي يعزى باألساس إلى الطلب املتزايد في األسواق الناشئة، والزيادة الطلب العالمي على الخضر والفواكه املصنعة، 

املرأة في سوق دماج انبارتباط مع تسارع وتيرة التمدن وتحسن مستوى عيش املواطنين، وكذا  ،طردة للطلب الداخليضامل

 مع ذلك دون مستوى اإلمكانات املتاحة. يظلي ذوالل شغال

وباإلضافة إلى هذا، يوفر تحرير التجارة العاملية وتعدد اتفاقيات التبادل الحر فرصا حقيقية لبلدنا، والذي أضحى بفضل 

وسط ( والشرق األ 2014من حصة السوق سنة  %57موقعه االستراتيجي مؤهال ليصبح قاعدة للتصدير نحو أوروبا ) 

سوقا واعدة ورافعة مهمة للنمو نظرا لنموها الديمغرافي ولتمدنها املتسارع  . وتمثل هذه األخيرةإفريقياوأمريكا وخصوصا 

                                                 
 النسبة بين قيمة الصادرات واإلنتاج وفق معطيات البح  الصناعي.  54
 النسبة ما بين القيمة املضافة واإلنتاج حسب معطيات البح  الصناعي.  55
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ات اإلفريقية نحو يفضال عن التوسع املستمر لطبقتها املتوسطة والتي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير نموذج االقتصاد

همة التي عرفتها حصة الصادرات . وفي نفس السياق، وجب التذكير بالقفزة املنموذج يعتمد أساسا على الطلب الداخلي

 . 2014سنة % 22,2لتصل إلى  2000نقطة منذ سنة  10,7املغربية املوجهة لهذه القارة والتي كسبت 

لغذائية الوطنية، ومن أجل االستفادة من اإلمكانات التي توفرها السوق اإلفريقية باعتبارها سوقا واعدة للمنتوجات ا

يبقى من األجدر استهداف شركاء تجاريين ذوي أولوية ارتباطا بإمكانات أسواقهم، وتعزيز الخدمات اللوجستيكية 

 التجارية التي تربط بالدنا بشركائها األفارقة وكذلك تنسيق استراتيجيات العمل بين القطاعين العام والخاص.

األخضر من الضروريات املغرب ويع العرض املغربي للتصدير في إطار مخطط أصبح تثمين املنتوجات الفالحية وتنكما 

الالزمة. وفي نفس السياق، أضحى دور األقطاب الفالحية جد مهم ملواكبة الفاعلين في الفالحة والصناعة الغذائية في 

 عملية التكيف مع خصوصيات األسواق الخارجية.

على ر اإلشارة إلى أنه دل األقطاب الصناعية بكل من مكناس وبركان، تجوموازاة مع الشروع في تشغي ،طارفي هذا اإل و

على اتفاقية إلنشاء القطب  ،2015أبريل  بتاريخ ،توقيعالتم  ،هامش امللتقى الثامن للمناظرة الوطنية للفالحة بمكناس

. وسيمكن هذا القطب الفالحي تار داخل قطب هاليوبوليس ألكاديرهك 74الفالحي لسوس ماسة درعة على مساحة 

صناعي للتثمين، والتحويل،  الجهوي ملخطط املغرب األخضر، من إنشاء مجمع نزيلالتالجديد، والذي يندرج في إطار 

ة املتعلقة بالصناعة الغذائية والتي انطلقت خالل ، سيمكن إنهاء الدراسلكواالبتكار في امليدان الفالحي. وباإلضافة إلى ذ

ستتوج بإبرام االتفاق اإلطار املزمع توقيعه ما بين الدولة و فيدرلية من تحديد استراتيجية جديدة للقطاع  2015سنة 

 قطاع الصناعة الغذائية.

 ئية. استثمار اإلمكانات الحقيقية لقطاع الصيد البحري وتربية األحياء املا2.3.2

ال يرقى إلى  هخلق الرروات، فإن أداءو على فرص هامة على مستوى التصدير قطاع الصيد البحري  بالرغم من توفر

 ويعزى . 2014الناتج الداخلي الخام سنة  من %1وقيمة الصادرات  من% 8,1 لم تتجاوز مساهمتهاملتاحة، إذ  اإلمكانات

عدة نواقص على طول سلسلة قيمة القطاع تتعلق على وجه الخصوص بضعف جودة املادة  إلى تواجدباألساس ذلك 

مما يؤثر سلبا على حجم وانتظام اإلنتاج وبالتالي على الصادرات، هذا باإلضافة إلى ضعف تثمين املنتوج السمكي  ،األولية

نتجات فقط على صادرات القطاع وتتمثل مستوى املنتوج )حي  تستحوذ أربعة م سواء علىركز املزدوج للصادرات، موالت

( املتكونة على الخصوص من السردين، والسمك %37(، واألسماك السطحية املعلبة )%27في الرخويات املجمدة )

القطاع نحو من صادرات  %70على مستوى األسواق إذ يتم توجيه أو ((، %6(، والقشريات املجمدة )%8األبيض الطازج )

 أوروبا.

أعطى دينامية جديدة للقطاع فقد بأهمية الفرص التي يتيحها تثمين إمكانات قطاع الصيد البحري، املغرب من ووعيا 

باعتماده استراتيجية أليوتيس املرتكزة على عدة مشاريع مهيكلة. وقد حققت هذه االستراتيجية بعد مرور نصف مدة 

من األسماك التي يتم تسويقها  %85مخططات التهيئة لحوالي تغطية  ،نذكر من بينها ،يجابية على العمومإأجرأتها نتائج 

وذلك بعدما تم الشروع في العمل بمخططات تهيئة كل من مصايد الروبيان والقشريات الكبيرة واألسماك  ،2015سنة 

ضل السطحية الصغيرة بشمال بوجدور وسمك النازلي. وباإلضافة إلى ذلك، شهد مخزون األخطبوط انتعاشا تدريجيا بف

بير املتخذة )تحديد حصص الصيد، واعتماد فترات الراحة البيولوجية...( والقضاء التام على استخدام اإجراءات التد

املعهد الوطني للبح  في  وقعفة. وبهدف معالجة اختالالت آليات تتبع وتهيئة املخزون السمكي، االشباك العائمة الجر 

 مج مع الدولة بغية تعزيز وسائل عمله.على عقد برناالصيد البحري 
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تنفيذ استراتيجية أليوتيس إلى أن قيمة البيع األول ملنتوج الصيد التقليدي والساحلي عرفت ل األوليةوتشير املعطيات 

. وفيما يتعلق بتدبير مرافق 2014ماليير درهم سنة  6، حي  بلغت حوالي 2009مقارنة مع سنة  %40تطورا بنسبة 

 متواجدة حاليا(. 22ميناء من أصل  15من موانئ الصيد من طرف املكتب الوطني للصيد ) %62نئ، يتم حاليا تسيير املوا

مليار درهم سنة  15,5حي  بلغ رقم معامالتها  القطاع صادراتومن جهة أخرى، فقد مكنت اإلجراءات املتخذة من تعزيز 

موازاة مع ذلك، بلغ مجموع . و 2009  الحجم مقارنة مع سنة % من حي12% في القيمة و27، أي بزيادة بنسبة 2014

 .%12بمعدل نمو سنوي ناهز  2014و  2009مليار درهم بين سنتي  1,7االستثمارات الخاصة في صناعة تثمين املنتوج 

روبية املسماة وفيما يتعلق بترويج املنتجات البحرية املغربية، حظي قطب التنافسية هاليوبوليس بأكادير بالعالمة األو 

إلنجازات القطب املختلفة  ، نتيجةلتميزل ةاألوروبيبادرة امل"العالمة البرونزية للسعي نحو التميز" التي تمنحها هيأة 

ن املستمر للجودة وكذا بمشاريع وخبرات لفائدة الشركات لإلسهام في التحس كوين،والتواملرتبطة بالبح  العلمي واالبتكار 

 وتثمين املنتجات البحرية بغية تحقيق تنافسية أفضل.

إقالع ولتعزيز اإلجراءات املهيكلة الستراتيجية أليوتيس، أعطيت االنطالقة لعدة أوراش هامة تتعلق أساسا بإنجاح 

وكذا مواصلة املواكبة  ،بيةأنشطة تربية األحياء املائية في املغرب وتشجيع االستثمار وخلق فرص الشغل باملناطق الجنو 

لترويج املنتجات البحرية املغربية على مستوى األسواق املحلية والعاملية. وفي هذا السياق، تم تحديد املواقع املخصصة 

من  2015ملشاريع قطاع تربية األحياء املائية واملصادقة على مشاريع االستثمار املرتبطة بها. وقد استفاد هذا القطاع سنة 

االنطالقة لبرنامج توأمة قطاع تربية األحياء املائية املغربي بنظيره األوروبي. ويهدف هذا البرنامج الذي يموله االتحاد  إعطاء

األوروبي وتسهر على تدبيره وزارة االقتصاد واملالية، إلى تمكين الوكالة الوطنية لتنمية وتربية األحياء املائية من التحكم في 

 املائية من خالل االستفادة من التجارب وأفضل املمارسات األوروبية في هذا امليدان. تقنيات إنتاج األحياء 

مليون درهم بالداخلة في ثالثة  260وبخصوص تعزيز االستثمار في املناطق الجنوبية، ستقوم شركة "سنام" باستثمار 

الثاني بإنشاء وحدة لتربية الرخويات مشاريع يتعلق األول منها بتثمين املنتجات البحرية )خاصة األسماك السطحية( و 

بإحداث وحدة الثال  % من إنتاجها للتصدير)املحار، بلح البحر والصدفيات( في حين يرتبط املشروع 95سيوجه 

 الستقبال وفرز وتصنيف وتجميد املنتجات البحرية.

تعصية يجب رفعها وتهم أساسا القدرة وعلى الرغم من إنجازات قطاع الصيد البحري، ال تزال هناك بعض التحديات مس

بحي  ال  إفريقياالتنافسية واالندماج الجهوي. وبالفعل، يعد التبادل التجاري للمنتجات البحرية ضعيفا بين املغرب و 

. 56مليار دوالر 3,9% من واردات القارة اإلفريقية من هذه املنتجات والتي تناهز 5,6يستحوذ املغرب في املتوسط سوى على 

ب على الصادرات املغربية اغتنام الفرص الحقيقية الكامنة في نمو السوق اإلفريقية للمنتجات البحرية، الش يء الذي ويج

 من شأنه تعزيز إرادة اململكة الرامية إلى دعم العالقات التجارية مع هذه القارة ذات اإلمكانات الهائلة.

 ج واأللبسةع االستراتيجي لصناعة النسيق. تسريع إعادة التمو 3.3.2

قطاع صناعة النسيج واأللبسة في دخل ، 2005سنة (Accord Multifibres) انتهاء العمل باتفاقية األلياف املتعددة  إثر

مرحلة تراجع ملحوظ خالل العشر سنوات األخيرة، بحكم االحتدام املتزايد للمنافسة الخارجية، حي  تراجعت 

وانخفضت حصته في السوق  2013سنة 2,7% إلى  2000سنة  4,5%من مساهمته في إجمالي القيمة املضافة للبالد 

. إلى جانب ذلك، سجل عدد املؤسسات 2014-2007خالل الفترة  2,7%إلى  2006-2000خالل الفترة  %4األوروبية من 

                                                 
56
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. كما األخيرة خالل العشرية %17و 32%وكذا عدد مناصب الشغل بنسب بلغت على التوالي ملموسا،  اانخفاضالصناعية 

تجذر اإلشارة أخيرا إلى التطور املتذبذب الذي يطبع صادرات القطاع تحت تأثير تقلبات الظرفية الدولية خاصة األوروبية 

 منها.

وأبرز إلغاء نظام الحصص والتغييرات التي عرفتها سلسلة القيمة الخاصة بصناعة النسيج واأللبسة على املستوى 

يتعلق األمر نظرا ملجموعة من نقاط الضعف الهيكلية. و  ،ية لهذه الصناعة باملغربخصاصا في القدرة التنافس العالمي

. إضافة إلى تركيز 2013و 1998سنويا خالل الفترة املمتدة ما بين  %5,4 خصوصا، باالنخفاض املستمر لالستثمار بنسبة

من هذه الصادرات تتكون من مالبس  %68) ت املنتوجامن  حدودم عددالصادرات املغربية من النسيج واأللبسة على 

 %85جاهزة وإكسسوارات املالبس باستثناء الجوارب واملالبس الداخلية( وكذا تركيزها على بعض األسواق )يتم توجيه 

سا انطالقا وهي إسبانيا، وفرنسا، واململكة املتحدة وأملانيا(. كما يتم التصدير أسا ةمن الصادرات إلى أربعة أسواق أوروبي

من مجموع صادرات القطاع( مع هيمنة إعادة التصدير عن طريق  %74تطوان والدار البيضاء الكبرى ) -من جتهي طنجة

 بدون أداء. املؤقت الستيرادا

تراجع الع ، مغير مؤهلةاليد العاملة التي تظل في غالبيتها جودة ومن جهة أخرى، تعاني هذه الصناعة من أزمة حادة في 

وذلك خالفا للمنحى املالحظ على مستوى  ،2012-1998سنويا خالل الفترة  0,2%ستمر في إنتاجية العمل بمعدل امل

من إجمالي مبيعات القطاع( والتي ترتبط بعدد  %70الفروع الصناعية األخرى. كما يواجه القطاع هيمنة أنشطة املناولة )

على حساب األنشطة ذات القيمة املضافة العالية. وقد ساهمت مواطن ضعف أخرى في نب محدود من الزبناء األجا

تدهور وضعية الصناعة الوطنية للنسيج واأللبسة، نذكر منها ضعف اندماج القطاع، وقلة االبتكار باإلضافة إلى عدم 

 توفير التمويالت الخاصة بذلك.

لأللفية الثانية من الدعم املتاحة، استفاد القطاع منذ السنوات األولى اقتصادية وإمكاناته -ونظرا ألهميته السوسيو

آخر هذه االتفاقيات في إطار برنامج التسريع ندرج تو العمومي، من خالل عدد من االتفاقيات بشراكة مع املهنيين. 

نجاعة تهدف إلى إرساء  ، على شكل عقود2015والذي أبرم مع الفاعلين الخواص، في أبريل  2020 -2014الصناعي 

 منظومات صناعية تستهدف بمنهجها املتجدد قطاعات ذات إمكانات نمو عالية.

ماليير  5منصب شغل قار والزيادة في قيمة الصادرات بحوالي  ألف 100، خلق عامةوقد حددت هذه االتفاقيات كأهداف 

 من خاللالتركيز في البداية على ثالث منظومات، صناعية ذات أولوية. وقد تم  درهم من خالل تفعيل ست منظومات

يتعلق األمر باملنظومة الصناعية . و 2015( في فبراير AMITH (التوقيع على اتفاقية إطار بين السلطات العمومية واملهنيين 

، عقد 2016ة سن خاللكذا منظومة التوزيع الصناعي. وسيتم، واملنظومة الصناعية للموضة السريعة و ( Denim)دنيم 

والنسيج ذو االستعمال التقني ونسيج  (Maille)اتفاقيات النجاعة الخاصة بباقي املنظومات الصناعية : النسيج بالغرزة 

 املنزل.

وبموجب االتفاقيات الثالثة املوقعة، تلتزم الدولة بدعم كل منظومة صناعية بمنحة شاملة عند االستثمار املادي 

املسجل عند التصدير )بالنسبة  من رقم املعامالت اإلضافي %10وخبرة تقنية( وبمنح تصل إلى  والالمادي )ابتكار/ إبداع

املسجل من طرف املوزعين على الصعيد املحلي  املعامالت رقممن ملشاريع النمو والدعم الكتساح أسواق التصدير( وكذا 

ذلك ج لتكوين يد عاملة مؤهلة في مجاالت معينة و عندما يتعلق االمر بعالمة تجارية وطنية. ومن املرتقب كذلك وضع برام

ألف منصب شغل على صعيد مختلف املنظومات الصناعية. أما بالنسبة ملجموعة  100لسد الخصاص املقدر بحوالي 

واملدرسة العليا لصناعة  فهي تتشكل باألساس من املكتب الوطني للتكوين املنهي ،املؤسسات املتدخلة في هذا التكوين

 . CASA MODA ACADEMYج واأللبسة ومدرسةالنسي
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هكتارا من العقار رهن إشارة قاطرات املنظومات الصناعية، حي  من املرجح أن  95ويشمل التزام الدولة أيضا وضع 

مرتبطا بالشبكة سيكون يتمركز هذا العقار بالقرب من التجمعات الحضرية أو القروية املتميزة بكررة اليد العاملة، و 

ذلك من أجل ضمان مرونة أكرر. ومن جانبهم، و  ،وبالنقل العمومي، كما سيكون متوفرا للكراء بأثمنة مشجعةالطرقية 

، وهو 2020ألف منصب شغل جديد في أفق سنة  44بإحداث  يلتزم مهنيو القطاع في إطار املنظومات الصناعية الثالث

 57مليار درهم في القطاع وإنجاز  6,3إضافي يناهز  من الهدف اإلجمالي املسطر، وتحقيق رقم معامالت %44ما يمثل 

 .ااستثماري امشروع

وينبغي التنويه بمجمل هذه املجهودات )من حي  التكوين والعقار واملساعدات املالية والولوج للقروض البنكية....( 

ع. وبغرض إنجاح الرامية إلى القضاء على مواطن ضعف هذه الصناعة والتي من شأنها أن تعطي دفعة جديدة للقطا

البح  العلمي  االعتماد علىالعاملية، وجب  في سلسلة القيم به يرقع القطاع الوطني للنسيج واأللبسة والقإعادة تمو 

دعامة أساسية الستراتيجية اإلقالع هاته، مما سيمكن القطاع من االنتقال إلى نموذج صناعي تنافس ي جديد كواالبتكار 

التجارية، مع تعزيز التوجه نحو املناولة املشتركة وتطوير املنتوجات النهائية  تنافسيةيرتكز على اإلبداع والتفاعلية وال

 )مالبس املوضة، النسيج التقني والذكي...(. عاليةذات قيمة مضافة 

 ،ات الظرفية والهيكلية لألسواقأكرر نجاعة من خالل إرساء يقظة تنافسية حول التطور  ةوستكون هذه االستراتيجي

أسواق جديدة. هذا باإلضافة إلى  لولوججيد في األسواق التقليدية أو ع قولتمو وذلك لالستفادة من الفرص املتاحة 

تسهيل ولوج املقاوالت الصغرى واملتوسطة إلى مختلف  ،على وجه الخصوص ،شروط أخرى ال تقل أهمية، نذكر منها

 في قنوات التوزيع الدولية وكذا إرساء آليات لتغطية املخاطر... ااملسطرة وإدماجه البرامج

 لتمويل االقتصادكرافعة القطاع املالي . 4.2

املال وتحسين اإلنتاجية.  سيحتل القطاع املالي مكانة أساسية في االقتصاد، حي  يلعب دورا حاسما في عملية تراكم رأ

وفي خلق فرص الشغل، غير أن هذا املنحى في النمو االقتصادي بشكل ملموس القطاع ، ساهم هذا 2000فخالل عشرية 

كما تدل على ذلك مجموعة من مؤشرات القطاع. ويتبين من معطيات ، 2009ما لب  أن عرف تباطؤا ملحوظا منذ سنة 

وصل في  اسنوي اة والتأمين قد حققت نمو لقطاع األنشطة املالي تأن القيمة املضافة بالسعر الثاب ،املحاسبة العمومية

القيمة  ، وهو مستوى يعادل نسبيا نمو مجموع2008-2004ما بين  %9,5مقابل  2014-2009ما بين  %4,9املتوسط إلى 

أي تقريبا % 5(. وقد ظلت حصة أنشطة القطاع املالي في إجمالي القيمة املضافة لالقتصاد مستقرة في حوالي %5املضافة )

 .2008-2004حصة املسجلة ما بين نفس ال

، ينتظر من القطاع املالي أن يلعب دورا حاسما في جلكبير في احتياجات تمويل االستثمارات الطويلة األ الرتفاع ال ا ظلوفي 

إلى مواكبة اإلصالحات الهيكلية واالستجابة ملتطلبات تحقيق نمو مدمج ومستدام. وبالرغم من تحسين شروط الولوج 

حسب األبحاث املنجزة من قبل بنك املغرب، فإن حجم القروض املمنوحة لالقتصاد مازال يسجل  ،2014التمويل سنة 

هذا التباطؤ قروض  شملرغم التحسن امللحوظ الذي سجله معدل تزايد الوداعع البنكية. وقد تباطؤا في وتيرة نموه، 

باإلضافة إلى ركود حصة القروض املمنوحة للمقاوالت الصغيرة  ،ةالتجهيز املمنوحة للشركات غير املالية الخاص

واملتوسطة في إجمالي القروض املقدمة للمقاوالت غير املالية، وذلك بالرغم من الدعم املتزايد لصندوق الضمان املركزي 

 لتشجيع أنشطة االقتراض لصالح املقاوالت. تعاقديةولجوء بنك املغرب إلى تدابير غير 

سنوات األخيرة، لم زيادة كبيرة على مستوى حجم اصداراته خالل الخمس  تي عرفتسوق سندات الدين الباستثناء و 

أن تواكب  ،وخاصة على مستوى السوق األولية لألسهم وسوق رأسمال االستثمار ،تستطع أدوات التمويل األخرى 

ن لتزايد حصة أدوات التأمين في اإلدخار املالي لألسر تأثيرات كا احاجيات االقتصاد الحقيقي إال بنسب ضعيفة. وإذ
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فإن بنية توظيفاتها ال تسمح باالستجابة الحتياجات التمويل الحقيقية للمقاوالت  ،إيجابية فيما يتعلق بتمويل االقتصاد

 الصغرى واملتوسطة. 

ركز املرتفع الذي يميز القطاع البنكي، فقد وأمام مستوى التم ،وعلى ضوء هذه التحوالت التي تعرفها الظرفية املالية

عملت املؤسسات املالية على وضع استراتيجية جديدة بحثا عن فرص بديلة لنمو أنشطتها. وفي هذا اإلطار، تعمل 

. وقد شكل ولوج أو الدولي ستوى املحلياملاملؤسسات البنكية على استكشاف فرص جديدة لتطوير أنشطتها سواء على 

طتها نظرا لإلمكانات الدولية، خاصة اإلفريقية، رافعة أساسية لنمو أنشلسوق للبنكية املغربية الكبرى املجموعات ا

 االقتصادية واملالية لألسواق املستهدفة.

 السياسة النقدية: مواصلة اعتماد آليات تحفيزية لدعم النشاط االقتصادي

في تعزيز ، 2014، عند متم سنة مليار 30,3بنحو  نك املغربساهم ارتفاع حجم املوجودات الخارجية الصافية لدى ب

غرب وكذا حجم بنك امل لدىمليار درهم، في الوقت الذي انخفض كل من حساب الخزينة  22,4خزينة البنوك بنحو 

االحتياطي النقدي  مليون درهم على التوالي. وأخذا بعين االعتبار انخفاض حجم 300و 312العوامل األخرى بنحو 

، فقد بلغت حاجيات %2 إلى 2014مليار درهم، ارتباطا بخفض سعر االحتياطي النقدي في مارس  7,7اإللزامي بحوالي 

 .2013مليار درهم عند متم سنة  68,4مليار درهم مقابل  39,6السوق من السيولة نحو 

يعتبر هذا . و 2013سنة  %3,05مقابل  %2,94 في ظل هذه الظرفية، انخفض سعر الفائدة املرجح بين البنوك إلى

شتنبر  24 بتاريخ %2,75إلى  %3القاض ي بخفض سعر الفائدة الرئيس ي من نتيجة لقرار مجلس بنك املغرب االنخفاض 

تأرجح بين دجنبر من نفس السنة. وتماشيا مع ذلك، ظل سعر الفائدة بين البنوك ي 17 بتاريخ %2,5ثم إلى  2014سنة 

، أي في مستويات قريبة من معدل الفائدة الرئيس ي لبنك املغرب. وقد بلغت تقلبات معدل الفائدة بين %3,1و 2,5%

 . 2013سنة  0,04مقابل  0,15البنوك 

أيام  7، أساسا على التسبيقات ملدة 2014ولتزويد السوق النقدية بالسيولة الالزمة، اعتمدت تدخالت بنك املغرب سنة 

مليار  76,4مليار درهم كمتوسط أسبوعي مقابل  35,7طلبات العروض. وبلغ العرض برسم هذه العمليات ما يقارب  عبر

مليار  50,5، حي  بلغ العرض آنذاك 2013سنة  %77,4مقابل  %46,7درهم بالنسبة للطلب، أي بمعدل استجابة قدره 

  درهم كمتوسط أسبوعي.

في مجملها إلى تمكين املقاوالت ااملتوسطة والصغيرة جدا من فرص التمويل، وذلك عن  كما وضع بنك املغرب آليات تهدف

كمتوسط  2014مليار درهم سنة  12,8طريق منح القروض املضمونة ملدة سنة واحدة. وقد بلغ حجم هذه القروض 

اتفاقيات إعادة الشراء،  ، لجأ بنك املغرب لتقنية. باإلضافة إلى ذلك2013مليار درهم فقط سنة  4,7أسبوعي مقابل 

 24. في حين، ظلت املبالغ املتعلقة بالتسبيقات ملدة 2014مليار درهم كمتوسط أسبوعي خالل سنة  6,2والتي همت حوالي 

، بلغ حجم 2015سنة األول من  فصلالمليار درهم. وخالل  8,7لم تتعد في مجملها السنوي ذ إساعة جد هامشية، 

 مليار درهم كمتوسط أسبوعي. 16,2التي تمت تعبئتها القروض املضمونة 

 وتيرة قروض االقتصاد في  تباطؤ 

مليار  747مقابل ،%2,2ي بزيادة أ ،مليار درهم كقروض لالقتصاد 763,4البنوك ما يقارب  منحت، 2014خالل سنة  

 2014% سنة 82,6مثلت هذه القروض حوالي  ،الخاملى الناتج الداخلي إنسبة و  .2013% سنة 3,9 درهم بارتفاع قدره

 . 2013% سنة 82,9مقابل 
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 %4,8مقابل  %2,7مليار درهم، أي بارتفاع نسبته  237 حجمها بلغ التيقروض العقار باألساس هذا التباطؤ  هموقد 

ضع بالخصوص إلى . ويعزى هذا الو %31، لتستقر حصتها من مجموع القروض املقدمة لالقتصاد في نسبة 2013سنة 

سنة  %0,6، مقابل ارتفاع طفيف نسبته %5,6التباطؤ املسجل على صعيد القروض املمنوحة للمنعشين العقاريين بنحو 

 .%6,2، في الوقت الذي سجلت فيه القروض املمنوحة للسكن تزايدا في حدود 2013

، %3,1مليار درهم، بزيادة قدرها  180,7إلى  2014 لقروض املدينة والتسهيالت املقدمة للخزينة سنةفي املقابل، وصلت او

 44,1قروض االستهالك إلى  حجمارتفع من جهته،  .مليار درهم  173,3إلى  2013سنة % 5,6 وذلك بعدما تراجعت بحوالي

ويعزى هذا التحسن امللحوظ لقروض  .2013سنة  %1,9 ، مقابل%9,2محققا بذلك زيادة سنوية قدرها  ،مليار درهم

وفرعه املتخصص في قروض االستهالك.  والصناعةإلى عملية إدماج وضم بين البنك املغربي للتجارة باألساس ك االستهال

 %.0,8لن يتعدى قروض االستهالك  ، فإن ارتفاعهذه العمليةحالة عدم األخذ بعين االعتبار  فيف

% 1,5 مقابل 2014مليار درهم سنة  145,5 لىإ حجمها% ليصل 3,7التجهيز إلى  ضنمو قرو يرة تارتفعت و جانبها، من و 

 مقابل% 36,4لى ارتفاع القروض املمنوحة للمقاوالت غير املالية العمومية بحوالي إ. ويعزى هذا التحسن 2013سنة 

الرغم  علىو  .%1,6 قروض التجهيز املمنوحة للمقاوالت غير املالية الخاصة بنسبة انخفضت ،. في حين2013% سنة 1,8

 % ما19من مجموع قروض االقتصاد والتي مثلت  ةحصنفس ال على تقريبا التجهيز ضقرو حافظت االنخفاض، من هذا 

 . 2011-2009% خالل الفترة 21مقابل  2014و 2012بين سنتي 

مليار درهم سنة  43,7مقابل  2014مليار درهم سنة  52,5حجمها أما بخصوص القروض املعلقة األداء، فقد وصل 

 2012سنة  %4,9القروض من مجموع القروض البنكية من  هذه ارتفعت حصة ،. وبذلك%20,2ادة قدرها زيب ، أي2013

 . 2014سنة  %6,9لتنتقل إلى  2013سنة  % 5,9إلى 

يرة ارتفاع تتباطؤ و  2014سنة  وحسب القطاعات املؤسساتية، يعكس تراجع القروض البنكية املمنوحة لالقتصاد

 في املقابل،مليار درهم.  94,2ليستقر حجمها في % 10,2تقلصت بنسبة  ، والتياملالية القروض املمنوحة للمقاوالت

ويهم هذا . %11أي بارتفاع سنوي قدره  ،مليار درهم 379ما يقارب  ةغير املاليسجلت القروض املمنوحة للمقاوالت 

 345ليبلغ حجمهما  %9,8و %3,1 والعمومية بنحو الخاصة ةغير املاليالقروض املمنوحة للمقاوالت  االرتفاع كل من

 .على التوالي مليار درهم 35,1و

مليار درهم،  275,5بلغ حجمها فقد ، التي تتكون في معظمها من قروض السكن، أما بخصوص القروض املمنوحة لألسر

 .% من مجموع القروض البنكية36,1 بذلك % لتشكل4,8أي بارتفاع نسبته 

رغم تحسن ظروف منح القروض وتدخل نظام  ملمنوحة للمقاوالت الصغرى واملتوسطةلقروض اتحسن طفيف ل

 الضمان

واملتعلق بشروط منح القروض، لم يتعد حجم القروض اإلضافية املمنوحة  ،وفقا للبح  املنجز من طرف بنك املغرب

مليار درهم سنة  13,4الي بعدما سجلت ارتفاعا بحو  2014مليار درهم سنة  2,6للمقاوالت الصغرى واملتوسطة سوى 

القروض املمنوحة للمقاوالت مجموع حجم  بذلك ، ليصل2012و 2000بين في املتوسط  مليار درهم 18,5و 2013

انتقلت حصة  ،وبهذا .2013سنة  %8,9مقابل  %1,6ي بزيادة أ ،مليار درهم 166,6لى إ 2014الصغرى واملتوسطة أواخر 

سنة  %33من  مجموع القروض املمنوحة للشركات غير املالية في واملتوسطةاملمنوحة للمقاوالت الصغرى  القروض

 . 2014سنة  %36إلى  2012

 ،%1,6 وتيرة نمو القروض املمنوحة للشركات غير املالية ارتفاعا بنسبة فيه سجلت الوقت الذيفي  باطؤا التذيأتي هو 

مليون درهم  15ة املطبقة على القروض التي ال يتجاوز مبلغها أسعار الفائد تتراجعو  ،2013% في 0,6 بنسبةبعد تراجعها 
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في ظل  باطؤا التذه وجاء. 2013% سنة 7,69 مقابل 2014سنة % 7,53 هذه األسعار حي  بلغت ،نقطة أساس 16 نحوب

جدا  ةر يالصغ املقاوالت منههما، استفادت مالصندوق املركزي للضمان ارتفاعا ظرفية عرف فيها الدعم املقدم من طرف 

% مقارنة بنفس 41ي بزيادة أ ،2014كقروض جديدة مضمونة خالل  ر درهمييمال  7والصغرى واملتوسطة بما يناهز 

تغطية من وكذلك  ،والتطوير النشأةفي طور  مكنت هذه القروض من تمويل مشاريعقد و  .2013سنة الفترة من 

 .السابقةالسنة مقاولة  2.046ا وصغرى ومتوسطة مقابل جد ةر يصغ ةمقاول 3.100لفائدة  التمويلية حاجياتال

بلغ حجم القروض املضمونة من طرف صندوق الضمان املركزي لفائدة  ،2015 سنة األولى من ةالسبعاألشهر خالل و 

نة املاضية، أي درهم في نفس الفترة من الس ييرمال  3 درهم مقابليير مال  4جدا والصغرى واملتوسطة  ةر ياملقاوالت الصغ

مليون درهم،  756ليبلغ  %26سجل ارتفاعا نسبته  ، والذيلقروض املضمونةكما أن الشق االستثماري ل. %33 بزيادة

وقد همت  منصب شغل مباشر. 7.400حوالي  إحداثمن مليار درهم و  1,8بغالف قدره  اتاستثمار إحداث من مكن 

و من حي  أسواء من حي  الضمان  ،2015ولى من سنة هر األ شخالل األ  ،تدخالت صندوق الضمان املركزي مجموع 

قطاع التجارة بنحو ، يليه %30على  لوحدهقطاع الصناعة التحويلية  استحوذي  ، ثالث قطاعات، حالتمويل املشترك

 .%20بحوالي  % ثم قطاع البناء24

 IIIيجي ملقتضيات بال املخاطر في ظل التطبيق التدر  تدبيرالتمويل البنكي لالقتصاد : تعزيز 

من  املغربية لم تتمكن البنوك ،2014عرفته الظرفية االقتصادية الوطنية سنة  الذىالنشاط االقتصادي  باطؤثر تإعلى 

لترتفع حصتها  ،2014سنة  %20القروض املعلقة األداء بحوالي حجم كما يدل على ذلك ارتفاع  ،حصيلتها جودةتحسين 

 . 2012و 2013على التوالي سنتي  %4,9و %5,9املمنوحة مقابل من مجموع القروض  %6,9لى إ

لخام للقروض املعلقة األداء ان، فاق الخطر املتعلق بالشركات، الذي يقاس بحصة املبلغ الجاري ين األخيرتيخالل السنتو 

عند  %6,8مقابل  %8,7 ما يقاربب ، الخطر املتعلق بالخواصالقروض املقدمة لالقتصاد يلاجمإ مناملمنوحة للشركات 

 (.2013متم سنة  عند %6,1مقابل  %7,3) 2014 متم

متماشية مع  املعمول بها من طرف البنوك املغربية ونسبة املالءةالسيولة نسبة وبالرغم من هذا التراجع، تبقى كل من 

نسبة املالءة لدى  فقد بلغ متوسط .2014الذي شرع تطبيقه في املغرب سنة  IIIفي بال املساطر االحترازية املنصوص عليها 

الدولية  في املساطر االحترازية عليه ( املنصوص%12دنى )لحد األ أي متجاوزا ل ،%13,3مقابل  2014سنة  %13,8 البنوك

 ،2014 سنة %130نسبة  III مع معايير بال ةالسيولة على املدى القريب واملتماشي نسبة بلغت، امن جهته .املعمول بها

 انطالقا منالسيولة على املدى القريب  وقد شرع األخذ بعين االعتبار نسبةالحد األدنى املطلوب. األخرى متجاوزة هي 

عالية الجودة الالسيولة الكافية وذات  توفرها علىضرورة  ،منذ هذا التاريخ فرض على البنوك حي  ،2015يوليوز 

 .يوما 30 خالللسيولة لأزمة طارئة  أي تجاوز ل

 بتراجع القروض البنكية تتميزمو الودائع في ظل ظرفية انتعاش وتيرة ن

مليار  722,2، منتقال بذلك من 2013سنة  %3,7مقابل  %6,6بنسبة  2014ارتفع حجم الوداعع البنكية عند متم سنة 

عتدل للظرفية مليار درهم. ويرجع ارتفاع وتيرة الوداعع البنكية، من جهة، إلى االنتعاش امل 770درهم إلى ما يقارب 

        بالخارج منيمين قوالتي ساهمت بشكل فعال في تحسن مداخيل السياحة وتحويالت املغاربة امل ،االقتصادية العاملية

اإلجراءات التي ، ومن جهة أخرى، إلى 2014على التوالي سنة  %2,3و %3إلى  2013على التوالي سنة  %1,5-و 0,4%-

ضية بإعفاء أصحاب األموال املهربة إلى الخارج من العقوبات والغرامات مقابل إعادة أموالهم إلى اتخذتها الحكومة والقا

مليار درهم عبارة عن أصول  9,6مليار درهم، منها  27,85الوطن. وقد مكنت هذه العملية من استرجاع مبالغ قدرت بنحو 

 سائلة.  مليار درهم كموجودات 8,4مليار درهم كأصول مالية و 9,8عقارية و
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 %5,9و %6,9جل تسارعا ملحوظا بلغت نسبته في ظل هذه الظرفية، سجلت كل من الوداعع تحت الطلب والحسابات أل و

مليار درهم على التوالي. في حين، ظلت وتيرة نمو حسابات التوفير شبه مستقرة في حدود  170,8و 446,3ليصل حجمها إلى 

 ستحفظة،ملالقيم ا التي تتألف أساسا منأما فيما يتعلق بباقي مكونات الوداعع البنكية، . 2013سنة  %8,9مقابل  8,5%

 خالل السنة الفارطة. %6,9وذلك بعد أن سجلت ارتفاعا قدره  ،مليار درهم 22,3لتستقر في  %6,3فقد انخفضت بنسبة 

ا لم يرافقه أي تغيير على مستوى البنية على الرغم من التطورات املتباينة لجل مكونات الوداعع البنكية، إال أن هذو 

الوداعع تحت الطلب لوحدها  مثل. وت2013مقارنة مع سنة إجماال مستقرة اإلجمالية للوداعع، حي  ظلت هذه األخيرة 

  .%16,9 بنحوثم حسابات التوفير  %22,2جل بحصة بالوداعع أل من مجموع الوداعع، متبوعة  %58على 

، انخفاض تكلفة املوارد من 2013، مقارنة مع سنة 2014صاحب االستقرار النسبي لبنية الوداعع البنكية سنة  كما

. ويعزى هذا التراجع باألساس إلى أهمية ارتفاع حجم الوداعع تحت الطلب مقارنة مع ارتفاع حجم %1,94إلى  1,98%

و الوداعع بالعملة األجنبية أو سندات التوظيف الجماعي الوداعع املؤدى عنها، سواء تعلق األمر بحسابات االدخار أ

من خالل تطور سعر  الهامش اإلجمالي للوساطة البنكيةالنقدية. ويبرز الدور الذي يلعبه انخفاض تكلفة املوارد في اتساع 

 .%5,8ليصل إلى  2014يو ويون 2013نقطة بين دجنبر  0,61 الذي ارتفع بنسبةالفائدة الظاهر، 

وحسب الفاعلين االقتصاديين، ظلت وداعع الخواص تهيمن على الجزء األكبر من الوداعع البنكية، إذ ارتفعت حصتها 

مليار  382من مجموع الوداعع ليصل بذلك حجمها إلى  %49,6بالخارج( إلى  يمينق)دون احتساب تحويالت املغاربة امل

مليار  154,8لتصل إلى  %4,6بالخارج بنسبة  يمينقاملباملقابل، ارتفعت وداعع املغاربة و . %7,5ته درهم، أي بارتفاع نسب

بالخارج من وداعع تحت الطلب  يمينقاملمن مجموع الوداعع البنكية. وتتشكل وداعع املغاربة  %20,2درهم أو ما يعادل 

 .%4ابات االدخار بحصة ثم من حس %36جل بنسبة ووداعع أل  %60بنسبة 

مليار درهم، نتيجة  37لتصل إلى  %21,8أما فيما يتعلق بوداعع الوكالء االقتصاديين املاليين، فقد ارتفعت بنسبة 

مليار درهم،  18,6ليصل مبلغها الجاري إلى  %22,8انتعاش وداعع منظمات التوظيف الجماعي للقيم املنقولة بنحو 

مين من وداعع أمليار درهم. وتتشكل وداعع شركات الت 4,5لتصل إلى ما يقارب  %13,2بنسبة مين ألتاوتحسن وداعع شركات 

 .%9وداعع أخرى بحصة ثم  %29وداعع آلجل بنحو و  %62تحت الطلب بنسبة 

اوالت على املقما يعكس تحسن قدرة وهو  ،%4,5في نفس السياق، سجلت وداعع الوكالء غير املاليين نسبة ارتفاع قدرها و

 االدخار.

 واملتوسطة ى ر الصغ الشركات لنمو كبيرة تمويل إمكانات : رأسمال االستثمار

 الحكومة انشغاالت محور  النمو، ودعم اإلنتاجية ، الذي يعتبر ضروريا لتحسيناالستثمار رأسمال سوق  يمثل تطوير

 جديدة تعديالت الحكومة أدخلت املنظور، هذا االقتصاد. من تمويل مصادر وتنويع املالي فيما يتعلق بعصرنة القطاع

 تمويل في اآللية هذه دور  إلى توسيع والتي تهدفOPCR) املخاطر ) مالرأس في املتعلق بهيئات االستثمار 05-41 قانون  على

 .املقاوالت

 مالرأس في ئات االستثمارالتي تلزم هي للقانون، الرئيسية املعيقات إحدى تجاوز  أدخلت في التي الرئيسية وتتمثل التدابير 

 رأسمال وشبه رأسمال تمثل التي على األقل من األسهم %50مالية مكونة من  املخاطر بالتوفر على محفظة أوراق

 رأسمال وشبه رأسمال تمثل التي على األقل من األسهم %50التوفر على وتعويضها بضرورة  واملتوسطة الصغيرة املقاوالت

 في البورصة. املدرجة  غير الشركات



 ماعية والمجاليةتعزيز النموذج التنموي الوطني: نحو نمو إدماجي ومنتج لفرص الشغل ومقيص ليفوارق االجت:  الثاني الجزء

 64 

وصلت املبالغ املحصل عليها حي   تطوره، االستثمار رأسمال قطاع صالح حيز التنفيذ، واصلوباملوازاة مع دخول هذا اإل 

 4,9 املنجزة االستثمارات ملجموع التراكمي املبلغ ، ووصل2014 نهاية مليار درهم 15,7هذه الصناديق إلى  تأسيسمنذ 

املبالغ من    31,2%، أي ما يعادل2012 سنة درهم مليار 3,6و 2013 سنة درهم مليار 4,2 مقابل 2014 سنة درهم مليار

 مليار درهم، حي  انتقلت من 1,1بنحو  ،2013 بنتائج ، مقارنةاملحصل عليها انخفضت املبالغ ذلك، . ومععليهااملحصل 

 %.74 بانخفاض قدره ،2014 سنة درهم مليون  423 إلى 2013سنة  مليار درهم 1,5

 علىمتفوقا  شركة ممولة عن طريق هذه اآللية 155و %0,08نسبة نفاذ لرأسمال االستثمار بلغت املغرب  حقق وقد

 سجلت التي تركيا تفوق أيضا علىو  .%0,01 والتي سجلت نسبة نفاذ األوسط أفريقيا والشرق  منطقة شمال بلدان جميع

 سنة منذ املستثمرة األموال رؤوس مجموع من الصناعة قطاع حصة ارتفعت قدو  .2014 سنة% 0,02بلغت  نسبة نفاذ

لم يحقق  اإليجابية، التطورات هذه من الرغم . وعلى2010و 2006 سنتي بين املتوسط في% 32 مقابل %47 لىإ 2011

 املبالغ حي  أن ،االبتكار وخلق املقاوالت تمويل وهو أال ،أجله من أنش ئ الذي الهدف املخاطر مالرأس التمويل عن طريق

 .ضعيفة تزال املخصصة إلقالع املقاوالت ال

% 1) املخاطر مالرأس في االستثمار من تدريجي بتقليص واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا اتسم قطاع ذلك، على وعالوة

 من% 40 من أكرر القطاع هذا ويمثل(. 2010و 2006 سنتي بين% 5 مقابل 2013 سنة في رةاملستثم األموال من

 تقدما كبيرا. ال املخاطرمرأس تعرف فيها صناعة التي البلدان في االستثمارات

 نالتكوي من %0,3التقدم الحاصل ) ، رغم2014االستثمار ضئيلة سنة  في ال املخاطرمحصة رأس تزال ال ذلك، ومع

 عدد تجلب أن ويمكن جدا، مهمة تزال ال القطاع هذا في النمو إمكانات أن النسبة هذه الثابت(. وتبين للرأسمال الخام

 في االستثمار رأسمال قطاع وأن سيما ال واألفراد، املؤسساتيين املستثمرين اهتمام من بمزيد وتحظى الشركات من أكبر

 .التقليدية االستثمارية للمنتجات بديال ماليو  ويمثل عالية أرباح نسب يوفر املغرب

 TRI) خام داخلي عائد  معدلسجالم بورصة الدار البيضاء، أداء من املغرب مردودية أكبر االستثمار في وحقق رأسمال

Brut ) مل% 5,5 مقابل% 15قدره( ازيMASI). االستثمار، جاذبية فيما يتعلق برأسمال أكرر يصبح أن املغرب ويطمح 

 .تركيا أو مصر مثل دول  مع الدوليين مقارنة املؤسساتيين للمستثمرين بالنسبة

 وهيمنة قطاعي البنوك والعقارلألسهم  وليةاأل سوق ضعيف لل جو لو  : البيضاء الدار بورصة

تخص شركة العقار فضاءات دار  عن طريق الرفع من الرأسمال واحدة لةبإدراج مقاو  2014تميزت السوق األولية سنة 

 هيمنت هي التي العقاري  القطاع وشركات البنوك فإن مليار درهم. دون احتساب هذه العملية، 1,13بقيمة  57ةالسعاد

 في للزيادة األولية للسوق  شركات ست لجأتقد و . اتراجعا ملحوظا في نشاطه تشهدي تالاألولية  تعامالت السوق  على

 أي ،2012مليار درهم سنة  7,5و 2013مليار درهم سنة  3,2ل مليون درهم مقاب  425بقيمة إجمالية بلغت مالرأسال

 مليون درهم مدرجة في بورصة 184درهم منها  مليار 8,1تم إصدار  ،لديناسندات يتعلق بفيما و  .%87 قدره بانخفاض

 البيضاء. الدار

 الرفع من الرأسمالعمليات الشركات. ومثلت  إدراجرة عمليات ذالبيضاء بضعف ون الدار األولية لبورصة السوق  وتتميز 

يمكن  والتي ،مليون درهم 211,5أي  ،عليهااملبالغ املحصل من  %50 بنسبة األولية نقدية في السوق  باكتتابات 2014سنة 

أي  ،مليون درهم  256,5املالية غير . وأصدرت الشركاتالبيضاءاعتبارها بمثابة ضخ رؤوس أموال جديدة ببورصة الدار 

                                                 
57
 .درهم مليار 1,1 أي الواحد، للسهم درهم 215 بسعر (5.241.770 جديدة ) أسهم إصدار طريق عن الرأسمال من بالرفع البيضاء الدار بورصة في الشركة أدرجت 

 درهم. مليار 3,7 االكتتاب مبلغ ووصل
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مليون درهم بالنسبة للشركات  168,6أو  %40مقابل ،التي سجلت في السوق  الرفع من الرأسمالمن عمليات  60%

 املالية.

