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  ةـــة عامـــمقدم

 في شرية األولىلعذي طبع افي سياق المسار اإلصالحي ال 2010 الية لسنةمشروع قانون الميندرج 
 مسيرة البالد فيمرحلة مهمة لبوضوح تؤرخ  تيالنصره اهللا وعهد صاحب الجاللة الملك محمد السادس 

  .التقدم والحداثة ونحو التجديد

 ومكنتها من ها طموحاتبلورةإعادة ب سمحت ،بالدال في تاريخ أساسية محطة عشرية الههذوتعتبر 
أبانت عن القدرة المتوفرة ختيارات واال صواب أكدت  ورائدة هامةانجازاتقيق حائل الكفيلة لتوسال توفير

  .لتحقيق األهداف المتوخاة

والجدير بالذكر أن وتيرة هذه اإلصالحات وتنوع مجاالتها لم تعق أبدا مواصلة دينامية التغيير، 
آفاقا جديدة ى وتفتح بحيث شهدت البالد حركة تصاعدية تراكمية متواصلة تدفع إلى التقدم نحو األعل

 متشبثفي بناء مغرب جديد لمشاركة للتعبير عن طموحاته ولمجتمع دينامي مدعو في خدمة لإلصالح 
  .على الحداثة والتطورفتح ت التاريخية ومهقيمب

إن األفاق الجديدة التي فتحها هذا المسار، لتؤسس لجيل جديد من اإلصالحات، سيشكل أرضية 
دة للبناء االقتصادي واالجتماعي والثقافي وتعزيز التنمية المستدامة وتنعكس خصبة النبثاق مشاتل جدي

بشكل ملموس على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين في جميع جهات المملكة انسجاما مع طموحاتهم 
  .المشروعة وإحقاقا للجهود التي يبذلونها

عرش أسالفه ك محمد السادس صاحب الجاللة الملاعتالء وهكذا، فقد انخرط المغرب، منذ 
، مما فتح في مجال التنمية السياسية واالقتصادية واالجتماعيةالرائدة   في سلسلة من اإلصالحات،المنعمين

  انتخابات حرة وذات مصداقية،تنظيم حديث من خالل ديمقراطيفضاء  النتقال إلىتؤمن اآفاقا واسعة 
 والنهوض بأوضاع قضاءالحريات المدنية وتحديث ال وتعزيز نزاهتها،توسيع مجال المشاركة وضمان و

خطاب جاللة الملك بمناسبة عيد وذلك ما أكده ...  األسرةمدونةالمرأة بصفة خاصة من خالل اعتماد 
وإننا لنعتبر هذا االنتقال، الهادف إلى التحديث الديمقراطي، ورشا مفتوحا، "  :2004 زيوليو 30ل العرش 
المشاركة   مكاسب أساسية بمصداقية االنتخاب الحر للمؤسسات، وتوسيع فضاءمتواصال، حققنا فيه وبناء

وإقرار مدونة متقدمة  والحريات العامة، وتحديث وتوطيد استقالل القضاء، والنهوض بأوضاع المرأة،
 ".لألسرة وغيرها من اإلصالحات المؤسسية العميقة

 خالل هذه  االقتصاد الوطني، واصل وغير مستقرة دولية صعبةظرفيةفي ظل و، سياق ذاتهالفي و
 على الرغم من الصدمات ،ةغير مسبوقإيجابية و ات اقتصاديةفي دورنمو بتحقيقه معدالت  تحسنه الفترة

في أسعار وارتفاع صاروخي  الجفاف ة، تمثلت أساسا في توالي سنتين عصيبتين منالداخلية والخارجي
  .االقتصاد العالميعلى مكونات أثرت سلبا  كبرىمالية واقتصادية النفط وأزمة 

 والتقدم ألعمال،امناخ التدريجي لإضافة إلى التحسن تها،  واستمراريات اإلصالحةدينامي مكنتلقد 
تطور الهام للمجهود االستثماري خاصة ال و،القطاعات الرئيسية لالقتصادبعض المحرز في تحرير 

الوطني االقتصاد روافد  من تنويع، البنية التحتيةالتقدم الملحوظ في تطور لى جانب العمومي، إ رالستثماا
 ) .2003-1999 خالل %3,9 مقابل %5 : 2009-2004( النمو  منا مستوى جديدهوولوج

الضرورية  ليستقر مستوى نموه حول النسبةن أداء االقتصاد الوطني يتحسبقى العمل متواصال لسيو
 الزخمالبطالة الحالية واالستفادة من كفيلة بامتصاص ال لخلق المائة ألف منصب شغل إضافية،

 مضاعفة حجم ، وسيمكن ذلك من2014 إلى غايةل شغ على سوق الهضغطي سيواصل الذالديموغرافي 
  .ة المقبلخالل العشريةاالقتصاد الوطني 
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 موميةالمالية العخصوصا في مجال  ،تطورالفي منحى  كنقطة تحول 2009وبالمقابل، تبدو سنة 
 إال أن ،ة بكل المقاييس استثنائيالتي كانت 2008 سنةائدات الضرائب بالمقارنة مع  ضوء انخفاض ععلى

من العجز المتوقع سيمكن من الحد ال محالة  الذيومقاصة في نفقات الاالنخفاض الهام الذي تم تسجيله 
اظ ، سيوسع هوامش التحرك للحف من السنةفي النصف الثانياقتصادي نتعاش  بوادر اإضافة إلى تسجيل

  .على دينامية التطور ومواجهة تداعيات األزمة المالية واالقتصادية العالمية

 سلبا على ت من حدة العجز الهيكلي في الميزان التجاري وأثرزادتاألزمة قد هذه ن من المعلوم أو
 األداءات ميزان بالخارج التي كانت تساهم في توازنعائدات السياحة وتحويالت المغاربة المقيمين 

ي ال يمكن ذالو التصديرية ناقدراتلكشف عن الضعف النوعي وهو ما ي ، العملة بلدنا منعزيز احتياطياتوت
  . االقتصادييار االنفتاحخاصة مع تبني ختجاهله االستمرار في 

وبالرغم من  األزمة، في مواجهةاالقتصاد الوطني بان عنها  التي أحقيقية الناعةعلى الرغم من المف 
، مديونيةالحجم  العجز وى من حيث مستوموميةلمالية الع األداء الجيد لالمتوفرة من جراءتحرك مش الواه

وتلقي بظاللها على اآلفاق تبرز  قد 2009والتساؤالت التي طرحتها تطورات سنة مخاوف الفإن 
ذكاء إلالقطاع العام المستقبلية وهو ما قد يدفع البعض إلى الدعوة إلى تليين المجهود الذي يضطلع به 

 وهو ما يتناقض ومقتضيات النهوض باالقتصاد الوطني للتموقع بشكل االستثماراتدعم  واإلصالحات
برامج الوتفعيل ، ةمؤسسيتسريع اإلصالحات الهيكلية واللذلك، فإن . إيجابي في مرحلة ما بعد األزمة

 سيشكل الخط ،افاتهتهداستحسين تعزيز المجهود االستثماري العمومي و أو الجديدة ببرمجةمية الالقطاع
خطاب العرش تضمنها لتوجهات الكبرى التي انسجاما مع ا 2010 لسنة اليةمشروع قانون المالناظم ل
ال ينبغي أن تكون مدعاة ، مهما كان حجمها، األزمة" نصره اهللا أن جاللةال  صاحب، حيث أكداألخير

حمل في طياتها فرصا يجب العمل على وإنما يتعين أن تشكل حافزا على االجتهاد، ألنها ت. لالنكماش
  ."تتوخى تعزيز الموقع االقتصادي الجهوي والعالمي للمغرب، وذلك بمبادرات اقتصادية مقدامة .استثمارها

 اتهتعزيز قدروالوفاء بالتزاماته الدولية، ب و بمواصلة مسلسل االنفتاحامطالبالمغرب  سيظل، وهكذا
في كثر جرأة األللبلدان يوفر فرصا بل ،  فحسب المنافسةتد فيهحتال ه في ظل مناخ التصديرية وجاذبيت

مسيرة   راكمت خصاصات الزالت تعيقالتي يادينواالبتكار ال سيما في المكوين  التحديث والتمسلسل
  .للمواطنات والمواطنينالظروف المعيشية تؤثر سلبا على  ونابلدلتنمية ال والتقدم

ذلك واالقتصادي الوطني لنمو ل ةسس الداخلي تدعيم األر في يتعين االستمراوبالموازاة مع ذلك،
ة بإقرار توطين لجهوي واة المحلييات البشرية على المستووية التنماتقدرلل توظيف أمثلبالعمل على 

أكثر أداء عمومي يرتكز على حكامة قرب في ظل حقيقية انبثاق أقطاب تنافسية دعم السياسات القطاعية، و
  .الوطنيالجهوي وا على الصعيدين سقا وأفضل تننجاعة

أن  ال يمكن سلطات العموميةالواعتبارا لكل ذلك، وبالرغم من تعقيدات الظرفية الراهنة، فإن  
العواقب، مما والتردد غير محسوب حذر ال على أساس من 2010 الية لسنةمشروع قانون المتتعامل مع 

قدرة على االستمرار في الدفع بمسيرة النماء نحو يدفع للجنوح نحو لجم دينامية اإلصالحات ويكبل القد 
  .التقدم

يتمثالن  نصب اهتماماته هدفين أساسيين 2010  لسنةالماليةمشروع قانون  يضع ومن هذا المنطلق،
  من جهة، تحسين القدرة الشرائية لألسرلموازاة مع، با االستثماري للقطاع العامدوجهملفي تعزيز ا

  .  المغربيين من جهة أخرىتحديث االقتصاد والمجتمعاصلة مسيرة و مإلصالحات بهدفاتسريع و

والتكوين المهني دورا استراتيجيا في إعداد النخب واألجيال الصاعدة وسيظل لمجال التربية 
لمواجهة تحديات المستقبل، إذكاء لقدرتها على إنتاج المعرفة وتعميمها، وكذلك اعتبارا لدورها في الحفاظ 

إيجابية تؤمن مسار التطورات وتحد من االنجرار نحو االنفالتات التي كانت من مسببات على منظومة قيم 
   .األزمة الحالية
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أن نأخذ بعين من الضروري سيكون ، مرحلة ما بعد األزمةستفرزها التحوالت التي وفي ظل 
خر بها االعتبار ضرورة خلق مصادر جديدة للنمو ترتكز على تثمين أفضل لمختلف الموارد التي تز

 المستدامةالبشرية لتنمية مختلف جهات المملكة في انسجام أفضل مع متطلبات الحفاظ على البيئة خدمة ل
األساسية لتأمين مسارات النمو؛ إذ يعد ذلك من أحد الدروس المستقاة من األزمة الحالية كما كأحد الروافد 

 إن التعثرات المسجلة " :ى جائزة نوبلالحائز عل Paul Krugman بول كروغمانيثير االنتباه إلى ذلك 
تمثل  أصبحت - اإلنتاجيةقدرةللكامل لتوظيف  إنفاق القطاع الخاص غير كاف -ي الطلب االقتصادفي

  ". أنحاء العالمفي ينتحقيق الرخاء للكثيروبديهية في  واضحة عقبات

إلى ضمان تموقع أحسن الهادفة  موميةعالسياسات النجاح في إ دورا أساسياالجيدة  ةماالحك وستلعب
وفي لنمو والتنمية اجغرافيا لالقتصاد الوطني في مرحلة ما بعد األزمة التي ستعرف ال محالة تغيرات في 

ه اتطموحلتحقيق الوسائل  واإلرادةال يتوفر على المغرب  في هذا السياق، فإن. المسالك التي ستتخذها
لم تتوفر بعد الفرصة لتوظيفها واالستفادة منها يستند على رصيد من اإلمكانيات فحسب، بل ة مشروعال

  .بالشكل المطلوب

 ضوء على الرهاناتهذه مختلف إبراز إلى  2010لسنة  التقرير االقتصادي والمالي سعىيو 
عمومية  الاتمختلف أنحاء العالم، مع التركيز على أداء االقتصاد الوطني والسياستشهدها التغيرات التي 

 نقاشالذي سيكون موضوع و 2010  لسنةمشروع قانون الماليةت ومقتضيات لرصد خيارا، ةالمتبع
  . البرلمانداخل ديمقراطي
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 ةــــمقدم
 ،شاملةأزمة مالية واقتصادية دولية طبعتها ظرفية  في 2010 سنةقانون المالية لمشروع إعداد تم   

ألزمة ابدأت وقد . تجاوزت آثارها القطاع المالي لتنتقل إلى االقتصاد الحقيقي وتشكل قطيعة مع الماضي
مع تأثير يختلف باختالف  سريعالعالم بشكل طق م انتقلت إلى مختلف مناث ،الواليات المتحدة األمريكيةفي 

  .  في االقتصاد العالميهومستوى اندماج درجة انفتاح كل بلد

ة استقرار المالية زعزع عنها ترتبحيث  ،لمدة طويلةستستمر هذه األزمة التاريخية يبدو أن آثار و
السوق والدولة  كل من دورييم إعادة تقصناعة السيارات، وقطاع لقطاع المالي واهيكلة  إعادةالعمومية و
في  األسر والمقاوالت يةديونمتخفيض بارتباطا  ،العالمي النمووتيرة في  ؤ تباط مع تسجيل،في العولمة

   .المتقدمة البلدان

تبعات و القطاع العام مشاكل العجز فيإذ بسبب .  تغيرا على مستوى العالم النمووستعرف جغرافيا
 وقت في .مقارنة مع السابقالمتقدمة ، سيتباطأ النمو في الدول الخاص عن القطاع تخفيف عبء الديون

 ات، المحركيالداخلالمرتكزة على النمو  يةالقوى الديموغراف خصوصا، صاعدةال البلدان  فيهصبحست
   .يعالمالالقتصاد لة المهيمن

كل أقل مما ولكن بش، 2009 سنةاالقتصاد العالمي حالة ركود وقعات، سيعرف توحسب العديد من ال
المالية سيستغرق   أن تحقيق االستقرار في األسواقفرضية على 2010 سنةتوقعات وترتكز . كان متوقعا

يمكن و.  في أنحاء العالمش المبذولة من خالل خطط اإلنعاجهودرغم ال، نتظراوقتا أطول مما كان م
األموال   المتعثرة وضخصولاألن الخسائر الناجمة ع بتقليصحل تلبلدان المتقدمة أن با لمشاكل الماليةل

لرفع من اكذا  و،تقلبات السوقمن و عدم القدرة على الوفاء باإللتزاماتل من مخاوف يقلتللمومية الع
في وتجدر اإلشارة، إلى أنه تمت مراجعة العديد من التوقعات االقتصادية .  األسواق فيمستوى السيولة

  .اتجاه التحسن مرات متعددة

خالل  لحصول على التمويل الخارجيل اتصعوباللمزيد من الناشئة والنامية اوستواجه الدول 
عاود ي ولن ، األسواق الناشئةنحورؤوس األموال تدفق نخفض يومن المتوقع أيضا أن . العامين المقبلين

 ،ومصدرا للنمو تمثل قوة استقرار س،مثل الصين والهند ،بعض الدول اآلسيوية غير أن. ببطءإال  اإلرتفاع
، 2010 النمو تدريجيا اعتبارا من سنة ينتعشن وينتظر أ.  الركود مرحلةمن لخروج على اسيساعدمما 

  .  أن انتعاش النمو الذي يلي أزمة مالية يكون بطيئا في الغالبيةالتاريختبين التجربة حيث 

 احاسم دورا ،أمثل بشكل ، من اإلجراءات المالية والنقدية مزيجوضع سيلعب األزمة، عمقنظرا لو
 ليصتقأكثر نجاعة لتاريخيا  الميزاناتية تدابيرتعد الو.  على المدى القصيرالقتصاد العالميا في انتعاش

  . الميزاناتية واالستدامة اإلنعاشجهود بين الءمة السعي للممع فترة الركود الناجم عن األزمات المالية، 

، والدروس يةالعالمواالقتصادية المالية  ألزمةل الجزء األول من التقرير المالي واالقتصادي يعرضو
 االقتصاد واالستدامة  دعم بينالءمةمال (هوامش التدخل  من حيث،بالنسبة لالقتصاد الوطنيمنها المستفادة 
انخفاض  (والتحديات) ثالث المحلي والوطني والعالميال هالتكامل في أبعاد (المتاحة ، والفرص)الميزاناتية

البداية، سيتم  في. على النحو التالياألول   هذا الجزءتم تقسيمقد و. )لمغربلالموجه الطلب الخارجي 
 على مختلفتباين التأثيرات   علىمع التركيز )األولقسم ال (اإلقتصاديات العالميةعلى ألزمة اعرض آثار 

العالمية  والتجارة ،األساسيةمواد ال  على القطاع المالي وعلى أسعاراالنعكاسات، واألقطاب االقتصادية
لمعالجة األزمة من خالل ثم سيتم التطرق للتدابير المتخذة . القطاعية لإلقتصاد الحقيقي مكونات الوكذا على
  .  العالمفي اإلنعاش أهم خطط
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وقد عادت . استخالص الدروس بغية اإلشارة إلى التغيرات العميقة في االقتصاد العالميتم تكما س
في ظل ف. دور الدولةتناول ت ة جديدظهرت مقارباتكما  ،الواجهة إلى "كينز. م.ج"عالم االقتصاد نظريات 

األكثر   االقتصاديات بما في ذلك،في االقتصادللتدخل  الدولة توالركود االقتصادي، عاد ألزمة الماليةا
. ضخمةالخطط اإلنعاش خالل  منذلك  كما يتضح ،المملكة المتحدةوالواليات المتحدة  مثل ليبرالية

تنظيم مناطق على إعادة لندن، في  (G20) مجموعة العشرين  منذ قمة، تعمل عدة دولعلى ذلك،عالوة و
  . االستثمارصناديق بالضريبية و بالمالذاتما يتعلق ، خاصة الماليفي القطاع الظل 

مناعة في مواجهة  عن القتصاد الوطنيأبان ا، ةستثنائياال  اإلقتصاديةخضم هذه الظرفيةي فو
االرتباط ولالنفتاح اختيار المغرب أكدت األزمة صواب من ناحية، ف. خلية والخارجيةالصدمات الدا

 المتعلقة الضعفمواطن من ناحية أخرى، كشفت األزمة عن و.  والجهويورومتوسطيألابمحيطه 
  .األداءات ميزانفي ختالالت وما ينجم عنها من ا ،لتجارة الخارجيةللمساهمة السلبية اب

 فعالةيمكن أن يكون وسيلة  ستفادة من التجربة اآلسيوية أن التكامل الجهويالدروس الموأظهرت 
التي  ةالناميفالدول  . المعيشة في دول الجوارتحسين مستوىل، و رائدةجهويةمقاوالت  بروزلتعزيز 

إجراء تغييرات في ب 1عادة التفكير في الجغرافيا االقتصاديةالتي قامت بإتلك هي استطاعت تحقيق ازدهار 
  من وحدةلكلالقدرة الشرائية االقتصادي أو  اإلنتاجحجم الكثافة التي تحدد أبعاد رئيسية، وهي  ثالثة

 ولوجالحواجز التي تحد من فرص أخيرا  و، األسواقولوجمدى سهولة  قيست تيالمساحة، والمسافة ال
  .  اللغةفي والناجمة عن االختالفات في العمالت، والسياسات الجمركيةواألسواق 

 في ه واندماجاتمواصلة اإلصالحمن المغرب في االقتصاد العالمي اندماج   وتيرة تسريعمكنيوس
قدرته التنافسية وجذب المزيد من من أجل تحسين وذلك  ،) الثانيقسمال( دولي الجهوي والمحيطه

من المنطقة وبلدان ب لمغرلاالتحاد من أجل المتوسط فرصة  في هذا الصدد، يمثلو. ة األجنبياتاالستثمار
  فإنوعالوة على ذلك،. التقدماالستقرار واالزدهار وبجهوي متين مع اهتمامات مشتركة جال إنشاء مأجل 
المغرب ستجعل ، بلدناحصول على الوضع المتقدم لبال ت توجتيالو األوروبي،االتحاد   معالمتميزةعالقة ال

  .األوروبي التعاون والتقارب السريع مع االتحاد يعزز أول بلد متوسطي

لتحقيق التنمية  الضمان الوحيدالتي تعتبر لمزيد من اإلصالحات،  االخروج من األزمةويتطلب 
لالستثمار المغرب تطور جاذبية ويشهد . األجانبثقة الشركاء والمستثمرين لكسب المستدامة والشاملة، و

اإليجابية لإلصالحات  ى اآلثار عل،كاالت الدولية الوحسب ،لالقتصاد الوطني اإليجابيوقع األجنبي والتم
 في ذرالحتوخي  جانب وإلى). الثالثالقسم ( ختياراتنجاعة اال السنوات األخيرة، ويؤكد على عرفتهاالتي 

ينبغي أن كما .  اتخاذ تدابير استباقية مواصلة، ينبغيللقطاعات المتضررةوالدعم المستمر  مواجهة األزمة،
ق، اسو األاالندماج فيوالتنمية الجهوية لتعزيز  ى التكامل االقتصادي علموميةالعأولويات السياسات ركز ت

  . عدم المساواةمن الفوارق و وتطوير البنية التحتية والحد من

  العالم في المالية لألزمة الرئيسية اآلثار .1
 وقنوات 2007في النصف الثاني من سنة بدأت ألزمة المالية واالقتصادية التي ا استعراضبعد 
  االقتصاد العالمي، على مختلف أقطابيةاألزمة العالم القسم األول تأثيرات سيعرضالرئيسية،  انتشارها

وبعد ذلك، سيتم التطرق .  األساسية والتجارة العالميةموادأسعار الوالقطاع المالي   كل منعلىثم 
بعد  سيتمكما . عالم الأنحاءمختلف في تحفيز الاألزمة من خالل تنفيذ برامج  جراءات المتخذة لمواجهةإلل

  . القتصاد الوطنيا  لفائدةالدروس  أجل استخالص منالتغيرات العميقة في االقتصاد العالمي  تناولذلك

                                                 
 

  2009، البنك الدولي، تقرير التنمية في العالم  1
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   االقتصاد العالميقطاب ألزمة على أل متباينة آثار .1.1

يتعين أوال الرجوع العالمي،   لألزمة على أقطاب االقتصادمتفاوتةقبل الشروع في معالجة اآلثار ال
  . بين مرحلتينقطيعة ها أزمة جعل من التي تلهذه األزمةشمولية الطبيعة الإلى 

   بين مرحلتينقطيعةزمة تشكل األ

 التي ظهرت في بعضراديكالية ال لتشخيص هذه األزمة، يجب أوال استبعاد اثنين من التفسيرات
فقط، ي الواليات المتحدة العقاري ف  قروض الرهنبتطوراألزمة المالية   األولفقد ربط التفسير. التحاليل

فهذه األخيرة . ي لمواجهة األزمةالعالم مستوىالعلى  تعبئتهاالتي تم كبيرة الوسائل ال يتفق مع وهو ما ال
  الثانيتفسيرالرى ي ،في المقابلو. المالي لقطاعل غير متحكم فيهري في تحر، تتجلىأكثر تعقيدالها جذور 

، ألن أيا من األزمات ينطوي على مخاطر ، لكنه تفسيرالسوقاقتصاد نهاية نظام األزمة الحالية في 
  . تطور هذا النظاملم تعق فعالالسابقة 

عدم قابلية عن مما يكشف العالمية،   التناقضات الداخلية للرأسمالية الماليةعنهذه األزمة وقد نجمت 
هناك عدم ف. لمتكافئ للثروة يهيمن عليها التمويل والتوزيع غير ا لالستمرار، حيثالنيوليبرالية لعولمةا

قطيعة مع هذا ، مما يجعل اللمستثمرين وتعزيز التنمية المستدامةة لعائدات ماليتحقيق  ضرورةتوافق بين 
  . أكثر من أي وقت مضى ةضروري النموذج

المالي،  االستقرارها توطيد  أولوياتجعل منإصالحات أساسية تإحداث  األزمة  الخروج منتطلبوي
تعرف نهاية  مرحلة ما بعد األزمة لن توإذا كان. القضايا البيئية االهتمام بكذام المساواة ووالحد من عد

 جديدة حول دورمقاربات  ظهورتغييرات كبيرة مع سيعرف فإن االقتصاد العالمي  نموذج اقتصاد السوق،
  . ، مما يمثل قطيعة حقيقية مع الماضيإعادة تنظيم القطاع الماليالدولة و

 األزمة إلى االقتصاد الحقيقي في جميع أنحاء العالم، السيما من خالل قلتال المالي، انتبعد المجف
االئتمانية على استهالك   وتشديد القيود،، والصعوبات التي تواجهها البنوك والمستثمرينألسرثقة اانخفاض 

  .ي ركود حادفالعالمي  االقتصاددخل  حيث ، المقاوالتاألسر واستثمار

سنة % 1,1 بنسبة  العالمي االقتصاديلنموا تراجع 2في تقريره األخيرق النقد الدولي صندوويتوقع 
لناتج الداخلي الخام في لحاد التراجع البسبب ، 2007سنة  %5,2 و2008سنة % 3 ما حقق، بعد2009

 سنة% 1,7( والنامية صاعدةالنمو في الدول الوتيرة في هام النخفاض اال و)%-3,4 (البلدان المتقدمة
حوالي بالعالمي االقتصاد  مع نمو 2010انتعاش سنة يتوقع تحقيق و). 2008 سنة% 6بعد  2009

3,1 .%  

 تشديد عوقي، حيث أنحاء العالم  في جميع عمومامتشابهة  تبدوانتشار األزمة قنوات ورغم أن
د تختلف ن هذه القنوات قفإ ،السلع والخدمات  الطلب علىقلصياالستثمار وفرص  االئتمانية الشروط

 من صعوبات مالية وتراجع االستهالك الخاص، في تعانيالمتقدمة  البلدانف. بلدانحسب خصوصيات ال
البلدان التي تعتمد  ، السيما فيتمويل من خالل قنوات التجارة والالبلدان الصاعدةتنتقل األزمة إلى حين 

  . على الصادرات من السلع المصنعة

                                                 
 

مصدر جل معطيات هذا الجزء من التقرير االقتصادي والمالي هو التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي حول آفاق النمو العالمي،  2
 .2009أكتوبر 
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  ينيةتره على أمريكا الالي الواليات المتحدة وتأثيركود ف .1.1.1

 حيث نما النتائج الداخلي ، تباطؤا حادا2008سجل النشاط االقتصادي في الواليات المتحدة سنة 
 وما ،متأثرا بالتراجع الحاد للقطاع العقاري، 2007سنة  %2,1 مقابل فقط %0,4 حواليالخام األمريكي ب

ة وتشديد شروط روكما أن تقلص الث. ط  وارتفاع أسعار النف،شديد شروط االئتمانتصاحب ذلك من 
 ، مما أدى إلى تراجع كبير في النشاط االقتصاديمقاوالت، سلبا على طلب األسر والااالئتمان قد أثر

  .%5,8  وبلغ معدل البطالة2008سنة  منصب شغلمليون  2,6  حيث تم حذف،وبالتالي زيادة البطالة

 الفصلينمقارنة مع ) %-1(لركود االقتصادي ة احدتراجع  الفصل الثاني سجل ،2009وفي سنة 
في حين، .  إيجابيا في النموالتجارة الخارجية واالستهالك العموميساهم و .)%-5,4 و%-6,4(السابقين 

من التخفيضات الضريبية وارتفاع ) %-1,2(ظل الطلب الداخلي متدهورا، حيث لم يستفد استهالك األسر 
حوالي  يتوقع أن يتراجع الناتج الداخلي الخام األمريكي ب، الظروف هذه ظل وفي.المساعدات االجتماعية

  .2009سنة  2,7%

  األمريكين يسجل الناتج الداخلي الخام أ صندوق النقد الدولييتوقع ، النموآفاقوفي ما يخص 
 الشروط وتحسن العقارسوق  سوق الشغل وتدهوريرة تتباطؤ ونظرا ل ،2010سنة  %1,5نسبة ارتفاعا ب

  .يليةالتمو

في  مرتفعةوهي نسبة ، 2008سنة  %4,2حوالي ب نما الناتج الداخلي الخام ، وفي أمريكا الالتينية
وقد شهدت المنطقة . 2008الثالث من  الفصلالعالمية بداية من  اتاالقتصاديوقت انهارت فيه العديد من 

 الصمود أمام الصدمات  مما مكنها من، بفضل دينامية الطلب الداخلي2003 منذ سنة دطر نمو مةدور
قد أثرت و.  بشكل متأخرإاللم تتأثر من جراء األزمة على المستوى الداخلي ف ،الخارجية المالية والتجارية

 حيث يبدو من خالل النتائج المسجلة في النصف ،الظرفية الدولية الصعبة الحقا على االقتصاد الفعلي
 منها ،وقد انتقلت األزمة من خالل عدة قنوات. بةنهاية هذه السنة ستكون صع  أن2009  سنةاألول من

أدى نقص السيولة الدولية إلى صعوبة الحصول على الموارد المالية وارتفاع تكلفة حيث  ،قناة التمويل
انخفاض حجم الصادرات نتيجة النخفاض الطلب من خالل  ،ة الدولية وكذلك قناة التجار،التمويل الخارجي

  .ا وأوروباسيآفي الواليات المتحدة و

فقد  . تقلص الموارد الماليةتتجلى في ،وظهرت قنوات أخرى النتشار األزمة في أمريكا الالتينية
 انخفضت بشكل حاد خالل النصف ، حيثتضررت عائدات السياحة بشكل كبير جراء الركود العالمي

ولي وارتفاع كلفة ستتقلص تدفقات الرأسمال ارتباطا بانخفاض التمويل الد، كما 2008الثاني من سنة 
  .االئتمان

. 2009سنة  %2,5حوالي ب سينخفض الناتج الداخلي الخام لهذه المنطقة ،فاق النموآوفي ما يخص 
حوالي باالقتصادي  المكسيك وفنزويال التي يتوقع أن يتراجع نموها ،ومن بين البلدان األكثر تضررا

لنشاط االقتصادي بهذه ا الدولي انتعاش  يتوقع صندوق النقد، وفي المقابل.على التوالي %2 و7,3%
 .2010سنة  %2,9نسبة المنطقة ب

    الصيني والهندينلالقتصادي صمود كبيرركود حاد في اليابان و .2.1.1

سنة % 2,3 بحوالي بعد نمو 2008سنة % 0,7 بنسبةالنشاط االقتصادي انكمش في اليابان، 
 الصادرات اليابانية من التأثيرتعاني ، 2008ربيع سنة منذ ف. لصادراتالقوي ل تراجعنتيجة ال، 2007

  .  وارتفاع قيمة الينالخارجيالمزدوج النخفاض الطلب 
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انكماش متوقع في الناتج الداخلي الخام الحقيقي ا مع  حاداركودسيعرف اليابان ، 2009في سنة و
 انخفضت وقد. خارجيلطلب الواالنخفاض القوي ل الخاصالتراجع في االستثمار  ظل، في %5,4 بحوالي

 اتخاذإلى تدهور القطاع الخارجي  أدىو. 2009 األول من سنة فصلفي ال% 26نسبة الصادرات ب
 بسبب اضعيف زاليال  الذي الخاص دعم الطلب المحلي، السيما االستهالكجل أ لتدابير من السلطات

  . لألزمة القطاع المالي من اآلثار السلبية ىكما عان. ارتفاع معدل البطالة وانخفاض األجور

خيرة، خاصة بالنسبة للقطاع الصناعي الذي في الفترة األظهر ت التحسنبعض عالمات بدأت قد و
ن النشاط االقتصادي لن أإال . يستفيد من نهاية دورة إفراغ المخزون ومن تنفيذ مخطط اإلقالع الحكومي

 المالية اتالسياستبقى و .مكنعن المستوى الم قلتوتيرة ب ، أي%+1,7بنسبة  2010 سنةإال  يستأنف نموه
  . يقرب من الصفر الرئيسي الفائدة معدلعلما أن  ،والمخاطر التضخمية موميعالحجم الدين بوالنقدية مقيدة 

على الصادرات من   نظرا العتمادها،انهيار التجارة العالميةب أيضا الصاعدةآسيا وقد تأثرت بلدان 
 االقتصادي  النشاطانكماشونغ وسنغافورة وتايوان من  كوريا وهونغ ك كل منستعانيو. السلع المصنعة
الصين والهند  تفادىوست.  سوقها المحليةبشكل أكبرعلىاقتصادها  التي يرتكز اإندونيسي بشكل أقوى من

 ،على العمومو.  أخرىناطق على تعويض االنخفاض في ماكون قادري لن همالكن نمو ، االقتصاديالركود
% 7,6 بعد 2009سنة  %6,2تراجع إلى  سي،بما في ذلك الصين والهند ،الناميةفإن النمو في بلدان آسيا 

  . 2008سنة 

 تباطؤ الطلب بسبب، 2007سنة % 13 بعد 2008سنة % 9  الصين حوالي معدل نمووسجل
نتيجة ، 2009سنة % 8,5 النمو الصيني إلى أن يتباطأ ومن المتوقع. ، خاصة األمريكيالخارجي

للصدمات  االقتصاد الصيني نسبيا أكثر تحماليبقى ومع ذلك، . تجارة الخارجيةلل سلبيةالمساهمة ال
في ، وتسهيالت  العموميةلنفقاتا(ة  التحفيز القويتبإجراءادعم الذي تالطلب المحلي بفضل الخارجية، 

 من ذلك  كما يتضح االقتصادي،على نحو فعال النشاطقد دعمت ويبدو أن هذه التدابير ). لقروضمنح ا
على أساس سنوي % 7,9بحوالي  2009سنة الثاني من  فصل تسارع نمو الناتج الداخلي الخام في اللخال

احتياطات بلغت ، يفائض التجار المن تقلصرغم وبال، من جانب آخرو.  السابقفصلفي ال% 6,1مقابل 
على % 17,8يونيو، بزيادة   مليار دوالر في نهاية2.100 رقما قياسيا بأكثر من صرف في الصينال
 العبا رئيسيا بالنسبة هاجعلي  الصينية المتاح للحكومةتدخللل هامشا كبيرا  ذلكشكلي و.يساس سنوأ

  . ةالخروج من األزم لسيناريوهات

% 7,3 مقابل 2009 سنة% 5,4  في حدودناتج الداخلي الخاملل نموا ، فسيعرفاالقتصاد الهنديأما 
سنة  %6,4وينتظر أن يبلغ النمو . انخفاض الصادراتيقابله  الطلب المحلي القوي، حيث 2008سنة 

نظرا  تخفيف القيود النقدية ةالسلطات الهنديتواصل و. فضل االنتعاش التدريجي لالقتصاد العالمي ب2010
  .  السياسة الماليةتلضيق إمكانيا

   را على دول الجومتباينةتأثيرات ركود اقتصادي في منطقة األورو و .3.1.1

 غير ا منطقة األورو انخفاضرفأن تعيتوقع ، 2008سنة % 0,7 حواليببعد تسجيل معدل نمو 
سنة  %0,3قبل أن يحقق ارتفاعا طفيفا بحوالي  2009سنة  %4,2نسبة بمسبوق في الناتج الداخلي الخام 

 بعضويفسر ذلك بوزن .  المنطقة بلدانر األزمة متباينة وفقا لمحددات النمو فياثستكون آو. 2010
  ...، وتغير المخزون،)المملكة المتحدة(ثروة عوامل ال، و)فرنسا (داخلي الطلب الالعوامل مثل دور
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. من الركود العالمي بشكل أكبر، خارجية على التجارة ال اقتصادهاعتمديألمانيا، التي  رتضروست
سنة  %0,3قبل أن يحقق نموا يناهز  2009سنة % 5,3 بحواليالناتج الداخلي الخام األلماني  وسينكمش

سنة  %7,5  بنسبة الناتج الداخلي الخامحادا مع انخفاض معدل نمو اركود  ايرلنداوستعرف. 2010
.  وانخفاض الطلب الخارجيتحت تأثير حدة األزمة العقارية، 2010سنة  %2,5بحوالي  و2009
% 5 انكماشا بحوالي ،%)-1( 2008 سنة  منذركودالذي يوجد في حالة  ،االقتصاد اإليطاليجل سوسي
االنخفاض في الطلب على الخصوص نتيجة ، 2010سنة % 0,2بعد ذلك بحوالي  لينمو، 2009 سنة

  . مواد التجهيزالعالمي على 

سر أل ايةيونلمد القابل لإلحتمالمستوى البالنظر إلى صمود يظهر االقتصاد الفرنسي بعض الو
 ضخفمن فرنسا   فيقتصادي االالنشاطيعاني ومع ذلك، .  باألزمة المالية الفرنسيةبنوكتأثر الضعف و

  الخامالتكوين ضانخفحيث  ،االستثمارات المنتجة تدني ، ومن السياراتخاصة في قطاع ،كبير للمخزون
الفرنسي توقع أن يتراجع الناتج الداخلي الخام في ظل هذه الظروف، يو. %6,1 بحوالي لرأسمال الثابتل

  بدرجة كبيرة الماليالعجزوسيتفاقم %). +0,9( 2010قليال سنة رتفع أن ي  قبل2009سنة % 2,4 بنسبة
 ضمان التمويل (ة وتدابير الدعم الحكومي االقتصادي النشاطكماشبسبب ان)  من الناتج الداخلي الخام%-7(
  . )موميةاالستثمارات الع وتعزيز ،التي تعاني من صعوباتمقاوالت دعم الو، بنكيال

نتيجة ، 2010سنة  %0,7 و2009سنة % 3,8 بحواليالناتج الداخلي الخام وفي أسبانيا، سينخفض 
. العقاريقطاع الوضعف ) 2008 سنة% -0,5 بعد 2009سنة % -6,5 (داخليالطلب التدهور 

 ،، وأزمة االئتمان العقاريةممتلكاتال قيمة ض، ارتباطا بانخفا%5,1بحوالي تراجع استهالك األسر يوس
 أساسا وسينخفض االستثمار،). 2010 سنة% 20,2 و2009سنة % 18,2(البطالة  وارتفاع معدالت

السكني غير   الخاصالبناء  قطاعوسيشمل االنكماش كذالك. لنفقات في القطاع اإلسكانتقلص ا نتيجة
   ).السياراتخاصة (مواد التجهيزوالمشتريات من 

لتصل  ،البطالة في منطقة األورو دوث زيادة حادة في معدالتحصندوق النقد الدولي يتوقع ، إجماال
 بنسبةعند االستهالك ارتفاعا طفيفا سعار ستسجل األو. 2010سنة % 11,7 و2009سنة % 9,9إلى 
 ،األسعار عند االستهالك مشكلة انخفاض  ستواجهبعض البلدانغير أن . توسطفي الم 2009سنة % 0,3

   .2009سنة على التوالي % 1,6 و%0,3بحوالي ايرلندا و اكإسباني

  بعدينمو ل،2009سنة % 4,4  االقتصادي بحواليالنشاطيتوقع أن ينكمش  في المملكة المتحدة،و
 إنفاق األسر علىلألزمة المالية والعقارية  ، وسط تزايد اآلثار السلبية2010فقط سنة % 0,9 نسبةذلك ب
 استهالك األسر منسيعاني  حيث ،2009سنة % 5,2داخلي بحوالي ال الطلبوسينخفض . مقاوالتوال

وتدهور ظروف العمل،   معدالت البطالةتزايد و،، وارتفاع مستويات الديونقتراضروط االتشديد شجراء 
  . والتوزيع والسياحة السيما في البناء والعقارات والنقل وتأجير اآلالت

بسبب الركود العالمي، مع انخفاض متوقع انكماشا حادا بلدان أوروبا الوسطى والشرقية وستواجه 
وستتأثر %). +1,8 (2010 قبل حدوث انتعاش طفيف سنة 2009سنة % 5 حواليبلناتج الداخلي الخام ل

وسيكون تدهور . األموال األجنبية تدفق رؤوسعلى  بصورة خاصة من اعتمادها المفرطهذه االقتصاديات 
  . 2010 و2009 خالل سنتي) والتفيا اليتوانيواستونيا (في دول البلطيق االقتصاد أكثر حدة 

 المتوقع أن ينخفض النشاط االقتصادي ، من2008تركيا سنة نمو االقتصادي في البعد أن تباطأ و
، مما يعكس تراجع ثقة )%+3,7 (2010قبل أن ينتعش في سنة %) -6,5 (2009 بحدة سنة في هذا البلد
الجاري الحساب عجز وسينخفض . االئتمان، وتباطؤ الطلب األجنبي واألسر، وتشديد شروطالمقاوالت 

غير أن . داخليالطلب ال مع انخفاض أسعار الطاقة العالمية وضعفارتباطا ، 2009سنة كبير  بشكل
لتفاوض اقررت الحكومة وقد . ة مالئم غيرظرفية دوليةفي ظل مرتفعة تبقى حتياجات المالية لتركيا اال

  . مع صندوق النقد الدولي لتعزيز ثقة المستثمرين اتفاق جديدمن أجل 
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 مقابل 2009فقط سنة % 2بحوالي ينمو الناتج الداخلي الخام ينتظر أن  ،الشرق األوسطمنطقة في و
عائدات كل من انخفاض ب رتباطاالخليج، ا  نتيجة لتدهور النمو االقتصادي في دول،2008 سنة% 5,4

 االقتصادي في ثالثة ، سينخفض النمووبالتالي. وفائض الحساب الجاري التبادل التجاريشروط النفط، و
 في %1,5السعودية، و في المملكة العربية %0,9 ، وذلك بمجلس التعاون الخليجي  فيدول رئيسية

  .  العربية المتحدةفي دولة اإلمارات% 0,2 و،الكويت

 مما انعكس على ،األسهم سيما أسواقاألزمة أيضا على القطاع المالي في المنطقة، ال أثرتوقد 
سائر في الثروة على نطاق واسع بالنسبة لألسر ، وأدى إلى خقاوالتتكلفة رأس المال بالنسبة للم

من  %27صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي خسرت الدولي،  فقا للبنكوو. قاوالتوالم
ألسواق بالنسبة لالستثمارات الموجهة بشكل خاص ل% 40، مع خسائر بلغت نحو 2008قيمتها سنة 

، يتوقع بشأن آفاق النمو االقتصادي في منطقة الشرق األوسطو. اليةذات المخاطر العالناشئة واالستثمارات 
  . 2010سنة % 4,2 تناهز نمو نسبةتحقيق 

ان البلدوستسجل . النمو متباينةستكون وتيرة التحاد األوروبي، ل في بلدان جنوب المتوسط الشريكةو
 راتها في األسواق المالية الدولية،الهيدروكربونية واستثما  كبير على صادراتها من الموادبشكلعتمد ت التي
المنطقة من انخفاض  خرى فياألبلدان ستعاني ال األسعار، في حين تراجعنتيجة  معدالت النمو ؤا فيتباط

  . الطلب العالمي

وتسمح . 2008سنة  %3 بعد 2009سنة % 2,1 نسبةالنمو يسجل في الجزائر، يتوقع أن ف
ة في سياس باالنخراط لدولةل 2008اع أسعار النفط سنة  ارتفالناتجة عنضخمة ال  الصرفاحتياطات
-2009 مليار دوالر للفترة 150بميزانية تبلغ   جديدامخططاتبنت الحكومة حيث  ، توسعيةاقتصادية

  . 2009-2008 لفترة النمولمخطط توطيد ، خلفا 2013

 تقلصقد تهي موارد ، وإال قليال القروض األجنبية على االستثمار األجنبي أووال تعتمد الجزائر 
الطلب  انخفاضمن  بشكل مباشر قطاع الطاقة ضرر إنتاجفي المقابل، سيت. بسبب األزمة المالية العالمية
الميزانية وعائدات مداخيل  انخفاض سوق النفط إلى وسيؤدي تراجع. الطبيعي الخارجي على النفط والغاز

مقابل  2009سنة % 2,7ليستقر في   الجاريهاحسابفائض  في تقلصاوستسجل الجزائر . التصدير
  . 2008سنة % 23,2

، مع الشركات األجنبية من ارتفاع أسعار النفط وإعادة التفاوض على عقودهاوبعدما استفادت ليبيا 
ارتباطا  ،2010سنة % 5,2 إلى يرتفعقبل أن  2009سنة  %1,8 حدود إلى ها االقتصادينموسيتباطأ 

قد اتخذت و. ي العموموتراجع االستثمارطاقة  الخارجي على الالنفط، وضعف الطلب انخفاض أسعارب
ة الهاتف وصصخ  بما في ذلك،هامة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في االقتصاد خطواتالسلطات الليبية 

  .النقال

كما أن تراجع . 2009سنة % 2,3إلى  حد انخفاض أسعار المواد األولية من النمو في موريتانياوسي
  أرباح خروجالحساب الجاري منوسيتأثر . االستثمارات في البنية التحتية قوالدولي سيعالدعم المالي 
 واالستثمار األجنبي المباشر إلى ساعداتدفقات المض تفي هذا السياق، قد يؤدي انخفاو .االستثمارات

  .يةتمويل الاالحتياجات تغطية إضعاف

 %4,6 بعد 2010سنة  %4و 2009سنة % 3حوالي  في تونس  االقتصادي النشاط نموسجليوس
لى ، عتراجع الطلب في أوروبابصادرات السلع والخدمات وستتأثر . 2007 سنة %6,3 و2008سنة 

التحويلية التقليدية ت  قطاع الصناعاوسيتأثر. الرغم من الحوافز الضريبية الممنوحة للمصدرين
 2009 في ميزانية لعام المقررةازيادة اإلنفاق وستمكن . بشكل خاص)  الجلديةموادالمنسوجات وال(
يرادات إلالمحتمل  التراجعب، بدورها، ةالحسابات الخارجيوستتأثر . داخليدعم الطلب ال من %)+12,5(

  . األجنبية أهم موارد العمالت تشكل السياحة والتحويالت الخاصة التي
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 2008سنة  من األخير لالفص منذلمغرب  في الحقيقي االقتصادالمالية إلى اآثار األزمة انتقلت قد و
المغرب، نحو موجه ال خارجيلطلب الل تجارة السلع مع انخفاض حاد : هي من خالل أربع قنوات رئيسية
 ات تدفقات االستثمارتراجع و،، وانخفاض عائدات السياحةقيمين بالخارجوتباطؤ تحويالت المغاربة الم

، وذلك سوق الشغل ما يخصال محدودة، إال فير هذه األزمة ال تزاثآومع ذلك، فإن . ة المباشرةاألجنبي
  االقتصاد الوطنييتوقع أن يسجلو. داخلي الخام المتضررة في الناتج القطاعاتلضعف مساهمة ابسبب 
 حسب ،)%3,2( المغاربيةدول المتوسط مقارنة مع  وهو معدل أعلى، 2009  سنة3%5,3 بحوالينموا 

انظر أداء االقتصاد  ( أمام الصدمات الخارجيةالوطني اداالقتصصمود  مما يؤكد ،صندوق النقد الدولي
 ).الوطني في الجزء الثاني

    على القطاع المالي األزمةانعكاسات .2.1

   وأسواق األسهمبناك  على األانعكاسات األزمة .1.2.1

أسعار الفائدة  بلغتقد و. بين البنوك ، خاصةالنقديةسوق  في التقلباتأدت األزمة المالية الدولية إلى 
 5يوريبورال و(LIBOR) 4ليبورال كل من وقد ارتفع. الدوالر مستويات عاليةبية بين البنوك اليوم

(EURIBOR)ضخ  مضاعفة عمليات، على الرغم من 2008ر نبونو حاد بين أكتوبربشكل  أشهر  لثالثة
  . االنخفاض نحو ثانية يتجها أن  قبل،المركزية األبناكالسيولة من جانب 

موازناتها وسجلت خسائر  على إلى إجراء تعديالت كبيرة األبناكضطرت في ظل هذه الظروف، او
خاصة ، إلى اضطراب في المشهد المصرفي الدولي، 2008 خريف ذوأدت األزمة، السيما من. كبيرة

 فيالمفلسة المصارف بلغ عدد و. االندماجاإلفالس والتأميم وحيث تعددت عمليات  الواليات المتحدة،ب
. 2007 في سنة 3 و2008 في سنة 25مقابل  2009 زبين يناير ويوليومصرفا  57الواليات المتحدة 

 من األزمة  كثيرا وصناديق معاشات تقاعدية مالية غير بنكيةباإلضافة إلى ذلك، تضررت عدة مؤسساتو
  . نخفاض الحاد في قيمة أصولهاإلبسبب ا

 3400إلى عيد العالمي  على الص المشطوبةاألصولفستصل قيمة صندوق النقد الدولي، وحسب 
لباقي موزع بين شركات التأمين وصناديق االستثمار وغيرها من وا  األبناكمن طرفثلثيها ، مليار دوالر
  . الوسطاء

عودة والسيولة  وفير تمنمكثف من جانب السلطات النقدية والحكومات التدخل ، مكن الإجماالو
  . ط االقتصادي ودعم النشااألبناك ما بين  النقديةسوقلل الحيوية

أعلن فقد . تقليدية لدعم االقتصاد تدابير غيراألوروبية  و األمريكيةك المركزيةألبناقد اتخذت او
صادرة عن المالية الوراق األ مشتقاتمليار دوالر إضافية من  1250شراء  ي األمريكاالحتياطي الفيدرالي
 األمريكية  سندات الخزينة مندوالرمليار  300إعادة شراء  و،الرهن العقاري وكاالت إعادة تمويل

إصدارات  ارتفاع هيتسبب في قد الذي من ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويللحد لطويلة األجل ال
  . الحكوميةخطط اإلنعاش  في إطار تمويل نةيسندات الخز

يضم  ،يإنشاء صندوق استثماريندرج  األمريكية،بنوك المن بين التعديالت الجديدة إلنقاذ و
هذا وسيمول . من البنوكرة ثالمتعالقروض سيعمل على شراء وتدبير  مستثمرين من القطاع الخاص،

 700قيمته  غالف مليار دوالر من 100 و75ما بين بالقطاعين العام والخاص  منالمشترك البرنامج 
  . 2008 أكتوبرأقره الكونغرس في كان قد  دوالرمليار 

                                                 
 

  توقعات وزارة االقتصاد والمالية  3
 .البنوك في لندن بالدوالرسعر الفائدة بين  4
 .سعر الفائدة بين البنوك األوروبية باألورو 5
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سندات " (المضمونة "لسنداتاشراء ة عادعلى إزي األوروبي أيضا  البنك المركسيعملمن جانبه، و
 زمن يوليوتتم عمليات الشراء وس.  مليار أورو60حو بن) كانت عامة أو شبه عامة الرهن العقاري سواء

  . 2010 إلى يونيو 2009

وح سعر الفائدة الرئيسي إلى نسبة تترا )FED( األمريكي االحتياطي الفدرالي خفض من جانب آخر،
سعر الفائدة البنك المركزي األوروبي  خفضمن جانبه، و. 2008 دجنبرمنذ % 0,25 و0ما بين 
خفض أسعار الفائدة ضافة إلى إو. 2008السابعة منذ أكتوبر  للمرة ،2009في ماي  %1إلى  ،الرئيسي

ك من التدابير لدعم البنو رزمة 2008 بنك اليابان منذ خريفذ اتخ، 2008 جنبرفي د% 0,1إلى 
ومن . 2009منذ مارس % 0,5كما خفض بنك انجلترا المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى . والمقاوالت
  فيالمعلنة مليار جنيه 75 منصول شراء األبرنامج  المالي المخصص لغالفال زيادة تتم ،جهة أخرى

 . 2009 غشت مليار في 175 إلى 2009 مارس

  يرات في أسعار الفائدة بين البنوكالتغ:  1 مبيان
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   مصدر المعطيات : وكالة رويترز

األوريبور

الليبور

  
  ذلكالعالم، كما يتضح  في كل أنحاء األسواق الماليةاألزمة المالية أيضا عن انهيارتفاقم  قد أسفرو

  الشامل التمويلضعفالمرتبطة ب أدت المخاوفو. ة البورصؤشراتم فيحاد  االنخفاض ال خاللمن
ها ت، تلالقدرة على الوفاء بالدين تراجعإلى ، 2008نة  صيف سمنذللنظام المصرفي العالمي، المستمر و
 "S&P 500"، انخفض مؤشر2008سنة وخالل . من ذلك العام أزمة سوق األسهم أكتوبر  6منذ
-MSCI" مؤشر انخفضمن جانبه، و. على التوالي% 42,9و% 37,6 بحوالي" Eurostoxx 50"مؤشرو

EM"  في أسعار األسهم التراجع الحادم هوقد . 2008  سنةخالل% 54,5 بنحوألسواق الناشئة  لالدوالرب 
وآسيا .) ..روسيا والمجر،(ا أكبر االنخفاضات في بعض بلدان أوروبسجلت  و، الناشئةتكل االقتصاديا

  . ...)،الصين والهند(

 المتخدةتدابيرال على خلفية ها، استأنفت أسواق األسهم في البلدان المتقدمة ارتفاع2009منذ مارس و
 كما. متعثرةال األصوللمساعدة المؤسسات المالية على التخلص من  األمريكيةالخزانة وزارةرف طمن 

  .المخاطرتراجع  في سياق ـالدوالر،ب هعا ارتف"MSCI-EM"صاعدة سواق ال األمؤشرواصل 
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   البورصةتطور مؤشرات:  2 مبيان
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  مصدر المعطيات : وكالة رويترز
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  مصدر المعطيات : موركان ستانلي

  
 نظرا لقوة  يبقى محدودا،الماليقطاع ألزمة على اللهذه ا األثر المباشرفإن  ،بالنسبة للمغربو

يمكن من التي قنوات ال تحكم فيالمالية على المستوى الدولي، وال سوق الاندماج ضعف، وبنكيقطاع الال
اللجوء إلى التمويل  و آمنة نسبيا،تبقى في األصول األجنبية فاستثمارات المغرب. األزمة هذهانتقال خاللها 
  ال حيث،احدودء يظل م، واالستثمار األجنبي في بورصة الدار البيضامن السابقصبح أقل أ الخارجي

السوقية في  من القيمة% 2,3والمغاربة القاطنين بالخارج سوى جانب األ التي يملكها  المتداولةسهمألاتمثل 
  .2008 جنبرنهاية د

   على أسواق الصرف انعكاسات األزمة .2.2.1

وهشاشة  األزمة تفاقمفقد أدى .  في االقتصاد العالمين التغيراتأسواق الصرف بمنأى عبق لم ت
 ،بصرف النظر عن األورو والينف. ت العمال بعضتقلبات في أسعار صرفات إلى ياالقتصادبعض 
 وأيسلنداعمالت دول مثل المملكة المتحدة  أسعار صرففقد انخفضت بشدة  كثيرا باألزمة، اتأثري لماللذين 

  .  خالل فترة األزمة متقلباالدوالرظل  في حين ،وروسيا هنغارياو

زمة ، أي في ذروة األ2009وفبراير  2008 زبين يوليو. فترتينبين يز التميبالنسبة للدوالر، يمكن ف
نعاش المعتمدة  خطط اإلوقد تدعم الدوالر بفضل. من للمستثمرينآدوره كمالذ  الدوالر على حافظالمالية، 

الدوالر إلى أعلى  أسعار صرف  وصلتقدو. المواد الخاماض أسعار انخفالمتحدة و في الواليات
 مع انخفاض النفور من المخاطر، بدأ الدوالر فترةو، 2009 مارس ذمنو. عمالتعدة مقابل  المستويات

  .  سوق الشغل في خاصة،األمريكية مجموعة من المؤشرات االقتصادية تراجع ارتباطا بتدهور

وشتنبر  2008 يوليوز بين ما مقابل الدوالر تقلبات عملة الموحدةال سجلتفي منطقة األورو، و
صدور بهذا التطور  يرتبطو.  دوالر لألورو1,60 و1,25  يتراوح بينمجالداخل  انتقلتحيث  ،2009

 ، باإلضافة إلى مخاوف من انكماش األوروالمتحدة ومنطقة متباينة في الواليات معطيات اقتصادية
  . األسعار

الدوالر لتصل إلى أعلى مستوى   قيمة الين مقابلت، ارتفع2008بر جن ودز، بين يوليوفي اليابانو
صناعة انتعاش نتيجة ز عزالذي تبر، ن الصناعي في نواإلنتاجشيا مع انتعاش ا، تم1995 جنبرله منذ د

 سسأالركود االقتصادي على المرتبطة بحجم اآلثار  بسبب الين  تراجعومنذ ذلك الحين،. معدات النقل
 . االقتصاد الياباني
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   األورو والجنيه االسترليني والين مقابل الدوالر أسعار صرفتطور:  3 مبيان

70

85

100

115

130

06
- 
ير
ينا

06
- 
س
ار
م

06
- 
ي
ما

06
- 
وز
ولي
ي

06
- 
بر
شتن

06
- 
بر
ون
ن

07
- 
ير
ينا

07
- 
س
ار
م

07
- 
ي
ما

07
- 
وز
ولي
ي

07
- 
بر
شتن

07
- 
بر
ون
ن

08
- 
ير
ينا

08
- 
س
ار
م

08
- 
ي
ما

08
- 
وز
ولي
ي

08
- 
بر
شتن

08
- 
بر
ون
ن

09
- 
ير
ينا

09
- 
س
ار
م

09
- 
ي
ما

09
- 
وز
ولي
ي

09
- 
بر
شتن

سعر صرف الجنيه اإلسترليني مقابل الدوالر

سعر صرف األورو مقابل الدوالر

سعر صرف الين الياباني مقابل الدوالر

المرحلة 2المرحلة 1

   مصدر المعطيات :البنك المركزي األوربي
  

 حيث بلغ ،2007 ينايرمنذ  مقابل األوروفي االنخفاض  اإلسترلينيالجنيه بدأ  ،في المملكة المتحدةو
  الجنيهنخفاضإبدأ مقابل الدوالر، و. 2009 في فبراير ،ورو لألجنيه 0,98أي  ،أدنى مستوى تاريخي له

أدنى مستوى له الجنيه لدوالر مقابل العمالت الرئيسية، حيث بلغ ارتفاع ا سياق، في 2008 ز يوليومنذ
ر سع ض وانخفااالقتصاد البريطاني تدهور حالةب هذا التراجع يرتبطو. 2002يونيو منذ الدوالر  مقابل

  . )%0,5 (اإلطالق مستوى له على أدنى إلى، الرئيسيالفائدة 

. 2008 أكتوبرالقتصادي والمالي منذ ا من الركود ، بلد في العالمأغنىأيسلندا، خامس  تعانيو
). Kaupthing وLandsbanki  وGlitnir (المصارف الرئيسية الثالثةتم تأميم  منع انهيار النظام المصرفي،ول

حوالي  ، اإليريرمحل  لتحل2002بر سنة نتشعت في التداول منذ وضالتي  ،وقد فقدت الكرونا األيسلندية
  .2009شتنبر و 2008 الدوالر واألورو بين يناير  كل منمقابل امن قيمته% 48

. األورو والدوالر سيما إزاء، ال1998سنة لمنذ األزمة المالية   نسبيااالروبل الروسي مستقروظل 
 للتحويل مع إلغاء الرقابة على الصرف وحركة رؤوس األموال عملة قابلة  الروبلصبحأومنذ ذلك الحين، 

كل من مقابل % 20 حواليب الروبلانخفض ، 2009 شتنبر و2008 ينايربين و. 2006 زمنذ يوليو
  .ألورواالدوالر و

  سعرمع األورو حول فورنتال إلى االتحاد األوروبي، اختارت هنغاريا استقرار هامنذ انضمامو
اير نهاية فبرهذه السياسة في وقد تم تعليق . )%15± (ورنت مقابل األورو الواحد  ف256 بحواليمتوسط 
العملة الهنغارية من وقد عانت . الدولية الماليةسواق األفي الحصول على التمويل  ةصعوببسبب ، 2008

ورو األ  مقابل2009 شتنبر و2008 ز بين يوليو قيمتهاضتانخفحيث ،  في هذا البلدالقتصادتدهور آفاق ا
 .)%-6,8(والدوالر %) -5,8(
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   الدوالرمقابل الكرونا األيسلندية، الفورنت الهنغاري والروبل الروسي  أسعار صرفتطور:  4 مبيان
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الكورونا اإلسلندية

الفورنت الهنغاري

الروبل الروسي

اليورو

مصدر المعطيات :البنك المركزي األوربي و البنك المركزي اإلسلندي بالنسبة للكورونا اإلسلندية
  

. قيمة الدرهم تطورعلى   الدوليةالصرف سوق ، انعكست تقلباتالمالية العالميةألزمة افي ظل و
، 2008 سنةخالل تين  الرئيسيلتينالعمهاتين الدرهم بتقلبات ، تأثر رو والدوالراألوب رتباطهونظرا ال
% 12,7مقابل الدوالر و %5,6 بنحو وارتفعت قيمة الدرهم. أكتوبرونهاية غشت بين مطلع  وخاصة

لة  العممععلى التوالي بالمقارنة % 7,9و% 1,2حوالي بانخفضت  لكنها ،اإلسترلينيمقابل الجنيه 
  . الينو الموحدة األوروبية

على لدرهم اصرف  سعرانخفض ،  للمغربةالمنافس أو الناشئةالبلدان  بعض عمالت رنة معمقاو
 بسبب ،%)3(الصيني اليوان و) %8,1(الزلوتي البولندي  و%)11,1(رونا التشيكية الكالخصوص مقابل 

. مقابل العملة الموحدةفي وقت انخفضت فيه قيمة الدرهم األورو،  هذه العمالت مقابل  قيمةارتفاع
) %5,5(الليرة التركية و%) 11,8 (ةندونيسياالو%) 12,4(هندية الروبية ال مقابلالدرهم وارتفعت قيمة 

  . مقارنة مع الدرهمبشكل أكبر  مقابل األوروانخفاضا ذه العمالت قد عرفت هو%). 2(دينار التونسي وال

، 2008 سنةلمقارنة مع نفس الفترة من باو ،2009 سنةاألشهر التسعة األولى من وعند متم 
 رتفاعفي سياق اال مقابل الدوالر% 9,5 بنحومقابل األورو وانخفضت % 1,8  بنحوقيمة الدرهمارتفعت 

عززت تمن ناحية أخرى، .  الدوالر في أسواق العمالت الدولية، السيما مقابل األورو صرفالشامل لسعر
والدينار التونسي %) 13,6(الليرة التركية ، خاصة لناشئةاالدول العملة الوطنية مقابل بعض عمالت 

  %.13,5 بنحومقابل اليوان الصيني قيمة الدرهم  انخفضت في حين،%). 4,9(

   مواد األولية على أسعار ال األزمةانعكاسات .3.1

، بعد اندالع 2008رتفاع أسعار المواد األولية في النصف الثاني من سنة الكبرى الدورة انتهت ال
عاودت االرتفاع  سعاراأل غير أن. تدهور حاد في التوقعات االقتصادية العالميةحدوث  المالية وةاألزم
 . ي االقتصاد العالمفاقآ تجدد الثقة فيب ارتباطا ،2009 سنة خالل

   2008خالل النصف الثاني من سنة أسعار المواد األولية في انخفاض حاد 

 ،عواملبمجموعة من الالمواد األساسية ، تأثرت أسعار ي العالمإلى جانب االنكماش الحاد في الطلب
 مؤشر انخفض،  السياقهذافي و .خروج المستثمرين الماليين و، وتراكم المخزون،من بينها ارتفاع الدوالر
نتيجة تقلص ، 2008 جنبر ودزبين يوليو %55 بحوالي ، صندوق النقد الدوليحسبأسعار المواد األولية، 

 %. 33 بما يقاربوالمواد الغذائية % 45 بنحوالمعادن األساسية و، %63 بنحوأسعار الطاقة 
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  )2005 =100أساس (المواد األساسيطور الشهري لمؤشر أسعار تال:  5 مبيان
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مصدر المعطيات : صندوق النقد الدولي
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   المؤشر العام

المؤشر العام دون 
احتساب الطاقة

   
القياسي مستوى الدوالر مقارنة مع  100أكثر من فقد سعر البرميل  ، سوق النفط صعيدعلىو
تراجع الطلب على النفط نجم عن و.  دوالرا في نهاية السنة34 حيث سجل ،2008 زيو يول فيالمسجل

 للمرة األولى في ربع ،) مليون برميل يوميا بحسب وكالة الطاقة الدولية0,3بحوالي  (2008في سنة 
 بكثير متوسط السنوات يفوقمستوى لتصل إلى مخزونات الخام في البلدان المتقدمة، ل ارتفاع قوي ،قرن

  .الماضية

قد شهدت أسعار المنتجات الفالحية الرئيسية في األسواق العالمية هبوطا حادا في النصف الثاني و
% 41 و%46 و%51 حواليبا  والسكر انخفاضوجا أسعار القمح والذرة والصسجلتو. 2008من سنة 

. السنةنفس  خالل  المسجلةقصوىمستوياتها المقارنة مع  ،2008 جنبرفي دعلى التوالي % 27و
 مليون 78، أي بزيادة  مليون طن687 يقدر بنحومحصول قياسي  نتيجة تحقيق  أسعار القمحتانخفضو

. األحوال الجوية وزيادة المساحة المزروعة مةءمال، وذلك بسبب 2007/2008مقارنة مع الموسم طن 
، من جهة أخرىو.  مليون طن43  بحواليمخزونات القمح تكوينن إعادة م الجيد األداءهذا وقد مكن 
 .ا والسكر بالتغيرات في سوق النفط بسبب استخدامها إلنتاج الوقود الحيويجسعار الذرة والصوتأثرت أ

وتباطؤ الطلب العالمي  الصناعي اإلنتاج انخفاض حاد في ساسية نتيجةسعار المعادن األأتراجعت و
 .خزونات، السيما من األلومنيومإلى تراكم الم هذا التطوروأدى . في قطاع البناء وصناعة السيارات

قل كفاءة األ اإلنتاج وحدات إغالق المعادن إلى أقل من التكلفة الحدية إلى ض بعأسعار انخفاض وأسفر
  . ستثماريةوتأجيل العديد من المشاريع اال

، سجلت أسعار األسمدة انخفاضا حادا نتيجة لتراجع الطلب 2008عد أن بلغت ذروتها في سنة بو
أدنى وهو ، 2009شتنبر دوالرا للطن في 90 إلى أسعار الفوسفاط  تراجعتوقد. لنسبية للعرضوالوفرة ا

 وكلوريد DAP7 و6TSP كل من سماد كما انخفضت أسعار. 2007مستوى لها منذ أواخر سنة 
 النصف األول من سنة خاللعلى التوالي % 7و% 23 و%16 و%36البوتاسيوم واليوريا بحوالي 

 على التوالي% 4 و%2 و%15واليوريا عاودت االرتفاع بحوالي  TSP وDAPار أن أسع غير. 2009
  . األسمدة يشير إلى بداية عودة الطلب إلى سوق قد، ممابين يونيو وغشت

                                                 
 

 سماد السوبر فوسفاط الثالثي 6
 .سماد ثنائي فوسفاط األومنيوم 7
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 )2005 =100أساس  (ر الفوسفاط الخاماسعلمؤشر أ التطور الشهري:  6 مبيان
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مصدر المعطيات :البنك الدولي

  
ضطر ا، حيث 2009النصف األول من سنة خالل  ركود نسبيب أسواق األسمدة اتسمتعموما، 

.  التداعيات الناجمة عن التباطؤ االقتصادي العالميبسببالمزارعون إلى الحد من استخدام األسمدة 
، إذا ما عمل المزارعون على زيادة 2010ويحتمل استئناف الطلب على األسمدة اعتبارا من سنة 

 أزمة تبقى ذلك، رغمو. اش أسعار المحاصيل وتحسن هوامش الربحمشترياتهم من األسمدة نتيجة انتع
 . خاصة األسمدة،االئتمان مصدر قلق كبير بالنسبة الستخدام المدخالت الفالحية

   2009في سنة استئناف ارتفاع أسعار المواد األولية 

ذ مطلع تحسنا كبيرا منمواد األساسية ، شهدت أسعار ال2009بعد استقرار نسبي في أوائل سنة 
 آفاق إزاء التفاؤل بروز نوع من و، وقوة الطلب الصيني،انخفاض قيمة الدوالر األمريكي، ارتباطا بمارس

بين % 24 بحوالي "CRB CCI " األساسية ، ارتفع مؤشر أسعار السلعوفي هذا السياق. االقتصاد العالمي
  . ساسيةارتفاع أسعار النفط والمعادن األنتيجة ، أكتوبرمارس وأوائل بداية 

أكتوبر  عند بداية% 52 بحوالي مكاسب سنوية "LMEX" مؤشر أسعار المعادن الصناعية وقد حقق
ق المعادن اسوغير أن أ%). +20 (واأللمنيوم%) +90(األداء الجيد لجميع مكوناته، خاصة النحاس نتيجة 

  بعد،لطلب الصينيلل  حدوث تباطؤ محتمإمكانيةلمخزونات ول ا نسبياعارتفا زالت تواجه الاألساسية 
  . تكوين المخزونات اإلستراتيجية إعادة

، بفعل 2009سجلت أسعار المنتجات الفالحية نموا قويا خالل النصف األول من سنة  ،من جهتها
 ت، بعد أن بلغلكن.  العالمي العرضبعض اإلكراهات في الرئيسية وصاعدةألسواق اللالطلب القوي 

 تحسن ملحوظ في توقعات بفضل ، الزيتيةمنتجات أسعار الحبوب والراجعتت يونيو، بداية عاليةمستويات 
  . ةالئممال الجوية األحوال نتيجة في الواليات المتحدة، خاصةالعرض، 

مع المستوى القياسي الذي سجلته خالل  الثلث مقارنة أسعار القمح بنسبة تراجعت هذا السياق، يفو
 فالحي جيد،موسم نتيجة تحقيق ، 2009 ي بداية أكتوبرف دوالر للطن الواحد 196 تسجلحيث يونيو 

 ة المنتظرة خالل العالمي القمحليصامحف.  الزراعيةمحاصيلبشأن الالتوقعات وتحسن  ات،وفرة المخزونو
 حوالي نهاية الموسم الحالي عند يةمخزونات القمح العالمينتظر أن تمثل  و،واعدةتبدو  2009/2010

  خالل موسم%19 و2008/2009 خالل موسم% 25 مقابل  من االستهالك العالمي29%
2007/2008 .  
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  سعار السكر قوي ألارتفاع

 السكر ارتفاعها في السوق الدولية، بسبب تضرر المحاصيل الفالحية في الهند أسعارواصلت 
 ياتهلسكر الخام في نيويورك أعلى مستول السعر العالمي سجلو.  الجويةاألحوالسوء ، جراء والبرازيل

سعره مقارنة حيث تضاعف ، نهاية شتنبرفي ) دوالر للطن 550( للرطل ا سنت25 ليصل إلى سنة 28 منذ
  . بداية السنةب

رفا للسكر ص مستورداوقد أصبحت ،  في العالمأكبر مستهلك وثاني أكبر منتج للسكر الهندتعتبر و
 بسبب سوء 2008/2009 سمخالل المو% 44 بنحو هابعد انخفاض إنتاجف. للسنة الثانية على التوالي

 العامخالل  من قصب السكر لهندال و تأثر محص، الحبوبنحو زراعة المزارعين وتوجه الجوية األحوال
ليستقر ، إلى أدنى مستوياتهفي الهند مخزون السكر كما تراجع . الموسميةضعف األمطار بسبب  الحالي

لتغطية و.  المسجل في السنة الماضيةأي نصف المستوى، ز يوليوعند بداية مليون طن 7,6 في حدود
  . 2009/2010 خالل الموسم مليون طن من السكر 7 و6 ما بيند اريست إلى االهندستضطر ، احتياجاتها

، قررت الحكومة األسر الستهالك الذي يعتبر مادة أساسية ،لسكرل المحلية األسعارلمواجهة ارتفاع و
 سعرال في ثلثالزيادة بمقدار ال نعت  أعلنكما.  السكر الخام الرسوم الجمركية على استيرادإلغاء ةالهندي

  . بدال من الحبوبزراعة  على العودة إلى تلك الالفالحين  لتشجيع، وذلكقصب السكرلاألدنى 

 زاد من، مما تأخر موسم الحصادإلى رطب المناخ أدى الفي البرازيل، أكبر منتج لقصب السكر، و
النفط في حالة استمرار استقرار أسعار ، ومع ذلك. لعرض العالمي اتراجعالمخاوف بشأن احتماالت 

مقارنة من أسعار عالمية أكثر جاذبية لالستفادة زيادة صادرات السكر البرازيلي سيؤدي ذلك إلى العالمية، 
  .من اإلنتاج المحلي من قصب السكر% 55نحو يستهلك عادة إليثانول، الذي لالسعر المحلي ب

أن يصل الخصاص ، الصادر في غشت في تقريرها ربع السنوي ،لدولية للسكرالمنظمة اوتتوقع   
 مقارنة مع، بارتفاع حاد 2009/2010 الموسم مليون طن في 8,4 حوالي العالمي  على الصعيدمن السكر

برسم سنة عالمي ال خصاصالمنظمة تقديراتها للرفعت  كما .مليون طن 5 بحواليتوقعات سابقة 
 ويتوقع أن ينخفض.  مليون طن7,8 بحوالي مليون طن مقابل توقعات سابقة 10,4 إلى 2008/2009

، حيث  مليون طن53,2إلى  %14 بحوالي 2009/2010موسم النهاية عند  العالمي من السكرمخزون ال
    . عاما20منذ له  االستهالك، وهو أدنى مستوى  من%31,8 لسيمث

 من بين كبار المستهلكين، أعلنتو. را للعرضتدنيا مستمالسكر  ستوردوم يواجهفي هذا السياق، و
ينتظر أن تظل  نتيجة لذلك،و.  كبيرة من السكرعن نيتها استيراد كمياتالمكسيك ومصر كل من الهند و

 الظروف بتقلبات ةرتبط مآفاق اإلنتاج وتظل.  على المدى القريبعالمية مرتفعةأسعار السكر في السوق ال
 .لإلنتاجالمناخية في المناطق الرئيسية 

 خالل السنوات  ارتفاع أسعار المنتجات الفالحية التي أدت إلىعواملالالعديد من فإن  وعموما،
مخزونات بعض المستوى المتدني لالعرض وكراهات المرتبطة باإلويتعلق األمر ب. قائمة ت ال زالاألخيرة

 عار المواد الغذائية مرتفعة أسيتوقع أن تظل التاريخي، منحىمقارنة مع الو .طلبارتفاع الالمنتجات و
  . االقتصاديةفية الظربتغير ا كثيرأن الطلب على هذه المواد ال يتأثرلتقلبات، خاصة وعرضة ل

  يةسوق النفطال في ةاألخيرالتطورات  : 1 إطـار
 

 ضعف نتيجة، 2009 خالل سنة، ارتفعت أسعار النفط 2008 النصف الثاني من سنة خاللبعد انخفاض حاد 
ارتفع و .ماليةسواق الاأل خاصة في المستثمرين، ثقة عودة واألوبك، منظمة والتحكم الجيد في العرض من طرف ،الدوالر

أعلى مستوى له ، وهو 2009 غشت  في دوالر75صل إلى ي ل2008 سنةأكثر من الضعف منذ أواخر ببرنت السعر خام 
المستوى القياسي أقل من نصف  هذا السعر مثلوي. برشتنفي أواخر دوالر  65تراجع إلى يعشرة أشهر، قبل أن في 

  .2008 ز يوليوالمسجل في
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   البترولالتطور الشهري لسعر:  7 مبيان
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(USEIA) مصدر المعطيات : إدارة معلومات الطاقة األمريكية     
  

وتظل أسس سوق النفط العالمية ضعيفة نسبيا، حيث تبدو المعطيات حول العرض والطلب والمخزون غير مالئمة 
، تتوقع المنظمة الدولية للطاقة أن يتراجع الطلب 2009 شتنبرففي تقريرها الصادر في . ر ارتفاع أسعار النفط الخامإلستمرا

 مليون برميل يوميا، نتيجة األزمة العالمية، 84,4 ليصل إلى 2009 مليون برميل يوميا سنة 1,8العالمي على النفط بنحو 
    . 2010 سنة  مليون برميل يوميا1,3قبل أن يرتفع بنحو 

 بلدان  في التجاريةالنفط مخزونات وبلغت. المخزون في قويارتفاع إلى لنفط لأدى ضعف الطلب العالمي وقد 
أيام مقارنة  7 ي بزيادة حوالييوما من االستهالك، أ 61,8 ما يعادل يوليوزنهاية عند   االقتصاديةمنظمة التعاون والتنمية

 منذ سنة  لها الخام إلى أعلى مستوى النفطالمخزونات التجارية منوصلت  ،المتحدةفي الواليات و. ة الماضيسنةالمع 
 لكنها تبقى في مستوى، في شتنبر مليون برميل 338 تراجع إلىت أن ماي، قبل  خالل شهر مليون برميل375 وهو، 1990
 مستويات مرتفعة نسبيا، مما ةطرمق الالمواد مخزونات البنزين وكما بلغت. من السنةمن المتوسط خالل هذه الفترة أعلى 

  . يةالصيفرغم موسم التنقالت يعكس ضعف الطلب النهائي، 

تطبيق مقارنة مع السنوات الماضية، حيث تم  أبان أعضاء منظمة األوبك عن انضباط كبيرفي هذا السياق، و
تراجع رغم ، غشتل شهر خال% 70 يقارب بما ) مليون برميل يوميا4,2 (من طرف المنظمةحصص المقررة التخفيضات 
 المقدر لمنظمة،ل يةنتاجفإن فائض القدرات اإل، من جهة أخرىو%). 80 و70بين ( مقارنة مع األشهر السابقة هذه النسبة 

 جديدة، خصوصا في المملكة العربية  نفطيةحقول مليون برميل يوميا، سيتعزز أكثر مع البدء في استغالل 6,5 حواليب
  . السعودية

 سنة  للبرميل دوالر61,5يبلغ متوسط سعر النفط الخام أن صندوق النقد الدولي ى التوقعات، ينتظر وعلى مستو
، ) على التوالي دوالر63 دوالر 55,5(التوقعات األخيرة للبنك الدولي وهي أسعار تفوق ، 2010 دوالر سنة 76,5 و2009

.  على التوالي دوالرا72 و60 بـ سعريمتوسط بأ بالتي تتن األمريكيةوزارة الطاقة في حين أنها تقترب من توقعات 
بين ما  و2009 دوالر للبرميل سنة 65 و55أسعار النفط ما بين في ما يتعلق بمصادر ال مختلف تتراوح توقعاتعموما، و

  . 2010 دوالر سنة 75 و65

، سواء مخاطر عدة  إلى وجودنظربالتوقعات أسعار النفط، تجدر اإلشارة إلى أن شكوكا كثيرة تحوم حول  ،لكن
، وموقف المرتفعة  النفط، ومخزونات االقتصادي العالمياالنتعاشب المتعلق عدم التيقن( أو نحو االنخفاض عاالرتفا نحو
  ).... األسواق المالية، والتطورات الجيوسياسيةوأداء منظمة أوبك، دول

  تراجع نمو التجارة العالمية  .4.1

 باألزمة ها الكبيرتأثرل  نظران أحلك الفترات في تاريخها التجارة العالمية حاليا واحدة معيشت  
 انخفاض  بالنظر إلى منذ بداية الركود االقتصاديجلية  التجارة العالمية تدهوروأضحت انعكاسات .المالية

 العالمية بشكل حاد خالل النصف الثاني من المبادالت تباطأ نمو قدو. ي العالمعلى الصعيد واإلنتاجالطلب 
  .2006 سنة %8,5 و2007 سنة %6 مقابل %2سجل نموا بنسبة لي، 2008 سنة
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  حجم المبادالت الدولية للسلع نموتطور:  8 مبيان 
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   مصدر المعطيات : منظمة التجارة العالمية
   ت : توقعات

  

  2008 سنة التجارة العالمية لتراجع انعكاسات متباينة
  

 مقارنة مع 2008 سنة %6بنسبة نمو في حجم الصادرات معدل  أكبر 8رابطة الدول المستقلةسجلت       
 بعد) 2007  مقارنة مع سنة%15(لواردات ل المنطقة أيضا ثاني أعلى نمو كما سجلت هذه. 2007 سنة

  ).%15,5(منطقة أمريكا الجنوبية والوسطى 

 حيث ،2008الشرق األوسط بشكل كبير سنة منطقة وانخفض حجم الصادرات والواردات في 
). 2007 سنة %14مقابل  (%10 و)2007 سنة %4مقابل ( %3 هما على التواليمعدالت نموسجلت 

 وتيرة تراجعت، حيث 2008سنة  فريقياإ نمو الصادرات والواردات في معدل، تباطأ في نفس المنحىو
  .%13إلى  2007سنة  %14نمو الواردات من  وتيرةو %3 إلى 2007 سنة %4,5 نمو الصادرات من

 %4,5بنسبة نموا  الصادرات اآلسيوية حيث سجلت ملموس،في آسيا بشكل التجارة حجم وتراجع 
انخفض معدل  فقدأما بالنسبة للواردات، . 2006 سنة %13,5 و2007 سنة %11,5 مقابل 2008سنة 
  . 2007 سنة %8 مقابل %4  إلى2008 سنة هانمو

تجاوز يحيث لم  ،لصادراتلنمو معدل أدنى  2008سجلت أوروبا سنة األخرى،  بالمناطق ةومقارن
  .)-%1( 2008نمو الواردات سلبية سنة نسبة كانت  ،في حين. 2007 سنة %4 مقابل 0,5%

 حيث لم يتعد، 2007 أقل من مستويات سنةنموا  أمريكا الشمالية  دولفي الخارجية التجارةسجلت و
 .%2,5 نحو الواردات بتراجعت، في حين 2008 سنة %1,5نمو صادرات هذه المنطقة معدل 

  

                                                 
 

 .رابطة الدول المستقلة تمثل مجموعة دول اإلتحاد السوفياتي سابقا 8
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  2008 النمو الحقيقي لتجارة السلع حسب الجهات سنة:  9 مبيان

-3-113579111315

أمريكا الشمالية

أوربا

آسيا

الشرق األوسط

إفريقيا

مجموعة الدول المسقلة

أمريكا الوسطى و الجنوبية

الصادرات 

الواردات
الصادرات العالمية

   مصدر المعطيات : منظمة التجارة العالمية
 

 من خالل العقد الماضي عملية توسع االتحاد األوروبي زادت:  أوروباالمبادالت ما بين دول أهمية 
 .التحادالتجارة اإلجمالية لتمثل أكثر من ثلثي  حيث أصبحت أعضائه،ما بين التجارة أهمية 

  خارج اإلتحاد األوربي وتطور الصادرات داخل:  10 مبيان
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  مصدر المعطيات :اوروبسطاط
 

 الواليات المتحدة الشريك التجاري الرئيسي تعتبر: الواليات المتحدةرة بين الصين واأهمية التج
 قد تفاقم ة،العالمي  الماليةات التوازنةلخ تسبب في خلوالذي مع الصين، يمريك األالتجاريفالعجز . للصين
  .2008 مليار دوالر سنة 266صل إلى يل  السنوات األخيرةلخال

 قد انخفضت خالل العقد ية الصادرات الصينمن الواليات المتحدةن حصة إومن جهة أخرى، ف
صادرات للحجم ا المنحى التصاعديالرغم من ب 2008 سنة %24 إلى 2000 سنة %40الماضي من 

 الدول إلى الصناعية توجه صادرات الصين إلى يةوتعزى هذه الوضع.  الواليات المتحدةنحوالصين 
  . اليابان وهونغ كونغ وكوريا الجنوبيةخاصة، األخرى سيويةاآل
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 تطور المبادالت بين الواليات المتحدة والصين:  11 مبيان
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صادرات الواليات المتحدةا نحو الصين
واردات الواليات المتحدة من الصين
عجز الميزان التجاري للواليات المتحدة مع الصين

 مصدر المعطيات : مجلس األعمال الصيني األمريكي

  2009لتجارة العالمية سنة ا انكماش اراستمر

 سنة خاللالصادرات العالمية  حجم تراجع نموستمر يأن ع يتوق منظمة التجارة العالمية، حسب
  . منذ الحرب العالمية الثانيةمستوى له وهو أضعف ،%10 انخفاضا بنحوسجل لي 2009

 خالل صادراتهاحيث ستتراجع  ،انكماش التجارة العالمية بشكل واضح في البلدان المتقدمةيتجلى و
على كبير  بشكلعتمد ي ها االقتصادينموالتي أصبح  ،9في البلدان الناميةأما . %14 بحوالي 2009

.  منظمة التجارة العالميةحسب ،2009 سنة %7 بنسبة هاتراجع صادراتتسوف فالتجارة الخارجية، 
الصادرات والواردات من  كل بتزامن تراجعتسم يلتجارة العالمية لوعالوة على ذلك، فإن التباطؤ الحالي 

  . 2008 شتنبرة منذ ات المتقدمة والنامييالقتصادل

 وضعف ، األساسيةموادأساسا إلى انخفاض أسعار ال  العالميصعيدتباطؤ التجاري على الالويعزى 
التي   التدابير الحمائيةللجوء إلى وتزايد ا،ة العالمية االقتصاديمن األزمة المناطق المتضررة  جلالطلب في

  .كماش فترة االن منقد تهدد آفاق االنتعاش االقتصادي وتمدد

ا  كمتمويل التجارةضعف  و االقتراضكلفةارتفاع ب العالمية أيضاة يالتجارويرتبط تراجع المبادالت 
 شروط ، وشملت"جمعية البنكيين للتمويل والتجارة" نتائج دراسة أجراها صندوق النقد الدولي و ذلكأكدت

. صاعدة البلدان المتقدمة واليف ىكبرالالمصارف  لدى التمويل الحالية والمستقبلية للتجارة الخارجية
 االئتمان  كلفةن الضغوط المالية هي السبب الرئيسي الرتفاعفإ ا هذه الدراسة،هتشملوحسب األبناك التي 

في  خاصة ،2009 سنة خالل ا المنحىستمر هذي ويتوقع أن. التجاري في االقتصاديات المتقدمة والصاعدة
  . في المتوسط%10بحوالي  بادالتتوى الممسيتراجع ينتظر أن  حيث ،البلدان الصاعدة

                                                 
 

 ،على التوالي، حوالي 2008حيث بلغت صادراتها ووارداتها سنة تتزايد أهمية حصة الدول النامية في تجارة السلع من سنة ألخرى،   9
 .  من مجموع الصادرات والواردات العالمية%34 و 38%
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   للمفاوضات التجارية الدوحةدورة التوصل إلى اتفاق في إطار ضرورة