بقيمة إجمالية بلغت  الرأسمالالبنك املغربي للتجارة والصناعة ومصرف املغرب عمليتين للرفع من كل من وقد أجرى  

 ،مليون درهم 207,7بمبلغ  2014سنة  رأسمالللرفع كبر عملية قامت الشركة العقارية أليانس بأ كما مليون درهم 168,6

 سهم. 373.552بإصدار 

 اللجوء املتزايد للشركات غير املالية لسوق السندات

. وحسب جهات %27,5، بارتفاع قدره 2014مليار درهم عند متم سنة  83بلغ حجم اإلصدارات في سوق الدين الخاص 

من حجم هذه التمويالت، أي ما  %72من هذه العملية باستحواذها على األكبر ستفيد املاإلصدار، تبقى الشركات املالية 

مليار  11,9مليار درهم مقابل  23,3فقد تضاعف حجم إصداراتها لتبلغ  ،مليار درهم. أما املقاوالت غير املالية 59,7يعادل 

على شكل  %48(، و%6,5و %3,35راوح بين ) بأسعار فائدة تت اتتم إصدارها في سوق السند %52، منها 2013درهم سنة 

 (. %6,55و %3,1أوراق الخزينة )بأسعار فائدة تتراوح بين 

مليار  71,8مليار درهم، ارتفع حجم الدين الخاص للشركات غير املالية إلى  10االعتبار التسديدات املقدرة بحوالي بوأخذا 

هم هذا االرتفاع في تحسن شروط التمويل بعد االنخفاض . و قد سا2013مقارنة مع سنة  %4,9درهم أي بنسبة ارتفاع 

التي  ،. ويرتبط هذا االنخفاض بتطور أسعار سندات الخزينة2013الذي عرفته أسعار الفائدة على السندات منذ نهاية 

 والتي سجلت انخفاضات ملموسة في السوق األولية. ،تعد مرجعا الحتساب أسعار الفائدة على االصدارات

مليون درهم  983,5را على املقاوالت الكبرى، حي  بلغ متوسط حجم اإلصدار و ولوج لهذه السوق يبقى محصغير أن ال

بلغت قيمتها  ،مليون درهم. وقد تمكنت الشركات املدرجة في بورصة الدار البيضاء من إصدار سندات الدين 40أدناه و 

شركات القطاع املالي املدرجة من أكبر املستفيدين من  . وتبقى2013مليون درهم في سنة  700مليون درهم مقابل  183,6

هذه العملية ) شركة أكسا للقروض، والشركة العامة للعقار، وشركة ريسما والتجاري وفا بنك( والتي تمكنت من إصدار 

 مليون درهم على التوالي. 46مليون درهم و 44ومليون درهم  50مليون درهم و 45

 : رهانات التموقع االستراتيجي في إفريقياتدويل البنوك املغربية

 هذه تتيحه ملا ،إفريقيا دول  تجاه وخاصة ،دولي بعد الكتساب قويا طموحا األخيرة السنوات في املغربية البنوك أظهرت

 .فريقيةاأل وخاصة ببعض الدول  ،من فرص حقيقية للنمو وزيادة األرباح الدول 

غربية في إفريقيا يشكل محورا إستراتيجيا نحو التكامل املغربي اإلفريقي ومحفزا على خلق فالتوسع الدولي لألبناك امل 

ويمكن  وذلك عبر إحداث املشاريع الكبرى. ،هذه البلدان بينرفع من مستوى الرخاء والتعاون الفضاء اقتصادي من شأنه 

 تلخيص أهم املحفزات وراء انتشار البنوك املغربية بالخارج كالتالي :

إذ يعتبر هذا النشاط في أوج نموه في إفريقيا حي  مازال معدل الولوج  ،غتنام فرص النمو في مجال البيع بالتقسيطا •

 ؛ (%6إلى الخدمات البنكية ضعيفا في إفريقيا )

تمويل االستثمارات في مشاريع البنية التحتية واملعدات التي أطلقت في إفريقيا من قبل الشركات العمومية والخاصة  •

 ؛و األجنبيةأسواء منها املحلية 

املساهمة في عملية تحويل األموال بين أوربا وإفريقيا التي تتم بين األفارقة القاطنين في الخارج أو بمناسبة تدفق  •

 ؛االستثمارات بين القارتين
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  ؛في إفريقيا جنوب الصحراء اأو نموذج امرجع العمل على أن تصبح األبناك املغربية •

 .ة الهندسة املاليةتطوير أنشط •

حي  يتم االنتشار في الخارج عبر  ،وقد أخذ االنفتاح الدولي للمؤسسات البنكية في السنوات الثالث األخيرة بعدا جديدا

 40، أصبح حضور البنوك املغربية بالخارج يتوزع ما بين 2014سنة متم فروع ووكاالت بنكية ومكاتب تمثيلية. ففي 

الكبرى األكرر نشاطا  املجموعات البنكية الثالثوكالة بنكية. وبلغت مساهمة  1.300حوالي فرعا يضم  15شركة تابعة و

. وتتوزع هذه الحصة كديون تجاه 2013من إجمالي األصول، وهو نفس املستوى املسجل سنة  %19على املستوى الدولي 

من النتيجة الصافية  %16لبنكي ومن الناتج الصافي ا %29كوداعع، كما ساهمت بنسبة  %21و %18الزبناء بنسبة 

 للمجموعات الثالث.

وفي ظل هذه التطورات اإليجابية، واصلت الوداعع التي تم تحصيلها عن طريق الفروع في إفريقيا تحسنها، مسجلة ارتفاعا 

 .%12، في الوقت الذي عرفت فيه كذلك القروض املمنوحة تزايدا بنسبة 2014سنة  %11,4بنسبة 

إذ أن من شأن هذا  ،تعترضه أيضا مخاطر جديدةقد لكن  ،وق البنكية عبر االنتشار في الخارج مزاياويبقى لتوسع الس

املعلومات حول مستويات الدين املقبولة التي ال يمكن تفاديها إال عبر تطبيق معايير للشفافية  ضياعالتوسع أن يؤدي إلى 

 تكون فعالة ومعترف بها دوليا.

د بنك املغرب استراتيجية استباقية تميزت بتكثيف عملية التوجيه واإلشراف على توسع البنوك وفي هذا السياق، اعتم

كما يدل على ذلك الحيز املهم الذي احتلته في أنشطة التنظيم والرقابة. وقد بلغت حصة الديون  ،املغربية في إفريقيا

وتمت تغطية الديون باملؤن في حدود ، %10بإفريقيا  املعلقة األداء في محفظة الديون املرتبطة بفروع الشركات املتواجدة

سنة  %13,3في املتوسط مقابل  %13,6. وبلغ مؤشر قدرة األداء لدى األبناك مجتمعة 2013في سنة  %60مقابل  63%

 والذي تفرضه القواعد االحترازية املعمول بها. %12، متجاوزا السقف األدنى املحدد في 2013

 ستمرقطاع التأمين في تطور م

  مين في تمويل النشاط االقتصاديأتأكيد الدور الفعال لقطاع الت

مين من بين الركائز األساسية لالقتصاد. فهو يلعب دورا مهما في تعبئة وتوجيه االدخار لتمويل األنشطة أيعتبر قطاع الت

وقد عزز هذا الوضع بتقوية  االقتصادية، سيما وأن أهم مؤشرات القطاع سجلت، خالل السنوات األخيرة، أداء إيجابيا.

 مؤشرات املردودية لدى املقاوالت العاملة في القطاع في ظرفية اتسمت بأسعار فائدة منخفضة وبمعدالت تضخم معتدلة.

مليار  26,6، سجلت سوق التأمين تطورا مهما فيما يخص حجم األقساط املحصلة، والتي انتقلت من 2014فخالل سنة 

. ويعزى هذا االرتفاع أساسا إلى التطور الذي 2013سنة  2,9%مقابل  %6,1م، أي بارتفاع قدره مليار دره 28,2درهم إلى 

 . %4,5واألصناف األخرى من التأمين بنسبة  %9,5مين عن الحياة والرسملة بنسبة أسجله الت

ى متانة األسس باألساس إل ،خالل السنوات األخيرة ،مين الحياة والرسملةأوتعود الدينامية التي شهدها قطاع ت

التي منحت لالدخار الطويل األمد مكانة تفضيلية، باإلضافة  58االقتصادية وتطوير وتحيين النظم القانونية والضريبية

بما في ذلك النجاح املتزايد وكذا إلى تعدد قنوات التسويق،  ،إلى تطوير أدوات وحدات الحساب وانتعاش سوق العقار

 التأمين املصرفي.عروض ل

                                                 
58

. باملوازاة مع ذلك، شمل قرار 3,5% عفاء من املكوس عقود التامين لعمليات الرسملة، والتي كانت إلى غاية هذا التاريخ محددة في، باإل 2011قامت الحكومة، منذ سنة   

برمة قبل ، كل من عقود التامين الفردية والجماعية وعقود التامين على الحياة والرسملة امل2012سنوات واملتخذة منذ سنة  8إلى  10خفض مدة عقود التامين من 

  .2009سنة 



 ماعية والمجاليةتعزيز النموذج التنموي الوطني: نحو نمو إدماجي ومنتج لفرص الشغل ومقيص ليفوارق االجت:  الثاني الجزء

 67 

إلى  %2,3، منتقلة من 2004منحى تصاعديا منذ سنة مين أالتسجلت نسبة نفاذ قطاع  لتطورات املذكورة أعاله،ا ظلفي 

. ويعزى هذا املنحى التصاعدي إلى وتيرة نمو األقساط املصدرة والتي فاقت وتيرة النمو االقتصادي 2014سنة  3,1%

تحتل تونس املكانة  ،لصدارة على صعيد دول شمال إفريقيا. في حيننفاذ هذه، يحتل املغرب مرتبة االاإلسمي. فبنسبة 

 على التوالي %0,69و %0,71حي  لم تتعد هذه النسبة  ،، أي قبل مصر والجزائر%1,8 نحوالثانية بنسبة نفاذ تقدر ب

 (.2014سنة  %6,2لإلشارة، بلغت نسبة النفاذ على الصعيد العالمي )

زال ضعيفا، إال أنه سجل ارتفاعا يفردي على التأمين، فعلى الرغم من كون هذا املعدل ال أما فيما يخص معدل اإلنفاق ال

دوالر  99,1، قبل أن يصل إلى2013دوالر سنة  96إلى  2012دوالر سنة  91,8ملموسا في السنين األخيرة، حي  انتقل من 

من حي  معدل إنفاق الفرد على التأمين، متبوعا  . وباملقارنة مع دول شمال إفريقيا، يحتل املغرب املرتبة األولى2014سنة 

. 2014دوالر سنة  80إلى  2013دوالر سنة  77بتونس التي حققت في نفس املجال تقدما مهما، حي  انتقل هذا املعدل من 

 40أما في الجزائر ومصر، فقد ظل معدل إنفاق الفرد على التأمين دون املستويات املرجوة، حي  لم يتعد هذا املعدل 

 . 2014دوالر على التوالي سنة  24دوالر و

مين. فقد ارتفع املبلغ اإلجمالي للتوظيفات أويبقى اقتناء وتدبير املحافظ املالية املكون األساس ي لوظيفة شركات الت

مليار درهم سنة  125,7، مقابل 2014مليار درهم عند متم سنة  132,6مين وإعادة التأمين ليصل أالصافية لشركات الت

من مجموع  %90,7. وتستحوذ التوظيفات املرصدة لعمليات التأمين على %5,5، أي بزيادة سنوية قدرها 2013

تدل على أهمية مساهمة  جمالي للرأسمال الثابتاإل التكوين التوظيفات. كما أن نسبة حجم األقساط املصدرة من 

 . 2013سنة  %1,9مقابل  %2,3القطاع في االستثمار، حي  بلغت هذه النسبة 

وتظل التوظيفات في األسهم والحصص هي املهيمنة على تركيبة التوظيفات املالية ملقاوالت التامين املغربية، حي  سجلت 

 %66,3من مجموع التوظيفات املرصدة لعمليات التامين، مقابل  %67,1 ، لتمثل بذلك2014سنة  %6,9ارتفاعا قدره 

إلى ارتفاع حجم كل من األسهم املدرجة في بورصة القيم وحصص منظمات . ويعزى هذا االرتفاع، باألساس، 2013سنة 

على  %33و %35التوظيف الجماعي للقيم املنقولة ذات املدخول الثابت. ويستحوذ هذان املكونان األخيران لوحدهما على 

 %5,1على التوالي مقابل  %15,8و %12,2ارتفاعا نسبته  2014التوالي من مجموع األسهم والحصص، حي  سجال سنة 

سنة  %6,4ن ارتفع ب أبعد  %12,4 نحو. في حين، انخفض حجم األسهم غير املدرجة ب2013على التوالي سنة  %0,4و

  .%5,9حي  أن حصتها من مجموع األسهم والحصص ال تتعدى  ،. إال أن أهمية األسهم غير املدرجة تبقى هامشية2013

 %4,4مين في كل من السندات وسندات الدين القابلة للتداول بنسبة أباملوازاة مع ذلك، ارتفع حجم توظيفات شركات الت

من مجموع  %24,6 ، محافظا بذلك بحصة2013مليار درهم سنة  28,4مليار درهم مقابل  29,6، ليصل إلى 2014سنة 

زى هذا االرتفاع أساسا إلى تحسن وتيرة ارتفاع السندات غير املدرجة في مين. ويعأالتوظيفات املرصدة لعمليات الت

وذلك  %73نقط لتصل إلى  5البورصة، والتي ارتفعت حصتها من مجموع السندات وسندات الدين القابلة للتداول ب 

ان بلغت سنة والضم شركات التأمينتماشيا مع ارتفاع مردودية سندات الخزينة، سيما وأن حصة هذه األخيرة لدى 

. ولعل كون سندات الخزينة 2013سنة  %27مقابل من الحجم الكلي لسندات الخزينة املصدرة  %29ما يناهز  2014

 مضمونة وذات معدل سيولة مرتفع يبقى املعيار األساس ي وراء تفضيل جل املؤمنين لهذا النوع من التوظيف املالي.

مليار درهم، أي  4,9مليار درهم مقابل  4,8ما يقارب  2014غت عند متم سنة أما فيما يخص التوظيفات العقارية، فقد بل

من مجموع  %59. وتستحوذ العقارات املباشرة )األرض والبناء...ألخ( لوحدها على %2,1بانخفاض طفيف لم يتعد 

هذا الشق األخير من عبارة عن مساهمات في رأسمال الشركات العقارية. كما سجل  %41التوظيفات العقارية، مقابل 

 .2013مليار درهم سنة  1,9ملياري درهم مقابل  ليصل إلى %2,3نسبة ارتفاع قدرها  2014التوظيف العقاري سنة 
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 الخارجي لقطاع التأمينات استغالل إمكانات النمو

ى مستوى السوق اإلفريقية التموقع علخيار بهدف تنويع البنية الجغرافية لرقم معامالتها، تبنت الشركات املغربية للتأمين 

حي  تتوفر هذه األخيرة على مجموعة من املزايا تجعل منها قبلة لالستثمارات في قطاع التأمينات. فقد  ،كخيار استراتيجي

كما تميزت هذه  .2013و 2004من ساكنة العالم خالل الفترة املمتدة ما بين % 15شكلت ساكنة إفريقيا، في املتوسط، 

سنويا(. وتظل آفاق نمو 11,6% سنويا( واالقتصادي )+2,6% امية مزدوجة همت الجانبين الديموغرافي )+القارة بدين

وملؤشر  من الناتج الداخلي الخام( %4الذي يعد األدنى في العالم )ه نفاذقطاع التأمين بإفريقيا جد واعدة نظرا ملعدل 

تتعدى حصة إفريقيا في إصدارات أقساط التأمين على املستوى الدولي ال  كمادوالرا للفرد.  56,1كثافته الذي ال يتجاوز 

 2004ما بين 8%  حوالي فريقيةاإل رقم معامالت شركات التأمين السنوي لمو الن. ومن جهته، ناهز معدل 1,4%عتبة 

 .2013و

 ةبلدا موزع 16وى اإلفريقي، فقد تمت تغطية وفيما يتعلق بنطاق التوسع الخارجي لشركات التأمين املغربية على املست

بين شمال إفريقيا )تونس( وغرب إفريقيا )ساحل العاج والسينغال وبوركينا فاصو والبنين والطوغو ومالي والنيجر 

وغينيا كوناكري( وشرق إفريقيا )كينيا ورواندا ومدغشقر( إضافة إلى وسط إفريقيا )أنغوال والكاميرون والغابون 

من ناتجها الداخلي الخام في  17%من ساكنة إفريقيا و22% برازافيل(. وقد مثلت هذه البلدان، في املتوسط، والكونغو 

وتتميز البلدان اإلفريقية املستهدفة من طرف الشركات املغربية للتأمين بنمو ديموغرافي مرتفع ، كما  .2013-2004الفترة 

 أن نصفها يحقق معدالت نمو اقتصادي عالية. 

 قطاعتسم يشركات التأمين الوطنية، في إطار استراتيجياتها التوسعية بالخارج، التواجد بالبلدان اإلفريقية التي  وتفضل

(. 2014-2013، في املتوسط، خالل الفترة 2,8%و0,2% لخدمة التأمين ضعيفة )ما بين  نفاذبمعدالت بها  التأمين

دوالر )بمعدالت  100مين بهذه البلدان مؤشرات كثافة أقل بكثير من عتبة وباستثناء الغابون، يسجل نشاط التأ

دوالر للفرد(. ويتضح من خالل تحليل بنية إصدارات أقساط التأمين بإفريقيا خالل  69,9محصورة ما بين دوالر واحد و

. 6,6%تأمين املغربية والتي ال تتجاوز شركات ال التي تملكهانفس الفترة، ضعف الحصة اإلجمالية للدول اإلفريقية 

 ، تظل دينامية نشاط التأمين بهذه البلدان جد عالية. وبالرغم من ذلك

هذه الفرص بشكل وإجماال، تمنح أسواق التأمين اإلفريقية فرصا حقيقية للنمو بالنسبة للفاعلين املغاربة. وبغية اغتنام 

 أهمها في :تجلى ية استراتيجيات توسعية ترتكز على العديد من الدعامات كامل، يتعين على شركات التأمين الوطنية صياغ

في هذا السياق، يجب تعزيز التعاون بين شركات التأمين واملؤسسات البنكية املغربية التي تتوفر : التكامل بين املنتوجات

وغو، يتميز نطاق تواجد شركات التأمين طورواندا وال. فباستثناء أنغوال فريقيةاأل مسبقا على شبكة فروع واسعة بالقارة 

 املغربية على املستوى اإلفريقي بحضور وازن للمؤسسات البنكية الوطنية. 

: تماشيا مع استراتيجيات التوسع التي تتبناها شركات التأمين املغربية على الصعيد القاري، يتعين على التكامل الجهوي 

نهج سياسات جهوية ذاتية لتوسيع نشاطها بالدول املجاورة للمناطق التي تغطيها. ويجب الفروع اإلفريقية لهذه الشركات 

لبنك متواجد هناك وكذا االستعانة بالكفاءات املحلية للبلدان  االعتماد في هذا التوسع على شبكة لشركة تأمين أو

 املستهدفة .

ومواكبة باقي  عمدالخدمات تقديم مين املغربي في إبراز دور قطاع التأ يجب، في هذا الصدد،: التكامل بين القطاعات

 القطاعات في إطار مشاريعها التوسعية بإفريقيا.

تموقع قطاع التأمين الوطني كجسر للربط بين الشركات  ىعل : يمكن، في هذا اإلطار، االعتمادالتكامل بين القارات

الواعدة. وباستثمار هذا التموقع االستراتيجي، يمكن لشركات التأمين التأمينية لبلدان الخليج وأسواق التأمين اإلفريقية 
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الوطنية املتواجدة بالقارة اإلفريقية أن تلعب دورا هاما كقنوات لتسويق وتوزيع منتجات التأمين اإلسالمية )تكافل( في 

 بلدان كالسنغال ومالي والكاميرون ونيجيريا.

 مدمجو  مامستد تنموي  نموذج جلأ من جديدة نمو فرص .3

نهج املغرب إصالحات قطاعية ومؤسساتية، انطالقا من طموحه لبناء دولة حديثة ومتضامنة وقادرة على املنافسة، من 

أجل االستفادة بشكل أفضل من إمكانياته البشرية والطبيعية واملجالية. وإذا كانت بعض التحديات ال زالت قائمة، فإن 

راط املغرب في مسلسل التنمية البشرية الشاملة مجاليا على ضوء التنمية االقتصادية للجهات، ذلك ال يتعارض مع انخ

وذلك نتيجة لتحوالت قطاعية ولولوج أفضل للحقوق األساسية. وال يمكن لهذه املكتسبات إال أن تتعزز بتوزيع ناجع على 

ختلف جوانب أسس التنمية االجتماعية املستوى املجالي يرتكز على نموذج متناسق يضمن بنية متوازنة بين م

 واالقتصادية واملجالية املستدامة.

 تقدم إمكانيات واعدة لل: املجالي دماج. التنمية االقتصادية واإل 1.3

 . نحو انبثاق أقطاب جهوية جديدة1.1.3

-2001الوطني املتوسط خالل الفترة  الناتج الداخلي الخامسطات أهم حصة في املساهمة في  -حققت جهة الدار البيضاء

 مكناس-ثم فاس %(11,9) آسفي-ومراكش، %(14,8) القنيطرة-سال-متبوعة بجهات الرباط %26,8وذلك بنسبة  2013

، مما يعكس تركيزا كبيرا من حي  املساهمة الناتج الداخلي الخاممن  %63,8على هذه الجهات األربع  ستحوذتو %(. 10,3)

لش يء الذي يجب تجاوزه من خالل الدينامية الحالية، والتنزيل املجالي لالستراتيجيات القطاعية )مخطط في خلق النمو ا

لوجيستيك، املنصات )ال املجالي دماجللسياحة،...( واالستراتيجيات الوظيفية لصالح اإل  2020املغرب األخضر، رؤية 

ق مسارات أخرى يمكن أن تدعمها الحكامة الجهوية الجديدة عن طري الصناعية املندمجة، األقطاب الجامعية،...( أو

 (.59ثالثة قوانين تنظيمية إلعادة التنظيم الترابي)

 : مساهمة ودينامية الجهات 25مبيان 

 2013-2001خالل الفترة  
الناتج الداخلي و  الناتج الداخلي الخام: بنية  1خريطة 

 2013-2001فرد خالل الفترة املتاح لكل  الخام

 

 

 : مديرية الدراسات والتوقعات املالية املصدر
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 ، على وجه الخصوص،تشملاملحلية. و  الجماعاتتنظيم ل 113.14و العماالت واألقاليمبشأن تنظيم  112.14املتعلق بتسيير الجهات و 111.14 التنظيميةالقوانين  

 عاون والشراكة.آليات التكذا املالية وإداراتها و  هاسبتها وموارداحومساطر م وصالحياتهاهياكل تسييرها وتدبيرها 
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لجهات، لتحليل وتيرة النمو  حي  أن ،ويتأكد ذلك عبر انبثاق الجهات التي تساهم بشكل ملموس في النمو االقتصادي

ات نمو أكرر دينامية، مسجلة بذلك ر ساتحقق مهي التي الجهات األقل مساهمة في الناتج الداخلي الخام الوطني  بين أني

-، متبوعة بجهة الداخلة%12بمعدل  الساقية الحمراء-العيون ، وهي جهة %(6معدالت نمو تتجاوز معدل النمو الوطني )

هذه الجهات، فإن كال من  إلىلكل منهما(. وباإلضافة  %6,8خنيفرة )-تافياللت وبني مالل -( ودرعة%11,1وادي الذهب )

 ت نمو مهمة.معدال ( سجلت %6واد نون )-وكلميم( %6,1الحسيمة )-تطوان-وطنجة( %7,1آسفي )-مراكش

 

 تتجاوز املعدل الوطني 12 جهات من أصل 4 : لفردل املتاح امالداخلي الخالناتج 

حققت  12أصل جهات من  4حي  أن  ،سيمكن التوزيع املجالي الجديد لخلق الرروة من تقليص فوارق توزيع هذه األخيرة

الساقية  -ويتعلق األمر بكل من جهات العيون م للفرد(. دره 21.265ناتجا داخليا خاما لكل فرد يتجاوز املستوى الوطني )

درهم  22.940)وادي الذهب  -والداخلةدرهم للفرد(،  29.086)سطات  -، والدار البيضاء(درهم للفرد 31.895) الحمراء

 .درهم للفرد( 22.353) القنيطرة -سال -للفرد( والرباط

 (2013-2001بالدرهم حسب الجهات ) اخلي الخام للفردالد: الناتج  26مبيان 

 

الساقية الحمراء عرفت  -، يتضح أن جهة العيون الناتج الداخلي الخام للفرد ليل دينامية الجهات، حسب مؤشروبتح

آسفي  -(، ومراكش%6,9تافياللت ) -، متبوعة بجهات درعة%8,1نموا مضطردا حي  سجلت معدل نمو سنوي بلغ 

ماسة  -(. في حين، كان تطور هذا املؤشر أقل أهمية في جهات سوس%5,1( ثم الشرق )%6,1خنيفرة ) -(، وبني مالل6,2%)

مكناس  -في كلتيهما( ثم فاس %4,4واد نون ) -سطات وكلميم -الدار البيضاءو (، %4,3القنيطرة ) -سال -الرباطو (، 3,9%)

ى تقارب الجهات في إطار مسلسل االستدراك الذي انخرطت فيه الجهات في منحتطور النمو وهذا ما يوضح (. 4,5%)

 األكرر دينامية واختناق األقطاب التقليدية التي تجذب النمو االقتصادي.

 تركيبة القيمة املضافة القطاعية حس  الجهات

حي  ساهمت  2013-2001حققت جهة فاس مكناس أهم حصة في متوسط القيمة املضافة للقطاع األولي خالل الفترة 

 -سال -في املتوسط، متبوعة بجهات الرباط %13,9آسفي في الصف الثاني بحصة  -. وتأتي جهة مراكش%15,6فيها بحوالي 

(. وتساهم %10,5خنيفرة )-(، ثم بني مالل%11,8سطات ) -(، والدار البيضاء%11,9ماسة ) -(، وسوس%12,2القنيطرة )

 من القيمة املضافة للقطاع األولي على الصعيد الوطني. %75,9هذه الجهات مجتمعة بما يناهز 
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سطات أكبر حصة من متوسط القيمة املضافة الوطنية لهذا  -وبالنسبة للقطاع الثانوي، فقد حققت جهة الدار البيضاء

 -. وبعيدا عنها نجد في الصف الثاني جهة مراكش%44,1، حي  ساهمت فيها بحوالي 2013-2001القطاع خالل الفترة 

 -( ثم بني مالل%9الحسيمة ) -تطوان -( وطنجة%9,3القنيطرة ) -سال -، متبوعة بجهة الرباط%10,3آسفي بحصة 

 (.%7,5خنيفرة )

سطات  -، إلى جهة الدار البيضاء2013-2001تعود كذلك أهم مساهمة في القيمة املضافة للقطاع الثال  خالل الفترة 

(، %18,1القنيطرة ) -سال -على الصعيد الوطني، متبوعة بجهة الرباطمن مجموع هذه القيمة املضافة  %21,8بحصة 

 (. ويظل قطاع الخدمات القابلة للتداول، دون احتساب فرع%11,1مكناس )-( وفاس%12,2آسفي )-وجهة مراكش

سطات  -اءللقيمة املضافة بالقطاع الثال  بجميع الجهات تتصدرها جهة الدار البيضمصدر الفنادق واملطاعم، أهم 

 .2013و  2001( مابين 73,6%)

 الولوج للحقوق األساسيةالتفاوتات الجهوية من خالل منظور . 2.1.3

استدامة نماذج التنمية القائمة من حي  شموليتها وقدرتها على احترام كرامة اإلنسان،  طرح اشكاليةفي سياق عالمي ي

، حقوق اإلنسان في صلب تعريف 2015ألهداف اإلنمائية ملا بعد الدولي حول ا نتظميضع النقاش الدائر حاليا في امل

 نماذج جديدة للتنمية.

باالعتماد على لذلك، يجب تسخير نموذج التنمية املغربي في شقيه الوطني والجهوي للولوج إلى الحقوق األساسية، 

ذلك لتعميم استفادة جميع املغاربة من اإلمكانيات الالمادية "... كمعيار أساس ي خالل صياغة السياسات العمومية، و 

 .60ثروات وطنهم"

مؤشر مركب للولوج إلى خالل ويكشف تقييم ولوج جهات اململكة للحقوق األساسية عن فوارق، يمكن استخالصها من 

. 2013لحقوق األساسية مقارنة باملعدل الوطني سنة إلى اولوج أفضل بحي  تتمتع سبع جهات ، 61الحقوق األساسية

-بوملان، والشاوية-السمارة، وفاس-زعير، وكلميم-زمور -سال-الساقية الحمراء، والرباط-بوجدور -علق األمر بالعيون ويت

أزيالل املرتبة األخيرة. ويعد هذا الترتيب نتيجة لولوج -ورديغة، والدار البيضاء الكبرى، والجهة الشرقية فيما تحتل تادلة

 .متفاوت وفقا لطبيعة الحقوق األساسية

ه، خاصة الخدمات صولعظم فملالساقية الحمراء املرتبة األولى استنادا للمؤشر العام وكذا -بوجدور -العيون  حتل جهةتو 

األساسية والرفاه االجتماعي، واملعرفة والتكوين والتنمية الثقافية، وحماية الطفل، والحوار االجتماعي واملدني والشراكات 

والتضامن بمعدل منخفض نسبيا من حي  عدم التمييز  اإلدماجالثامنة من حي  املبتكرة. إال أن الجهة تحتل املرتبة 

( خاصة على مستوى املساواة بين الجنسين في سوق الشغل )على 2013سنة  11املساواة بين الجنسين )املرتبة تشجيع و 

 (.ستوى الوطني% على امل10,4% في الجهة مقابل 35,9سبيل املثال، تصل نسبة البطالة لدى النساء 

الترتيب العام غير أنها تحتل  على مستوى لمرتبة الثانية ل احتاللهازعير، فبالرغم من -زمور -سال-أما بالنسبة لجهة الرباط

 75الصف الرابع عشر فيما يتعلق بمؤشرات الحوار االجتماعي والحوار املدني والشراكات املبتكرة )نجد على سبيل املثال 

على الصعيد الوطني(. وباإلضافة إلى ذلك، فرغم تميز الجهة  130شخص مقابل  10.000لكل  منخرطا بالتعاونيات

ملعرفة على الصعيد الوطني، غير أن ولوجها إلى الحقوق الثقافية مازال ضعيفا نسبيا )تحتل الجهة إلى ابأفضل ولوج 

                                                 
60
 .2014يوليوز  30 بتاريخالخطاب امللكي  
61

هذا املؤشر كمتوسط مرجح ملعدالت مختلف فصول حقوق اإلنسان. وتحسب هذه األخيرة كمتوسط ملعدالت مؤشرات الحقوق األساسية والتي بدورها  حساب تم  

 لكل جهة حسب أدائها(. 10إلى  0اس من هي حصيلة متوسط معدالت املؤشرات األولية املندرجة فيها )على مقي
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بالنسبة لجهة  100شخص مقابل  10.000مستفيدا من أنشطة دور الشباب بالنسبة لكل  21الرتبة الخامسة بمعدل 

 (.الساقية الحمراء-بوجدور -العيون 

  (2013) حسب الجهات درجة ولوج املغاربة للحقوق األساسية:  2خريطة 
 

 
 .املصدر: مديرية الدراسات والتوقعات املالية

الثالثة بالنسبة للمؤشر  السمارة في املرتبة-الساقية الحمراء، فإن تموقع جهة كلميم-بوجدور -وعلى غرار جهة العيون 

( وإلى املعرفة والتكوين 4لخدمات األساسية والرفاه االجتماعي )الرتبة لالكلي، يعود باألساس إلى الولوج املهم نسبيا 

بالنسبة للمؤشرات املرتبطة باإلدماج والتضامن. ويعزى هذا الترتيب  15( في حين تحتل املرتبة 4والتنمية الثقافية )الرتبة 

( وحماية 2013سنة  15نتيجة الضئيلة نسبيا واملرتبطة بمؤشرات عدم التمييز واملساواة بين الجنسين )املرتبة إلى ال

% على الصعيد 10,4% مقابل 35,9حي  بلغ معدل البطالة لدى النساء مثال  14)املرتبة األشخاص والفئات الهشة 

 الوطني(.

تبة األخيرة في املؤشر العام للولوج للحقوق األساسية فإن هذه الجهة أزيالل للر -في الجانب اآلخر، ورغم احتالل تادلة

، تحتل الجهة، على الخصوص، فصلتحقق تقدما نسبيا في ما يخص حماية الطفولة )املرتبة الثانية(. وضمن هذا ال

طفال ضد داء الرتبة األولى في حق الحماية الصحية لألم والطفل )خاصة تحقيقها لثاني أفضل معدل خام لتلقيح لأل 

% على الصعيد الوطني وكذا ثاني أعلى معدل من الفحوصات للنساء الحوامل 139% مقابل 153( بنسبة BCGالسل )

فحص على الصعيد الوطني(. وتحتل الجهة أيضا رتبة متقدمة نسبيا  140نسمة مقابل  10.000فحص لكل  180بنسبة 

كات املبتكرة )الرتبة الثالثة، السيما تحقيقها ألفضل معدل اختراق في مجال الحوار االجتماعي والحوار املدني والشرا

على الصعيد الوطني( وفي مجال  130نسمة مقابل  10.000عضو منخرط في التعاونيات لكل  255للتعاونيات بنسبة 

 نحوعية مقارنة ب% من مساحة الجهة مغطاة باألنواع الغابوية الطبي27,2حماية البيئة )الرتبة الرابعة، السيما أن 

 (.% على الصعيد الوطني12,6

السمارة والجهة الشرقية من تحقيق أفضل النتائج بتحسينهما ملرتبتيهما -من حي  الدينامية، تمكنت كل من جهة كلميمو 

 ققح. ويعود التطور امل2013لتتمركزا في الرتبتين الثالثة والسابعة على التوالي سنة  1998بخمس مراتب مقارنة مع سنة 

مراتب وتحقيقها للرتبة السابعة  في الجهة الشرقية باألساس إلى تحسن فرص الولوج لحق اإلدماج والتضامن )ربح أربع

FB 
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مراتب وتحقيقها للرتبة الخامسة سنة  ( وذلك بتحقيقها لحماية أفضل لألشخاص والفئات الهشة )ربح تسع2013سنة 

2013.) 

إلى تحسن فرص الولوج إلى الخدمات  ،1998باملقارنة مع  2013سنة  السمارة-يرجع تقدم مكانة جهة كلميمكما 

( وكذلك على مستوى الحوار 2013األساسية والرفاه االجتماعي )تقدم بسبع مراتب، محتلة بذلك املرتبة الرابعة خالل 

-حين حافظت جهة كلميم (. في2013رتبة، محتلة املرتبة الثانية سنة  11االجتماعي واملدني والشراكات املبتكرة )تقدم ب 

السمارة على نفس املستوى في املؤشرات األخرى. في هذا الصدد، تحسن الولوج إلى الخدمات األساسية والرفاه االجتماعي 

( والحق في السكن )تقدم بتسع رتب، 2013رتب، محتلة املرتبة الثانية سنة  10 من حي  الحق في التعليم )تقدم ب

(. كما تحسن الولوج إلى الحوار االجتماعي والحوار املدني والشراكات املبتكرة، خصوصا 2013ة محتلة املرتبة الثالثة سن

عضو لكل  162، أي ما يعادل 1998، مقابل تعاونيتين سنة 2013نسمة سنة  10.000لكل  14بعد تعدد التعاونيات )

 (.1998 عضو سنة 41 مقابل 2013نسمة سنة  10.000

تطوان على مستوى املؤشر اإلجمالي )متراجعة بست رتب، محتلة بذلك -النسبي لجهة طنجة يعود التراجعفي املقابل، 

ثماني رتب لتحتل تراجع ب( إلى انخفاض فرص الولوج إلى الخدمات األساسية والرفاه االجتماعي )2013خالل  11املرتبة 

توى منخفض في الولوج إلى العدالة وفيما يتعلق بهذا الفصل، يرجع هذا الترتيب إلى مس (.2013خالل  14املرتبة 

، خاصة على مستوى املعدل الخام للقضايا الجنائية التي صدر 2013خالل  15رتبة، محتلة بذلك املرتبة  14)متراجعة ب 

 10( والحق في إنشاء مقاولة )متراجعة ب 1998% سنة 110مقابل  2013% سنة 91فيها حكم ابتداعي والذي وصل إلى 

مقابل  2013% سنة -6,9، حي  بلغ املعدل الصافي إلنشاء الشركات الصناعية 2013خالل  15تبة رتب، أي في املر 

 .(1998% سنة 11,2

إلى األجيال املختلفة من حقوق اإلنسان، لم يعرف فقط  الجهات يتبين جليا أن التقدم الحاصل في مجال ولوج وهكذا

على  ايجابتنعكس إمقاربة مندمجة تبني يستدعي أيضا طبيعة الحقوق، بل حسب ديناميات متباينة حسب الجهات و 

الحقوق في الحياة اليومية للمواطنات  يءوتساهم، في نهاية املطاف، في ترسيخ مبدأ عدم تجز  ةاملستهدف نةكاالس

 .واملواطنين

 مدمجة مجاليةبلورة سياسة دور اقتصاد املعرفة في . 3.1.3

، يستدعي تحقيق اقتصادي-النمو والتشغيل وكذلك اإلطار السوسيوصوص بخبالدنا واجهها تالتحديات التي  إلى جانب

من أجل إرساء دعائم نموذج تنموي جهوي متوازن امليادين البيئية واملؤسساتية والتنظيمية...ب االهتمام املجالي دماجاإل 

دينامية هامة على الصعيد  من تحفيز فإذا تمكنت املخططات القطاعية التي باشرتها السلطات العمومية وأكرر استدامة.

من املمكن أن يصل مداها إلى املستوى املجالي بشكل أمثل إذا ما تم إدماج هذه املخططات ضمن نموذج ف ،الجهوي 

نظام سبيال فعاال يساهم في تحقيق هذه الرؤية التنموية املجالية املندمجة، وذلك بإرساء اقتصاد املعرفة  ويعدمتناسق. 

ؤسساتي محفز، ومنظومة تعليمية ناجعة، ونظام فعال لالبتكار وأخيرا بنية تحتية مالئمة خاصة فيما اقتصادي وم

 يتعلق بتكنولوجيا املعلومات والتواصل.

نتيجة تتجاوز لست جهات  تحقيقمؤشر تركيبي، اعتماد تقييم مدى انخراط الجهات في اقتصاد املعرفة، عبر يبرز و 

زعير -زمور -سال-ة الدار البيضاء الكبرى الصف األول متبوعة بكل من جهات الرباطحي  احتلت جه ،املعدل الوطني

 تباينالساقية الحمراء ثم الشرق. ويعد هذا التموقع نتيجة للترتيب امل-بوجدور -بوملان والشاوية ورديغة والعيون -وفاس

لبيضاء الكبرى أقل جاذبية نسبيا وسوق حسب ركائز اقتصاد املعرفة. فعلى سبيل املثال، يعد مناخ األعمال بجهة الدار ا
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في  .نسبة العلوم والهندسة في مستويات التعليم العاليمن رفع بال لكذو االبتكار  مما يستدعي دعمالتشغيل أقل استيعابا 

 لكن التعليم يظل أقل أداًء نسبيا. ،ورديغة أكرر استيعابا-مناخ األعمال وسوق التشغيل في الشاويةيعتبر حين، 

 2004من تحسين حصيلتها ما بين سنتي األخرى الجهات تمكنت  قدأزيالل، ف-ضاء الكبرى وتادلةاستثناء جتهي الدار البيبو 

لتحتل املرتبة  2004بثالث درجات منذ  ةورديغة الجهة التي عرفت أفضل تحسن لحصيلتها منتقل-تعد الشاويةو . 2011و

الحوز ثالث درجات لتصبح في املرتبة الخامسة -تانسيفت-راكشفي الوقت الذي فقدت فيه جهة م 2011الرابعة سنة 

بوملان متربعة على رأس قائمة -زعير وفاس-زمور -سال-. في حين بقيت جهات الدار البيضاء الكبرى والرباط2011عشر سنة 

 الترتيب.

 : ينبغي واملجالي ياالجتماع دماجاإل من أجل وضع استراتيجية وتعزيز تظافر وتناسق اإلصالحات لفائدة و 

تعزيز االرتقاء بمناخ األعمال للجهات عبر إرساء الثقة بين الفاعلين املحليين، وتحسين السياق التنظيمي  •

 ؛املجالي دماجإل اية الخاصة ببيئواإلجراءاتي، ودعم البنيات التحتية لفائدة تنمية األنظمة ال

ين مختلف املجاالت الترابية مع السهر على تغطية املناطق األكرر ب 62ضمان الولوج املتساوي للحقوق األساسية •

غالبا السياسات العمومية نظرا لخصوصياتها التنظيمية )املناطق املحيطة باملجال ال تشملها هشاشة، والتي 

 ؛...(، املناطق الجبلية، الواحات63الحضري 

ل نسيج منسجم بين الجامعات واملقاوالت، وتكوين الخاص، حو -تثمين الرأسمال البشري بمشاركة البح  العمومي •

 ؛ملهن املحليةايراعي الحرف و منهي 

ضمان التهيئة الرقمية للمجاالت الترابية من أجل تقليص الفجوة الرقمية بين هذه األخيرة عبر تحسين تغطيتها  •

 ؛وربطها وولوجها

 قطاعمواكبة جيل جديد من املقاولين املحليين لكل ملقاولة من أجل االسهر على تطوير اقتصادات تتميز بروح  •

 ؛املقاوالتي التدبيرميدان في  عاليةستثمار وبكفاءات اال املواطنة واالنتماء املحلي، وبروح روح والذين يتحلون ب

طرف الدولة واملتدخلين  وضع نظام معلومات وإطار معياري من أجل تقييم مناسب للمجهودات املبذولة من •

 ؛املحليين

يه الثناعي واملتعدد األطراف )مشروع لوحة مؤشرات لالبتكار الخاص بمنطقة الشرق شقتعزيز التعاون الالممركز في  •

لخلق تعاضد استراتيجيات ولوج اقتصاد  افر املجهودات الوطنية والخارجية(، من أجل تظإفريقيااألوسط وشمال 

 امل.شللنهوض باقتصاد املعرفة بمعناه البلوغ مستويات كفيلة و املعرفة مالئمة لخصوصيات الجهات 

هذه اإلجراءات إال أن تساهم في وضع معالم لنموذج يمكن مختلف مستويات الحكامة الترابية من أداء دورها ال يمكن لو 

بشكل كامل من أجل تقليص الفوارق بين فئات السكان واملجاالت الترابية وتجفيف منابع الهشاشة واإلقصاء املستديم. 

وضع مخطط عمل مندمج، يقوم على الشراكة بين مختلف ..." الحكومة على 2015يوليوز  30الخطاب امللكي ل   حوقد 

شمل القطاعات الوزارية واملؤسسات املعنية، لتوفير وسائل تمويل املشاريع، وتحديد برمجة مضبوطة إلنجازها". وسي
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 .2015"مفارقات جهوية من منظور الولوج إلى حقوق اإلنسان: من التعدد إلى عدم القابلية للتجزيء"، مديرية الدراسة والتوقعات املالية، مارس   
63

نسمة لكل طبيب في حدود  5341) -من مجموع السكان %17تي تضم وال %25أقل من  املجال الحضري معدل –على سبيل املثال تغطية األقاليم ذات الطابع القروي   

نسمة لكل طبيب(. ويعتبر هذا الفارق أكرر حدة بين الوسط الحضري والوسط  1434مرات أقل من باقي األقاليم ) 3,3تعادل  2011أطباء القطاع العام( سنة  81%

 نسمة لكل طبيب(. 650مرات من تغطية عمالة الدار البيضاء ) 7لها تغطية أقل  (2011نسمة لكل طبيب سنة  4692املحيط به. مثال إقليم مديونة )
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ألف دوار، وبميزانية  24واطن يقطنون بأكرر من مليون م 12مشروع، تستهدف أزيد من  20 800حوالي هذا التوجه 

  .مليار درهم 50إجمالية تبلغ حوالي 

 ن الحكامة الترابية ي. تحس4.1.3

وفقا للتوجيهات امللكية، تعتبر الجهوية املوسعة ثمرة مبادرة وطنية همت مجموع جهات وأقاليم اململكة ترمي إلى تعزيز 

مية االقتصادية واالجتماعية. ويدعم هذا الورش كذلك مصداقية مخطط الديمقراطية املحلية ورفع تحديات التن

لألقاليم ديدا جالحكم الذاتي املقترح من طرف املغرب بالنسبة ألقاليمه الصحراوية، حي  يقترح نموذجا تنمويا 

 الجنوبية.

أرس ى  ، حي ة املوسعةالالمركزية والجهوي لملسلس 2011وتأتي الجهوية في ظل الدفعة القوية التي أعطاها دستور 

دعائم الالمركزية التي تمنح للمنتخبين املحليين الوسائل واآلليات التي تمكنهم من  2011اإلصالح الدستوري لسنة 

على تدعيم الوسائل املالية لهذه  2015وفي هذا اإلطار، عمل االصالح الترابي لسنة  تحسين تدبير الجماعات الترابية.