 تقييد من شأنها تدابير إلى اعتمادالحكومات من  لجأت العديدمع انتشار األزمة االقتصادية والمالية،  
تدابير ال إال أن بعض.  التوجههذان الحد ملم يتم  إذا سلبية قد تكون له آثار  مما،الخارجية التجارة

مبني واألطراف صمام أمان وتلعب دورا هاما في الحفاظ على نظام تجاري متعدد تشكل  10اإلحترازية
  .على القواعد

وضات الدوحة التجارية صبح من الضروري اختتام مفاأ، رغم انعكاسات األزمةفي هذا السياق، و
فقد  منظمة التجارة العالمية، حسب، ها من أهداف%80 حققتقد  دورةإذا كانت هذه الو.  حالياعثرةالمت

 من أجل فقط ليس هذه المفاوضات، التي استمرت لمدة سبع سنوات، تمامإأصبح من الضروري اآلن 
 إلى السير العاديو تشجيع عودة الثقة من أجلتفاق، ولكن اإلالمباشرة التي ستترتب على  المكاسب

 منظمة التجارة العالمية كمؤسسة قادرة على لفعالية ااختبار شكلتساألزمة  ارثآكما أن . األسواق المالية
  . الحمائيةالتوجهات احتواء 

  السياساتالحد من من  للمفاوضات التجارية الدوحةدورة التوصل إلى اتفاق في إطار مكنوسي
العديد من  حققتهي الذي التقدم االقتصادف.  المزيد من البلدان في االقتصاد العالميإدماج عبرالحمائية 

. مالئم وفعالمالي و بنكي تطلب وجود مناخة ييالتجارالمبادالت ستقرار ا منذ بداية األلفية أظهر أن الدول
خسارة قدرت بحوالي كلف ي سوضات التجاريةا للمفالدوحة دورة فشلفإن حسب منظمة التجارة العالمية، و

ومن .  مليار دوالر728  العالمية حواليالتجارةسيكلف ية اعتماد سياسات حمائأن  كما.  مليار دوالر336
 تعزيز التزامات إضافة إلىخفض التعريفات الجمركية، دورة الدوحة أن يمكن من  مفاوضات إتمامشأن 

   . التجارة العالميةقويةحماية وت، للمساعدة على بتقليص سقف معدالت التعريفة الجمركية البلدان األعضاء

  ألزمة في العالما إجراءات مواجهة وقتصاديقالع االخطط اإل .5.1

ختلفت الوسائل  احيث،  أنحاء العالمعبر متباينة ميةل العا األزمةمواجهةلفعل الكانت ردود 
 فترة  خاللمن أجل إنعاش اقتصادياتها تخططام تبنتالبلدان الصناعية ف. المستخدمة من دولة إلى أخرى

 2010 و2009ي ت هذه النفقات اإلضافية لسنتشكلو.  دوالرمليار 800.2 فاقت قيمتها تينسنإلى  تمتد
 من بلد إلى تختلفاتدابير عدة  ت مواجهة األزمةخططاوشملت م.  من الناتج الخام العالمي%5 حوالي
، )فرنسا (المقاوالتودعم الصناعات و) المتحدة المملكة( الضرائب  عموما على خفضت وارتكز،آخر
  ....األسر واالستهالك، ودعم )الواليات المتحدة (جهيزيع الت التحتية ومشارىالبنمشاريع و

 2008بر نفي نو) G20 (طار مجموعة العشرينإ في رئيسيةالبلدان المتقدمة والصاعدة ال توالتزم
أولوية  " ذات خطة عمل تتضمن تدابيرتم تبني، حيث نعاش االقتصاد العالميبالقيام بالجهود الالزمة إل

  :في تجلتخمسة مجاالت للعمل  تم تحديدو. ة على النظام الماليلتحسين الرقاب" قصوى

  تفاقم األزمة،  أن تساهم فيمن شأنهاإعادة النظر في الجوانب التنظيمية التي  •

 ية،اتءمة بين المعايير المحاسبالمالو •

 ،المالية وتحسين شفافية األسواق •

 وكذا، تعاقدهم ومراجعة مدةمخاطر اللتجنب لألبناك التنفيذيين المدراء  تعويض مساطر ومراجعة  •
 . لمؤسسات المالية الدوليةا مواردرفع  وةماالحكتحسين 

                                                 
 

  .2009أنظر تقرير منظمة التجارة العالمية، يوليوز  10
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أكثر  معاييرب  التنقيط وكاالتالتزامضمن ت مقترحات أيضا إلى تقديم ت مجموعة العشرينودع
يد  والمز،اإلصدارجهات وبين  ها من تضارب المصالح بينالحد و،أساليب عملهافي نظر لاإعادة  (صرامة

  تبنيوإلى  الضريبيةمالذاتضغط على الال دعت المجموعة إلىكما ). ها ومنهجياتها نماذجفيمن الشفافية 
تعاونة مالغير  الكيانات حماية النظام المالي العالمي من من أجلالمدى المتوسط على التدابير الالزمة 

   .ة غير مشروعة ماليات نشاطقد تحتضنالتي و

 في لندن ةعقدوالمن االقتصاد العالمي نعاشإل التي خصصت مجموعة العشرين ل القمة الثانيةوخالل
 أموال إضافية،  ضخمن خالل  االقتصاد العالميإلنقاذ حاسمة ات أربعة توجهتم اعتماد، 2009بريل أ في
 جانبالبلدان الصاعدة إلى مشاركة  توسيع و،ة وتقويتهاالمؤسسات الدوليتعزيز دور قواعد جديدة، وتبني و

   : ةليالتاإلجراءات الرئيسية  تم اعتماد ااوهكذ. البلدان الغنية

بواسطة  مليار دوالر 250  إضافية، منهاصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ألف مليار دوالرمنح  •
سيمكنه من  مما ،صندوق النقد الدوليل النقديةحساب وحدة ال ،DTS)(  حقوق سحب خاصةإصدار
 .ماليةموارده الزيادة 

 .  مليار دوالر إضافية لدعم التجارة الدولية250 •

  . للتنمية األفريقيالبنكلتنمية ولالبنك اآلسيوي كالجهوية، ية و التنمبناكمساعدة لألك مليار دوالر 100  •

،  التحوطصناديق، وتنظيم  العالميعلى الصعيدبشأن األجور والمكافآت " قواعد جديدة "اعتماد •
مساعدة الدول الفقيرة، من أجل   المتوفر لديهلذهبلجزء من انقد الدولي  بيع صندوق الالموافقة علىو

  .اونشر قائمة البلدان غير المتعاونة ضريبي

 مليار دوالر في االقتصاد 5000ضخ ب مجموعة العشرينالتدابير التي اتخذتها ستسمح   وعموما،
  . 2010 نهاية سنة حتىالعالمي 

 المالية العالمية في األزمة منذ اندالع مرةلثالث ، 2009ر شتنبفيرغ و في بيتسبهااجتماعوخالل 
  لمنع حدوث أزماتة جديدة ومالية اقتصاديةما بلدان مجموعة العشرين أسس حكتبنت، 2008شتنبر 
 متعزيز جهودهبالمشاركون من خالله  التزم 11 عن إعالنالثالثةقمة الأسفرت و.  في المستقبلأخرى
  .وتسريع عملية انتعاش االقتصاد العالمي النظام المالي  وضعيةلتحسين

  مخططات اإلقالعتدابيرمجموعة العشرين على الحفاظ على في اتفق قادة الدول األعضاء فقد 
 على زيادة حق تصويت االتفاق كما تم.  بوادر انتعاش االقتصاد العالميفي سياق يتميز بظهوراالقتصادي 

صندوق النقد الدولي وكلف . %5  التقل عنالدولي بنسبة والنامية في صندوق النقد الصاعدةلبلدان ا
 على ذلك، يتوجب عليها، بناءلدول التي ل  االقتصاديةلسياسةاتتعلق بختالالت وتقديم توصيات رصد اإلب

  .  تدابير تصحيحية مناسبةاتخاذ

رين ، ربطت مجموعة العش(Traders) ة الماليوسماسرة األسواق  المصرفيينبتعويضاتيتعلق  فيماو
على ق اتفالاتم أخيرا، و.  المجازفة المفرطةعلى الطويل، وليس على المدى هذه التعويضات باألداء الجيد

 .مجموعة الثمانية عوض ، للتعاون االقتصادي الدولية الرئيسيهيئةتصبح مجموعة العشرين الأن 

                                                 
 

- la-20G-du-Sommet-_actuDet/actu/fr.france-ouest.www://http :أنظر اإلعالن الختامي لمجموعة العشرين على الموقع 11 
declaration-finale_39382-1081839_actu.Htm).  
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  الواليات المتحدة األمريكيةمخطط اإلنعاش في 

  من أجل إنعاش مليار دوالر787بحواليخطة  2009فبراير في الواليات المتحدة اعتمدت 
 مليار دوالر 237 والعموميةلنفقات ل مليار دوالر 550  على أن تخصص،ومواجهة األزمة هااقتصاد

منها  %90،  ماليين وظيفة4 و3 ما بين خلق أو ةفظاحالمإلى وتهدف بذلك أساسا . تخفيضات ضريبيةك
  .في القطاع العمومي عليها ةفظاحمالتم ي س%10و القطاع الخاص، في

المترتبة الضرائب من دوالر  3.000م الواليات المتحدة خص في قتصاداال  إنعاش خطةوتتضمن
يقل دخلها  دوالر من الضريبة لكل أسرة 1.000، وخصم  يتم خلقهاكل وظيفةمقابل  مقاوالتال على

 وعموما، تشكل. اليات المتحدة من األسر في الو%95 ي ما يمثل دوالر، أ200.000 السنوي عن
  .مجموع مبلغ خطة اإلقالع االقتصادي األمريكي من %40ضريبية التخفيضات ال

 ،لى التدابير المتخذة في قطاع الطاقة أيضا ع الواليات المتحدة فيخطة اإلنعاش االقتصاديوتركز 
تحسين كفاءة  وسنوات 3مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة في غضون إلى  الواليات المتحدة هدفتحيث 

، "طويلال  على المدىاالستثمارات"أكدت الخطة على أهمية كما . ةأسر يمليونمن طرف استخدام الطاقة 
 ،"21 القرن "لتتماشى مع متطلبات  المدارستجديدوالطرق والطرق السريعة، شبكات  إصالحمثل إعادة 

تهدف كما .  من المباني الحكومية%75  وتحديث أكثر من،لنظام الصحيل تطوير األنظمة المعلوماتيةو
  . دعم صناعة السيارات في الواليات المتحدةإلىالخطة 

إلعادة صياغة اإلطار التنظيمي مشروع في  2009يونيو  17 في الواليات المتحدة وانخرطت
  من هذا اإلصالحالمصادقة علىأوال يتعين و. لمجموع النظام الماليسلطات ال توسيع مراقبة يهدف إلى

  . أو بموجب مرسومالسلطات التنظيمية من قبل اعتمادها يمكن اإلجراءات ن بعضأإال  الكونغرس، طرف

حيث  ،ةيعلافأكثر تنظيمية البنية ال جعل من خالل هذه التدابير إلى األمريكية سلطاتال هدفوت 
 حافة ن االقتراب منمن منع النظام المالي في الواليات المتحدة عها  عجز عن هذه األخيرةأبانتكانت قد 

 مكلف لخدمات الماليةا مراقبةلاإلصالح إنشاء مجلس ا هذ يقترحو. 2008االنهيار في أواخر صيف سنة 
على سيتعين و. سد ثغرات نظام المراقبة في ةهمساالم و،تنظيميةجراءات الاإل وتنسيق ،المخاطربتحديد 

يعرض أن  هاإفالسوالتي من شأن ، ىلية الكبرإلشراف على المؤسسات الماا  األمريكيفدرالي الاالحتياطي
  .يتها القانونية بغض النظر عن وضع،النظام االقتصادي للخطر

لقروض العقارية بالنسبة ل ، مثلما حدث الماليةألخطارلغير متحكم فيه انتشار للحد من أخيرا، وو
أي تحويل ( قيورالت عمليات علىعلى تشديد المراقبة  األمريكية اإلدارة تعمل، المعسرةالممنوحة لألسر 

شرف خصيصا تقترح اإلصالح إنشاء وكالة جديدة لحماية المستهلك وي. )Titrisation السلفات إلى سندات
 كبرى الشركاتلحكومة لوضع الالموافقة ل وتعطي ، والقروض االستهالكيةةقروض العقاريالتتبع على 
  .تحت الوصاية  باالنهيارةهددالم

  األوروبيد االتحاخطط اإلنعاش ب

 لمواجهة األزمةعلى مدى سنتين   خطة2008 خالل شهر دجنبر االتحاد األوروبي ت بلدانعتمدا
غالف مالي بقيمة مركزة إلنعاش االقتصاد عن طريق ذات أهداف  ومرحلية سريعة وإجراءاتتتضمن 

  الميزانياتساهمةبمألوروبي، اتحاد لال الخام الداخلي من الناتج %1,5 ي ما يناهز مليار أورو، أ200
مجموعة من  هذه الخطة تتضمنو. رستثمالالبنك األوروبي ال االتحاد األوروبي وتي وميزانيالوطنية

 خاصة(اإلجراءات على الصعيد الوطني وعلى مستوى االتحاد األوروبي لمساعدة األسر وقطاع الصناعة 
  . منهم األكثر هشاشةمع استهداف)  السيارات والبناءقطاعي
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 فية هممساال ووظائف الوالمحافظة على لتحفيز الطلب مد تدابير قصيرة األحول الخطة رتتمحوو
.  البحث واالبتكارخاصة في مجال" استثمارات ذكية "جاز إلنمد تدابير طويلة األ، كما تشملاستعادة الثقة

اعتمدت  ،ذلكمع موازاة و. التحاد األوروبي لمد األةهذه الخطة مع السياسة االقتصادية الطويلوتتماشى 
  .خطة وطنية إضافية إلنعاش اقتصادهاكل على حدة تحاد االدول 

 26 بنحوإقالع اقتصادي لسنتين  خطة لى ع2009يناير  في يةفرنسالالجمعية الوطنية  وافقتقد و
 قطاع دعمو المقاوالتخزينة   ودعم،ضافيةاإل  العموميةار أورو لالستثمارات ملي10,5 تشمل ،مليار أورو

  أعلنت الحكومة الفرنسية عن خطة إلنعاش صناعة السيارات2009يناير 20وفي . عة السياراتصنا
  هذه األخيرة شريطة أن تتعهد،القطاع  العاملة فيللمقاوالت مليار أورو 6 و5 الدولة ما بين  بموجبهامنحت

  . أو نقلها إلى الخارجابعدم إغالق مصانعه

 مليار 50 بكلفة ،لمواجهة آثار األزمة 2009في بداية  افية من جانبها تدابير إضألمانيا عتمدتوا
قروض  وتشمل منح، 2008 ونبر نفي  خصصت مليار دوالر32ضاف إلى تنين تسنمدى  علىأورو 

  . ألسرا دعم و،، وخفض الضرائب...)،المدارس والطرق (البنيات التحتية اتنفقمن  الرفعو

 والبحث ،العموميةألشغال ا ، وتهمأورو مليار 11 سبانيإلا  االقتصادخطة إنعاش تبلغ كلفةو
 مليار أورو إلنشاء 8 وتتضمن غالفا ماليا بقيمة. والتنمية، فضال عن قطاعات أخرى مثل السياحة

. 2009سنة منصب شغل  200.000خلق إلى   يهدفالمحلي البنى التحتية على المستوى طويرصندوق لت
  . هذه الخطةفي إطارو  مليون أور800 منقطاع السيارات وسيستفيد 

مليار  24 بتكلفة تبلغ  اقتصادهانعاشإل خطة 2008 ونبر نخالل، اعتمدت الحكومة بريطانيافي و
الحد األدنى  (%15 إلى %17,5 القيمة المضافة من  علىضريبةال خفضلى عتستند أساسا و ،أورو

سنة أو  لمدة)  والتبغ والبنزينباستثناء الكحول(على بعض المنتجات ) المسموح به في االتحاد األوروبي
كما ستمكن من  .ة العقاريقروضب أو أقساط الائضرال بعضبتأجيل سداد  تسمح الخطةكما . سنتين

 الطرق والمدارس بناءأجل من  تينسنببشكل مسبق  ات العمومية من النفق أورو مليار3 تخصيص
. ية العقارقروضوتدابير لدعم المعوزة الألسر ل خفضا ضريبيا وتشمل الخطة أيضا.  االجتماعيةوالمساكن

سنوي الذين يفوق دخلهم ال لألشخاص  بالنسبة%45 إلى %40الضريبة من  سيتم رفع معدلوفي المقابل، 
  . أورو 150.000

 إلى مساعدة  من خاللهاهدفت ، مليار أورو80 بلغت كلفتهاألزمة خطة لمواجهة ا إيطاليا واعتمدت
 مدفوعة الثمن بطاقاتو ،، وخفض فواتير الكهرباء والغازدعمالكات شي(األسر ذات الدخل المنخفض 

 وتمويل مشاريع ،)عاطلين عن العملالومساعدة تخفيضات ضريبية،  (مقاوالتالو)  األساسيةسلعالب خاص
  .البنية التحتية

 2009أبريل في ، اعتمدت الحكومة اليابان على  المالية واالقتصادية األزمةلحدة انعكاساتنظرا و
 مليار أورو ليصل 115 خصص لها مبلغ، 2008 أكتوبرالثالثة منذ هي  ، إلنعاش اقتصادهاخطة جديدة

 الناتج من %4 ي ما يوازي أورو، أمليار 438  إلىالياباناإلنعاش في لخطط المخصص  اإلجماليالمبلغ 
 ،ي من صعوبات التي تعانمقاوالتتخفيضات ضريبية ومساعدات للالخطط  ههذوتتضمن . خام الداخليال

  .اإلقراض على هاك لتشجيعابنأللمن خالل تقديم دعم 

  الدول الصاعدة خطط اإلنعاش في 

  األشهرخالل في مجال السياسة االقتصادية حاسمة دخلالتلبلدان الصاعدة على استكون قدرة 
وهما عنصران جد  ، والطاقةوليةانخفاض أسعار المواد األقد أدى ف ، من هذه الدولبالنسبة للكثيرف. المقبلة

  .تضخمال الحد منزيادة الدخل المتاح لألسر و إلى ،الدوله ات هذفي نفقمؤثران 
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 واجهة أيضا دورا رئيسيا لم االقتصادينعاشإللعلى وضع خطط الصاعدة  الدول قدرةستلعب و
جهة آثار لمواجبائية  دابيرالعتماد ت تأهلها ىقدرات كبرعلى  تتوفر حالياالبلدان الصاعدة ف. األزمة
  .  خطة اإلنعاش االقتصادي في الصين خالل من ذلكضحت، كما ياألزمة

، 2010 نهاية سنة تمتد حتى ، مليار دوالر586 بلغت كلفتها خطة لتحفيز االقتصاد الصينتبنت و
 هذه تركز تدابيرو.  وركود الصادرات،خام تباطؤ نمو الناتج الداخلي الولمواجهة ،داخلي الطلب الإلنعاش

 بعدهذه أتي خطة اإلنعاش وت.  التحتيةى البن مجال، خاصة فيعمومية الالنفقات الرفع من على طةالخ
  أكتوبرفي المركزي بنكخفض الحيث  ، عدة تدابير أخرى للتصدي آلثار األزمة المالية العالميةاتخاذ

  . اديلدعم النمو االقتص ،ةر الفائدة الرئيسياسعأ ،للمرة الثالثة في ستة أسابيع، 2008

، إضافة  مليار دوالر60 بلغت كلفتها 2008 جنبر في د اقتصادهانعاش إل أول خطةالهنداعتمدت و
هندية ال مقاوالتلل السماحومن التدابير األساسية لهذه الخطة الجديدة . 2009خطة ثانية في يناير  إلى

 الخارجية في سندات تاالستثمارا مما قد يرفع أكبر، سهولةبرؤوس األموال األجنبية  بالحصول على
ض سعر الفائدة يخفتب البنك المركزي الهندي قد قامو.  مليار دوالر15 إلى 6 من ةالشركات الهندي

  . %6,5 عوض %5,5 ليستقر في ، نقطة أساس100أربع مرات بمجموع الرئيسي 

يار  مل6,5 بلغت تكلفتها االقتصاد إلنعاش خطة 2009في يناير  التايالنديةاعتمدت الحكومة و
 المبالغ غير تحويل لدعم األسعار وعمومية ال األبناكض منتراقاالزيادة في الميزانية وال أورو، من خالل

القطاع الفالحي دعم ل ثلث هذا المبلغ يخصصوس. جديدةلفائدة مشاريع  المحليةمن قبل الحكومات المنفقة 
الضريبية التدابير  هامختلفة بما فيمشاريع لصالح  مليار أورو 2,2 كما سيخصص مبلغ.  البطالةحاربةوم
كما سيتم تخفيضات ضريبية، من  نولمعوزا ينتظر أن يستفيد  التايالندية، الماليةةرا وزسبحو. يةزيحفتال

خالل ) بالمجانالكهرباء والنقل ( الحكومة التايالندية للفئات المحرومة تمنحهاالمساعدات التي تمديد فترة 
  .األشهر المقبلة

 8,8 ضخ البرازيل مليار دوالر، قررت 200 تتجاوزصرف الات  احتياطها علىتوفرفضل وب
 يتعطوأ. لمقاوالت وبنك التنمية ليبرازيلال البنك المركزي من خالل قرض على شكل دوالرمليار 

وتعتمد الحكومة على ). فالحة وال،السياراتصناعة  و،البناء (الشغلفرص التي تخلق لقطاعات لاألولوية 
من أجل  ،الحفاظ على السياسة االجتماعيةعلى  و، التحتية في إطار برنامج تسريع النموىر في البناالستثما

ي برازيلال  للبنك المركزيسمحي مرسوما الحكومة صدرتالقطاع المالي، أوبخصوص . دعم النمو
  . صعوبات التي تعاني من شراء البنوكب  الفيدرالياالقتصاديوالصندوق 

 مليار دوالر 4 فتهاللمواجهة األزمة بلغت كخطة عن  2009 ينارالحكومة في أعلنت   الشيلي،فيو
في كل من  االستثمار على تشجيع هذه الخطة تعملو. الخام من الناتج الداخلي %2,8 ي ما يناهزأ

 سنة %3 و%2  تتراوح ما بينتحقيق نمو اقتصادي بنسبةل كذلك  وتسعىالخاص والعموميالقطاعين 
وتجمع الخطة الشيلية إلنعاش . شغل والى والمتوسطة الصغرلمقاوالت واسرية األحمامن أجل  2009

 من أجل خلق شغل السوقلدعم  و، إصالحات هيكلية وبين،ة األمدعدة تدابير قصيراالقتصاد بين 
 وتخفيض من الناتج الداخلي الخام %1 بنسبة ةوميعم الاتفقنتم زيادة الت سكما. منصب 100.000

 .  مليار دوالر1,5  مؤقتا بحواليريبيةاإليرادات الض

عمدت إلى تبني ، ت من األزمة وكانت تتوفر على اإلمكانيات الالزمةتضررفالدول التي ، وعموما
الواليات ف. ميزاناتيةية زيحفإلنقاذ األبناك وخطط ت بين خطط ت تراوحمخططات إلنقاذ اقتصادياتها

 أنظمتها المالية وتنشيط طهير لتبيرة مبالغ كضخت أخرى، دولالمتحدة وأوروبا واليابان والصين، من بين 
خفض في هذه الخطط من خالل  البنوك المركزية ساهمتكما . واالستهالك الخاص اإلقتراضسوق 

إلى  البلدان المتقدمةفي   االقتصادياألزمة سيعتمد على نجاح خطط اإلنعاشالخروج من ف. أسعار الفائدة
  .  العالمي الماليالنظاموتحسين أجل ضبط من المفاوضات الدولية جانب 
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   من األزمةالمستخلصةالدروس :  في االقتصاد العالمي العميقة حوالتالت .6.1

 ،حيث عادت السوق والدولة في العولمةدور مراجعة إلى ة الحالية األزمة المالية واالقتصاديتأد
  من بين الدولجعلتلندن، ب 2009 يل أبرالمنعقدة في مجموعة العشرينمنذ قمة ف. ية بقوةكينزاللنظريات ا

   .في النظام المالي العالميظل ال مناطق ضبطلإعادة تنظيم األسواق المالية اتها أولوي

سيتم ، 12ة األخيرفترات الركود االقتصادي من األساسية المستخلصةبعد استعراض الدروس و
 إلى الخروج من منطق تهدفالتي  ،الندماج في االقتصاد العالميا التطرق للجهود المبذولة على صعيد

بما  ، وتعزيز نظم الحماية االجتماعية، مع إعادة تحديد تدخل الدولةبموازاة المنافسة واالنخراط في ،الريع
 في مثل هذه تظهر على الرغم من ردود الفعل الحمائية التي قد ،ألزمةا  للخروج من فرصتمثله من
 التي من شأنها أن حوالت ضوء التعلىخروج من األزمة سبل الفي ينبغي إعادة النظر كما . الظروف

  .ة في العالميصناعالخارطة ال أنماط التنمية والتوزيع وإعادة تشكيل غيرت

  ة األخيرة االقتصادي فترات الركودالدروس المستفادة من

 وشملت الفترة ما دولة متقدمة 21في االقتصادية دورات ال عندراسة لصندوق النقد الدولي خلصت 
 خرجتو .ات انعكاسات حادة وعميقة ذحالية األزمة المالية الدولية الإلى كون 200813و 1960 بين

  : هي رئيسيةخالصاتثالث بدراسة صندوق النقد الدولي 

 فالركود: بانتعاش بطيء امتبوعقويا وكون ي عادة ما بأزمة ماليةالمرتبط الركود االقتصادي أوال، 
، في البلدان المتقدمةو. لفترة اإلنتعاش بالنسبة من خمس سنوات  أكثرمقابللمدة سنة تقريبا غالبا ستمر ي

 فترات االنتعاشأن صارت ، في حين أقل حدة ونادرة نسبيا 1980منذ منتصف فترات الركود أصبحت 
 طبيعة  حسبشواالنتعا دورات الركودل والمالية اقتصادية الدينامية الماكرووتختلف. أطولتدوم 

االنتعاش أن يدوم لفترة طويلة، كما ويكون قويا األزمات المالية ب المرتبط  االقتصاديكودالرف. الصدمات
 علىيعتمد هذا االنتعاش  وكثيرا ما ،اإلقتراضالخاص الطلب  ضعف محدودا بسبب غالبا كونالذي يليه ي

  .يميزان التجارالتحسن 

أطول ويعقبها انتعاش  ي، فإنها تدومبشكل متزامن على الصعيد العالم ةاألزمفي حالة انتشار ثانيا، 
 بشكل متزامن أكثر  والتي مست،1960 سنة أزمات عرفها العالم منذثالث حيث يظهر تحليل ل :ضعيف

  أن الركود،)1992 و1980 و1975 ( شملتها الدراسة دولة متقدمة21 دول من مجموع 10من 
أما اإلقالع . ة الركود العاديةمتوسط مرة ونصف أكثر من حالاليستمر في المتزامن  االقتصادي

 النشاط في تراجع إذا خاصةبسبب ضعف الطلب الخارجي، فيكون صعبا  الذي يليهاالموالي االقتصادي 
، ساهم انخفاض واردات الواليات المتحدة في تراجع 1980 و1975 سنة أزمتيخالل ف .الواليات المتحدة
 .التجارة العالمية

في وضع حد لحاالت  14ت الكفيلة بالتخفيف من آثار الدورة االقتصاديةالسياسا هميمكن أن تساثالثا، 
 .مالئمة لهذه الوضعية الميزاناتية اتزيحفت ال، حيث تعتبروتقوية االنتعاش االقتصادي  االقتصاديالركود
، فعالية أقل من المعتادب السياسة النقدية يمكن أن تساعد في تقليص هذا النوع من الركود، ولكن كما أن
  .  صندوق النقد الدوليحسب

                                                 
 

ات انتشار واسع ذ أزمة مالية، منها ثالثة 15 وهمت 2009 و من دراسة نشرها صندوق النقد الدولي في مايمستخلصةدروس   12
 ).1992 و1980و 1975(

 .2009 ومايآفاق النمو العالمي  صندوق النقد الدولي، :المصدر  13
14 Anticyclique 
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ا  لكنه، االقتصاديالنشاط دعم الركود والحد منساهم السياسة النقدية بشكل كبير في ت، عامةبصفة و
 تنظيم محكممع   ونقديةميزاناتية  سياسةوضع التي تتطلب حادة أقل فعالية في حاالت األزمة المالية التظل
 فاعلينا عند مواجهة الهتأثيرلقوة  نظراة يفعالأكثر  اناتيةالميزالسياسة حيث تصبح . ية آليات كينزيعتمد

   . السيولةلمشكلاالقتصاديين 

 لميزاناتية وا السياسات النقدية بينتنسيقأن اليتبين ، ة الحالية العالمية االقتصاديزمة ضوء األوعلى
 المدى علىالطلب الكلي هدف دعم ب فعالة ميزاناتيةتدابير نقدية و ذحيث يتعين اتخا. والمالية أمر ضروري

سياسات ال فعالية أنأهم الدروس المستفادة من األزمات المالية السابقة فوعالوة على ذلك، . القصير
 ن آفاق االنتعاشيتحسل ف.استعادة الثقة في النظام الماليبرهينة  وقوة االنتعاش تبقى الماكرواقتصادية

ستعادة ال إضافة إلى تدابيرثار الدورة االقتصادية، مالئمة للتخفيف من آ سياسة يتعين وضع ،االقتصادي
  . الثقة في النظام المالي

 االجتماعية رعاية الةنظمأ هذه األزمة ضرورة إصالح أساليب التوزيع وتعزيز دور كما يستفاد من
 .ات الثروخلق للنمو ومحركا تصبحأ  التي وحماية البيئة،مجال التنمية المستدامةب واالهتمام

  ضبط النظام المالي العالميع قواعد جديدة لوضضرورة 

ألسواق احيث تتعرض .  العالمي النظام الماليتقنينإعادة ضرورة األزمة المالية الحالية أظهرت 
، كما  الماليةكفاءة األسواق والعملياتؤدي إلى عدم ي مما ،15معلوماتال ماثلتاللمشكل  بناكالمالية واأل

 . األزمة من خالل ذلكيتجلى 

طفرة الألصول خالل ا أسعار المخاطر وييمسوء تقإن  :  التاليةثالثالمثلة  ذلك من خالل األتضحوي
 ذلك، إضافة إلى).  في الواليات المتحدةالعقار( في بعض القطاعات يااستثمارإسرافا ولد  يالمالية يمكن أن

وأخيرا، .  المعلوماتالتماثلي ك زيادة كبيرة فابنألل االقتصاديةنماذج الاالبتكار المالي وتحول عن  نجم
 . نظم التي تسيرها البعدم فعاليةوحي يخالل هذه األزمة  األسواق بعض ختاللافإن 

 عولمة  أنبل،  إشارات خاطئةاتيجدا أو أعط تانضعيف اقبة المالية كانتارمالتنظيم والفوعموما، 
 . كبيربشكل المشاكل غموض والتعقيد إلى تفاقمكما أدى ال. زمةاألبانتشار األسواق عجلت 

ها لم تراقب لكن، بشكل انفراديالمؤسسات المالية مراقبة  التنظيم والمراقبة على ت سلطاتركزو
قوية بين المراكز المنافسة الساهمت كما  .بشكل كاف المخاطر الشمولية على السواق واألنظمة المالية

  . أحاديةاتخاذ إجراءات على  قبة الوطنيةارمالو سلطات التنظيم إحجامالمالية الدولية في 

 إعادة ذلكيتطلب و. ينبغي أن تنظمات التأثير الواسع  أن األسواق والمؤسسات ذوتوضح األزمة
 الدور الحاسم ثم إن.  سوق مشتقات القروضك أوابناأل سوق ما بينالالنظر في أداء بعض األسواق، ك

 المراقبة شرف سلطاتكما يجب أن ت. قبةاضبط والمر لليحتم إخضاعها نقيطالذي تضطلع به وكاالت الت
  .هاتمويلتقوم ب وأق لألسواتوفر السيولة التي بعض المؤسسات المالية على 

تلك التي  على  لندن إلصالح البنية المالية الدوليةفي مجموعة العشرين  قمةتوصياتوترتكز  
 شكل  الهادفة إلى اعتماد16روزييرال دوعلى توصيات  بدورها والمرتكزة وضعتها المفوضية األوروبية

تهدف إلى  2010سنة بية جديدة وإنشاء مؤسسات أور مع يةوروباألجديد من الرقابة المالية عبر الحدود 
  . مزيد من التنسيق بين السلطات التنظيمية الوطنيةخلق ال

                                                 
 

15 Asymétrie de l’information 
16 De Larosière 
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 ،17ومراجعة مساطر التوريق، شمولية المخاطر اللضبطوحدة ميؤيد المجتمع الدولي إنشاء هيئة و
واجه ت مجموعة العشرين تعهدات إال أن. لمؤسسات المالية غير البنكيةاوإنشاء إطار لتسوية حاالت إفالس 

  . من بعض الدول مثل بريطانياا قويتلكؤا

  فرص التكامل اإلقليمي

 قرنين ذ منورغم أنه تم وضع أسسها. ن الجدديلليبراليل أحد المبادىء األساسية ،التجارة الحرةتعتبر 
رأس المال (جمود عوامل اإلنتاج يتميز بنظري  في سياق 18 ديفيد ريكاردومن طرفمن تقريبا من الز
هذا أنصار وقد استطاع . لتنميةللنمو ول مصدرا  التجارة الحرةفال زالتوالتقسيم الدولي للعمل، ) والعمل
لحركة الدولية ام اأم أي عائق يوجدال فاليوم، أما  .التتالءم مع شروطه في بيئة يهلحفاظ علا النموذج

لتقسيم الدولي لأما بالنسبة . حرية في التنقل أكثر تصبحأ  العاملةيدالكما أن  ،الحرة للسلع والخدمات
مثل البرازيل وروسيا والهند ( الصاعدة البلدان في خاصة ، العالمعبرت كبيرة حوالشهد تفهو يلعمل، ل
  .المتطورة تطبيق التكنولوجيا وتسعى إلىل للعمالتقسيم التقليدي ساهمت في تغيير  تي ال)الصينو

، ي العالماالقتصاد حجر أساس يشكل  االقتصاديحافتاإلنزال العلى الرغم من هذه التغيرات، و
 هذا السياق،  ظلفيو.  السنوات األولىخالل االجتماعية ته المغرب على الرغم من تكلفتبناه اخياريعتبر و
 تنمية تعزيزفي  "االتحاد من أجل المتوسط"ب، ما هو دور لمغرمتوسطي ل األوروفي إطار المحيطو

 اتالطاقأو على صعيد  الخريطة الصناعية على مستوى، سواء هاطموحاتتحديد من خالل إعادة المنطقة 
سنحاول من خالل  المغرب؟ التي أبرمهاالحر التبادل ات ياتفاقالتي تمنحها  هي الفرص ثم ما ؟19المتجددة
  . اإلشكاليات لهذه أجوبة تقديم تقرير من الالتاليالجزء 

  األزمة ظل في المتاحة الفرص :العالمي االقتصاد في المغرب اندماج .2
 في تتجلى قوية اتكتسبعلى ماالقتصاد الوطني يتوفر  ة،ستثنائياال ة االقتصاديظرفية الظلفي 
 اإلقليمي هو ندماج أن االدل الدروس المستفادة من التجربة اآلسيوية علىتو.  اإلقليمي والعالمياندماجه

 تكامل الدول المجاورة، وإقامة ظروف عيش وتحسين ،" إقليميةةقوى اقتصادي"وسيلة قوية لتعزيز ظهور 
  . اقتصادي يعود بالنفع على جميع البلدان

 إستراتيجيمحتوى  اذوا  متقدما وضعمنحهب األوروبيميزة مع االتحاد تمال  المغربعالقة توجتو
. عزز التقارب مع االتحاد األوروبييتعاون والطور يأول بلد متوسطي حيث أصبح ي، وسياسي واقتصاد

سيمكنه من  االقتصاد العالمي على مستوى اندماجه فيالتقدم الذي أحرزه المغرب فوعالوة على ذلك، 
تحسين قدرته التنافسية وجذب من أجل  ، اإلقليمي والعالميحيطه في مه واندماجاتمواصلة اإلصالح

  .ة المباشرة األجنبياتزيد من االستثمارمال

   تدعيمهايتعين  مهمةانجازات :العالقات بين المغرب واالتحاد األوروبي .1.2

 الديناميةدل على ذلك ت كما ،العالقات بين المغرب واالتحاد األوروبيمميزة في  2008 سنة تعتبر
 التي اإلصالحاتم المحرز في مجال ة والمالية والسياحة، فضال عن التقدي التجارالتي عرفتها المبادالت

  فيالشراكة مجلس صادقباإلضافة إلى ذلك، و. االتحاد األوروبيمن دعم سياسي ومالي ب المغرب حققها
 تهرغبل التي بدأها المغرب وتلبية اإلصالحات لمواكبةا  متقدما وضعمنح المغرب على 2008 أكتوبر 13

  . االتحاد األوروبيعرب ماقفي التالمعلنة 

                                                 
 

17 Titrisation 
 مبادئ االقتصاد السياسي و الضرائب  18
  …Dersertec  الطاقة الشمسية الضخم ديزيرتيك مشروع 19
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   العالقات بين المغرب واالتحاد األوروبي وطيدت .1.1.2

 المبادالت من %54,1 يمثلحيث  االتحاد األوروبي الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، يشكل
 من الصادرات المغربية ووفر أكثر من نصف %58,8األوروبي واستورد االتحاد .  لبلدناالخارجية

 ،مع االتحاد األوروبيلمبادالت المغرب  الجغرافي التقسيم وعلى مستوى). %51,9(الواردات المغربية 
اسبانيا ب متبوعة المبادالت الوطنية من مجموع %16,6 بحوالي  فرنسا أكبر شريك تجاري للمغربوتظل

  ).%6,1(وايطاليا ) 13,3%(

لمغرب واالتحاد األوروبي في خطة العمل التي اعتمدت بين التعاون رئيسية لاألهداف الوحددت  
 بحوالي امالي المغرب غالفا "اآللية األوربية للجوار والشراكة"ومنحت . سياسة الجوار األوروبيفي إطار 

  .  المعلنة لتحقيق األهداف2010-2007 اإلرشادي الوطني مليون أورو في إطار البرنامج 654

  المغرب واالتحاد األوروبي   تنفيذ خطة العمل بين

 وحسب.  لمدة خمس سنوات2005 زاألوروبي في يوليو خطة العمل بين المغرب واالتحاد تاعتمد
 شريكا فاعال في سياسة الجوار األوروبية، يمثلزال المغرب ال، 2009أحدث تقرير نشر في أبريل 

طموح  عديد من مجاالت خطة العمل، مما يعكس رغبته في مواصلة برنامجال كبيرا فيحقق تقدما يو
  .تحاد األوروبيلإلصالح على أساس القيم المشتركة مع اال

حقق  اعتمدها، حيثالمضي قدما في عملية التحول الديمقراطي التي بويؤكد المغرب التزامه 
، ةليمحالالحكامة  الجديد الذي يهدف إلى تحسين جماعيميثاق الال من خالل، 2008 سنة انجازات مهمة

 إلضفاء إستراتيجية وتحديد رشوةمكافحة الل نشاء هيئةعزز مشاركة المرأة، وإيواعتماد قانون انتخابي 
  . على المساواة بين الجنسينمؤسسيالطابع ال

 11قبول المغرب ب األوروبيفي ما يتعلق بحقوق اإلنسان والحريات األساسية، رحب االتحاد و
 لألمم المتحدة  التابع مجلس حقوق اإلنسان أمامخالل المراجعة الدوريةقدمت له  13 مجموع توصية من
 ه يتعين مواصلةإال أن. االتفاقيات الدوليةبعض التحفظات على بعض  سحب بما في ذلك ،2008في أبريل 

 لترسيخ ا أساسيا أمرالقضاءإصالح كما يعتبر .  الصحافة والتعبيرة وتعميق حري، دور البرلمانتعزيز
  .القانوندولة الحق و

 تجارة فروضة علىالمتفكيك التعريفات الجمركية يستمر المغرب في ، ي التجاروعلى المستوى
 المفاوضات بشأن تحرير 2008في فبرايربدأت ا مك. الشراكة ية اتفاقوفقا لمقتضياتالمنتجات الصناعية 

  .  والسمكيةفالحية الالمنتجات تحرير تجارة حولجارية المفاوضات ال  لتنضاف إلىتجارة الخدمات

 تحديد من خالل واطا مهمة أشاالتحاد األوروبيبين المغرب و يالسياسي واألمن حواروقطع ال
إمكانية التعاون في إطار المنظمات الدولية، ومكافحة الجريمة المنظمة، والتعاون بشأن قضايا الهجرة 

 شتنبر في اتإدارة األزمحول أوروبي  دريبتفي هذا الصدد، دعم المغرب تنظيم و. وإدارة الحدود
2008 .  

لحد من العجز ة لطموحسياسة ية تنفيذ  واصلت الحكومة المغرب، االجتماعيوعلى المستوى
 رغم انخفاض ، االتحاد األوروبيحسب االجتماعية ال تزال تبعث على القلق وضعيةن الإال أاالجتماعي، 

 . %9 معدل الفقر إلى
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  المواكبة المالية لسياسة الجوار

ر  في إطا من طرف اآللية األوربية للجوار والشراكةلمغربلالمخصص حدد الغالف المالي 
 إلىيهدف هذا البرنامج و.  مليون أورو654  حواليفي 2010-2007 الوطني  اإلرشاديالبرنامج

في المتفق عليها  في خطة العمل المنصوص عليها الرئيسية اإلستراتيجية تحقيق األهداف المساعدة على
قوق اإلنسان القطاع االجتماعي، وح: خمس أولويات والمرتكزة على لجوار، لسياسة األوروبية الإطار 
  . ، وتعزيز المؤسسات، وتحديث االقتصاد والبيئة الجيدةةماوالحك

 مستوىدعم الجهود المكثفة التي بذلها المغرب على  2008واصلت اللجنة األوروبية سنة و
 في إطار اآللية األوربية للجوار  مليون أورو228,7 قيمتها ت مساعدات بلغومنحتهوطنية الصالحات اإل

األداء الجيد ب ترافاعا ةمالحكل ه المساعدة مليون أورو من هذ16,7يقدر بنحو مبلغ خصص  و.والشراكة
 األساسية، صحية التغطية الفي ميادين مشروعا 120هذا التمويل وشمل . من قبل المغرب في هذا الميدان

   . القروية والطاقة والطرقة وإصالح اإلدارة العمومياألمية،ومحو 

، اآللية األوربية للجوار والشراكةأنشطة التعاون الممولة في إطار برامج من المغرب أيضا واستفاد 
 اإلقليميةالبرامج و) لجوارل األوروبيةسياسة فائدة الستثمار لاال تسهيل (قطاراألة متعددالخاصة البرامج 

في و. دودالعابر للحالتعاون برامج لالستفادة من  كما تتوفر بالدنا على الشروط الضرورية .والقطاعية
على  مليون أورو 6,8 و كدعم2008 ماليين أورو سنة 8 تم منح المغرب، ر االستثماتسهيل  برنامجإطار
بتعبئة  مما سيسمح، القروية الرباط والبرنامج الوطني للطرق ويمشروعي ترامفائدة مساعدة تقنية لشكل 

  .طني الونقللفائدة قطاع الالمؤسسات المالية األوروبية طرف قروض من ال

  الوضع المتقدم للمغرب مع االتحاد األوروبي 

في الجهود التي يبذلها المغرب ب المغرب اعترافليعكس الوضع المتقدم الذي منحه االتحاد األوروبي 
بترسيخ العالقات  النهج يسمح اهذفي ستمرار ال ا كما أن. بتنفيذها ويمثل فرصة للتعجيلمجال اإلصالحات

 لعملية التحديث والتحول الديمقراطي التي ة جديددفعةب بين الشريكين وإعطاء  أوروبا وتسريع التقارمع
  .ها بالدناتشهد

 ه من أسسيستوحي اقتصادي مشترك فضاءالتفاق إنشاء ل االقتصادية الرئيسية وتهم المقتضيات
تسبات المكوالتقريب بين اإلطار التشريعي للمغرب و االقتصادي األوروبي، فضاءالقواعد التي تنظم ال

، وتعزيز سياسة البحث واالبتكار الصناعي في المغرب،  للتبادل الحر، وإبرام اتفاقية شاملةتحاديةاال
  . والمتوسطة في أوروباى الصغرقاوالت التعاون بين المغرب وشبكة دعم المقويةوت

ي بعض شارك فتأن لبالدنا  ية األوربيةلمغربالوضع الجديد للعالقات ا سمحيسباإلضافة إلى ذلك، 
سالمة لوكالة األوروبية والوكالة األوربية للشرطة، واللعدل، لاألوروبية الوكالة  مثل األوروبيةوكاالت ال

  . عليهاواإلدمانلمخدرات لرصد األوروبي م وال،الطيران

مجال  في تهخبرب  يشتهر الذييوروباألمجلس الالوضع المتقدم تطوير التعاون مع ويتوقع من هذا 
سيكون و.  العديد من الدول األوروبيةت منها استفادوالتي انونية القحماية القضائي والتحديث النظام

 نقل وتكييف مهارات وخبرات مما سيمكنه من ، التعاون النوع منطور هذايالمغرب أول بلد متوسطي 
  . متطلبات وخصوصيات المغربمع  يوروباألمجلس ال
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 التي عقدت في الرباط ،واالتحاد األوروبي غربالمالشراكة بين ة ن الدورة السابعة للجوخصصت
فرعية للتعاون وتحديد الخطوات المقبلة لتنفيذ ال ناللجا، لتقييم اإلجراءات التي اتخذتها 2009في مايو 

هذه الدورة كانت فرصة الستعراض التقدم المحرز في المفاوضات بشأن تحرير . متقدماللوضع لفعال 
المبادالت   التي تهم المفاوضاتإتمامعلى  األوروبي انب الجحثواوالت المقتجارة الخدمات وحق إنشاء 

ق االتحاد اوفالحية المغربية إلى أسلمنتجات الا ولوج عزيزتب مما سيسمح، الصيد البحري والفالحية
 على واألوروبي والتعبئة الفعالة لالتحاد مواكبةمتقدم على الاللوضع ليتوقف التنفيذ الفعال  و.األوروبي

  .ينضروريال التآزر والتكامل خلقتنفيذه وعلى  ين الوطنيين جميع الفاعلةرقد

     فعالاالتحاد من أجل المتوسط، فرصة لتكامل إقليمي .2.1.2

 الضفة العالقات بين البلدان األوروبية وبلدان صياغةإعادة تدعو إلى  التي األزمة الحالية  ظلفي
 األزمة، بل ومصدرا لخروج من المتوسط فرصة لاالتحاد من أجليشكل ،  للمتوسطالجنوبية والشرقية

للمتوسط  ية والجنوبية الشمالالضفةشركاء على في الواقع، ينبغي و. القتصاد العالميللتحقيق نمو مستدام 
المبني  النهج التقليدي للتجارة يتجاوزلى اقتصاد منتج ع رتكز نموذج جديد ي أساس علىم عالقاتهوابنيأن 

  . للثرواتمتكافئالغير التوزيع  ول االستثمارات إلى الخارجونقعلى أساس الهيمنة 

 بوابة ألوروبا مع فهو.  للتجارة العالميةا استراتيجيمحورا البحر األبيض المتوسط سيصبح وبذلك،
 إمكانيات تشكل و.فريقيا جنوب الصحراءإضافة ألمنطقة جنوب وشرق المتوسط  في إمكانات نمو هائلة

فرصة لتطوير صناعات جديدة وأنماط جديدة من با ووسط لتدارك الفجوة مع أوروحاجيات دول جنوب المت
البحر األبيض المتوسط مختبرا لنموذج حوض قد يكون ف.  ندرة الموارد وتدهور البيئةفي ظلاالستهالك 

 المناخ والطاقة التي يرفع تحديات و المتوسط تنوع حضاراتيضفي قيمة علىجديد للتنمية المستدامة 
  .  المنطقةتواجه

 2009 عقد االتحاد من أجل المتوسط اجتماعا وزاريا في يونيو ، مشاريع التنمية المستدامةولدراسة
والنقل والطاقة والتنمية الحضرية  الماء:  أربع قضايا رئيسية بالنسبة لجميع بلدان االتحاد من خاللهناقش 

 مشاريع  التي تهم للطاقة الشمسيةي المتوسطللمخططالمشاريع األولى على  االجتماع كما اطلع. المستدامة
.  المتجددةات الطاقإنتاجشبكة الربط الكهربائي الدولي وة، وتحسين يكفاءة الطاقالمحددة في مجاالت 

توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في المغرب لتضمن بناء محطة ي طخطم الاوتجدر اإلشارة إلى أن هذ
  .  أوروبانحو ها من إنتاججزءتصدير و

 مليار 200 بحوالي تمويل االتحاد من أجل المتوسط في مجال التنمية المستدامةتقدر حاجيات و
البنك ( الجهات المانحة  وقد التزمت. تقييم البنك األوروبي لالستثمار، حسب سنة20أورو على مدى 

 البيئة صندوق و،لدولي والبنك ا،بنك التعمير األلمانيو ،الوكالة الفرنسية للتنميةو، األوروبي لالستثمار
...) ،يورباألمجلس التابع للالفرنسي، وبنك التنمية صندوق اإليداع لتنمية، ولالعالمية، والبنك األفريقي 

 حوالي أربعين اعتمادمن  سيمكن مشروع قيد الدراسة 200 وحاليا هناك.  مليار أورو23 ما يقرب بدفع
  .االجتماع المقبلخالل  منها

 من قبل "أنفراميد"مد صندوق استثماري طويل األإنشاء  2009في أبريل  تموعالوة على ذلك، 
 وإقامة المنشآتتمويل مشاريع التنمية ل )فرنسا وايطاليا ومصر والمغرب(أربع دول في  يداعاإلصناديق 
. أموال ذاتية من خالل  التحتية الحضرية والطاقة والنقل في جنوب وشرق المتوسطى البنتفي مجاال

وسيظل .  مليون أورو400 بقيمة تخصيص تمويل مشتركعلى تسيير صناديق اإليداع يئات  هتوافقو
 أوروبا ومنطقة مستثمري أمام المستثمرين اآلخرين على المدى الطويل، ال سيما ا مفتوح"أنفراميد"صندوق 

  . أورويمليار بلوغ، بهدف  وشمال إفريقياالشرق األوسط
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فقد أكد .  تقدم مشاريع االتحاد من أجل المتوسطلم تعق كثيراية وتجدر اإلشارة إلى أن األزمة المال
 أن األزمة ،" الشمسيطخطمال" و"يةلبحراالطرق السريعة "مسؤول عن تمويل الالستثمار، لبنك األوروبي ال

 ال تشكل ،الواقعفي و. من أجل المتوسطاالتحاد خصص لبعض مشاريع المالتمويل على  تؤثر مالمالية ل
ستمكن من  ألنها إلعادة النظر في الوضع القائمفرصة تعد ، بل  أمام هذا االتحادقتصادية عائقااألزمة اال

 . أفضلو تصور مستقبل مختلف وعالم جديد وضع

:  ثالثة محاورمن خاللالعولمة في  تغييرا أساسيا في االقتصاد العالمي و الحالية األزمةوخلقت
عزز أنشطة جديدة ومستدامة ، يلمواد الخاما معقول ألسعار، ونمو  االقتصاد الحقيقياعتماد أكبر على

  . بين دول الجوار التضامن  علىةمبنيجديدة اقتصادية وضع خارطة وجديدة، أنماط استهالك و

  تبادل الحر الاتيتفاق على مستوى اتنجازااإل أهم .2.2

استراتيجيا  خيارا ، أكثر من أي وقت مضى،االنفتاح على الخارجيمثل ،  الراهنة األزمةظلفي 
 ة األجنبيات من خالل تنشيط التجارة الخارجية وجذب االستثمار، نمو قوي ومستداملخلق وضروريا
  . ةالمباشر

في إطار  الحر بادلات التياتفاق عمل المغرب على توسيع ، منظمة التجارة العالميةإلىمنذ انضمامه ف
 وجذب يةقتصاد شراكاته االتنويعو لدولياقليمي واإل محيطهج في ادماالن من أجلبذلها يالجهود التي 

لفرص التي تتيحها البلدان ل بالنسبةلالقتصاد المغربي  الجيد موقعتالكما يعتبر . االستثمارات األجنبية
  . الحرالتبادلات يتفاقلالستفادة بشكل أفضل من ا ااستراتيجيوحاسما عامال الشريكة 

   2008 تركيا سنة نحو  المغربيةلصادراتل  كبيرشاانتع .1.2.2

مبيعات التركية في الدينامية أدت ، المغرب وتركيا حيز التنفيذ الحر بين بادلاتفاقية التدخول بعد 
. 2008 مليار درهم سنة 10 إلى أكثر من  بين الطرفين حجم التبادل التجاريارتفاع إلىالسوق المغربية 

 الواردات اإلجماليةمن  %2,6 ت ومثل2008 مليار درهم سنة 8,3واردات المغرب من تركيا وقد بلغت 
مبيعات التركية في السوق وتتميز ال. موردينافي قائمة  المرتبة العاشرة هذا البلد في تدنا ووضعبالل

 الحديد اءجزأقضبان وال واألسالكو  والصفائح المعدنية الحديد والصلبمن أساسا وتتكون هاتنوعبالمغربية 
  .ةيصناعالوالصلب والمنسوجات واألفران والسيارات 

. ماضيةالسنة المع  مقارنة %96,6 بنسبة 2008 تركيا سنة نحو ةالصادرات المغربيوارتفعت 
مقابل  في الخارج نا من مبيعات%1,5، ومثلت 2007 مليار درهم سنة 1,1 مقابل درهم مليار 2,3 وبلغت

وتتشكل . ينالرئيسيالمغرب  زبائن مةئعلى قا 16ضع تركيا في الصف وهو ما و، 2007  سنة0,9%
 ،والرصاص الخام الحديد والصلب، بقاياخردة وال، وط، والفوسفاالفسفوريحامض هذه الصادرات من ال

 تقلبات نحو تركيا الصادرات المغربية عرفت، 1990وتجدر اإلشارة إلى أنه منذ سنة . الورقعجين و
 .بعدم االستقرار  المتسمة التركياالقتصادي نشاطدورة الل بالنظركبيرة 

 ، حيث2008 سنة ا طفيفاتحسن إلى المغربة الموجهة  المباشرةتركيال اتالستثماراهدت وش
الفرص المرتبطة ف ،من حيث التوقعاتو. 2007 درهم سنة ي مليون درهم مقابل مليون134  فيتاستقر

ة،  زيادة حجم التجارإمكانياتباإلضافة إلى و.  تظل متعددةا المغرب وتركي بين الحرالتبادل يةاتفاقب
من شأن ف، نحو المغرب المباشرة ة التركية وزيادة تدفق االستثمارات التركيمقاوالتوفرص الشراكة مع ال

تراكم نظام  المنتجات المغربية الموجهة ألسواق االتحاد األوروبي من خالل وجهذا االتفاق أن يعزز ول
 المنطقة اندماج مسلسلي كون حلقة وصل هامة فيومن شأنه أيضا أن .  األورومتوسطي المنشأقواعد

، وخاصة ويةسياآل زيادة المنافسة الناتجة عن التهديدات لمواجهة واقيا، مما يشكل درعا يةالمتوسط
  . يةالصين
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تحقيق ل خطوة هامة ، في كثير من النواحي، الحر بين المغرب وتركياتمثل اتفاقية التبادلعموما، و
شراكة مع االتحاد لتحقيق ال عامال مساعدا كما تشكل. سط في منطقة البحر األبيض المتوالندماجعملية ا

 ،من خالل الرفع من معدل المبادالت التجارية الفضاء األورومتوسطي إقامة دعم وبالتالي ،األوروبي
   .لمتوسطدول الضفة الجنوبية ل داخل المنطقة التي تضم االتحاد األوروبي واتتدفق االستثمارو

تحرير المبادالت لمقرونة بالجهود المبذولة ية، االتفاقتعتبر هذه ليمية،  التكتالت اإلقتزايدظل وفي 
، يالعالمعلى الصعيد جدد المنافسين  على تزايد الارد، رأكادي بين الدول الموقعة على إعالن يةالتجار

  .أسواق االتحاد األوروبي علىخاصة 

  بشكل كاف غير مستغلة إمكانات : اتفاقية أكادير .2.2.2

 تسريع في المتجلية طموحاتها بعدأكادير  ية، لم تحقق اتفاق2007ذ في مارس ينفت المنذ دخولها حيز
التجارة بين المغرب على  الجمركية وغير الجمركية عراقيل بين دول الجنوب من خالل إلغاء الندماجاال

  . واألردنوتونس ومصر 

 حيز  االتفاقدخول منذ يدا تزا مزمنا عجزأكادير دول اتفاقيةللمغرب مع  الميزان التجاري سجلوي
 كما .ندمجة سوقا مال تشكل نحو هذه الدول التي من المنتجات ا محدوداصدر المغرب عددي حيث ،ذالتنفي
بقية  بين المغرب وة التجاريتبادالمال ورغم أن.  غالبا ما تركز على بلد واحد المغربية الصادراتأن

 التجارة الخارجية للمغرب قد إجمالي من ن حصتهافإ، 2008 سنة %12 قد ارتفعت بنسبةبلدان االتفاق 
  . 2007 سنة %1,5 مقابل %1,4 إلى تراجعت

على  %19و %13ومصر بنسبة   تونس كل من مععجز الميزان التجاري المغربيتفاقم قد و
أعلى من بوتيرة ، ) على التوالي%13( من كال البلدين  المغربواردات نتيجة ارتفاع 2008التوالي سنة 

الفائض التجاري مع األردن بنسبة  تقلص، وفي المقابل).  على التوالي%5 و%11(درات المغربية الصا
  ). %+2(وشبه ركود الصادرات ) %+83(لواردات ل بعد ارتفاع حاد 20%

  المبادالتتطورظهر ي، أكاديراتفاقية منجزات تقييم ل ما زال مبكرا  الوقتعلى الرغم من أنو
كاف من هذه  بشكل أن االقتصاد المغربي لم يستفد دخوله حيز التطبيقن من تيولين األتلسنفي االتجارية 
 مليار درهم 2,8نحو بمع المغرب  فائضا تجاريا وحققت ذلكمصر من  تاستفاد ،في المقابلو .يةاالتفاق
  .  مليار درهم1,2 بحواليتونس متبوعة ب، 2008سنة 

مقابل أكادير اتفاقية  في إطارمكاناته التجارية ثلث إسوىالمغرب  يحقق لم المقارنة، وعلى سبيل
رغم أن ، ولية األمواد ثلثي الصادرات المغربية تتكون من الويعزى ذلك إلى أن.  بالنسبة لمصر90%

 خاصةلمنتجات السمكية واألسمدة والمنتجات الصناعية، ا إمكانات مهمة لتصدير علىيتوفر المغرب 
  ."لوغان" ير سيارة  بعد رفع الحواجز أمام تصدالسيارات

.  نحو بلدان اتفاقية أكادير العديد من االكراهاتالصادرات المغربيةطوير  تمحاوالت توقد عرف
، خاصة الشريكة في البلدان الجمركية والحواجز غير ،ئيةاستمرار الممارسات الحماويتعلق األمر أساسا ب

ات المصنعة سيارال  صنف من تعترض تصديرالعقبات التيكمثال على ذلك، و. التقنيةقواعد والمعايير ال
  .في اآلونة األخيرةتم تجاوزها التي و والتونسية،في المغرب إلى األسواق المصرية 

 األعضاء،تشابه الهياكل اإلنتاجية للبلدان ك ، تعوق تنمية التبادل أخرىحواجزوينضاف إلى ذلك 
 مقارنة مع في مجال الطاقةقدرة التنافسية  وتدني الالمغربية،وانخفاض المحتوى التكنولوجي للصادرات 

 مباشر ومنتظم بحريإطالق خط  غير أن .المنطقةالرابطة بين دول  شبكات النقل ضعف وباقي الشركاء،
بادالت م للة جديددفعةعطي من شأنه أن ي ،)تونس (رادس وءالدار البيضاي ئنقل البضائع بين مينال

  .االقتصادية الثنائية
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 كمن فيت مع تركيا، كما هو الشأن لالتفاقيةادير، ك األساسية التفاقية ألى األهميةإ وتجدر اإلشارة 
تشجع قد  التعاون األورومتوسطي آليات أساسية من  الذي يعتبر آلية المنشأقواعد تراكم االستفادة من

تها ا تحسين قدرمن أجل بينهاالتعاون  تطوير والمشترك على العمل  المتوسطيشركات من الفضاء
 البضائع مصحوبة تنقلحرية ب المنشأ قواعدتراكم نظام ح يسمو.  السوق األوروبيةخاصة داخلة، ينافستال

 .  أكثر من ثالثين بلداالذي يضمالفضاء األورومتوسطي في منشأ البشهادة 

 بين البلدين  الحرتبادلالدخول اتفاق  منذ ية في المغرب اإلماراتات االستثمارايدتز .3.2.2
   حيز التنفيذ

 رغم عجز الميزان  العربية المتحدة أنه الحر بين المغرب واإلماراتبادللتا يةبين من اتفاقيت
هذه االتفاقية  دخول منذ  ارتفاعا ملموسا في المغرب سجلتات اإلماراتيةاالستثمارفإن التجاري المغربي، 

  . 2003 سنة حيز التطبيق

،  السنوي، في المتوسط2002 و1998 تيبين سن لطرفين مابين اوسجلت المبادالت التجارية 
 لكذبعد  إال أنها ارتفعت.  الخارجية للمغربمبادالت من الفقط %0,15 ما يعادل يأ  مليون درهم291,6
لمغرب بأكثر من  التجاري لقدر العجزيو. 2008 و2003 سنتيبين ما  درهم سنويا مليون 1308,9 لتبلغ
من  أساسا  نحو اإلماراتصادرات المغربوتتكون . متوسط سنوي خالل نفس الفترةك مليون درهم 900

في حين،  .أنصاف الموادمنتجات الطاقة والمنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنتجات االستهالكية و
منتجات الطاقة والمنتجات المعدنية  وأنصاف المواد من دولة اإلمارات من  المغربتتكون واردات

  .والتبغوالمنتجات الغذائية والمشروبات 

االستثمارات فإن التجاري، التفاقية على المستوى اهذه ستفد حتى اآلن من يإذا كان المغرب لم و
 مليون درهم 222 مقابل 2008 مليارات درهم سنة 5يفوق ل كبير بشكل تارتفعقد اإلماراتية في المغرب 

 في ماي يونن اإلماراتوقد قرر المستثمرفعلى الرغم من الظروف المالية الصعبة، و. 2002فقط سنة 
 اهتمامؤكد استمرارية ي مما ،ينسيج الصناعي المغربال فيإضافية درهم  ات مليار10 ضخ 2009

 االستثمار قطاع الطاقة من خالل مشروع هام لبناء وحدتين ذاه يهمو. المغربب المستثمرين اإلماراتيين
   .و ظبي للطاقةمجموعة أبمن طرف الجرف األصفر في إلنتاج الكهرباء  إضافيتين

ذلك من  كما يتجلىاإلماراتية نموذجا للشراكة في العالم العربي،  العالقات المغربيةويمكن اعتبار 
العديد من في تمويل ال صندوق أبو ظبي للتنمية ومساهمةو ةجديدالالطاقية  االتفاقيةالتوقيع على خالل 
سما دبي كبرى مثل ات استثمارية من طرف مجموع أخرىاستثمارات إضافة إلى ع الكبرى، يراالمش

 لكذ، ويةالستثمارات اإلمارات ل العربيويعتبر المغرب حاليا أول وجهة في العالم ...إعماروودبي القابضة 
  . دوالر مليارات5 من بأكثر

-2003لتبادل التجاري بين المغرب واإلمارات خالل الفترة لطرد ضمال االرتفاع ويستنتج من
ق الهيكلية ائالعوتجاوز  شريطة ، بين الطرفين التجاريةالمبادالت لتنمية  أن هناك إمكانية2008

نطاق التوسيع و ، عالقات التعاون التجاري مع هذا البلدطيد تولوجستيكية التي تحول دونالوة مؤسسيوال
  .  الخارجيةهتجارت ، وتنويع مصادر نموللمغرب التجارية مبادالتلالجغرافي ل

  تعمل علىأن يتعين عليها ،ةيسوق اإلماراتال من ةصدرالت المغربية الم المقاولتحسين استفادةو
جذب المزيد من و دول الخليج نحو  المغربتوسيع صادراتول. السوق هذمتطلبات ه مع  منتجاتهايفيتك

 .المنطقةبهذه أكثر  تهتمدبلوماسية اقتصادية  تطوير ، يتحتم الخليجيةاالستثمارات
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   لعربي اتحاد المغرب اإنعاشسبل  .4.2.2

 فنظرا للتحديات.  االقتصادية الحالية األزمةظل في أهمية المغاربي يزداد ندماجاالقد أصبح ل
 نحو الجمركية وتوسيع نطاق االتحاد األوروبي حواجزإزالة ال( المغاربية المطروحة أمام االقتصاديات

 ضعفأصبح ، ...)جي صدمات الطلب الخارومواجهةالشرق وتحرير قطاع النسيج على الصعيد العالمي 
  .لمنطقةلدول ا بالنسبة جد مكلف يربا المغاالندماج

 بين ضفتي المتوسط، ندماج اال مسلسلندراجها فيخصوصية منطقة المغرب العربي في ا تجلىوت
دعم لفرصة االندماج المغاربي يشكل استكمال و.  بعدالجزائر اي لم تنضم إليهتال ، أكاديراتفاقية  عنفضال
الندماج ا ها وجعلها نموذجا لنجاح بين بلدان اتفاقية أكادير والمساهمة في توطيددالت التجاريةمباال تحرير
  .متوسطياألورو

التعاون بين يواجهها  التي حال للعراقيل ، من حيث المبدأ، مشروع االتحاد من أجل المتوسطويوفر
 تعاون إستراتيجية وضعب  مصداقية، يجيذمغاربي فعال و اقتصادي جإندماق يحقلتو. بلدان الجنوب

  . المشاركة في اتخاذ القرارتضمن ة تنظيميوبنية ةجديد

   بين الدول المغاربية يجاربادل التتارتفاع تدريجي لل

حيث حققت   ملموسا، المغرب العربي خالل العقد الماضي تحسنادول بينة يالتجارسجلت المبادالت 
الرغم من وب. 1990 سنة  فقط مليون دوالر803 مقابل  مليار دوالر3,9بلغ لت 2008 سنة كبيراارتفاعا 

 بمعدل ت نمقد، العالمبلدان االتحاد األوروبي وبقية من   كللبلدان المغاربية معلة يالتجارالمبادالت أن 
 دينامية  المغاربية داخل المنطقةفقد سجل التبادل التجاري، 2007 و1990أسرع في المتوسط بين سنتي 

  .  إطار إقليمي بناءا يدل على االنفتاح المتزايد للبلدان األعضاء من أجلمم، 1998منذ سنة ملحوظة 

مليار  11,2ة بين المغرب والبلدان األربعة في اتحاد المغرب العربي يالتجار المبادالت بلغتو
ر يي مال7 ناهزت دالت تجاريةاببم المغاربيينرأس شركائنا على الجزائر  أتيتو. 200820درهم سنة 

  .افريقيفي إ شريك تجاري للمغرب أول كذلكوتشكل الجزائر .  درهم من الوارداتمليار 6,2منها  ،درهم

 بين بلدان المغرب يالتجارالتبادل زال يالمقارنة مع التجمعات اإلقليمية األخرى، ال  وعلى سبيل 
 ،2007سنة ل لهذه الدو  الخارجية حجم التجارةإجمالي من %1,4حيث لم يتجاوز  ،جدا العربي محدودا

بالنسبة  %20,7و، )دولة 27 (التحاد األوروبي بين دول ا%65,3 المعدل هذافي الوقت الذي سجل 
  . 22وق المشتركة ألمريكا الجنوبيةس البين دول %14,5و 21مم جنوب شرق آسياألرابطة 

  الخارجية االستثمارات تزايد

 خالل العقد ملموساالعربي ارتفاعا  في منطقة المغرب ة المباشرة األجنبياتتدفق االستثمارعرف 
 هذا عزىوي. 2007 مليار دوالر سنة 8,9 إلى 2000 مليار دوالر سنة 1,8 حيث انتقل منالماضي 

 2,5(، تليه ليبيا ) مليار دوالر2,6(المغرب الموجهة نحو  ة المباشرة األجنبياتاالستثمارالجيد إلى داء األ
المغاربية الدول حسنت حصة وبذلك ت.  مليار دوالر لكل منهما1,6 بحواليوتونس والجزائر )  دوالرمليار

 ة سن%1,8إلى  2000سنة  % 0,7 البلدان النامية من الموجهة نحو ة المباشرة األجنبياتفي االستثمار
 إلى %0,1 زيادة من سجلت، فإن هذه الحصة ة العالمية المباشرة األجنبيات االستثمارونسبة إلى. 2007

  .الفترةنفس  خالل 0,5%

                                                 
 

 .مؤقتة لمكتب الصرف، نشرة 2008الميزان التجاري  20
21 ASEAN 
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البلدان نحو  ة المباشرةاألجنبي اتالستثماراق جاذبية والعوامل التي تعفباستثناء المغرب وتونس، و
ببطء تسم عادة وي األعمال، محيط بيتعلق مؤسسيذو طابع األول .  ثالثة عناصرتكمن فيالمغاربية 

 تطور ضافة إلى ضعفإ ،المؤسسات، ال سيما في المجالين القانوني والقضائيبعض  وضعف ،اإلدارة
  . 23 التحتيةىالبن

نمو متوسط مقارنة مع   االقتصادي في دول المنطقة معدالت النموضعف في الثاني يتمثل العنصرو 
بين  التكامل اإلقليمي وضعفاألسواق يتأثر بضيق  ة المباشرة األجنبياتالستثماراب لجف. ةالبلدان النامي

 . تنظيم سوق العمل ضعفملة وا الع كفاءة اليدضعف فيالث  العنصر الثيكمنو .المغرب العربيبلدان 

  الواليات المتحدةنحو  المغربيةلصادرات ل  كبيرتحسن .5.2.2

 بدء عن ثالث سنوات  بعد، ارتفاعا كبيراالواليات المتحدةية بين المغرب والتجارسجلت المبادالت 
  السابعمورد ال2008دة سنة  الواليات المتحت أصبحالطرفين، حيث الحر بين بادلسريان اتفاقية الت
 18,4 (2008سنة  مليار درهم 22بادالت إلى أكثر من م هذه الفقد وصلت. لمغربل والزبون السادس

 الميزان التجاري وسجل .التجارة الخارجية لبالدناإجمالي  من %4,6 أي ما يوازي، )2007مليار سنة 
 مليار درهم سنة 12,4 مقابل 2008م سنة  مليار دره9,9 بقيمة ا عجزالمغربي مع الواليات المتحدة

 مقابل 2008 سنة %37,6بلغ  لت بشكل ملحوظالصادرات للواردات تغطية رتفعتا وفي المقابل .2007
  .2007 فقط سنة 19,4%

 أكثر إلىتصل ل 2008 سنة خالل الواليات المتحدة بشكل ملحوظ نحو الصادرات المغربية تارتفعو
 من %2,5 و%3,9، مما يمثل على التوالي 2007 سنة قطيار درهم ف مل2,9 مليار درهم بعد 6من 

ية والكيما وواألسمدة الطبيعية طالفوسفا من هذه الصادرات أساساتتكون و.  الصادرات المغربيةإجمالي
 هو ما يمثل حواليالجاهزة واألسماك المعلبة، و لكترونية والخضروات المعلبة والمالبسوالمكونات اإل

  .األمريكية في السوق ية المبيعات المغرب من مجموع80%

 15,9 سجلتحيث  ، طفيفبشكلالواردات المغربية من الواليات المتحدة  ترتفعافي المقابل، و
المغرب من وبالتالي، فإن حصة واردات . 2007 مليار درهم سنة 15,4مقابل  2008مليار درهم سنة 
ا من الواليات المتحدة تنوارداوترتكز . 2007ة  سن%5,9 مقابل 2008 سنة %5 بلغتالواليات المتحدة 

الزيوت والطائرات، بعض مكونات  و الحجري خصوصا الفحم تشملجاتو واسعة من المنتقائمة على
  . والطائرات،ت الوقودو وزيغازوال والذرة، وال،النباتية الخام

ينامية المساعدة  دإلى 2008 سنة ةاألمريكيسوق ال فيربة المصدرين المغ الجيد لاألداءويعزى 
 الوكالة ديرها الحر من خالل العديد من البرامج التي تدلاب التية جزءا هاما من اتفاقالتي تشكل ،التقنية

تعاون مع ب "أوسطية مبادرة الشراكة الشرق" تندرج ،في هذا الصددو. األمريكية للتنمية أو غرف التجارة
 القدرات في مجال المعايير لتقويةتنظيم عدة بعثات  التي أشرفت على " القانون التجاريإدارةبرنامج "

الفالحة  سواء في إطار ،يةالقطاعالتقنية لمساعدة ل ة الجيدالنتائج تجدر اإلشارة إلى كما. واألنظمة التقنية
 وتعزيز الشراكة بين  المغربية واألمريكية األسواقاستكشافتحسين من أجل قطاع النسيج، أو  العصرية
  . البلدين
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العديد من من مواكبة  24"فرص تجارية جديدة في المغرب"برنامج  مكنوة على ذلك، وعال
 ترسيخمن خالل ج والمالبس والجلد واألحذية والسيارات، ي في مجال النسعاملة المغربية المقاوالتال

ربة تمتد هذه التج  أننتظروي. الواليات المتحدةب والمشاركة في عدة معارض بين رجال األعمالالعالقات 
، سواء على  األمريكيةسوقال ولوج على المغربيةمساعدة المقاوالت لشمل قطاع الخدمات، ت لالرائدة

 الخاص االستثمار تهم ، معينةقطاعاتأو لتحديد الواليات مختلف قوانين الجاري بها العمل في مستوى ال
  .بين البلدينتجارة الخدمات  وأالمغربي 

    في المغرباألمريكيةاصة  االستثمارات والقروض الخارتفاع

، حيث 2008 سنة ارتفاعا ملموسا المغرب فيسجلت االستثمارات والقروض الخاصة األمريكية 
 الواليات  من، مما يجعل%40,6بزيادة أي ، 2007 مليار درهم سنة 2,8 مليار درهم مقابل 4 تجاوزت
المواطنين المغاربة المقيمين في  تحويالت كما تزايدت. كبر مستثمر أجنبي في المغربأ ثالثالمتحدة 

  . %20,6بزيادة أي ، 2008سنة درهم  مليار 3,4إلى  2007 مليار درهم سنة 2,7الواليات المتحدة من 

  تطور مستمر : العالقات المغربية اإلفريقية .3.2

عتبارات  بالنظر ال، االقتصادي في القارة األفريقيةهضعوتم وهرتباطتعزيز ا  المغربيتعين على 
الناتجة المكاسب المتبادلة كذا  و،لبلدانا هذه التي توفرهاالفرص االقتصادية و ، الجغرافي والثقافيالقرب
  .  زيادة التعاون بشأن قضايا رئيسية مثل الهجرة والتجارة واالستثمارعن

   أهمية تطوير العالقات التجارية 

الدول والمغرب بين ة يالتجار تتظل المبادال، ي التجارللتبادل عاليةدينامية بسياق دولي يتميز في 
وقد بلغت هذه . دول الجنوبلعالقات التجارية بين بالنسبة ل  عموماكما هو الحال محدودةاألفريقية 
لت سج و.التجارة الخارجية للمغربإجمالي  من %5  ما يمثلأي، 2008 مليار درهم سنة 24المبادالت 

 مليارات 8 إليها ه صادرات، في حين بلغتليار درهم م16 أكثر من  من القارة اإلفريقيةواردات المغرب
  .درهم

    القارة السمراءمع ه تجارت من %29,6 بنسبة إفريقيافي المغرب  ءاالجزائر أهم شركوتمثل  
باستثناء دول و). %10,7(وتونس ) %14(فريقيا إ، وجنوب )%14,7(، تليها مصر ) مليار درهم7,1(

  مليار درهم12,7 األخرى اإلفريقية مع الدول يةة المغربيالتجارالت المباد، لم تتجاوز المغرب العربي
  .2008سنة 

يعزى و. التقليدية لكال الطرفينتفضيلية المزايا الاستمرار المتبادلة   بنية المنتوجاتتحليل عكسي و
ركية،  الجمركية وغير الجمالحواجز العديد من إلىلمغرب مع الشركاء األفارقة ل ةالبنية التجاريجمود 

  .  التحتية للنقلى ضعف البنإضافة إلى

حد من القدرة ي والتبادل تكاليف يرفعمباشرة، اللنقل البري والبحري ا لخطوط التام شبه فالغياب
 التفضيلية الثنائية اتياالتفاقالشروط التي تتضمنها هذا العائق  إلى فوينضا. لةدابجات المتوالتنافسية للمنت

دولة  أراضي عبرمنتج حيث يؤدي عبور  ، النقل المباشربضرورةضريبية ال مزاياال منح تربطالتي و
 .النظام التفضيلي إلى عدم استفادته من أخرى

                                                 
 

24 NBO 
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   بين الطرفينتجارة لتطوير الوجود إمكانات كبيرة

 2007-1994لتبادل التجاري بين المغرب وشركائه األفارقة خالل الفترة لمطردة الزيادة توضح ال
لمؤشر المنخفض مستوى للك من خالل اذيتجلى و.  بين الطرفينة كبيرة لتنمية التجارةإلى وجود إمكاني

  .مناطق نامية أخرى  مقارنة معكثافة التجارة البينية

وارتفعت كثافة ، تهاإزال أو ، بين الطرفين العقبات التي تعوق تنمية التجارةتم تجاوزما وهكذا، فإذا 
بعض البلدان النامية، خاصة بين البرازيل ل مستوى مماثل إلى اإلفريقيةالمغرب والدول بين التجارة البينية 

 قد األفارقةالمغرب وشركائه مكسب كبير للتبادل بين تحقيق   ذلك إلىيؤديفسودول أمريكا الالتينية، 
  .مليار دوالريصل إلى 

   اإلفريقيةتطوير التعاون مع الدول إمكانيات 

لمغرب ل التصديريمع العرض مقارنة قيا جنوب الصحراء فري الخارجي لدول إطلبال  تطوركشفي
ي لتجارللتبادل االمستوى المنخفض عزى يو. بيني لتطوير التعاون التجاري ال فرص هامة وجودعن

من  الدول الذي يربط بالدنا بهذه التجاري التفضيلي للنظام المصدرين المغاربة غالل استإلى ضعف الحالي
لسوق اات يجا حمع  اإلنتاج الوطنيفي تكيضعفكما يعزى إلى  والجمركية، ةيات التجاريتفاقالاخالل 

  .فريقيةاإل

 الخارجيالطلب مع   منتجاتهامالءمةستقوم ب المغربية التي مقاوالت لل مهمةفرصا السوق هذهوتمثل 
 ماداعت والتامق العلى هذه تعين، يقةرانظرا لتدني القدرة الشرائية للمستهلكين األفف. لمنطقةلهذه ا

جات و والمنتنسيج في قطاع الخاصة،  المنخفضة التكلفةمبنية على ولوج السوق اإلفريقية إستراتيجية
 . العاديةاالستهالكية

على و. حيث حققت نتائج ممتازة ،فريقية في األسواق اإل هذه اإلستراتيجيةالصين بالفعلوقد تبنت 
 وطنية المقاوالت يمكن للجات الرديئة الجودة،فيما يخص المنت الصين ةنافسم عدم قدرتها علىالرغم من 

لمغرب في هذه البلدان، كما يتبين من التجارب الناجحة ا تي يتمتع بهااالستفادة من الصورة االيجابية ال
   .مناسبة منتوجات بجودة أفضل وأثمانتوفر التي  بالفعل في أفريقيا والتي استقرت للمقاوالت

فريقية من خالل المشاركة  الفرص التجارية في القارة اإل مناالستفادةوعالوة على ذلك، يمكن 
25 الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا فيطة للمغربيالنش

 التعاون الثالثي في إستراتيجية االنخراط من خالل، 
 إنجاز وإسناد لفائدة البنى التحتيةصناديق المعونة الدولية طرف من وجيه التمويل الممنوح تتتوخى التي 
  . ةربامغمستثمرين ع ليرالمشاهذه 

   المالية األزمة ظل في المغربي االقتصاد وتموقع االستثمارات استقطاب .3

استقطاب االستثمارات األجنبية المباشرة بين تأثير األزمة المالية ومسلسل  .1.3
  اإلصالحات

ستوى أثرت األزمة االقتصادية والمالية سلبا على تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة على الم
، سجلت تدفقات االستثمار 2007 سنة  دوالر مليار1979ما بلغت مستوى قياسي بنحو بعدف .العالمي

مؤتمر األمم المتحدة لوفقا ، %14، أي بانخفاض قدره 2008 سنة مليار دوالر 1697 األجنبي المباشر
قات االستثمار األجنبي تدفتراجعت  بلدا، 96 شملت لهذه المؤسسة،بيانات أولية وحسب  .للتجارة والتنمية

   .2008 سنة مقارنة مع نفس الفترة من 2009 سنةاألول من فصل في ال% 44نسبة المباشر ب
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مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية يتوقع تدفقات االستثمار األجنبي المباشر ، آلفاق وبالنسبة 
) مليار دوالر 1400 (2010سنة  انتعاش طفيف تحقيق، مع 2009 سنة مليار دوالر 1200تسجيل 

  . مليار دوالر1800 أي ،2008 المسجل سنةالمستوى  التدفقات من تقترب، حيث س2011وطفرة سنة 

 وافقت، ي2009 إن االنخفاض المسجل في االستثمار األجنبي المباشر على الصعيد العالمي سنة
ة للتجارة والتنمية حول آفاق االستثمار تماما مع النتائج األولية للدراسة المنجزة من قبل مؤتمر األمم المتحد

، والتي تظهر أن ما يقرب من ثلثي الشركات متعددة الجنسيات تتوقع انخفاضا في 2011-2009العالمي 
 تتوقع حدوث  هذه الشركات، وأن ما يقرب من ثلث2008استثماراتها المباشرة في الخارج مقارنة بسنة 

وانخفاض أرباح  األصول أسعار وتراجع التمويل شروط تشديدأدى  و.انخفاض حاد في استثماراتها
المدى العالمي على النشاط االقتصادي   تطوروضوح الرؤية فيما يخصإضافة إلى عدم  مقاوالت،ال

تسريح العمال، وتقليص خفض اإلنتاج، وباعتماد خطط ل 2009خالل سنة مقاوالت ل اقيام إلى ،القصير
اإلجراءات  إلى تزايد مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية نبهومن جهة أخرى، . االستثمار بالخارج

في الفروع رساميل جديدة ضخ الخارج أو االستثمار في المحلية على مقاوالت شجع ال، مما ال يالحمائية
  .التابعة لها

وفي ظل هذا المناخ غير المالئم، تراجعت االستثمارات األجنبية المباشرة الموجهة نحو المغرب 
 مقارنة مع نفس الفترة 2009األولى من سنة  الثمانية عند متم األشهر) %36-( مليار درهم 7,1والي بح

 .، حسب مكتب الصرف2008سنة  مليار 19,9 مليار درهم مقابل 12,8، حيث سجلت 2008من سنة 
 المنحى فبعد. 2008سنة منذ  تأثيرات األزمة على استقطاب االستثمارات األجنبية المباشرة قد بدأتو

سنة مقارنة مع  %28,7 تدفق االستثمارات تراجعا بنسبة عرف، الماضيةالتصاعدي خالل السنوات 
  . مليار درهم11 مليار درهم، أي بانخفاض قدر بحوالي 27، ليسجل 2007

ويعزى هذا االنخفاض أساسا إلى تقلص استثمارات الدول األوروبية الموجهة نحو المغرب ما بين 
- ( مليار درهم 4,2 كل من فرنسا بحوالي  االستثمارات القادمة من حيث تراجعت،2008 و2007سنتي 
). %53- مليار درهم أو -1,4( والمملكة المتحدة ،)%60- أو  درهم مليار-3,6(، واسبانيا )29,4%

تقلصت ، و)%-50,4( رهمد مليون 780 حواليالمغرب بفي كما تراجعت االستثمارات األمريكية 
 -126(والمملكة العربية السعودية %) 93- درهم أو مليار -1,4(مثل الكويت دول العربية استثمارات ال

 وفي المقابل، ارتفعت االستثمارات القادمة من اإلمارات العربية المتحدة بمليار .)%20-مليون درهم أو 
  ). %+26,4(درهم 

  لمباشرة حسب البلدان الخارجية ااالستثماراتتطور :  12 مبيان
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   مصدر المعطيات : مكتب الصرف
  

الستثمارات الموجهة نحو المغرب لاإلتحاد األوروبي المصدر الرئيسي يبقى  ات،الجهوحسب 
أما ). من فرنسا واسبانيا% 63 منها ،2008-2000من مجموع االستثمارات خالل الفترة % 80حوالي (

األمر نفسه يسري على و .%3,6 تتعدى حصتهاال و ضعيفة ، فتظلبالمغرب االستثمارات األمريكية
 ماليير درهم سنة 5 اإلمارات العربية المتحد تحقيقبالرغم من ، اإلستثمارات الواردة من الدول العربية

  .أصبحت تحتل المرتبة الثالثة في قائمة الدول المستثمرة في المغرب بعد فرنسا واسبانيا حيث، 2008
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 المغربب األجنبية المباشرة االستثماراتدان في حصة أهم البل:  13 مبيان
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   مصدر المعطيات : مكتب الصرف
  

أما على الصعيد القطاعي، وبعد ارتفاع متواصل خالل السنوات الماضية، سجل االستثمار األجنبي 
. 2007 مقارنة مع سنة 2008سنة ) %-54( مليار درهم 6,7بحوالي قويا في القطاع السياحي انخفاضا 