الختصاصات الجماعات الترابية في مجال تدبير الشأن املحلي. وتدل كل هذه االصالحات  توسيع ملحوظمع الجماعات 

 دارية واالقتصادية واملالية.اإل رادة القوية لتحسين وترشيد الحكامة الترابية في أبعادها اإل  املؤسساتية على

ى السادسة عشر لعيد العرش املجيد بمناسبة الذكر  2015يوليوز  30وفي هذا الصدد، جاء في خطاب جاللة امللك بتاريخ 

فالجهوية التي نريدها يجب أن تقوم على االجتهاد في إيجاد الحلول املالئمة لكل منطقة، حسب خصوصياتها ما يلي : "

والجهة يجب أن تشكل قطبا للتنمية  .ومواردها، وفرص الشغل التي يمكن أن توفرها، والصعوبات التنموية التي تواجهها

 ."ي إطار التوازن والتكامل بين مناطقها، وبين مدنها وقراها، بما يساهم في الحد من الهجرة إلى املدناملندمجة، ف

. ويتعلق األمر بالقانون التنظيمي رقم حول الجهات إصدار ثالث قوانين تنظيمية 2015في هذا االطار، تم في يوليوز و 

 113.14والقانون التنظيمي رقم  ،الخاص بالعماالت واالقاليم 112.14والقانون التنظيمي رقم  ،املتعلق بالجهات 111.14

 الخاص بالجماعات.

من الدستور، كما تم االستناد في إعدادها على خالصات اللجنة  146وتستند هذه القوانين إلى مقتضيات املادة 

ة وتوسيع دور الجماعات على أهداف محددة تروم تدعيم الديمقراطية املحلي ءاالستشارية حول الجهوية، وكل ذلك بنا

وكذا الفعالية في التدبير املحلي وتنفيذ مبادئ  ،الترابية في التنمية وبلورة آليات لتدعيم املساهمة في تدبير الشأن املحلي

 ينص عليها الدستور. يوقواعد الحكامة الت

للنسيج املؤسساتي لبالدنا، كما أنها اعدة خريطة ترابية جديدة تضع الجهة كق ةالقوانين الثالثوتجعل هذه األهداف من 

قتضيات امليثاق الجماعي مع مقتضيات دستور اململكة، وتعزز مكانة العماالت واالقاليم عبر فصلها عن مصالح تالئم م

 االدارة الترابية التابعة للدولة ومنحها العديد من االختصاصات لتحقيق التنمية والنجاعة. وهكذا، فإن هذه الجماعات

 .الترابية مدعوة ألن تصبح أقطابا للتنمية وللشراكة في مجال اتخاذ القرار

عدة مستجدات على عدة مستويات، أبرزها اعتماد التصويت العلني كقاعدة النتخاب  ةوتتضمن هذه القوانين الثالث

رات هذه املجالس، وتكريس أجهزة املجالس الجهوية ومجالس العماالت واألقاليم والجماعات، وكذا التخاذ قرارات ومقر 

مبدأ التدبير الحر في التسيير الذي يخول بمقتضاه لهذه الجماعات الترابية، في حدود اختصاصاتها، سلطة التداول 

 .بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداوالتها ومقرراتها، باإلضافة إلى تشجيع حضور ومساهمة النساء
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ت والعماالت واألقاليم والجماعات من اختصاصات ذاتية واختصاصات ، الجهاالتنظيمية كما تمكن هذه القوانين

لبلورة االختصاصات  64مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه األخيرة، مع اعتماد مبدأي التدرج والتمايز

وحده اختصاص عزل  وتنص هذه القوانين أيضا على أن للقضاء .املشتركة واملنقولة واعتماد التعاقد كقاعدة ملمارستها

رؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس العماالت واألقاليم ورؤساء مجالس وأعضاء هذه املجالس وكذا إلغاء مقررات 

جالس أو حلها، كما ربطت هذه القوانين املراقبة اإلدارية بالجوانب املتعلقة بمشروعية القرارات واملقررات، املهذه 

 .اقبة البعديةباإلضافة إلى اعتماد قاعدة املر 

القوانين على تمكين املجالس من آليات االشتغال، وإحداث وكاالت جهوية لتنفيذ املشاريع، واإلمكانية هذه كما تنص 

بالنسبة للجماعات الترابية أن تحدث شركات للتنمية، واإلمكانية بالنسبة للجماعات في املدن الكبرى أن تحدث وكاالت 

 .جماعية لتنفيذ املشاريع

، على املوارد املالية للجماعات الترابية لتمكين مجالس الجهات لقوانينكذلك التنصيص بوضوح، في هذه ا وجرى 

تنص على أن رئيس املجلس هو اآلمر بالصرف مليزانية الجهة كما أنها  .والعماالت واألقاليم والجماعات من املوارد الالزمة

 .ب امليزانية وفق برامج ومشاريع وذلك على أساس ثالث سنواتوالعمالة أو اإلقليم والجماعة، وعلى أنه يتم تبوي

يهدف إلى  يذال 66وصندوق التضامن بين الجهات 65على تفعيل كل من صندوق التأهيل االجتماعيهذه القوانين  كما تنص

جهة تقليص التفاوتات بين الجهات، مع إقرار قواعد الحكامة املتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون ال

 .ومراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم األعمال وإجراءات املحاسبة

وكذا  ،وفيما يتعلق بالقانون التنظيمي للجهات، فإنه يحدد خصوصا كيفية تدبير الجهات لشؤونها بكيفية ديمقراطية

 .والجهات تنفيذ الرئيس ملداوالت وقرارات مجلس الجهة وكذا كيفية تقديم العرائض من قبل املواطنين

كما يحدد القانون االختصاصات الذاتية للجهة واالختصاصات املشتركة بينها وبين الدولة وكذا االختصاصات املنقولة 

 حسينإليها من قبل هذه االخيرة. وهكذا، تناط بالجهة داخل دائرتها الترابية مهام "تحسين جاذبية املجال الترابي للجهة وت

ن املوارد الطبيعية والحفاظ عليها واعتماد التدابير واالجراءات املشجعة للمقاولة ومحيطها تنافسيتها االقتصادية وتثمي

كما تناط بالجهة "مهام النهوض بالتنمية املندمجة  نشطة املنتجة للرروة والشغل".والعمل على تيسير توطين األ

 وكذا العمل على تحسين القدرات التدبيرية للموارد البشرية وتكوينها". ،واملستدامة

ويحدد القانون التنظيمي للجهات املوارد املالية للجهة. كما يحدد كيفيات تسيير صندوق التأهيل االجتماعي للجهات 

عد الحكامة بهدف وصندوق التضامن بين الجهات، وشروط وكيفيات تأسيس الجهات ملجموعات ترابية. كما يحدد قوا

 مساطيرو  نجازاتيم اإل يالتطبيق األمثل ملبدأ التدبير الحر لشؤون الجهة، وكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتق

 املحاسبة.

اعتماد التصويت العلني كقاعدة ويتعلق األمر ب في ثالث مجاالت أساسية،جهوية إحداث على  ون القانهذا نص يكما 

ومنح الجهة السلطة التنظيمية  ،ومنح رئيس املجلس الجهوي مهام السلطة التنفيذية، س الجهويةالنتخاب أجهزة املجال

 واالنتقال من الرقابة املركزية إلى رقابة الشرعية مع تدخل القضاء اإلداري في الحاالت الخالفية.
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ا حل املشكل بإمكانياتها الذاتية، وهو نفس األمر بالنسبة ملبدأ التمايز هوفق مفهوم التدرج، تلقى مسؤولية تدبير الشأن املحلي على عاتق أصغر وحدة ترابية يمكن  

 شاكل لقدرات الوحدة الصغيرة، فإن الوحدة األعلى ملزمة بالتدخل ملؤازرتها وذلك في حدود تطبيق مبدأ التدرج.الذي يعني أنه في حالة تجاوز امل
65

 يهدف هذا الصندوق إلى تغطية العجز املسجل على مستوى التنمية البشرية والبنيات التحتية والتجهيزات.  
66

 لفوارق بين الجهات.يروم هذا الصندوق ضمان توزيع عادل للموارد بهدف تقليص ا  
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جهة  12عدد جهات اململكة في تقدم به وزير الداخلية والذي ، 2015مارس  5، الصادر في 2-15-40رسوم رقم امل ويحدد

 .كما يحدد تسمياتها ومراكزها والعماالت واألقاليم املكونة لها،

. فقد اعتمدت الجهوية املتقدمةورش خطوة من ضمن الخطوات النوعية على مستوى ترجمة شكل هذا املرسوم يو 

اس ي للتحديد الجغرافي يسمح باندماج مختلف املكونات لحكومة مقاييس تتمثل في الفعالية والنجاعة كمفتاح أسا

البشرية والجغرافية على املستوى الوطني، واعتماد القطبية الحضرية واالستناد إلى الشبكة اإلدارية للعماالت واألقاليم 

ملجاالت الترابية بقصد البناء على التراكم القائم، وتقليص الفوارق داخل الجهة والتخفيف من التفاوتات املرتبطة بنمو ا

 داخلوالفوارق الجغرافية والديموغرافية بين الجهات، مع االستجابة قدر اإلمكان ملتطلبات سهولة الولوجية والتنقل 

ومن هذه املقاييس، أيضا، معايير أخرى تهم التوفر على الحد األدنى من اإلمكانيات الطبيعية والبشرية والعمرانية  .الجهة

قتصادية القابلة لالستثمار والتي تمكن الوحدات الترابية من تحقيق تنميتها، وأيضا تكريس سياسة القرب التي باتت واال

 .يارا استراتيجيا من شأنه تقوية التأطير عن قرب وجعل اإلدارة الترابية أكرر تناسقا وفعاليةخ

 التنمية املستدامة ضرورية لنمو مدمج  .2.3

 الدوليةبالتعهدات مال غير املادي وااللتزام رأسالالبيئة: بين تثمين قيمة  الحفاظ على. 1.2.3

وعالوة على ا نوعية حياتها. ذوصحة الساكنة وك فاه، نظرا لتأثيرها على ر بأهمية بالغةحماية البيئة والحفاظ عليها تحظى 

 ،شخاصالحياة واستدامة رفاهية األعلى جودة  حفاظللعامال مهما  حماية البيئة، تعد على صحة اإلنسانتأثيرها 

 ذلك إال من خالل حكامة بيئية جيدة تدبر الضغوطات على املحيط البيئي.  ىأتت. وال يغير املاديالرأسمال وبالتالي تثمين 

لة من وضع االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة بعد مشاورات واسعة بين جميع األطراف الفاعتم في هذا السياق ف

 .ا املجتمع املدنيذالقطاع العام والخاص وك

 2015للمشاركة املغربية في سياسات ما بعد  ةاألساسي آلليةا : االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة

ة لية أساسيآتعتبر االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة استجابة ملموسة لاللتزامات الدولية التي اتخذها املغرب، و 

تنسيق البرامج واملخططات ل واألكرر مالءمةا املجتمع الدولي. كما تمثل اإلطار االستراتيجي ذالجهات املانحة وك ثقةلكسب 

 .املستمر ومشاركة جميع األطراف الفاعلة التطوير إلى تهدف رؤية إطار في والسياسات القطاعية، وذلك

 على هابلورتو أجرأتها  بما في ذلكاملعتمدة  القطاعية ستراتيجياتاال  املستدامة للتنمية الوطنية تراعي االستراتيجيةو 

 للتنمية الوطنية املبادرةو األخضر،  املغرب مخططو  الطاقة، استراتيجيةو  للماء، االستراتيجية الوطنيةك املستوى الجهوي 

ولضمان  .لمغربل املستدامة يةالتنم أهداف تحقيق في تساهم كلها والتي الصناعي، لإلقالع امليثاق الوطني وكذا، البشرية

 .ت برمجتهالمشاريع التي تمفعلي ل، تمت بلورة مسار تدريجي لتنفيذ االستراتيجيةتحقيق أهداف 

مم املتحدة لأل  اإلطار تفاقيةاالاألطراف في  ل ملؤتمر الدو والعشرين  لواحدةوفاء بالتزاماته، سيقدم املغرب في الدورة او 

تغير كلفة الوطنية للتنمية املستدامة التي تعتبر أداة رئيسية لقياس  االستراتيجية، 2015جنبر دفي بشأن تغير املناخ 

 املغرب.باملناخ 

مم املتحدة بشأن تغير املناخ لأل  اإلطار تفاقيةاالاألطراف في الدول املغرب الدورة الثانية والعشرين ملؤتمر حتضن كما سي

ولإلشارة، فقد استضاف  حدث ملنظومة األمم املتحدة لالتفاقيات متعددة األطراف. كون أكبرتستي وال 2016في دجنبر 

 بشأن تغير املناخ في مدينة مراكش.  الدورة السابعة ملؤتمر األطراف في اتفاقية األمم املتحدة اإلطار 2001املغرب سنة 
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 2015 في لألمم املتحدة بشأن تغير املناخطار اإل والعشرين ملؤتمر األطراف في االتفاقية الواحدة  رهانات الدورة

التي ستعقد و  ،مم املتحدة بشأن تغير املناخلأل  اإلطار تفاقيةاالاألطراف في  الدول  والعشرين ملؤتمر لواحدةتمثل الدورة ا

 ع بلدان العالمللتوصل إلى اتفاق دولي جديد حول املناخ يطبق على جميأساسية  في باريس، خطوة 2015شهر دجنبر 

الكرة األرضية دون درجتين ارتفاع درجة حرارة احتواء بهدف ك ذلتخفيف والتكيف مع آثار تغير املناخ و وذلك بهدف ال

 مئويتين .

وتكيف االضطرابات املناخية الحالية من ويجب على هذا االتفاق القانوني الجديد أن يستجيب لرهانات التخفيف 

في هذا  القدرات دعمتوفير الوسائل املالية والتكنولوجية و  اوكذ مع إمكانية التحقق منهها بشكل شفاف معاملجتمعات 

 .املجال

رئاسة املكلفين على التوالي ببيرو وفرنسا ال كل منبين  ةولتسهيل تنفيذ هذا االتفاق، تم وضع برنامج الحلول املشترك

ا ذمم املتحدة بشأن تغير املناخ، وكلأل  طاراإل  تفاقيةاالي األطراف فالدول ملؤتمر  ينوالعشر  والواحدةلدورتين العشرين ا

املتخذة من طرف الفاعلين ا البرنامج املبادرات ذاألمانة العامة التفاقية األمم املتحدة اإلطار بشأن تغير املناخ. ويشمل ه

 ،وكذا (ن ...شركات وجماعات ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية وسكان أصليي) الحكوميين وغير الحكوميين

ويضفي هذا البرنامج مصداقية على أهداف خفض انبعاث الغازات التي سيتم  .التزامات الجماعات الترابية والشركات

وكذا  تغيير املناخ. كما يوضح أهمية مخططات العملاقتراحها من طرف الدول املشاركة في مؤتمر باريس حول 

  ف الفاعلين االقتصاديين في بلوغ األهداف املتوخاة.استراتيجيات االستثمار املحددة من طرف مختل

مليار دوالر سنويا من طرف  100، وذلك بتعبئة ريعتبر تمويل السياسات املناخية من بين الرهانات الرئيسية للمؤتمو 

في مؤتمر املناخ في علن عنه ا االلتزام املذهبفضل امية البلدان النستتمكن . و 2020الدول املتقدمة، ابتداء من سنة 

، من مكافحة تغير املناخ وتعزيز التنمية املستدامة العادلة. كما سيتدفق جزء من هذه التمويالت 2009كوبنهاغن سنة 

 مليار دوالر. 10,2ماله من خالل صندوق املناخ األخضر الذي بلغت القيمة األولى لرأس

ياق، يجب على مؤتمر باريس إعطاء إشارات للفاعلين االقتصاديين واملاليين إلعادة هيكلة استثماراتهم من ا السذوفي ه 

 اقتصاد منخفض الكربون.نحو أجل الشروع في عملية التحول 

 ملناخبشأن تغير ا والعشرين ملؤتمر األطراف في اتفاقية األمم املتحدة اإلطار  الواحدةمساهمة املغرب في إطار الدورة 

بشأن تغير  والعشرين ملؤتمر األطراف في اتفاقية األمم املتحدة اإلطارواحدة املغرب، في إطار الدورة ال 67تستمد مساهمة

فعلى الرغم من تركيز جهوده في قطاع الطاقة،  املناخ، إطارها املؤسساتي من االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة.

الحد من غازات الدفيئة من خالل التدابير املتخذة في جميع القطاعات االقتصادية، يلتزم املغرب بتحقيق أهداف 

املياه، النفايات، الغابات، الطاقة،  الفالحة، : باالعتماد على استراتيجيات وخطط عمل قطاعية متعلقة بمجاالت

 الصناعة واإلسكان.

مقارنة  2030 مع حلول سنة 32%اس الحراري بنسبة كما يلتزم املغرب بتقليص انبعاثاته من الغازات املسببة لالحتب

مقارنة بالدعم  اإضافي ادولي امالي اتحقيق هذا االلتزام دعميتطلب بحجم انبعاثات الغازات املتوقعة للسنة نفسها. و 

 ر املناخ.في إطار اتفاق جديد برعاية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيذلك املتوصل به خالل السنوات املاضية، و 
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 كل الدول ملزمة بتقديم مساهمة تضم املجهودات املبذولة على املستوى الوطني.  
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، 2030و 2020مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون خالل الفترة ما بين  401حوالي ل ويرتبط هذا الهدف بتقليص تراكمي

مليار منه في إطار التعاون الدولي من خالل  35ستتم تعبئة  حي  مليار دوالر 45وهو ما يتطلب استثمارا إجماليا بقيمة 

 بما في ذلك الصندوق األخضر للمناخ .اآلليات الجديدة لتمويل املناخ، 

، خصص 2010و 2005 سنتي بين لفترة املمتدة ماخالل اوقد بذل املغرب جهودا كبيرة في مجال التكيف مع تغير املناخ. ف

ات من إجمالي نفق %9أي ما يعادل  ،كيفالتبرامج ل يةاملناخ اتتغير بالاملتعلقة نفقات المن  %64نسبة املغرب 

حجم  ،لنفقات التكيفخصصة املو  ةلسنوات القادملالرتفاع خالل اقابلة الكبيرة، ال ه الحصةذتوضح هو مار. ثاالست

التحديات التي تواجه املغرب. وعالوة على ذلك، يتوقع زيادة االستثمار الوطني في مجال التكيف مع تغير املناخ بنسبة ال 

 .2030بحلول سنة  %15تقل عن 

 اإلصالحات املهيكلة لالستراتيجية الوطنية للماء تعزيز . 2.2.3

يشهد املغرب تطورات ديمغرافية واقتصادية واجتماعية ومناخية تؤدي حتما إلى نمو الطلب على املاء في السنوات 

 ارتفاع تكاليف تعبئة املوارد أساساحدة التحديات التي يواجهها املغرب والتي تهم القادمة. وستزيد هذه الوضعية من 

والنقص الحاصل في التنسيق بين الفاعلين بالقطاع. وملواجهة  ،ةأوضعف تثمين املياه املعب ،ومحدودية التمويالت ،املائية

هامة من شأنها مائية منذ مدة طويلة سياسة استباقية لتمكين بالدنا من بنية تحتية  املغرباعتمدت  ،هذه التحديات

ستعملة للماء. ولقد تم تعزيز هذه املجهودات في إطار االستراتيجية الوطنية للماء تلبية احتياجات جميع القطاعات امل

تلبية االحتياجات من املاء وحماية املوارد املائية وكذا التدبير املتكامل لى إوالتي ترمي باألساس ، 2009التي تم إطالقها سنة 

 للعرض والطلب بصفة مستدامة وضمن إطار تنظيمي مالئم.

 ج  رفعهاتو يات كبرى لقطاع املاء يتحد

 5حي  سيناهز النقص في املياه  ،تعد ندرة املياه من بين التحديات الكبرى التي ستواجه املغرب خالل السنوات القادمة

مقابل مليارين حاليا. وتقدر اإلمكانات من املوارد املائية الطبيعية باملغرب بحوالي  2030ماليير متر مكعب سنويا في أفق 

متر  1.000أقل من عتبة مستوى متر مكعب سنويا للفرد أي  700أو ما يعادل  ،مليار متر مكعب سنويا في املتوسط 22

 دونه تبدأ األزمات املرتبطة بندرة املاء في الظهور.من مكعب سنويا للفرد التي تعتبر الحد األدنى الذي 

والزمني للتساقطات املطرية، وبتأثره الشديد  النتظام املجاليومن جهة أخرى، يتميز النظام الهيدرولوجي باملغرب بعدم ا

غير املتجددة.  68وطرح النفايات واالستغالل املفرط للمياه الجوفية ،والسحب املفرط للمياه ،بكل من التغيرات املناخية

 2012ن متر مكعب سنة مليو  750جودة املوارد املائية تدهورا بفعل تزايد طرح النفايات املنزلية )حي  بلغت  تعرفكما 

(، وكذا انبعاثات التلوث 2030مليون متر مكعب سنة  1.039و 2020مليون متر مكعب سنة  870ومن املرتقب أن تناهز 

 عن أنشطة القطاعين الفالحي والصناعي. جمةالنا

الفالحية )والتي  ضيعاتبالومن جانبه، يواجه تدبير املوارد املائية مشكلة ضعف تثمينها نظرا لتدني فعالية نظم السقي 

ة(. ويعاني هذا أمن املياه املعب %85(، علما أن القطاع الفالحي يعد األكرر استهالكا للمياه )بما يفوق %40تقدر بحوالي 

ة القابلة للسقي بفعل التأخر الحاصل في تجهيز املساحات الزراعي 69ة للسقيأتثمين املوارد املعبضعف  التدبير أيضا من

سد منجز أو في طور اإلنجاز والتي يتمركز أكرر من ثلثيها بسد الوحدة. ويواجه قطاع املاء الشروب  فلةاملوجودة بسا
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 تقع املياه الجوفية التي تعرف استغالال مفرطا في أحواض أم الربيع وسوس ماسة وتانسيفت وسبو. 
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 .املعبأةاه مليار متر مكعب من املي 1,2يؤدي هذا التأخر الى النقص في تثمين ما يقارب  
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وكذا بضرورة بذل مزيد من الجهود  ،والتطهير تحديات كبرى تتعلق أساسا بضعف فعالية شبكات توزيع املاء الشروب

 شبه حضرية. الوي وباألحياء الهامشية للمناطق خدمات املاء الشروب والتطهير بالوسط القر الستفادة من لتعميم ا

وعالوة على ذلك، يتسم تدبير املوارد املائية بضعف التنسيق بين املتدخلين والنقص في املوارد البشرية واملالية لوكاالت 

فية. ومن الذي تظل بعض مقتضياته غير كا،  10/95األحواض املائية، فضال عن الصعوبات املرتبطة بتطبيق قانون املاء 

بين املعيقات التي تواجه تمويل قطاع املاء، نذكر محدودية التمويالت العمومية مقارنة مع حجم احتياجات االستثمار 

بالقطاع، وكذا ارتفاع تكاليف إنتاج املاء الشروب والتطهير السائل، وضعف اإلتاوات املحصلة من طرف وكاالت 

 ل للموارد املائية وملحاربة التلوث. األحواض املائية واملخصصة لضمان تدبير فعا

 إجراءات استراتيجية هامة لتطوير قطاع املاء 

من أجل رفع تحديات قطاع املاء وضمان تدبير فعال ومستدام للقطاع، تتم مواصلة تنفيذ عدة إجراءات مهيكلة في إطار 

ق إنجاز برامج القتصاد املاء وكذا تثمين االستراتيجية الوطنية للماء. وتهم هذه اإلجراءات أساسا تدبير الطلب عن طري

 وحماية املوارد املائية، فضال عن تنويع العرض املاعي وتعزيز اإلطار التنظيمي.

وفيما يتعلق بتدبير الطلب على املاء، فقد مكن تسريع وتيرة إنجاز البرنامج الوطني القتصاد مياه السقي من تحويل نحو 

 2030سنة غاية مواصلته إلى تم يسي ذال. وسيمكن هذا البرنامج 2014غاية متم هكتار للسقي املوضعي إلى  410.000

من تمويل من طرف البنك الدولي قدره  2015مليار متر مكعب سنويا. وقد استفاد هذا البرنامج سنة  2,3من اقتصاد 

دوائر السقوية في كل من دكالة والغرب فالح بال 9.300مليار درهم( موجه لفائدة  1,47مليون دوالر )أي ما يقارب  150

إلى تدارك التأخر الحاصل في تجهيز  2018غاية سنة لى إوالحوز وتادلة. ومن جانبه، يسعى برنامج توسيع السقي واملمتد 

تار هك 157.580املساحات الزراعية القابلة للسقي واملوجودة بسافلة السدود املنجزة أو في طور اإلنجاز وذلك عبر تهيئة 

 منها.

تحسين فاعلية شبكات إلى ومن جهة أخرى، يهدف برنامج اقتصاد املاء بقطاعات املاء الشروب والصناعة والسياحة 

ض الطلب يخفت، مما سيساهم في 2013سنة  % 73,1مقابل  2020في أفق سنة  %80توزيع املاء الشروب لبلوغ نسبة 

. وسيتم أيضا تعزيز الحفاظ على املوارد املائية الجوفية عن 2030سنة مليون متر مكعب سنويا  200على املاء بما يقارب 

 طريق تفعيل عقود املياه الجوفية بغرض إشراك وتحميل املسؤولية ملختلف الفاعلين وباألخص مستعملي املياه. 

ة العرض املاعي وتنويعه ، ستتم مواصلة تنمي2030، ومن أجل تلبية الطلب املتزايد على املاء في أفق ذلكوباإلضافة إلى 

( علما أن عدد السدود الكبرى التي تتوفر عليها بالدنا بلغ نجازاإل سدا كبيرا في طور  13وجد يعن طريق إنجاز السدود )

 مليار متر مكعب. 17,6بطاقة تخزينية للمياه تناهز  2014إلى غاية متم  139

ء الشروب باملناطق القروية في إطار برنامج تعميم التزويد باملاء تعميم خدمة التزويد باملا يتواصلومن جانب آخر، س

)وبلوغ نسبة التزويد  2017سنة  %96,5الشروب بالوسط القروي وذلك بغية بلوغ نسبة ولوج لهذه الخدمة تصل إلى 

 مزودة عن طريق %30منها  2014سنة  %94,5 ( عوض2030سنة  %70و 2020سنة  %50بالربط الفردي تقدر بنحو 

الربط الفردي. وفيما يخص تدارك النقص الحاصل في مجال التطهير بالوسط القروي، سيتم تعزيز البرنامج الوطني 

)والذي يهدف إلى بلوغ نسبة إجمالية للربط  2006تمت انطالقته سنة ي ذالللتطهير السائل ومعالجة املياه العادمة 

( وذلك عن طريق إنجاز برنامج وطني للتطهير السائل بالوسط 2030سنة  %90و 2020سنة  %80بالشبكة تقدر بحوالي 

للربط بشبكة التطهير السائل بالوسط الحضري بنحو جمالية اإل القروي في إطار املخطط الوطني للماء. وتقدر النسبة 

تطهير باملناطق فقط بالوسط القروي نظرا لعدم توفر إطار مؤسساتي خاص بال %40مقابل  2013عند متم سنة  73%
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عوض  2014سنة  %39القروية. وبالنسبة ملعالجة املياه العادمة، فقد شهدت تطورا ملحوظا حي  بلغت نسبة املعالجة 

 .2030في أفق  %100ومن املرتقب أن تصل إلى  2005سنة  8%

قانون املاء ون لتعديل ع في بلورة مشروع قانو شر تم الومن جهة أخرى، وألجل إرساء نمط جديد للحكامة بقطاع املاء، 

يهدف إلى تعزيز اإلطار املؤسساتي عن طريق إنشاء مجلس لألحواض املائية ودعم وتحديد مهام كل من املجلس  10/1995

ملاء. كما يهدف املشروع السالف الذكر الخاصة با تيم والعماال قال ألاألعلى للماء واملناخ ووكاالت األحواض املائية ولجان ا

ن ظروف الوقاية من اآلثار املترتبة عن التقلبات املناخية وكذا تعزيز آليات حماية وحفظ املوارد املائية )خاصة إلى تحسي

من خالل عقود املياه الجوفية(. ويسعى املشروع أيضا إلى إنشاء نظم للمعلومات حول املاء باألحواض املائية وعلى 

  ائية بالبالد.املستوى الوطني ليتسنى التتبع األفضل للوضعية امل

 االقتصاد األخضر نحو قاطرة لالنتقال  :االستراتيجية الطاقية . 3.2.3

 ،متزايد نحو على للموارد، واالستعمال املعقلن واالستهالك اإلنتاج نظم استدامة والذي يتجلى في البيئي، البعديشكل 

الشغل املؤهلة. ومن هذا املنطلق، يرتقب  وفرص وةالرر خلق في االيجابية ثارهان، نظرا آلبلدال تنافسية في رئيسيا مكونا

 باعتبارها املتجددة لطاقاتل هلتطوير وذلك بالنظر  ،ايكولوجية أكرر نموذج نحو تدريجيا املغربيالتنموي  نموذجال انتقال

 .أخضر اقتصاد نحو داعمة النتقاله قاطرة

 دنابال شرعت  ، 2014-2009 األولى للمرحلة للطاقة الوطنية االستراتيجية تنفيذل اإليجابية النتائج وبعد ،الصدد هذا فيو

 تتوقع التي، و املرحلة لهذه األولوية ذات األهداف ي. وتتمثلالطاق االنتقال مسلسل من الثانية الخطوة في ،سنةال ههذ

طور  في والبرامج ريعاملشا وإتمام ،الكهرباء توليدلجديدة  قدرات نجازإ في ،2020أفق  في درهم مليار 200 استثمار

 مجال في سيما ال جديدة، اتتوجيه وضعب أيضا املرحلة هذه. وتتسم املتجددة اتالطاق مجال في سيما وال ،نجازاإل 

 .املسال الطبيعي الغاز وتطوير النجاعة الطاقية

 مشجعة حصيلة:  الطاقات املتجددة

 يروم املتجددة اتبرنامج طموح لتطوير الطاقل ةأعطيت االنطالق، 2009 سنةجديدة الة يلطاقاستراتيجية اال  ساءر إمنذ 

 إلى 2014 سنة% 4,8من ة )يالطاق الباقةلطاقة النظيفة في لأقوى  اترسيخلكهرباء و لمن اإلنتاج الوطني  %42بلوغ 

في يغاواط م 6.000 بلوغ الكهرباء توليدلجديدة  قدراتوتهم توقعات تطوير (. 2025 سنة% 14,2و 2020 سنة 12,7%

مائية. وهذا من شأنه أيضا كهرو ، والطاقة اليةطاقة الريحالبين الطاقة الشمسية و  ةتساويبحصص م، 2020 أفق

غاز ثاني  مليون طن سنويا من  3,7من خالل تجنب انبعاث االحتباس الحراري املساهمة في جهود خفض انبعاث غازات 

 (.2020 في أفقل شغفرصة  23.000ل إضافية )شغتشجيع خلق فرص و ، أكسيد الكربون 

 160ورزازات )ل من املركب الشمس ي 1نور  للشطر األول  الشروع في االستغالل الفعلي وفي انتظارمن حي  اإلنجازات، و 

تم  (،والرمليار د 9ميغاواط وبكلفة تقدر بنحو  2.000)للطاقة الشمسية  ميغاواط( واملنجز في إطار املخطط املغربي

 )بقدرة 2ر نو  نااملحطتوجد قيد اإلنجاز ت. فيما 2015مارس  فيعالية الجهد الوطنية الشبكة الباملحطة  هذه بنجاح ربط

بمبلغ إجمالي ناهز  Senerو ACWA Power من قبل املجموعة املكونة منميغاواط(  150 قدرةب) 3ونور ميغاواط(  200

درهم لكل  1,42و 2 لنور بالنسبة درهم لكل كيلوواط ساعة  1,36 في الكهرباء سعر تحددفقد ولإلشارة،  ملياري دوالر.

 املركب الشمس ي،من  وتهم املرحلة األخيرة .1نور درهم لكل كيلوواط ساعة ل 1,62 مقابل 3لنور بالنسبة كيلوواط ساعة 

سيتم  حي أخرى، مشاريع نجاز إومن املتوقع أيضا ميغاواط.  70 قدرةب 4 الرابع نور  الشطرلبناء  طلب عروضإطالق 

السياق، تم  نفس وفيميغاواط(.  20بوجدور )ميغاواط( و  80) املحطات الشمسية بالعيون نجاز إل اطالق طلبات العروض 

تحسين اإلطار القانوني إلى ، على األخص، تتطلعالتي و  ،2014 نهايةإطالق خارطة طريق لتطوير الخاليا الكهروضوئية 
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السكنية األحياء تشمل لهذه التقنية لالستخدام أوسع وذلك اإلطار القانوني( املتعلق بجزء الثال  الر نظأوالتنظيمي )

أن ، تجدر اإلشارة إلى املياه املستعملة في الزراعةضخ  في الطاقة الشمسيةاستعمال والخدمات. وفيما يتعلق ببرنامج 

البحري، والوكالة الوطنية لتنمية و  الصيد فالحةوزارة الو يئة، شراكة بين وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبالاتفاقية 

 توجد حاليا في مراحلها النهائية والتي ستمكن من لمغرب،ل والقرض الفالحي ،ةيالطاق والنجاعةالطاقات املتجددة 

 .املياه والطاقة مع اقتصاد ينتحسين املحاصيل واإلنتاج الزراعيقصد  ضخللالنظم الكهروضوئية  إحداث

. دوالر مليار 3,5 حواليب تقدر بتكلفةا و سنوي ساعة جيكاواط/ 6.600 إنتاجمن  اواتغمي 2.000 يالريح البرنامجسيمكن و 

 مشروع أكبر يعتبر والذي طرفاية،ل يالريح للحقل اإلنتاجية الطاقة إجماليك اواتغمي 300 ضخ 2015 ت سنةشهدقد و 

نجازها إواط تم اميغ 200 منها ،ميغاواط 780 إلى ك القدرة اإلجمالية املشغلةلترتفع بذل ،إفريقياب يةالريح طاقةلل

أخرى  إجمالية قدرةفيما توجد . املتجددة اتالطاقب املتعلق 09-13 القانون  في إطار الخاص القطاع ا من طرفاستغاللهو 

 يذالو  اواتغمي 850 يالريح للبرنامج التقنية العروض تقييم حاليا ي يجر و . التطوير أو نجازاإل  قيد اواتغمي 370تبلغ 

 في زيادة 09-13 القانون  في إطار يةالريح طاقةال مشاريع شهدتكما . 2014سنة  املكتب الوطني للماء والكهرباء أطلقه

سنة  في الساعة يغاواطج 597,5إلى  2013سنة في الساعة  طاواغيج 394 من لترتفع %،51,7 بنسبة عيالكهربا هاإنتاج

2014. 

ما تنفيذ إلى  ويتطلعميغاواط.  1771 تبلغ القدرة اإلجمالية املنجزة حاليا وبالنسبة لبرنامج توليد الطاقة الكهرومائية،

كذا بناء اوات و غمي 125ة قدر ب "نزل "املماعي الكهر  املركب إلى إنجاز ،2020 أفق سنةماعي، في ر برنامج الكهتبقى من ال

املحطات  توجد ميغاواط. وعالوة على ذلك، 350ة قدر ب (STEP)ضخ اليل الطاقة عن طريق تحو لمحطة عبد املؤمن 

القانون  في إطار وذلك ميغاواط قيد التطوير من قبل القطاع الخاص 100جمالية اإل ة القدر  ذات الصغرى  ةمائيلكهر ا

 ميغاواط. 300محطات  الدراسةقيد فيما توجد املتجددة  اتالطاقب املتعلق 13-09

 ةيالطاق للنجاعةاستراتيجية وطنية جديدة  ساءإر نحو 

ة تخذمع التدابير امل ةوباملوازا ،نظيف وفعالطاقي ضمان انتقال ناجح إلى نموذج لاإلصالحات الالزمة  تكريسفي سياق 

، ضافيةاإل عة واعتماد السا، مصباح اقتصادي، وتوزيع ستة ماليين حمالت تحسيسية للعموم بأهمية النجاعة الطاقية)

وزارة الطاقة  تعمل...(،  افتحاص طاقي خمسينوالقيام بأكرر من ، يالصناعللقطاع لألسر و  التحفيزية التعرفة تطبيقو 

لخارطة وضع الصيغة النهائية على  ،بشراكة مع الوكالة الوطنية لتطوير الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية ،واملعادن

كما ستعمل على  ،خطط عمل قطاعية لىإوستتفرع هذه االستراتيجية  .2030 أفق سنة في ةيالطاق لنجاعةل طريق وطنية

القطاعات الخمسة ذات األولوية، وهي النقل، والبناء، والصناعة، تحديد أهداف مرقمة لتعزيز النجاعة الطاقية في 

 ة. ومياإلنارة العم كذا، و والفالحة والصيد البحري 

 نية جديدة لتطوير الغاز املسالخارطة طريق وط

في استخدام الغاز الطبيعي، أعدت  الزيادةنظيف، ال سيما من خالل  يإلى نموذج طاق النتقالاو  املحروقاتلتنويع مصادر 

 مليارات 5 بنحوهذا املصدر الطاقي واملقدرة لبالد من لوزارة الوصية خارطة طريق تهدف إلى تلبية االحتياجات املتزايدة ال

حصة الغاز الطبيعي في  ، ستتعزز كذاوه. 70الكهرباء إلنتاجمنها % 70سيخصص  ،2025 متر مكعب سنويا في أفق سنة

إلى تعبئة غالف مالي برنامج تطوير الغاز املسال يحتاج . وس2025 أفق سنة% في 13,38إلى  لتصل جمالياإل  يزيج الطاقامل

الغاز بتوليد الكهرباء لبناء محطات في  االستثمارستخدامات الرئيسية لهذا اال وتتجلى  مليار درهم. 46 حواليقدر بي

                                                 
70
 .2025و 2017 سنتي% بين 6,2، و2016و 2014 سنتي% بين 6,1بمتوسط نمو سنوي يقارب  تزايداالطلب على الطاقة الكهربائية سيعرف  
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كل هذه  تشغيلميناء الجرف األصفر. وسيتم ومرس ى خاص به بلغاز الطبيعي املسال لتحويل ابناء محطة الطبيعي، وكذا 

 .2021 أفق سنة املرافق في

 القانوني مستمر لإلطار تحسن  

تحرير إنتاج وتسويق الكهرباء  تموبالفعل،  تحرير قطاع الكهرباء. في مسلسلوة أولى خط 09-13القانون  يشكل اعتماد

التحرير مع اعتماد  لهذامرحلة جديدة  الشروع في هذا النص. وبدأبمقتض ى  املتجددة اتالطاقالتي يتم توليدها من 

 نييلمنتجين الذاتليعطي هذا النص و . 71للكهرباء الوطني كتبامل املؤطر إلحداثالتعديالت التي أدخلت على القانون 

الولوج للشبكة  إمكانية ،ميغاواط 300 جماليةاإل احتياجاتهم من القدرة املنجزة  تتجاوز  ن، والذينييالوطن الكبار

إنتاج  همل كما يتيح .من موقع اإلنتاج إلى مناطق االستهالك تهملنقل طاق وذلك، الكهربائية للمكتب الوطني للماء والكهرباء

 .بإمكانياتهم الخاصة اواتغمي 50 لقدرات تفوق الكهرباء 

الجانب ( مراعاة أ) على وجه الخصوصتروم ، 09-13تعديالت أخرى على القانون مشاريع  باإلضافة إلى ذلك، تم طرح

قدرة املنجزة بالنسبة الزيادة في عتبة الالجهد املنخفض من الطاقات املتجددة، )ب(  ذات ءسوق الكهربافتح لالتنظيمي 

لكهرباء. اللماء و  لمكتب الوطنيل اإلنتاجض ائف( إمكانية بيع ت، )ميغاوات 30إلى  12من لطاقة الكهربائية اشاريع مل

 شبكةلل الولوجشروط وطرق  يحددنصوص قانونية أخرى مثل مشروع مرسوم كذلك، ل ،عداداإل  وللتذكير، يتم

تجدر هيأة لضبط وتقنين قطاع الكهرباء. وأخيرا،  إحداث ، ومشروع قانون بشأناملتوسطة الجهد ةالوطني ةالكهربائي

ة يالطاق بالنجاعة ، واملتعلق2014بر ننو  6 بتاريخفي الجريدة الرسمية  09-47 قانون ل املراسيم التطبيقية نشر الىشارة اإل 

 االفتحاص الطاقي) قيد اإلعداداألخرى  تبقى النصوص التطبيقية. و 2015بر نرا من نو والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبا

 نية(.تقة والرقابة الير الطاقاألثل يةتقييمدراسة لمعدات، و لاألدنى  يداء الطاقواأل اإللزامي، 

 يالطاق االنتقالاألساسية لنجاح  الشروط

 عيتمتفي الواقع، فواإلدماج املحلي.  72التشغيل، وخاصة في مجال نجازا هاماإوطنية الة يلطاقاستراتيجية اال تنفيذ يشكل 

 في مجالي الطاقةكبيرة ملواجهة التحدي املتمثل في اإلدماج الصناعي، وخاصة  بإمكاناتالنسيج الصناعي املغربي 

 طلق من هذهالستفادة بشكل ماو  وتنافسية متطورةتطوير صناعة  ومن أجل ،خصوصهذا الوب. يةالريحو الشمسية 

ومركزة  ةمتخصص شعب للتكوين وضعالجديدة عن طريق  القطاعاتهذه  ةصاحبمدنا بال  على، يجب املتاحةالفرص 

 مثل 73واملعدة لذلك خصصةتاملالبنى التحتية  إنشاء فياملغرب  وفي هذا الصدد، شرع باإلضافة إلى تعزيز البح  العلمي.