مثل سوى خمس إجمالي االستثمارات األجنبية المباشرة مقابل الثلث أصبح هذا القطاع ال ينتيجة لذلك، و
ثلث إجمالي مثل ، لت2008 سنة %17,6 االستثمارات في قطاع العقار بنسبة بينما تزايدت. 2007سنة 

 .2007االستثمارات األجنبية المباشرة عوض الخمس سنة 

 جنبية المباشرة حسب القطاعات األاالستثماراتتطور :  14 مبيان
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  مصدر المعطيات : مكتب الصرف
 

مباشرة مرتبطة بتطور النشاط االقتصادي والمالي على الجنبية األستثمارات االوتظل آفاق استقطاب 
هذه االستثمارات على المدى القصير، فإنه من الصعب تؤثر على  األزمة ستفإذا كان. المستوى العالمي

انخفاض ، ك عوامل إيجابية مشجعة على االستثمارلوجود نظرا ،على المدى المتوسطبتطورها التنبؤ 
 والموارد المالية المهمة للدول النفطية وبعض الدول ، وإعادة هيكلة القطاع الصناعي،األصولأسعار 
  .مثل البيئة والطاقات المتجددة  وكذا ازدهار قطاعات،الصاعدة

ية المباشرة، يمكن للمغرب على تدفقات االستثمارات األجنب  السلبية لألزمةثاروبالرغم من اآل
 وتزايد ، والتحسن المستمر لمناخ األعمال، السلطات العموميةتوجهاتفمن شأن . استقطاب مشاريع جديدة
كما يتوقع أن .  أن تساعد على جذب المزيد من االستثمارات،ة والقطاعيةمؤسسيوتيرة اإلصالحات ال
الدول المجاورة ذات ألنشطتها إلى ، ا األوروبية األجنبية، خصوص المقاوالتبعضنقل يستفيد المغرب من 

 . منخفضة لليد العاملةالتكلفة ال

  إصالحات رائدة يتعين تسريعها : تطور تموقع االقتصاد المغربي .2.3

االقتصادي للمغرب سنويا من طرف العديد من المؤسسات االقتصادية والمالية   التموقعيتم تقييم  
حول التكنولوجيات التقرير  و،التقرير حول التنافسية الدولية(عالمي منتدى االقتصاد الالالدولية، خاصة 

 مناخ (دوليوالبنك ال) حول التنافسية في قطاع األسفار والسياحةالتقرير  و،الحديثة لإلعالم واالتصال
 ).مؤشر الحرية االقتصادية(  والمؤسسة األمريكية هيريتاج،)األعمال
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كما . المنجزة من طرف المغرب على مختلف المستوياتهذه التقارير باإلصالحات قد نوهت و 
  المغربأيضا إلى ضرورة تسريع وتيرة اإلصالحات واتخاذ تدابير جديدة من أجل تحسين ترتيبأشارت 

  .على الصعيد الدولي

 على ة االقتصادية، السيماينافستز تقدم في بعض مؤشرات الاحرتم إوفقا لهذه التقارير، فقد و
الترتيب في رتبة مقارنة مع  52من كسب المغرب مما مكن (الوطني دخار  والتضخم واال الميزانيةمستوى

، والنفقات  إنشاء المقاوالت، وعلى مستوى)ياقتصادالماكروستقرار اال السنة الفارطة في ما يخص
ثة لتكنولوجيات الحديا التقييم يهمونفس  .المخصصة للتعليم، ونوعية البنية األساسية للسكك الحديدية

 وكذا ، وتكلفة التكنولوجيا،ما يخص نفقات التعليم لإلعالم واالتصال، حيث سجل المغرب تقدما ملموسا في
  .ترويج الصادرات ذات التكنولوجيا العالية

 حسب المنتدى االقتصادي ،مجهودات جبارة ما يخص تنافسية قطاع السياحة، بذل المغرب وفي
 وتواجد ،هذا القطاع بنظام مالئم لمنح التأشيراتويستفيد . رئيسيالعالمي، من أجل تطوير السياحة كقطاع 

ما يخص تسويق المنتوج السياحي  الفعالية فيو ، وسهولة إنشاء المقاوالت،عدة مقاوالت لكراء السيارات
  . التقدم المستمر على مستوى صناعة األسفار والسياحةإضافة إلى ،المغربي

لبنك لسهيل ممارسة األعمال التجارية، حقق المغرب، وفقا  لت الراميةاإلصالحاتبوفيما يتعلق 
 26المعلومات االئتمانيةإنشاء مكتب ، ارتباطا بالقروضتقدما كبيرا من حيث إمكانية الحصول على ، الدولي

 . المعلومات عن المقترضينوفيرمن أجل ت

جهودات المغرب في تقريرها حول الحرية االقتصادية في العالم، بم، نوهت مؤسسة هيريتاجكما 
على مستوى مناخ األعمال، حيث أكد هذا التقرير على التطورات التي عرفها المغرب في ميادين الحريات 

  . وعلى مستوى تدخل الدولةالتجاريةالنقدية والمالية و

مختلف المؤسسات الدولية بالمجهودات المبذولة من طرف المغرب لتحسين نوهت وبصفة عامة، 
 المغرب على الصعيد العالمي يتطلب تموقعتحسن  فإن ،مع ذلكو.  لالستثماراتتنافسيته وجاذبيته
 الترتيب  تراجعا على مستوىت عرف التيالمجاالت اإلصالحات، السيما في مسلسلاالستمرار في 

، واالبتكار والبحث والتطوير، ومرونة الرشوةة حاربومء القضابإصالح خاصة ويتعلق األمر . العالمي
  . المهنيكوين التعليم والتجودة وتحسين ، المساواة بين الجنسينإضافة إلى، الشغلسوق 

  

  ة ــخاتم

المالي اآلثار الرئيسية لألزمة المالية واالقتصادية في ولتقرير االقتصادي ل الجزء األول يعرض
 مع في هذا السياق  الوطنيتموضع االقتصادنتجت عنها، كما يبرز العالم والتغيرات العميقة التي 
  . استخالص الدروس الضرورية

، ال سيما في الواليات المتحدة، ةالعموميالمراقبة  التقنين ومنظاختالل أن ويستخلص من هذه األزمة 
 ،ن التجاري بين الصين والواليات المتحدةازمي التالالتاخ و،الي الميدانمال في ين بعض الفاعلوانحرافات

  . الحاليالماليكفاءة النظام أبرزت عدم و ية، عالمحدوث أزمة مالية واقتصاديةساهمت في 

 المجتمع الدولي تنفيذ القرارات الصادرة كما يجب على  من هذه األزمة،ص الدروسستخالاعين ويت
تعاقب فترات االنتعاش  غير أن. مالي جديد نظام  وضع أسسمن أجل) G20(  مجموعة العشرينعن

  آثار الدوراتدورا في تعميقالعولمة عب تلحيث ، رقتصادي المعاصالنظام االب ا مرتبطظليوالركود 
  . االقتصادية

                                                 
 

26 Crédit Bureau 
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، ال ينبغي افاألزمة، مهما كان حجمه" : 2009 زكما ذكر جاللة الملك في خطاب العرش في يوليوو
ألنها تحمل في طياتها فرصا يجب ، وإنما يتعين أن تشكل حافزا على االجتهاد. أن تكون مدعاة لالنكماش

وذلك بمبادرات اقتصادية مقدامة، تتوخى تعزيز الموقع االقتصادي الجهوي  .ارهاالعمل على استثم
  ."والعالمي للمغرب

تعزيز مكاسبه في المنطقة، و ، االقتصاد العالميمسلسل اندماجه في ةواصل مالمغربويتعين على 
مرحلة ما ل داداإلع  الوطنيالقتصادا كما ينتظر من. ق جديدةاسوأ لولوج قوية تجارية ات سياساعتمادو

 سياسات اجتماعية وتبني االجتماعية المكتسباتالحفاظ على من خالل ، 2010 سنة المرتقبة ،بعد األزمة
 ضمانة اتتسريع وتيرة اإلصالحيعتبر و. اإلصالحات وتسريع ةقتصادياالمرونة تحسين ال، وخالقة

 تنويع تعينكما ي.  المغربيادقتصاالثقة المستثمرين في تجديد ماكرواقتصادي ولتحقيق االستقرار ال
التي تؤثر على للحد من اآلثار السلبية  الرئيسية والواعدة،  األسواقنحو  للمغربيلتصديرا رضالع

  .ميزانه التجاري

 محركاتو أولوية كقطاعات ذات  البيئة والتنمية المستدامةقطاعاتل االعتبارهذه األزمة أعادت قد و
نصره  على نحو ما أكده جاللة الملك ، ومنطقة البحر األبيض المتوسط في أنحاء العالماء الخضرةللتنمي
، مما "بيئةللالميثاق الوطني " الذي دعا فيه إلى وضع مشروع 2009 زالعرش في يوليو بخطافي اهللا 

  . التنمية المستدامةإطار المفتوحة والمحميات والموارد الطبيعية في فضاءاتيتيح الحفاظ على ال

ق اسوفي األالمغرب  ة لتحسين حص،قبلذي  أكثر من إلى االبتكار سيحتاجلم الغد وأخيرا، فإن عا
في نظم  بتكارا وكذلك مستدامة، تنالجعل تنمي بتكاراتكنولوجي،  بتكارا: تفاقم المنافسة العالميةفي ظل 

  . مقاوالتالمنظمات وال و العموميقطاع الةماحك
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  ة ـــمقدم

 الذي انخرط فيه خالل العشرية األخيرة، بقيادة جاللة تمكن المغرب بفضل مسلسل اإلصالحات
ديدا والذي استطاع أن يلج مسارا جدينامية،  إرساء دعائم اقتصاد أكثر الملك محمد السادس نصره اهللا، من

تحسين ظروف عيش من والداخلية والخارجية  صدمات مقاومة المن النمو وأن يكتسب مناعة مكنته من
  . الساكنة وتقليص الفقر بشكل ملموس

ساعد بروز قطاعات  و،األداء الجيد لالقتصاد الوطني أهم المؤشرات الماكرواقتصاديةشمل وقد 
جنوحه  خاصة معالقتصاد الوطني  نوعي في بنية اجديدة على تنويع مصادر النمو، مما أسفر عن تحول

  .  قطاع الخدماتنحو تطوير

ما  في المتوسط %1,5 ليصل إلى 2001وهكذا، تواصل ارتفاع معدل النمو االقتصادي منذ سنة 
وكذا تسريع   على الخصوص طلب األسرفيه مدعوما بقوة الطلب الداخلي الذي ساهم 2008 و2001بين 

  . تنمية المستدامةفي القطاعات الداعمة للات التحية وفي الميدان االجتماعي وكذا االستثمار في البني

، 2008 مليار درهم سنة 167 إلى 2000 مليار درهم سنة 74 من 27وانتقلت العائدات الجبائية
الميزانية ليتحول بعد ذلك إلى فائض في  التحكم في عجز المالية العمومية عبر وصاحب ذلك تطهير

تتجاوز ديون لم و.  من الناتج الداخلي الخام%4,0 و%7,0 بحوالي2008 و2007تي الل سنالتمويل خ
 ضبطتم كما . 2000 سنة %68مقابل  2008 خالل سنة  من الناتج الداخلي الخام47,3%الخزينة 

، 2008 سنة %6,9 إلى 1999 سنة %9,13 وتراجع معدل البطالة منتقال من %2التضخم في أقل من 
 ه أبداذي الالصموددل يو. 2001 سنة %3,15  مقابل2007 سنة %9,8معدل الفقر في حين بلغ 

خصوصا عبر االقتصاد المغربي في مواجهة الظرفية الدولية المتقلبة على هامش التحرك الذي يتوفر عليه 
  . تنسيق بين القطاعين العام والخاصال

التي  الكبرىها األهمية تباقية طبع مقاربة است2009وقد اعتمدت بالدنا منذ قانون المالية لسنة 
أعطيت للمكونات الرئيسية للطلب الداخلي عبر تدابير تحفيزية سواء على مستوى االستثمار أو االستهالك 

 األكثر تدابير مالئمة لفائدة القطاعاتاتخاذ  وجهصاحب هذه التقد و. اللذان شكال المحرك الرئيسي للنمو
لهذه القطاعات خاصة  وتعزيز القدرة التنافسية  على مناصب الشغللحفاظلتضررا من األزمة العالمية 
 ترتكزوالتي اوهكذا، عملت الحكومة على إحداث لجنة اليقظة اإلستراتيجية . منها الموجهة نحو التصدير

 إغناء جو الثقة بين عالم األعمال في ساهم وهو ما ،على الشراكة بين القطاعين العام والخاصفي عملها 
  . ت العموميةوالسلطا

التي عرفها االقتصاد وقد مكنت اإلصالحات المتخذة من مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية 
مضاعفة الجهود  نصره اهللا، فقد تم التأكيد على وجوب للتعليمات السامية لجاللة الملكوطبقا . الوطني

  .ماية االجتماعية الضروريةواستباقية من شأنها إنعاش االقتصاد وضمان الحلوضع مخططات استشرافية 

لقد حققت بالدنا تقدما ملموسا، لكن تبقى هناك العديد من مكامن الضعف والهشاشة على مستوى 
بعض القطاعات، والتي مكنت األزمة العالمية من الكشف عنها ويتعين التصدي لها وتصحيح االختالالت 

تحويالت ض بالقطاع السياحي وتدعيم والنهوتحسين العرض التصديري وهكذا، يتعين . التي تعتريها
تحسين مناخ االستثمار للحفاظ على الثقة التي ما فتئت المجموعة خارج ومواصلة المغاربة القاطنين بال

الدولية تبديها تجاه بالدنا والتي تأكدت عبر حصول المغرب على وضع متقدم مع االتحاد األوروبي 
  .تعاون والتنمية االقتصاديةالمنظمة بوانضمام بالدنا للجنة االستثمار 
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 بارتفاع أسعار المواد األولية األساسية 2007/2008سنة قد انطلقت األزمة العالمية كانت بداية و
 األزمة لتنتقل الطبقات المتوسطةلدى  ، خصوصاجوراألالطاقة والمواد الغذائية وهو ما أثر سلبا على ك

األزمات، ذا النوع من هوأمام . )اصة المتعلقة بالسكنعدم تسديد الديون خ(إلى القطاع المالي بعد ذلك 
   . إطار نموذج جديد للتنميةي ف جديدة للنمو محركاتأخذ بعين االعتبار يصبح من الضروري

قد شكلت المسألة االجتماعية وموضوع البيئة والحكامة الجيدة محاور أساسية للخطاب األخير و
وضع "وحرص على " ملكية مواطنة" الملكية  أكد على أنحيث، 2009 يوليوز30بتاريخ لصاحب الجاللة 

ضرورة الحفاظ على البيئة "وأكد على " منصفانبثاق نموذج اجتماعي تضامني و"و" ميثاق اجتماعي جديد
على الحكومة أن تراعي آليات الحفاظ على البيئة في دفاتر  "هوأضاف أن" ...واالهتمام بالمتطلبات البيئية

  . "مشاريع التنميةالتحمالت التي تخص 

 في 2010 السامية، عمل التقرير االقتصادي والمالي لسنة الملكيةتوجيهات لل روأخذا بعين االعتبا
 على  خصوصا،كراهات التي ال تزال مطروحةاإل العشرية األخيرة وانجازاتجزئه الثاني، على تحليل 

تشخيص هذه الجهوية، كما عمل على  ومؤشرات التنمية البشريةب وفيما يتعلق التوازن الخارجي مستوى
  . المحاور بهدف التعرف على طرق تحسين هذه المؤشرات وجعلها إحدى محركات التنمية

 من الفوارق االجتماعية من خالل إنعاش االقتصاد االجتماعي كاقتصاد نام صوقد تم السعي للتقلي
وقد تم . المنصفقته في التوزيع التجاري معزز بهياكله وأساليبه التمويلية الفاعلة في مسلسل التنمية وطري

ويرتبط خلق .  للحراك االجتماعية على الحد من الفوارق ومنعشة قادرهيكلته كوسيلة للتنميةالشروع في 
لطبقات على لهذه ابتحسين القدرة الشرائية حول الطبقة الوسطى تجانس بين الشرائح االجتماعية 

  . ةقافي والثة واالجتماعية االقتصادياتالمستوي

بتاريخ الملك على ذلك في خطابه  جاللة أكد حيث ،وتبقى الحكامة عنصرا أساسيا من أجل التنمية
فتدعيم العمل . "إن الحكامة الجيدة هي حجر الزاوية في البناء التنموي والديمقراطي : "2009  يوليوز30

ت المجالية واالقتصادية واالجتماعية الحكومي بهياكل للتدبير والدعم سيمكن من االستغالل األمثل لإلمكانيا
لك، فإن األهمية الكبرى ذفضال عن . وإعطاء أهمية أكبر للمقاربات التشاركية وتفعيل مفهوم تدبير القرب

 نووضع مقاربة إستراتيجية ومنسقة سيعطي المزيد من الرؤية للفاعلين االقتصاديي لإلصالحات المتخذة
أنه أن يساهم في تحسين مناخ األعمال وضمان سياسة استثمارية  من شوهو ماحول القوانين والمساطر 

  . شفافة وليبرالية

  الوطني لالقتصاد الهيكلي التطور .1
 شهد تسارعا خالل السنوات ذيمكن مسلسل اإلصالحات الذي انطلق في بداية العشرية الحالية وال
وخالفا للعقود ، هكذاو. واطنيناألخيرة من تدعيم استقرار التوازنات األساسية وتحسين مستوى عيش الم

  2001منذ سنة  االقتصاد الوطني فترة توسعية طويلةسجل  معدالت النمو تدبدبا،السابقة والتي عرفت 
 .المسجلة على الصعيد العالمياالقتصادية رغم سنوات الجفاف واالضطرابات 

  الدورات القصيرة  قطيعة معال: استقرار واستمرارية النمو االقتصادي .1.1

 أشهر األخيرة ةف االقتصاد المغربي تسع دورات لألعمال، حيث بدأت الدورة التاسعة في الثالثعر
 ).ثالث أشهر(  فصل31 وانخرط في دورة توسع قياسية تقدر ب2000من سنة 
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 دورة أعمال االقتصاد الوطني:  15 مبيان

 
 )تراجع الناتج الداخلي الخام الفصلي خالل فصلين متتالين على األقل( األشرطة الرمادية فترات االنكماش تمثل: ملحوظة 

هذه  وهكذا، فقد شهدت .لقد ميزت مجموعة من الخصائص مختلف دورات األعمال المسجلة
باإلضافة  . فصال16 و6تراوحت ما بين  متفاوتة في فترتها الزمنية حيث انكماش والدورات فترات توسع

 % 75كما أن ).  فصال 3,38(أطول من فترات االنكماش )  فصال 6,25( كانت فترات التوسع ،إلى ذلك
 سجلت في الفصل الرابع بينماتم تسجيلها ) أعلى مستوى للناتج الداخلي الخام الفصلي(من حاالت الذروة 

 .ي الفصل الثانيف) أدنى مستوى للناتج الداخلي الخام الفصلي(من حاالت الجوف  % 78

كان أكبر بنسبة مهمة من متوسط ) 16,4 (28أن متوسط عمق الفترات التوسعية إلى وتجدر اإلشارة
 متوسط مقارنة مع جدا امرتفع) 58,4 (29 متوسط حدة الربحكانكما . (6,5-)عمق الفترات االنكماشية 

وسعية مكنت من تغطية الخسائر  أن األرباح المتراكمة خالل الفترات التمما يعني (9,8-)حدة الخسارة 
التفاوت في الزمن والعمق والحدة المنحى التصاعدي ويفسر هذا . المتراكمة خالل الفترات االنكماشية

 . الوطنيج الداخلي الخام الفصلي لالقتصادللنات

 سنة جفاف محدثة 13التسعينيات  ووقد شهدت دورات األعمال الثمانية المسجلة خالل الثمانينات
 وقد تميز . قبليا وبعديا القطاعذا االقتصادية المتعلقة بهاألنشطةتقلبات حادة في اإلنتاج الفالحي ولك ذب

 مع قطيعة من جهة بالان، وتتعلق2000 الوطني بخاصيتين نوعيتين مند الفصل الرابع لسنة داالقتصا
 جهة أخرى من و فصل،31االنخراط في فترة توسعية قياسية تقدر ب بدورات األعمال القصيرة 
  4,2 مقابل 1,38 بمغايرة الناتج الداخلي الخام الفصلي، ليسجلالتي تقاسباالنخفاض المهم للتقلبات، 

 .80خالل العشرية   2,9 و 90خالل العشرية 

 ظرفية ظلتميزت دورة األعمال األخيرة بوضوح عن تجربة العقود السابقة ألنها تمت في كما 
بعدم  و)2007 و2005 و2001سنوات (ظروف مناخية غير مالئمة صعبة وغير مستقرة تتسم أساسا ب
بارتفاع أسعار النفط وبتباطؤ النشاط االقتصادي للشركاء الرئيسيين  واالستقرار في األسواق المالية الدولية

 من الشروع في السياق التطوري إلى أي مدى تمكن االقتصاد الوطنيويظهر بوضوح هذا  .للمغرب
  .كبيرة على التكيف وامتصاص الصدماتال ته وتطوير قدرة االقتصاديللهياكلالتغيير اإليجابي 

مكاسب االستقرار والقطيعة مع الدورات القصيرة التي حققت خالل السنوات األخيرة إلى عزى وت
دعم مصادر كبرى لأهمية وهكذا، أعطيت . تحسين إدارة السياسة االقتصادية ونوعية الترتيبات المؤسسية

االقتصاد  مما مكن التجارة الداخلية والسياحة والخدمات واالقتصادي من بينها الصناعة موقطاعية للن
 . الوطني من إحداث تحول هيكلي نحو قطاع الخدمات

                                                 
 

 ).pic et creuxالذروة والجوف (يمثل عمق الفترة نسبة تغيير المستوى بين نقطتي االنعطاف   28
 .العمق*المدة*0.5=  الحدة : تمثل الحدة الربح أو الخسارة التي يخضع لها االقتصاد الوطني خالل كل فترة من دورة األعمال  29  
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   ومتنوعمستدامنمو اقتصادي  .2.1

في المتوسط سنويا في الفترة بين عامي  3,8%النمو االقتصادي في اتجاه تصاعدي من انخرط 
 .نمو االقتصاديمعلنا بذلك عن دورة جديدة لل 2008-2004 خالل الفترة %  4,8 إلى 2003 و1999

معظم القطاعات خصوصا المعادن والبناء ، بدرجات متفاوتةوحسن النمو االقتصادي وقد شمل ت
بالوساطة المالية المرتبطة  واألنشطة ،شركات واألفراد المقدمة للخدماتالوالسياحة وواألشغال العمومية 

 .واالتصاالت

 لإلصالحات الهيكلية ثمرةهو الفالحية غير  ألنشطةا تها الجديدة التي أبدةالديناميإن تدعيم 
 والدعم الفاعلين الخواصالعقود المبرمة مع يتعلق األمر خصوصا بو. تنفيذها التي تم والقطاعية المختلفة

مهمة مثل االتصاالت وتحرير قطاعات   االكراهات المرتبطة بالعقارورفعالستثمار المقدم لالمالي 
  …والكهرباء والنقل

 دورة جديدة للنمو:  16 مبيان
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مصدر المعطيات : المندوبية السامية للتخطيط
 

ة حيث تم التركيز على توجيه  الهيكليتالتحوالوقد صاحب بلوغ دورة النمو الجديدة مجموعة من 
 على حساب  وذلكالجديدخدمات الجيل مع حصة أكبر لقطاع الخدمات النسيج االقتصادي الوطني نحو 

  .التقليدية لقطاعاتا

 من منتقلة الجارية، باألسعار  في إجمالي القيمة المضافة30حصة قطاع الخدماتوهكذا، تعززت  
 القطاع  أنشطةعرفتفي حين  . 2008سنة  %55 و2007سنة  %59 إلى 1998 سنة  في  %52,1

سجلت موازاة مع ذلك، . 2008سنة  % 30,3 إلى 1998سنة  % 27,7 منتقلة منالثانوي تحسنا طفيفا 
 .2008سنة  14,6% إلى 1998سنة  20,2%  منلةمنتق انخفاضا 31يللقطاع األولحصة القيمة المضافة 

قيمة المضافة هكذا، وبالنسبة لل.  لكل قطاعة الداخليالبنية على مستوىالتحول عملية كما تمت 
 نقطة على التوالي بين عامي  4,8 و 1,9تحسن قطاع البناء واألشغال العمومية والمعادن بـ اإلجمالية
نقطة   3,3بـ) باستثناء تكرير النفط(التحويلية صناعات البالمقابل، تراجعت حصة . 2008 و1998

  .2008 سنة  في%14 إلى 1998 سنة  في%17,3منتقلة بذلك من 

                                                 
 

  . في ذلك اإلدارة العموميةبما  30
 .الفالحة والصيد والزراعة المائية والقنص والخدمات الملحقة 31
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المضافة في القيمة مئوية واحدة  نقطة بمتوسط التي تساهم و،الثانويالقطاع أنشطة  نمتفي حين، 
مقابل  2008-2004في  % 4,7بمعدل متوسط قدره ، 2008 و1998الفترة بين عامي اإلجمالية في 

. معظم القطاعات الفرعية وبدرجات متفاوتةوقد شمل هذا التحسن . 2003 و1999 سنتي بين %3,6
رة وغير المباشالذي يوفر العديد من فرص الشغل وقطاع البناء واألشغال العمومية، انخرط وهكذا، 
 مقابل 2008-2004 في %8,8والذي يستفيد من الخدمات المرافقة، في مراحل نمو مهمة بلغت المباشرة 

 وبرامج بناء لكبرىمشاريع البنية التحتية امستفيدا على الخصوص من  2003 و1999 بين عامي %5,3
  .السكن

والصناعات ) 5,2%ل  مقاب6,3%(وقد تم تسجيل نفس الدينامية على مستوى الماء والكهرباء 
 خالل 2,6% نموا متواضعا بلغ 32 في حين عرفت الصناعات التحويلية،)1,9%مقابل  5,3%( المعدنية

 .2003 و1999 ما بين 3,8%الفترة األخيرة مقابل 

. ويعتبر توجه االقتصاد المغربي نحو الخدمات الحديثة عامال محفزا للنمو خالل العشرية األخيرة
 خالل 5,5% إلى 2003-1999 خالل الفترة 4,6% المضافة لقطاع الخدمات من وقد انتقلت القيمة

 نقطة خالل  2,3 وانتقل بذلك متوسط مساهمتها في القيمة المضافة اإلجمالية من2008-2004الفترة 
 .2008-2004 خالل طة  نق 2,8 إلى1999-2003

دمات المقدمة للمقاوالت وتشكل أربع قطاعات األكثر دينامية في االقتصاد المغربي وهي الخ
باألسعار  من القيمة المضافة %34,1والتجارة واألنشطة المالية والتأمين والبريد واالتصاالت حوالي 

  .2008 و2004المحدثة ما بين الجارية 

 نقطة ما  3,5وهكذا، سجل تحسن ملموس على مستوى الخدمات المقدمة للمقاوالت واألفراد بحوالي
نقطة مستفيدا من التقنيات الحديثة  1,4  قطاع البريد واالتصاالت بـ تحسنكما. 2008 و1998بين 

لعب دورا أساسيا في تسريع وتيرة النمو الممكن خصوصا عبر والذي ي تلإلعالم وتحرير قطاع االتصاال
 .تأثيره بشكل إيجابي على اإلنتاجية وإدماج بالدنا في االقتصاد الدولي

ويتعلق األمر على الخصوص بالخدمات المالية اتين السنتين هأخرى بين أنشطة كما تحسن وزن 
 1,1في حين انخفض وزن التجارة والنقل ب) نقطة  0,4+(والفنادق والمطاعم ) نقطة +0,9(والتأمين 

  .نقطة على التوالي  2,2ونقطة 

 .قطاع الخدمات كذلك على مستوى استهالك األسر الذي توجه أكثر نحو الخدماتهيمنة تضح تو
 39,7% إلى 1998 سنة %31ث انتقلت حصة الخدمات من اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر من حي

 وهي وتيرة مرتفعة عن متوسط النفقات االستهالكية النهائية 7,8% ، أي بمتوسط نمو2007سنة 
  ). 4,9%(اإلجمالية 

الذي مكن االقتصاد وتعبر هذه النتائج على تنوع مصادر النمو وتحديث النسيج اإلنتاجي الوطني و
المغربي من مواجهة سلسلة من الصدمات الداخلية والخارجية خصوصا الظروف المناخية واالرتفاع 

   .ألزمة الماليةباالكبير ألسعار النفط وتباطؤ الظرفية األوروبية ارتباطا 

   في خلق القيمة المضافةةمؤسسيساهمة مهمة للقطاعات الم .1.2.1

نتيجة قتصاد الوطني التي تم خلقها خالل العشرية األخيرة باألساس القيمة المضافة الخام لالجاءت 
لثالث قطاعات مؤسسية وهي األسر والشركات المالية وغير المالية، وذلك بناءا على الحسابات الوطنية 

 في 83,4%وقد ساهمت هذه القطاعات في خلق الثروة بحوالي . حسب النظام الجديد للمحاسبة الوطنية
 .المتوسط

                                                 
 

 .دون احتساب أنشطة تكرير النفط 32
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 ةمؤسسيتطور القيمة المضافة اإلجمالية حسب القطاعات ال:  17 يانمب
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 ارتفعت قيمتها المضافة المنتجة إذك الذي شمل الشركات غير المالية، اوقد كان أهم تغير ذ
سنة  %42أكثر من  بذلك  مشكلة5,4%نسبة  ارتفاع القيمة المضافة اإلجمالية بيفوق وهو رقم 6,7%بـ

وقد ارتفع استهالكها الوسيط أيضا بحوالي .  نقاط خالل عشر سنوات4 أي بارتفاع بأكثر من 2007
 .2007 و2004 ما بين %8,6

 الدينامية التي تعكس تعزيز القطاع الخاص ثمرة توفير مناخ عام مالئم للنشاط االقتصادي وتعتبر
 شروط تمويلها ووضع مساطر مالئمة على وتخفيف شروط إحداث المقاوالت وتدعيم مرافقتها وتحسين

يتعلق األمر كذلك بإعادة هيكلة المقاوالت الفردية وتحويلها إلى شركات غير قد كما . مؤسسيالمستوى ال
وقد تم هذا التحول االيجابي على حساب القيمة المضافة المنتجة من قبل األسر بما فيها المقاوالت  .مالية

 سنة 41,7% مقابل 2007 سنة %35سر التي أصبحت ال تشكل سوى غير المهيكلة التي تملكها األ
 للقيمة المضافة اإلجمالية 5,4% في المتوسط مقابل  3,5%وقد تطورت هذه األخيرة بوتيرة . 1998
 .الخام

 عوامل اإلنتاج، فلم يطرأ كلفةة المقيمة حسب مؤسسيأما بالنسبة لتوزيع القيمة المضافة للوحدات ال
  الخامالستغالل والعائد المزدوجلويمثل الفائض الخام . 2007-1998 خالل الفترة ملحوظاا عليها تغيير

 وتبقى حصة عائد عامل الرأسمال مهمة حيث بلغت . من إجمالي القيمة المضافة لالقتصاد%62,6
من  36,8%نقطة وشكلت 2,7 ، في حين تحسن عائد عامل الشغل بـنقطة 2,4  رغم تراجع ب62,3%

 .2007سنة لمضافة اإلجمالية القيمة ال

 كمتوسط سنوي وهي نسبة أكبر نسبيا من 6,3%وهكذا، سجلت أجور العاملين ارتفاعا مهما بـ
نتيجة نمو الشغل المأجور واآلثار االيجابية للحوار وذلك ) 5,4%(القيمة المضافة الخام اإلجمالية 

  .االجتماعي

 شهدت التي 2007 و2005 و2004 و2001ت ويبدو ارتفاع األجور أكبر إذا قمنا بتحليل سنوا
ويرجع هذا التطور إلى رفع األجور والحد . 7,4% و7,3% و7,2% و10,4%على التوالي ارتفاعا بـ

خاصة األدنى لألجور وكذا نتيجة الجهود المبذولة في مجال إنعاش الشغل واعتماد سلسلة من البرامج 
 من أجور األسر تدفعها اإلدارات العمومية %44 إلى أن تجدر اإلشارة كما ."مقاولتي"و" تأهيل"و" إدماج"

 .1998وهي نسبة مستقرة منذ سنة 
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 نسبة األجور للقيمة المضافة الخامة:  18 مبيان
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   مصدر المعطيات : المندوبية السامية للتخطيط
  

ومبدئيا، يظهر ارتفاع حصة الدخل المأجور في القيمة المضافة اإلجمالية أن آليات التوزيع كانت 
ن، وبعبارة أخرى، فإن تحسن النمو االقتصادي خالل العشرية األخيرة كان لصالح لصالح المأجوري

 .المستهلك

 ما بين 0,3%وبالنسبة لصافي حصة الضرائب األخرى من إعانات اإلنتاج، فقد انخفضت بـ 
ويبين  . نسبيا أقل من ارتفاع الناتج الداخلي الخام5,1% نتيجة ارتفاع متوسط سنوي ب2007 و1998
 توزيع القيمة المضافة هيمنة حصة الفائض الخام لالستغالل على مستوى مجموع القطاعات تحليل

 من قيمتها المضافة مقابل 93,3%ة باستثناء اإلدارات العمومية التي تشكل أجور الموظفين مؤسسيال
 .33 بالنسبة للفائض الخام لالستغالل%6,6

 مؤسسي المضافة اإلجمالية بالنسبة لكل قطاع توزيع القيمة:  19 مبيان
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الفائض الخام لإلستغالل األجور ضرائب أخرى صافية من التمويل على اإلنتاج

   مصدر المعطيات : المندوبية السامية للتخطيط
  

يشابه توزيع القيمة المضافة للشركات المالية وغير المالية بشكل كبير القيمة المضافة لالقتصاد و
 %69 من القيمة المضافة للشركات غير المالية و%60فالفائض الخام لالستغالل يشكل في المتوسط . ككل

 غير 34الحظ االرتفاع المهم لنسبة هامش الشركاتيو .مجموع االقتصاد ل62,7%للشركات المالية مقابل 
 .المالية وهو ما يدل على نمو القطاع الخاص

                                                 
 

  المشار ٪6,6باعتباره قطاعا غير قابل للمتاجرة، يكون الفائض الخام لالستغالل لإلدارات العمومية شبه منعدم، وبالتالي تمثل نسبة   33
   .المخصص لتعويض رأسمالها الثابتإليها المبلغ 

  .يمثل معدل الهامش نسبة الفائض الخام لالستغالل في القيمة المضافة الخام  34
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 لشركات غير الماليةل 34معدل الهامش:  20 مبيان
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مصدر المعطيات : المندوبية السامية للتخطيط
  

 للشركات %29أكثر من المضافة للشركات غير المالية و من القيمة %38وتشكل أجور العاملين   
  . لمجموع االقتصاد34,6%المالية مقابل 

.  القيمة المضافة لمجموع االقتصادبنية قيمته المضافة تختلف عن بنيةوبالنسبة لقطاع األسر، فإن 
 %6الموظفين  في حين ال تتجاوز أجور %94ويمثل الفائض الخام لالستغالل والعائد المزدوج أكثر من 

ويبقى حجم كتلة األجور في القيمة .  على التوالي بالنسبة لمجموع االقتصاد34,6% و64,4%مقابل 
 العاملين بالمنازل أجور المضافة لألسر ضعيفا رغم التحسن الطفيف الذي طاله والذي هم باألساس

  .)%10(نجده في بلد كفرنسا ومع ذلك، فإن هذا المعدل يبقى أقل من المعدل الذي . والمقاوالت الفردية

 قتصادي بفضل الطلب الداخلياالانتعاش النمو  .2.2.1
تعزز النمو االقتصادي خالل السنوات األخيرة بفضل دينامية الطلب الداخلي بما فيه استهالك األسر 

 في المتوسط سنويا خالل %7فقد ارتفع الطلب الداخلي، باألسعار الجارية، بنسبة  .واستثمار المقاوالت
-1998 بين 4,2% مقابل 2008-2004 ما بين 9,8%عشرية األخيرة مسجال زيادة تقدر بنحو ال

2003.  

 االقتصاديمساهمة عناصر الطلب في النمو :  21 مبيان
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التكوين الخام لرأسمال الثابت
التجارة الخارجية
اإلستهالك النهائي

  مصدر المعطيات : المندوبية السامية للتخطيط
  

 استهالك األسر مكون أساسي للطلب الداخلي

ب، معدل نمو سنوي قدر بنحو حقق االستهالك النهائي لألسر، باعتباره المكون األساسي للطل
 يمثل ذي وال استهالك األسر أنكما. 2003 و1998 بين  3,1% عوض2008 و2004 ما بين %8,6
 ة نقط5,5مليار درهم، مساهما بنحو   413,6 بلغ، 2008سمي سنة اإل من الناتج الداخلي الخام %60

 .2003 و1998ما بين  نقطة 1,7معدل في النمو االقتصادي مقابل 



 ية والمالية واالجتماعيةنجازات االقتصادإلا: الجزء الثاني 

 65

زى تلك الدينامية في استهالك األسر على الخصوص إلى تقوية سوق الشغل وإلى تطبيق وتع
. 2007 و2005مقتضيات الحوار االجتماعي وإلى اآلثار اإليجابية للمواسم الزراعية إذا استثنينا سنوات 

خم وإلى ويرجع هذا التطور كذلك إلى تعزيز تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج وإلى التحكم في التض
 .التسهيالت لولوج التمويل

، 2007-2004 و2003-1998، بين فترتي 35ويستنتج من خالل تحليل المعامالت الميزاناتية
، النسيج )نقطة  -2,1(  انحناء نسبي، من الغذاء والتبغوتتكون المجموعة األولى ذات. اتجاهين معاكسين

، حيث يرتفع االستهالك بوتيرة جموعة الثانيةالم أما). 0,4-(وتربية األسماك والصيد 0,5-)(والجلد 
البريد و+) 3( والكهربائية الثقيلةالصناعة الميكانيكية فيشمل  سريعة مقارنة مع مجموع المكونات، ةنسبي

، (0,9) الصناعة التحويلية و (0,9) والخدمات لصالح المقاوالتيجارواإل العقارو+) 2,4(والمواصالت 
  +).0,3 (واألنشطة المالية والتأمين

 2007-2004 و2003-1998الفارق بين متوسط المعامالت الميزاناتية بين فترتي :  22 مبيان
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  مصدر المعطيات : المندوبية السامية للتخطيط
  

 ورغم ذلك، تحتل . كما غطت منتجات القطاع الثالث، بنسبة مهمة، تراجع وتيرة النفقات التقليدية
  في المتوسط سنويا27,5%ميزانية األسر بنسبة مجموعة الصناعات الغذائية والتبغ الرتبة األولى ضمن 

 اإليجار وبنسبة أقل مجموعة العقارات و16,4%بنسبة " الفالحة"، يليها فرع 2007-2004خالل الفترة 
 . سنويا10,2%بنحو " والخدمات لصالح المقاوالت

ستهالك  بفعل تحسن المداخيل وتحول سلوك ا جزئيا،ر تراجع معامل ميزانية الغذاءيمكن تفسيو 
 .المنتجات الماليةواألسر نحو مصاريف أخرى خصوصا السيارات والتكنولوجيا 

  االستثمارديناميةاستمرار 

 2003 و1999 بين 5,9% من نموه منتقلة حيث تسارعت وتيرة ،سجل االستثمار دينامية مستمرة
 نقطة بين 1,5ابل  نقطة في النمو اإلجمالي مق4,1 بنحو  بذلك، مساهما2008 و2004 بين 13,7%إلى 

 25,7% عوض 36,3% إلى 36وعلى إثر هذا التطور، انتقل معدل االستثمار الخام. الفترتين السالفتين
 .2003 و1999كمتوسط سنوي بين 

                                                 
 

  .تمثل المعامالت الميزاناتية نسبة النفقات من سلع وخدمات معينة في مصاريف االستهالك اإلجمالي 35
 .للناتج الخام اإلجماليالتكوين الخام لرأسمال الثابت إضافة إلى تغير المخزون نسبة  36
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حيث ظلت . كما لم يعرف توزيع التكوين الخام للرأسمال الثابت تحوالت عميقة خالل تلك المرحلة
لك الصناعة إحدى المكونات األساسية لالستثمار بمساهمة قاربت مجموعة البناء واألشغال العمومية وكذ

في حين ارتفعت االستثمارات .  سنويا10,5% و9,9% بزيادة قدرت بحوالي 40% و50%على التوالي 
 من مجموع التكوين الخام للرأسمال الثابت ما 5,9% في المتوسط ممثلة 8,5%في قطاع الخدمات بنحو 

  .2008-1998بين 

ابل سجل االستثمار في القطاع الفالحي الحصة األقل أهمية في التكوين الخام للرأسمال في المقو
ت حصته في التكوين تراجعو، 2008-1998 ما بين % 0,6بمعدل نمو سنوي متوسط قدر ب الثابت 
 مقابل 2008في سنة  1,8% لتستقر في حدود خالل نفس الفترة،  نقطة2,6  بنحو  للرأسمال الثابتالخام 

  .1998سنة في  %4,4 

 ةمؤسسيوالقطاعات ال االقتصادلرأسمال الثابت حسب فروع ل الخامبنية التكوين :  23 مبيان
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مصدر المعطيات : المندوبية السامية للتخطيط  
 

خالل فترة  ، من مجموع االستثمار اإلجمالي54,7%استثمار الشركات غير المالية نسبة يمثل 
تفعت نسبة التكوين الخام للرأسمال الثابت بهذه كما ار. ، بفعل دينامية الطلب الداخلي1998-2007

 10,3% أي بوتيرة 2003 و1998 ما بين 7,4% عوض 2007 و2004 ما بين 14%الشركات بوتيرة 
وقد مكن هذا التطور تلك الشركات من تقوية حصتها من التكوين الخام . في المتوسط طيلة الفترة المعنية

  .2007 و1998بين  نقطة 6,4ـللرأسمال الثابت اإلجمالي ب

 2007 و1998 بين 7,5% نمو تقدر بـ العقار نسبةاعكما سجل استثمار األسر الموجه أساسا لقط
 هذا التطور إلى التدابير ويعزى. 2007سنة ل من التكوين الخام للرأسمال الثابت اإلجمالي 33%ممثال 

اإلعفاءات ، 37)عمومي-ج فوكاريم وفوكالوصناديق الضمان(المتخذة لتسهيل ولوج األسر للسكن 
 ...).قروض السكنإلى ولوج الالضريبية، تسهيالت 

)  المؤسسات العمومية احتسابدون(كما ارتفع التكوين الخام للرأسمال الثابت لإلدارات العمومية 
 12,4%في حين تراجعت حصتها من التكوين الخام للرأسمال الثابت اإلجمالي لتنتقل من . 5,7%بنسبة 

 .لصالح الشركات غير المالية وذلك الل الفترتين السالفتينخ9,6%  إلى 

                                                 
 

37 Fogarim et Fogalog-Public 
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 االستثمار بفضل الجهود المبذولة لتأهيل النسيج اإلنتاجي وتوسيع قدرات اإلنتاج ديناميةوقد انتعشت 
من جهة مة مناخ األعمال إلنعاش االستثمار الخصوصي ء وبفضل مال من جهة،ودينامية خلق المقاوالت

 في  كذلكوقد ساهم .2008 سنة درهم مليار 32,5ني والخارجي اللذان بلغا حوالي بما فيه الوطأخرى، 
وقد أدت هذه الجهود إلى انخفاض ملحوظ في .  تحديث القطاع المالي ونمو سوق الرساميل،تلك اإلنجازات

  .لنسب الفائدة وتوسيع مجال حصول المقاوالت واألسر على التمويل وكذا تنويع وسائل االدخار والتموي

 109,8 ليصل إلى 2008 و2001 سنويا ما بين سنة 13,4%كما ارتفع االستثمار العمومي بنسبة 
 . مليار درهم

  العمومي تصاعدي لالستثمارمجهود:  24 مبيان
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مصدر المعطيات : وزارة اإلقتصاد و المالية 
 

  الهيكلة المرتبطة بالمخططات االجتماعية والتحرير القطاعيبإعادةويجب التذكير كذلك         
والتدبير المفوض للخدمات ) األجواء المفتوحة والنقل الطرقي والموانئ والسمعي البصري وتاالتصاال(

-طنجة( جديد مؤسسيكما تم تدعيم االستثمار العمومي بإطار ..). الكهرباء والتطهير والماء(العمومية 
حداث صناديق جديدة كبرى وإالتحتية البنيات لل، ومشاريع )رقراقي أبضفتي المتوسط، وكالة تهيئة 

 ...).صندوق التمويل الطرقيوالصندوق الخاص بالسكن (

 منحى تصاعدي لمبادالت السلع والخدمات

إذ . ساهم رصيد المبادالت الخارجية بنسبة ضعيفة في تكوين النمو االسمي خالل العشرية األخيرة
، )نقطة+ 0,4 (1999ت   باستثناء سنوا2008 و1998 نقطة ما بين 1,2كانت مساهمته سالبة بنحو 

  ).نقطة+ 0,4 (2002 و) نقطة(3+ 2001و

- 2003بين عامي  13,1% زيادة بلغتب تصاعديا تحسناالصادرات من السلع والخدمات عرفت و
يقدر ب  معدل نمو عال نسبيا سجلتقد ف الواردات،أما . 2003 و1998 بين عامي %7,8مقابل  2008

 تفاقم من يذل، واالتطورهذا . 2003 و1998بين عامي   6,8%د  بعاألخيرة خالل الفترة  %18,2
لسلع والخدمات وعجزا قدره حوالي ل على الميزان التجاري زاد في الضغطارتفاع أسعار السلع األساسية، 

 .2004نقطة مقارنة بعام 8,6  بـ تدهورأي ،2008 سنة  فيالخام الداخليمن الناتج  %13,5

 من %9,8  طوال الفترة بمتوسط قدرهاعجز األسعار الجارية، ب،لسلع لالميزان التجاريوقد عرف 
 2004سنتي  بين الخام الداخليمن الناتج  19,1%و، 2003 و1998 سنتي بين الخام الداخليالناتج 

 الداخلي من الناتج 7,5%  إلى %4 منتقال من  طوال الفترةاميزان الخدمات فائضبينما حقق . 2008و
  . الفترتينين هاتفي المتوسط خالل الخام
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معدل سجل  للصادرات، 8,5% مقابل 12,6%نمو سنوي للواردات من السلع بنسبة وعلى إثر 
 سنة 69,2% إلى 2001 سنة 48,2% تصاعديا من منحا  العالملالقتصاد المغربي تجاه بقية التبعية
 سنة 48%يصل إلى ل في حين أن معدل التغطية قد انخفض بشكل مطرد، . نقطة21 أي بفارق 2008
 .1998 سنة 69,5% مقابل 2008

  الخامرصيد المبادالت الخارجية بالنسبة للناتج الداخلي :  25 مبيان

-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15

19981999200020012002200320042005200620072008

%

الخدمات

السلع و 
الخدمات

السلع

مصدر المعطيات : المندوبية السامية للتخطيط  
  

 الخام الداخلي من الناتج 5,2%أسفرت مختلف المعامالت الجارية مع بقية العالم عن عجز قدره 
 2001  بين في المتوسط خالل الفترة2,7% وفائض قدره 2007 سنة) 0,1-%( بعد توازن 2008سنة 
 من الناتج 6,1%(ميزان الخدمات بالتطور اإليجابي لالفائض المسجل في الفترة األخيرة ويفسر . 2006و

 عجز  فيخفضمصحوبة ب)  اإلجماليالداخلي من الناتج %8,9(تحويالت الجارية وال ،) اإلجماليالداخلي
 العجز المستمر في الميزان التجاري  بامتصاصمما سمح، )امالخ الداخلي من الناتج 1,3- %(الدخل 
 ).11-%(  للسلع

خالل تتضح  األوروبيين األزمة وانخفاض الطلب من شركائنا بدأت تأثيرات، 2008 وبالنسبة لسنة
 سنة  الثالثة األولى منالفصول خالل ا فائضاألداءاتالحساب الجاري لميزان  سجل وقد . الرابعالفصل
اتساع العجز إلى ويعزى هذا التراجع من ناحية، .  الرابعالفصل عجز كبير في إلىأن يتحول   قبل2008

 لمداخيل األسفار االتجاه التصاعدي توقف إلى، ومن ناحية أخرى ،)28,6%(في التجارة السلعية 
 .المغاربة المقيمين بالخارجوتحويالت 

حجم الواردات لزيادة مماثلة و 23,1% بنسبة الصادرات إلى ارتفاعتفاقم العجز التجاري ويرجع 
، وخاصة خالل النصف م العالمية للمواد الخااألسعارقوة الطلب المحلي إلى جانب ارتفاع لمن السلع نتيجة 

 مليار درهم 3,3 انخفاضا بنسبة وتحويالت المهاجرينر سجلت مداخيل األسفاو. 2008 سنة األول من
 للسنة األولى من العقد، ارتفع ميزان الخدمات بنسبة  وبالنسبةوبالتالي،.  على التوالي مليار درهم2و

 .سجل تباطؤا نسبياحيث ، %7,1

  لالقتصاد  الخام المتاح لدخلاترسيخ وتيرة نمو 

ي ولزيادة أكبر من الدخل األ بأي، 6% معدل نمو نسبته الدخل الخام المتاحشهد  ،1998 سنة منذ
 من 9,1%(الذي يمثل نحو وجارية األخرى مع بقية العالم،  تدعيم ميزان التحويالت النتيجة) %5,5(

  مليار درهم في746,6صل إلى يلمرة  1,9ـ تضاعف الدخل القومي المتاح بقدو . المتاحإجمالي الدخل
 .1998 سنة  في397,2 مقابل 2008سنة 
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و سنوي معدل نمب 2008 و1998قد ازداد إجمالي الدخل القومي المتاح للفرد الواحد بين عامي و 
في حين أن االقتصاد  .1998 سنة  درهم في14.345 درهم بدال من 23.948 ليصل إلى 6,4%قدره 

في الدخل المتاح ستغالل والعائد المزدوج لالالفائض الخام حصة عرفت  ،توسع قويالوطني شهد 
 تزايدنتيجة  2007 سنة في 44,1%  إلى1998 سنة  في51,8% بشكل ملحوظ منااإلجمالي انخفض

 9,9%(، هناك زيادة في المساهمات االجتماعية وموازاة مع ذلك.  البطالةل وانخفاض معدالمأجورين
 ).6,6%(والدخل من الممتلكات )  6,3%(تعويضات العاملين و، )سنويا

 %9,7 فقد ارتفعت بنسبة ،جتماعية وباقي التحويالت الجارية الصافيةاالوبالنسبة للخدمات 
 ويرجع هذا . من الدخل الخام المتاح%7,8 و%5,2لي، وبلغت في المتوسط  سنويا على التوا%11,3و

زيادة التعويضات العائلية وعدد إلى من جهة، إلى إعادة تقييم الفوائد وانخفاض البطالة ومن جهة أخرى، 
 .المتقاعدين خصوصا بعد المغادرة الطوعية للتقاعد

 لتمثل 12,3%يقدر ب ألسر بمعدل سنوي املكية  و على دخلاإلجباريةوقد ارتفعت االقتطاعات 
 على الدخل  الجاريةوارتفعت الضرائب. 1998  خالل سنة12,3% سجلت بعد أن 2007سنة  15,9%

وقد تم تحقيق هذه النتائج بفضل انخفاض .  على التوالي8,5 % و 5,4%بـ والمساهمات االجتماعية
ية وارتفاع أمد الحياة والتقدم التقني في معدل البطالة ومراجعة األجور وتوسيع نطاق التغطية الصح

 .المجال الطبي

 تطور مكونات الدخل المتاح لألسر وقدرتها الشرائية:  26 مبيان
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مصدر المعطيات : المندوبية السامية للتخطيط  
  

 يطبعه سياقوفي ظل . 38 قدرتها الشرائيةفيساهم تحسن الدخل الخام المتاح لألسر بشكل إيجابي 
، مسجلة ارتفاعا متوسطا 1998ة الشرائية لألسر بشكل ملحوظ منذ سنة التحكم في التضخم، ارتفعت القدر

الوقت الذي  في 2007 و1998 ما بين سنتي  3,6%بين الفترتين أي ما يعادل 3,8%  إلى3,4%من
      4,9% .ارتفع فيه حجم الناتج الداخلي الخام بـ

 تعزيز االدخار الخام لألسر

 9% بالنظر إلى معدل نمو سنوي بلغ 2008 و1998 ما بينمرة   2,2تضاعف االدخار الوطني 
سنة 24,8%   المتاح الخام مندخل القومي مليار درهم، معززا بذلك حصته في ال214,7 ىليصل إل
وقد تم توفير معظم هذا االدخار من طرف  .طانق 4 أي بربح قدره 2008سنة  %28,8  إلى1998

 1998 في الفترة ما بين 43,1 % و%  42,3بـ بحصص متتالية تقدر واألسر غير المالية الشركات
 العمومية واإلدارات كقطاع الشركات المالية األخرىة مؤسسيفي حين ساهمت القطاعات ال. 2007و

 .8,1% و%   6,4بحصص تقدر على التوالي بـ

                                                 
 

 .تطور الدخل الخام المتاح بالنسبة ألسعار نفقات استهالك األسر، وهذه األسعار تقاس بمؤشر تكلفة المعيشة 38
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 توزيع االدخار الوطني حسب القطاعات المؤسسية:  27 مبيان
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الشركات شكلت  إلى وقوع تحول عميق على مستوى بنية االدخار الوطني، حيث ارةاإلشوتجدر 

 بالنسبة 34% مقابل %47,8الدخار بمعدل لعلى مستوى أ 2000 و1998غير المالية، ما بين سنة 
 حيث تعززت نسبة 2007 و2001لكن سرعان ما تم تسجيل انعكاس في هذا المنحى ما بين . لألسر
وبذلك سجل معدل االدخار .  بالنسبة للشركات غير المالية%40,9 مقابل %45,5لى  لتصل إاألسرادخار 

 .2000 و1998 ما بين %12,1 مقابل 2007 و2001 ما بين %18قفزة نوعية ليصل إلى معدل 

  سنوات متتاليةستقدرة تمويلية خالل 

االقتصاد الوطني وبذلك استطاع .  مع باقي العالمتالمعامالتم تسجيل نتائج مرضية على مستوى 
 أي ما 2006-2001مليار درهم كمعدل سنوي خالل الفترة  14,5توفير قدرة على التمويل قدرت بـ

 1998 مليار درهم سنة 1,5 من الناتج الداخلي الخام بعدما كان هناك عجز في التمويل قدر بـ%3يناهز 
 .2000 ماليير درهم خالل سنة 5 و1999 مليار درهم سنة 1,6و

 من الناتج الداخلي % 0,1 مليون درهم أي ما يناهز 834 عجزا طفيفا قدر بـ 2007ة سجلت سن
.  من الناتج الداخلي الخام%5,2  ما يعادل مليار درهم أي35 ليصل إلى 2008الخام حيث تفاقم سنة 

 وكذا ويمكن تفسير هذا الوضع باالرتفاع الكبير في أسعار المواد األولية بما في ذلك المنتجات النفطية
 .االنخفاض الخفيف لتحويالت المغاربة القاطنين بالخارج وعائدات السياحة

 قدرة تمويلية بنيوية عكس  على المالية األسر والشركات قطاعتوفرية، مؤسسيحسب القطاعات ال
 األسر زيادة في قدرته على  قطاع شهدحيث.  التي توجد في عجز تمويلي بنيوي غير الماليةالشركات
 مستفيدة 2007 و2001 مليار درهم ما بين 25,1 إلى 2000 و1998 مليار درهم بين 2,5من التمويل 

 2007إال أن هذه القدرة على التمويل عرفت انخفاضا سنة . من دعم عائدات المغاربة القاطنين بالخارج
وحت بين درة على التمويل تراقوخالل نفس الفترة، سجلت الشركات المالية  . مليار درهم8,7لتصل إلى 

الشركات غير المالية عجزا بنيويا في التمويل من ذلك، شهدت عكس وعلى ال.  درهميارات مل8و 5
أما بالنسبة إلى قطاع اإلدارات  .2007 مليار درهم سنة 33 و2002 مليار درهم سنة 3,7يتراوح بين 
 من تعزيز 2008و 2007 فقد تمكنت سنتي ،1999 سنة باستثناءوالتي تشهد عجزا بنيويا العمومية، 

  .قدرتها على التمويل
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 قدرة أو حاجة تمويل القطاعات المؤسسية:  28 مبيان
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مصدر المعطيات : المندوبية السامية للتخطيط  
  

  ساهمة مهمة للقطاع المالي في النمو االقتصاديم .3.1

مكنت اإلصالحات المتخذة خالل السنوات األخيرة من توطيد التطور واالستقرار المالي وذلك 
 . الدوليالمعتمدة على الصعيد بنكي لمعايير تقارب المعايير باعتماد القطاع ال

االقتصادية جزات  يساهم بشكل فعال في المنهذا القطاع خالل السنوات األخيرةونتيجة لذلك، أصبح 
كون القطاع، أوال، فاعال اقتصاديا ذا قيمة مضافة دائمة النمو، وثانيا، في تتجلى هذه المساهمة  و.لبالدنا

ستهالك واالستثمار كما يشهد على ذلك االنتعاش المستمر للقروض المقدمة لالقتصاد رغم مرافقا لال
 .2008التراجع المسجل سنة 

وتشكل مقاومة القطاع لألزمة الحالية والتحسن المستمر لمؤشرات القطاع البنكي عامال مشجعا 
 تهمتقارب مع المعايير الدولية التي للسلطات العمومية الختيار سياسة مناسبة لهذا القطاع ومتابعة مسلسل ال

غير أن توطيد دوره في عملية تراكم رأس المال وتحسين اإلنتاجية .  للقطاعمؤسسياإلطار القانوني وال
 ةتوازن أحسن بين التمويل عن طريق األسواق الماليضمان يتطلب متابعة اإلصالحات في اتجاه 

  .والوساطة البنكية

مويل، على صعيد مختلف االستراتيجيات القطاعية التي تم وضعها حديثا لتاكما تدل أهمية احتياجات 
،على المجهودات المبذولة )لخإ...المخطط الطاقي انبثاق والمخطط األخضر، مخطط(من طرف الحكومة 

إلطار، تبقى هوامش تحسين السوق المالية في مجال تمويل الشركات  افي هذا. فيما يخص تراكم الرأسمال
خار على المدى الطويل ذات أهمية بالغة، كما تكتسي ضرورة تطوير أساليب التمويل البديلة وتعبئة االد

  .والمتطورة طابعا استعجاليا

  مساهمة مهمة للخدمات المالية في النمو االقتصادي .1.3.1

حيث يتبين من .  القطاع هذامستمر ألهم أنشطةالتطور الالمؤشرات العامة للقطاع المالي تبرز 
أن القيمة المضافة بالسعر الثابت لقطاع " المؤسسات المالية"بة العمومية وخاصة حساب معطيات المحاس

 والذي يفوق 2008 و2004ما بين % 8,6األنشطة المالية والتأمين قد حققت معدل نمو سنوي وصل إلى 
قيمة وقد تحسنت حصة أنشطة القطاع المالي من ال%). 4,5 ( اإلجماليةبكثير معدل نمو القيمة المضافة
 .2008سنة % 6,3 إلى 1998سنة % 5,4المضافة اإلجمالية لالقتصاد من 
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، من 2007 مليار درهم سنة 46,6كما تمكن قطاع األنشطة المالية والتأمين، بفضل إنتاج يقدر ب 
 أتاح هذا اإلنتاج تسجيل فائض خام  وقد. درهمات مليار10خلق طلب وسيط بالقطاعات األخرى يقارب 

 مليار درهم، أي ما يمثل 9,5 من األجور تبلغ لمداخي و مليار درهم26,3ل إلى حوالي الستغالل يصل
ويستحوذ الفائض . من كتلة األجور% 4,7الستغالل اإلجمالي ولمن الفائض الخام % 7,7على التوالي  

ل وبذلك بلغ معد. بالنسبة لألجور% 29من القيمة المضافة في المتوسط مقابل % 69الستغالل لالخام 
كما تزايد . بالنسبة لمعدل الهامش% 68,3في المتوسط خالل هذه الفترة مقابل % 78,4القيمة المضافة 
في المتوسط على التوالي وبلغت القدرة % 2,9 و%6,6 االستثمار للقطاع بمعدل نسبةاالدخار الخام و

 .لمتوسط مليار درهم في ا6,5على التمويل 

. ي مساهمته في مبادالت الخدمات، خاصة خدمات التأمينوتتجلى أهمية القطاع المالي أيضا ف
 مقابل 2008 مليون درهم سنة 798ووصلت مداخيل االستغالل لهذه الخدمات، حسب مكتب الصرف إلى 

 المبادالت الخاصة بخدمات التأمين التزايد تطوركما يتبين من خالل .  مليون درهم بالنسبة للنفقات984
حيث سجلت صادرات هذه  .عيد الصادرات أو الواردات منذ بداية هذا العقدالمستمر المسجل سواء على ص

بالنسبة لقيمة % 9 مقابل 2008-1998خالل الفترة % 9,6 بلغتنمو سنوي متوسط وتيرة الخدمات 
 .الواردات

ورغم هذا التطور المتسارع، تبقى أنشطة الخدمات المالية موجهة بالخصوص نحو السوق الداخلية 
من قيمته المضافة في % 4,5من إنتاج القطاع ويقل عن % 3,4مبادالت خارجية ال يتعدى مقابل حجم 

 .2007 و1998المتوسط ما بين 

    لمتطلبات السيولةمستجيبة سياسة نقدية توسعية  .2.3.1

.  واتجهت أسعار الفائدة نحو مستويات أكثر ارتفاعا2008استمر تراجع السيولة البنكية خالل سنة 
ية سيولة البنوك، المقيم على أساس المعدالت الجارية في نهاية الشهر، نموا سالبا حيث سجل معدل وضع

 2007سنة % 1,8 مليار درهم وذلك بدل 46,4 مليار درهم إلى 47,7  منتقال من -%2,9 بقيمة 
  .2006سنة % 22,9و

ع الموجودات  أساسا بتراجةوتعزى هذه الوضعية إلى أثر العوامل المستقلة للسيولة البنكية المرتبط
 بنسبة  مداخيل األسفاروتراجع% 24,3حوالي الخارجية الصافية نتيجة تفاقم عجز الميزان التجاري ب

وانكماش مداخيل االستثمار والقروض الخاصة % 3,6 نحووتحويالت المغاربة المقيمين بالخارج ب% 5,6
 مليار درهم بدل 54,6اري إلى موازاة مع ذلك، ارتفع متوسط االحتياطي اإلجب%. 21,4 نسبةاألجنبية ب

نتيجة لذلك بقيت السوق النقدية في . نظرا لالرتفاع المهم للقروض الممنوحة+%) 9,2( مليار درهم 50
 وفائضا 2007 مليار درهم سنة 2,3 بدل 2008 سنة  مليار درهم8,2وضعية عجز في السيولة قدر ب 

 .2006 مليار درهم سنة 7,7بلغ 

أجل تزويد السوق بالسيولة الالزمة من ة تدخالت متكررة لبنك المغرب هذه الوضعيتطلبت و قد 
 تزويد السوق بالسيولة، تدخل بنك وبهدف. والمحافظة على معدالت فائدة تتماشى وأهداف السياسة النقدية

 أيام بمبلغ أسبوعي وصل في المتوسط 7المغرب عن طريق التسبيقات في إطار طلبات العروض لمدة 
 مليار درهم، أي ما يعادل معدل 24,8يار درهم لالستجابة للطلب الذي بلغ في المتوسط  مل11,3إلى 
كما لجأت .  مليار درهم كمبلغ معروض4,6التي مثلت و 2007سنة % 37,6بدل % 45,4  قدرهتغطية

 .  مليون درهم70 ساعة بمبلغ يومي متوسط وصل إلى 24البنوك أيضا للتسبيقات لمدة 
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نحى التصاعدي لسعر الفائدة ما بين البنوك، التجأ بنك المغرب إلى آليات ضبط من الموبهدف الحد 
وقد همت هاتين العمليتين كمعدل يومي . أخرى  كعملية مبادالت الصرف وعملية اتفاقية إعادة الشراء

في نفس السياق وللحد من عجز سيولة النظام البنكي، خفض .  مليون درهم على التوالي172 و668مبلغ 
 شتنبر 4المطبقة منذ % (16,5نك المركزي، ولثالث مرات متتالية، نسبة االحتياطي اإللزامي من الب

% 10إلى انتهاء ) 2009منذ بداية % (12إلى ثم ) 2008اعتبارا من فاتح يناير % (15إلى ) 2003
 . مليار كضخ إضافي إجمالي24، أي ما قيمته )2009انطالقا من فاتح يوليوز (

لدى بنك المغرب، وانخفاض نسبة االحتياطي اإللزامي، فقد ظل بنوك تمويل العادة إرغم عمليات و
% 3,29مقابل  2008سنة % 3,37معدل سعر الفائدة اليومي ما بين البنوك في تصاعد مستمر ليصل 

سي لبنك يوقد ساعد على هذه الوضعية ارتفاع سعر الفائدة الرئ. 2006سنة % 2,58 و2007سنة 
نفس المنحى ميز متوسط  . على إثر تزايد مخاطر التضخم2008طة خالل شهر شتنبر  نق25ـالمغرب ب

ما بين دجنبر % 3,18إلى % 3,16 الذي انتقل من 39معدالت الفائدة اليومية داخل السوق اإلنتظارية
  . 2008 و2007

   للقطاع البنكي في تمويل النمومتواصلةمساهمة  .3.3.1

 د  في تمويل االقتصا40أهمية القروض البنكية

 القروض التي منحت حوالي حجم فقد بلغ. في تمويل االقتصاد رئيسي دورلعب واصلت البنوك 
من الناتج % 75,4، أي ما يعادل 2007 مليار درهم سنة 422,6، مقابل 2008 مليار درهم سنة 519.3

خالل سنة % 29,4بعد % 22,9، أي بزيادة 2007سنة % 68,6 مقابل 2008الداخلي اإلجمالي سنة 
القروض الممنوحة لالقتصاد إلى الظروف االقتصادية، ولكن وتيرة ويعزى التباطؤ الملحوظ في . 2007

 التي أرغمت البنوك على رفع 41يةزكذلك إلى العناصر التنظيمية والهيكلية مثل مراجعة القواعد اإلحترا
حيث ستبلغ نسبة زل الثانية  با، استعدادا لالمتثال التفاقية2008اعتبارا من نهاية % 10نسبة المالءة إلى 

 %.12المالءة 

، 2008 مليار درهم سنة 96,7ـالقروض الممنوحة لالقتصاد من قبل البنوك ببذلك ارتفعت و
  االستهالكشهدت قروض التجهيز وقروضو .%27,5 قروض العقار التي ارتفعت ب وهمت باألساس

أما . 2007 خالل سنة %41,4 و%27,3 مقابل 2008سنة على التوالي % 27,6 و%19ارتفاعا بـ
سنة % 11,3 مقابل 2008سنة %22فيما يخص القروض المتعلقة بتسهيالت الخزينة، فقد ارتفعت بنسبة 

  .من مجموع القروض الممنوحة% 27,2، مسجلة بذلك حصة 2007

، محافظة بذلك على %11,3بدل % 22وفيما يتعلق بقروض الخزينة، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 
  .%27,2جموع القروض الممنوحة بنسبة حصتها في م

                                                 
 

39 Marché des repos 
  .القروض الممنوحة للشركات ولمؤسسات التمويل وللخواص 40
تماشيا مع مقتضيات % 12 ليستقر  في 2008ابتداء منذ فاتح دجنبر % 10دنى لهذه النسبة بـ قرر بنك المغرب الرفع من الحد األ 41

  .IIمؤتمر بال 
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  تحسين جودة حصيلة البنوك

 ،بنك المغربمن قبل كحد أدنى  %10، المحدد في 2008 المغربية سنة 42بلغ معدل مالءة البنوك
كما يمكن تقييم . 2007 نقطة بالمقارنة مع المستوى المسجل سنة 1,1 بارتفاع قدره ،%11,7حوالي 

 مليار درهم، 31,2 والتي تبلغالل انخفاض حجم الديون المعلقة األداء من خبنوك لاتحسن جودة أصول 
كما أن هذه . 2004سنة % 9,5 و2000سنة % 7,9من الناتج الداخلي الخام، مقابل % 4,5أي ما يعادل 

 2000سنة % 15,3 عوض 2008من مجموع القروض الممنوحة سنة % 6تمثل سوى  الديون ال
% 96 بلغت نسبة تغطية الديون المعلقة األداء بواسطة المؤونة ،ع ذلكبالموازاة م. 2004في % 19,5و

 .2004سنة % 70 و2007سنة % 90مقابل 

 استمرار نجاعة عملية الوساطة البنكية

سنة % 71 نقطة ليصل إلى 5,2سجل معامل تحويل الموارد إلى قروض لالقتصاد زيادة قدرها 
ويتجلى هذا التحسن واضحا . اط الوساطة البنكية، مما يدل على تحسين ملموس على مستوى نش2008

 نقطة، 2,7من خالل ارتفاع حصة القروض الطويلة ومتوسطة األجل في مجموع القروض الممنوحة ب 
 .وكذلك من خالل مواصلة تطهير حصيلة البنوك وتحسين إدارة المخاطر

 خصوصا العقارية منها، ولقد واكب دينامية تحويل الموارد لتلبية الطلب المتزايد على القروض،
نمو الودائع تحت الطلب وتيرة تغيير ملحوظ على مستوى بنية الودائع التي أبانت عن تراجع ملحوظ في 

وبالموازاة مع ذلك، ارتفع معدل نمو الودائع ألجل . 2007سنة % 26مقابل % 7,6التي ارتفعت ب 
. نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الدائنة% 26,2وسندات االستحقاق الثابت بأكثر من نقطتين، حيث انتقل إلى 

في نفس السياق سجلت باقي الموارد المؤدى عنها، خصوصا شهادات الودائع والحسابات على الدفتر، 
 . مليار درهم92لتصل إلى % 29,2نموا ملحوظا قدره 

د تمويل ولقد قاد التغيير الذي طرأ على بنية الوساطة البنكية إلى ارتفاع طفيف في أسعار فوائ
االقتصاد وكذا في تكلفة الموارد، حيث ارتفعت معدالت الفائدة المطبقة على ودائع ستة أشهر وودائع سنة 

 %.3,91 و%3,67إلى % 3,58 و%3,42 نقطة أساس على التوالي، منتقلة من 25 و16ب 

لحسابات وكذا ابنوك  على الحسابات على الدفتر لدى لالمطبقة الفائدة ت نفس المنحى ميز معدال
كما .  نقطة أساس73 و60على الدفاتر لدى صندوق التوفير الوطني، والتي ارتفعت على التوالي ب 

، أن معدل سعر 2008 الرابع من سنة الفصليتضح من خالل المسح الذي قام به بنك المغرب خالل 
الماضية حيث لم  نقطة أساس مقارنة مع السنة 26الفائدة المرجح لمجموع القروض، سجل ارتفاعا قدره 

 28بمقدار الذي ارتفع وقد هم هذا االرتفاع أساسا معدل فوائد القروض العقارية % 6,33 هذا السعر يتعد
  .نقطة أساس

في تمويل االقتصاد بالرغم من ركود للطلبات العمومية لالدخار مساهمة فعالة  .4.3.1
  رصة القيمبو

ن السوق تميز أيضا بانتعاش ، إال أ2008على الرغم من تراجع سوق البورصة خالل سنة و
 مليار 9,9فقد وصل حجم اإلصدارات عن طريق الطلب العمومي لالدخار حوالي . ملحوظ للسوق األولية

 %.42، أي بزيادة 2007 مليار درهم سنة 6,92 مقابل 2008درهم خالل سنة 

                                                 
 

42 Solvabilité 
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 درهم نقدا  مليار4,6 مليار درهم، بما في ذلك 6,6بلغت إصدارات مساهمات في الرأسمال حوالي 
وقد استفاد من هذا االرتفاع، على صعيد المساهمات النقدية، أساسا كل . 2007 مليار درهم سنة 3مقابل 

 مليون درهم على التوالي، 758 مليار درهم و2,9من قطاع العقار وقطاع التمويل اللذين استحوذا على 
 داخل سوق أسمال الشركاتمن مجموع مبالغ المساهمات النقدية في الرفع من ر% 80أي بنسبة 
 .2008 في سنة البورصة

 2,7 مليار درهم عوض 3,2كما سجل حجم إصدارات السندات المدرجة ارتفاعا مهما ليصل إلى 
من % 46 مليار درهم، أي 1,5القطاع البنكي من هذه اإلصدارات وبلغت حصة . 2007مليار درهم سنة 

وقد تم اكتتاب السندات المصدرة لمدة .  الكبرىركاتلصالح الش% 42 مقابل 2008المبلغ المطلوب سنة 
 نقطة أساس مقارنة 125 و65 سنوات مع متوسط فائدة يتراوح فارقه ما بين 10 و5تتراوح ما بين 

على الرغم من هذا التوسع، يبقى حجم التمويل عن طريق إصدار  .بمعدل فائدة سندات الخزينة لنفس المدة
  .بالنسبة للقروض البنكية% 76من الناتج الداخلي اإلجمالي مقابل % 1,7السندات ضعيفا حيث ال يتعدى 

   لقطاع رأسمال المخاطرة في تمويل المقاوالتأكبرمساهمة  .5.3.1

 صناديق جديدة ليصل العدد اإلجمالي 4، وذلك بإنشاء تطورهواصل قطاع رأسمال المخاطر 
  مختصة7 عامة و13ما في ذلك ، ب2007 سنة 17 مقابل 2008 صندوق سنة 20للصناديق المحدثة إلى 
ويبلغ متوسط حجم الصناديق . البنية التحتية والسياحة وعلوم والهندسة والمعلومات في قطاعات تكنولوجيا

 والتي 2007مقارنة مع متوسط حجم صناديق سنة % 43انخفاض قدره ب مليون درهم أي 523الجديدة 
 .م مليار دره2,5 و مليار درهم1ب  صندوقين إحداثشهدت 

 صندوق في متم سنة 38(على الرغم من كون عدد الصناديق أقل مما هو عليه في الجارة تونس و
درهم ماليير  8ة من طرف قطاع رأسمال المخاطرة بالمغرب تجاوز أ، إال أن حجم األموال المعب)2007
ار درهم أي  ملي4,4كما بلغ متراكم األموال المستثمرة . 2008 خالل سنة عبئت مليار درهم 2,8منها 
 .  مليون درهم للصندوق207بمعدل  أي من متراكم مجموع األموال المحصل عليها% 50

، تبقى مساهمة رأسمال المخاطرة في تمويل االستثمار خالل سنة المحققعلى الرغم من التقدم و
من األموال % 10 مليون درهم من االستثمارات أي 239% (0,2 جد هامشية حيث ال تتعدى 2008

، فإنه في نفس الوقت يخفي وجود  الزالت في بدايتهاالصناعةأن وإذا كان هذا الرقم يعكس ). ةأعبالم
 .  عقبات كثيرة

  تعزيز مؤشرات التنمية البشرية .4.1

 تحسن مستويات المعيشة .1.4.1

  تحسن الدخل وتراجع الفقر والهشاشة

فردي المتاح بنسبة ، حيث ارتفع الدخل ال2008سجلت القدرة الشرائية لألسر تحسنا ملحوظا سنة 
.  درهم23.948 درهم إلى 17.158 منتقال من 2008 و2003 في المتوسط السنوي بين سنة 6,8%

، فقد تحسنت القدرة %2,1وباعتبار معدل التضخم في المتوسط السنوي خالل هذه الفترة في حدود 
  . سنويا%4,6الشرائية للساكنة بنسبة 
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 تطور الدخل الوطني الفردي المتاح:  29 مبيان
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  مصدر المعطيات : المندوبية السامية للتخطيط  
  

 نقطة بين سنة 6,3تراجع معدل الفقر بمع وإجماال، تزامن االرتفاع المستمر للدخل الفردي المتاح 
200743 سنة %9 إلى 2001 سنة %15,3حيث انتقل معدل الفقر النسبي من . 2007 و2001

 ونتيجة .
 . مليون من الهشاشة1,2 و الخروج من الفقر من مليون مغربي1,7لذلك،  تمكن 

حيث انتقل معدل .  الحضري والقرويينوقد هم هذا التحسن في مستوى المعيشة كال من الوسط
أما في الوسط القروي، فقد . 2007 سنة %4,8 إلى 2001 سنة %7,6الفقر بالوسط الحضري من 

 الفترة، وهو ما  خالل نفس%14,5 إلى %25,1تراجع الفقر بوتيرة أسرع، حيث انتقل معدل الفقر من 
، فبالرغم 44أما معدل الهشاشة.  نقطة فقط في الوسط الحضري2,8 نقطة مقابل 10,6يعادل انخفاضا بـ

 في المناطق %12,7 مقابل %23,6:   نقطة، فقد بقي مرتفعا في المناطق القروية5,3بـ من تراجعه
ية توزيع الثروات، وهو ما تبقى انعكاسات تحسن مستوى المعيشة محدودة بالنظر إلى كيفو. الحضرية

  .يؤكده االستقرار النسبي لمعدل التوزيع

  تباينات الدخل والنفقات

، بلغ متوسط الدخل 2007-2006حسب نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة األسر لسنة 
 درهما في الوسط 6.124 و على المستوى الوطني2007 درهما سنة 5.308الشهري لألسرة الواحدة 

 من الساكنة تعيش بدخل أقل %37كما أن ما يقارب .  درهما في الوسط القروي3954مقابل الحضري 
 10.000 فقط يتمتعون بدخل يفوق %11,5 درهما و6.000 بدخل أقل من %72 درهما و3000من 
 .  درهما

 من %38,2 من الفئات األكثر غنى تتمتع بـ%10أما فيما يخص التوزيع االجتماعي للدخل، فإن 
 من الفئات األكثر %20 كما تستحوذ.  من الفئات األقل غنى%10 فقط لـ%2,2 الدخل مقابل مجموع

 من األسر %80كما أن .  من الفئات األقل ثراء%20 لصالح %5,4 من الدخل مقابل %52,6غنى على 
 درهما بالوسط 7.708( درهما على المستوى الوطني 6.650يحصلون على دخل شهري أقل من 

  ). درهما بالوسط القروي5.163الحضري و

                                                 
 

 .2007النتائج األولية للبحث الوطني حول مستوى معيشة األسر لسنة  43 
لدولي، فإن اإلنفاق الفردي للساكنة الهشة تتراوح فحسب مقاربة البنك ا. هو نسبة الساكنة غير الفقيرة ولكن مهددة بالسقوط في الفقر  44

  . مرة من هذه العتبة1,5بين عتبة الفقر و



 ية والمالية واالجتماعيةنجازات االقتصادإلا: الجزء الثاني 

 77

 حصص الفئات العشرية للساكنة في مجموع الدخل:  30 مبيان
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  مصدر المعطيات : المندوبية السامية للتخطيط
 

 من النفقات %48,1 األكثر غنى يستهلكون %20وبالنسبة للتباينات من حيث النفقات، فإن 
در اإلشارة أيضا إلى وتج . فقط من مجموع النفقات%6,5 األكثر فقرا فيتقاسمون %20اإلجمالية، أما 

 من الساكنة %10 و األقل غنى من الساكنة%10 بما أن حصة 2007 و2001استقرار التباينات بين سنة 
 .  على التوالي%32 و%2,6األكثر غنى في مجموع النفقات بقيت ثابتة في حدود 

 1,9قرت في قروي والتي است والحضريالينطبق أيضا على نسبة النفقة الفردية بين الوسطين  هذاو
ومن جهة أخرى، يوضح منحنى انعكاس . 0,4الذي ظل في حدود " جيني"توزيع الدخل مؤشر على و

، كانت لصالح الفقراء والفئات الهشة والميسورين 2007 و2001النمو أن نفقات االستهالك، بين سنة 
حيث تفوق . لقرىكما أن التباينات كانت أكثر حدة في المدن منه في ا. على حساب الطبقات الوسطى

 أضعاف حصة خمس 9,5حصة الخمس من الساكنة األكثر ثراء من كتلة الدخل في الوسط الحضري 
 . في الوسط القروي أضعاف8الساكنة األكثر فقرا مقابل 

 تطور سوق الشغل .2.4.1
سجل سوق الشغل خالل السنوات األخيرة تطورا ملحوظا، حيث ساهمت الدينامية الجديدة لالقتصاد 

 المشاريع الكبرى لتحديث  في هذه الدينامية إلىفضليرجع الو.  مهمة فرص عملإحداثي فالوطني 
  .  االستثمار واألعمالمناختحسين كذا  مختلف القطاعات اإلنتاجية وتأهيلوتعزيز البنية التحتية و

.  وانخفاض معدل البطالةالشغل بدورها في تعزيز فرص ىذلك، ساهمت تدابير أخرباإلضافة إلى و
 ة على مستوىماالحكالمأجور والشغل الذاتي وتحسين الشغل رتكز هذه التدابير باألساس على تشجيع وت

 .المغربب الشغلسوق 

 سنة  مع مقارنة)%9,8 (2007 سنة نقطة 0,1معدل البطالة بنسبة لبعد ارتفاع طفيف  و،وهكذا
المعدل وقد استمر هذا .  نقطة 0,2 انخفاضا بنسبة 2008 سنة الشغلسوق فقد سجل  ).9,7%( 2006

خالل الفترة ذاتها من السنة  %9,1 مقابل 2009 سنة الثاني من الفصل خالل %8 إلى في التراجع
 بوالشبا) %20,3( بين النساء ا خاصةمرتفعيزال  ال إال أن معدل البطالة في الوسط الحضري. الماضية
 .)%19(والعليا ) %20,6( الشواهد المتوسطة يحامل

 الشغل باألساس إلى الظرفية المالئمة سوقعلى مستوى  اإلنجازات هذه تعزى ،وعلى العموم
 %16 مقابل 2008 سنة األول من الفصل خالل %26,8 الذي سجل تطورا ملحوظا بلغ يالفالحقطاع لل

 فرصة 196.000 (232.000وهكذا بلغ عدد مناصب الشغل المحدثة . 2008 سنةخالل نفس الفترة من 
 وظيفة في قطاع البناء واألشغال 41.000 األسماك وصيدلزراعة والغابات وعمل في قطاعات ا

 .)موميةالع
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الفصل  بالمغرب خالل لشغسوق العلى  لألزمة المالية ةالمباشر  اآلثارتقلصت ذلك،وعالوة على 
 بما يقطاع الصناعال لم يفقد  نفس السنة، حيث مناألولالفصل  مقارنة مع وضعية 2009 سنةمن الثاني 

) باديةفي ال 30.000-و في المدن 23.000(+   منصب الشغل7.000 عة التقليدية إال الصنافيه
 .2009 سنةمن الثاني الفصل خالل شغل منصب  60.000  مقابل 

  التربية والتكوين ضرورة مواصلة إصالح ورش  .3.4.1

   نتائج دون مستوى الجهود المبذولة:  التعليم األولي واألساسي

تطورات هامة على ، 2001، منذ تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة سجل التعليم األولي
ووصل عدد األطفال المتمدرسين في التعليم األولي  .الرغم من وجود بعض العوائق في السنوات األخيرة

 على الصعيد الوطني %63,8 أي بمعدل تمدرس يصل إلى 2008/2009 طفل سنة 721.835إلى 
على العموم وإلى  %68وفي الوسط الحضري، ارتفعت هذه النسبة إلى . فتيات بالنسبة لل%55,1و

ويبقى الوضع أكثر تعقيدا في الوسط القروي على الرغم . 2008/2009 بالنسبة للفتيات سنة  69,5%
 .)2008/2009 سنة %42,5 و2000/2001 سنة %38,3(من تسجيل تحسن طفيف 

تعليم في مجال حمالت التوعية وتكوين المدرسين ورغم المجهودات المبذولة من طرف قطاع ال
والمدرسات وفتح أقسام للتعليم األولي داخل المؤسسات العمومية خصوصا في المجال القروي، لم يتم 

 . في الميثاق الوطني للتربية والتكوينمقررا كما كان 2004تعميم التعليم األولي سنة 

 ت عند الفتيا%89,9إلى  و إجماال%91,4إلى  سنة 11 و6ووصل معدل تمدرس التالميذ ما بين 
 عند %91,4 وإلى %91,7صل هذا المعدل إجماال إلى  و،حضريوبالوسط ال. 2008/2009سنة 

 هناك ل سنة الحد األقصى وال تزا11 و6وقد بلغ معدل تمدرس األطفال مابين  .خالل نفس الفترةفتيات ال
األطفال  ويتعلق األمر بأطفال الشوارع و.ن التمدرس الباقية من األطفال في سالنسبةصعوبات لتمدرس 

 .األطفال المنحدرين من األسر المعوزةالقروية وأطفال األسر  والمعاقين

 حيث وصل العدد اإلجمالي لمؤسسات التعليم ،وقد تطلبت هذه التطورات تنفيذ مشاريع كبرى  
 مدرسة 6.213 مدرسية مقابل  وحدة13.401 مدرسة و7.054 إلى حوالي 2008/2009االبتدائي سنة 

وفي الوسط القروي، وصل عدد . %1,4 بلغ في المتوسط ا مسجال بذلك ارتفاعا سنوي2000/2001سنة 
  .2001-2000 مدرسة سنة 3.659 مقابل 2009-2008 سنة 4.383المدارس إلى 

 %70,2 سنة 14 إلى 12وفيما يخص التعليم الثانوي اإلعدادي، بلغ معدل تمدرس األطفال من 
على التوالي سنة  %52,7 و%60,3 مقابل 2008/2009 عند الفتيات سنة %64,8 وإجماال
 عند الفتيات مقابل %42,7 إجماال و%52,1النسبة في الوسط القروي إلى  هذه وصلتو. 2000/2001
 .2000/2001 على التوالي سنة  %27,9 و37,5%

 سنة تحسنا ملحوظا 17 و15ل مابين  وعلى مستوى الثانوي التأهيلي، سجل معدل تمدرس األطفا
 إلى %32,2 إجماال ومن 2008/2009 سنة %49,9 إلى 2000/2001 سنة %37,2حيث انتقل من 