... إال أنه يبدو من األجدى ،تجددة ووحدات الدعم التقني للبح  العلميمعهد البح  في الطاقة الشمسية والطاقات امل

منصات  سيتمخض عنها بروز، والتي املوجودةالتحتية  اتدمج أو تجميع الخبرات والبنيتهدف إلى  ةوضع استراتيجي

 أول منصة إنشاء تمثلة فيواملالخطوة األولى في هذا االتجاه، ب تم القيامذات األولوية. وقد  جاالتامل في متخصصة للبح 

معهد البح  في  من قبل 74ببنكرير الطاقة الخضراء"منصة لطاقة الشمسية "في ا نيكو بح  والتلالختبار وال تشاركية

 املكتب الشريف للفوسفاط. بشراكة معالطاقة الشمسية والطاقات املتجددة 

 الجهدذات فتح سوق إنتاج الطاقة الكهربائية ل 09-13اإلسراع في اعتماد التعديالت الالزمة على القانون كما أن 

وطني لشبكة نقل ال املسيرالكهرباء وكذا لتقنين وطنية الهيئة ال حداثإبتبني مشروع القانون القاض ي و املنخفض، 

                                                 
71
 ملكتب الوطني للكهرباء.ا واملتعلق بإحداث( 1963 غشت 5) 1383ربيع األول  14ل  226-63-1من ظهير  2لمادة لكمل املعدل و امل 54.14القانون رقم  
72
 منصب شغل(. 13.200وما هو متعلق بالطاقات املتجددة )منصب شغل(  36.800منصب شغل، منها ما هو مرتبط بالنجاعة الطاقية ) 50.000يتوقع خلق  
 ي املجاالت املتعلقة بالطاقة املتجددة.بح  فللتحتية ية بن 113 علىاملغرب ، يتوفر MAGHRENOVوفقا لدراسة أجريت مؤخرا في إطار املشروع األوروبي  73
لمشاريع ولالختبار لوعدة منصات  الجد متخصصةمتر مربع من املختبرات  3500، وتشمل أورومليون  15 تناهزبميزانية فريقيا إهذه املنصة هي األولى من نوعها في  74

 النموذجية الكبرى.
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االنسجام ق والعمل على تحقي ،(2015شتنبر  17الكهرباء )والذي تمت املصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة بتاريخ 

خلق تعد من بين الشروط األساسية الواجب توفرها ل ،جال الطاقة بين املغرب وأوروبااملؤطرة ملبين التشريعات والقوانين 

  .بصمة محلية قويةب يطاقالالنتقال اح انجلالظروف املناسبة 

 االبتكار كرافعة للنمو وتنافسية االقتصاد الوطني تطوير. 3.3

 التحديات من العديد لك من أجل مواجهةذو  مؤهلة شغل فرص يوفر مدمج لنمو جديدة آفاق إلى فتح املغرب يسعى

 النمو أنماط تشكيل إعادة على حي  يساعد ،التنافسية القدرة لتعزيز رئيسيا االبتكار محركا وقد أصبح. الهيكلية

 للبح  استراتيجية أحدث كما ،البتكارل استراتيجية2009 سنة  املغرب منذ وضع اإلطار، هذا وفي .العالم في االقتصادي

 .االبتكار بدعم تتعلق ، بصفة غير مباشرة، لجوانبقطاعية إدراج عدة سياساتذلك تم ك .2025أفق  في العلمي

 املغرب في االبتكار واقع

 مؤشر في مكانتها وتحسين األخيرة، تالسنوا خالل إمكاناتها من تعزيز االبتكار لدعم الحكومة تهاذخاتمكنت التدابير التي 

مراتب في تصنيف مؤشر االبتكار  ست املغرب كسب ،2014 سنة مع ومقارنة في هذا الصدد، .201575 العالمي االبتكار

 .األدنى املتوسط الدخل فئة البلدان ذات في بلد 34ويحتل املركز السابع من ضمن  ،(بلدا 78/141املرتبة ) العالمي

 املغرب يحتل حي  ،النهوض بالرأسمال البشري والبح  مجال املغرب خاصة في دينامية اإليجابية نتائجال وتعكس هذه

 20 املركزمن احتالل  بالدناوالتي مكنت  التعليم تمويل في املغرب بذلها التي الجهود كما يعزى هذا التقدم إلى .56 املرتبة

يحتل املغرب املرتبة  ذلك، إلى لناتج الداخلي الخام. باإلضافةبالنسبة ل عليمفي قطاع الت على مستوى مؤشر النفقات

 والهندسة. العلوم خريجي مؤشر نسبة الخامسة في

 سنةالخام  الداخلي الناتج من %0,8 إلى 2006 سنة %0,6 منمنتقلة والتطوير  للبح  املخصصة النفقات تحسنت وقد

 2012 سنةالخام  الداخلي الناتج من %1,98 حققت الصين) ئةالناش مع الدول  مقارنة منخفضة تزال ال إال أنها ،2013

الذي ناهز  املغرب في الباحثين عدد علىوالتطوير  للبح  املخصصة ويؤثر ضعف النفقات (.2002 سنة %1,07 مقابل

 1,2 على الصين تتوفر املقارنة، سبيل العام. وعلى القطاع في منهم %92 كزر تمي ،2010سنة  باح  أستاذ 37.24676

 في الباحثين معدل عدد أن إلى اإلشارة . وتجدر77باح  مليون  1,5 على باح  كما تتوفر الواليات املتحدة األمريكية مليون 

 ولكن ،(963) الصين في نظيره من نسبيا قريبال ظي( 2011 في نسمة مليون  لكل 864)السكان  عدد املغرب بالنسبة إلى

 بلغ عددهم الطلبة املسجلين في الدكتوراه،ب يتعلق وفيما (.3.979) األمريكية املتحدة الواليات في نظيره من بكثير أقل

 علوم في %3و واالجتماعية، اإلنسانية العلوم في %56فيهم  بما 2010طالب مسجل في السلك الثال  سنة  39.381

 ة. العلوم الدقيقة والطبيعي في %27و الطبية، العلوم في %5و الهندسة،

 ومع. 2.47878 إلى 1.128حي  انتقلت من  ،2012و 2000 سنتي بين %6,8 بنسبة العلمية املنشورات عدد ارتفع وقد

 وتونس ومصر إفريقيا جنوب وراءاإلفريقي  املستوى من املرتبة الثالثة إلى املرتبة السادسة على  املغرب ذلك، تراجع

 .والجزائر ونيجيريا

                                                 
75
الفكرية،  للملكية الدولية املنظمةاألعمال )اإلنسياد( و  إلدارة األوربي واملعهد كورنيل التنمية"، جامعة أجل من لفعالةا االبتكار العالمي : سياسات االبتكار "مؤشر 

 .2015بر شتن
76
 .2012"تطوير البح  العلمي واالبتكار التكنولوجي لربح معركة التنافسية" أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، نونبر  
77
 الدولي. البنك عطياتم قاعدة 
78
 (.SCOPUSوالتقنية ) قاعدة املعطيات سكوبوس  العلمية للمعلومات املغربي املعهد 
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بمساهمة قطاع  امدعوم 2010سنة  %68) العام القطاع يلعبه الذيالدور املهم املغرب  في تطويروال البح  تمويل ويبرز

قد تم (. و %2) والتعاون ( 1999سنة  %7مقابل  2010سنة  %30متبوعا بالقطاع الخاص ) (%45التعليم العالي بنسبة 

 380غالف مالي بلغ ب تهتعبئالذي تمت  ،تمويل القطاع العام للبح  والتطوير من طرف الصندوق العام لدعم االبتكار

. وباملوازاة مع تمويل «شبكة الخدمات التكنولوجية»و« تطوير»و« انطالق» برامج للتمويل تهمالذي يضم و  درهم مليون 

 خاطرامل املال لرأس املخصصة االستثمار صناديق طرف منناشئة ال بتكاريةاال  تقاوال امل تمويل القطاع العام، يتم

 ملجموعة ساهام Dayam الرقمي وصندوق  صندوق املغرب كر،ذونخص بالالتطوير. املبتكرة في مرحلة  لشركاتبا الخاصة

 براءات عدد بخصوص أما (.Oiffa) الزراعة في لالبتكار وصندوق املكتب الشريف للفوسفاط( FSSA) سندباد وصندوق 

 بلغكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية بتراجع لدى امل 2014سنة  ختراعطلب براءة ا 1.096، فقد تم وضع االختراع

 ومن .%7,5 األجانب بنسبة االختراع املودعة من طرف براءات طلبات طلب( نظرا النخفاض 1.182( 2013مقارنة مع  2%

 سبةأما بالن .2010سنة  مليون  3,8 مقابل دوالر مليون  1,6 ربايق ما 2014سنة  املغرب تلقى حقوق امللكية، حي 

 %45,4) نسبتها تعززت فقد املتوسطة واملرتفعة والعالية، التكنولوجياذات من املنتوجات املصنعة  املغربية للصادرات

 .(%56,7تدريجيا املتوسط العالمي ) قارب(، لت2013-2009خالل الفترة 

 املغرب في االبتكار مكامن قوى وضعف نظام تحليل 

 الرؤى انطالقا من تصميم ،مهام محددة همبأنيطت  الذين املتدخلين من ديدالع طرف من االبتكار قطاع يتم تدعيم

 وطنية لجنة إنشاء تم ذلك، إلى املبتكرة. باإلضافة واملشاريع األفكار حاملي إلى مرافقة للبح  والتطوير االستراتيجية

 .املختلفة القطاعية تراتيجياتاالس وتنسيق الفاعلين بين العامة والتعاون  من الحكامةؤ والتي ت 2013سنة  لالبتكار

 البرامج هذه وتهدف .واالبتكار البح  لتطوير املغرب فرصة اعتمدها القطاعية التي تشكل املخططات ذلك، على وعالوة

 تعزيزومن  واالبتكار، البح  لتطوير الفرص من تمكن من خلق العديدس جهوية تكنولوجية أقطاب إلى إنشاء الهيكلية

 .عاليةال ضافةامل قيمةالذات  األجنبية للشركات مالئم من خالل تقديم إطار وذلك ،واملقاولة بح ال بين اإللتقائية

للفوسفاط الذي  الشريف املكتب خالل من العام والعام القطاعين بين االبتكار في الشراكة تتحقق ذلك، إلى باإلضافة

جرير بشراكة مع وزارة التعليم العالي  ي بنف (بوليتكنيك) السادس متعددة االختصاصات محمد جامعة ةمؤسسأنشأ 

 عقدب في دعم االبتكار املفتوح للفوسفاط الشريف املكتب يساهم كما .أجانب وشركاء روالبح  العلمي وتكوين األط

ممتدة  2013سنة  اتفاقية توقيع تم السياق، هذا في. االبتكار برامج لتطوير الوطنية البح  مؤسسات مع شراكات

 حول  البح  لتمويل روالبح  العلمي وتكوين األطووزارة التعليم العالي  للفوسفاط الشريف املكتب بين سنوات، لخمس

  طلب عروض. خالل من الفوسفاط

 ويعتبر التعاون الدولي .االبتكار لتنمية فرصة األوروبي، االتحاد مع سيما وال البح ، مجال في الدولي كما يشكل التعاون 

البح  الشبكات املنتظمة في  في اومشاركته الوطنية املؤسسات وتألق املعرفة ويساهم في انتشار لبح ا لتمويل مصدرا

79برامج خالل من وخاصة الخارج،املقيمة في لكفاءات املغربية اجذب ذلك، يشكل  إلى وباإلضافة االبتكار.و 
FINCOME  

80و
TRQN  واالبتكار. العلمي لتطوير البح  حقيقيا حافزا 

 الشراكة ضعف بالنظر إلى ،ةالخاصة ضعيف البح  والحاجيات املحددة للشركات بين أنشطة تبقى اإللتقائية ذلك، معو 

 بين الشراكة ضعف كذلك، العالي، التواصل بين الكفاءات. وتفسر طبيعة التعليم وقلة 81واملقاوالت الجامعات بين

                                                 
79
  الخارج. في املقيمة للكفاءات املغاربيةالدولي  الفضاء 
80
 .ملقيمين بالخارجا للمغاربة املؤقتة العودة 
81
 .2015-2014 العاملية التنافسية تقرير البح  و التطوير"، في واملقاوالت الجامعات بين التعاون " مؤشر في دولة 144 بين من 96 املغرب املرتبة يحتل 
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 الجهوي  املستوى  على البح  توزيع يتم كما ال .لى حساب البح ع األكاديمي التكوين الرتكازها على واملقاولة الجامعة

 .والوظيفية القطاعية املخططات التي انتعشت بفضل مختلف الجهوية املراكز بعض على يقتصربحي   مثلى بطريقة

 حي ( للقطاع العام %68 مقابل %30) جد منخفضة البح  تمويل في الخاص القطاع مساهمةتبقى  ذلك، على وعالوة

 ال فيما .البح  والتطوير تمويل القطاع العام في مع مقارنة الخاص التمويل أهمية الناجحة الدولية التجارب أظهرت

 ضمانات خطوط التمويل املمنوحة مقيدة بتقديمل ظتكما  االبتكار مشاريع البنكي غير مرن أمام تمويل القطاع يزال

 .كافية

مناخ األعمال، وتطوير املوارد  تحسين خالل من استشراف سبل التقدم يمكن بتكار،اال  تنمية تضمن أسس إرساءوبهدف 

 التعاون  ، وتطويرالكفاءات الدولية جذب العمل علىو والخاص،  العام القطاعين بين املؤهلة، وتطوير الشراكة البشرية

 .اراالبتك مجال في الخاص التمويل وتطوير األطراف، وتحسين إطار الباح ، واملتعدد الثناعي

 ةاالجتماعي سياساتلل كاختبار البشري  الرأسمال .4

جتماعية وتيرة متسارعة. وقد ترجمت هذه اال تنمية العرفت الجهود املبذولة من طرف السلطات العمومية من أجل 

ر تطو على  اإيجابي انعكسالجهود بوضع سياسات وبرامج قطاعية تهدف إلى تحسين ظروف عيش الساكنة املعوزة، مما 

. غير أنه بالرغم من 2014كما أكدته النتائج األولية لإلحصاء العام للسكن والسكنى لسنة  أهم املؤشرات االجتماعية

  .هاوز اتجتستوجب التدخل ل قائمة معيقاتهناك  ال تزالتسجيل تقدم في معالجة العجز االجتماعي، 

على ضرورة القيام بإصالح التعليم في إطار "تعاقد وطني  2015يوليوز  30بتاريخ خطاب امللكي االتجاه، ركز ال اهذففي 

ودعا الخطاب امللكي  اململكة. مناطقتي تعاني منها بعض ة تهدف إلى فك العزلة الدمجملزم" وتطوير سياسة اجتماعية م

يات التحتية للجماعات والجهات املعزولة وتحديد الحكومة إلى إعداد مخطط عمل مندمج من أجل تمويل مشاريع البن

جماعة وتهم العديد من املجاالت، خاصة التعليم  1.272ألف دوار في  29هذه املشاريع ستهدف تو تفعيلها. لأجل معين 

  .والصحة واملاء والكهرباء والطرق القروية وتشمل جميع جهات اململكة

 قتصادي على سوق الشغلآثار محدودة للنمو اال. 1.4

لف فرصة أ 125مليون منصب شغل، أي  1,37 تبلغعرف سوق الشغل خالل العقد األخير خلق مناصب شغل صافية 

%، 80 إلى للعمل في املتوسط السنوي. ويعتبر قطاع الخدمات املشغل الرئيس ي في املغرب بحصة سنوية متوسطة تصل

إلى  2004% سنة 10,8، تراجع معدل البطالة من ذلكنتيجة لو . 2014و 2004أي ما يقارب مليون منصب شغل بين 

رغم . لكن، و %8,7بمعدل بطالة بلغ  2015هذا املنحى التنازلي في الفصل الثاني لسنة واصل . وقد ت2014% سنة 9,9

تطرح والتي ختالالت ال بتفاقم ايتميز سوق الشغل باملغرب ظل تفعيل العديد من املبادرات من أجل إنعاش التشغيل، 

 .العديد من التحديات، خاصة بطالة الشباب حاملي الشهادات

 شغيلتالستجابة لطل  الل غير كافالشغل  مناص  من االقتصادي النمو محتوى . 1.1.4

النمو االقتصادي من تذبذبا في محتوى  2014-2000يظهر تحليل العالقة بين النمو االقتصادي والتشغيل خالل الفترة 

 0,28بارتفاع  خالل هذه الفترةفي املتوسط يترجم ارتفاع نقطة واحدة من النمو االقتصادي و  .فرص الشغل إحداث

ارتباطا بانعكاسات األزمة املالية  2014-2006نقطة من التشغيل. غير أن هذا املحتوى عرف تراجعا خالل الفترة 

 .2014و 2006نقطة بين  0,25إلى  2005و 2000نقطة بين  0,32انتقل هذا املحتوى من  ، حي قتصادية العامليةواال

https://www.google.co.ma/search?biw=1280&bih=879&noj=1&q=%D8%AC%D8%B0%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9&spell=1&sa=X&ved=0CBgQBSgAahUKEwiktsSRpIrIAhWDXRoKHWVhDA8
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 : محتوى النمو االقتصادي من مناصب الشغل )بالنقط(1الجدول  

2000-2014  2006-2014  2000-2005    

 (% نمو الناتج الداخلي الخام الفعلي )ب 4,4% 4,5% 4,4%

  (% نمو التشغيل )ب 1,4% 1,1% 1,2%

 محتوى الناتج الداخلي الخام االجمالي من مناص  الشغل  0,32 0,25 0,28

 املحتوى من مناص  الشغل لكل قطاع    

 الفالحي 0,36 0,07- 0,05

 الصناعي 0,16 0,48 0,33

 الخدمات 0,45 0,59 0,53

 حساب وإعداد مديرية الدراسات والتوقعات املالية املصدر: الحسابات القومية للمندوبية السامية للتخطيط،

يبين تحليل محتوى النمو القطاعي من مناصب الشغل عن وجود تباينات في نسب املرونة القطاعية. فقد تزايد محتوى 

 .نمو القيمة املضافة لألنشطة الصناعية والخدماتية بين الفترتين مقابل تراجع بالنسبة للقطاع الفالحي

نقطة خالل  -0,07إلى  2005-2000خالل  0,36من انخفض املحتوى من مناصب الشغل  ،لقطاع الفالحيفبالنسبة ل

ارتفاع نقطة من  سفر. وخالل مجمل الفترة، لم ي2012و 2007، ارتباطا بضعف املواسم الفالحية خالل 2006-2014

  .نقطة من مناصب الشغل 0,05الي بحو تزايد عن نمو القطاع الفالحي سوى 

 ترتفعا، نقطة واحدةب النموتزايد كلما  ،وقد أبانت األنشطة الصناعية على قدرات مهمة في خلق مناصب الشغل

تحسن هذا املحتوى بشكل قد و . 2014-2000نقطة في املتوسط السنوي خالل الفترة  0,33مناصب الشغل بوتيرة 

 كثمرة نقطة 0,32 نحو، أي بارتفاع بـ2014و 2006نقطة بين  0,48إلى  2005و 2000نقطة بين  0,16منتقال من ملحوظ 

  .مختلف املخططات القطاعيةانطالق لسياسة األوراش الكبرى و 

حي  تمخض عن زيادة نقطة  ،الفترتينوعلى مستوى قطاع الخدمات، تعزز كذلك محتوى النمو من مناصب الشغل بين 

مقابل  2014و 2006نقطة من مناصب الشغل في املتوسط السنوي بين  0,59بحوالي واحدة من نمو هذا القطاع تزايد 

وعليه، تستحوذ أنشطة الخدمات وقطاع البناء واألشغال . نقطة 0,14، أي بتحسن بلغ 2005و 2000نقطة بين  0,45

 .2014و 2001% من مناصب الشغل املحدثة بين 91ما يقارب  العمومية لوحدهما على

% من مناصب الشغل. وتتجلى التحديات املطروحة لتعزيز 90ومن جهة أخرى، يساهم القطاع الخاص بما يقارب 

التشغيل باألساس في دعم االستثمار وتشجيع إحداث املقاوالت وبلورة إطار قانوني للتشغيل الذاتي، وذلك من أجل 

. كما صاحب ضعف محتوى النمو االقتصادي مدمجالتنمية االقتصادية واالجتماعية وخلق سوق شغل ناجع و  تحقيق

 .من مناصب الشغل منحى تنازلي ملناصب الشغل املؤدى عنها وتطور غير منتظم ملناصب الشغل غير املؤدى عنها

 )باأللف(مناصب الشغل الصافية  إحداث: تطور 2جدول  
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007   

 مناص  شغل مؤدى عنها 167 310 113,9 131 74 127 90 24-

 مناص  شغل غير مؤدى عنها 39- 177- 18,8- 11- 31 126- 24 45

 الصافي 128 133 95,1 120 105 1 114 21

 املصدر: املندوبية السامية للتخطيط   
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 لشغل مالئمة لمناص  على حاملي الشهادات  حصول صعوبة  .2.1.4

سنة  34-15. ويمثل الشباب من فئة 2013مليون سنة  1,081مقابل  2014مليون شخص سنة  1,167بلغ حجم البطالة 

 .ع العاطلين% من مجمو 77

% على الصعيد الوطني 20سنة ) 24إلى  15ويظل معدل البطالة مرتفعا نسبيا لدى حاملي الشهادات والشباب من 

% لدى حاملي شهادات 22,4% لدى حاملي الشهادات املتوسطة، و15,5 هذا املعدل % في الوسط الحضري(. ويبلغ38,1و

 .ا% لدى حاملي الشهادات العلي21,1التخصص املنهي و

شهرا(، مما يترجم عدم  12)أكرر من األمد الطويلة بطالة الويبقى معدل بطالة الشباب حاملي الشهادات مرتفعا خاصة 

في الحجم الكلي للبطالة سنة  األمدالطويلة بطالة الارتفعت نسبة  كمابعض الشهادات ملتطلبات سوق الشغل. مة ئمال 

  .% في الوسط القروي44,7مقابل  في الوسط الحضري  %66و % على الصعيد الوطني61,8 إلى لتصل 2014

فبالرغم من بعض الجوانب اإليجابية لبرامج إنعاش التشغيل ومساهمتها في تقليص عدد العاطلين، خاصة من خالل 

 من الشباب فئةوال يستفيد منها إال لبطالة لالكبير حجم ال متصاصال نتائجها الكمية قى رتال برامج "إدماج" و"تأهيل"، 

وضع تدابير جديدة إلنعاش التشغيل وتطوير سياسة شاملة ومنسجمة قادرة هو ما يستوجب . و تستجيب لشروط معينة

 .ي منها سوق الشغل باملغربعلى حل اإلشكاليات، خاصة البنيوية منها والتي يعان

 نعاش التشغيلإلاالتفاقيات الجديدة . 3.1.4

من طرف وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية ووزارة  2015تم التوقيع على ثالث اتفاقيات إلنعاش التشغيل سنة 

ني للضمان االجتماعي من جهة االقتصاد واملالية من جهة والوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات والصندوق الوط

  .أخرى 

، تروم هذه االتفاقية تحديد طرق تفعيل مقتضيات التشجيع 2015من قانون املالية  7: تطبيقا للبند برنامج "تحفيز"

 .2019دجنبر  31إلى  2015على التشغيل لفائدة املقاوالت والجمعيات املحدثة خالل الفترة املمتدة من فاتح يناير 

تاريخ التوظيف. ويتعلق األمر  ذشهرا تحتسب من 24امج، في حدود خمسة أجراء، تخصيص امتيازات ملدة ويتوخى البرن

رباب العمل أحمل الدولة تكلفة حصة تدرهم وت 10.000باإلعفاء من الضريبة على الدخل لألجر الشهري الخام في حدود 

 .ضريبة على التكوين املنهيفي املساهمة املستحقة للصندوق الوطني للضمان االجتماعي وكذا ال

، 2019-2015ولالستفادة من هذا االمتياز، يجب أن يصرف األجر من طرف املقاولة أو الجمعية املحدثة خالل الفترة 

  .وخالل سنتين على تاريخ خلق املقاولة أو الجمعية ،وأن يتم توظيف األجير في إطار عقد عمل غير محدود

: تهدف االتفاقية إلى تحديد طرق تحمل الدولة ألعباء التغطية طية االجتماعيةاتفاقية تحمل الدولة تكلفة التغ

شهرا وحصة أرباب العمل من التغطية االجتماعية ومن الضريبة على التكوين املنهي املستحقة  12االجتماعية خالل 

لتكوين من أجل اإلدماج تداريب لللمشغل لصالح الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في حالة توظيف مستفيدين من 

. وتطبق مقتضيات هذه االتفاقية على املشغلين املنخرطين بشكل منتظم في نظام الحماية شتركاملتفاق االعقد برسم 

على املستفيدين من عقود تداريب التكوين من كذا لصندوق الوطني للضمان االجتماعي و ااالجتماعية املسير من طرف 

 .أجل اإلدماج

: تروم هذه االتفاقية تحديد طرق تحمل ملتعلقة بطرق تحمل الدولة أعباء التأمين اإلجباري على املرضاالتفاقية ا

شهرا على األكرر، تكاليف املساهمات املستحقة للمشغلين واألجراء لفائدة الصندوق  24الدولة، خالل فترة تدريب 
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صالح املستفيدين من عقود تداريب التكوين من أجل املرض ل نعالوطني للضمان االجتماعي برسم التأمين اإلجباري 

  (.16-93-1اإلدماج )قانون 

وتجدر اإلشارة إلى أن القروض املخصصة من أجل سداد الدولة ملساهمات أرباب العمل و/أو مساهمات األجراء املتعلقة 

 ."دوق إنعاش تشغيل الشبابباالتفاقيات الثالث السالفة الذكر، يتم صرفها من الحساب الخاص للخزينة املسمى "صن

يديره الصندوق الوطني للضمان  ،2014خالل سنة  ،عن فقدان الشغل إحداث صندوق التعويضتم  ،خرآومن جانب 

وقد بلغ عدد  .2015بدأت أولى التحويالت املتعلقة بالتعويض عن فقدان الشغل خالل شهر ماي  وقد .االجتماعي

الوطنية لوكالة اواكبة م خدمات شخص من 400طلب، حي  استفاد  3620الطلبات املستوفية للشروط ما يقارب 

 إلنعاش التشغيل والكفاءات. وحسب وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية، بلغ عدد املستفيدين من صندوق التعويض

 مليون درهم. 17بغالف مالي ناهز  2015األول لسنة  سسدخالل األ  2289عن فقدان الشغل 

     مخطط عمل متجددو االستراتيجية الوطنية الجديدة واملندمجة للتشغيل: أهداف استراتيجية . 4.1.4

حاملي الشهادات  عددمن أجل مواجهة الضغط املتزايد على سوق الشغل بسبب الولوج الكبير للشباب والنساء وارتفاع 

 وتروم .واملؤهلين، قامت الحكومة ببلورة تصور شامل لحل إشكالية التشغيل في إطار االستراتيجية الوطنية للتشغيل

 مقبولةجودة بشغل بعدد كاف و المن خالل توفير عرض ملناصب  مناصب شغل الئقة للجميع إحداثهذه االستراتيجية 

 .ديبعوالعلى املدى القصير واملتوسط 

في القطع مع املنحى الحالي للبطالة والشروع في تفعيل سيناريو إرادي مرتكز على  2025ويتجلى رهان االستراتيجية في أفق 

بلوغ التشغيل  ،على املدى البعيد ،مر ذلك عبر وضع تصور للعمل العمومي الذي يستهدفالتشغيل املنتج والالئق. وي

  .عامالكامل واملنتج والذي يتم اختياره بحرية من طرف الرجال والنساء 

إطار من أجل تشجيع دينامية خلق مناصب الشغل املنتج والالئق في ساسية أأهداف استراتيجية  ةوقد تم تحديد خمس

الحماية  ضمان مشاركة وإدماج وحركية جميع فئات املستخدمين مع ستوعبتوالتي  ،مدمجةرؤية مندمجة ومنسجمة و 

  :الشغل. ويتعلق األمر بـفي ستقرار ال وا

 ؛اندماج التشغيل بشكل أفضل في السياسات املاكرواقتصادية والقطاعية •

 ؛بشكل أفضل لحاجيات سوق الشغلاستجابة نظام التكوين املنهي واملستمر  •

 ؛إنعاش السياسات املشجعة لخلق املقاوالت والتشغيل الذاتي •

 ؛تحسين حكامة سوق الشغل والتشغيل •

 .تعزيز االندماج االجتماعي واإلنصاف خاصة لفائدة الشباب والنساء والعمال القرويين وغير املنظمين •

عين االعتبار بمخطط عمل ومجموعة من التدابير التي تأخذ  ويتطلب تجسيد هذه األهداف االستراتيجية إعداد

  :التوجهات األساسية التالية

املقاربة القطاعية لصالح مقاربة قطع مع فالتشغيل هو شأن جماعي. وعلى العمل الحكومي ال :املقاربة التشاركية •

 ؛التقارب حول حل إشكالية التشغيلتشاركية الزمة لضمان شروط 

 ؛بعاديعتبر العمل الحكومي في مجال التشغيل أفقيا ومعقدا ويتطلب حلوال متعددة األ :قيداألفقية والتع •
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يجب معالجة مسألة التشغيل في حالة حركية وليس في حالة ساكنة. فرهان تدبير االنتقال من  :التدبير الحركي •

هان أكبر لتدبير التحركات في سوق املدرسة إلى الشغل األول والذي تقوده السياسة الحالية يجب أن يترك املجال لر 

 ؛الشغل في إطار مسارات مهنية مركبة وآمنة

حي  يتعين على العمل  ،تطرح السياسة العمومية للتشغيل بشكل جوهري مسألة اإلنصاف :اإلنصاف واالندماج •

وق الشغل ليكون مفيدا لجميع الفئات املحتاجة في سدمجا الحكومي في مجال دعم الولوج للتشغيل أن يكون م

 ؛وخاصة الشباب والنساء

تحيل إشكالية التشغيل على مستويات مختلفة للتحليل سواء على مستوى املكان  :التوزيع الترابي والحركية الزمنية •

 .أو على مستوى األفق الزمني. فال يمكن رفع تحدي التشغيل إال إذا كان العمل الحكومي موزعا ترابيا

من  لشغسوق ال ين ملتطلباتجودة التعليم ومالءمة التكو : ية والتكوين إصالح عميق لنظام الترب. 2.4

 عوامل التقدم

قطاع التربية والتكوين يعتبر مسلسل التنمية البشرية في املغرب. لذلك،  صلبورش إصالح نظام التربية والتكوين يشكل 

تقدم الكبير الذي تم تحقيقه، خاصة على املستوى الكمي، في إطار أولوية وطنية بعد الوحدة الترابية. وعلى الرغم من ال

 .تنفيذ امليثاق الوطني للتربية والتكوين واملخطط االستعجالي، ال تزال هناك تحديات كبيرة تعيق مسار التنمية في البالد

 وير نظام التعليمأساس ي إلعادة تأهيل وتط مدخلتقييم تطبيق امليثاق الوطني للتربية والتكوين: . 1.2.4

على وضع رؤية جديدة إلصالح املدرسة املغربية في أفق سنة  1999ساعد اعتماد امليثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 

. وعلى الرغم من املجهودات املبذولة في هذا املجال، ال تزال حصيلة إنجازات تنفيذ توصيات امليثاق الوطني للتربية 2020

 .قد من اإلصالحات، ضعيفة وغير مرضيةوالتكوين، ألزيد من ع

خارطة طريق إلصالح املدرسة املغربية وتحسين أدائها، كما  2013غشت  20 بتاريخوفي هذا السياق، شكل الخطاب امللكي 

 .وضع "تشخيصا" للصعوبات التي يعرفها قطاع التربية الوطنية برمته

ت التمدرس على جميع املستويات، وال سيما مستوى التعليم اإلعدادي والتعليم تم تسجيل تحسن مستمر في معدال لقد و 

 .الثانوي، وذلك، بالرغم من التباطؤ املسجل خالل السنتين األخيرتين باملستوى االبتداعي

املستوى الوطني  على %99,1 ،سنة 11-6الخاص بالفئة العمرية  ،لتمدرسامعدل  فبالنسبة للتعليم االبتداعي، بلغ

حي  بالوسط القروي  تحسنا املعدل اهذ . كما سجل2015-2014لدى اإلناث خالل السنة الدراسية  %98,5و

 .الفترةنفس بالنسبة للفتاة القروية خالل % 98,4وإجماال   98,3%بلغ

% 90,4 على املستوى الوطني ،سنة 14-12الخاص بالفئة العمرية  ،لتمدرسا معدل وعلى مستوى التعليم اإلعدادي، بلغ

. كما 2001-2000% على التوالي سنة 52,7% و60,3مقابل  2015-2014 الدراسية سنةخالل البالنسبة لإلناث  %86,7و

% 37,5بالنسبة لإلناث مقابل  %68,9وإجماال % 75,1حوالي ، 2015-2014بالوسط القروي، سنة ا املعدل هذ بلغ

 .2001-2000% على التوالي سنة 27,9و

ارتفاعا ملحوظا ما بين  ،سنة 17-15الخاص بالفئة العمرية  ،لتمدرسا معدل وفيما يخص التعليم الثانوي، سجل

بالوسط و  .النسبة لإلناثب% 63,4 % إلى32,2في املجمل، ومن % 70,1 % إلى37,2من  ، منتقال2015-2014و 2000-2001

خالل لإلناث % بالنسبة 29,4مقابل إجماال  % 39,5 سنة، 17-15، الخاص بالفئة العمرية لتمدرسا معدل بلغ ،القروي

  .2015-2014 الفترة
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ربية والتكوين والبح  العلمي بإنجاز تقييم شامل لتطبيق امليثاق الوطني للتربية ، قام املجلس األعلى للتوفي هذا السياق

اإلنجازات امللموسة مع إبراز االختالالت والصعوبات  ييملتق، 2013و 2000هم الفترة ما بين ي، 2014والتكوين في دجنبر 

 .تأهيل النظام التربوي وتطويره تقييم درجة نجاح هذا التطبيق وذلك بغية فتح آفاقو التي تمت مواجهتها، 

 ،صالحاتإل للقيام با توقيت املطلوبالشكالية إومن بين النتائج املهمة التي تم استخالصها من تقييم تطبيق امليثاق، تبرز 

صير واملتوسط. كما أشار الحكومية تندرج في املديين الق والية في حين أناملدى البعيد، على  تمتدالتي ، و في هذا املجال

 أزمة ثقة حقيقية في املدرسة وفي دورها وفاعليتها وجودتها. وجودالتقييم أيضا إلى 

كشف التقييم أيضا عن متطلبات جودة نظام التعليم الذي يجب أن يقوم على األداء الجيد ملدرسين يتوفرون على و 

أي مهام التعليم والتربية واكتساب املهارات وتكوين  ،املتجددةاملؤهالت والكفاءات املهنية املناسبة ملهام املدرسة 

الشخصية وإعداد التالميذ للعيش في وسط معقد ومتغير والتكيف معه. ويتطلب ذلك إعادة هيكلة نظام التكوين 

تربية األساس ي والتكوين املستمر، حتى تسترجع مهنة التدريس جاذبيتها وتكون دعامة فعلية من دعامات الجودة في ال

 .والتكوين

إلى التفكير في وضعية الجامعة التي يجب أن تكون قاطرة للتنمية االقتصادية واالجتماعية وأرضا  أيضاالتقييم دعا  كما

  .مع مجتمع املعرفة سقتناخصبة للبح  واالبتكار التكنولوجي في 

)بين املجالين الحضري والقروي(  جالياملو  جتماعيال ا همت الجانبوالتي المساواة الكما تخللت منظومة التربية والتكوين 

والحركية على مستوى مهامه االجتماعية املتمثلة في جعل التربية وسيلة لإلدماج التربوي النظام بذلك النوع، مهددة و 

 .االجتماعيوالتماسك 

م الحالية، يتعلالليات آالذي أظهره تقييم مكتسبات التالميذ، وجب إعادة النظر في ومن أجل مواجهة نقص الجودة 

 .دراسةدون استبعاد الدور األساس ي للتعليم األولي الذي يعتبر حاسما بالنسبة للمواظبة على ال وذلك

التقدم على مستوى ، إلى إصالحات ساهمت في تحقيق بعض سنوات أدى تطبيق امليثاق على مدى أكرر من عشر وقد

تعميم التعليم باالبتداعي والدعم االجتماعي للتالميذ واملجهود املالي املثمر وتنويع عرض التكوين بالجامعة وتطوير 

خارطة طريق لى إمرة تستند أمام إصالحات مست جديدة آفاق. وأمام هذا الوضع، ينبغي البح  عن فتح التكوين املنهي

 .استراتيجية تعطي نفسا جديدا إلصالح منظومة التربية والتكوين

 (2030-2015الخطوط العريضة للرؤية االستراتيجية إلصالح املدرسة املغربية ). 2.2.4

عداد رؤية استراتيجية صالح منظومة التربية والتكوين، قام املجلس األعلى للتربية والتكوين والبح  العلمي بإإطار إفي 

خارطة طريق كفيلة بإصالح املدرسة املغربية والرفع من مردوديتها شكل ( ت2030-2015إلصالح املدرسة املغربية )

 .باعتبارها رهانا استراتيجيا لتنمية املجتمع

لكبرى في ترسيخ مدرسة اإلنصاف وتكافؤ على عدة رافعات استراتيجية تتمثل رهاناتها اصالح اإل في نفس السياق، يعتمد 

 .الفرص ومدرسة الجودة للجميع ومدرسة االرتقاء الفردي واملجتمعي

وتكافؤ الفرص جعل التعليم األولي إلزاميا للدولة واألسر نصاف اإل وبخصوص الدعامة األولى لإلصالح، يستدعي تحقيق 

وتأمين الحق في ولوج التربية  ،التمدرس باألوساط القروية وشبه الحضرية  روفيوت ،ودمجه التدريجي في سلك االبتداعي

وتعزيز إسهام التعليم الخصوص ي بوصفه  ،والتعليم والتكوين لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة

ة واستدامة التعلم وبدل أقص ى الجهود لضمان املواظب ،شريكا للقطاع العمومي في مجهود التعميم املنصف للتعليم

 .والتصدي لكل أنواع الهدر واالنقطاع والتكرار



 ماعية والمجاليةتعزيز النموذج التنموي الوطني: نحو نمو إدماجي ومنتج لفرص الشغل ومقيص ليفوارق االجت:  الثاني الجزء

 92 

 :أما تحقيق الجودة للجميع، فإنه يقتض ي

الرفع من مستوى إعادة النظر في مهن التربية والتكوين في اتجاه تحسين معايير ولوجها وتجديد أدوارها ومهامها و  •

 ؛تكوين هيئاتها وتأهيلها املستمر

البيداغوجية، في اتجاه تخفيفها وتنويعها وتوجيهها نحو البناء الفكري  ق والطر في املناهج والبرامج إعادة النظر  •

 ؛ للمتعلم واملتعلمة وتنمية مهارات املالحظة والتحليل والتفكير النقدي لديهما

 ؛ اللغوي اعتماد هندسة لغوية جديدة ترتكز على التعددية اللغوية والتناوب  •

لتركيز على تثمين التكوين املنهي وتوسيع طاقته االستيعابية واالعتراف بدوره ومكانته، باعتباره فضاء خصبا ا •

 ؛للمهارات الفردية الكفيلة باالستجابة ملتطلبات النمو التنافس ي لالقتصاد ولحاجيات املقاولة 

عتمد على ترسيخ املسؤولية لدى الفاعلين اعتماد قواعد الحكامة الجيدة املبنية على النجاعة والفعالية، التي ت •

  ؛ في انسجام مع الجهوية املتقدمة والتقائية السياسات العمومية وترشيد املوارد والوسائل ونهج الالمركزية

النهوض الفعال واملستمر بالجامعة وبالبح  العلمي واالبتكار وجعلهما في خدمة التنمية واالنخراط في مجتمع  •

 .املعرفة

على ضرورة التمسك بالثوابت والقيم الدينية يتعلق بمدرسة االرتقاء الفردي واملجتمعي، تؤكد الرؤية االستراتيجية  وفيما

والوطنية لبالدنا وبهويتنا في تعدد مكوناتها وتنوع روافدها وترسيخ فضائل املواطنة والديمقراطية والسلوك املدني. كما 

مع املهن الجديدة واملستقبلية، لتوفير أكبر فرص أمام الخريجين للنجاح في حياتهم  التكوينمة ءمالتدعو الرؤية إلى 

 .في تنمية بالدهمسهام واإل واالندماج في مجتمعهم 

 رئيس ي في قطاع التكوين املنهي باملغربفاعل ك نعاش الشغلإأداء جيد ملكت  التكوين املنهي و . 3.2.4

ساسية أمال البشري واليد العاملة املؤهلة رافعة راتيجيات القطاعية التي انطلقت باملغرب، يشكل الرأسفي إطار االست

 .لتقوية القدرة التنافسية من أجل جذب املستثمرين. كما يمثل قطاع التكوين املنهي رهانا للتنمية البشرية باملغرب

% 16بنسبة  2015-2014 وسمملخالل ارتفاع عدد املتدربين  كما يتضح من ،حقق قطاع التكوين املنهي تقدما مهماوقد 

ستمكن و  .متدرب 722.000رب املا يق( ليصل مجموع املتدربين 2014-2013 وسممل 153.430متدرب مقابل  177.870)

 2017قعة سنة متو متدرب  1.132.078) 2017من تحقيق هدف تكوين مليون شاب متدرب في أفق سنة هذه الوتيرة 

 (.2016 سنة 916.856مقابل 

لعدد املقاعد البيداغوجية  ضطردمن تحقيق نمو م 2017املرحلة الخامسة من مخطط التنمية في أفق  ذتنفيومكن 

ومن حي   .2014-2013مقعد سنة  310.439كتب مقابل املحسب احصائيات  370.000لتصل  2015-2014لسنة 

-2014 وسمبرسم ممؤسسة  336إلى اإلجمالي ليصل العدد  ،مؤسسة جديدة 15إحداث  2015، عرفت سنة اتمكانياإل 

2015. 

%( 66فئة تقني وتقني متخصص ) خص هذا العرض، 2015سنة  خالل ومن حي  عرض التكوين املقدم حسب املستوى 

% ولقطاع 37تكوين املخصص للقطاع الصناعي %(. وحسب القطاع، يمثل عرض ال12%( والتخصص )22والتأهيل )

 .%18% ولقطاع البناء 26الخدمات 

 امقعد 78.300 حوالي ،2017مكانيات التكوين املقدم في أفق إ% من 50 بلوغوشمل التكوين بالتناوب، الذي يهدف إلى 

ة بالتشاور مع املهنيين والقيام جمالية. كما سيساهم فتح قطاعات جديدمكانيات اإل % من اإل 21بيداغوجيا، أي بنسبة 
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 الدعمالتكوين بالتناوب وتقوية مهارات التدريس في تحقيق هذا الهدف. كما سيمكن  نظامبحمالت توعية وتعزيز 

( من دعم أفضل لقابلية الشباب للتشغيل وتلبية 2016-2015لسنة  امبرمج امقعد 91.173املستمر للتكوين التأهيلي )

 .اجات الدقيقة للمقاوالتاالحتي

حي  تم، على مستوى هندسة التكوين،  ،بالتحسين املستمر لجودة التكوينات 2015مخطط العمل لسنة  كما اهتم

 البناءو الجلد، و الصناعة الغذائية، و تطوير مجموعة من البرامج لفائدة القطاعات التي تنشط في مجال الطيران، 

مهن و الطاقات املتجددة، عالم واالتصال و وتكنولوجيات اإل السياحة، و  ل واللوجستيك،النقو ، واألشغال العمومية

 ...صحي،الشبه القطاع الكولف و 

هيكلة مهام الشبابيك عادة إو حامل مشروع  1.500وفيما يخص دعم خلق املقاوالت الصغرى، قام املكتب بتكوين 

تمويل )املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، جمعيات القروض جل تسهيل الولوج للأوتطوير الشراكة الجهوية من 

طار الشراكات: مؤسسة محمد الخامس للتضامن "مركز إاألنشطة املندرجة في  واصلةومتعاونيات،...( الالصغرى، 

 ...الدولي للشغل، كتبل" التابع للمعم"، برنامج "شباب في ال اجد صغيرةالاملقاوالت 

 الصحة: تحديات مهمة الزالت قائمة قطاع .3.4

 استمرار تحسن أهم املؤشرات الصحية. 1.3.4

أو بتوفير املوارد البشرية الطبية والشبه طبية أو تم بذل جهود مهمة في مجال الصحة سواء تعلق األمر بالبنيات التحتية 

تواصل في مؤشرات العرض الصحي وفي مفي إطار تفعيل مختلف البرامج الصحية. ونتيجة لذلك، تم تسجيل تحسن 

شبه مؤشرات الوفيات وأمد الحياة. وتظل مجموعة من التحديات قائمة تتعلق باألساس بنقص املوارد البشرية الطبية و 

 .طبية وبارتفاع الفوارق في الولوج للخدمات الصحية بين املجال الحضري واملجال القروي واملناطق املعزولةال

 م متواصل يحتاج إلى دعم أكبرالعرض الصحي: تقد

طبيب لكل مقابل  2013سنة شخص  1.662طبيب لكل تسجيل نسبة تصل إلى بواصل التأطير الطبي منحاه التصاعدي 

وباملقابل،  .2001سنويا منذ  %4 نسبةنتيجة االرتفاع املتواصل في عدد األطباء الذي تزايد ب ،2001سنة شخص  2.252

في نسبة  يبنس( مع تسجيل استقرار 2013و 2001كمعدل سنوي ما بين  %1) طبي تطورا محدودا الشبه أطير عرف الت

. مما يحتم 2001سنة  1.105مقابل  2013سنة شخص  1.095ممرض لكل ت هذه النسبة غلبطبي حي  الشبه التأطير 

القطاع من املوارد البشرية الصحية ة لالستجابة لحاجيات ضرورة الرفع من عدد املوارد البشرية الطبية والشبه طبي

 (.ممرض وممرضة 9.000طبيب و 6.000)

والشرق  إفريقياطبية باملغرب ضعيفة مقارنة مع املستويات املسجلة في جهة شمال الشبه الكثافة الطبية و  كما تظل

نسمة بجهة شمال  10.000طبيب لكل  7,5 نسمة باملغرب مقابل 10.000ممرض وممرضة لكل  8,9طبيب و 6,2األوسط: 

والشرق األوسط. إضافة إلى ذلك، يالحظ انعدام التوازن في توزيع املوارد البشرية حسب الجهات، حي  يستأثر  إفريقيا

لى منهم فقط يمارسون بالعالم القروي، مما يؤثر ع %24 ،في حينطباء األ من  %45 حواليالرباط ب-محور الدار البيضاء

والتي انخفضت  ،منهم ينحدرون من القطاع العام( %81، شخص 5.341طبيب لكل باألطباء ) 82تغطية األقاليم القروية

شبه (. ويتفاقم الفارق بين املجالين الحضري و شخص 1.434طبيب لكل ) 2011مرات عن باقي األقاليم سنة  3,3 حواليب

                                                 
82
 من مجموع السكان على املستوى الوطني. %17، حوالي %25تمثل األقاليم التي ال يتجاوز معدل تحضرها نسبة  
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الدار مرات من تلك املسجلة بمدينة  7( مثال، نسبة تغطية أقل شخص 4.692يب لكل طبمديونة ) الحضري. إذ تسجل

 (.شخص 650لكل طبيب البيضاء )

 2013مؤسسة صحية أساسية سنة  2.759تطوره ليصل إلى  واصلوفيما يخص عرض العالجات الصحية األولية، فقد 

طرد في عدد األشخاص لكل ض. وأدى ذلك إلى انخفاض م2013 -2001فترة خالل ال %1,4بمعدل ارتفاع سنوي يناهز 

 .2001سنة  12.400مقابل  2013سنة  11.943مؤسسة صحية أساسية والذي بلغ 

 27.706بسعة تصل إلى  2013سنة  143إلى  2011سنة  120ستشفائية من ومن ناحية أخرى، انتقل عدد املؤسسات اإل  

باملركز اإلستشفاعي الجامعي بوجدة العمل انطالق وسيمكن  شخص لكل سرير. 1.177، أي بمعدل2013سرير سنة 

سرير( وبطنجة من تعزيز السعة السريرية للمستشفيات  841واإلنجاز املرتقب للمركز اإلستشفاعي الجامعي بأكادير )

 .العمومية

همة، خاصة في العالم القروي وفي وعلى الرغم من هذه اإلنجازات، تبقى الحاجيات من البنيات التحتية الصحية م

أكرر تبدو أن التغطية االستشفائية  إال .املناطق املعزولة، حي  تعاني الساكنة من صعوبة الولوج للخدمات الصحية

الساقية الحمراء، الشاوية -بوجدور -توازنا على املستوى الترابي مقارنة بالتغطية الطبية حي  تسجل ست جهات )العيون 

من ساكنة املغرب  %39تضم  ،وفاس بوملان ،زعير، البيضاء الكبرى -زمور -سال-س تافياللت، الرباطورديغة، مكنا

الساقية -بوجدور -من السعة االستشفائية( نسبة تغطية تفوق املعدل الوطني كجهة العيون  %52 حواليوتستأثر ب

وجهة لتطوير التغطية الصحية الجهود املستمكن شخص لكل سرير. و  746الحمراء التي تبلغ السعة السريرية بها 

املتنقلة، خصوصا املستشفيات امليدانية والتي تقدم عالجات صحية للقرب بشكل دوري للساكنة املعزولة، نسبيا من 

املقترح من قبل  28.15أخرى، سيمكن مشروع القانون معالجة املشاكل املتعلقة بالولوج للخدمات الصحية. ومن جهة 

الخدمة الصحية الوطنية، من االستجابة لبعض متطلبات القطاع من املوارد البشرية الطبية وزارة الصحة واملتعلق ب

 .طبية وتوزيعها بشكل عادل على مستوى التراب الوطنيالشبه و 

االرتفاع املتواصل ألمد الحياة  من خالليتجسد والذي صحة الساكنة  على مستوى وبصفة عامة، نالحظ تحسنا عاما 

 .م في املؤشرات املتعلقة بالوفياتهاالدة والتحسن العند الو 

 في مؤشرات الوفيات وأمد الحياة عند الوالدة جيدتحسن 

على أمد الحياة عند الوالدة الذي عرف  إيجابي كان لتحسين ظروف العيش وتكثيف برامج الوقاية من األمراض، أثرلقد 

هذه وقد انعكست العشرية األخيرة.  خاللسنوات  4,9 نحوقدر بدة تبزياأي  ،2011سنة  74,9ارتفاعا مستمرا ليصل إلى 

انخفضت نسبة وفيات  فقدعلى مستوى الوفيات خصوصا وفيات األمهات واألطفال.  ،بشكل إيجابي ،الجهود أيضا

أي  ،2010-2009سنة والدة حية  مئة ألفلكل  112لتصل إلى  2004-2003األمهات بأكرر من النصف مقارنة بسنة 

حي  أن نسبة وفيات األمهات في  ،أن فوارق مهمة حسب وسط اإلقامة تظل قائمة غير .%50,7 حواليبتراجع يقدر ب

مئة لكل  73 مقابل والدة حية مئة ألفلكل  148الوسط القروي تفوق بشكل ملحوظ تلك املسجلة في الوسط الحضري: 

  .في الوسط الحضري والدة حية  ألف

ة الوالدة في املستشفيات العمومية وتحسين مؤشرات تتبع الحمل والتكفل بالعالجات االستعجالية وقد ساهمت مجاني

  .أثناء الوالدة بشكل كبير في تحقيق هذه النتيجة

بالنسبة والدة حية  ألفلكل  28,8أما فيما يخص مؤشرات وفيات األطفال، فقد سجلت كذلك انخفاضا مهما لتصل إلى 

بالنسبة والدة حية  ألفلكل  30,5( وإلى 2004-2003سنة والدة حية  ألفلكل  40) 2011سنة خالل  السنةلألطفال دون 
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بنسب متفاوتة. كان وشمل هذا التقدم جميع الجهات وإن  (.2004-2003لأللف سنة  47خامسة )لألطفال دون سن ال

 .اقتصادياللمغرب أخرى مماثلة نجازات التي حققتها دول اإل بويظل معدل وفيات األطفال مرتفعا إذا ما قورن 

 أهم التدابير املتخذة في إطار تفعيل اإلستراتيجية القطاعية للصحة. 2.3.4

التي تندرج في إطار نجازات اإل تم تحقيق مجموعة من ، 2016-2012في إطار تفعيل االستراتيجة القطاعية للصحة 

الساكنة املستفيدة من التغطية الصحية األساسية، وتحسين  حجم مواصلة الجهود لدعم صحة األم والطفل، وتوسيع

التكفل بالحاالت االستعجالية، خاصة في العالم القروي، إضافة إلى التدابير املتخذة لتعزيز وحماية الصحة النفسية 

 .والعقلية وتشجيع االستثمار الخاص في الصحة

 تعزيز صحة األم والطفل

، اتخذت وزارة الصحة 2016-2012قليص الوفيات بالنسبة لألمهات واألطفال في إطار مواصلة تفعيل خطة تسريع ت

 :األخيرة، من أبرزها مجموعة من اإلجراءات خالل السنوات الثالث

توسيع مجاالت تطبيق املجانية لتشمل، باإلضافة للوالدة والعمليات القيصرية، التكفل بمضاعفات الحمل  •

 ؛ بع الحملوالتحاليل البيولوجية خالل مرحلة تت

 ؛جماعة قروية جديدة تعاني من العزلة 20توسيع نطاق الخدمات الطبية االستعجالية بالوسط القروي لتشمل  •

في منهي  400 دالئل للممارسات الطبية الجيدة للتكفل باملضاعفات الناجمة عن الحمل والوالدة مع تكوين 8إعداد  •

 .؛ لصحةمجال ا

 .الولوج ملؤسسات العالج والتنسيق بين مختلف مستويات العالج إحداث مسالك العالج لتسهيل •

 املستعجالت الطبية باملرض ى داخل لتكفل ا

انطالقته الذي أعطى و املستعجالت الطبية باملرض ى داخل في إطار مواصلة الجهود لتفعيل املخطط الوطني للتكفل 

 3اقتناء  مجموعة من التدابير. ونخص بالذكر، رساء، تم إ2013مارس  5 بتاريخصاحب الجاللة امللك محمد السادس 

 وحدة للمستعجالت الطبية للقرب 46 ، وإحداثمروحيات للنقل الصحي االستعجالي لكل من مراكش، وجدة والعيون 

  .وإطالق أول مستشفى مدني متنقل وتشغيل رقم النداء الوطني املوحد للمستعجالت ،2012سنة  منذ

 روية املعزولة للعالجات الصحيةتحسين ولوج الساكنة الق

، 2015يوليوز  6من أجل تحسين ولوج الساكنة القروية املعزولة للعالجات الصحية، أطلقت وزارة الصحة، في 

الذي تصل طاقته  ،ويستهدف هذا املستشفى .إقليم الحوز باملستشفى املدني املتنقل بالجماعة القروية لتغدوين، 

ن شخص يعانون من العزلة والفقر. وسيؤمن هذا املستشفى مجموعة م 155.729يقارب سرير، ما  30االستيعابية إلى 

في مختلف التخصصات الطبية والجراحية لفائدة ساكنة ثماني جماعات قروية  الخدمات العالجية واالستشفائية

  .باإلقليم

 94.926استهدف في مرحلة أولى ، نيالذي يعد األول من نوعه على الصعيد الوطو  ر اإلشارة، إلى أن هذا املستشفى،وتجد

  .ثاني محطة له ، وهو اآلن فيجماعة مجاورة لها 11وبإقليم ميدلت شخص من ساكنة جماعة بومية 
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 الصحة النفسية والعقلية

جل النهوض بالصحة النفسية والعقلية ومكافحة اإلدمان وتحسين التكفل باملرض ى الذين يعانون من األمراض أمن 

والعقلية، اتخذت وزارة الصحة مجموعة من التدابير في إطار املخطط الوطني للتكفل باألمراض العقلية النفسية 

أكادير وقلعة السراغنة  بناء ثالثة مستشفيات جهوية متخصصة لألمراض العقلية بكل منبرمجة والنفسية، من بينها، 

ستشفى الجديد لألمراض العقلية والنفسية تشغيل املو مصالح مندمجة للطب النفس ي،  إحداث سبعو والقنيطرة، 

 ،الناظور وتطوانو مراكش، و الرباط، و وجدة، بينها مراكز ب من ،مراكز لعالج اإلدمان ةسبعسرير( وفتح 120 بوجدة )

 .2015يوليوز  11عالجة اإلدمان بطنجة الذي دشنه امللك محمد السادس في ملإضافة إلى مركز 

التي أطلقتها وزارة الصحة إلجالء املرض ى النفسيين الذين كانوا محتجزين بمحيط  كرامة"مبادرة "في هذا اإلطار وتندرج 

بتنسيق مع السلطات املحلية وبمساهمة  2015يونيو  11في  افعلي تنطلاضريح "بويا عمر". واستمرت هذه العملية، التي 

ه العملية، عبأت وزارة الصحة إمكانيات مهمة تمثلت في توسيع . وإلنجاح هذ2015يونيو  29املجتمع املدني، إلى غاية 

ممرضا متخصصين في الطب النفس ي، ورصد  122طبيبا و 34الطاقة االستيعابية ملستشفيات الطب النفس ي، وتوظيف 

  ....مليون درهم القتناء أدوية الطب النفس ي، 40غالف مالي قدره 

 توسيع التغطية الصحية األساسية

مليون مستفيد  8، من تغطية ما يقارب 2005التأمين اإلجباري عن املرض، منذ الشروع في تطبيقه في غشت مكن نظام 

مليون شخص ينتمون للقطاع العام. ويبلغ عدد  2,9مليون شخص ينتمون للقطاع الخاص و 5,1من بينهم  2013سنة 

 .تفيدينمن مجموع املس %80مليون شخص، أي ما يعادل  6,5املستفيدين النشيطين 

على  2015غشت  19وسيرتفع عدد املستفيدين من نظام التأمين اإلجباري عن املرض إثر مصادقة مجلس الحكومة في 

هذا مقتض ى فباملتعلق بنظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض الخاص بالطلبة.  12-116مرسوم تطبيق القانون 

، سيستفيد الطلبة املؤهلون من نفس سلة 2016-2015لسنة الدراسية القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ خالل ا

 .عالجات التأمين اإلجباري عن املرض الخاص بموظفي القطاع العام

مخصصة  %32,3منها ، 2013مليار درهم سنة  5,5وفيما يخص نفقات نظام التأمين اإلجباري عن املرض، فقد بلغت 

 .مخصصة لألمراض املزمنة %49,3لألدوية و

 استفادتجاوز الفئة املستهدفة، حي  التعميم الفعلي لهذا النظام من مكن وبالنسبة لنظام املساعدة الطبية للمعوزين، 

. ولإلشارة، فإن 3.287.230 عدد األسر املسجلةبلغ كما  .2015 يوليوز  10غاية مليون شخص إلى  8,78 من هذا النظام

املناطق  منهم ينحدرون من %47ينتمون إلى املناطق الحضرية ومنهم  %53و لفقراء،من املستفيدين يعدون من ا 84%

 .%38نحو وقد مكن تعميم نظام املساعدة الطبية من خفض نسبة النفقات املباشرة لألسر ب .القروية

 نحوتقدر بي والتفي إطار "صندوق التماسك االجتماعي"  ،من دفعات 2014إضافة إلى ذلك، استفادت وزارة الصحة في 

 تعميم نظام املساعدة الطبية.برتبطة مليار درهم لتمويل الحاجيات امل 1,2

 تحسين الولوج لألدوية

دواء  2.000في إطار مواصلة الجهود الهادفة لتحسين ولوج الساكنة لألدوية، أقدمت وزارة الصحة على خفض أثمنة 

  إلى قائمة األدوية املعوض عنها. ادواء جديد 32افة مخصصة أساسا للتكفل باألمراض املزمنة وعلى إض
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 قطاع الصحةإلى فتح املجال لدخول الرأسمال الخاص  .3.3.4

أهمية متطلبات النجاعة والجودة بالنسبة  واجهها القطاع الخاص الصحي وأمامبالنظر إلى التحديات املهمة التي ي

-15-1املتعلق بمزاولة مهنة الطب )ظهير  94-10املعدل للقانون  13-131لألنظمة الصحية، تمت املصادقة على القانون 

 (.2015فبراير  19ربيع الثاني املوافق ل  29، املؤرخ بتاريخ 26

مهمة تتجلى في فتح آفاق جديدة ملمارسة الطب بالنسبة  عديالتهذا املشروع تيحمل مقارنة مع القانون السابق، و 

ألطباء غير املقيمين لاملغرب والذين أقاموا فيه ملدة عشر سنوات فأكرر. ويجيز القانون لألطباء األجانب الذين ولدوا ب

سواء بمركز استشفاعي جهوي أو جامعي إذا دعت  قطاع العاماليوما في  30ممارسة الطب باملغرب ملدة إجمالية ال تتعدى 

تصاص أو التقنية الطبية ال تستعمل في املغرب أو في أو في القطاع الخاص إذا كان االخ ،إلى ذلكضرورة التكوين الطبي 

 .الطبية املسموح بها افلو إطار الق

عيادات طبية مجتمعة  فتحاملتعلقة بالعيادة الطبية وذلك بالسماح ب قتضياتمشروع القانون امليحين ومن جهة أخرى،  

مساعدة  ،يملك عيادة طبية ،طبيبقبول مكانية ها واشتغالها. ويعترف النص أيضا للمرة األولى بإإحداثمع تحديد طريقة 

زميل له في املهنة دون أن يتوفر هذا األخير على عنوان منهي. ويخول له أيضا اللجوء إلى طبيب مساعد في حالة املرض أو 

 .تلبية حاجيات الصحة العامةل

أو من أي شخصية  همكونة من أطباء أو غير املة إعطاء الشركات التجاري فيهذا القانون  اأتى بهالتي بير اتدالأهم  تتمثل

 ةطيشر  ،اعتبارية خاضعة للقانون الخاص وال تتوخى الربح، الفرصة المتالك أو حيازة أجزاء من رأسمال مصحات خاصة

 .مهام اإلدارة الطبية لهيئة الوطنية لألطباء فئة أطباء القطاع الخاصباطبيب مسجل  يتولىأن 

، على اتفاقية 2015يوليوز  29كامال في تنمية النظام الصحي، تم التوقيع، في  امن لعب دوره ةالطبي هيئةالتمكن تول 

مليون درهم مخصصة  40شراكة بين وزارة االقتصاد واملالية، ووزارة الصحة ورئيس الهيئة الوطنية لألطباء بقيمة 

 قياماملقر املركزي للهيئة. وستمكن هذه االتفاقية الهيئة الوطنية لألطباء من ال مراكز جهوية وإعادة تأهيل 8لتجهيز 

 .املتعلق بممارسة مهنة الطب 94-10املتعلق بهيئة األطباء والقانون  12-08بمهامها في سياق املصادقة على القانون 

  2015 انخراط املغرب في التوجها ت الدولية ألهداف التنمية املستدامة ملا بعد. 4.4

إطارا للتنمية والشراكة في العالم. وقد مكن االلتزام ، 2000شكلت أهداف األلفية من أجل التنمية منذ تبنيها في سنة 

 .من تحقيق تقدم ملحوظ في العديد من املجاالت 2015فق أالجاد ملختلف البلدان من أجل بلوغ هذه األهداف في 

من أجل تحقيق الرخاء واإلنصاف والحرية والكرامة والسالم في العالم بتصور ، 2015وستستمر الجهود املبذولة ما بعد 

حي  يجب أن تصبح التنمية املستدامة، التي تروم النمو االقتصادي والعدالة االجتماعية وتدبير  ،إطار استراتيجي جديد

 .أساسياالبيئة، محورا عامليا 

  أللفية من أجل التنميةإنجازات واعدة في مجال بلوغ أهداف ا. 1.4.4

في الهدف األول والهدف السادس وبعض املرامي من الهدف السابع  2015تتجلى األهداف التي تم بلوغها قبل نهاية 

النتائج املحصلة في مجال محاربة الفقر جد إيجابية، مع تسجيل نسبة إنجاز تفوق  تظلوالثامن. فبالنسبة للهدف األول، 

كما  .معدل الفقر ألقل من دوالر أمريكي واحد في اليوم لكل شخصلقضاء بشكل كلي على ، حي  تم االهدف املسطر

املحدد )من  بلوغ هدف محاربة الجوع قبل املوعدبتمكن املغرب من خفض نسبة سوء التغذية إلى النصف، مما سمح 

 (.2014سنة  %0,1إلى  1985سنة  4,6%
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تم تحقيق املرمى الذي يهدف إلى املكتسبة )السيدا( وأمراض أخرى"، فقد  "محاربة داء املناعة 6وفيما يتعلق بالهدف  

، حي  لم يتم تسجيل أية حالة إصابة باملالريا 2006وذلك منذ  2015القضاء على حمى املستنقعات )املالريا( في أفق 

 .املحلية منذ ذلك الحين

انتقل  ، حي 2006ية للماء الصالح للشرب منذ سنة ، فقد تم بلوغ مرمى تعميم ولوج الساكنة الحضر 7وبالنسبة للهدف 

كما تم بلوغ املرامي . 2014سنة  %94,5إلى  1994سنة  %14من ية للماء الصالح للشرب و ر قولوج الساكنة المعدل 

 1000والخاصة بعدد خطوط الهاتف الثابت وعدد املنخرطين في الهاتف النقال وفي األنترنت لكل  8املتعلقة بالهدف 

 .2011ص منذ سنة شخ

هناك احتمال كبير ، 2. فبالنسبة للهدف 7و 3و 2لبلوغ بعض املرامي لألهداف ة واعدومن جهة أخرى، هناك آفاق 

الوسائل من أجل إتمام سلك كامل من التعليم االبتداعي، حي  تم  لتحقيق املرمى الذي يهدف إلى منح جميع األطفال

بالقراءة والكتابة م ااإلملكما أن معدل  .2014-2013سنة  %99,5تمدرس في السلك االبتداعي تصل إلى تسجيل نسبة 

فإن املغرب مطالب ببذل املزيد من بالرغم من ذلك، و  . %68إلى  %57منتقال من  2014و 2004نقطة بين  11ارتفع ب 

خاصة بالعالم القروي ولدى ا ملحاربة األمية وكذ ،املجهودات لتحسين نسب التمدرس بالتعليم اإلعدادي والثانوي 

 النساء. 

، تعتبر النتائج التي تم تحقيقها في مجال التكافؤ بين الجنسين في التعليم االبتداعي والثانوي 3وفيما يخص الهدف 

معطيات  وتعكسفي التعليم الثانوي.  %92,3في التعليم االبتداعي و %91التكافؤ بين الجنسين  مشجعة، حي  بلغ مؤشر

 ويبقى .2015فق أتعميمه في آفاقا جيدة ل اكنة الحضرية إلى التطهير السائلالخاص بولوج السو ، 7املتعلق بالهدف املرمى 

حي  تراجع معدل الساكنة  ،2020لسكن غير الالئق في أفق نفس الش يء بالنسبة للمرمى الخاص بمحاربة جميع أشكال ا

  .2012% سنة 5,9إلى  1994% سنة 9,2الحضرية التي تقطن دور الصفيح من 

بذل جهود إضافية لبلوغها. ففي مجال محاربة األمية، ال يزال  7و 5و 4و 3و 2في حين، تتطلب بعض مرامي األهداف 

 10 سيما في املجال القروي، حي  أن معدل اإلملام بالقراءة والكتابة للسكان البالغين املغرب بعيدا عن تحقيق الهدف، ال

مستهدفة تصل  نسبةمقابل  2012في العالم القروي سنة  %48,8على املستوى الوطني و %63,3سنوات فأكرر ال يتعدى 

 .2015سنة  %80إلى 

(، خصوصا في مجال التشغيل 3ن الجنسين )الهدف إضافة إلى ذلك، يجب بذل جهود إضافية في مجال املساواة بي

معدل يبقى كما (. 2014سنة  %25,3) معدل نشاط النساء غير كاف ظليوالولوج إلى املناصب السياسية. وهكذا، 

 النساء ية، بينما سجلت تمثيل(2007سنة  %10,5مقابل  2011 % سنة17املقاعد التي تحتلها النساء في البرملان ضعيفا )

نسبة النساء في انتقلت في حين، (. 1997سنة  %0,7مقابل  2015 % سنة27على مستوى الجماعات الترابية تطورا مهما )

 .2014سنة % 16,4إلى مناصب املسؤولية بالوظيفة العمومية 

اعفة الجهود من رغم التقدم الكبير الذي تم إحرازه، يجب مضو ، 5و 4وفيما يخص أهداف األلفية من أجل التنمية 

 %66,3 نحوأجل تحقيق الهدف املنشود: خفض وفيات األطفال دون الخامسة بأكرر من النصف ووفيات األمهات ب

 83مقارنة مع السنة املرجعية. كما الزال داء السل يمثل مشكلة صحية باملغرب، رغم انخفاض معدل الحاالت املسجلة: 

 .1990شخص سنة  مئة ألفحالة لكل  113مقابل  2012شخص سنة  مئة ألفحالة لكل 

% متوقعة 96) 2015تعميم ولوج الساكنة القروية للماء الصالح للشرب سنة بعد يتم  ملفإنه ، 7وبخصوص الهدف 

حول معالجة مسألة الديون في البلدان النامية  8(. كما يبقى املرمى املتعلق بالهدف 2012% سنة 93مقابل  2016سنة 
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بارتفاع بنسبة  2014مليار درهم عند نهاية سنة  277,7ارتفع الدين العمومي الخارجي للمغرب إلى  حي ، بعيد التحقيق

 .2013% مقارنة مع سنة 18,3

 2015التوجهات الوطنية على مستوى أهداف التنمية املستدامة ما بعد . 2.4.4

من أجل إعطاء الكلمة  2013مارس  31فبراير و بمبادرة من األمم املتحدة باملغرب، تم إطالق عدة مفاوضات بين فاتح

 . الخاصة بعالم الغدللعديد من األطراف الفاعلة من أجل التعبير عن تطلعاتها وتصورها حول أولويات التنمية 

الحكامة و وقد تم التعبير عن هذه التطلعات من خالل خمس موضوعات قطاعية: الحقوق االقتصادية واالجتماعية، 

وكذا موضوعين أفقيين: حقوق االنسان  ،السلم واألمن، والتنسيق وتمويل التنميةو البيئة املستدامة، و ، ودولة القانون 

 .ومحاربة الرشوة

خصوصا فيما يتعلق بولوج الجميع إلى  ،2015ونظرا لبعده االستراتيجي، فقد تم التأكيد على أولوية قطاع التعليم ملا بعد 

 .دماج أفضل وبكفاءات مالئمة لحاجيات سوق الشغلجودة عالية يمكن من ان يذتعليم 

ويعد ولوج جميع السكان لخدمات صحية ذات جودة عالية رهانا كبيرا. ونخص بالذكر، توسيع العرض الصحي، والتوسع 

الجغرافي باإلضافة إلى تطوير سياسة القرب خصوصا بالجهات املعزولة التي ال تستفيد بشكل كاف من الخدمات 

في مجال الصحة، ضمان تغطية ستهداف الساكنة ذات االحتياجات الخاصة. ومن بين األولويات أيضا الصحية مع ا

 .صحية للجميع، والرفع من مخصصات ميزانية وزارة الصحة

يضمن  وفي مجال التشغيل، تتلخص أهم األولويات في الحصول على شغل الئق في إطار نمو اقتصادي مستدام

، وتتعلق لألشخاص خصوصا النساء. وتجدر اإلشارة إلى أهمية اتخاذ تدابير للحد من البطالةاالستقاللية االقتصادية 

مساندة القطاع الخاص، وإنعاش االستثمارات، وولوج املقاوالت الصغرى واملتوسطة للتمويل وتسهيل اإلجراءات ب أساسا

 .لتنمية األنشطة املدرة للدخل باإلضافة إلى إنعاش التكوين املنهي

حي  يعتبر تطوير آليات الرقابة للطبقة  ،2015واحترام دولة القانون من األولويات ملا بعد  تعد الحكامة الجيدةكما 

السياسية وتعزيز الشفافية وربط املسؤولية باملحاسبة ألصحاب القرار السياس ي أمرا مهما كذلك. إضافة إلى ضرورة 

ر النساء املنتخبات في الهياكل السياسية وبدور النساء القرويات في تشجيع مشاركة النساء في السياسة مع االعتراف بدو 

 .التنمية

أما فيما يتعلق بحماية البيئة املستدامة، فيعتبر احترام البيئة سلوكا حضاريا. وتتمحور االنشغاالت املعبر عنها حول 

رادة حقيقية ملعاقبة امللوثين وتوعية جودة العيش، وتلقين القيم لألجيال القادمة وحماية الرروة الطبيعية مع وجود إ

األطفال حول حماية البيئة. وبخصوص تحقيق السلم واألمن، فاملغاربة واعون أن األمن يهم بشكل مباشر كل األفراد وكل 

  .الجماعات

يضا إلى جنوب ومع تعزيز دور األمم املتحدة. وقد تمت اإلشارة أ-وازي مع التعاون جنوبتويتماش ى تمويل التنمية بشكل م

جنوب، -األشخاص، وذلك من خالل دعم االندماج الجهوي والتعاون جنوب لقنضرورة إنعاش املبادالت الدولية وت

 .فاعلين في التنميةواندماج الكفاءات واألطر املغاربة املقيمين بالخارج باعتبارهم 

محاربة الرشوة والزبونية تساهم في ولوج ويتوخى املغاربة أيضا نفس الحقوق للجميع دون تمييز وفوارق. وهم واعون أن 

وكذا  ،الجميع للحقوق األساسية. فإدراج نظام للرقابة وآليات للعقوبات الزجرية من شأنها تعزيز املساواة في الحظوظ

 .الولوج لسوق الشغل والتعليم والصحة
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هدفا للتنمية املستدامة  17 تحديد، تم 2015غشت  12بتاريخ  ،قرار رئيس الجمعية العامة لألمم املتحدةومن خالل 

والتي انعقدت  2015مرمى تم طرحها خالل قمة األمم املتحدة املخصصة لتبني برنامج التنمية املستدامة ملا بعد  169و

  بنيويورك. 2015شتنبر  27و 25بين 

 عوزةاءات التي تستهدف الفئات املاإلجر . 5.4

% من امليزانية العامة. كما يتم منح اهتمام خاص 54لقطاعات االجتماعية تفوق ترصد الدولة موارد مالية مهمة لتمويل ا

الستهداف الفئات االجتماعية الهشة والضعيفة من خالل تنفيذ عدد من البرامج التي تهدف إلى تحسين ظروفهم 

 .املعيشية والحد من الفوارق االجتماعية

زة، وذلك من خالل من أجل تعزيز اإلجراءات لصالح الفئات املعو  بذلت الحكومة مجهودات كبيرة، املنطلق ذاهمن و 

باإلضافة إلى صندوق دعم األرامل وصندوق  ،املبادرة الوطنية للتنمية البشرية وصندوق دعم التماسك االجتماعي برامج

البنية التحتية إلى القروية لتحسين ولوج الساكنة  جهودهاالتكافل العائلي. كما التزمت الحكومة، أيضا، بمواصلة 

 .األساسية

 2014-2005خالل الفترة ة قنعمزات املبادرة الوطنية للتنمية البشرية: إنجا. 6.4

، من قبل جاللة امللك محمد السادس، 2005ماي  18 بتاريخانطالقة املبادرة الوطنية للتنمية البشرية،  منذ إعطاء

صاء االجتماعي، وال سيما من خالل تعزيز القدرات املحلية وتحسين املبادرة محاربة الفقر والهشاشة واالق واصلت

 .الظروف املعيشية والولوج للخدمات والبنية التحتية األساسية وتشجيع األنشطة املدرة للدخل

مليون مستفيد، وذلك من خالل  9,7، أكرر من 2014-2005الفترة  خاللشملت املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و 

 29,1نشاط مدر للدخل، بغالف مالي إجمالي ناهز  7.432 نشاط للتنمية، منها 8.294مشروع و 38.341كرر من تنفيذ أ

% 41رافعة مكنت من تعبئة أي كمليار درهم،  17,2أكرر من بفيه املبادرة الوطنية للتنمية البشرية  تساهممليار درهم، 

 .من هذا املبلغ ممولة من طرف الشركاء

فيه حصة املبادرة  بلغتمليار درهم،  4,32 نحوأهيل املجال الترابي، كلف البرنامج غالفا ماليا قدر بوبخصوص برنامج ت

مليار درهم  21,52% )أي 79% لفائدة مليون مستفيد. وبذلك، بلغ معدل برمجة االعتمادات 51الوطنية للتنمية البشرية 

 .مليار درهم 27,25لي املخصص للمبادرة الوطنية بمرحلتيها بلغ بالنسبة للبرامج الخمسة(، مع العلم أن الغالف اإلجما

مشروعا ونشاطا، أي ما يمثل  20.186يمثل لوحده  حي ويظهر تحليل اإلنجازات حسب البرنامج هيمنة البرنامج األفقي، 

  نسبة مليون مستفيد. ومن حي 2,6% من العدد اإلجمالي املسجل خالل تلك الفترة، باإلضافة إلى أكرر من 43

مليار درهم )أي  8,9محاربة االقصاء االجتماعي في املجال الحضري أعلى معدل حي  بلغ االستثمارات، سجل برنامج 

% من العدد 33مليون مستفيد، أي  3,2(. كما بلغ عدد املستفيدين من البرنامج القروي من مجموع االستثمارات 31%

 .االجمالي

% من الغالف 55فقي واأل البرنامجين الحضري  احصتنية للتنمية البشرية، شكلت وبخصوص تمويل برامج املبادرة الوط

% من الساكنة املستفيدة 57% على التوالي( مع استهداف 26% و29املخصص للمبادرة الوطنية )جمالي اإل املالي 

 .جماليةاإل 

من طرف  فاستهداال من حي  أولوية  وخل، يعتبر قطاع التعليم ذنجازات حسب مجاالت التدأما فيما يخص توزيع اإل 

% من مجموع املشاريع(، تليه 22) اونشاط امشروع 8.155 تجاوز املبادرة الوطنية، حي  شهد أكبر عدد من التدخالت ن

 حواليالشباب والرياضة ب % من مجموع املشاريع(، ثم قطاع20) اونشاط امشروع 7.432 نحواألنشطة املدرة للدخل ب
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%( وفك العزلة لصالح 11) اونشاط امشروع 4.034للشرب  الصالح ءا%(، ثم الولوج للم14) اونشاط امشروع 5.238

، اونشاط امشروع 3.058%(. كما سجل قطاع الصحة 10) اونشاط امشروع 3.728الساكنة القروية )الطرق واملسالك: 

 .ع% من مجموع املشاري8أي ما يمثل 

 يليونمرب اما يققطاع التعليم استهدف  قدوفيما يتعلق بالساكنة املستفيدة من مشاريع وأنشطة املبادرة الوطنية، ف

 .مستفيد 972.000 نحو الكمستفيد والطرق واملس 988.000 حوالييد، ثم قطاع الشباب والرياضة مستف

مليار درهم(  2,9ا إلى أهمية األموال التي رصدتها املبادرة لتمويل املشاريع في قطاعات التربية والتعليم )وتجدر اإلشارة أيض

مليار درهم(  1,8مليار درهم( والشباب والرياضة ) 1,3مياه الشرب )ب التزويدمليار درهم( و  2,1والطرق ) لكواملسا

 (.مليار درهم 1,22والصحة )

"، 2015نجازات، رحب البنك الدولي، في تقريره األخير "وضعية شبكات الرعاية االجتماعية في العالم سنة وبفضل هذه اإل 

دولة ذات  136بين من بمجهودات املغرب من خالل مشروع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية محتال بذلك املرتبة الثالثة 

املبادرات لتحسين أوضاع الفئات الضعيفة. وقد احتلت الهند الدخل املنخفض واملتوسط، الذين تبنوا أفضل البرامج و 

 .واثيوبيا املركزين األول والثاني على التوالي في هذا الترتيب

 برامج البنية التحتية باملجال القروي 

وفك العزلة عن أسرها، للشرب  الصالح اءبامل هاويدتز و الجهود املتواصلة لتوسيع الكهربة باملناطق القروية طار إفي 

ساهمت مختلف برامج البنية التحتية بالوسط القروي )برنامج الكهربة القروية الشاملة، البرنامج الوطني لتزويد العالم 

، 2015عند متم يوليوز % 99,09 بلغت كهربةنسبة القروي باملاء الشروب والبرنامج الوطني للطرق القروية( في تحقيق 

% 78 يصل إلىولوج إلى الطريق عدل بم( وفك العزلة 2014في أواخر سنة  %94,5ن فرص الولوج للماء الشروب )وتحسي

  .2015عند متم يونيو 

 صندوق دعم التماسك االجتماعي

وذلك من أجل تعزيز اإلجراءات االجتماعية لصالح الفئات  2012تم إحداث صندوق دعم التماسك االجتماعي سنة 

سيساهم هذا الصندوق في تمويل النفقات الخاصة بتفعيل نظام املساعدة الطبية )راميد( ودعم التمدرس و  .املعوزة

 والحد من الهدر املدرس ي )برنامج تيسير، برنامج مليون حقيبة،...( وكذا مساعدة األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

 .وبرنامج مساعدة النساء األرامل في وضعية هشاشة

 برنامج تيسير 

في إطار الحد من ظاهرة ، 2008انطالقته خالل سنة عطيت أندرج برنامج "تيسير" للتحويالت املالية املشروطة، الذي ي

درهم بالنسبة للتلميذ الواحد املسجل  140درهم إلى  60املدرس ي بالوسط القروي. ويتراوح مبلغ املنحة الشهرية من  هدرال

 360جماعة قروية منها  434الجهات التي يستهدفها البرنامج ) ىحدإة التي تقع في بإحدى املدارس االبتدائية املستهدف

 4املحددة في نسبة غياب تام ال تتجاوز  املواظبةشروط بجماعة مستهدفة من قبل املبادرة الوطنية( شريطة االلتزام التام 

  .مرات في الشهر

 784.000مقابل  سرةأ 494.000تلميذ و 812.000حوالي  2015-2014وقد بلغ عدد املستفيدين برسم السنة الدراسية 

 . 2014-2013برسم السنة الدراسية أسرة  466.000تلميذ و

ي، ساهم برنامج "تيسير" منذ تفعيله في الحد بشكل كبير من معدل املدرس هدر الومقارنة مع هدف الحد من ظاهرة 

 .%( باملدارس املستهدفة68-%( وفي انخفاض الهدر املدرس ي )60-التغيب عن الدراسة )
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  محفظةاملبادرة امللكية "مليون" 

حسب عدادي واإل تداعي والكتب واملقررات الدراسية على تالميذ التعليم االب اتحفظتتجلى هذه املبادرة في توزيع امل

ما يناهز  2015-2014الدراس ي  املوسممستويات التعليم في الوسطين الحضري والقروي. وقد بلغ عدد املستفيدين خالل 

  .اتلميذ 3.914.949

 برنامج مساعدة النساء األرامل في وضعية هشاشة 

على مشروع  2014أكتوبر  30دق مجلس الحكومة بتاريخ طار جهود الحكومة لدعم األسر الفقيرة والضعيفة، صاإفي 

 .هشاشةد شروط ومعايير األهلية لالستفادة من الدعم املباشر لألرامل في وضعية حدي 791-14-2مرسوم رقم 

 ، ويحدد املبلغ فيهشاشةويقدم هذا املشروع الدعم املباشر لأليتام الذين يتم التكفل بهم من قبل األرامل في وضعية 

شريطة أال يتجاوز  من التكوين املنهيستفيد يسنة، يتابع دراسته أو  21شهريا عن كل طفل ال يتجاوز عمره درهم  350

. وال يحدد املشروع أي حد للسن بالنسبة لأليتام ذوي اإلعاقة الذين تكفلهم األرامل درهم 1050مبلغ االستفادة الشهري 

 .هشاشةفي وضعية 

 لعائليصندوق التكافل ا

 2010الجهود الرامية الى تعزيز التماسك االجتماعي واستمرارية الخلية األسرية، قامت الحكومة ابتداء من سنة طار إفي 

% من عائدات الرسوم 20بإحداث صندوق التكافل العائلي. ويقوم هذا الصندوق، الذي يتم تمويله من خالل تخصيص 

والتدبير، بتقديم دفوعات مسبقة برسم النفقة لفائدة األمهات املطلقات املعوزات داع ياإل القضائية ويديره صندوق 

 حكم 5.969 بتنفيذقام صندوق التكافل العائلي ، 2015شهر شتنبر وحتى متم  2011وألطفالهن. ومنذ انطالقته سنة 

  .قضاعي

 نظام التقاعدصالح إ ةيالجستعا. 7.4

 يبدو جليا أن. و 2015تتوخى الحكومة تفعيله عند نهاية سنة و ألنظمة التقاعد أولوية استعجالية كل اإلصالح املقياس ي يش

: الرفع  لإلصالحالثالث حاور املتفعيل ويبقى من الضروري إصالح وضعية الصندوق املغربي للتقاعد هو األكرر استعجاال. 

مساهمات املستخدمين والتقليص من معاشات التقاعد. وهي في زيادة والسنة،  65لى سن التقاعد ليصل إمن التدريجي 

  .ة سنوات إضافية في انتظار إصالح شامل ألنظمة التقاعددتدابير من شأنها تأجيل العجز بع

طاته حي  يتعين على الصندوق صرف احتيا ،، لم تعد مداخيل الصندوق املغربي للتقاعد تغطي نفقاته2014فمنذ سنة 

 .2015مليار درهم سنة  2,2ليبلغ  تفاقم هذا العجزوسي 2014مليون درهم سنة  936لتغطية عجز بلغ 

، قامت الحكومة بإعداد مشروعي 2015الحكومة عدة تغييرات. ففي بداية سنة اإلصالح الذي قدمته قترح موقد عرف 

 .بالتقاعد قانونين متعلقين بإصالح مقياس ي خاص

الذي يحدد سن موظفي وأعوان الدولة والبلديات واملؤسسات  012.71يهدف األول إلى تتميم وتغيير القانون رقم 

سنة ابتداء من فاتح يناير  62العمومية املنخرطة في نظام املعاشات املدنية. ويتعلق األمر برفع سن التقاعد تدريجيا إلى 

 .2021سنة في أفق  65لتبلغ  2016تة أشهر سنويا ابتداء من فاتح يناير وزيادة تدريجية لهذا السن بس 2015

التقاعد خاصة قيمة املساهمات  مقاييساملتعلق بباقي  011.71فيرمي إلى تغيير وتتميم القانون رقم  ،أما املشروع الثاني

عية املالية للنظام على والقاعدة التي سيتم احتساب املعاش على أساسها. ومن شأن ذلك أن يساهم في تحسين الوض
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وتاريخ نفاذ االحتياطات من  2022إلى  2014املدى القريب واملتوسط ويؤجل تاريخ عجز الصندوق املغربي للتقاعد من 

 .2031إلى  2022

اقتراح بعض الحكومة إلى  لجأت، 2015بعد مفاوضات طويلة مع املركزيات النقابية، منذ أبريل إلى غاية يوليوز و 

اإلصالح املقياس ي لنظام املعاشات املدنية للصندوق املغربي للتقاعد، مع منح امتيازات على مستوى  همتتغييرات ال

 .ت العائلية واملعاش األدنى للتقاعدتعويضاال

ة من سنة على مدى السنوات الثالث القادم 63إلى  60تمديد سن التقاعد من  2015وتقترح الصيغة األخيرة لشهر يوليوز 

% على مدى 28سنة على مدى اربع سنوات، والرفع التدريجي ملساهمة املوظفين والدولة من أجل بلوغ  65أجل رفعها إلى 

أربع سنوات عوض سنتين التي تم اقتراحها خالل العرض الحكومي السابق. كما يقترح العرض الحكومي الجديد اعتماد 

 اعتمادل حساب مبلغ معاش التقاعد عند نهاية سنوات الخدمة وكذا معدل األجور للسنوات الثمانية األخيرة من أج

  نظام تقاعد تكميلي للقطاع العمومي.
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 سياسة ميزاناتية لضمان استدامة املالية العموميةالجزء الثالث : 

ولوياته. فمن أجل مواجهة ارتفاع العجز خالل السنوات األخيرة، إصالح املالية العمومية من ضمن أ ،جعل املغرب

امليزاناتي في ظل ظرفية دولية صعبة، عمدت الحكومة إلى اتخاذ تدابير مهمة من شأنها ضمان استقرار اإلطار 

 املاكرواقتصادي.  

ن املوارد وفي إطار هذا اإلصالح، ركزت السياسة امليزاناتية املتبعة على تعبئة هوامش ميزاناتية للدولة، وذلك عبر تحسي

وترشيد النفقات العمومية. وهكذا، همت اإلجراءات املتخذة على مستوى املوارد تحسين تحصيل املوارد الجبائية وتعبئة 

الهبات واملوارد املتأتية من املؤسسات العمومية. أما املجهودات التي بذلت على مستوى النفقات، فتجلت في مواصلة 

والغازوال  2014والفيول املوجه للكهرباء سنة  2م املوجه للبنزين والفيول رقم إصالح منظومة الدعم، عبر حذف الدع

، نهج املغرب منذ أكرر إضافة إلى ذلك، وكذا ترشيد نفقات التسيير والتحويالت لفائدة املؤسسات العمومية. 2015سنة 

لقانون املالية خطوة مهمة في هذا من عقد إصالحا شامال لتدبير املالية العمومية. ويشكل القانون التنظيمي الجديد 

على إرادة تحسين وترشيد الحكامة الترابية في أبعادها  2015املنحى. كما يدل اإلصالح الذي عرفه املجال الترابي سنة 

 اإلدارية واالقتصادية واملالية. 

حسين الوضعية املالية وهكذا، مكنت هذه اإلجراءات، التي تسير وفق اإلصالح امليزاناتي املعتمد منذ سنوات، من ت

من الناتج الداخلي الخام  %5,1إلى  2012من الناتج الداخلي الخام سنة  %6,8للدولة، حي  انخفض العجز امليزاناتي من 

 .    2014من الناتج الداخلي الخام سنة  %4,6ثم إلى  2013سنة 

ين اإلنجازات فيما يتعلق باستقرار اإلطار ، تهدف توجهات الحكومة إلى تثم2016وفي إطار مشروع قانون املالية لسنة 

 املاكرواقتصادي ومواصلة تقليص العجز امليزاناتي ومعدل املديونية العمومية.

وهكذا، ستعمل الحكومة على دعم التحوالت التدريجية واإليجابية لنموذجنا التنموي، وذلك من خالل توطيد دعامات 

صالحات الكبرى. ومن أجل ترسيخ ركائز ز التصنيع مع مواصلة تفعيل اإل نمو اقتصادي متوازن وإنعاش االستثمار وتحفي

النجاعة والشفافية وحسن األداء في التدبير امليزاناتي بما يدعم مسلسل إعادة توازن املالية العمومية، سيتم العمل على 

املخطط املسطر والذي يدخل تعبئة املجهودات الالزمة لتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي لقانون املالية وذلك وفق 

  .2016حيز التنفيذ ابتداء من سنة 

ملالية االهيكلية التي ميزت  التحوالتو  للتوجهات تحليال ، في البداية،التقرير االقتصادي واملالييقدم هذا الجزء من و 

ل املتبع إلعادة من طرف الحكومة وفق املسلس ةتخذاملإلصالحات ألهم ا ثم عرضاالسنوات األخيرة،  خاللالعمومية 

 بلورة في ةالسياق املاكرواقتصادي والتوجهات األساسية املعتمدعرض يتم سبعد ذلك توازنات املالية العمومية. و 

 .2016 توقعات مشروع قانون املالية لسنة

 العمومية للمالية األخيرة التطورات.1

 تفعيلإلى  خيرةاأل  السنوات خاللمومية ، عمدت السلطات الع2012و 2009 تيسن بيننظرا لتفاقم عجز امليزانية 

عجز امليزانية )دون احتساب مداخيل ، حي  تم تقليص وضعية املالية العمومية حسينمجموعة من التدابير املهمة لت

على التوالي. كما أصبح  2014و 2013مئوية من الناتج الداخلي الخام خالل سنتي  ةنقط 0,2و 2,1الخوصصة( بنسبة 

 ، مشكال بذلك تحوال إيجابيا للوضعية املالية.2014للميزانية موجبا سنة الرصيد العادي 
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أقل، إلى  بنسبةفي املقام األول إلى اإلجراءات املتخذة على مستوى كل من النفقات واملوارد، و  حسن امليزاناتييعزى هذا التو 

 2013بذل جهود منذ سنة ، تم الجبائية واردملل مع االرتفاع الطفيف وموازاةيجابي للظرفية االقتصادية. وهكذا، إل األثر ا

من دول مجلس التعاون الخليجي  هباتعلى تنفيذ نفقات االستثمار. كما تمت تعبئة الحرص للتحكم في نفقات املقاصة و 

 ين.تاملاضي سنتينمليار درهم على مدى ال 18,3 نحوبما يقدر ب

 ية بالنسبة للناتج الداخلي الخامتطور رصيد امليزان :  27مبيان 

 

 تطور املوارد العادية.1.1

 املوارد الجبائية.1.1.1

حيث بلغت  ،املوارد الجبائيةبتعزيز ، 2008إلى غاية سنة  2001متدة من سنة تميز تطور املالية العمومية، خالل الفترة امل

يل تطور هذه املوارد خالل هذه الفترة تسجيل مرونة أكبر تحليبين . و 2008% من الناتج الداخلي الخام سنة 26ذروتها بمعدل 

في  2,3إلى  2004-2000في الفترة  0,9من رونة ارتفعت نسبة املحيث  ،2005االقتصادي انطالقا من سنة  نشاطبالنسبة لل

وية )البناء واألشغال قطاعات حي انبثاقالناتج الداخلي الخام والذي تمثل في  بنيةفي بتغيير . ويرتبط هذا التطور 2005-2008

 ساهم في تحسين املوارد. ممازيادات كبيرة في األرباح،  عرفتالعمومية، والبريد واالتصاالت، واألنشطة املالية والتأمين( 

 تطور املداخيل الجبائية :  28 مبيان
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 باقترانغير مستقرة، يمكن تفسيرها  وتيرة نمو 2012و 2009ن املمتدة بي املوارد الجبائية خالل الفترة شهدت، في املقابلو

حي  سجلت مرونة املوارد ، ثالثة عوامل. يتعلق العامل األول بانعكاسات الظرفية االقتصادية على مختلف  الضرائب

في الفترة  2,3 نحومقابل نسبة موجبة تقدر ب 2009( في سنة 2,2-الجبائية بالنسبة للناتج الداخلي الخام نسبة سلبية )

الشركاء الرئيسيين  اقتصادات هتبتراجع النشاط االقتصادي واالنكماش الحاد الذي شهد ذلك. ويفسر 2005-2008

العامل الثاني بخفض معدالت  رتبطسبانيا. ويإللمغرب في أعقاب األزمة االقتصادية واملالية الدولية، والسيما فرنسا و 

 .83دخلالضريبة على الشركات والضريبة على ال

كل من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة موارد تطور انعكس هذان العامالن على  وقد

من رقمين بين  معدالت نموتسجيل بعد ف. 2009السابقة لسنة  مقارنة مع الفترةأقل  سجلت معدالت نمو التي ،املضافة

بين  محدودة تطوراتالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل ، عرفت املوارد املحصلة من 2008و 2001سنتي 

بين  ، وسجلت2009. وانخفضت املوارد املحصلة من الضريبة على القيمة املضافة الداخلية سنة 2012و 2009 سنتي

. أما فيما يخص رسوم التسجيل 2008و 2006 الفترة ما بينجد ضعيفة مقارنة مع  معدالت نمو 2012و 2010 سنتي

، مسجلة مرونة أكبر نسبيا بالنسبة 2008و 2001 التنبر، فقد عرفت نموا إيجابيا على العموم في الفترة ما بين سنةو 

هذه االخيرة شهدت إال أن %. 12,2ٍة رسوم خالل هذه الفتر هذه ال للنشاط االقتصادي. وفي املتوسط، بلغت وتيرة نمو

نتيجة تراجع  عمليات انتقال امللكيةارتباطا بتراجع الرسوم على  ، وذلكفي وتيرة النمو منحى مغايرا 2009خالل سنة 

% في املتوسط مقابل 14,3، شهدت هذه املوارد ارتفاعا سنويا بنسبة 2012-2010املعامالت العقارية. وبالنسبة للفترة 

 .2008و 2006% بين سنتي 18,9

 تراجع نموو التفكيك الجمركي  عمليةباستمرار  خصوصارتباطا بال ،في انخفاض املوارد الجمركية، يتمثل العامل الثال و 

الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة  انخفاض في معدل نمو تم تسجيلالواردات الخاضعة للضريبة. وبالتالي، 

 السنوات السابقة.مع ، مقارنة 2009منذ سنة  االستيراداملضافة على 

ارتفاعا ، أظهرت عائدات الضرائب 2013سنة منذ  حكومةمن طرف ال بذولةامليزاناتي املقويم وعلى الرغم من جهود الت

 .2014ملموسا سنة 

بعد انخفاض وذلك مليار درهم،  41,3لتصل إلى  2014سنة % 2,1الضريبة على الشركات بنسبة  مواردارتفعت هكذا و 

 ارتباطا بتفويت ،املنبعمن  ة. ويفسر هذا التحسن بارتفاع الضريبة على الشركات املستخلص2013% سنة 6,4بنسبة 

)البنك الشعبي املركزي، اتصاالت املغرب،  لزمينات بعض كبار املساهممتحسن اتصاالت املغرب وبرأسمال حصة من 

فئة أخرى من كبار الخاضعين للضريبة )املكتب الشريف للفوسفاط، بنك املغرب، ساهمات ...(، باملوزاة مع انخفاض م

بالنسبة للضريبة على الدخل، فقد سجلت أما ...(.  واملسح العقاري والخرائطية عقاريةلمحافظة الالوطنية لكالة الو و 

، محصلة بالكامل من الضريبة على الدخل 2013% سنة 2 زيادة بنسبة % بعد0,7عا طفيفا بنسبة اارتفمداخيلها 

 %.7,9لعقارية بنسبة نخفضت الضريبة على الدخل الخاصة باألرباح ا، فيما ااألجور املستخلصة من املنبع على 

الضريبة  مواردزيادة طفيفة في  نتيجةوذلك ، %0,4 بلغت الضريبة على القيمة املضافة بنسبة طفيفة مواردانخفضت و 

ارتباطا  ،%(1,2-)%(، مقابل انخفاض في الضريبة على القيمة املضافة في الداخل 0,2االستيراد ) علىعلى القيمة املضافة 

                                                 
83

أما بالنسبة . بالنسبة للقطاعات األخرى % 30% إلى 35ومن  لقطاع املاليملؤسسات ا% 37إلى % 39,6 من الشركاتالضريبة على  معدل، تم خفض 2009في سنة  

 28.000 من الضريبة على الدخل من اإلعفاء عتبةكما تم رفع  .2010 سنةفي % 38إلى ثم % 40إلى  %42 الهامش ي من املعدل فقد تم خفضيبة على الدخل، ر للض

. ويقدر النقص في املوارد الناتج عن تعديل جدول الضريبة 1996 سنةدرهم  18.000و 2007 درهم سنة 24.000 مقابل 2010سنة درهم  30.000 إلى 2009 سنة درهم

 .2010سنة  %0,5و 2009من الناتج الداخلي الخام سنة  %0,6على الدخل بنسبة 
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لقائية، ال سيما تلك املحصلة من بعض الشركات الكبرى نتيجة إلغاء قاعدة الفاصل الزمني نخفاض املدفوعات التبا

 الدين الضريبي املتعلق باملصدم. استردادللخصم و 

ارتفاع كل نتيجة % 4,3، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة االستهالك على الداخليةاملحصلة من الضريبة  مواردأما بالنسبة لل

املرحلة  تفعيل%(، بعد 5,9الخاصة بالتبغ املصنع ) وتلك %(4,5ملنتوجات الطاقية )اصة باالخالضريبة  مداخيلمن 

 الثانية من إصالح هذه الضريبة.