الحضري وبين و القروي ينوتات بين الوسطا التفتستمر وعلى الرغم من ذلك . لدى الفتيات45,6%
  .  الجنسين وذلك بسبب التطور المحدود لهذا السلك بالوسط القروي 

حيث بلغ معدل الرسوب في المتوسط . ورغم كل هذه االنجازات، تبقى بعض المؤشرات جد ضعيفة
  في التعليم الثانوي اإلعدادي% 15,2 في التعليم االبتدائي و%12,3 حوالي 2008/2009سنة 

إلعدادي  في التعليم الثانوي التأهيلي مع تسجيل معدل مرتفع بالنسبة للسنة الثالثة من التعليم ا%19,2و
  .)%28,4 نأكثر م(
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 فتيات %10: ويبين التحليل حسب الجنس أن الفتيان معرضون أكثر للرسوب مقارنة مع الفتيات
 %15,3 والتعليم اإلعداديب فتيان %18,2 فتيات مقابل %11,5 والتعليم االبتدائيب فتيان %14,4مقابل 

  . فتيان في التعليم الثانوي%22,9فتيات مقابل 

 في التعليم %13,1 و في التعليم االبتدائي%4,6 سجل في المتوسط دلهدر المدرسي، فقأما معدل او
من بين األسباب التي تفسر هذا المعدل المرتفع  و.هيليأ في التعليم الثانوي الت%14,1 والثانوي اإلعدادي
 ين التلميذالعالقة ب(ضعف جودة التعليم وخدمات النقل خصوصا في المناطق القروية  وهناك فقر األسر

ازدحام  ومة المرافق المدرسية مع متطلبات األطفالءانعدام اآلالت البيداغوجية وعدم مال ومدرسيهو
  .   )...األقسام وغياب المدرسين وضعف الشبكة الطرقية ووسائل النقل العمومية في الوسط القروي 

 التعليم العالي 

 2007/2008  سنةطالب 392.324 التعليم العالي الخاص والعمومي إلى طلبةوصل عدد 
 سنوي متوسط يصل ع أي بمعدل ارتفا1999/2000سنة طالب  296.000 مقابل ) منها فتيات46,9%(

 في المؤسسات %6,4 و في التعليم العالي الجامعي%72 : النحو التاليى علالطلبةوينقسم . %4إلى 
 في مؤسسات التكوين %15,2اغوجي والعمومية غير التابعة للجامعات بما فيها مؤسسات التكوين البيد

 . في التعليم العالي الخاص %6,4المهني ما بعد مرحلة الباكلوريا و

 منها %30 )2007/2008 مقعد سنة311700( مؤسسة 322ويضم التعليم العالي العمومي 
ويضم التعليم العالي . 1999/2000 مؤسسة فقط سنة 73جامعة مقابل 15ـمؤسسات جامعية تابعة ل

 منها 2007/2008 سنة طالب 44.512 عدد التالميذ المسجلين بها بلغو.  مؤسسة460ص الخا
  .المهني الخاص ما بعد الباكلوريا في التكوين طالب 19.444

   المدرسي هدرتراجع نسبة األمية ودعم برامج محاربة ال

 ة التنميباعتبارها عائقا أمام إستراتجية مندمجة لمحاربة األمية 2002وضعت الحكومة منذ 
 تحسن متزايد ساهم فيمما لبالدنا، حيث تم تكثيف برامج محاربة األمية االجتماعية  واالقتصادية

 شخص سنة 286.425انتقل عدد المستفيدين من دروس محو األمية من و. لمؤشرات األمية
وصل عدد و. %127 مسجال بذلك ارتفاعا يفوق 2007/2008  سنة 651.263 إلى 2002/2003
 في الوسط الحضري خالل نفس 325.880 شخص مقابل 319.006إلى  يدين في الوسط القرويالمستف
 543.057 أي حوالي 2007/2008 سنة %83وناهزت نسبة مشاركة النساء في هذه الدروس . السنة

  .  في الوسط القروي247.932امرأة منها 

مارهم عشر سنوات وما  فوق  الذين تبلغ أع45االنجازات إلى تراجع نسبة أمية األشخاصهذه وأدت 
 في %27,7 ( نقطة 2,6 أي بانخفاض يعادل 2004سنة  %42,7 مقابل 2007 سنة %40,1لتستقر في 

 %53,1 عاني النساء أكثر من األمية حيث أنتو. ) في الوسط القروي%56,1الوسط الحضري مقابل 
 بالنسبة للنساء %71,8وي إلى النسبة في الوسط القر هذه تصلو.  من الرجال%26,1منهن أميات مقابل 

يرة بومن أجل القضاء على األمية،  بذلت السلطات العمومية مجهودات ك. بالنسبة للرجال %38,2مقابل 
 179.108وهكذا وصل عدد المستفيدين من دروس التربية غير نظامية إلى . ر المدرسيدلمحاربة اله
  .%39تصل نسبة مشاركة النساء إلى  و2007/2008شخص سنة

                                                 
 

 .حسب آخر معطيات المندوبية السامية للتخطيط 45
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  طفل32.419 إلى 2007/2008أما عدد المستفيدين من برنامج الفرصة الثانية، فقد وصل سنة 
وتمثل . %65نجاز يصل إلى إ بمعدل ) في الوسط القروي16.670 و في الوسط الحضري15.749(

يم أما نسبة إدماج المستفيدين من برنامج الفرصة الثانية في التعل.  من مجموع المستفيدين%55الفتيات 
 شخص 13.433 أي حوالي 2007/2008 سنة %41النظامي وفي التكوين المهني فقد وصلت إلى 

  . في التكوين المهني 3.486 و منهم في التعليم النظامي9.946

 المدرسي خاصة عن طريق برنامج الدعم هدروقد ارتفع عدد المستفيدين من برنامج الحد من ال
 فتاة بمعدل إنجاز وصل إلى 52.601 منها 146.689 إلى 2007/2008المدرسي خالل السنة الدراسية 

 .%68حوالي 

ا المدرسة قط إلى يلجو سنة والذين لم 14 و9 أعمارهم مابين حوصلت نسبة األطفال الذين تتراوو
أما نسبة األطفال غير . %8,9  إلى ونسبة األطفال الذين انقطعوا عن الدراسة2006 سنة 6,1%

 %7درسين في الوسط الحضري إلى موصلت نسبة األطفال غير الم و.%15ى  إل فقد وصلت،الممدرسين
 . بالنسبة للفتيات في الوسط القروي %27,17إلى للفتيان وبالنسبة  %18,91مقابل 

 تكوين للعرض متنوع : قطاع التكوين المهني

ي السياسة لقد تم بدل مجهودات مهمة في مجال التكوين المهني الذي يعتبر حاليا محورا أساسيا ف
وأدت هذه المجهودات إلى  .الحكومية الهادفة إلى تحسين كفاءة الموارد البشرية وإدماجهم في الحياة العملية

بلغ عدد مؤسسات التكوين  و. عدد المتدربينيطردة فضلى الزيادة المإالرفع من عدد مؤسسات التكوين و
 480املة تابعة للقطاع الخاص و مؤسسة ع1551 من بينها 2009 /2008 مؤسسة سنة 2031المهني 

وتجدر اإلشارة، إلى .  من إجمالي المتدربين%70ه األخيرة ذوتستقبل ه. مؤسسة تابعة للقطاع العمومي
  . مؤسسة جديدة مقارنة مع السنة الفارطة 16إحداث 

ـة  تطورا بنسب)التكوين بالتدرج المهني والتكوين أثناء العمل(وعرف العدد اإلجمالي للمتدربين   
 262.760( متدرب 282.199  مقارنة مع السنة الدراسية السابقة ليصل إلى2008/2009 سنة 7%

.  في التكوين أثناء العمل%10 في التدرج المهني و%90ا العدد بنسبة ذويوزع ه. )2007/2008سنة 
ث وصلت  رغم المجهودات المبذولة، يبقي قطاع التكوين المهني معرضا لضغط متزايد للطلب حيإال أنه

 .2008/2009سنة مقعد  لكل ين مرشح3نسبة الترشح إلى 

 ضرورة رفع التحديات : الصحية المؤشرات .4.4.1
تحقيق تقدم في أهم  إلى أدى التقدم الذي حققته السلطات العمومية في مجال تحسين صحة المواطنين

تحسين فعالية ،  يبقى من الضروري مضاعفة الجهود من أجل كوعلى الرغم من ذل .المؤشرات الصحية
  .خفض وفيات األمهات واألطفال وتيرة الخدمات الصحية وتسريع 

 مقابل 2007 سنةنسمة  1.850مؤشر عدد السكان لكل طبيب ، بلغ في مجال التأطير الطبيف
ويعزى ذلك باألساس إلى .  خالل هذه الفترة%17,8 مسجال بذلك تحسنا بنسبة 2001  سنةسمةن 2.251

  .2001/2007 خالل الفترة %4,4عدد األطباء حيث سجل نموا بنسبة الزيادة المطردة في 

 مقارنة مع سنة  2007الممرضين تراجعا بسبب استقرار عدد الممرضين سنة  وسجلت نسبة تأطير
 .2001  سنة1.100 مقابل 2007 سنة  شخص لكل ممرض 1.173  هذه النسبةبلغت حيث ،2006

. صحية األساسية تحسنا ملحوظا خالل السنوات األخيرةموازاة مع ذلك، عرفت مؤشرات الخدمات ال
بين   في المتوسط سنويا خالل الفترة ما%2وهكذا، ارتفع عدد مؤسسات العالجات الصحية األساسية بنحو 

وبذلك، تقلص عدد السكان لكل . 2007  سنة مؤسسة2.592 ليستقر في حدود 2007 و2001سنتي 
  . 2007  سنة9.073 إلى 2001  شخص سنة12.429مؤسسة من 
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 % 7 واليحارتفاع عدد األسرة ب إلى وفيما يخص الطاقة االستيعابية للمستشفيات، تجدر اإلشارة
ليصل هذا العدد  %6بالحظ انخفاض في عدد األشخاص لكل سرير يالقطاعين العام والخاص في حين ب

 نفس ةاالستيعابي من الطاقة %78  بويعرف القطاع العمومي الذي يستأثر .2006سنة  919 إلى
  . التطورات

 الحياة عند ليجابية أثرت على مؤشرات الوفيات وأماإلوتجدر اإلشارة إلى أن هذه االنجازات 
ى  الحياة عند الوالدة إللوقد وصل مؤشر أم. ختالالتاإلالرغم من تسجيل بعض  على  وذلك،الوالدة
 سنة 2,6 مسجال بذلك ارتفاعا ب )ءسا سنة عند الن73,9 وسنة عند الرجال 71,4( 2008  فيسنة 72,6

 في 5,8 مقابل 2007  في األلف سنة5,5لوفيات في ااستقر معدل  و.) سنة70( 2001 سنة عمقارنة م
 في 57كما انخفضت وفيات األطفال أقل من سنة وما بين سنة وخمس سنوات من . 2001األلف سنة 
. 2007 و1992التوالي مابين  على األلف في 7,3 في األلف إلى 20من  و في األلف40,4األلف إلى 

 في 4,5 و في األلف28,2 حيث تبلغ ،إال أن الفوارق في معدل الوفيات حسب وسط اإلقامة تظل مهمة
وتظل وفيات .  في األلف في الوسط القروي10,2 و في األلف52,2األلف في الوسط الحضري مقابل 

 .)في األلف 27(األطفال حديثي الوالدة مرتفعة 

فة عامة، يرجع انخفاض وفيات األطفال الرضع واألطفال أقل من سنة وما بين سنة واحدة وبص
وبفضل هذه الحمالت بلغ معدل التغطية للتلقيح . الحمالت الواسعة لتلقيح األطفال إلى وخمس سنوات

ت للتذكير، وصلت معدال و. شهرا23 و12 لفائدة األطفال الذين تتراوح أعمارهم مابين 2006 سنة 90%
 بالنسبة ل %94,9 وBCG  بالنسبة ل%98,4التلقيح بالنسبة ألهم األمراض المستهدفة بالتلقيح إلى 

DTCOQ/polioبالنسبة للحصبة%90,4 و .  

 من رفع نسبة الوالدات تحت الرعاية الطبية من  المبذولةوفيما يخص صحة األم، مكنت المجهودات
فعت نسبة النساء الحوامل اللواتي يتلقين  كما ارت2003/2004 سنة %63إلى  1995 سنة 37%

 وفاة لكل 227 األمهات في تكما استقرت نسبة وفيا. %67,8 إلى%44,7 عالجات قبل الوالدة من
بيد أن هذه النسبة تظل مرتفعة خاصة في العالم .  2003-2004 والدة حية خالل سنة 100.000

مستوى مؤشر على مرتبة المغرب  على با مما يؤثر سل) في الوسط الحضري187 مقابل 267( يالقرو
 .التنمية البشرية

  أهم االنجازات  : لتنميةا جلأ ناأللفية مأهداف  .5.4.1

تحقيق هذه  إلى  مسلسل أهداف األلفية من أجل التنميةييعمل المغرب جاهدا منذ انخراطه فو
ألهداف مع تسجيل  في تحقيق هذه ا ملموس وقد تمكن إجماال من إحراز تقدم.األهداف في األفق المحدد

  . نجازهاإوتيرة تباين في 

جاوزت بعض المرامي تير حيث ب الفقر، مكنت االنجازات من تحقيق تقدم ك محاربةفي مجالف
انتقل معدل الفقر الذي يقل عن دوالر واحد في اليوم بالنسبة للفرد هكذا، و .2015 الهدف المحدد في

تجاوزا بشكل كبير الهدف المرسوم في سنة  م2007 سنة %0,6إلى  1990 سنة %3,5 الواحد من
 فقد ، في اليوم بالنسبة للفرد الواحديندوالر يقل عن يالفقر الذوفيما يخص مستوى . )1,75%( 2015

الهدف  إلى ، مع اإلشارة1990  سنة%30,4 مقابل 2007  سنة%8,2 إلى سجل تراجعا مهما ليصل
  .%15,2 هوو  2015 سنة  فيالمرسوم

  فمن المرتقب تحقيق،)%3,96( تحقيق األهداف المسطرة إلى وتيرة وبالنظر درس،وفي مجال التم
   سنة%93,5االبتدائي التعليم على سبيل المثال، بلغ المعدل الصافي للتمدرس ب ف.2015سنة هذه األهداف 

  . بالتعليم األولي%59,7 و2007
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 في هذا لرغم من تسجيل تقدمتبقى النتائج المحصلة في مجال محاربة األمية غير كافية على او
 الهدف الرامي لتحقيق %3,49 إلى حاليا %2,1من نجاز اإلوتيرة  الرفع من وتحتم هذه الوضعية .المجال

  .2015 سنة األمية في غضون على القضاء نهائياإلى 

ل تطور ملموس هم جميع المستويات يسجت  تمفقد وفيما يخص التكافؤ بين الجنسين في التمدرس،
في التعليم الثانوي اإلعدادي  %81في التعليم االبتدائي، %87 حوالي  2007 سنة غ مؤشر التكافؤحيث بل

 في التمدرس، ن بين الجنسيق ولتحقيق الهدف الرامي إلى محو الفوار.في التعليم الثانوي التأهيلي %94و
ي التعليم الثانوي  ف%2,67 في التعليم االبتدائي و%1,76مؤشر االنجاز السنوي إلى وتيرة يجب رفع 
  .اإلعدادي

 وتسجيل ركود في تطور ة نسبيا لمعدل وفيات األطفال دون الخامسعوبالنظر إلى المستوى المرتف
يجب مضاعفة الجهود من أجل تحسين مؤشر معدل االنجاز السنوي للهدف ليصل إلى  ،هذا المؤشر

 .الثلثين مما سيمكن من تقليص وفيات األطفال ب6,26%

شكل ت تظل األرقام نسبيا مرتفعة و،يل انخفاض في معدل وفيات األمهاتم من تسج وعلى الرغ
وبخصوص نسبة الوالدة في أماكن تخضع . بالتالي تحديا حقيقيا ينبغي مواجهته خالل السنوات المقبلة
        ةنجاز الحاليوتيرة اإل إذا ما استمرت 2015للمراقبة الطبية، من المرتقب أن يتحقق الهدف قبل أفق 

)6,09%(.  

يجب بذل جهود إضافية للتمكن من عكس  ،)السيدا(وفي مجال محاربة داء فقدان المناعة المكتسبة 
 سنة %0,06( االتجاه الحالي خصوصا في ظل ارتفاع نسبة انتشار الفيروس خاصة لدى النساء الحوامل

 إلى محاربة حمى وقد تمكن المغرب من تحقيق الهدف الرامي .)1994 سنة %0,03 مقابل 2006
كما عرفت نسبة اإلصابة بداء . 2004 سنة ذ منبهذا المرضالمستنقعات حيث لم تسجل أي حالة إصابة 

 شخص 100.000 لكل 113 (2007 شخص سنة 100.000 لكل 85 السل انخفاضا مهما حيث بلغت
  .%5,73 الى%1,76انجاز المؤشر منوتيرة ولتحقيق الهدف المنشود يجب رفع . )1990سنة 

 كل أشكال السكن التي ال على  القضاءيتطلب ،˝ضمان بيئة مستديمة˝وفي ما يتعلق بالهدف  
السكن غير الالئق لتصل إلى  وانجاز برنامج محاربة مدن الصفيحوتيرة  تسريع ،تستجيب لمعايير السالمة

بة اإلنجاز فيما يخص ولوج الساكنة القروية إلى الماء الصالح للشرب، ستمكن نس و.%2,64 عوض 9%
  .2015 من تحقيق الهدف في غضون سنة )%16 (العالية

 مشروع في إطار 12.133 أعطيت االنطالقة ل ،وفي إطار إقامة شراكة عالمية من اجل التنمية
  مليار درهم من بينها6,64 بتمويل إجمالي يقدر ب 2007المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في متم سنة 

 شكلت المساعدة من ،ولياود. يني في شكل هبات من لدن مختلف الممولين الخارج مليار تم تعبئته1,47
 من الناتج الوطني الخام للدول المانحة إال أن هذه النسبة تعد جد %0,31حوالي  2006اجل التنمية سنة 

  .) من الناتج الوطني الخام% 0,7( 2015منخفضة بالمقارنة مع الهدف المرسوم في سنة 
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   الظرفية تطور بدليل الصدمات مواجهة على الوطني داالقتصا قدرة .2
تضرر المغرب، على غرار باقي البلدان الصاعدة من تراجع االقتصاد العالمي منذ الفصل الثاني 

فحسب الحسابات الوطنية التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط، بلغ معدل النمو . 2008من سنة 
ومع ذلك يبقى هذا .  أثناء إعداد مشروع القانون المالي%8,6ل  مقاب2008 خالل سنة %6,5االقتصادي 

فبالرغم من االرتفاع غير . المعدل مرتفعا ويدل على قدرة كبيرة لالقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات
، فقد أنهى االقتصاد الوطني سنة 2008ن ميزا سنة اذلالمسبوق ألسعار المواد األولية واألزمة العالمية، وال

 في ظل وذلك) %0,4(+فائض في الميزانية بتسجيل و) %23,6(+ارتفاع المداخيل الجبائية ب 2008
وهي أدنى نسبة مسجلة  2008 سنة %3,9بلغ معدل التضخم ، حيث تصادي غير تضخميإطار ماكرو اق
 . في المنطقة

ترجع ت  تحوالعكستوتعتبر هذه النتائج الجيدة ثمرة الهيكلة الجديدة لالقتصاد المغربي التي 
 هذه القدرة الكبيرة على منحته األخيرة والتي العشريةإلصالحات الكبرى التي قام بها المغرب خالل ل

 135 أكثر طموحا والذي بلغت به ميزانية االستثمار 2009 الصدمات وإعداد قانون مالي لسنة مواجهة
 . لالستهالك المحليإجراءات داعمة اتخاذ مليار درهم مع مساهمة مهمة للمؤسسات العمومية و

 القطاعيةالهشاشة  مواطن لجنة اليقظة اإلستراتيجية لمواجهة إحداث .1.2

 اإلستراتيجيةيقظة ال لجنةشكلت الحكومة المغربية في إطار مواكبتها لتطورات الظرفية الدولية، 
من لسلة ح سبمهمة اقتراهذه الخلية وتضطلع  .لمتابعة تداعيات األزمة العالمية على االقتصاد المغربي

القطاعات هذه الخلية عددا من  وتضم .قطاعات التصديريةجراءات لتخفيف تداعيات هذه األزمة على الاإل
في إطار شراكة استعجالية تم اتخاذ إجراءات  وفي سياق عملها، . باإلضافة إلى منظمات مهنيةيةالوزار

 على قطاعات االقتصاد المغربي بين الحكومة والبنوك والقطاع الخاص قصد تطويق تداعيات هذه األزمة
  .األكثر تأثرا والحفاظ على مناصب الشغل

الهيكلية  ن التفكير في الجوانبفإ ،دعم القطاعات المستهدفةوإذا كان لهذه التدابير األثر الجيد في 
  .في إطار أشغال اللجنةستأثر بنقاش معمق ال يزال ي، التحضير لمرحلة ما بعد األزمةوالتنافسية، و

  
  أهم التدابير المتخذة من قبل لجنة اليقظة اإلستراتيجية  :2 ارإطـ

  
 من 2009 األكثر تضررا في قطاعات النسيج والجلد وتجهيزات السيارات واإللكترونيك منذ فبراير لمقاوالتاستفادت ا) 1

  :  محاور أربعةتدابير مهمة تركزت حول 

 في الصندوق الوطني شغلين لمساهمات الم، أشهر قابلة للتجديد6 لمدة ،م تحمل الدولةالمحور االجتماعي والذي يه •
 درهم 3500 فيما يخص األجور التي تقل عن واإللكترونيكمقاوالت الكهرباء أرباب للضمان االجتماعي والتزامات 

  . ترام الحد األدنى لألجور وباح%5 تخفيض عدد العاملين بأكثر من مفي المقابل، التزمت المقاوالت بعدو. ياشهر

ضمان "(التسييرالمحور المالي والذي يتمحور حول تدعيم الضمانات الممنوحة للبنوك من طرف الدولة لتمويل  •
 ). "Moratoire 2009"(تسديد الديون على المدى المتوسط حول تأجيل و) "ستغاللاال

 التفضيلية بالنسبة للمصدرين وذلك في إطار المحور التجاري والذي يتضمن تحمال لمصاريف االستكشاف والشروط •
  . األسواقع يدعم تنو

 مليون درهم ويهم قطاع النسيج والجلد وذلك في إطار 180المحور المتعلق بالتكوين والذي يتضمن غالفا ماليا بحوالي  •
 . صناعي وتدبير المشاريع ال، كما يهم قطاع أجزاء السيارات فيما يتعلق بالتسيير النهائيةالسلعنتاج إل القطاعين تهييئ

  
 مليون درهم مع 100 بغالف مالي يصل إلى )"CAP 2009 ("تم وضع برنامج عمل لفائدة القطاع السياحي الوطنيوقد  )2

 تخصيص مبلغ إضافي 2009 إلى ذلك، تم في ماي باإلضافة. اديرگ مراكش وفاس والدار البيضاء وأجهاتالتركيز على 
  . دعم السياحة الداخليةلفائدة مدينة مراكش وة إنعاش السياحة وخصوصا بفائد مليون درهم ل300بقدر 
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  : التاليةمن التدابيرة ستفادمن االالمغاربة القاطنون بالخارج وقد تمكن ) 3

 5 ال يتجاوز مليون درهم و1 بما ال يقل عن( من تكلفة المشروع %10الدولة في حدود طرف مقدم من مالي دعم  •
 يةإمكانمع  من رأسمال المشروع بالعملة الصعبة، %25 األقلة كل حامل مشروع يقدم على لفائد )ماليين درهم

  .  من قيمة المشروع%65 قرض بنكي قد يصل إلى  علىهحصول

 دجنبر 31مجانية التحويالت البنكية من الخارج نحو المغرب عبر البنوك المغربية وفروعها بالخارج وذلك إلى حدود  •
2009 .  

  . 2009 لفائدة جميع المبادالت مع الخارج ابتداء من يونيو %50 الصرف بـتخفيض عمولة  •

  . في مجال العقار"  السكنضمان " منتوجاعتماد •
  
 بالخارج خصوصا عبر التفاوض حول إعادة جدولة الديون القاطنينلدعم المغاربة مصاحبة ذ تدابير أخرى ا اتخ تمكما

 لفائدةشباك تخصيص  وكذا %95 نصليات وتخفيض الرسوم القنصلية بـوتعزيز الخدمات االجتماعية بالسفارات والق
  . العمومية اإلداراتجميع الواليات وأهم  على مستوى لمغاربة القاطنين بالخارجا

   على تحسن الطلب الداخليدليل 2009تطور الظرفية سنة  .2.2

وف مواتية ، من ظر2009استفاد االقتصاد المغربي، في ظل الظرفية الدولية المضطربة سنة 
لي احوبعلى مستوى نمو  فاالقتصاد الوطني يتوفر على المؤهالت الكفيلة بالحفاظ. لمواجهة األزمة العالمية

يتوقع أن ، الذي النشاط االقتصادي غير الفالحي نمو من بطء وتيرة بالرغم، 2009خالل سنة % 5,3
  . ت األخيرة خالل السنوات الس%5  يقدر بحواليمتوسطنمو  مقابل %7,2يصل إلى 

التخفيف من  من العديد من العوامل التي تساعد على 2009ويستفيد االقتصاد المغربي خالل سنة 
  :تراجع الطلب الخارجي 

القمح ( األساسية ةتشير التقديرات األولية لوزارة الفالحة والصيد البحري أن إنتاج الحبوب الثالث •
 مقارنة %99 مليون قنطار أي بنمو 102يا يناهز سيبلغ مستوى قياس) الصلب والقمح الطري والشعير

القمح الصلب محصول  و%71,7رتفع محصول القمح الطري بـسيوهكذا . الموسم السابق مع
  القيمة المضافة الفالحية يمكن أن ترتفعبذلكو. %171,1الشعير بـ، بينما سيرتفع محصول %56بـ

بالعالم القروي كما ستساهم مستوى التشغيل المداخيل ومستوى وستدعم هذه النتائج . %24بأزيد من 
  . في إنعاش األنشطة غير الفالحية والطلب الداخلي

فقد تم تخفيض .  مجموعة من التدابير الهادفة لدعم الطلب الداخلي2009اعتمد قانون المالية لسنة  •
لدخل  ورفع سقف اإلعفاء من الضريبة على ا%40 إلى %42 للضريبة على الدخل من حديالمعدل ال

 درهم مما سيساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية لألسر وتخفيض تكلفة 28.000 إلى 24.000من 
كما اتخذت تدابير أخرى . عوامل اإلنتاج بالنسبة للمقاوالت خصوصا المقاوالت الصغرى والمتوسطة
ن الحفاظ على  مما مكن م،لدعم القدرة الشرائية خصوصا عبر تحمل ارتفاع األسعار بالسوق العالمية

، كما تم الرفع من الحد 2009 غشت عند نهاية %2 و2008 سنة %4معدل التضخم في حدود 
 . 2009 ويناير 2008 على مرحلتين في يوليوز %10األدنى لألجور بـ

 زيادة مهمة في االستثمار العمومي 2009على مستوى االستثمار، أقر قانون المالية لسنة و •
 مليار درهم مخصصة لمصاحبة اإلصالحات والسياسات 135مومية بمبلغ واستثمارات المؤسسات الع

  . 2008 خالل سنة االعتمادات المرصودة المخصص %16 وهو مبلغ يفوق بـ،القطاعية

  . تبقى شروط التمويل مواتية خصوصا أن النظام المصرفي والمالي جيد ومستقر •

 على الطلب الداخلي كما تدل على ذلك ةييجابنعكاسات إع التدابير السالفة الذكر اوجممقد كان لو
  . والمتعلقة بأهم مؤشرات الطلب 2009 غشتالمعطيات المتوفرة عند نهاية 
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 بارتفاع 2009 غشت مليار درهم عند نهاية 31,3 الميزانية العامة للدولة ربلغت نفقات استثمافقد 
خالل اجتماعاتها األولى برسم وافقت لجنة االستثمارات قد و. 2008 غشت مقارنة مع نهاية %22  بلغ

 من المتوقع أن توفر أزيد ، مليار درهم 46,7 مشروع استثماري بقيمة إجمالية بلغت74 على 2009سنة 
ع والسياحة واإللكترونيك والمعادن وتهم هذه المشاريع قطاعات التوزي.  منصب شغل20.000من 

  . وصناعة الزجاج والنقل

، في 2009 يمة المضافة الداخلية استقرارا نسبيا عند متم غشتوعلى مستوى االستهالك، عرفت الق
 %7ـ زيادة كتلة األجور بنتيجة  %11 بـ نفقات التسييرحين تدعم االستهالك العمومي، حيث ارتفعت 

  . %24 بـ وباقي السلع والخدمات

رة عند الذي يعتبر محركا مهما لالستهالك، تظهر المعطيات المتوف وعلى مستوى القطاع السياحي
 فيهم المغاربة القاطنون نبم ( على المغرب في عدد السياح الوافدين%8,3  ارتفاعا بـ2009 غشتنهاية 

 عدد الليالي السياحة  ارتفاعرغم %1,8 بـ ا طفيفاعدد الليالي السياحية تراجععرف فيما ، )بالخارج
 عائدات القطاع ى ما أثر سلبا عل وهو،جانبالداخلية الذي خفف من حدة تراجع عدد الليالي السياحية لأل

ا تبقى في ارتفاع ه ولكن2008 غشت مع نهاية ة مقارن%9,9ـ من العملة الصعبة التي تراجعت ب
 . 2008 و2004مقارنة مع المعدل المسجل بين  7,2%ـب

 مع 2009وتواصل القروض المقدمة لالقتصاد ارتفاعها خالل األشهر الثمانية األولى من سنة 
 %17 حيث ارتفعت القروض المقدمة لقطاع العقار بـ،2008 غشت مقارنة مع نهاية %15بة ارتفاع بنس

 . % 21,7قروض االستهالك بـبينما ارتفعت ، %26,6ـ لتجهيز بلقطاع او

 في ،دينامية الطلب الداخليارتباطا ب رغم اتجاه طفيف نحو االرتفاع مواتيةوظلت شروط التمويل 
من بنك المغرب الذي قلص معدالت الفائدة إيعاز نحو االنخفاض بالدائنة فائدة الالوقت الذي تتجه فيه نسب 

والودائع  بلغت معدالت التسبيقاتقد و. 2008 خالفا لسنة 2009 نقطة أساس في مارس 25 بـوجهة الم
باإلضافة إلى ذلك، قرر بنك المغرب خالل شهر يونيو .  على التوالي%2,25 و%4,25 ساعة 24لـ 

 مليار درهم، مما له تأثير أيضا على تقلص 7,3 نسبة االحتياط النقدي بضخ سيولة بقدر  تخفيض2009
  .أسعار الفائدة

 نقط أساس مقارنة مع يونيو ليصل إلى 4وفي هذا السياق، انخفض معدل الفائدة بين البنوك بـ 
والمتوسط موازاة مع ذلك، تراجعت معدالت سندات الخزينة للمدى القصير و. 2009 غشت في 3,26%

 سنوات 5 و أسبوعا26 و13 بالنسبة آلجال %3,68 و%3,49 و%3,35 لتصل إلى غشتخالل شهر 
. لمدى المتوسط والطويلعلى مستوى آجال افي نفس الوقت، تراجع أداء السوق الثانوية و. على التوالي

سعرها متوسط  شهرا أيضا انخفاضا، حيث انتقل 12 و6وقد عرفت نسبة الفائدة الدائنة للودائع لـ 
 .2009 عند متم غشت %3,53 إلى المرجح

فائدة المدينة، حيث قد مكن التوجه نحو تخفيض معدل تمويل البنوك من احتواء ارتفاع أسعار الو
في الفصل  %6,73 إلى 2008 في الفصل الرابع من سنة %6,33المرجح من سعر الفائدة انتقل متوسط 

 نقطة أساس برسم الفصل الثاني وذلك بعد 21االنخفاض بنسبة ، ليتمكن أخيرا من 2009األول من سنة 
  . ) بنك المغرببحث (ثالثة فصول متتالية من االرتفاع
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 والذي يعتبر ،تسهيالت الخزينةسعر الفائدة المطبق على ت القروض، فقد ارتفع اوحسب مختلف فئ
. %6,78ليصل إلى ة أساس  نقط49 بـجمالي، المرجح اإلسعر الفائدة متوسط  المحدد األساسي لتطور

استحقاق آجال  لقروض التجهيز، والتي تعتبر أكثر تقلبا وتأثرا بظروف النشاط االقتصادي وأما بالنسبة
  نقطة أساس منتقال22 ارتفاعا بـالمرتبط بها المرجح سعر الفائدة متوسط  القروض الممنوحة، فقد سجل

  القروض العقارية عرف سعر فائدةتها،من جهو. 2009 خالل الفصل األول من سنة %7,85إلى 
سعر الفائدة المطبق على فيه  في الوقت الذي عرف %5,75 نقطة أساس لتصل إلى 39بـارتفاعا 

وشمل التحول المالحظ في معدالت الفوائد خالل . %7,38قروض االستهالك ارتفاعا جديدا لتصل إلى 
  .العقارية التي حافظت على استقرارهاالفصل الثاني من هذه السنة كل القروض ما عدا القروض 

بعد ارتفاع ) 2009 غشت عند نهاية %1,6+( التضخم تواصل ضبطعلى مستوى األسعار، و
 خالل الفصل األول %9,6 سوق الشغل وانتقل معدل البطالة من تكما تحسن. 2008طفيف سجل سنة 

  . 2009 من سنة  خالل الفصل الثاني%8إلى 

تعاني من ضعف الطلب الخارجي الموجه للمغرب عند ، فهي  الخارجية مبادالتناأما على مستوى
 فقد تراجعت الصادرات من السلع والخدمات عند فحسب إحصائيات مكتب الصرف،. 2009 بداية سنة

وبلغ معدل تغطية ). %18,3- (الوارداتتراجع  متجاوزة بذلك % 23,4 بحوالي 2009 غشتنهاية 
 خالل السنة الماضية وتعمق عجز ميزان السلع والخدمات %76,6 ابلق م%71,8الصادرات للواردات 

  . درهم مليار 53,4  ليصل إلى%1,4 بـ

 ثمانية، خالل األشهر ال2008وتواصل تراجع الواردات، المسجل خالل الفصل الرابع من سنة 
هذا ويفسر . 2008 غشت مقارنة مع نهاية % 22,6  بـانخفاضا مسجال 2009األولى من سنة 

 تكل مجموعات المواد المستوردة بتراجع أسعار المواد النفطية وكذا مدخالالذي هم نخفاض اال
 مليار درهم لتصل 37,3أو  % 33 بـ األولىثمانيةوتراجعت صادرات السلع برسم األشهر ال. الصادرات

   .2008 غشتمليار درهم عند نهاية  113  مليار درهم مقابل75,7إلى 

. 2008دأت عائدات األسفار في التراجع منذ الفصل الثالث من سنة وعلى مستوى الخدمات، ب
 نهاية عند %9,8 حيث سجل انخفاض بـ 2009وتواصل هذا التراجع خالل األشهر األولى من سنة 

، والتي تأثرت جخصوصا تحويالت المغاربة القاطنين بالخاروأما التحويالت الجارية . 2009غشت 
قد و. 2008 فقد تراجعت منذ الفصل الثالث من سنة ،البلدان المضيفةبتباطؤ النشاط االقتصادي في 

  .  في المتوسط خالل بداية السنة%18، عوض 2009 عند متم غشت %11 بـ تراجعت

 حيث ولم تتمكن عائدات االستثمارات والقروض األجنبية الخاصة من تغطية العجز الجاري
 عن 2009 غشتسفر ميزان األداءات منذ نهاية وأ. مليار درهم  15,2 ليصل إلى%36انخفضت بنسبة 

مقارنة مع  %  13,4 مليار درهم أي 29,6بـللعمالت األجنبية تراجع الموجودات الخارجية الصافية 
شهر من الواردات من السلع أ  7,5 أي ما يعادل، مليار درهم 191,3إلى ليصل  2008غشت نهاية 

  . 2009 غشت في) دون أداءبدون القبول المؤقت (والخدمات 

جراء ضعف الرؤية حول تطور أهم من  إلى ضعف وضعية ميزان األداءات ةراشتجدر اإلكما 
مصدرين للعملة الصعبة وهما تحويالت المغاربة القاطنين بالخارج والعائدات السياحية وذلك في ظل 

االقتصادي، في الوقت كما لم تلعب الصادرات المغربية دورا مهما في دعم النمو . الظرفية الدولية الهشة
 فضال عن ذلك، لم تستفد .الذي تزايدت فيه الواردات بشكل ملحوظ، ارتباطا بانتعاش الطلب الداخلي

الصادرات بعد من اتفاقيات التبادل الحر، حيث ال يزال التركيز على االتحاد األوروبي بالرغم من الجهود 
 معات الصرف يبح التأثير أكبر على احتياطوهكذا، أص.  أخرى لتنويع التصدير نحو أسواقةالمبذول

  . ر انعكاسه على نقص السيولة النقدية لدى البنوك وارتفاع تكلفة تمويل االقتصادابتعا
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 بالنسبة لجميع 2009إال أنه يالحظ تراجع وتيرة االنخفاضات خالل األشهر األولى من سنة 
لحوظ في تراجع تحويالت المغاربة القاطنين باإلضافة إلى االنخفاض الم. القطاعات المتضررة من األزمة

التراجع هذا هم فقد  شهر غشت، عند نهاية %10 في بداية السنة إلى حوالي %18 بالخارج والسياحة من
هكذا، تحسنت وضعية قطاع النسيج واأللبسة خالل و. بدرجات متفاوتةوذلك  المصدرة ةالقطاعات الصناعي
العاملة التي في بداية األزمة نظرا ألهمية حجم صادراته واليد ا حقيقيا شكل قلقبعدما كان يالشهور األخيرة 

 مليار درهم بالنسبة 22, مليون درهم مقابل 346 القطاع عند نهاية غشت رولم تتجاوز خسائ. يشغلها
  .  مليار درهم لقطاع اإللكترونيك 1,35لقطاع السيارات و

، حيث تبين إحصائيات الشغل المفقودةعدد مناصب وتظهر مؤشرات االنتعاش أيضا من خالل 
  وتيرة فقدان الشغل بالنسبة لقطاع النسيج واأللبسةا فيالصندوق الوطني للضمان االجتماعي تراجع

وقد ).  في ماي%14,8 في يوليوز مقابل %7,6(والسيارات )  في أبريل%10 في يوليوز مقابل 7,5%(
جراء القاضي بالحفاظ على الشغل والذي هم ما  بفضل فعالية اإل اإليجابيةتم تحقيق هذه النتائج

وقد بينت دراسة .  مليون درهم200 منصب شغل بتكلفة إجمالية بلغت  90.000 و 80.000بين
للصندوق الوطني للضمان االجتماعي أن فقدان الشغل لدى المقاوالت التي لم تختر االستفادة من هذا 

 . %13جاوز قد اإلجراء 

من وغشت  يوليوز يت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط خالل شهر صادراشوقد مكن انتعا
 تحوم حول تساؤالت العديد من اللوال تزا. 2009 من رقم المعامالت المتوقع خالل سنة %75تحقيق 

 تفسر على الخصوص بضعف لجوء أهم الزبناء ،2009تطور الظرفية خالل الفصل الرابع من سنة 
 بلوغ رقم معامالت عند التصدير 2009توقع المكتب عند اختتام سنة يكما . اتهمإلعادة تكوين مخزون

 . 2007 وهو نفس الرقم المسجل خالل سنة  مليار درهم20يناهز 

 لبنك المغرب  للعملة الصعبةتحسن الموجودات الخارجيةإلى هذه التطورات كذلك وستؤدي 
بر شتن مليار درهم في 5,5رب اا يقباإلضافة إلى تعزيز موجودات حقوق السحب الخاصة لبنك المغرب بم

صندوق النقد الدولي من تقوية  والتي مكنت G 20 في قمة دول مجموعة ةتخذم تبعا للقرارات ال2009
  . العامة والخاصة للدول األعضاءعانات ومن توزيع اإللتدخته على القدر

 المتضررة من األزمة  التدابير المتخذة من قبل الحكومة لدعم القطاعاتنجاعةوتظهر هذه النتائج 
يجابية للتدابير المتخذة إلى االنعكاسات اإلتجدر اإلشارة كما . وذلك في إطار لجنة اليقظة اإلستراتيجية
وعلى مستوى القطاع المالي، والذي هم وضع .  السياراتأجزاءلصالح قطاعات النسيج واأللبسة والجلد و

 طلب ضمان لصندوق الضمان المركزي 121تقديم ، تم "2009آجال "و" ضمان التشغيل"آليتين للضمان 
 طلب 97وقد تم قبول . 2009 شتنبر 15 مليون درهم وذلك إلى حدود 580بقروض بلغت أكثر من 

 منها %78 حيث همت،  الثالثةقطاعاتالعلة في فا مليون درهم لصالح المقاوالت ال485ناهز يبمبلغ 
 قيد المعالجة أو في المقدمةاألربع والعشرين الطلبات باقي لبسة والجلد، في حين ال تزال قطاع النسيج واأل

   .انتظار استكمال بعض المعلومات من قبل األبناك

   االجتماعيةو االقتصادية التنمية حركاتم .3
مكامن بالدنا تقدما ملموسا في المجال االقتصادي واالجتماعي، تبقى هناك العديد من رغم تحقيق 

كما ال تزال العديد من . زيد األزمة العالمية من حدتها والتي يجب مواجهتهاالتي من المرجح أن تالهشاشة 
من أجل إعطاء أهمية خاصة للمحركات األخرى لدعم النمو ، مما يحتم اإلكراهات والتحديات مطروحة

  .مواجهتها
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     محاربة الفقر وتطوير الطبقات الوسطى من أولويات التنمية  .1.3

بشكل واضح عن إرادته الراسخة بجعل محاربة الفقر صره اهللا الملك محمد السادس نعبر جاللة   
أولوية وطنية داعيا إلى تعبئة المجتمع المدني بجميع مكوناته وترسيخ مبادئ التعاون االجتماعي والمواطنة 

  . 46التضامنية

. وترجمت محاربة الفقر بارتفاع في دخل الفئات االجتماعية المتواضعة وبتوسيع الطبقات الوسطى
 التي تشكل الطبقة المتوسطة والتي  األخرىر أن ذلك لم يصاحبه تحسن فعلي للقدرة الشرائية للفئاتغي

  . تعرف تركيزا كبيرا في الطبقة األقرب إلى الهشاشة

  محاربة الفقر في االقتصاد االجتماعي والتضامني .1.1.3

وسائل  مدرة للدخلشكلت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتطوير القروض الصغرى واألنشطة ال  
 عمومية مكلفة كما أن خلق نسيج جمعوي نشيط وإنشاء مؤسسات. ناجعة لسياسة محاربة الفقر والهشاشة

  . بتحريك االقتصاد االجتماعي والتضامني جعل منه بديال مالئما للتنمية

  نتائج مقنعة :  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .1.1.1.3

 من طرف صاحب الجاللة الملك محمد السادس، شكلت 2005 ماي 18ها في تنطالقإعطاء امنذ   
فقد . المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مكسبا لفئات عريضة من المجتمع المغربي في مختلف جهات المملكة

تمكنت من خلق دينامية بإشراك مختلف الفاعلين في مجال التنمية البشرية عن طريق إنجاز مشاريع 
  .  ذوي االحتياجات الخاصة وأطفال الشوارع والنساء في وضعية هشةمتعددة خاصة لصالح األشخاص

. 2008 و2005 تيكما تحققت إنجازات ملحوظة في مجال تحسين شروط معيشة المغاربة بين سن
وقد ساهمت المبادرة . 2001 سنة %14 عوض 2007 سنة %9فقد انخفض معدل الفقر ليصل إلى 
القروية المستهدفة من جماعات الفقر في المعدل  ذلك، حيث تراجع الوطنية للتنمية البشرية بشكل كبير في

جماعات  فقط في باقي ال%28 مقابل %41، أي بانخفاض بنسبة %21 إلى %36طرف المبادرة من 
  . )%12,2 إلى %16,9من (القروية 

مشروع تهم   16.101 مليون مواطن، منذ انطالق المبادرة، من3,9باإلضافة إلى ذلك، استفاد و
األنشطة المدرة للدخل ومشاريع دعم البنيات التحتية األساسية وإجراءات دعم التنشيط الثقافي والرياضي 

  . وكذا التكوين وتعزيز القدرات

 ما 2008 و2005تي وحسب البرامج، بلغ عدد المشاريع على مستوى البرنامج األفقي بين سن
وبرنامج ) مشروع 5.000( الوسط القروي  مشروعا، متبوعا ببرنامج محاربة الفقر في 6.587يناهز

 1.483(وبرنامج محاربة الهشاشة )  مشروعا 3.031(محاربة اإلقصاء االجتماعي في الوسط الحضري 
  . ) مشروعا

وقد بلغ الغالف المالي اإلجمالي المخصص إلنجاز المشاريع المبرمجة خالل السنوات األربع األولى 
 مليار درهم كمساهمة من طرف المبادرة الوطنية 5,42ني، منها  مليار درهم على المستوى الوط9,23

وتجدر اإلشارة إلى . 2008 سنة %46 في المتوسط و%41 47ت الرافعة الماليةوبلغ. للتنمية البشرية
 عند نهاية سنة %51 وإصدارات في حدود %88 وذلك باعتماداتلنجاعة المالية الواضح ل التحسن
2008 . 