% ارتباطا 3,8بنسبة  2013خالل سنة  من جانبها، شهدت املوارد املتعلقة برسوم التسجيل والتنبر أدنى معدل للنموو 

لزيادة في إلى اهذا التطور أساسا  يعزى . و 2014% سنة 16,3قدره اعا كبيرا ارتف تعرفالنشاط العقاري، قبل أن  ؤبتباط

 1,4إضافية تقدر بمبلغ  مواردتحقيق وذلك نتيجة % 22,8بنسبة  عمليات انتقال امللكيةاملوارد املحصلة من الرسوم على 

 من رأسمال شركة اتصاالت املغرب. Vivendiمليار درهم برسم تفويت حصة فيفندي 

% بعد انخفاض بنسبة 0,7 طفيفة بلغت املحصلة من الرسوم الجمركية، فقد ارتفعت بنسبةللموارد  لنسبةأما با

 .2013% سنة 14,7

 2014   % سنة 21,6ليصل إلى  84الضريبي ضغط، انخفض معدل ال2009الجبائية منذ سنة  املواردوتيرة نمو  بتراجعو 

تخفيف من المن قد مكن الضريبية فيما يتعلق باملراقبة الجبائية  تعزيز جهود اإلدارة، غير أن 2009سنة   %22,4بعد 

% 20 ، أي بمعدل نمو2013عمليات املراقبة سنة  مندرهم  يريمال  9تم تحصيل ، حي  هذا االنخفاض في املواردأثر 

 2010ين سنتي % في املتوسط ب4,7من املداخيل الجبائية  حصتها بلغت قد. و 2013-2009سنويا في املتوسط خالل الفترة 

الناجمة عن املراقبة   داخيل. وارتفعت امل2004-2001% في الفترة 1,3، و2009و 2005% بين سنتي 2,1مقابل  2013و

. وعالوة على ذلك، تم تعزيز الجهود املبذولة لتحسين التحصيل بإلغاء 2012مقارنة بسنة  2013مليار درهم سنة  1 بمبلغ

 .2013من قانون املالية لسنة  10لمادة الزيادات وغرامات التأخير وفقا ل

 : تطور بنية املداخيل الجبائية  29 بيانم

  

الضريبة على  وخاصةالضرائب املباشرة زيادة حصة  في اتجاهاملوارد الجبائية تغييرات عميقة في بنيتها  طور واكب تولقد 

ألرباح  القويةدينامية الاالقتصادي، و  ر هذه الدينامية، بما في ذلك النمو. وهناك عدة عوامل تفسمن املوارد  الشركات

 ،تحدي  اإلدارة الضريبية لجهودنتيجة وذلك بالتزاماتها الضريبية،  التي تفيوتزايد عدد الشركات  ،الشركات الكبرى 

                                                 
84
 بما في ذلك حصة الجماعات املحلية من الضريبة على القيمة املضافة. 
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من خالل إلغاء ، لتحصيلباإلضافة إلى جهود أخرى لتحسين ا ،تحصيل الضرائب وتعزيز املراقبةتعلق بخاصة فيما ي

مجموع املداخيل الجبائية % من 43,7 نسبة وهكذا، شكلت الضرائب املباشرة. باألساس 85مستحقات التأخير عن األداء

في العائدات مكن هذا التحول قد نقطة مئوية. و  7,3 نحو، أي بزيادة تقدر ب2001% سنة 36,5مقابل  2014سنة 

من % 4,4% إلى 16من  حصتها اض املالحظ في املوارد الجمركية التي تراجعتمن تعويض االنخفاملباشرة  يبيةضر ال

 . خالل نفس الفترةمجموع املداخيل الجبائية 

وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة املضافة، يفسر تحسن حصتها من املوارد الجبائية بأثر اإلصالح الذي شهدته منذ سنة 

يع قاعدتها الضريبية من خالل تمديد نطاق تطبيقها وإلغاء بعض والذي شمل تبسيط هذه الضريبة وتوس 2005

 علىاإلعفاءات والرفع من معدالت بعض املنتوجات. كما تميزت هذه الفترة بهيمنة حصة الضريبة على القيمة املضافة 

الضريبة على  ردموا% من إجمالي 61,9االستيراد مقارنة مع حصة الضريبة على القيمة املضافة الداخلية لتمثل أكرر من 

 .2001% سنة 55مقابل  2014القيمة املضافة سنة 

 غير الجبائية واردامل. 2.1.1

% من الناتج 2,4حوالي  لتمثل 2013-2005خالل الفترة  (ة )دون احتساب مداخيل الخوصصةجبائيت املوارد غير الارتفع

 2014تميزت سنة و . (%1,8) 2004-2001فترة الداخلي الخام في املتوسط، وهي نسبة أعلى من تلك التي سجلت خالل ال

مليار درهم  13,1بتحصيل ذلك باألساس % من الناتج الداخلي الخام. ويفسر 3,6غير جبائية مهمة بلغت  تحقيق مواردب

 دول مجلس التعاون الخليجي.من طرف  برسم هبات

قتصادية التي تؤثر على املداخيل املتأتية من وتتميز املداخيل غير الجبائية بأدائها غير املستقر، ارتباطا بالظرفية اال

وبعدم استقرار املداخيل املرتبطة بعمليات املؤسسات العمومية وباملوارد االستثنائية املتعلقة بمبالغ املساعدة 

 الخوصصة.

"املوارد غير العمومية في املوارد غير الجبائية تراجعا لصالح  املقاوالتعرفت مساهمة املوارد املحصلة من املؤسسات و و 

 سنة% في 52التوالي، مقابل على  2013و 2014 سنة% في 46% و28ين )تاملاضي سنتينعلى مدى ال 86" األخرى  الجبائية

 املقاوالت املوارد املتأتية من تراجع بسبب%، 27شهدت هذه املداخيل انخفاضا بحوالي ، 2014(. وخالل سنة 2012

( واملحافظة 2013سنة  مليار درهم 5مليار درهم مقابل  3ريف للفوسفاط  )العمومية الكبرى، بما في ذلك املكتب الش

مليار درهم( وبنك املغرب  1,7مليار درهم مقابل  1,4مليار درهم( واتصاالت املغرب ) 2,7 مقابلمليار درهم  2العقارية )

 مليون درهم(. 944مليون درهم مقابل  628)

ين عامال استثنائيا يعزى إلى تاملاضيسنتين ، فتعتبر زيادة مساهمتها على مدى الغير الجبائية األخرى  مواردأما بالنسبة لل

 مبالغ املساعدات.إلى  أقل وبنسبة ،دعم دول مجلس التعاون الخليجيالهبات املحصلة في إطار 

خلي نقطة مئوية من الناتج الدا 1,4 في تخفيض عجز امليزانية بنحو ، فقد ساهمتمداخيل الخوصصةفيما يتعلق بو 

 من% 85 أن حي  العجز، تمويل في مساهمتها تقلصت الحين، ذلك ومنذ. 2007-2001 الفترة خاللالخام كمتوسط 

تفويت حصتين من رأسمال البنك  2012و 2011. وقد تم خالل سنتي 2008قبل سنة  حصيلهات تم املداخيل هذه مجموع

مليار درهم،  3,3مليار درهم و 5,3جلب موارد للميزانية بلغت  ، مما مكن من%10و %20الشعبي املركزي بلغتا على التوالي 

                                                 
85
 .10، فصل 2013قانون املالية  
86
 املوارد إلى والفوائد املترتبة عن توظيف األموال والسلفات واملوارد املتعلقة بأمالك الدولة، باإلضافة ومبالغ املساعدة، تتضمن موارد ناتجة عن تخفيف النفقات 

 خط أنبوب الغاز. ورسوم الوزارات املتأتية من املختلفة
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 الشعبي البنك رأسمال في الدولة أسهم مكن بيع ،2014سنة  وفي من الناتج الداخلي الخام. % 0,4و %0,7أي ما يعادل 

 من تحصيل ملياري درهم. املركزي 

 نفقات الدولة2.1. 

هوامش العلى الخصوص، إلى تضييق  2011سنة  منذ ،النفقات ر ضغطتزامنا مع استمراالجبائية  تراجع املداخيلأدى 

حكم في تطور تلل مجهودات بعدة 2014و 2013تي سن خاللالدولة  قامت ،لدولة. وملواجهة هذه الوضعيةلية اتيزانامل

 %97,6 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز 210,4حوالي  2014خالل سنة بلغت النفقات العادية  فقد. النفقات العمومية

، سجلت هذه النفقات 2013مقارنة مع سنة و  مليار درهم. 5,2مما مكن من توفير مبلغ مقارنة مع التوقعات األولية، 

مقارنة  النفقات هذه في للتحكماملبذولة  جهودال عكسما يم في السنة الفارطة، %3,4مقابل  %0,3ارتفاعا طفيفا بنسبة 

 ويعزى هذا التحكم في وتيرة نفقات الدولة .سنوي  متوسطك% 12,2 بنسبة االتي تزايدت خالله 2012-2009 مع الفترة

املؤسسات واملقاوالت لفائدة والتحويالت املقاصة  تحمالت مستوى  علىإلى التدابير الهامة املتخذة، ال سيما  2013منذ 

 العمومية.

مما  ،2014خالل سنة مئوية نقطة  3,8لي املقاصة بحوا تحمالتنفقات ميزانية الدولة تراجعا في حصة  بنيةيبين تحليل و 

الستثمار. ويرجع هذا التحسن ل ةخصصامل الحصةساعد على تغطية حصة نفقات السلع والخدمات والحفاظ على 

من مجموع  2014سنة  %15,4و 2013سنة  %19,8خالل السنتين املاضيتين )املقاصة  تحمالتالتحكم في  اتجهودمل

% 25,1 . وكانت تحمالت املقاصة قد بلغت نسبة2012و 2011 اسنتاملهمة التي عرفتها النفقات العادية( بدل الحصص 

في املتوسط خالل  %14 مقابل نسبة ،أعلى مستوى مسجل وهو، تلك الفترةخالل سنوي كمتوسط  النفقات العاديةمن 

 .2006-2001 الفترة خالل فقط في املتوسط %5,6 ونسبة 2010-2007الفترة 

. نفقات االستثمارب بوتيرة قوية مقارنةالنفقات العادية  باستمرار ارتفاع اإلجمالية النفقات بنية تتسملك، ذ من بالرغمو 

بلغت حين  في ،السنوات الخمس املاضية سنوي خالل متوسطك% 19,3نسبة االستثمار نفقات حصة  فقد سجلت

كتلة األجور  في التحكم صعوبةإلى  ذلك عزى وي. في املتوسط خالل نفس الفترة %80,7 نسبة حصة النفقات العادية

 املرصودة لها. تساير املبالغ املهمةال التي  تنفيذ نفقات االستثمارمعدل  ضعفإلى إضافة ، قاصةامل تحمالتوتفاقم 

 : تطور الرصيد العادي ومعدل تغطية النفقات باملداخيل   30مبيان 

 الرصيد العادي  داخيلمعدل تغطية النفقات بامل
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مليار درهم حي  سجل  9,1، تحسنا بقيمة 2011، الذي عرف عجزا منذ سنة سجل الرصيد العادي ،2014سنة  خاللو

، في النفقات للتحكموعلى الرغم من الجهود املبذولة مليار درهم، يعزى إلى مجهودات التقويم امليزاناتي.  2,6فائضا بقيمة 

-2009% في املتوسط خالل الفترة 88,1 ، حي  لم تتجاوز نفقات العادية غير كافيةاملوارد الجبائية للطية ال تزال نسبة تغ

2014. 

 نفقات السلع والخدمات .1.2.1

 نفقات األجور 

 2006 سنتي بين املضطرد االنخفاض بعد 2010منذ سنة  تصاعديا النفقات املرتبطة بأجور املوظفين منحى عرف عبء

مقابل ارتفاع عدد  2014و 2007مابين  %54,8. فقد شهد ارتفاعا بنسبة 2014مليار درهم سنة  101,6 ، ليبلغ2009و

 وإلى أهمية الترقيات األجور  في الزيادات إلى األجور  كتلة في التصاعدي املنحى هذا . ويعزى %9,9املأجورين بنسبة 

 تكتس ي والتي املرصودة لالعتمادات تجاوزات الى أدى امم االجتماعي، الحوار جوالت مختلف إطار في املقررة االستثنائية

 .تقييميا طابعا

كتلة بغية التحكم في تطور  2013تدابير سنة عدة ، تم اتخاذ 2012ملالية العمومية سنة االتي عرفتها  كراهاتاإلواجهة ملو 

نقطة من الناتج الداخلي  0,4 قدرهبانخفاض  أيلناتج الداخلي الخام، ا من %11مما ساهم في خفض معدلها إلى  ،األجور 

 .2012الخام مقارنة مع سنة 

في حدود نفس املستوى املسجل  من نفقات التسيير كون لتحكم في هذا املل اتجهود، تمت مواصلة امل2014خالل سنة و 

 في إطار سياسة الحوار 2014، وذلك بالرغم من االلتزامات التي تعهدت بها الحكومة خالل أبريل 2013خالل سنة 

درهم  2.800درهم مقابل  3.000االجتماعي للرفع من الحد األدنى الصافي لألجور في قطاع الوظيفة العمومية ليصل إلى 

مليون درهم لفائدة  160وقدر أثره املالي السنوي بمبلغ  2014شهريا. وقد تم تفعيل هذا اإلجراء انطالقا من فاتح يوليوز 

 موظف. 53.000

في إطار القانون  األجور إدخال الطابع التقييدي العتمادات نفقات املوظفين من خالل وسيتواصل التحكم في عبء 

 إلعادة توازن  اأساسي عبء كتلة األجور التي تشكل عامال تقليص قانون املالية. والهدف من ذلك هولالجديد  التنظيمي

 توسط.املدى امل على الداخلي الخاممن الناتج  %11، وجعله أقل من العموميةاملالية 

 نفقات السلع والخدمات األخرى 

، حي  انتقلت من 2014-2001 الفترة خالل سنوي كمتوسط  %7,8ارتفعت نفقات السلع والخدمات األخرى بنسبة 

في  %5,4هذه النفقات  غتلب. ونسبة للناتج الداخلي الخام، 2014مليار درهم سنة  51,4إلى  2001مليار درهم سنة  19,4

خالل العقد املاض ي ارتباطا بتصفية  ملحوظا تطورا عرفت وقد. 2004-2001في الفترة  %4,5مقابل  2014-2005الفترة 

 عملية املغادرة الطوعية.ل املالي قابلبامللتقاعد و لمتأخرات الدولة املستحقة للصندوق املغربي 

في هذا و. تسيير اإلدارات العموميةنمو نفقات  لدعم االستثمار الحد من وتيرة الالزميزاناتي املدخار ال ا يتطلب تحقيق 

ترشيد النفقات املتعلقة بالفندقة  بهدفهذه الفئة من النفقات، وخاصة  على مستوى ذ بعض التدابير ااتختم الصدد، 

، خاصة على 2014سنة خالل الجهود املبذولة للتحكم في هذه النفقات  قد تمت مواصلةو  .واإلقامة وتنظيم االحتفاالت

  على التوالي. %4و %1عرفت انخفاضا في االعتمادات املخصصة لها بنسب  يالتصاالت واالحتفاالت التا مصاريفمستوى 
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 نفقات املقاصة. 2.2.1

املقاصة وتراكم املتأخرات الناشئة عنها خالل السنوات األخيرة مصدرا لهشاشة املالية تحمالت ل امللموسشكل االرتفاع 

مش املتاحة لنفقات االستثمار. ولتصحيح هذا الوضع، وضعت الحكومة انطالقا هواال انخفاض الى أدى مماالعمومية، 

من  الرفعسابقا تم ويجدر التذكير أنه بالنسبة ألسعار املنتجات النفطية.  ةاملقايسة الجزئي نظام 2013 أكتوبر 16من 

سنة  بدايةقررت الحكومة في كما  .2012الغازوال والفيول( في يونيوو األسعار الداخلية لبعض املواد الطاقية )البنزين 

وكذا الفيول املوجه  2رقم لبنزين والفيول ل بالنسبة الدعمذف ح إلى جانبلغازوال االخفض التدريجي لدعم  201487

 .إلنتاج الكهرباء

ثم  ،2013مليار درهم سنة  41,6إلى  2012مليار درهم سنة  54,9من  88املقاصة تحمالتوبفضل هذه التدابير، انتقلت 

 1,9املقاصة، والذي يعادل نحو تحمالتد امليزاناتي على مستوى و جههذا امل قد ساهمو  .2014مليار درهم سنة  32,6لى إ

خالل هاتين نخفاض عجز امليزانية في ا، على التوالي 2014و 2013برسم سنتي  من الناتج الداخلي الخامنقطة  1,1ونقطة 

 .السنتين

تكاليف املقاصة والتحكم في  عبءتقليص التي تروم يجية إصالح نظام الدعم استراتفي إطار هذه التدابير  دخلتو 

 .للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنينستهداف ال املحتملة واعتماد سياسة ا امليزاناتيةاملخاطر 

 خام: تطور نفقات املقاصة ورصيد امليزانية بالنسبة للناتج الداخلي ال  31مبيان 

 

 فوائد الدين. 3.2.1

. 2014مليار درهم سنة  24,8في املتوسط لتصل إلى  %2,2بنسبة  2014-2001ارتفعت تكاليف فوائد الدين خالل الفترة 

 الداخلي الدين فوائد والرتفاع %3,5 بحواليتكاليف فوائد الدين الخارجي  النخفاضاملزدوج  األثر لىإ التطور هذا  يعزى و 

 .%3,9 بنسبة

 %13,1بنسبة  الداخليالدين  ارتفاع فوائد التطور . ويشمل هذا 2014سنة  %10,1 الدين بنسبةفوائد  تكاليف وارتفعت

مليار درهم  21,1على التوالي  حي  بلغا ،%4الخارجي بنسبة  فوائد الدينض اخفانو  الداخليرصيد الدين ارتفاع  نتيجة

 مليار درهم. 3,7و

في السنوات األخيرة لتصل إلى  نحو االنخفاض منحىن الداخلي نسبة للناتج الداخلي الخام الديفوائد  تحمالتوشهدت 

خالل الفترة قيد مهما  تراجعاالداخلي  89الدين تكلفة. وسجل متوسط 2001سنة  %2,9مقابل  2014سنة  2,3%

                                                 
87
 .2014يناير  15بتاريخ  3.01.14قرار رئيس الحكومة رقم  
88
 باحتساب صندوق دعم األسعار. 
89
 حاصل فوائد الدين على حجم الدين برسم السنة السابقة. 
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تمويل الخزينة في  كلفةانخفاض . ويرجع هذا أساسا إلى 2001سنة  %8,2، مقابل 2014في نهاية سنة  %5ليبلغ الدراسة 

 .سندات الخزينةسوق 

معدل هذه  استقرحي   ،وائد الدين الخارجي املباشرالتحكم في تحمالت فوباملوازاة مع ذلك، بذلت جهود كبيرة من أجل 

 صبالخصو ، مستفيدة 2001سنة  %1,3 مقابل 2014-2005في الفترة من الناتج الداخلي الخام  %0,4 في حوالياألخيرة 

 من اآلثار اإليجابية لسياسة التدبير النشيط للدين.

 . نفقات االستثمار4.2.1

 نفقات ارتفاع إلى االقتصادي النشاط املبذولة لدعم املجهودات ملواصلة 2008 سنة منذ العمومية السلطات توجه أدى

-2008 فترة خالل املتوسط ام فيمن الناتج الداخلي الخ% 5,5 إلى انتقلت حي  الدولة، ميزانية مستوى  على االستثمار

درهم )مع احتساب الصندوق  مليار 52,5 النفقات هذه بلغت وقد. 2007-2001 الفترة خالل% 3,9 مقابل ،2014

 إلى النفقات هذه تعزيز أدى وقد. 2001 سنة املنجزة االستثمار نفقات مرة 2,5 يناهز ما أي ،2014 سنة الخاص بالطرق(

 الفترة خالل% 19,6 إلى 2007-2001 الفترة خالل املتوسط في% 16,1 من لتنتقل جمالية،اإل  النفقات في حصتها ارتفاع

2008-2014. 

 21املرحلة التي بلغت  االعتماداتتراكم ب السالفةخالل القوانين املالية  االستثمارذلك، تميز تنفيذ نفقات  من بالرغمو 

 االعتمادات هذهمن  %40، أن 2012السنة املالية  غايةإلى  املرحلةتحليل االعتمادات  ويبين. 2012 سنةمليار درهم نهاية 

 للسنتين املرحلة االعتمادات وبلغت .2010 سنةقبل  مالسنوات ا يهم، والباقي 2010 سنة إلى %27و 2011 سنةإلى  تعود

 التنفيذية القدرة إلى ضعف ويعزى استمرار ارتفاع هذه االعتمادات. مليار درهم 18ما قدره  2014و 2013 املاليتين

 .بالصرف  لآلمرين

 تقرر  االستثمار، اعتمادات وتنفيذ برمجة وتحسين العمومية املالية إدارة في الرشيدة الحكامة ترسيخ أجل ومن ولذلك،

مليار  15 مبلغ تجميد الغرض، تم ولهذا. املرحلة االستثمار لالعتمادات نفقات لتنفيذ األولوية إعطاء 2013 أبريل في

وأولويات املشاريع في  التدبيرية لآلمرين بالصرفقدرة ال مع األخذ بعين االعتبارالوزارية  القطاعات جل هم والذي ،درهم

 . طور اإلنجاز

قانون  في إطار ، تقرر ومن أجل تسوية هذا الوضعمليار درهم.  17 بنحو 2015إلى  2014من  املرحلة االعتماداتوتقدر 

والتي لم مايليها و  2012سنة  ما سبق إلىو  2011 سنةمادات االستثمارية التي تم ترحيلها من إلغاء االعت 2015 سنةاملالية ل

عتمادات االستثمار وفيما يتعلق با. 2014 دجنبر 31إلى  2012يناير  فاتحخالل الفترة من تكن موضوع أمر بالصرف 

  ا بموجب القانون.مات املتعلقة به، يتم إلغاء االعتمادات وااللتزااملرحلة املرتبطة بصفقات عمومية منتهية

 .تطور حجم دين الخزينة3.1

 تطور معدل دين الخزينة .1.3.1

 نمو سنوية أي بنسبة ،2014-2001خالل الفترة  مليار درهم 587,4 مليار درهم إلى 286,2من  الخزينة حجم دين ارتفع

 للناتج نسبة شهد حجم الدين ذلك، ومع. نسبيا خالل السنوات األخيرة مع تسجيل وتيرة نمو سريعة %5,7 قدرها

 .الداخلي الخام تطورات متباينة
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من الناتج  %64,2من  منحى تنازليا، حي  انتقل 2009-2001الفترة  معدل دين الخزينة خالل ، شهد2005 سنةباستثناء 

ع معدل الدين خالل ويعزى ارتفانقطة مئوية.  18,1 بلغ انخفاضب أي، 2009 سنة %46,1إلى  2001 سنة الداخلي الخام

 الصندوق  متأخرات تحويل إثر على الداخلي الخاممن الناتج  %46,8 بلغ الداخلي والذيرصيد الدين  إلى تزايد 2005سنة 

التي  الطوعية املغادرة عملية وكذا للخزينة سندات إلى درهم مليار 11 بمبلغ الدولة مساهمات برسم للتقاعد املغربي

وهكذا، فقد عرف معدل الدين الداخلي خالل هذه الفترة تطورات متباينة، حي  . درهم ليارم 11 كلفت كذلك ما يقارب

من . و 2008سنة  %35,9ليتراجع إلى  2005سنة  %46,8إلى  2001من الناتج الداخلي الخام سنة  %39,4انتقل من 

 %9,5إلى  2001 سنة لي الخامالداخمن الناتج  %24,8 تحسنا مهما، حي  انتقل منالدين الخارجي  عرف معدل، بهجان

 .2008 سنة

 من لينتقل ،2009انطالقا من سنة  تطوره منحى ، تغير2001منذ سنة  تنازليا منحى الدين حجم شهد وهكذا، وبعدما

 االرتفاع هذا ويفسر. مئوية نقطة 17,3 قدرها بزيادة ،2014 سنة% 63,4 إلى 2009 سنة الخام الداخلي الناتج من% 46,1

 الدين معدالت ارتفعت وقد. سواء حد على والخارجية الداخلية الديون  طريق عن وتمويله امليزانية عجز باستمرار

 الناتج من% 15,2 إلى% 10,5 ومن الخام الداخلي الناتج من% 48,1 إلى% 35,6 التوالي من على الخارجي والدين الداخلي

باللجوء إلى السوق املالية الدولية في ظروف األخيرة لسنوات ا وقد اتسمت .2014-2009 الفترة خالل الخام الداخلي

مليار  1و 2013مليون دوالر خالل ماي  750و 2012مليار دوالر خالل دجنبر  1,5مالئمة، حي  بلغت اكتتابات الخزينة 

 . 2014دوالر خالل يونيو 

 دينامية دين الخزينة .2.3.1

الرصيد ثر املشترك ألربعة عوامل أساسية هي: لأل كنتيجة ي الخامبالنسبة للناتج الداخلالخزينة  يعتبر تطور معدل دين

الرسم البياني ويبين وسعر الفائدة الحقيقي وتقلبات أسعار الصرف.  الداخلي الخامناتج للالحقيقي  نمومعدل الو  ولياأل 

 .2001 سنةالدين منذ هذه العوامل على تطور معدل أدناه تأثير 

  تطور العوامل املساهمة في دينامية مديونية الخزينة:   32مبيان 

 

خالل  افائضبذلك  مسجال، 2008-2001خالل الفترة  اتحسن الرصيد األولي على العموم عرف أثر الرصيد األولي:

الداخلي ج نقطة مئوية من النات 9,7 نحوب معدل الدينانخفاض  في الرصيد األولي. ولذلك، ساهم 2008و 2007 السنتين

بتعزيز خالل هذه الفترة العمومية تميز تطور املالية و نقطة.  1,9بمتوسط سنوي قدره  أي ،على مدى هذه الفترة الخام
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، الداخلي الخاممن الناتج  %2,5- في املتوسط  بلغ حي  ،2014-2009خالل الفترة  هذا الرصيد تدهور  قد. و املوارد

. وهكذا، 2008-2001مقارنة مع املستوى املسجل خالل الفترة  الداخلي الخاماتج نقطة من الن 3,7بحوالي  اتفاقم مسجال

 نقطة. 2,5بمتوسط سنوي قدره  أي نقطة مئوية، 14,7خالل هذه الفترة  معدل الدين ارتفاعفي  همساهمتبلغت 

 الناتج من مئوية نقطة 2,4 بمقدار الدين معدل املهم من خفض مكن النمو االقتصادي أثر معدل النمو االقتصادي:

ففي الفترة املمتدة من . وتختلف أهمية هذه املساهمة حسب الفترات. 2014-2001 الفترة خالل سنويا الداخلي الخام

في املتوسط، مما مكن من  %5,2 بنسبة الثابتة نمو باألسعار معدل الداخلي الخام الناتج سجل ،2008إلى  2001

 2009 خالل الفترة املمتدة ما بين إال أنه،  سنويا. الداخلي الخام الناتج من ةمئوي نقطة 2,8تخفيض معدل الدين بنسبة 

 الرئيسيين االقتصاديين الشركاء ضعف النمو لدى سياق في االقتصادي الوطني تباطؤا، النشاط عرف نمو ،2014و

 1,9 الدين، حي  لم تتجاوز  نسبة خفض مما انعكس على وتيرة العاملية، واملالية االقتصادية األزمة أعقاب في للمغرب

 .سنويا الداخلي الخام الناتج من مئوية نقطة

، مقابل 2014-2009الفترة خالل  الداخلي الخام% من الناتج 2,4الدولة  تكاليف دينبلغ متوسط  أثر فوائد الدين:

الكلفة الظاهرية  ضبانخفا التحسنهذا  يفسرو . 2008-2001 في الفترة الداخلي الخام% من الناتج 3,4 ناهزمتوسط 

مساهمة أسعار  انتقلت. ونتيجة لذلك، 2014و 2009 سنتي% بين 4,8إلى  2008و 2001 بين% في املتوسط 6من  90لدينل

أي  ،2014 سنةنقطة  2,6إلى  2001 سنة الداخلي الخامنقطة مئوية من الناتج  3,8 ارتفاع معدل الدين من الفائدة في

 .2014-2001خالل الفترة نقطة  2,2 قدره سنوي بمتوسط 

رحلة تخفيض حجم انتقل من م السنوات األخيرة خاللللدين التدبير النشيط ، تجدر اإلشارة إلى أن اإلطارفي هذا و

 تدبيرتقلبات أسعار الفائدة. ويستند تنفيذ استراتيجية ب ةتعلقاملعلى تغطية املخاطر  ترتكزمرحلة  إلىوتكلفة الدين 

صادر التمويل )الداخلي والخارجي( بالخصوص مل، مع األخذ بعين االعتبار ينةمحفظة دين الخز  ةبنياملخاطر على تحسين 

 .الفائدة السداد والبنية حسب سعر ومبالغ وللبنية حسب املدة الزمنية وحسب اآلجال

 من للحد املبذولة الجهود بفضل وفيما يخص أثر سعر الصرف على معدل الدين، فيبقى متحكما فيه أثر سعر الصرف:

 :ويتعلق األمر . وحجمه الدين خدمة على من تأثيرها العمالت وللتقليص صرف أسعار لتقلبات التعرض

 املسبق السدادوعمليات  التكلفة املرتفعة الخارجية الديون  ات وإعادة تمويلستثمار ا إلىعمليات تحويل الديون ب •

الحد من خطر ارتفاع مبالغ سداد الديون بعمالت بهدف ، التدبير النشيط للدين الخارجيفي إطار للدين، وذلك 

 ضعيفة ومتقلبة،

 الداخلي السوق  في اإلصدارات وحصة الدين بالدرهم مھمة حي  تظل نسبة ينة،ملحفظة دين الخز  املالئمةبنية وبال •

ألجنبية من حصة الديون بالعملة ا انتقلت وقد. الخزينة دين على العملة تقلبات تأثير من يقلل الذي مهيمنة، الش يء

 ،2014 سنة %24,1إلى 2000 سنة% 44,8
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 حاصل فوائد الدين على حجم الدين برسم السنة السابقة. 



 ميحقات إحصائية

 

 115 

 األمريكي الدوالر حساب األورو على حصة بتعزيز 2000العملة، والتي تميزت منذ سنة  الدين حسب وبتطور تركيبة •

 الياباني. وقد نجم عن هذا التطور تسجيل تقارب مهم بين بنية محفظة الدين حسب العمالت وبنية "املحفظة والين

 ة"،  ااملرجعي

في  نقطة 0,2 حي  لم تتجاوز  ،ضعيفة الدين ارتفاع معدلتقلبات سعر الصرف في ظلت مساهمة ، ونتيجة لذلك •

 .2014-2001الفترة  خالل املتوسط

 املتقدمة الجهوية ظل في  حاسبةوامل  والنجاعة االستدامة لدعم  العمومية املالية إصالح .2

اور اإلجراءات الحكومية من أجل توفير الظروف املالئمة الستعادة التوازنات يعتبر إصالح املالية العمومية من أهم مح

صالحات املتخذة تعبئة الهوامش امليزاناتية، سواء على مستوى املداخيل أو املاكرواقتصادية تدريجيا. وتروم تدابير اإل 

 النفقات، كما تهدف إلى تحدي  تدبير املالية العمومية.

 ظيمي لقانون املالية إصالح القانون التن. 1.2

نشر في الجريدة  والذي ن املاليةو قانالتنظيمي لالقانون املتعلق ب 130-13النص رقم  ملصادقة علىبا 2015 سنة تتوج

ويعتبر  في البرملان.ات واملناقش دراسات املعمقةلا ويشكل هذا النص حصيلة مسلسل من .2015ويوني 18الرسمية بتاريخ 

الدستور ، تماشيا مع مقتضيات امليزانية تدبيرتحسين لن املالية خطوة هامة و قانالجديد ل التنظيميالقانون تفعيل 

 ترسيخ مبادئمع  ،ة واالستراتيجيات القطاعيةوميتنفيذ السياسات العمفي لقانون األساس ي ل دور لل از يعز وتالجديد 

 .األداءحسن والشفافية و  النجاعة

 صالححصيلة التقدم املحرز في إرساء اإل 1.1.2. 

نفيذ قوانين بإعداد وت املتعلقن املالية، تم نشر املرسوم و قانالتنظيمي الجديد لالقانون  زيل مقتضياتاستعدادا لتن

التنظيمي الجديد القانون  الالزمة لتطبيق مقتضياتاملرسوم توضيح اإلجراءات هذا  . ويروم2015 ز املالية في يوليو 

مع  يةمرحلة تشاور  إدراج من خاللجدول إعداد قانون املالية  تجديدبالخصوص،  على وجه. ويتعلق األمر، ن املاليةو قانل

 والخطوط الرئيسية إلعداد مشروع امليزانية علىتوجهات لاوزير املالية سنة، يعرض خاللها من كل  ز البرملانيين في يوليو 

اعتمادات  قييديزانية، بما في ذلك تامل تدبيرجديدة لال املبادئاملرسوم على  ؤكديكما سنوات. ال متعددةبرمجة  أساس

 تحديدو األداء املتعلق بحسن الجديد  إبدكما يعمل املرسوم على ترسيخ امل .وكذا ترحيل اعتمادات االستثماراملوظفين 

 لنجاعة.إعداد وتقديم تقارير ومشاريع ا أساليب

على مدى خمس سنوات  بصفة تدريجيةن املالية و قانالتنظيمي للقانون سيتم الشروع في تطبيق اعالوة على ذلك، و 

. وبموجب هذا النهج التدريجي، هذا القانون من  69، وفقا للجدول الزمني الذي حددته املادة 2016يناير  فاتحمن  بتداءا

 استيعابمن  يةالوزار  لتمكين القطاعات البرنامجالنجاعة حسب على  ةعداد امليزانية القائمتجريبية إل  بدأت مراحل

 جديدة.ال يةاتامليزان قواعدلادوات و األ 

 قطاعاتأربعة  همتوالتي ن املالية و قانالتنظيمي للقانون لتطبيق مقتضيات ا ة التجريبية األولىرحلامل وقد تم الشروع في

 عرفتكما  .النجاعة إمع األخذ بعين االعتبار ملبدبرامج الاعتماد الهيكلة امليزاناتية املبنية على تم من خاللها والتي  91يةوزار 
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 .ربة التصحرواملندوبية السامية للمياه والغابات ومحا ،الوطنية التربية وزارةو  ،البحري  والصيد الفالحة وزارةو ، واملالية االقتصادوزارة  
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وذلك بهدف  2015من قانون املالية لسنة ابتداء جديدة  92يةوزار  قطاعاتخمس  انخراط الثانية املرحلة التجريبية

 امليزانية ملدة ثالث سنوات. برمجة

واملشاريع  للنجاعة الوزارية املشاريع ونشر على إعداد 93يةوزار  قطاعات ستة عملتالثانية،  املرحلة التجريبيةومع نهاية 

  .2017-2015لفترة لية ملدة ثالث سنوات اتميزان اعية للميزانية وكذا برمجةالقط

ويتعين  .2016لسنة قانون املالية  ثالثة سيتم إطالقها بموجبتجريبية  ةرحلمفي  94سبع وزارات جديدةكما سيتم إشراك 

مع  ميزانية ملدة ثالث سنوات رمجةالنجاعة وب إومبداعتماد الهيكلة امليزاناتية املبنية على برامج على هذه القطاعات 

 .2018-2016لفترة تحيين املعطيات سنويا ل

في  برامجال استراتيجياتمع تحديد  لنجاعةعلى القطاعات الوزارية املعنية إعداد مشاريع ا جبتو باإلضافة إلى ذلك، يو 

مشاريع  النتائج. وسيتم إرسلقياس ابما يمكن من  مؤشرات النجاعةو برامج بال املرتبطة هدافواأل  أفق ثالث سنوات

واملصادقة عليها خالل اجتماعات امليزانية واألداء وتقديمها  التابعة لوزارة االقتصاد واملاليةإلى مديرية امليزانية  لنجاعةا

 د. وستستفين املاليةو قانالتنظيمي للقانون املعنية ومن ثم نشرها في املوقع املخصص لتفعيل ا يةللجان القطاعية البرملان

دعم وتوعية وتدريب ، بما في ذلك من واملالية االقتصادة من طرف وزارة الالزم واكبةمن امل املعنية القطاعات الوزارية

 .تجريبيةال ةرحلهذه امل لضمان نجاح

 قيادة اإلصالح2.1.2. 

تفعيل  95لقيادةم نظاوضع ن املالية، تم و قاناملتعلقة بالقانون التنظيمي الجديد لتجريبية ال ةرحلامللضمان نجاح 

لضمان التنفيذ الناجح األطراف املعنية إشراك جميع وستتم بلورة هذا النظام الذي يعتمد على لقانون. مقتضيات هذا ا

 :على مستويين، ن املاليةو قانللقانون التنظيمي ل

 ى العملي:ستو على امل

من خالل ، مكلفة بقيادة اإلصالح قتصاد واملالية" تحت إشراف مديرية امليزانية التابعة لوزارة االنجاعة"تم إحداث وحدة 

التقدم بتقييم  هذه الوحدة دورياكما تقوم تجريبية. ال ةرحلاملتقييم القطاعات الوزارية املعنية لالتنسيق مع مختلف 

 قبات.الع املحرز ورصد

 ى الوزاري:ستو على امل

 للوزارات العامين لكتابا يرين املركزيين تحت رئاسةتضم املدى كل الوزارات املعنية مستو القيادة على لجنة  إحداث تم

 القطاعات الوزارية، يتعين على كل عالوة على ذلكى الوزاري. ستو على امل تجريبيةال ةرحلعلى تفعيل محاور امل رفوتش

 رئيس ي لوحدةاملحاور ال ى الداخلي، والذي يعتبرستو على امل اإلصالحعمل لتنفيذ فريق تكوين تجريبية ال ةرحلاملعنية بامل

 ."نجاعة"

                                                 
92
  .املنهي والتكوين واللوجستيك والنقل التجهيز ووزارة والتعاون  الخارجية الشؤون وزارةو  الصحة  وزارةو العدل والحريات  وزارة 
93
قطاع الفالحة،  -البحري  والصيد حةالفال  وزارةو  ،واللوجستيك والنقل التجهيز ، ووزارةواملندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، واملالية االقتصادوزارة  

 .الوطنية التربية قطاع -املنهي الوطنية والتكوين التربية وزارةو  ،املنهي التكوين قطاع -املنهي الوطنية والتكوين التربية وزارةو 
94

ع الصيد البحري، الوزارة املنتدبة لدى وزارة الطاقة الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة، وزارة السكنى وسياسة املدينة، قطا 

مي وتكوين األطر، وزارة التضامن واملعادن والبيئة املكلفة بقطاع املاء، وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني، وزارة التعليم العالي والبح  العل

 واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية.
95
 .4/2015 رقم واملذكرة 06/2014 رقم الحكومة رئيس مذكرة 
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" ةما"حكفي إطار برنامج  ، وذلكشراكة مع االتحاد األوروبييزاناتي يندرج في نطاق الاإلصالح املوتجدر اإلشارة إلى أن 

 ن املالية.و قانالقانون التنظيمي الجديد ل فعيلتلوزارة االقتصاد واملالية  واكبةمل

 اإلصالح الجبائي  2.2. 

من  العمومية للمالية التوازن  إعادة بهدفمن اإلصالحات الرئيسية التي تقوم بها الحكومة  باعيالجنظام الإصالح يعتبر 

على إعادة  ،2014سنة ركز اإلصالح منذ ي، الصددفي هذا و. من جهة أخرى  أكرر عدالة ةضريبيسياسة رساء وإل  ،جهة

 . القطاع الفالحي...(وتقليص النفقات الضريبية ) القيمة املضافةعلى ضريبة الالنظر في نظام 

، من أجل هوتحديث هالنظام الحالي وتبسيط اختالالتمن  التقليصيهدف إصالح الضريبة على القيمة املضافة إلى و 

 املناظرةعلى توصيات  بناءو تحقيق هذه الغاية، ولالقدرة التنافسية لالقتصاد. وتحسين ضمان اإلنصاف الضريبي 

نظام قائم وإنشاء  ةاإلعفاءات الضريبيوالحد من الضريبي  وعاءعلى توسيع ال جهود، تنصب الالجبايات حول  الوطنية

 .على معدلين فقط

هم من أ املضافة القيمة على الضريبة سداد تعميمالبدء في و  للخصم الزمني الفاصل قاعدة إلغاءوفي هذا اإلطار، يعتبر 

الصغرى واملتوسطة. وبرسم سنة  خزينة املقاوالت عمدل 2014 لسنة املالية قانون التي تم إدراجها في إطار  جراءاتاإل 

بلغ أقل ي الصغرى واملتوسطة والذي املقاوالتليشمل  2013-2004للفترة  املتراكم الدين الضريبي إرجاعتعميم ، تم 2014

 20 الذي يتراوح بين املتراكم الدين الضريبي ، تقرر إرجاع2017و 2016و 2015. وبرسم السنوات 96مليون درهم 20من 

 .97في حدود الثل  كل سنة مليون درهم 500و مليون درهم

تدريجيا إلى نظام قائم على معدلين فقط  يبة للوصول املراجعة املستمرة ملعدالت الضر وفي إطار  باإلضافة إلى ذلك،و 

 ا(على قروض السكن االجتماعي )الخاضع لإلعفاء مسبق %10معدل الضريبة ، تم تطبيق املصدم حاالت للتقليص من

وشباك الصيد )بدال  معدات%( و 20الفنية )بدال من  واملواد %( واألعمال14)بدال من  وسخانات املياه بالطاقة الشمسية

والشاي ( %10بدال من النشويات ) طحيناألرز و  طحين وسميدلبالنسبة  %20. كما تم رفع معدل الضريبة إلى %(20من 

تم اإلبقاء على  ،ذلكمع موازاة (. و %10بدال من على الطرق السيارة ) ( واألداء%14بدال من أو معبأ ) بكميات كبيرة

وبعض الخدمات بعض األدوية بعض السلع األساسية )الخبز والطحين والكسكس والسميد( و ل الضريبي عفاءاإل 

 ة.جتماعياال ف اهداأل واألنشطة ذات 

 من االستثمار الخاص من خالل زيادة مدة اإلعفاءاستمرت الجهود املبذولة من أجل تعزيز  وباإلضافة إلى هذه التدابير،

السلع وتخفيض عتبة  عن اقتناءشهرا  36شهر إلى  24 من ،على الواردات، الداخلية و القيمة املضافة علىضريبة ال

 مليون درهم. 100إلى  200 من  القيمة املضافة على ضريبةالد من اإلعفاء من يستفالتي ت، و ةحديثاللشركات لاالستثمار 

 إصالح نظام املقاصة 3.2. 

، وذلك بغية في السنوات األخيرة الحكومة لالنخراط في عملية إصالح شامل لنظام الدعم املقاصة تحمالتدفع تفاقم 

واصلة التزاماتها االجتماعية ودعم القدرة الشرائية ملالتدابير املرافقة  مع وضعلحفاظ على التوازنات املالية للدولة ا

  .للمواطنين

 

                                                 
96
 .2014أبريل  30بتاريخ  271-14-2مرسوم رقم  
97
 .2015مارس  31بتاريخ  135-15-2مرسوم رقم  
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 إلصالحفي االتقدم املحرز 1.3.2. 

، للحد من مخاطر تقلبات أسعار النفط على 2013 شتنبر 16منذ  النفطية للمواد ةالجزئي املقايسةتم تأسيس نظام 

% 58بمعدل  يزانيةقانون املالية. وقد ساهم ذلك في خفض عجز امل  حدود اعتمادات احتوائها ضمنو  املقاصة تحمالت

بصفة   98الغازوال عن وتقليص الدعم  2عن البنزين والفيول رقم  الدعم، تقرر إزالة 2014. وفي يناير 2013 سنة

وتلتزم  .2014يونيو الفاتح منمنذ  املقايسةفي نظام  إدراجهتم فقد إنتاج الكهرباء، بخاص ال للفيول . أما بالنسبة ةتدريجي

بين  املبرمبموجب العقد  وذلك مباشر تحويلعن طريق  املكتب الوطني للماء والكهرباءبدعم مقابل ذلك،  ،الدولة

غاز البوتان لالدعم الكامل توفر   هذه اإلجراءات، ال تزال الدولةموازاة مع . 2017إلى  2014الطرفين للفترة املمتدة من 

، تم موميومن أجل تحقيق االستقرار في أسعار وسائل النقل الع . باإلضافة إلى ذلك،لصالح املواطن تهتكلف لضبط 

 ل.لدعم قطاع النق الالزمة التدابير املصاحبة اتخاذ

 دلةعبر حذف الدعم عن الغازوال وإزالة آلية املعا 2015خالل سنة  املقاصةكما واصلت الحكومة عملية إصالح نظام 

 والغازوال التي كانت تهدف لتغطية جزء من دعم غاز البوتان.  البنزينعلى 

 ولةأثر اإلصالح على ميزانية الد2.3.2. 

هذه  فقد عرفتة العامة للدولة. يزانيص كلفة املقاصة في امليتقل الدعم منإلصالح نظام تخذة مختلف التدابير املمكنت 

 دعم مستوى انخفاض درهم. وتجدر اإلشارة إلى أن  مليار 32,6، لتصل إلى 2014نهاية  مع% 21,5األخيرة انخفاضا بنحو 

ق اسو في األ  الغازوال أسعار التراجع الذي عرفتهو  الغازوالخفيض التدريجي لدعم الت يرجع إلىالسائلة  لنفطيةاملنتجات ا

 .2014ية خالل الربع األخير من عاملال

وللتذكير، . %60 يصل إلى بانخفاض أي مليار درهم، 9,7 املقاصة تحمالت ت، بلغ2015 سنةمن متم شهر غشت  وفي

 للمكتب الوطني للماء والكهرباء درهم، بما في ذلك الدعم املباشر مليار 30,4وصلت إلى  املقاصة تحمالتفإن اعتمادات 

 .درهم لتمويل اإلجراءات املرافقة ي مليار درهم ومليار  4,8 بقيمة

 الجهوية املتقدمة ظل فياملالية املحلية  .2.4

 بالجهات  املتعلق التنظيمي القانون  1.4.2.

في مسار اإلصالحات املؤسساتية املتخذة من طرف البالد. ويفتح  يشكل القانون التنظيمي املتعلق بالجهات مرحلة مهمة

 نظام متكامل للحكامة الترابية ل قفزة نوعية نحوثميالترابي. كما  دبيرهذا القانون مرحلة جديدة في مجال الالمركزية والت

في تحدي  التسيير الخاص  التنمية الجهوية املتكاملة واملستدامة واملساهمةو  على ترسيخ الديمقراطية املحلية وقائم

 بهياكل الدولة وتحسين الفعالية والنجاعة.

 الجهات تمكين أجل من القانون على تعزيز املوارد املحولة من طرف الدولة لفائدة الجماعات الترابية، وذلك وينص هذا 

على الدخل املرصدة حصص الضريبة على الشركات والضريبة  تدريجية، الجديدة. وبهذا حددت، بصفة مهامها أداء من

. وتستفيد الجماعات الترابية كذلك %20والحصة من حصيلة الرسم على عقود التأمين في نسبة  %5للجهات في نسبة 
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للتر الواحد في أبريل ثم درهم  1,70درهم للتر الواحد في يناير، ثم  2,15، بلغ الدعم األحادي للغازوال  2014يناير  15بموجب قرار رئيس الحكومة الذي نشر بتاريخ  

 .2014درهم للتر الواحد في أكتوبر  0,80درهم للتر الواحد في يونيو ليصل إلى  1,25
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. وباإلضافة إلى هذه 202199ماليير درهم سنة  10من اعتمادات مالية من امليزانية العامة للدولة في أفق بلوغ سقف 

 ول على قروض واالستفادة من تسبيقات الدولة. التحويالت، فإن الجهات مؤهلة للحص

وعالوة على ذلك، فإن مسار الجهوية املتقدمة يرسخ مبدأ التضامن بين الجهات من أجل الحد من التفاوتات املتعلقة 

" بتركيز الرروة والتنمية الترابية املتباينة والفوارق الجغرافية والديمغرافية للجهات. وفي هذا الصدد، سيتم إنشاء 

صندوق التضامن بين الجهات" من أجل التوزيع املتكافئ للموارد قصد التقليص من االفوارق بين الجهات. وباملوازاة مع 

ذلك، يهدف " صندوق التأهيل االجتماعي " إلى سد عجز الجهات فيما يخص التنمية البشرية والبنيات التحتية 

 . 2016وكذا كيفيات تسييرها بموجب قانون املالية األساسية. وسيتم تحديد موارد ونفقات هذه الصناديق 

 الية املحليةإكراهات امل2.4.2.

 31,9إلى  2002مليار درهم سنة  13,8مرورا من  ،زيادة مهمة في املوارد 2014-2002عرفت املالية املحلية خالل الفترة 

 مليار درهم.  31,6مليار درهم إلى  11 . كما تزايدت النفقات خالل نفس الفترة، حي  انتقلت من2014مليار درهم سنة 

وعلى الرغم من هذا التطور امللحوظ، ال تزال املالية املحلية تعرف بعض النواقص، حي  تعتمد الجماعات املحلية 

كبير على الدعم املالي من الدولة. ويتجلى ذلك في ضعف املوارد الذاتية لهذه الجماعات امن جهة، وكررة نفقات  بشكل

 ضعف معدل تنفيذ نفقات االستثمار من جهة أخرى.  التسيير و 

من املوارد العادية  %21ما يقارب  2014-2002وهكذا، تمثل املوارد املسيرة من طرف الجماعات املحلية خالل الفترة 

ب من املوارد املحولة. أما بالنسبة للنفقات، فيتبين من خالل بنيتها هيمنة نفقات التسيير على حسا %60مقابل حصة 

مخصصة لنفقات املوظفين، في حين أن  %38% منها 64النفقات املخصصة لالستثمار خالل نفس الفترة بمعدل بلغ 

في املعدل. وباإلضافة إلى ذلك، فإن ميزانيات االستثمار ال تنفذ إال جزئيا، مما أدى إلى  %36نفقات االستثمار ال تتجاوز 

 .2014يار درهم سنة مل 23,4تراكم االعتمادات املرحلة التي بلغت 

وبالنظر إلى البيانات التجميعية لقطاعي الدولة والجماعات املحلية، فإن ميزانيات هذه األخيرة لم تمثل إال حصة 

من إجمالي املوارد  %10,5و %13,6على التوالي على نسبتي  2014محدودة، حي  اقتصرت مواردها ونفقاتها سنة 

 حلية.الجماعات امل-والنفقات لقطاع الدولة

مع األهداف املتوخاة من مسار الجهوية املتقدمة، ماش ى وتستدعي هذه النقائص دراسة معمقة للمالية املحلية لجعلها تت

والذي يعطي اختصاصات واسعة للجماعات املحلية. وعلى هذا األساس، فإن الجهات مطالبة بضمان املمارسة الفعالة 

مية االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية والبيئية، مما يتطلب والتنمية الختصاصاتها، وخاصة في مجال التن

النظام الجباعي املحلي في التغلب  فيتعزيز مواردها الذاتية باإلضافة إلى املوارد املحولة من طرف الدولة. كما يكمن الرهان 

 على النواقص التي تعيق استغالل إمكاناته.

من انعدام التجانس بين السياسة الجبائية للجماعات  نظام الجباعي املحلي يشكولاإلطار القانوني لن إ، فللتذكيرو 

املتخذة على املستوى املحلي لم تسفر عن تغييرات الجبائية ن مختلف التدابير حي  ألدولة، خاصة باالترابية وتلك ال

، 100لضرائب املقررة لفائدة الدولة. فقد عرفت الجبايات املحلية نموا أقل من مداخيل امهمة من شأنها تنمية املداخيل

( معدل نمو 2005سنة   %13,4و 2008سنة  %23,7)  2014 -2001هذه األخيرة خالل الفترة  حي  فاق معدل نمو
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 من القانون التنظيمي املتعلق بالجهات.188املادة  
100
 .من الضريبة على القيمة املضافة املحولة للجماعات الترابية على مستوى مواردها %30في هذه املقارنة، تحسب حصة  
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. ويمكن تفسير ذلك بهيمنة الرسوم ذات الطابع العقاري 101( 2005سنة  %4و 2008سنة  %9,5الجماعات املحلية ) 

 بايات املحلية والتي يرتبط مردودها بمجهودات الدولة في تعبئة الجبايات املمكنة. على منظومة الج 102(2014سنة  58%)

ومن جهة أخرى، تتميز الجبايات املحلية بتعدد الرسوم التي تتسم بتعقيد آلياتها بما في ذلك صعوبات ضبط الوعاء 

 الضريبي، الش يء الذي يعيق تعبئة الجبايات املمكنة.

ملحلية، يشكو تنظيم اإلدارة الجبائية املحلية من عوائق كبيرة باإلضافة الى نقص في املوارد وفيما يخص تدبير املالية ا

البشرية املؤهلة والنظام املعلوماتي. ويعزى هذا بالخصوص إلى نواقص في مجال الحكامة املتعلقة بتعدد الفاعلين في 

الية املخصصة، والتي تتميز بوجود فائض غير موظف مجال الجبايات املحلية، مما يؤدي إلى محدودية استغالل املوارد امل

وخزينة مهمة على مستوى صندوق "حصة الجماعات املحلية من حصيلة الضريبة على القيمة املضافة"، باإلضافة إلى 

 . 2014مليار درهم سنة  19,8إلى  2009مليار درهم سنة  13تراكم الباقي استخالصه الذي انتقل من 

  2016 اليةامل قانون  مشروع .3

    2016.السياق املاكرواقتصادي ملشروع قانون املالية 1.3

لظرفية االقتصادية الوطنية والدولية والتحوالت لمع األخذ بعين االعتبار  2016اقتصادي لسنة  تم إعداد اإلطار املاكرو 

 الحكومي. اء بها التصريحالتي جتوجهات ال لكالهيكلية التي شهدها االقتصاد الوطني خالل السنوات األخيرة، وكذ

% خالل 2,4بعد  2015% خالل سنة 5 صل إلىاالقتصاد الوطني معدل نمو ي حققاعتمادا على ذلك، من املتوقع أن ي

وبتزايد الناتج الداخلي ( 2014سنة  %2,5-)%،13,9بارتفاع حجم القيمة املضافة الفالحية بنسبة  ، معززا2014سنة 

% خالل 3 بنسبة ااالقتصاد الوطني نمو  سجلمن املتوقع أن ي. و 2014% سنة 2بعد  %2,7الخام غير الفالحي بنسبة 

وتزايد الناتج الداخلي الخام غير  % 1,8 القيمة املضافة الفالحية بنسبة بانخفاض ،على الخصوص ،ارتباطا 2016سنة 

 .%3,5الفالحي بنسبة 

كما  انتعاش االستثمار. و  نامية االستهالك الداخليمع تحسن دي من املتوقع أن يؤكد الطلب الداخلي دوره املحوريو 

، يرة أسرع من الوارداتتارتباطا بتزايد صادرات السلع والخدمات بو وذلك  ،توقع أن تتحسن وضعية املبادالت الخارجيةي

 الحقيقي. مساهمة إيجابية للمبادالت الخارجية في النمو االقتصادي نجم عنهسيمما 

 2016 لسنةفرضيات املعتمدة وال الدولي السياق. 1.1.3

فيما يخص املحيط الوطني والدولي.  تهمبناء على مجموعة من الفرضيات  2016 لسنةتم إعداد التوقعات االقتصادية 

للبرميل  ادوالر  61و 2015 سنة للبرميل خالل ادوالر  56، تم االرتكاز على سعر متوسط للنفط الخام يساوي أسعار الطاقة

. 2016دوالر للطن  سنة  450وسعر غاز البوتان في حدود  2014سنة  دوالر للبرميل خالل 100 حوالي بعد 2016سنة 

 1,11وبالنسبة لسعر الصرف، تم بناء التوقعات االقتصادية على فرضية سعر صرف األورو مقابل الدوالر في مستوى 

نمو الطلب الخارجي املوجه للمغرب . ومن املتوقع أن يستمر تحسن 2014سنة  1,33بعد  2016و 2015 تيبالنسبة لسن

 .2014% سنة 3 بعد 2016% سنة 1,4و 2015% سنة 4,3من السلع دون الفوسفاط ومشتقاته ليبلغ نسبة 
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 .2015تقرير املجلس األعلى للحسابات، ماي  
102
للرسوم العقارية )أرقام  %20للرسوم ذات الطابع االقتصادي و %70عدم األخذ بعين االعتبار للضريبة على القيمة املضافة، وإذا اقتض ى الحال، تعود حصة  

2014.) 
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مليون  70وعلى فرضية  2015مليون قنطار خالل سنة  115 يقدر بحواليوتعتمد التوقعات على محصول من الحبوب 

هذه . كما تأخذ ةاملاشيتربية ، وعلى تحسن باقي الزراعات وكذا 2014ة مليون قنطار سن 67,3بعد  2016قنطار سنة 

، ين الرئيسيينالتجاريلدى شركائنا النشاط االقتصادي ب ارتباطابالظرفية  تعلقةامل خاوفالتوقعات أيضا بعين االعتبار امل

 ة.السياحي ةنشطاألخصوصا فيما يتعلق ب ،الدينامية االقتصادية الوطنيةوتأثيرها على 

  القطاعية األنشطة مستوى  على جيد أداء توقع. 2.1.3

تميز املحيط االقتصادي الوطني بتطور إيجابي عموما ملختلف األنشطة القطاعية نتج عنه تحسن ملموس ملؤشرات 

 املغربهن املبادالت الخارجية والتوازنات املالية، حي  يتميز املشهد االقتصادي الوطني بتأكيد التوجه اإليجابي مل

وتراجع العجز التجاري، وتحسن  ، والتحسن التدريجي للقطاعات التي عرفت تراجعا خالل السنة الفارطة،العاملية

 .من العملة الصعبة ( واستمرار ارتفاع االحتياطيات2015عند نهاية غشت  %5,2) الخارجاملقيمين بتحويالت املغاربة 

. وسيعرف هذا األخير تباطؤا 2015% سنة 5عدل نمو يصل إلى في هذا السياق، يتوقع أن يسجل االقتصاد الوطني مو 

يرتبط العامل األول بالتراجع املرتقب  .. ويفسر هذا التباطؤ بعاملين اثنين%3، ليستقر في حدود 2016خالل سنة 

 ، في حين يفسر2015مليون قنطار خالل سنة  115 مقابل 2016مليون قنطار سنة  70لألنشطة الفالحية وفق فرضية 

% سنة 4,3التي سيرتفع حجمها بنسبة  "103الدعمصافية من اللضريبة على املنتجات العامل الثاني بالتباطؤ املرتقب "ل

 أساسا بتأثير:  2015. ويفسر ارتفاعها خالل سنة 2014خالل % 13,4و 2015% سنة 13,7بعد  2016

عن رفع الدعم مليار درهم، ارتباطا ب 17,6لتبلغ  2015سنة خالل % 30,3انخفاض حجم الدعم على املنتجات بنحو  •

ويوليوز  2015الصالح للشرب )املقرر منذ يناير  املكتب الوطني للكهرباء واملاءستعمل من طرف والفيول امل الغازوال

من إجمالي تكلفة املقاصة على  %12و %31ما يناهز  2014على التوالي(. وقد شكل هذان املكونان خالل  2014

  .%43جموعه التوالي، أي ما م

نتيجة تحسن استهالك األسر  2014سنة  %2,2مقابل  %2,7ارتفاع حجم الضرائب والرسوم على املنتجات بنسبة  •

مقابل  %0,6( والذي رافقه، في املقابل، تطور طفيف للتكوين الخام للرأسمال الثابت )2014سنة  %3,3بعد  4,2%)

   (.2014سنة  %2قابل م %0,4)الواردات من السلع ( وكذا 2014سنة  0,4%-

 إلجراءات االستراتيجية ملخطط املغرب األخضرليجابية اإل من اآلثار استفادة القطاع الفالحي 

 إلجراءات االستراتيجية ملخطط املغرب األخضرليجابية اآلثار اإل  ، استفادته من2015واصل القطاع الفالحي، خالل سنة 

 القطاع في تكثيف االستثمارات الخصوص، وجه على اإلجراءات، ههذ وتشمل. تمثلت في إطار تحول هيكلي للقطاع

 .2014و 2008 سنتي بين% 170 بنسبة تزايدت الفالحي والتي

 وكذا الظروف الحالية نتائج السنة الفالحية لتعزيز الفالحية من التدابير املتخذة األنشطة ستستفيد ذلك، على وعالوة

بالنسبة للسنة الفالحية  قد بلغ، األمطار الوطني من الرصيد أنإلشارة إلى تجدر او . لهذه السنة املواتية املناخية

 .2013/2014السنة الفالحية  مع مقارنة% 26 قدرها بزيادة ملم 348 ، ما مجموعه2014/2015

 سنة% 13,9 قدرها املضافة القيمة في الفالحي زيادة القطاع أن يسجل املتوقع فمن التطورات، هذه كل ىوبالنظر إل

 املضافة القيمة اإليجابي لباقي مكونات التطور  وكذا% 61,6 حواليلحبوب بلاملضافة  لقيمةا زيادة بفضل ،2015

 %(.4,2زراعة الخضراوات )+و %( 7,7+) املاشية خاصة قطاع الفالحية،
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  .2014من الناتج الداخلي الخام خالل سنة % 10,2شكلت حصة هذا املكون   
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عة متاب بفضل اتحسن 2016سنة  الرئيسيةالفالحية  نشطةستعرف األ ،2015 خالل وبعد سنة فالحية استثنائية

 هذا تنفيذ من والنهائية الثانية املرحلة إطار في وخاصة األخضر، املغرب مخطط املبرمجة ضمن االستراتيجية اإلجراءات

تهدف، بالخصوص، لتحقيق التكامل بين  االستثمار من جديدة االنخراط في أشكال ستشهد ، التي2020-2015 املخطط

 .اإلنتاجية لتحسين الدعم تعزيز مع بالتوازي  الفالحي وذلك القطاع جميع مكونات

قنطار  مليون  70 إنتاج اعتماد فرضية  لقطاع الفالحي، فقد تم، بالنسبة لزراعة بالحبوب،ل األداء املتوقع وفيما يخص

 يتوقع ذلك، . باملوازاة مع2015 سنة قنطار مليون  115 بعد( بخصوص الثالثة أصناف الرئيسية من الحبوب) 2016سنة 

 التي والحوامض الزيتون  زراعة الخصوص، وجه على ذلك، في بما مهما، الفالحية األخرى تطورا اتأن تشهد القطاع

 .2016 التوالي سنة على% 15و% 30 يقدر بنسبة ستشهد نموا

 سنة% 1,8 بنسبة الفالحي انخفاضا للقطاع القيمة املضافة أن تسجل املتوقع من االعتبار، العوامل بعين هذه كل وبأخذ

 التحسن بعد% 36,1 بنسبة لسلسلة الحبوب املضافة القيمة تراجع إلى الخصوص، بوجه النتيجة، ههذ عزى وت. 2016

 األخرى، الحبوب، سيتحسن نمو القطاعات قطاع أداء وبمقابل تراجع%. 61 بما يناهز 2015 سنة القوي املسجل خالل

 .التوالي على% 5,5و% 6,9و %18,7 نمو الخضراوات بمعدلزراعة و  تربية املاشيةو زراعة األشجار  خاصة

 (النسبة املئوية)ب 2012 سنةأسعار ب 2016و 2015 سنةة فالحينمو القيمة املضافة ال:  3جدول 

(2016معدل النمو )  
القيمة املضافة  بنية

  2015 الفالحية لسنة
(2015معدل النمو )  

القيمة املضافة  بنية

  2014 الفالحية لسنة
 

اعاتالزر  70,3 16,4 71,8 5-  

 الحبوب 16,8 61,6 23,8 36,1-

قطنياتال 1,1 7,4 1 2,7  

 الزراعات الصناعية واملحاصيل الزيتية 1,6 4,8 1,4 5,3

 زراعة الخضراوات 17,7 4,2 16,2 5,5

 أشجار الفواكه 25,2 2,8- 21,5 18,7

 زراعة علف املاشية 4 7,5 3,7 3,5

 التهيئة والغرس 4 17,1 4,1 3,9-

 تربية املاشية 28,6 7,7 27,1 6,9

 الغابات والخدمات امللحقة بها 1,1 16 1,1 4,8-

 القيمة املضافة الفالحية 100 13,9 100 1,8-

 حساب مديرية الدراسات والتوقعات املالية املصدر: 

 الثانوية مستمر لألنشطة انتعاش

 ارتفاع، بعد 2016سنة  %3,4و 2015% سنة 2,5بنسبة ي لقطاع الثانلن املنتظر أن ترتفع وتيرة نمو القيمة املضافة م

% من القيمة املضافة 2,8. وستسجل القيمة املضافة للصناعات االستخراجية، التي تمثل 2014% سنة 1,7بنسبة 

 2015% سنة 0,5%، ارتفاعا بحوالي 94 حصةوالتي يهيمن عليها إنتاج الفوسفاط ب 2014اإلجمالية باألسعار الجارية سنة 

من التفعيل الكلي للخيارات االستراتيجية أيضا هذا القطاع تطور سيستفيد و  .2014سنة  %4,2بعد  2016 % سنة4,5و

)انتقلت الخام لفوسفاط ل، ال سيما من خالل تثمين أفضل املكتب الشريف للفوسفاط املعتمدة من طرف مجموعة

بلغت لصادرات )ل( و 2000فقط سنة % 19مقابل  2014% سنة 25 إلىمن إنتاج املجموعة  الفوسفاط مشتقاتحصة 

 .(2000% فقط سنة 27مقابل  2014صادرات املجموعة سنة حجم % من 44 الفوسفاط مشتقات حصة
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، سترتفع قيمتها املضافة 2014% من إجمالي القيمة املضافة لسنة 18,2وبخصوص الصناعات التحويلية، التي تمثل 

 : ، مستفيدة من دينامية مجموع فروع هذا القطاع2014نة % س1بعد   2016سنة  %3,4و 2015سنة % 2,5بنسبة 

% 40,3قطاع الصناعات الغذائية والتبغ : من املتوقع أن تتزايد القيمة املضافة الحقيقية لهذا القطاع، الذي يمثل  •

% سنة 5,7بعد  2016سنة  %5,3و 2015% سنة 4,7من القيمة املضافة اإلجمالية للصناعات التحويلية، بنسبة 

من إنتاج % 86الصادرات وكذا تعزيز الطلب الداخلي الذي يمثل  تعزيز تحسنا بفضلهذا القطاع  عرف. وسي2014

 نقطة بين 11 يقارب ما بفارق  اإلفريقية السوق  لصادراته نحو القوية الدينامية من هذا القطاعالقطاع. وسيستفيد 

 .2014و 2000 سنتي

% من القيمة 10,5القيمة املضافة الحقيقية لهذا القطاع، الذي يمثل قطاع النسيج والجلد: من املتوقع أن تعرف  •

% 4,5بعد  2016سنة  %3و 2015سنة  %0,7، زيادة بنسبة 2014سنة  املضافة اإلجمالية للصناعات التحويلية

 املتوقع لالقتصاد، من االنتعاش 2015خالل ما تبقى من سنة هذا القطاع، يستفيد أن  من املنتظر. و 2014سنة 

  وكذا( 2014 سنة% 1,4 بعد 2015 سنة% 2,5 بنسبة نمو) القطاع من صادرات %44الذي يستحوذ على  اإلسباني

 %(.0,4 بعد% 1,2)من هذه الصادرات % 29 يمثل الذي االقتصاد الفرنس ي،

% 12,2ثل تتزايد القيمة املضافة الحقيقية لهذا القطاع، الذي يمسائية: يائية وشبه الكيميقطاع الصناعات الكيم •

% سنة 0,9بعد  2016سنة  %2,5و 2015سنة  %5,3من القيمة املضافة اإلجمالية للصناعات التحويلية، بنسبة 

مشتقات  على مستوى . وسيستفيد هذا القطاع من إعادة التموقع االستراتيجي للمكتب الشريف للفوسفاط 2014

الفوسفوري( ومن تركيزه على القوى  حامضالالفوسفاط معززا بتشغيل وحدات إنتاج جديدة )األسمدة و 

فريقية التي تضم بالقارة اإل االستراتيجي تموقع الالديموغرافية والفالحية الرئيسية )الهند والبرازيل ...(، إضافة إلى 

 .إمكانيات عالية

هذا القطاع، لكترونية: من املنتظر أن ترتفع القيمة املضافة الحقيقية لامليكانيكية واملعدنية واإل اتقطاع الصناع •

 2016سنة  %2,2و 2015سنة % 1% من القيمة املضافة اإلجمالية للصناعات التحويلية، بنسبة 20,5الذي يمثل 

 استمرار هذا القطاع مع ملختلف فروع املتباين لتطور ا االعتبار بعين السيناريو . ويأخذ هذا2014سنة  %1,9بعد 

 وضعف الرؤية حول تطور الصناعة الطائرات، املتوقع لصناعة بياإليجا والتطور  السيارات، لصناعة الجيد األداء

قطاع البناء واألشغال املعدنية الذي يرتبط بدرجة كبيرة ب الصناعة لقطاع الصعب واالنتعاش اإللكترونية،

 .  العمومية

. 2014 % سنة1,4بعد  2016سنة  %2,1و 2015سنة  %1,7 وسيسجل قطاع البناء واألشغال العمومية تحسنا بنسبة

 واألداء البنكية، السيولة تعزيز ذلك في بما القطاع، هذا الكفيلة بإنعاش نشاط العوامل من عدد إلى التحسن هذا ويعزى 

 جديدة دينامية تحدث أن العوامل شأن هذه ومن...  العمومية املؤسسات استثمار وتعزيز الجيد للبالد االقتصادي

الفالحي وكذا في القطاعات األخرى، خاصة السكن  الدخل من جزءا بالذي يستوع الذاتي البناء قطاع خاصة في

االجتماعي واملتوسط الجودة، التي ستستفيد بدورها من العوامل السالفة الذكر. وتعد مشاركة املنعشين العقاريين 

 وسط.ببرنامج إنماء السكن االجتماعي واملتوسط الجودة فرصة إلنعاش قطاع العقار على املدى القصير واملت

سنة مليار درهم  189الذي سيبلغ  ومية" من تعزيز االستثمار العميممو "األشغال الع قطاع ستفيديوعالوة على ذلك، س

ومية التي ستبلغ حوالي عماستثمار الشركات واملؤسسات التقوية امليزانية العامة لالستثمار و  ارتفاعمن  ستفيدام 2015

 .مليار درهم 114,9
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 قطاع الثالثمواصلة نمو أنشطة ال

مدعوما  ،2014 ة% سن2,2بعد  2016 ة% سن3,5و 2015 ة% سن2,7بنسبة  نمواالقطاع الثال  يسجل من املتوقع أن 

 .باألداء الجيد ألنشطة القطاع الثاني وتعزيز نشاط كل من قطاعات االتصاالت والتجارة والنقل

دعم القطاع الثال  مسجلة من املضافة اإلسمية، % من إجمالي القيمة 9,4وستواصل األنشطة التجارية، التي تمثل 

بفضل اآلثار غير املباشرة لتحسن خاصة ، 2014% سنة 0,9بعد  2016سنة % 2,1و 2015سنة % 2,8 تناهز نسبة نمو

 النشاط غير الفالحي ومتابعة تحدي  هذا القطاع.  تعزيز، و 2015خالل  الفالحية املداخيل

يسجل تراجعا بنسبة % من إجمالي القيمة املضافة، من املنتظر أن 2,5، الذي يمثل بالنسبة لقطاع الفندقة واملطاعمو 

املؤشرات تماشيا وتطور هذا التباطؤ ويأتي . 2014% سنة 2,4بعد  ،2016سنة % 3وتزايدا بنسبة  ،2015خالل % 0,6

 %2,5-و 2015يوليوز شهر نهاية  ندعلمبيتات بالنسبة ل% 8-وعدد السياح الوافدين بالنسبة ل% 1,5+)للقطاع الظرفية 

  الهيكلي للقطاع. التطور عكس تاملؤشرات ال هذه  وإن كانت(، حتى 2015 غشتنهاية  عند بالنسبة ملداخيل األسفار

 2015سنة % 3,6 معدلبارتفاعا % من القيمة املضافة اإلجمالية، 4,1قطاع النقل، الذي يمثل  يسجلومن املتوقع أن 

 السيارةالسيما الطرق  ،النقلالجيد لحركة  النشاطهذه الدينامية إلى  عزى . وت2014% سنة 5,6بعد  2016سنة % 5,1و

 .األنشطة غير الفالحية ودينامية التجارة الخارجية إلى انتعاشأيضا و والسكك الحديدية واملوانئ، 

 2015سنة % 5,2ضافة اإلجمالية، بنسبة % من القيمة امل2,7ومن املتوقع أن يتزايد قطاع البريد واملواصالت، الذي يمثل 

نضج، ال سيما مرحلة الالقطاع إلى وصول  2015املنتظر خالل  باطؤويعزى الت .2014% سنة 6,3بعد  2016سنة % 7و

الهاتف الثابت واألنترنيت  قطاعظهر ي. و 2015 يونيونهاية  إلى حدود% بالنسبة للهاتف النقال 127,1مع نسبة ولوج تبلغ 

% 33,3% بالنسبة للهاتف الثابت و6,9مة للنمو بالنظر لحجمها الحالي الذي ال يزال محدودا )نسبة ولوج تبلغ آفاقا مه

 بكةشالضغط الذي تعرفه ونظرا لتطور األنترنيت املتنقل باملغرب، وأمام  (.2015 يونيوبالنسبة لألنترنيت إلى حدود نهاية 

عتماد ثالث رخص ال  ،2015مارس  18في  الوطنية لتقنين املواصالت،الوكالة  فقد منحتالجيل الثال  وبطء الصبيب، 

وطني املخطط الفي إطار تنفيذ . ويدخل هذا اإلجراء  LTEأو G4لهاتف النقال، املعروفة ب الجديد لتكنولوجيا الجيل 

ي ذ، وال2012ماي في الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت  املعتمد من طرفاملغرب، بعالي جدا والعالي الصبيب ال طويرلت

 سنوات. 10في أفق ة الصبيب بالنسبة ملجموع السكان عاليالخدمات االتصاالت  تعميم االستفادة منهدف إلى ي

 نمو اقتصادي مدعوم بالطل  الداخلي. 3.1.3

تتعزز . وسمن خالل تحسن دينامية االستهالك الداخلي واالستثمار من املتوقع أن يؤكد الطلب الداخلي دوره املحوري

ارتفاع استهالك األسر والذي ستبلغ مساهمته في ب بالخصوص، ،ارتباطا 2015 مختلف مكونات الطلب الداخلي سنة

األداء الجيد للتكوين الخام للرأسمال الثابت الذي بو  ،2014سنة  تيننقطبعد نقطة  2,4النمو االقتصادي الحقيقي 

من  ،2016وخالل سنة  .2014نقطة خالل سنة  0,1-بعد قطة ن 0,1الناتج الداخلي الخام نمو ستبلغ مساهمته في 

 .نقطة بالنسبة للتكوين الخام للرأسمال الثابت 0,4و ستهالك األسربالنسبة ال نقطة  1,9املتوقع أن تبلغ هذه املساهمات 

% سنة 3بعد  2016 ة% سن3,1و 2015 ة% خالل سن4من املتوقع أن يرتفع حجم االستهالك النهاعي الداخلي بنسبة و 

على  2016و 2015 % سنة3,2و% 4الذي يتوقع أن يتزايد بنسبة  من تحسن استهالك األسر ا، مستفيدا أساس2014

 .2014% سنة 3,3بعد  التوالي
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ويرتبط التطور اإليجابي الستهالك األسر بتعزيز نمو الدخل الخام املتاح لألسر من حي  القدرة الشرائية، الذي من 

. ومن املتوقع أيضا ارتفاع الدخل 2014% سنة 1,8 بعد  2016  ة% سن2,5و 2015% سنة 5,7عدل بم رتفعاملتوقع أن ي

ارتباطا  2014سنة % 12,3بعد انخفاض بنسبة  2015سنة % 16,8الفالحي لألسر من حي  القدرة الشرائية بنسبة 

 تاح غير الفالحي لألسر )دون . وسيرتفع الدخل الخام امل2015-2014برسم السنة الفالحية من الحبوب بإنتاج جيد 

% سنة 5بعد على التوالي  2016و 2015سنة % 3,5و% 3,6التحويالت(، من حي  القدرة الشرائية، بنسبة  احتساب

2014 . 

ل بما في ذلك، على وجه الخصوص، تشغيال املتخذة على مستوى تدابير بالحسن االستهالك النهاعي لألسر أيضا ويرتبط ت

دعم ومواصلة  ل،شغالتعويض عن فقدان الوتطبيق ، هوتوسيع نطاق األنشطة املتعلقة ب الذاتيةوضع نظام املقاولة 

 دخل(.املذرة للالصغيرة جدا واألنشطة الشركات ) والتشغيل الذاتي" تأهيل"و "إدماجبرامج " إطار فيالتشغيل برامج 

استمرار املشاريع الكبرى واالستراتيجيات رتباطا با املحققةمن املكاسب  فمن املنتظر أن يستفيداالستثمار، وفيما يتعلق ب

 2015 سنةمليار درهم  189 يبلغ حجم االستثمارات العمومية حوالياألعمال. ومن املتوقع أن  مناخالقطاعية وتحسن 

 قابلم 2015 سنةمليار درهم  54,1 الذي سيبلغاستثمار امليزانية العامة بما في ذلك  2014 سنةمليار درهم  186,6 مقابل

 %.9,3، بزيادة قدرها 2014 سنةمليار  49,5

 %0,4-مقابل  2016% سنة 1,5و 2015% سنة 0,5 معدلحجم التكوين الخام للرأسمال الثابت بيتزايد من املتوقع أن و 

من  %32,9 التكوين الخام للرأسمال الثابت وتغير املخزون،الذي يشمل ، الخاماالستثمار  . وستبلغ نسبة2014سنة 

 .2014 سنة %33,4مقابل  2016 سنة %32,2و 2015سنة  الحقيقي الداخلي الخامج النات

 تمويل االقتصاد الوطني. تحسن 4.1.3

السلع من صادرات ال، وذلك ارتباطا بتزايد 2016و 2015من املتوقع أن تتحسن وضعية املبادالت الخارجية خالل سنتي 

هذا التطور مساهمة إيجابية للمبادالت الخارجية  نجم عناردات. وسييرة أسرع من الو توالخدمات، باألسعار الثابتة، بو 

  .في النمو االقتصادي الحقيقي

% 6,3بعد  2016% سنة 5,7و 2015% سنة 3,8 معدلوستعرف صادرات السلع والخدمات تزايدا، باألسعار الثابتة، ب

دينامية خصوصا ب، مدعومة (2014سنة % 7,4على التوالي )% 6,3و% 5,1 معدل. وسترتفع صادرات السلع ب2014سنة 

مليار درهم منتظرة على املدى املتوسط فقط  38,5) كصناعة السياراتذات القيمة املضافة العالية بعض القطاعات 

السلع  منارتباطا بانتعاش الطلب الخارجي املوجه للمغرب  ،واإللكترونيكوصناعة الطائرات  لفائدة مشروع رونو(

 املصنعة.

% سنة 4,4 بنسبةزيادة و  2015خالل % 0,8انخفاضا قدره حجم مبيعات الفوسفاط ومشتقاته  يسجلع أن ومن املتوق

املكتب الشريف للفوسفاط % من صادرات 47أقوى على األسمدة ) كيزتر مع ، 2014سنة % 5بنسبة  بعد ارتفاع 2016

وإعادة التموقع % حاليا( 60اشئة )البلدان النعلى مستوى (، وتوطيد حصة السوق 2000 سنة% 23مقابل  2014سنة 

بين ، مع آفاق واعدة في إطار التعاون 2013و 2007ثالثة أضعاف بين بفريقية حصة السوق اإل  ارتفاعفريقية )السوق اإل ب

 (.طن من األسمدةمليوني ابون إلنتاج غاملغرب وال

% 6,8و 2015% سنة 6,4بة منتوجات املكتب الشريف للفوسفاط بنس دون احتسابصادرات السلع يستمر نمو وس

، مدعومة أساسا باملبيعات الخارجية من سلع التجهيز )الخيوط واألسالك الكهربائية( 2014% سنة 8بعد  2016سنة 
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 2015% سنة 1,5النسيج(. وسترتفع صادرات الخدمات بمعدل  بنسبة أقلو وسلع االستهالك )السيارات السياحية 

 .2014% سنة 4,4بعد  2016% سنة 4,6و

. 2014% سنة 1,8بعد  2015% خالل سنة 0,7ومن ناحية أخرى، ستعرف واردات السلع والخدمات ارتفاعا بنحو 

% 1-بعد  %1,3مشتريات مواد الطاقة بنسبة بتراجع ارتباطا  ،2014% سنة 2بعد % 0,4وسترتفع واردات السلع بنسبة 

% 5,3مواد التجهيز بنسبة مقابل ارتفاع  ،(2014% سنة 5,3)+ %3,8السلع االستهالكية بنسبة وانخفاض  2014سنة 

باملوازاة مع ذلك، ستشهد واردات املواد  (.2014% سنة 1,9-) %4,9بنسبة  صنعةاملاملواد نصف و  2014% سنة 6,7-بعد 

 ا يقاربشتريات القمح بمملاملتوقع  ( بفضل االنخفاض2014% سنة 21,7+بعد )% 11,5بنسبة  انخفاضاالغذائية 

. 2014% سنة 0,6 مقابل تراجع بنسبة% 3,3بنسبة  تزايد. أما واردات الخدمات، فستجيدةظل سنة فالحية % في 50,4

 الواردات من السلع بنسبة كنتيجة لتزايد%، 4,1تناهز  بنسبةالواردات من السلع والخدمات سترتفع ، 2016 وخالل سنة

 %.44,1بنحو  تتزايدسالتي القمح واردات  خصوصا%، 4,3

توى تمويل االقتصاد، من املتوقع أن يسجل الدخل الوطني الخام املتاح، باألسعار الجارية، ارتفاعا بنسبة على مسو 

. ويرجع هذا االنتعاش إلى ارتفاع 2016% سنة 3,6بنسبة و نقط بالنسبة للسنة السابقة  5بزيادة قدرها  2015% سنة 5,7

وتحسن املداخيل  2014% سنة 2,6مقابل  2016% سنة 4,3و 2015سنة % 7,4الناتج الداخلي الخام اإلسمي بنسبة 

 2015سنة % 4,7تحويالت املغاربة املقيمين بالخارج بنسبة املستمر لنتعاش ال الصافية من باقي دول العالم، ارتباطا با

اإلسمية، إلى تزامن ارتفاع القيمة املضافة  الخام الداخليويعزى ارتفاع الناتج  .2014% سنة 2,3بعد  2016% سنة 4,8و

، وتزايد الضرائب الصافية من 2014% سنة 1,1بعد  2016% سنة 4,3و 2015% سنة 6التي من املتوقع أن تتزايد بنسبة 

 .2014% سنة 18,3بعد  2016 ة% سن4و 2015سنة % 19,7بنسبة  دعمال

بعد  2016% سنة 27,4إلى ثم  2015% من الناتج الداخلي الخام سنة 28,4وسيتحسن االدخار الوطني الخام منتقال إلى  

% 32,2بعد من الناتج الداخلي الخام  %29,7و% 29,6 على التوالي ، بينما سيبلغ معدل االستثمار2014% سنة 26,5

 2015 تيسن بشكل ملحوظاالستثمار( و االدخار الفرق بين . ووفقا لهذه التطورات، ستتحسن فجوة التمويل )2014سنة 

 .2016و

 املالية قانون  ملشروع الرئيسية األهداف2.3. 

 أسس الحكومي، بهدف توطيد البرنامج وكذا السامية امللكية التوجيهات أهم تفعيل إلى 2016 املالية قانون  مشروع يرمي

املقاولة،  ودعم الخاص االستثمار وإنعاش التصنيع تحفيز عبر العرض ويشجع الطلب دعم يواصل متوازن  نمو اقتصادي

تفعيل الجهوية مدمج يقلص الفوارق االجتماعية واملجالية ويوفر فرص الشغل الكريم، و نمو اقتصادي  أسس وتوطيد

عادة إإصالح القانون التنظيمي لقانون املالية ومواصلة مجهود  تفعيل، و وتسريع وتيرة اإلصالحات الهيكلية الكبرى 

 لتوازنات املاكرواقتصادية.ا

 واملقاوالت  االستثمار ودعم املتسارع لتصنيعا بدعم متوازنة اقتصادية تنمية أسس تعزيز 1.2.3.

 وإنعاش التصنيع تحفيز عبر العرض وتشجيع الطلب يرتكز على مواصلة دعم متوازن، نمو اقتصادي أسس يعتبر توطيد

املقاولة، من أهم أولويات الحكومة لتحقيق التطور املنشود للنموذج االقتصادي الوطني. وتقوم  ودعم الخاص االستثمار

ومة في هذا اإلطار بدعم العرض اإلنتاجي للقطاعات املوجهة للتصدير وذات القيمة املضافة العالية، واملنتجة الحك

 للرروة وفرص الشغل. وسترتكز جهود الحكومة على: 
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مواصلة تفعيل املخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية ودعم تموقع املغرب على خارطة سالسل القيمة العاملية  •

توفير الدعم املادي وكذا تعبئة الوعاء العقاري للقطاع  مواصلةو تطوير النظم الصناعية وتقوية االندماج من خالل 

 الصناعي،

مواصلة تطوير وتسريع باقي املخططات القطاعية بهدف تنويع القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد الوطني وتقليص التبعية  •

خصوصا  ،اإلنتاجي الوطني ملسايرة التحوالت القطاعية العامليةالطاقية والغذائية وتكريس التحول البنيوي للنسيج 

السياحية" وبرنامج "الطاقات  2020من خالل التركيز على مخطط "املغرب األخضر" ومخطط "هاليوتيس" و"رؤية 

 ،امج الحفاظ على البيئةنوبر  املتجددة"

ألجنبية من خالل توجيه جزء من الهوامش تعزيز التدابير الهادفة إلى استقطاب االستثمارات الخاصة الوطنية وا •

العمومية  شجيع االستثماراتلتالتي يتم توفيرها بفضل اإلصالحات وتعبئة املوارد وضبط نفقات التسيير  امليزاناتية

شجيع وت وتوطيد التدابير املتخذة لتحسين مناخ األعمال اللوجستيكية االستراتيجيةومواصلة أجرأة  املنتجة

 القطاع املالي ملواكبة دينامية االستثمار واملقاوالت وإدماج القطاع غير املنظم، دي تحو  االستثمارات

تنويع األسواق ودعم التصدير من خالل توطيد التدابير الرامية لتحسين استفادة املغرب من اتفاقيات التبادل الحر  •

جنوب  -، مع تعزيز الشراكة جنوباعدةمع االتحاد األوروبي والواليات املتحدة األمريكية ومختلف االقتصاديات الص

 مع دول إفريقيا جنوب الصحراء.

نمو اقتصادي مدمج كفيل بتقليص الفوارق االجتماعية واملجالية وتوفير فرص الشغل  أسس توطيد 2.2.3.

 الالئق

ارق اقتصادي مدمج يقلص الفو  توطيد أسس نمو على ،2016مشروع قانون املالية لسنة تعمل الحكومة، في إطار س

 الخصاص وسد والهشاشة الفقر ملكافحة ، وذلك من خالل تكثيف الجهوداالجتماعية واملجالية ويوفر فرص الشغل

 والتعليم. الصحة مجال في خصوصا األساسية، االجتماعية والخدمات التحتية البنيات مستوى  على املسجل

 واملؤسسات الوزارية القطاعات مختلف بين الشراكة على يقوم مندمج عمل مخطط وضع على كما ستعمل الحكومة

إلنجازها، مع الحرص على تكاملها مع برامج املبادرة  مضبوطة برمجة وتحديد املشاريع تمويل وسائل لتوفير املعنية

الوطنية للتنمية البشرية، بهدف التصدي ملظاهر العجز االجتماعي والنهوض باملناطق الهامشية واالستفادة من البرامج 

 على مستوى الجهات. التنموية

 دعم أولوياتها، باعتباره من أهم مرتكزات النمو املدمج من خالل رأس على وعالوة على ذلك، تضع الحكومة التشغيل

 غير القطاع وإدماج الكبرى  االستثمارات املالئمة الستقطاب الظروف توفير مع القطاعية االستراتيجيات وباقي الصناعة

 .واملتوسطة صغرى ال املقاوالت املهيكل ودعم

 بدورها القيام من يمكن املدرسة بما املتدخلين كافة مع بالتعاون  وستواصل الحكومة جهودها الرامية إلصالح التعليم

 البنيات وتأهيل االجتماعية والرعاية الصحية خاصة للخدمات أهمية كما سيتم إيالء .املطلوبين والتنموي  التربوي 

 وتسريع واملحدود املتوسط الدخل ذات االجتماعية للفئات املوجه السكني العرض ويعالصحية وتن والتجهيزات التحتية

 باالنهيار وتوفير السكن الالئق للمواطن. املهدد السكن ومعالجة الصفيح مدن على القضاء برامج تنفيذ

 املرأة عيش ظروف لتحسين الرامية واملشاريع البرامج خاصة لوضعية املرأة عبر تكثيف أهمية كما يولي البرنامج الحكومي

 لدعم املرأة الرامية اإلجراءات تفعيل موازاة مع ذلك، ستواصل الحكومة .لبالدنا التنموية املسيرة في املغربية وإدماجها
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 بالنساء والتكفل النساء ضد العنف ومحاربة واالقتصادي والسياس ي اإلداري  القرار اتخاذ ملناصب املتساوي  للولوج

 العنف. ضحايا

 األطفال لحماية القانوني اإلطار تقوية عبر الطفولة حماية مجال في املندمجة سياستها تفعيل على تعمل الحكومةوس

 .والتعليمية التربوية املنظومة في وإدماجهم هشاشة وضعية في األطفال عيش ظروف لتحسين جراءات الالزمةاإل  واتخاذ

تقوية شبكة املراكز الثقافية ودور الشباب ومراكز التكوين  كما سيتم العمل على تأطير ومواكبة الشباب من خالل

 الرياض ي واملراكز الرياضية للقرب. 

 لالختالالت حد من خالل وضع العالم مغاربة شؤون كما سيوجه اهتمام خاص ملواصلة تفعيل السياسة املندمجة لتدبير

 التواصل السامية، إذ سيتم العمل على تحسين كيةاملل للتوجيهات تفعيال القنصليات، وذلك بعض تعرفها التي واملشاكل

 .املغربية والثقافة اللغات تعليم برامج وتنويع إليهم املوجهة الخدمات وتحسين املغربية الجالية أفراد مع والتعامل

 تفعيل الجهوية وتسريع وتيرة اإلصالحات الهيكلية الكبرى  3.2.3.

من االهتمامات التي وضعتها الحكومة في صلب أولويات لهيكلية الكبرى تفعيل الجهوية وتسريع وتيرة اإلصالحات ايعد 

ستعمل الحكومة على تفعيل القوانين التنظيمية للجهة وباقي الجماعات الترابية بما ، إذ 2016مشروع قانون املالية لسنة 

البيئية جهويا وإقليميا املنوط بها على مستوى التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية و  يضمن أداءها للدور 

من  142، وذلك بموجب املادة صندوقي التأهيل االجتماعي والتضامن بين الجهات إحداثسيتم  ،في هذا الصددو ومحليا.

وباإلضافة إلى ذلك، سيتم الشروع في رفع حصة الجهات من  .من القانون التنظيمي للجهات 234و 229الدستور واملادتين 

إلى  %13الضريبة على عقود التأمين من حصتها من وكذا  %2إلى  %1الضريبة على الدخل من الضريبة على الشركات و 

20%. 

ستتركز الجهود على التفعيل السريع  ،وملواكبة هذا التحول الهام واملحوري على مستوى الهندسة املؤسساتية للمغرب

رابية بما يضمن تعزيز املقاربة املجالية والجهوية في اإلداري وتقوية آليات التعاقد مع الجهة وباقي الجماعات الت لالتمركز

  تنزيل السياسات العمومية.

، اإلصالحات الهيكليةو تنزيل الدستور واإلسراع باعتماد القوانين التنظيمية ل الجهود ستتم مواصلة ذلك، موازاة معو 

 هذا ن الحوار الوطني حول املنبثق ع وفقا لخارطة الطريق التي حددها امليثاق ،بمواصلة إصالح القضاء ويتعلق األمر

ومواصلة إصالح صندوق  تدريجية بما يضمن التوازن املالي ألنظمة التقاعد، مقاربة، وفق وإصالح نظام التقاعد، اإلصالح

لتوفير هوامش مالية إضافية لتمويل االستثمار املنتج واستهداف الفئات املعوزة وتعزيز شبكة الخدمات  املقاصة

  في مجاالت التعليم والصحة والسكن.االجتماعية 

. وهكذا، سيتم 2013، وفقا لتوصيات املناظرة الوطنية حول الجبايات لسنة مواصلة إصالح النظام الجباعيوسيتم 

اتخاذ تدابير تهدف إلى توسيع الوعاء وتحسين مردودية النظام الضريبي تتجلى خصوصا في مواصلة إصالح الضريبة على 

وذلك من خالل مراجعة أسعار الضريبة املطبقة على بعض املواد واعتماد نظام ضريبي خاص لقطاع القيمة املضافة، 

ل العقارية. كما يقترح إجراءات يخادمحجز في املنبع برسم الضريبة على الدخل بالنسبة للالالصناعات الغذائية، وإقرار 

. ومن ئات املالية البديلة وبعض أنواع التبغ املعبمن أجل تبسيط ومالءمة النظام الجباعي، وتتعلق خاصة ببعض املنتج

ألسعار نسبية بالنسبة للضريبة على الشركات  أجل تحقيق شروط عدالة جبائية، سيتم اقتراح العمل على إقرار جدول 

ونسخ مقتضيات الضريبة على الدخل املتعلقة باقتناء السكن في إطار مال مشاع وكذا تطبيق سعر تصاعدي بالنسبة 

يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخص ي. وفي إطار تحسين تدبير  اهمة االجتماعية املطبقة على ماللمس
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رقمنة تحصيل الضريبة الخصوصية السنوية املفروضة على العربات  2016الضريبة، يقترح مشروع قانون املالية لسنة 

 .2017ابتداء من سنة  اإلقرار واألداء اإللكترونيين وتعميم

 إصالح القانون التنظيمي لقانون املالية ومواصلة مجهود إعادة التوازنات املاكرواقتصادية تفعيل 4.2.3.

إصالح القانون التنظيمي لقانون املالية من أهم األوراش التي تعزز إطار برمجة وتدبير السياسات العمومية  تفعيليعتبر 

 2016هذا القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير وكذا إعداد وتنفيد ومراقبة قوانين املالية. ويرتكز 

ثالث سنوات. مدى على مبادئ النجاعة وحسن األداء والتقييم والتوزيع الجهوي للبرامج واملشاريع مع اعتماد البرمجة على 

لهذا اإلصالح الهام  وفي هذا الصدد، كل القطاعات واملؤسسات مدعوة للتعبئة من أجل الشروع في التطبيق التدريجي

 والذي سيمتد على خمس سنوات.

وفي هذا اإلطار، سيتم تفعيل مجموعة من القواعد امليزاناتية التي ينص عليها القانون التنظيمي لقانون املالية وخصوصا 

 تلك املرتبطة بمنع إدراج نفقات التسيير في الفصل املتعلق بنفقات االستثمار وكذا بخلق فصل خاص بإرجاعات

 وإسقاطات الضريبة وبإحداث الحسابات املرصدة ألمور خصوصية ومرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة. 

ة بشكل تدريجي، والتي مكنت من تقليص عجز إعادة التوازنات املاكرواقتصاديوستواصل الحكومة جهودها الرامية إلى 

. كما ستواصل الحكومة جهودها 2015في أفق  %4,3و 2014من الناتج الداخلي الخام برسم سنة  %4,6امليزانية إلى 

. وفي 2016من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة  %3,5تحقيق توازن املالية العمومية بهدف تقليص عجز امليزانية إلى ل

 :هذا اإلطار، ترتكز التوجهات العامة للحكومة على ضرورة تعزيز التدابير الكفيلة بترشيد النفقات، وذلك  من خالل

التحكم في كتلة أجور القطاعات الوزارية، وذلك في أفق دخول الطابع التقييدي العتمادات املوظفين حيز التنفيذ  •

. وفي هذا اإلطار، سيتم خلق لجنة بين وزارية مهمتها إعداد التوقعات املرتبطة بتطور كتلة األجور، مكونة 2017سنة 

قتضيات القانون التنظيمي لقانون املالية. كما سيتم التقيد بعدم من الوزارات التي شاركت في التطبيق التجريبي مل

 برمجة نفقات املوظفين في ميزانيات مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة.

املعدات والنفقات املختلفة من خالل ضبط النفقات املتعلقة باستهالك املاء والكهرباء والكراء وتيهئ  عقلنة نفقات •

 وحظيرة السيارات. تنظيم املؤتمرات صاريف املهام بالخارج و البنايات اإلدارية وم

تزامات املوقعة لتحسين فعالية ونجاعة نفقات االستثمار وإعطاء األولوية للبرامج واملشاريع موضوع االتفاقيات واإل •

ات األثر الواضح من أمام جاللة امللك واملشاريع التي توجد في طور اإلنجاز، وكذا البرامج واملشاريع املنتجة للرروة وذ

حي  إحداث فرص الشغل وتحقيق التوازن املجالي والجهوي. كما يجب االلتزام بتقديم دراسات جاهزة للمشاريع 

املبرمجة تثبت مردوديتها االجتماعية واالقتصادية وآليات دقيقة لتتبع تنفيذها وضبط تكلفتها. عالوة على ذلك، 

عتمادات املرحلة وفقا ملقتضيات القانون التنظيمي لقانون املالية يتوجب على القطاعات الوزارية تصفية اال 

القطاعات الوزارية مع التقيد بعدم برمجة نفقات التسيير  بين املشترك الجديد. كما سيتم تفعيل آليات االقتناء

 ضمن ميزانية االستثمار.

  2016. توقعات مداخيل ونفقات الدولة برسم سنة 3.3

لة عند متم الثمانية أشهر األولى للسنة الحالية عن نسبة إنجاز متحكم فيها للنفقات في ظل أسفرت النتائج املسج

. وتعزى الجبائية لمداخيلبالنسبة ل % 62باملوازاة مع  % 64فقد عرفت النفقات معدل إنجاز بلغ انخفاض للمداخيل. 
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 ملداخيل، في حين سجلت ا املضافة القيمة ىعل الشركات والضريبة على الضريبةوتيرة إنجاز هذه املداخيل أساسا إلى 

   الجبائية األخرى معدل إنجاز يتماش ى مع توقعات قانون املالية. 

إعادة التوازن للمالية العمومية،  في إطاربنية املالية العمومية، كما يبينها املشروع الحالي لقانون املالية،  تندرج وإجماال،

وهكذا، تسفر توقعات  .ية، مما سيمكن من ضمان استدامتها على املدى املتوسطوذلك في منحى التحكم في عجز امليزان

 .2016من الناتج الداخلي الخام برسم سنة  %3,5املوارد والنفقات عن عجز في امليزانية يقدر بحوالي 

 104مداخيل الدولة. 1.3.3

 والصندوق الخاص بالطرق بحوالي دون احتساب مداخيل صندوق دعم أسعار بعض املواد العادية املداخيل قيمة تقدر

مع التوقعات برسم قانون  مقارنة% 2,8 ارتفاعا بنسبة حي  ستسجل ،2016السنة املالية  برسم درهم مليار 224,1

 %.4,3 بنسبة الجبائية غير وتراجع املداخيل ،%3,9 بنسبة الجبائية املداخيل زيادة نتيجة ،2015املالية لسنة 

 املباشرة الضرائ 

مقارنة مع توقعات قانون املالية  %3,6، أي بارتفاع بنسبة 2016 سنة درهم مليار 86,1 املباشرة الضرائب مداخيل ستبلغ

% 1,7 بنسبة الشركات على بالضريبة املتعلقة املداخيل يتوقع أن ترتفع الضرائب، هذه نوعية وحسب. 2015 لسنة

 الدخل، على الضريبة الخام. أما بالنسبة ملداخيل الداخلي الناتج من %4,3درهم، أي ما يعادل  مليار 44,5 إلى لتصل

من  %3,8، لتبلغ 2015مقارنة مع توقعات قانون املالية لسنة % 5,6 بنسبة بارتفاع أي درهم، مليار 38,9 بحوالي فتقدر

 باألجور. ةاملداخيل املتأتية من الضريبة على الدخل املتعلق إلى تحسن التطور  هذا الناتج الداخلي الخام. ويعزى 

 املباشرة غير الضرائ 

 قدره بارتفاع أي ،2016درهم برسم سنة  مليار 85,6 املباشرة إلى غير للضرائب اإلجمالية من املرتقب أن تصل املداخيل

ملداخيل الرسوم الداخلية على  التطور اإليجابي ىذلك إل ويعزى . 2015 مقارنة مع توقعات قانون املالية لسنة% 1,4

 املضافة تحسنا طفيفا مقارنة مع توقعات قانون املالية لسنة القيمة على ، في حين ستعرف مداخيل الضريبةاالستهالك 

2015 . 

مليار درهم من  9,1 منهامليار درهم،  25,5لتصل إلى  %3,5وستسجل الرسوم الداخلية على االستهالك تزايدا بنسبة 

مليار درهم بالنسبة للرسوم الداخلية على استهالك املواد الطاقية  14,9و (%4,3الرسوم الداخلية على استهالك التبغ )+

 (.%1,2-مليار درهم لباقي الرسوم الداخلية على االستهالك ) 1,6( و3,5%)+

 درهم، مسجلة بذلك تزايدا بنسبة مليار 60,1اإلجمالية إلى  املضافة القيمة على الضريبة مداخيل تصل أن املتوقع ومن

 على القيمة الضريبة الضرائب، ستعرف مداخيل هذه نوع وحسب. 2015 مع توقعات قانون املالية لسنة قارنةم% 0,6

 عند املضافة القيمة على الضريبة مداخيل درهم. وستبلغ مليار 26,7 إلى لتصل% 5,8 ارتفاعا بنسبة الداخلية املضافة

 .%3,2 بنسبة لتنخفض درهم، مليار 33,4 يناهز ما االستيراد

 

 

                                                 
104
 .تم احتساب املداخيل في صيغتها الخامة 
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 والتمبر التسجيل رسوم

مقارنة مع توقعات  %16,2درهم، مسجلة بذلك تزايدا يبلغ  مليار 17,3 والتمبر التسجيل رسوم مداخيل تبلغ أن يتوقع

  للنمو االقتصادي.، مما يتناسب مع التطور املتوقع 2015 قانون املالية لسنة

 الجمركية الرسوم

 %. 10 ارتفاعا بنسبة مسجلة درهم، يارمل 8 بحوالي الجمركية الرسوم مداخيل تقدر

 الجبائية غير املداخيل

من  %11,9، ممثلة بذلك %4,3 قدره  نخفاضبا أي درهم، مليار 27,2إلى  الجبائية غير املداخيل تصل أن املتوقع من

 درهم، أي ما يعادلمليار  8,3مجموع املداخيل العادية. وتقدر املوارد املتأتية من الشركات واملؤسسات العمومية بحوالي 

املوارد األخرى"، فتقدر بمبلغ "نسبة للموارد العادية. أما التحصيالت برسم  %3,7الخام و الداخلي الناتج إلى نسبة 0,8%

 مليار درهم برسم الهبات املتأتية من مجلس التعاون الخليجي. 13مليار درهم، منها  18,8

 105الدولة نفقات. 2.3.3

مقارنة مع توقعات قانون % 0,8 بنسبة بانخفاض أي درهم، مليار 216,9 حوالي العادية قاتالنف من املتوقع أن تبلغ

 .2015سنة  %22,4 مقابل %21 حوالي النفقات هذه ستمثل الخام، الداخلي الناتج إلى ونسبة. 2015 املالية لسنة

بارتفاع  التطور  هذا ويفسر .%2,1 بنسبة ارتفاعا مسجلة درهم، مليار 167,8 يقارب ما والخدمات السلع نفقات وستبلغ

لتبلغ  %3,7والخدمات األخرى بحوالي  مليار درهم وكذا تطور النفقات برسم السلع 106,8لتبلغ  %1,2كتلة األجور بحوالي 

 مليار درهم.    61

. الخام اخليالد الناتج من% 2,7 لتمثل ،%6,5 بنسبة زيادة مسجلة درهم، مليار 28,3 بحوالي الدين فوائد نفقات وتقدر

الخارجي  الدين ونفقات فوائد %6,7 بنسبة الداخلي الدين فوائد نفقات النفقات أساسا إلى زيادة هذه ويعزى تطور 

 %.5,3 بنسبة

درهم، أي ما  مليار 15,6( األسعار دعم صندوق  احتساب مع) تبلغ أن املتوقع فمن املقاصة، أما فيما يخص تحمالت

دوالر وسعر غاز البوتان  61 يبلغ النفط لبرميل متوسط سعر أساس على وذلك الخام، يالداخل الناتج من% 1,5يعادل 

 دوالر. لكل درهم 9,8 قدره صرف سعر دوالر للطن ومعدل 450يبلغ 

النفقات املتعلقة بالتسديدات بيقدم خانة جديدة مرتبطة  2016 لسنة ةلياملقانون اتجدر اإلشارة إلى أن مشروع 

 .2016مليار درهم سنة  5,3والتي من املتوقع أن تبلغ  عات الضريبيةواإلرجاالتخفيضات و 

 الخاص الصندوق  احتساب مع درهم، مليار 53,1 تعبئة إصدارات بمبلغ ستتم الدولة، ميزانية استثمار مستوى  وعلى 

 .2015سنة  %5مقابل  الخام الداخلي الناتج من%  5,1 بالطرق، مما يمثل 

 والجماعات العامة العمومية وامليزانية واملقاوالت املؤسسات من خالل 2015عمومي خالل سنة ال االستثمار سيتعزز  كما 

مليار درهم وهو نفس  189 إلى ليصل مستقلة بطريقة املسيرة الدولة ومصالح للخزينة الخصوصية والحسابات املحلية

 .2015 سنة الغالف املرصد برسم
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 عـــامة اتمـــةخ
إال  .قتصادي العالميفي سياق يتسم إجماال باالنتعاش التدريجي للنمو اال 2016يندرج إعداد مشروع قانون املالية لسنة 

أنه، رغم تحسن املؤشرات االقتصادية االستباقية، يظل هذا االنتعاش موسوما بوتيرة متباينة حسب املناطق والبلدان. 

جراء تراجع أسعار السلع األولية، ومن التأخر في تنفيذ اإلصالحات  اتهايفالبلدان الناشئة والنامية قد تضررت اقتصاد

ومن تشديد شروط التمويل الخارجي، في الوقت الذي يتوقع أن يتواصل االنتعاش في البلدان الهيكلية الضرورية 

 .املتقدمة، ولكن بوتيرة تدريجية، خاصة في منطقة األورو، الشريك الرئيس ي للمغرب

زة اقتصادية متوسطي الذي يعد مطلبا ملحا لتحقيق قف-وعلى املستوى اإلقليمي، ال يزال خيار االندماج املغاربي واألورو

جنوب ذات مصداقية -نوعية، يراوح مكانه، مما يزكي طموح املغرب وتوجهه نحو إفريقيا بالتزام تام إلرساء شراكة جنوب

 .وواعدة أكرر من أي وقت مض ى

وتعد هذه املكتسبات حافزا قويا للمغرب ملواصلة مسلسل التحول الهيكلي القتصاده والتحدي  التدريجي لنسيجه  

من خالل تنويع روافد اإلنتاج على املستوى املجالي والقطاعي ومن خالل االنخراط املستهدف في سالسل القيمة اإلنتاجي 

العاملية. وهكذا، ستساهم سياسة االنفتاح الداخلي للمغرب على مختلف جهاته في تعزيز توجهه العام باالنفتاح على 

 قليمي والقاري والدولي.  الخارج في ظل التغيرات املستمرة التي يعرفها محيطه اإل

سياسات قطاعية مبتكرة.  ذوتنفيالبنية التحتية وتسريع اإلصالحات الهيكلية اتجاه تعزيز هذا، وقد بذلت جهود كبيرة في 

فإذا أضحت ثمار هذه املجهودات ملموسة بكل تأكيد على مستوى النمو والتشغيل وعلى مؤشرات التنمية البشرية،  فال 

ض تساؤالت، بل تستدعي إدخال تعديالت عليها لكي تستجيب بشكل أفضل ملتطلبات اإلدماج وتقليص الفوارق زالت تفر 

االجتماعية واملجالية وعلى مستوى النوع، وحماية البيئة وتعزيز رأس املال غير املادي كما دعا إلى ذلك جاللة امللك في 

 .العديد من خطبه

للسياق الوطني واإلقليمي والعالمي، جاءت التحليالت التي تضمنتها النسخة الحالية ومن منظور هذه اإلكراهات، واعتبارا 

، حي  تم التطرق في جزئه 2016من التقرير االقتصادي واملالي لتقدم قراءة سلسة وواضحة ملشروع قانون املالية لسنة 

ضها والفرص التي تتيحها. وفي جزئه الثاني، األول، إلى التطورات التي طبعت الظرفية الدولية مع إبراز التحديات التي تفر 

تم تسليط الضوء على التحوالت البنيوية لالقتصاد الوطني ومكوناته القطاعية حتى يتسنى التقييم الدقيق ملا تحقق 

اقتصاديا واجتماعيا وكذا تشخيص مواطن الضعف والخلل التي يتوجب تداركها واستشراف سبل التقدم والرقي. وعلى 

لتحديد أولوياته في سن السياسات العمومية املختلفة التي  2016لتحليالت، جاء مشروع قانون املالية لسنة ضوء هذه ا

 يدعمها مع مراعاة التوازنات التي يتوجب الحفاظ عليها.

أن إعداد مشروع قانون املالية الحالي قد تم في سياق قانوني ومؤسساتي يؤسس لجيل جديد من بكما وجب التذكير 

إلصالحات الهامة، ستعطي ال محالة، دفعة قوية ملستقبل تدبير الشأن العام والحكامة االقتصادية في بالدنا : واألمر ا

أن يضعا بالدنا ن يالرئيسين يالورشن يهذومن شأن  .ملاليةقانون ايتعلق بالجهوية املتقدمة والقانون التنظيمي الجديد ل

مكانات اإل حي  تروم مختلف السياسات العمومية املعتمدة على تعبئة كافة  ،والتنمية املنشودين في مسار التقدم

 املتاحة لالستجابة النتظارات املواطنات واملواطنين.
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متوسط
09-20052010201120122013201420152016

1.1.  المحيط الدولي

3,85,44,23,43,33,43,13,6النمو اإلقتصادي )حسب صندوق النقد الدولي( )%( 

0,92,51,62,21,52,42,62,8الواليات المتحدة األمريكية

0,30,91,51,6-0,8-0,72,01,6منطقة " األورو"

0,72,02,10,20,70,21,21,5فرنسا

1,21,43,12,5-2,1-0,6-1,80,0إسبانيا

11,410,69,57,77,77,36,86,3الصين

3,19,28,82,14,22,93,02,9تركيا

5,15,24,65,02,12,62,33,8منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا

4,93,85,23,04,72,45,03,0المغرب )1(

3,03,62,82,62,83,83,03,9الجزائر

1,93,72,32,31,03,0-4,72,6تونس

6,05,11,82,22,12,24,24,3مصر

7,42,32,62,72,83,12,93,7األردن

3,212,56,72,93,33,33,24,1نمو التجارة العالمية (%)

األسعار الدولية ألهم المواد

69,579,0104,0105,0104,196,251,650,4البترول )البرنت( )دوالر للبرميل(

124,9123,0184,9185,9148,1110,2110,0107,8الفوسفاط الخام )دوالر/طن( 

229,7223,7316,2313,3312,2284,9207,9192,7القمح الصلب للواليات المتحدة األمريكية  )دوالر/طن(

2.1-تغير مكونات الناتج الداخلي الخام باألسعار الثابتة )بالنسبة ليسنة الماضية()%(

4,93,85,23,04,72,45,03,0الناتج الداخلي الخام باألسعار التابثة

1,8-2,513,9-9,117,9-2,35,7القيمة المضافة للقطاع األول

4,05,24,73,03,13,93,6الناتج الداخلي الخام دون احتساب القطاع األولي

0,61,0-8,46,81,8الصناعات التحويلية

7,32,44,92,21,61,4 البناء واألشغال العمومية

5,60,89,95,13,72,5اإلدارة العمومية والضمان اإلجتماعي

7,37,89,13,30,91,80,74,1الواردات من السلع والخدمات

3,35,05,13,83,04,03,1اإلستهالك النهائي الداخلي

5,24,15,54,23,63,34,03,2األسر   )2(

5,70,93,48,54,21,84,02,9اإلدارات العمومية 

0,40,51,5-1,5-1,47,83,6-8,6التكوين الخام للرأسمال الثابت

3,417,95,62,70,96,33,85,7الصادرات من السلع والخدمات

3.1-المساهمة في النمو اإلقتصادي )بعدد نقط(

4,93,85,23,04,72,45,03,0الناتج الداخلي الخام باألسعار التابثة

0,2-0,31,5-1,12,1-0,30,7القيمة المضافة للقطاع األول

3,04,03,72,42,43,12,8الناتج الداخلي الخام دون احتساب القطاع األولي

0,10,2-1,31,10,3الصناعات التحويلية

0,40,10,30,10,10,1 البناء واألشغال العمومية

0,50,10,80,40,30,2اإلدارة العمومية والضمان اإلجتماعي

1,7-0,3-0,8-0,5-1,6-3,9-3,1-2,0الواردات من السلع والخدمات

4,02,63,84,13,02,33,22,4اإلستهالك النهائي الداخلي

3,02,43,22,52,22,02,41,9األسر  

1,00,20,61,60,80,30,80,6اإلدارات العمومية 

0,10,10,4-0,5-0,52,41,1-2,6التكوين الخام للرأسمال الثابت

1,05,01,80,90,32,11,31,9الصادرات من السلع والخدمات

4.1- مؤشرات اقتصادية )%(

42,243,048,750,247,146,641,543,0الواردات من السيع والخدمات بالنسبة ليناتج الداخيي الخام

75,776,778,280,279,780,278,478,7 اإلستهالك النهائي الداخلي بالنسبة للناتج الداخلي الخام

57,958,859,560,459,960,359,159,5األسر   )2(

17,817,918,719,819,819,919,319,2اإلدارات العمومية 

32,432,234,734,932,734,333,534,6الصادرات من السلع والخدمات بالنسبة للناتج الداخلي الخام

74,675,283,485,179,780,975,077,6معدل انفتاح اإللقتصاد الوطني عيى الخارج )%( )3( 

38,338,742,643,441,041,338,439,7نسبة الواردات في الطيب الداخيي  )%( )4(

34,134,135,835,034,732,229,629,7معدل اإلستثمار الخام )5(

32,629,727,925,527,026,428,427,4اإلدخار القومي الخام بالنسبة ليناتج الداخيي الخام )%(

5,8-7,7-9,5-7,9-4,4-1,5-القدرة )+( أو الحاجة ليتمويل )-( بالنسبة ليناتج الداخيي الخام  )%(

2295626213270452750829198295813150532293الدخل القومي الخام المتوفر ليفرد )بالدرهم(

المصادر:   World Economic Outlook،  صندوق النقد الدولي وcommodity price data، البنك الدولي

’- حساب مديـرية الدراسات والتولقعات المالية إنطاللقا من معطيات المندوبية السامية ليتخطيط إلى حدود 2014 وتولقعات مديرية الدراسات والتولقعات المالية بالنسبة ل 2015 و2016

)1( المصدر حساب مديـرية الدراسات والتولقعات المالية إنطاللقا من معطيات المندوبية السامية ليتخطيط إلى حدود 2014 وتولقعات مديرية الدراسات والتولقعات المالية بالنسبة ل 2015 و2016
)2( بما في ذلك المؤسسات غير الربحية

)3( مجموع الصادرات والواردات من السيع والخدمات بالنسبة ليناتج الداخيي الخام باألسعار الجارية 

)4( الواردات من السيع والخدمات بالنسبة ليطيب الداخيي من السيع والخدمات, يمكن اعتباره كمعدل انفتاح السوق الداخيي عيى المنتوجات األجنبية

)5( )التكوين الخام ليرأسمال الثابت + تغير المخزونات(\الناتج الداخيي الخام

تولقعات
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متوسط

09-2005201020112012201320142015

5.1- التجارة الخارجية

121104149583174994184885185387200013تطور الصادرات اإلجمالية )بمييون درهم(

5,232,417,05,70,37,9نسبة النمو )%(

10,16,46,95,111,85,4المواد الغذائية

2,9-30,316,8-2,427,823,7بما في ذلك : - الحوامض

9,61,10,216,23,71,2   - منتوجات البحر )1(

30,1-39,6186,963,023,1-8,3الطالقة و زيوت التشحيم

1,3-19,6-3,0-2,585,425,9المواد الخام

14,47,3-2,2-2,665,024,3أنصاف المنتجات

22,92,5-0,1-5,598,035,0مجموعة المكتب الشريف ليفوسفاط )2(

19,244,314,93,015,46,4مواد التجهيز

0,57,18,418,06,021,4مواد اإلستهالك

حصة أهم الشركاء اإلقتصاديين في الصادرات )%(

69,159,958,856,860,763,3اإلتحاد األوروبي )28 دولة(

26,422,421,121,421,520,5بما في ذلك : - فرنسا

19,916,918,316,418,922,0 - إسبانيا

249249297963357770386949383720386118تطور الواردات اإلجمالية )بمييون درهم(

0,80,6-10,812,920,18,2نسبة النمو )%(

14,116,3-12,220,233,47,7المواد الغذائية

31,954,4-2,134,957,33,7بما في ذلك : - القمح

9,5-4,1-15,626,531,918,0الطالقة وزيوت التشحيم

22,9-3,1-3,446,225,219,7بما في ذلك : - البترول

22,412,3-5,015,541,62,0المواد الخام

7,817,321,80,84,51,4أنصاف المنتجات

3,6-13,40,83,37,412,1مواد التجهيز 

0,38,8-8,45,410,26,2مواد اإلستهالك

حصة أهم الشركاء اإلقتصاديين في الواردات )%(

52,749,247,647,449,951,0اإلتحاد األوروبي )28 دولة(

16,515,614,312,412,913,3بما في ذلك : - فرنسا

11,510,611,013,213,513,4 - إسبانيا

5,27,08,16,47,57,0الواليات المتحدة األمريكية

73,469,668,468,272,5معدل التغطية التجارية من السلع والخدمات )%(

49,150,248,947,848,351,8معدل التغطية التجارية من السلع )%(

19,318,922,323,822,020,1العجز التجاري الخام بالنسبة للناتج الداخلي الخام )%(

8,18,711,012,611,310,0الفاتورة الطاقية بالنسبة للناتج الداخلي الخام )%(

43,545,851,657,755,246,3الفاتورة الطاقية بالنسبة للصادرات )%(

8,48,48,38,69,18,6استيراد مواد التجهيز بالنسبة للناتج الداخلي الخام )%(

ميزان األداءات بالنسبة للناتج الداخلي الخام 

5,7-7,9-9,5-7,9-4,4-رصيد الحساب الجاري

12,3-14,5-15,1-13,8-10,6-السيع و الخدمات

18,7-20,5-22,3-21,0-18,4-السيع

7,87,27,26,06,4الخدمات

2,4-1,5-2,3-2,0-1,6-الدخل األولي

7,87,97,88,19,1الدخل الثانوي

7,27,26,86,46,4مداخيل األسفار

7,66,97,16,96,46,5تحويالت مغاربة العالم

287903506825628320923907736460اإلستثمارات والقروض األجنبية )بمييون درهم(

6.1- النقد 

13,94,26,44,53,16,2تطور المجمع النقدي M3 )بمييون درهم(

73,093,698,4100,398,497,0الديون الصافية على الدولة بالنسبة  للناتج الداخلي الخام )%(

7,85,74,44,45,4الموجودات الخارجية الصافية بعدد شهور استيراد السلع اإلجمالية )%(

160,8162,6165,9164,0170,7معدل السيولة اإلجمالية لإلقتصاد )%( )3(

2,30,90,91,31,90,4 معدل نمو الرقم اإلستداللي لتكلفة المعيشة )%(

أسعار صرف أهم العمالت بالنسبة للدرهم )الشراء(

111,14311,11711,21611,05811,12111,123 أورو 

18,3118,3988,0628,6018,3848,381 دوالر أمريكي

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتولقعات المالية إنطاللقاً من معطيات مكتب الصرف و بنك المغرب والمندوبية السامية ليتخطيط

)1( منتجات البحر : السمك الطري المميح والمنشف ،  لقشريات رخويات ومحارات، مصبرات السمك

)2( الفوسفاط، األسمدة الطبيعية ، والحامض الفوسفوري

)3( السيولة الكيية لإللقتصاد ) المكونة من المجمع النقدي M3 و مجاميع التوظيفات السائية( بالنسبة ليناتج الداخيي الخام باألسعار الجارية
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متوسط

09-20052009/102010/112011/122012/132013/142014/15

1.2- الفالحة

328605691400450276348معدل التساقطات على الصعيد الوطني )مم(

612657442683354507949656667540115000إنتاح الحبوب الثالتة المهمة )بألف قنطار(

12,215,616,310,118,713,121,4مردود الحبوب الثالتة المهمة )قنطار في الهكتار(

09-200520102011201220132014

2.2- المـعادن

251282660328052270602643027390اإلنتاج التجاري للفوسفاط ) بألف طن(

322139984488426544644525إنتاج الحامض الفسفوري) بألف طن(

رقم المعامالت عند التصديرلمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط  

251523588848461483953733238278)بمييون درهم(

71,375,074,073,575,678,6نسبة مشتقات الفوسفاط )%(

1,93,3-3,2-0,915,85,2معدل نمو الرقم اإلستداللي لإلنتاج المعدني )%(

3.2-الطاقـــة والماء

4,510,86,39,20,83,4معدل نمو الرقم اإلستداللي إلنتاج  الكهرباء )%(

224502653128752310563188533373اإلنتاج المحلي للكهرباء )بمييون كييواط(

202842374925670275592776928825استهالك الكهرباء )بمييون كييواط(

57,076,371,073,864,372,5معدل ملء السدود)%(

4.2- الصنـاعات التحـويلية 

3,50,22,03,41,10,3تغير الرقم اإلستداللي لإلنتاج الصناعي حسب قطاعات النشاط  اإلقتصادي )%(

2,81,43,32,22,03,4منتوجات الصناعة الغذائية

3,41,8-0,43,6-1,90,0منتوجات صناعة النسيج

4,2-2,38,2-15,19,22,6منتوجات صناعة السيارات 0#REF!0000

5.2- البناء واألشغال العمومية 

126001457116130158711486414060مبيعات اإلسمنت اإلجمالية )بألف طن(

5132657296530865486953008عدد رخص البناء

6.2- السياحـــة 

46,043,040,040,043,044,0نسبة التوافد على الفنادق )%(

72069288934293751004610283الوافدون من السياح األجانب غير المغاربة ) باآلالف(

162271802016869174841911419633الليالي السياحية في الفنادق المصنفة ) باآلالف(

521025642258904578355757257614المداخيل السياحية ) بمييون درهم(

7.2- المواصالت السلكية والالسلكية 

193043198236554390164242444115عدد المنخرطين في الهاتف المحمول)باأللف(

63,2101,5113,6120,0129,1133,0كثافة الهاتف المحمول )%( )1(

84251407623315325204007248258مدة المكالمات الخارجة بواسطة المحمول )مييون دلقيقة(

230237493566327929252488عدد المنخرطين في الهاتف القار)باأللف(

7,511,911,110,18,97,5كثافة الهاتف المحمول )%( )1(

62718673182395757769969عدد المنخرطين في األنترنيت)باأللف(

2,045,929,8912,1717,5830,05كثافة االنترنيت )%( )1(

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتولقعات المالية إنطاللقاً من معطيات :

- وزارة الفالحة والصيد البحري

- وزارة الطالقة والمعادن والماء والبيئة

- وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار وااللقتصاد الرلقمي

- وزارة السياحة

- المندوبية السامية ليتخطيط

- المكتب الشريف ليفوسفاط

- المكتب الوطني ليكهرباء والماء

- الجمعية المهنية لشركات اإلسمنت

- مكتب الصرف

- الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت

 )1( عدد المنخرطين بالنسبة لعدد السكان
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متوسط
09-200520102011201220132014

1.3- تحمالت و موارد الخزينة )بماليين الدراهم( )1(

154701174145192298201628206199215623المداخيل العادية )2(

133503154005163586176068174187177450المداخيل الجبائية

615946500470850789117739077600الضرائب المباشرة 

270632692829121334183408134325الضريبة عيى الدخل

324523511439370431874041741260الضريبة عيـى الشركات

507356676771783750947555776345الضرائب غير المباشرة

332854563549923523505268252496الضريبة عيـى القيمة المضافة

174502113221859227442287523849الرسوم الداخيية عيى اإلستهـالك

127411224210286900376817738الرسوم الجمركية

8434999210667130601355915767حقوق التسجيل والتمبر

178941625025223222662891635188المداخيل غير الجبائية

330438903489329430962986مداخيل بعض الحسابات الخاصة

162848209909240569259188251888258444مجموع النفقات )2()3(

139419162020194214215623209702210436النفقات العادية )4(

104139117251127144140656145600153004السيع والخدمات

6731478768889739667399044101645األجور

368253848338171439834655651359سيع و خدمات أخرى

181821757418240200972250224784فوائد الدين العمومي

155341524515204167021862021055الداخيي

264923293036339538823729الخارجي

170982719548830548704160032648الموازنة 

313074703150023514584819552509نفقات اإلستثمار

8583668789360094500-7878رصيد الحسابات الخاصة 

2.3- مؤشرات المالية العمومية )بالنسبة للناتج الداخلي الخام(

23,722,223,423,822,923,3المداخيل العادية )2(

20,419,619,920,819,319,2المداخيل الجبائية

9,48,38,69,38,68,4الضرائب المباشرة 

4,13,43,63,93,83,7الضريبة عيى الدخل

5,04,54,85,14,54,5الضريبة عيـى الشركات

7,88,58,88,98,48,3الضرائب غير المباشرة

5,15,86,16,25,85,7الضريبة عيـى القيمة المضافة

2,72,72,72,72,52,6الرسوم الداخيية عيى اإلستهـالك

1,91,61,31,10,90,8الرسوم الجمركية

1,31,31,31,51,51,7حقوق التسجيل والتمبر

2,72,13,12,63,23,8المداخيل غير الجبائية

24,926,829,330,627,927,9مجموع النفقات )2()3(

21,320,623,725,423,322,8النفقات العادية )4(

15,914,915,516,616,216,5السيع والخدمات

10,310,010,811,411,011,0األجور

5,64,94,75,25,25,6سيع و خدمات أخرى

2,82,22,22,42,52,7فوائد الدين العمومي

2,41,91,92,02,12,3الداخيي

0,40,30,40,40,40,4الخارجي

2,63,56,06,54,63,5الموازنة 

4,86,06,16,15,35,7نفقات اإلستثمار

22,622,122,623,421,821,6الضغط الجبائي)5(

3.351,349,052,558,261,563,4- معدل المديونية للخزينة

40,637,240,444,447,148,2   مخزون الدين الداخيي بالنسبة ليناتج الداخيي الخام

10,711,812,113,814,415,3   مخزون الدين الخارجي بالنسبة ليناتج الداخيي الخام

المصادر :  وزارة اإللقتصاد والمالية

)1( دون احتساب حصة الجماعات المحيية من الضريبة عيى القيمة المضافة 

)2( مع احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص ليطرق

)3( مع احتساب الرصيد الصافي ليحسابات الخاصة ليخزينة

)4( مع احتساب صندوق دعم األسعار

)5( المداخيل الجبائية )مع احتساب حصة الجماعات المحيية من الضريبة عيى القيمة المضافة( بالنسبة ليناتج الداخيي الخام
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معدل التغير %م,ق.م 2016ق.م 2015

1.3- تحمالت و موارد الخزينة )إحصائيات خامة( )بماليين الدراهم( )1(

2209802274142,9المداخيل العادية )2(

1896021969543,9المداخيل الجبائية

83107861043,6الضرائب المباشرة 

36787388595,6الضريبة عيى الدخل

43770445001,7الضريبة عيـى الشركات

84343855581,4الضرائب غير المباشرة

59697600580,6الضريبة عيـى القيمة المضافة

24646255003,5الرسوم الداخيية عيى اإلستهـالك

7272800210,0الرسوم الجمركية

148801729016,2حقوق التسجيل والتمبر

4,3-2837827161المداخيل غير الجبائية

3000330010,0مداخيل بعض الحسابات الخاصة

2629372640340,4مجموع النفقات )2()3(

0,8-218702216904النفقات العادية )4(

1643741678092,1السيع والخدمات

1055091067761,2األجور

58865610333,7سيع و خدمات أخرى

26560282856,5فوائد الدين العمومي

22776242996,7الداخيي

378439855,3الخارجي

32,1-2290015550الموازنة 

486852608,1التسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية

49235531307,9نفقات اإلستثمار

2.3- مؤشرات المالية العمومية )بالنسبة للناتج الداخلي الخام(

22,622,0المداخيل العادية )2(

19,419,0المداخيل الجبائية

8,58,3الضرائب المباشرة 

3,83,8الضريبة عيى الدخل

4,54,3الضريبة عيـى الشركات

8,68,3الضرائب غير المباشرة

6,15,8الضريبة عيـى القيمة المضافة

2,52,5الرسوم الداخيية عيى اإلستهـالك

0,70,8الرسوم الجمركية

1,51,7حقوق التسجيل والتمبر

2,92,6مداخيل بعض الحسابات الخاصة

0,30,3المداخيل غير الجبائية

26,925,5مجموع النفقات )2()3(

22,421,0النفقات العادية )4(

16,816,2السيع والخدمات

10,810,3األجور

6,05,9سيع و خدمات أخرى

2,72,7فوائد الدين العمومي

2,32,3الداخيي

0,40,4الخارجي

2,31,5الموازنة 

0,50,5التسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية

5,05,1نفقات اإلستثمار

22,221,7الضغط الجبائي)5(

المصادر :  وزارة اإللقتصاد والمالية

)1( دون احتساب حصة الجماعات المحيية من الضريبة عيى القيمة المضافة 

)2( مع احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص ليطرق

)3( مع احتساب الرصيد الصافي ليحسابات الخاصة ليخزينة

)4( مع احتساب صندوق دعم األسعار

)5( المداخيل الجبائية )مع احتساب حصة الجماعات المحيية من الضريبة عيى القيمة المضافة( بالنسبة ليناتج الداخيي الخام

تولقعات
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متوسط
09-2005201020112012201320142015

1.7- الديمغرافيا

308543189432245325973295033848الساكنة )باأللف()1(

56,557,858,358,859,260,4معدل التمدن )%(

50,450,450,350,350,350,3معدل األنوثة  )%(

5,14,94,84,84,74,8متوسط عدد أفراد األسر

09-200509/1010/1111/1212/1313/1414/15

19,718,918,718,518,318,117,9المعدل الخام للوالدات )بالنسبة لأللف(

5,55,65,15,15,15,15,1المعدل الخام للوفيات )بالنسبة لأللف(

14,213,313,613,413,213,012,7المعدل الخام للتزايد الديمغرافي )بالنسبة لأللف(

2.7- التربية والتكوين

90,194,897,597,999,699,599,1معدل التمدرس الخاص بالتعليم االساسي )6-11 سنة()%( )2(

87,293,995,495,997,9100,898,3الوسط القروي

82,791,793,694,897,7101,098,4اإلناث بالوسط القروي

1982199420042008201020122014

65,054,942,740,536,828,032,0معدل األمية ) بـ %(

51,041,733,828,624,320,022,1ذكور

78,067,561,951,948,737,041,9إناث

09-200520102011201220132014

3.7- التشغيل واألجور

50,949,649,248,448,348,0معدل النشاط  ) بـ %( 

44,643,643,342,842,442,1الحضري 

59,758,458,057,057,457,2القروي

9,89,18,99,09,29,9معدل البطالة)%(

9,88,98,48,79,19,7ذكور

10,09,610,29,99,610,4إناث

15,613,714,713,414,014,8معدل البطالة بالوسط الحضري حسب فئات السن )%( 

1531,931,332,233,536,038,1- 24 سنة

2515,914,316,316,417,018,1- 44 سنة

8,88,17,06,98,18,1بدون شهادة

20,617,519,018,618,420,7حاصل عيى شهادة

200020042007200920112013

4.7-الصحة

231417821850176716301681عدد السكان لكل طبيب ) في القطاعين العمومي والخاص( )3(

126981190412006120011197011943عدد السكان لكل مؤسسة ليعالج الطبي الضروري )3(

110011151173112411091107عدد السكان لكل ممرض )3(

09-20052010201120122013

72,474,874,975,1أمل الحياة عند الوالدة )بالسنوات(

71,273,974,074,274,3ذكور

73,775,675,876,076,2إناث

198519942004200720082011

5.7- مستوى المعيشة  والتجهيزات األ ساسية

21,016,514,28,98,86,2معدل الفقر )%( 

13,310,47,94,84,73,5الوسط الحضري 

26,823,022,014,414,210,0الوسط القروي

09-200520102011201220132014

82,491,092,093,094,094,5نسبة الساكنة القروية المستفيدة من الماء الصالح للشرب

برنامج كهربة العالم القروي

90,896,897,498,198,599,0نسبة كهربة القرى )%(

المصادر :  - وزارة الصحة

- وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 

- وزارة التعييم العالي  والبحث العيمي وتكوين األطر

- المندوبية السامية ليتخطيط

)1( إسقاطات مركز الدراسات واألبحاث الديمغرافية لسنة 2006

)2( نسبة السكان الممدرسين الخاصة بالفئة العمرية 6-11 سنة ايا كان المستوى الدراسي

 )3( المعطيات الخاصة بسنتي 2009 و2011 و2013 توافق شهر يونيو من السنة المعنية