                                                 
 

 .2008خطاب العرش في يوليوز  46
47 Effet de levier 
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الفالحة والتعليم والصيد البحري : وطنية للتنمية البشرية القطاعات التاليةوقد همت المبادرة ال  
والثقافة ومراكز االستقبال والتزويد بالماء الصالح للشرب وشبكة الطرق والكهربة القروية والشباب 

 مشروعا في إطار التقريب بمساهمة مختلف  5.201وقد وصل عدد المشاريع. والرياضة والصحة
  .  مليار درهم3,3 حواليزارية والتي قدرت بالقطاعات الو

  حسب البرامجالرافعة المالية وتوزيع االعتماد :  31 مبيان
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المبلغ الكلي مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

حضري; 
54%

غير مستقر; 
30%

قروي; %26
عرضي; 
44%

 
وحسب نتائج البحث النوعي حول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المنجز من طرف المندوبية   
كنة المستهدفة تستفيد من مشروع واحد على  من السا%34 من األسر و%40 فإن ،48للتخطيطالسامية 

هذه النسب على التوالي حسب الوسط، بلغت و. األقل منجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
على األقل  %30  كما تستفيد. في الجماعات القروية%29 و%35 في األحياء الحضرية و%39 و44%

  . من مشروع واحد للبنيات التحتية) الجماعات القروية في %24طق الحضرية وا في المن%36(من األسر 

درجة مالءمة مشاريع البنيات التحتية المنجزة في إطار المبادرة مع حاجيات األسر مرتفعة ر تعتبو  
 في %56,2 في األحياء الحضرية مقابل %52,7( من أرباب األسر المستفيدة %54بالنسبة لـ 

وضعيفة بالنسبة ) %22,5 مقابل %25,1 (%24,2طة بالنسبة لـ متوس، بينما تبقى )الجماعات القروية
 في %8,3( من األسر المستفيدين %7,2 وهو ما يعادل ،أما الباقي). %15,7 مقابل %14 (%14,6 لـ

 فقد صرحوا بأن هذه المشاريع ال تستجيب ،) في الجماعات القروية%5,6األحياء الحضرية و
  . الحتياجاتهم

، بلغت نسبة األسر التي لسل تحديد وإنجاز أعمال المبادرة المستفيدين في مسأما فيما يخص إشراك  
 في %24,7 في األحياء الحضرية و%14,9 (%19,3ساهم منها على األقل فرد واحد في هذا المسلسل 

سل تحضير وإنجاز مشاريع وعلى مستوى مشاركة الجمعيات المحلية في مسل). الجماعات القروية
ن خالل االستجوابات بأنه من بين كل الجمعيات التي تنشط في مجال محاربة الهشاشة، ، يتضح مالمبادرة

فيما  ، في إنجازها%39 منها تمت استشارتها في تحضير الخريطة اإلقليمية لمحاربة الهشاشة و51%
 .  في إنجازه%33 تمت استشارتها في تحضير التصميم الجهوي لمحاربة الهشاشة و36%

                                                 
 

 حيا حضريا 264 أسرة تمثل 2880البحث عينة تتكون من  وغطى 2009 ماي 8 أبريل إلى 27تم جمع المعطيات الميدانية من   48
    . جمعية110 دائرة قروية مستهدفة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و403و
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، قرر صاحب الجاللة الملك محمد السادس هود المبذولة على مستوى المبادرةلجومن أجل تعزيز ا  
تدعو بذلك و. ا، إعطاء دفعة جديدة قوية له2009 يوليوز 30بمناسبة خطاب العرش الموجه لألمة في 

كما يتعين . التوجيهات الملكية مختلف الفاعلين إلى توخي الفعالية القصوى وتحقيق المزيد من اإلنجازات
ن يأخذ تحضير مشاريع المبادرة بعين االعتبار خصوصية األنشطة المبرمجة وضمان استمراريتها أ

  . يةجماعوتكاملها مع مختلف البرامج القطاعية ومخططات التنمية ال

ويندرج تطوير األنشطة المدرة للدخل ضمن أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي تستهدف 
وتشكل هذه المشاريع مصدرا مهما للرأسمال الذي يعتبر مدخال . المهنيين والحرفيينأساسا النساء وصغار 

رئيسيا للطبقات المحرومة والمهمشة إلدماجها في الدورة االقتصادية وتمكينها من تحقيق فائض القيمة من 
صغرى التي وفي هذا الصدد، تولي التوجيهات الملكية اهتماما خاصا بالمشاريع ال. خالل ولوجها لألسواق

ومن جهة .  خاصة في ظل الوضع االقتصادي الحالي الصعب،تمكن من خلق فرص للشغل ودخل قار
أخرى، يتعين على المرصد الوطني للتنمية البشرية تعزيز مسلسل متابعة وتقييم أثر األنشطة المنجزة من 

 . أجل إعداد التوصيات الضرورية لضمان فعالية أكبر لبرامج المبادرة

  لقروض الصغرىقطاع ا .2.1.1.3

 لنشاط القروض مؤسسيتم بذل الكثير من الجهود في سبيل وضع وتحسين اإلطار القانوني وال
وقد توسع مجال نشاط هذه القروض ليشمل تمويل السكن االجتماعي لفائدة الفئات المعوزة . الصغرى

 في  التي توجدة األسروتزويدها بالكهرباء والماء الصالح للشرب وكذا تمويل التغطية االجتماعية لفائد
  . وضعية اقتصادية صعبة

 يضم المجلس االستشاري للقروض الصغرى ولجنة متابعة أنشطة مؤسسيوقد تم إحداث إطار 
  .  للقروض الصغرىةجمعيات القروض الصغرى وكذا الفيدرالية الوطني

وضع صندوق وقد تم توفير الدعم المالي عبر . ويستفيد القطاع من دعم مالي وتحفيزات جبائية
 وتعبئة الموارد من خالل ،2007خالل سنة " جيدة"إلعادة تمويل جمعيات القروض الصغرى المسماة 

ويستفيد كل من . حساب تحدي األلفية وكذا في إطار التعاون الثنائي مع كل من إيطاليا وألمانيا وبلجيكا
ة على الشركات والضريبة المانحين والجمعيات من اإلعفاءات الجبائية خصوصا على مستوى الضريب

  . على الدخل والضريبة على القيمة المضافة والحقوق الجمركية بالنسبة لتجهيزات الجمعيات

مراقبة القطاع، أخضعت القروض الصغرى لمراقبة البنك المركزي والذي أصبح عنصرا  تعزيزلو
وني يهدف إلى المزيد من تم تعزيز اإلطار التنظيمي باعتماد نص قانكما . رئيسيا في القطاع المالي

وفي نفس االتجاه، وبتشاور مع الفيدرالية الوطنية . االنسجام بين قواعد التصنيف وتسديد القروض المتعثرة
لجمعيات القروض الصغرى، يتم اإلعداد لدورية حول الحكامة والمراقبة الداخلية وكذا اعتماد ميثاق 

  . أخالقي للمهنة

 ولكن بوتيرة أقل من تلك المسجلة 2008نموه خالل سنة واصل قطاع القروض الصغرى قد و
 مقابل % 3,6  سوى ب، مليار درهم 5,7 التي بلغت ،القروض، حيث لم ترتفع خالل السنة الماضية

 مليون درهم 299وفي نفس الوقت، ارتفعت القروض المتعثرة لتصل إلى . 2007 خالل سنة 57%
خالل السنة الماضية، في الوقت الذي بلغت تغطيتها  % 2,4 من إجمالي القروض عوض % 5,3مشكلة 

 . 2007 خالل سنة %98 مقابل %68باالحتياطي 

 1,3 ليصل إلى%11من جهته، تراجع عدد المستفيدين من قروض جمعيات القروض الصغرى بـو
 نشاط القروض نمووتواصل . 2007 خالل سنة %60 مقابل من النساء %54 مليون شخص منهم 

وقد .  تقدم خدماتها حاليا12 جمعية منها 14 وبلغ عدد جمعيات القروض الصغرى ،حداثهاالصغرى منذ إ
.  خالل السنة الماضية3.882 شخص مقابل  6.700ساهمت هذه القروض في التشغيل الدائم لحوالي 

 . مليون شخص 5,8 مليار درهم مقدمة لفائدة 19,2ك، بلغ إجمالي القروض المقدمةباإلضافة إلى ذل
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  البديل المالئم لتحقيق التنمية : تصاد االجتماعي والتضامني االق .3.1.1.3

 وأخرى ةهور شبكات تضامن عائلية ودينياستلزم ظ ،محاربة الفقر واإلقصاء االجتماعيفي إطار 
 لكل هذه التدخالت وذلك بهدف دعم العمل االجتماعي مؤسسي التأطير ال،محلية أو لها عالقة بمجال العمل

تخاذ العديد من المبادرات االقتصادية ذات األهداف االجتماعية بهدف مساعدة الجمعيات فقد تم ا. المستدام
وقد أدى ظهور هذه المؤسسات إلى إرساء عالقات جديدة بين . والتعاونيات والتعاضديات والمؤسسات

  . ب والشراكةالدولة والمجتمع المدني وأبرز مقاربة جديدة للتنمية االجتماعية التشاركية والمبنية على القر

  تشخيص قطاع االقتصاد االجتماعي بالمغرب

ففي الوقت الذي يوفر فيه . تخص هذا المجالعلى المستوى اإلحصائي، تتوفر العديد من المصادر 
 شبة 49مكتب تنمية التعاون معلومات دقيقة عن التعاونيات، تبقى اإلحصائيات حول الجمعيات والتعاضديات

م المعلومات الجغرافية لالقتصاد االجتماعي والتضامني خالل هذه السنة إال أن انطالق نظا. منعدمة
سيمكننا من التوفر على إحصائيات محينة وذات مصداقية، كما سيمكن من تثمين الثروات واإلمكانات التي 

  . تتوفر عليها الجهات

  التعاونيات 

السلع والخدمات وذلك لتلبية  ألشخاص ذاتيين يقوم بإحداث مقاولة إلنتاج االتعاونيات تجمعتعتبر 
  .  من القواعد األخالقية المحدودةةاحتياجاتهم الذاتية وتعمل وفق مجموع

ويصاحب التعاونيات في عملها كل من مكتب تنمية التعاون والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
تمويل التعاونيات وتتمثل أهم مصادر . والمؤسسات الدولية والمصالح التقنية وجمعيات القروض الصغرى

في االكتتاب في أسهم رأس المال والمساهمات الدورية ألعضائها والمصارف التقليدية والمساعدات 
  . المقدمة في إطار المشاريع الممولة من طرف القطب االجتماعي

وباإلضافة إلى إعفائها من العديد من الضرائب، تستفيد التعاونيات من المساعدة التقنية من طرف 
  . المصالح كوزارة الفالحة بالنسبة للتعاونيات الفالحيةبعض 

  6.286ويشكل القطاع التعاوني مكونا أساسيا في النسيج االقتصادي الوطني عبر توفره على
 منخرط، كما يحتل مكانة مهمة في برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية التي تدعم  347.684تعاونية و

:  من التعاونيات في ثالث قطاعات%90,1 وتشتغل. نية للتنمية البشريةعملها بواسطة المبادرة الوط
إال أن نسبة أعضاء التعاونيات إلى ). %12,3(والصناعة التقليدية ) %15,4(والسكن ) %62,4(الفالحة 

الذين وخالف انتظارات العاملين بالقطاع ب) %3,4حوالي (مجموع الساكنة النشيطة تبقى جد ضعيفة 
  .  المشتغلة من الساكنة النشيطة%10لوغ نسبة يطمحون إلى ب

  17.300 بمعدل2008 درهم خالل سنة ليارات م6رأسمال المنتج من قبل التعاونيات الوجاوز 
 من هذه األموال %  75,3وعلى المستوى القطاعي، يسيطر قطاع السكن على. درهم للمنخرط الواحد

 ). %2(ية والصناعة التقليد) %22(القطاع الفالحي متبوعا ب

 من %24,1و من مجموع التعاونيات %11,7 تعاونية محدثة من قبل النساء حوالي 738وتمثل 
وتعمل أغلب هذه التعاونيات بالقطاع . 2008رأس المال المستثمر في التعاونيات بالمغرب خالل سنة 

 وتتركز ،)%18,43(ان گ وبدرجة أقل في قطاع األر)%34,5(والصناعة التقليدية ) %41,6(الفالحي 
  . درعة-ماسة-بالخصوص بجهة سوس

                                                 
 

 . قطاع االقتصاد االجتماعي-2009من أجل معلومات إضافية حول الجمعيات والتعاضديات، يمكن مراجعة التقرير حول النوع  49
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حيث تعتبر هذه المؤسسات، وبمشاركة . تويبقى المستوى المحلي هو األنسب لتطور التعاونيا
وتقديم مجموعة من الخدمات  السكان، البديل الوحيد في بعض المناطق إلحداث أنشطة مدرة للدخل

  . طاع الفالحة والسكن والصناعة التقليدية والصيدوتنشط هذه التعاونيات على الخصوص في ق. االجتماعية

 من %11.8درعة -ماسة-ويغطي القطاع التعاوني مختلف جهات المغرب، وتضم جهة سوس
تافياللت - وجهة مكناس)%9,3(والجهة الشرقية ) %10,3(عبدة -مجموع التعاونيات متبوعة بجهة دكالة

  أي بمجموع)%7,7(الحوز -فتيتانس-ومراكش) %8,3(زعير -زمور-سال-وجهة الرباط) 8,2%(
 .  بين باقي الجهاتي الباقية بشكل غير متساو%44,4 فيما تتوزع نسبة 55,6%

 لتنمية االقتصاد االجتماعي والتضامني وذلك على  الجهويةوقد تم إعداد مجموعة من المخططات
ات التي تتوفر عليها أساس تشخيص الوضعية السوسيو اقتصادية للساكنة المحلية والثروات واإلمكان

لجهة ومصاحبة حاملي المشاريع ودعم  االنشطة المدرة للدخل باوتمكن هذه المخططات من تحديد .الجهات
وقد تم إنهاء وتقديم أول مخطط لجهة . إمكانيات المقاولة العاملة في مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني

- أزيالل والغرب- مخططات جهات تادلةوانطلقت. 2008 نونبر 26زعير في -زمور-سال-الرباط
-الساقية الحمراء وكلميم-بوجدور-درعة والعيون-ماسة-بولمان وسوس-بني حسن وفاس-الشراردة

  . ويجري حاليا تشخيص الوضعية بهذه الجهات. 2008الكويرة وذلك خالل سنة -السمارة وواد الذهب

تطوان -تافياللت وطنجة-ت مكناسكما أن مخططات أخرى سيتم انطالق إعدادها قريبا وذلك بجها
  . ورديغة-تاونات والشاوية-الحسيمة-وتازة

  التجارة المنصفة كبديل إلنعاش منتجات المقاولة الصغير جدا

ة صغار المنتجين ويرمي إلى ضمان حصة عادلة من الربح لفائدة منصفيستهدف مفهوم التجارة ال
  . وذلك بثمن جيد ومقبول من لدن المستهلكالمنتجين ومستخدميهم وضمان حد أدنى لبيع المنتجات 

ويبقى عدد التعاونيات التي تتبنى هذا المفهوم ضعيفا مقارنة مع اإلمكانات التي تتوفر عليها الجهات 
المجال يجعل من الصعب هذا إال أن عدم توفر اإلحصائيات حول . لطلب المتزايد على المستوى العالمياو

  . ي وتطور حجمه في التجارة الخارجيةمعرفة أهميته على المستوى الوطن

 أهم فاعل على 2004 غشت 12ة التي تم إحداثها في منصفوتعتبر األرضية المغربية للتجارة ال
ة عبر مصاحبة وتكوين وتوفير منصفوتهدف هذه الجمعية إلى إنعاش التجارة ال. المستوى الوطني

 الراغبين في ذلك بهدف االندماج في المبادالتالمعلومات الالزمة للمنتجين المنخرطين في هذه الرؤية و
  . الدولية

ونذكر هنا على سبيل . ةمنصفوقد بدأت بعض التعاونيات في تسويق منتجاتها تحت عالمة التجارة ال
 تعاونية من صغار المنتجات المغربيات 13ان والذي يضم گالمثال اتحاد التعاونيات النسائية ألر

  .ونية نسوية لتنمية األسرة وهي تعا"نساء دادس"وتعاونية



 ية والمالية واالجتماعيةنجازات االقتصادإلا: الجزء الثاني 

 93

ة عبر تنظيم السلطات العمومية لمعارض بالتعاون منصفويتم تحسيس المستهلكين وإنعاش التجارة ال
. ةمنصفعلى الخصوص مع شركاء أجانب ومقاوالت متخصصة في استيراد وتسويق منتجات التجارة ال

 توقيع أربع اتفاقيات 2009تم خالل سنة فقد . وتكون هذه المعارض مناسبة لتوقيع العديد من االتفاقيات
مع مكتب التسويق والتصدير والمكتب الوطني للمطارات والغرفة الجهوية لالقتصاد االجتماعي 

وقد تم توقيع هذه االتفاقيات بهدف دعم المبادالت . 51 والمجلس الجهوي لفوكليس50والتضامني لجهة األلب
جتماعي والتضامني خصوصا عبر مساعدة ومصاحبة هيكلة ودعم مقاوالت االقتصاد االلمع الخارج 
  . التعاونيات

وعلى مستوى االتفاقيات الدولية، نشير إلى إدماج االقتصاد االجتماعي في إطار برنامج شامل 
ويهم تدخل المنظمة . 2011-2007 ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية للفترة المغربللتعاون بين 

كما نشير . زعير-زمور-سال-مصاحبة وتأهيل تعاونيات النسيج في جهة الرباطاألممية في هذا المجال 
ملتقى المغرب "إلى التنسيق بين التعاون التقني األلماني لدعم المقاولة الصغيرة جدا والدعم المقدم خالل 

  .  بألمانيا"2008

لوحدات العاملة وفي نفس اإلطار، وبهدف تشجيع المواطن على الشراء التضامني وإبراز إبداعات ا
 معارض جهوية لالقتصاد ةفي مجال االقتصاد االجتماعي على المستوى الجهوي، تمت برمجة ثالث

) 2009أكتوبر (والجهة الشرقية ) 2009مارس (درعة -ماسة- بجهات سوسياالجتماعي والتضامن
  . )2009دجنبر (وجهة دكالة عبدة 

 بين الدولة ومكتب تنمية 2012-2009ترة للفتعاقدي برنامج لى توقيع عالفضال عن ذلك، تم 
 ضمان مساهمة أفضل للتعاونيات في مسلسل التنمية االقتصادية واالجتماعية وذلك تماشيا التعاون بهدف

  . أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشريةمع 

ص وفي المحصلة، يبدو االقتصاد االجتماعي والتضامني كاقتصاد ثالث إلى جانب القطاعين الخا
والعام عبر ما يتوفر عليه من هياكل الدعم وآليات التمويل وفاعلين في التنمية وطرق التوزيع التجاري 

وسيتم تدعيم هذا المسلسل وذلك بهدف الوصول إلى اندماج جيد في المجتمع نحو الطبقة . والمنصف
   .وسطى التي ال تقاس فقط بالمستوى االقتصادي واالجتماعي بل أيضا بالمستوى الثقافي وطرق العيشال

  توسع في القاعدة ودخل وسيط ضعيف : الطبقة الوسطى .2.1.3

  على أهمية خاصة للطبقة الوسطى بتحفيز الحكومة2008 يوليوز 30أولى الخطاب الملكي لـ  
جهة استراتيجيا لتوسيع الطبقة الوسطى لتكون قاعدة للبنيان لسهر على جعل كل السياسات العمومية موا"

 معيشة ظروفوقد مكن تحليل تطور ". االجتماعي وأساسا لالستقرار وطاقة محفزة على اإلنتاج واإلبداع
وسلوكيات الطبقات الوسطى، على ضوء المالحظات اإلحصائية، من استخالص الدور الذي تلعبه محاربة 

 كفيل ،كما سمح ذلك أيضا باستنتاج ضعف في النمو االقتصادي. وسيع هذه الطبقاتالفقر والهشاشة في ت
   .اقتصادي للطبقات الوسطى-لوحده بتقليص التباينات وتعزيز الوزن الديمغرافي والسوسيو

                                                 
 

50 Provence-Alpes-Côte d’Azur  
51 Vaucluse  
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  البعد الديمغرافي والسوسيواقتصادي

قات الوسطى، أسفر حول الطب 52حسب نتائج الدراسة المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط  
تحديد الطبقات الوسطى في المغرب من حيث الدخل الشهري لألسر حسب المقاربة المعتمدة على 

 6736 درهم وحد أقصى يبلغ 2800الشهري لألسرة في حدود  ، عن وجود حد أدنى للدخل53الدخل
   . من الساكنة المغربية%53 مليون شخص، أي ما يعادل 16,3وتضم هذه الحدود . درهم

  تحديد الطبقات الوسطى بالمغرب:  32 مبيان

  
ن المتوسط يقل ع، على دخل "الطبقة الوسطى" من هذه الساكنة المسماة إحصائيا بـ%72ويتوفر   
تجاوز  بدخل ي%28تشكل الفئة العليا بينما   شهريا، درهم5308 و2800يتراوح بين والذي الوطني 

  .  درهم6736 و5308تراوح بين يالمتوسط الوطني 

 من الشغيلة المأجورة %58 من الساكنة النشيطة المشتغلة و%52كما تمثل الطبقات الوسطى 
 في %59ي وو في القطاع الثان%61 وي من مناصب الشغل في القطاع األول44%كما تحتل . المؤهلة
  .  وسط حاملي الشهادات%31,7 ويبلغ %14,6وتعرف هذه الطبقات معدل بطالة يناهز . الخدماتقطاع 

 من نفقات االستهالك %49 من مداخيل األسر ويشكل استهالكها %44ويمثل دخل هذه الطبقات 
 . صالتموا لنفقات النقل وال%9 من نفقات الطبقات الوسطى للتغذية والسكن و%65وتخصص . اإلجمالية

 لألسر الميسورة %37,5ل  مقاب%30,6أما نسبة األسر المدينة ضمن الطبقات الوسطى، فيبلغ 
 من الديون المطلوبة من طرف الطبقات الوسطى %59وتخصص .  لألسر ذات الدخل الضعيف%27,3و

وتلجأ .  لوسائل النقل%2,4 للتجهيز المنزلي و%13,4 لقروض السكن و%25لالستهالك الجاري و
يسورة وإلى شركات  للطبقة الم%49,5 من الحاالت مقابل %26,5الطبقات الوسطى إلى البنوك في 

 للطبقة %31,4 من الحاالت مقابل %52 من الحاالت وإلى باقي المصادر في %21,4االقتراض في 
  .  للطبقات ذات الدخل الضعيف التي تلجأ أساسا إلى القروض الصغرى%72,4الميسورة و

                                                 
 

  .2007-2006تعتمد هذه الدراسة على البحث الوطني حول مستوى معيشة األسر لسنة    52
حسب هذه المقاربة، تتكون الطبقات الوسطى من الساكنة التي تندرج نفقات استهالكها أو مستوى دخلها داخل المجال المركزي   53

 مرة الوسيط أو 2.5 مرة الوسيط بالنسبة للحد األدنى و0.75(لخيار المتخذ واسع النطاق ويعد ا. للتوزيع االجتماعي لهذه المؤشرات
  ). أكثر بالنسبة للحد األقصى
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 %58ية لـوهكذا، تشكل الظروف المتعلقة بتكلفة المعيشة وبمستوى الدخل والجفاف اهتمامات رئيس
 من هذه الطبقات، تتجلى أهم %37وبالنسبة لـ". الطبقة الوسطى "في إطارة عدودمن الساكنة الم

 الطبقات الوسطى مكامن هشاشةتضح توبذلك، . المدرسي وبطالة الشباب االنشغاالت في الصحة والهدر
  . واإلمكانات الالزم استغاللها

  لوسطى الفقر والهشاشة والوزن الديمغرافي للطبقات ا

 في ، الطبقات الوسطى في الجهات التي عرفت تراجعا ملموسا في الفقر والهشاشة قاعدةتوسعت  
الفوارق  بسبب الحاالت بعضالطبقات الوسطى في قاعدة حين، لم يترجم تقلص الفقر والهشاشة بتوسع 

 شاشة إلى تزايدتطوان، لم يؤد تراجع الفقر واله-الحوز وطنجة-نسيفتات-ففي مراكش. الطبقية المهمة
 1985 الضعيفة بين سنة لفوارقكما توسعت الطبقات الوسطى في المناطق ذات ا.  الطبقات الوسطىنسبة
             ). الدار البيضاء الكبرى وجهات الجنوب (2007و

وإضافة إلى ذلك، وباعتبار توسع قاعدة الطبقة الوسطى، أصبح الوزن الديمغرافي للطبقات الوسطى 
 ،2007 سنة 0,4 إلى 1985 سنة 0,64فقد تراجعت هذه الحساسية من . سية للنمو االقتصاديأقل حسا

  . 2007 سنة 2,75 إلى 1985 سنة 2,54في حين، ارتفعت بالنسبة للطبقات الميسورة من 

وختاما، ففي خضم الرهانات السياسية الكبرى، تمثل هذه الطبقات المتوسطة لكثرة عدد أشخاصها،   
كما أن تحسن القدرة الشرائية لهذه . وظائف اقتصادية واجتماعية معينةل مزاولتهامع من حيث ركيزة للمجت

 من شأنه ليس فقط تزايد حجم هذه ،الطبقات من جهة وتوجه المجتمع نحو الوسطية من جهة أخرى
 .  بل تجانسها أيضا، مما يشكل دعامة أساسية للطلب وبالتالي للنمو االقتصادي،الطبقات

معدل الد أساليب تحسين وضع الطبقات الوسطى سواء منها الجبائية عن طريق تخفيض وتتعد  
لضريبة على الدخل أو عن طريق دعم الدولة لخلق فرص الشغل وإلنشاء المقاوالت وكذا الحدي ل

 السكن يأتي في المركز الثاني كونومن حيث .  جداللمقاوالت الصغرى والمتوسطة وللمقاوالت الصغيرة
لروح المقاولة، فإنه عرقلة أساسية يمثل المشكل العقاري وكون غذية في نفقات الطبقات الوسطى، بعد الت

  . هذين القطاعين تحسين أداءيمكن تحقيق المزيد من النمو بفضل

وعلى مستوى النقل المشترك، تمنح مشاريع الترامواي في الرباط والدار البيضاء ذات الطاقة 
تتجلى في تخفيض  مليون مسافر سنويا عدة امتيازات 100و 50 التوالي بـالتي تقدر على االستيعابية 

      .  تقليص استهالك الطاقة والحد من التلوث وكذا السالمة وتحسين الكلفة

 جتماعية االقتصادية واال نميةكعامل أساسي للتحماية البيئة  .2.3

هامة على نعكاسات  ا على الصعيد الدولي لما لها من قضية رئيسيةاإلشكالية البيئيةأصبحت 
 الوضع  هذا دفعوقد. ات يصعب تداركهاالتوازنفي ؤدي إلى اختالل  ت،المستويين االقتصادي واالجتماعي

حماية األوساط البيئية من أجل  األساليب وأخذ مجموعة من التدابيرتطوير العديد من  إلى الدوليالمنتظم 
 .وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

في مشروعه  ضمن أهم األولويات البيئة ة محور حمايجعل المغرب، ان األخرىعلى غرار البلدو
العمل  جلسة المنبثقة عن، لتعليمات الملكية الساميةلقد تعزز هذا المشروع بفضل او. االجتماعي والتنموي

ات السامية  التوجيهوقد نصت هذه. لم الوزير األو أعضاء في الحكومة يرأسهتمت بحضوراألخيرة التي 
على وضع ميثاق وطني، في أقرب اآلجال، شامل للبيئة يستهدف الحفاظ على مجاالتها ومحمياتها 

 رصيدا مشتركا ةومواردها الطبيعية ضمن تنمية مستدامة وكذا صيانة التراث الثقافي باعتبار البيئ
  .ومسؤولية جماعية ألجيالها الحاضرة والمستقبلية
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 العديد من بفضل إدماجها في حماية البيئة على مستوى ةإنجازات هام تقدما و حقق المغربولقد
وقد جاءت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .  المساهمة في النمو االقتصادي الحيوية من أجلالقطاعات

التي تهدف إلى القضاء على الفقر والهشاشة، لتعزيز هذه المبادئ بالحث على المحافظة على البيئة 
  . التنمية المستدامةإع أسس توجيهية جديدة ترتكز على مبدواستصالحها من خالل وض

بذل نمو اقتصادي جيد ينبغي تحقيق إنجازات هامة في عدة قطاعات ساهمت في تحقيق ورغم  
التي أجرتها وزارة األخيرة وفقا للدراسات ف .جهود لتغيير االتجاهات المرتبطة بتدهور البيئةالمزيد من ال

، في حين تبقى النفقات ها بكثير تكلفة استصالحإلى مستوى يفوقنوية لتدهور البيئة  التكلفة الس تصل،البيئة
يبرز هو ما  و، من الناتج الوطني الخام سنويا% 0,7العمومية في هذا المجال جد محدودة وال تمثل إال 

 .الخصاص الكبير الحاصل في تعبئة الموارد المالية لضمان الحفاظ واستصالح جودة البيئة

 الدولي في م، على غرار المنتظالمغربانخرط ا لحجم المشاكل وأهمية االستثمار المطلوب، نظرو
 .ة وفعالة متكاملسياسةالسيطرة على المشاكل البيئية من خالل مسلسل 

حماية الموارد :  في المجال البيئي حول المحاور التالية  الحكوميأولويات العمل تركزت ،وهكذا  
، وحماية والحفاظ على هالهواء والحد من تلوثجودة ، وتحسين تدبيرهاات وتحسين  النفايتقليصالمائية و

 .األراضي والسواحل

 مع االتحاد األوروبي، على وضع استراتيجيات  الذي يحتله المتقدم بفضل الوضعالمغربكما عمل 
حاد من أجل  في االته مع شركائيغير المناخالت من أجل تكيف وتخفيف آثار  مندمجة ومتكاملةقطاعية

 المشاريع المخطط لها بحماية المناطق  أهمتعلق وت.ينالدعم التقني والمالي الالزملالستفادة من المتوسط 
  . التحتية للنقلاتة والبنيي للموارد المائية والطاقلوالتدبير الفعاالساحلية، 

ذكر منها على همة بوضع آليات اقتصادية تحفيزية في خدمة حماية البيئة نم اتجهودمكما بذلت 
لقطاع الصناعي ا  ومواكبةحدث لتشجيع التأهيل البيئيأ صندوق مكافحة التلوث الصناعي الذي ،الخصوص

عتبر آلية التنمية النظيفة أداة مالية تم وضعها عبر بروطوكول كيوطو من وت .الصناعة التقليديةقطاع و
  غاز ثنائي أوكسيد الكربونن انبعاثاتأجل تمكين الدول المتقدمة من الحصول على اعتمادات التخفيض م

  . االنبعاثات في الدول النامية هذهوذلك عبر تمويل مشاريع التخفيف من

تشمل مجاالت و. األجنبيةوسيلة لجذب االستثمارات تعتبر تجدر اإلشارة إلى أن آلية التنمية النظيفة و
 جديدة نشطةاالبتكار وخلق أفالحة و ال وقطاعمنزليةمتنوعة مثل الطاقة، ومعالجة النفايات الصناعية وال

 ).لقطاع الغابات" (الكربون آبار"استهالك الطاقة ومشاريع الطاقة المتجددة و

   التنمية النظيفةآليةمشاريع :  33 مبيان
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نته من  مك،المؤهالتالكثير من النظيفة، على  آلية التنمية تبنيه لمقاربةبفضل ،  المغربيتوفر
 آلية التنمية  مجال البلدان النامية الرائدة فيواالرتقاء إلى صفتطوير مجموعة من المشاريع المتنوعة 

 تطوير مجموعة جدر اإلشارة إلىتالمحققة، من بين النتائج و. والعربيةفريقية اإل الواجهتينالنظيفة على 
سنويا، تم  ثاني أكسيد الكاربونن  ماليين طن م7 للحد من  مشروع52  وصل عددها إلىمن المشاريع

 في ا آخراروع مش22 المتحدة، كما يوجداألمم بالمجلس التنفيذي لآللية على مستوى  منها 4 تسجيل
 . متقدمةمراحل

 من خالل مشاريع الطاقة ، الطاقةعيقطاعبر القطاعات المستفيدة هيمنة توزيع المشاريع ويوضح   
  .ة النفايات وقطاع إدارالطاقة،المتجددة وكفاءة 

 أشكال من التحفيزات يتم منحها من طرف الدولة بطريقة مباشرة وعبر عدة أخرىهناك أنواع و
  : ونخص بالذكر ، بواسطة مختلف القطاعات الوزارية

لتخفيف من أعباء ل من تكلفة المعدات الهيدروفالحية %60 تتحمل الدولة لوحدها ، حيثقطاع الري •
وفيما يخص استعمال المياه  .ال ماء الري الموضوع رهن إشارتهمالفالحين عبر حثهم على استعم

 إلى  عدد من المنشآت ومعدات الري الموضعي من دعم يصل في بعض الحاالتتستفيدالجوفية، 
  . من القيمة اإلجمالية40%

تجديد أسطول النقل وتحسين ، وبهدف 2006قامت وزارة التجهيز والنقل سنة حيث  ،قطاع النقل •
أو منحة (رقي وتخفيض تلوث الهواء، بإعطاء االنطالقة لعملية تجديد أسطول النقل الطرقي األمن الط

ويبلغ الغالف اإلجمالي المخصص لهذه  . سنة15مرصودة للشاحنات التي يتعدى عمرها ) الكسر
  . سنوات3 مليون درهم يمتد على مدى 510المنحة 

الخصوص ونذكر على . ل تخفيض التلوث بعض اإلعفاءات الضريبية كمساعدة مالية من أجوتقدم
تخفيض الضريبة على  وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لتأجير عدادات الماء والكهرباء

تعليق الضريبة على القيمة المضافة على استيراد غاز  والقيمة المضافة بالنسبة للسيارات االقتصادية
اإلعفاء التام  إضافة إلى ،ة على سخانات الماء الشمسيةتخفيض الضريبة على القيمة المضاف والبوتان
شجار غير المثمرة المخصصة للمحافظة على التربة من االنجراف الناتج عن األمداخيل محصول لوالدائم 

  .الرياح واألمطار

تحقيق األهداف المسطرة من طرف السلطات يجب تدعيمها لأهميتها التي أثبتت ن هذه الوسائل إال أ
وقد مكن اعتماد التدابير .  مع التغيرات المناخيةوالتكيفة في ميدان حماية البيئة والتنمية المستدامة العمومي

المي من تحقيق نتائج جيدة على المستوى االقتصادي عالجبائية المحفزة على احترام البيئة على الصعيد ال
 مستدامة هدفها األساسي حماية البيئة  دعائم تنميةخراط في هذه الرؤية إلرساءنوالبيئي وهو ما يدفعنا لال

  .بانسجام مع تحقيق النمو االقتصادي

  الحكامة  .3.3

 جميع القضايا ذات الصلة بآليات شملتهي و. الحكامة الجيدة أمرا ملحا من أجل التنميةتعتبر 
الحكامة آليات و تفعيل االستراتيجيات القطاعيةبذلك يستوجب  و.المجتمعمكونات لتفاوض بين مختلف ا

يثير حجم كما . الميثاق الجماعي الجديدالمدعمة من خالل تعزيز دور المؤسسات المحلية مع المعاصرة 
 قيادة هذهحسين مناخ األعمال مسألة لت واإلدارية في سياق الجهود المبذولة ات القانونيةاإلصالح

  . مأسستهااإلصالحات و
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 يستهدف التنمية  من أجل عمل حكوميمؤسسيتغيير : الميثاق الجماعي الجديد  .1.3.3
  المجالية 

 االقتصادي، ومن خالل رؤية شاملة، على وضع استراتيجيات هعمل المغرب، من أجل تعزيز نمو
فمن جهة، تم إرساء استراتيجيات استباقية جديدة على مستوى . قطاعية فاعلة على المستوى المجالي

 أخرى تم وضع استراتيجيات جديدة القطاعات التي تواكب اإلصالحات اآلنية كقطاع السياحة، ومن جهة
وفي هذا اإلطار، تم وضع مخططات على المدى المتوسط . الماء والطاقة والفالحةات همت قطاع

 وذلك بهدف ضمان االستخدام األمثل "مزايا مقارنة"والطويل همت قطاعات ناشئة يتوفر فيها المغرب على 
 وكذا تحديات ،يمثله من فرص حقيقية يجب استغاللهاللموارد الوطنية ومواكبة مسلسل انفتاح المغرب بما 
  . على مستوى القدرة التنافسية واإلنتاجية يجب مواجهتها

وقد ساعدت مختلف هذه المخططات واالستراتيجيات القطاعية على إعطاء رؤية واضحة، لفائدة 
ر والتنمية، وتوسيع الفاعلين االقتصاديين والمستثمرين، وذلك من أجل إعطاء دينامية جديدة لالستثما

  . القاعدة االقتصادية لبالدنا وخلق ترابط منسجم بين مختلف مكونات التنمية على المستوى الوطني

ولذلك .  وتجدر اإلشارة إلى أن تحسين معدل التنمية ببالدنا يبقى رهينا بتعزيز وتفعيل دور الجهات
القطاعية على إدماج المقاربة المجالية وذلك من اعتمدت الرؤية الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ اإلستراتيجيات 

كما اعتمدت على تعزيز استقطاب .  التراب الوطني كلأجل تحقيق نمو متوازن ومنسجم على مستوى
لعديد من المشاريع الكبرى في جميع لمصاحبة الالجهات لالستثمار من خالل دعمها للتكتالت التنافسية 

  . أنحاء المملكة

سة التنمية الجهوية أن تضمن وجود توازن هيكلي بين جميع الجهات خاصة وهكذا، ينبغي لسيا
وباإلضافة إلى تعزيز التوازن المجالي، ينبغي لهذه السياسة الحد من . الفقيرة منها وذلك بدعمها اقتصاديا

الفوارق المجالية على وجه الخصوص وذلك من خالل توفيرها لمجال تنموي مستدام، خاصة بالمناطق 
  . ية والشبه حضرية، وكذا توفير ظروف معيشية مالئمةالقرو

وبفضل اهتمام جاللة الملك بالتنمية الجهوية، حقق المغرب العديد من التقدم في هذا المجال من 
ة تهتم بالشأن الجهوي وكذا تسريع وتيرة مؤسسيخالل إطالق العديد من المشاريع الكبرى، وإنشاء هيئات 

  . لتنموية الكبرى التي تهتم بالتهيئة المجاليةتنفيذ البرامج والمشاريع ا

كما تم اتخاذ العديد من التدابير بهدف تفعيل العمل الحكومي على المستوى المجالي بما في ذلك 
، وإنشاء المراكز الجهوية لالستثمار وكذا اإلجراءات المتخذة في إطار المبادرة تقنية إقليميةوضع لجن 

  .الوطنية للتنمية البشرية

إلضافة إلى ذلك، تم تكثيف الجهود من أجل مالءمة مسلسل التدبير الميزاناتي مع متطلبات با
  . تعميم نظام شمولية االعتماداتعبرالالمركزية المالية 

وستخول هذه العملية إرساء إطار شراكة بين اإلدارات الالمتمركزة والفاعلين المحليين من أجل 
ة مؤسسي الت أهداف تكرس االنتقال من العالقا-اطنين من خالل عقوداالستجابة لالحتياجات الحقيقية للمو

  . الهرمية إلى عالقات تقوم على التعاقد والتفاوض

 توابث وذلك من أجل إرساء مؤسسيإصالحات هامة على المستوى الالقيام بتم  باإلضافة إلى ذلك،
وقد تم تجسيد هذه  .تنموي ببالدنا وتدبير الشأن المجالي وتعزيز االنتقال الديمقراطي والةالالمركزي

 المحلي للتنمية والتي تعتبر أن ر التدبيإاإلصالحات عبر الميثاق الجماعي الجديد الذي يكرس أهمية مبد
ا بإشراكهم في تدبير شأنهم ذنجاعة الحكامة ترتبط ارتباطا وثيقا بتلبية االحتياجات الحقيقية للمواطنين وك

  . المحلي
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 وخاصة على مستوى الحكامة 2003 تعديل الميثاق الجماعي لسنة 2008 وهكذا، شهدت سنة
  .  وكذا أساليب تدبير الشأن المحلي،المحلية واإلدارة المحلية والشراكة

ويخص المستوى األول لإلصالح الحكامة المحلية، حيث تم تعديل نقطتين مهمتين تتعلق األولى 
سلطات البه وكذا اختصاصات اإلدارة المحلية وبتوضيح مسؤوليات كل من رئيس المجلس الجماعي ومكت

وفي هذا الصدد تم تحديد تخصصات .  المتعلقة بهالأما النقطة الثانية فتهم وحدة المدينة والمشاك. الوصية
  . مجلس المدينة والدوائر

 تطوير بهدفوذلك عبر مدها باألطر المؤهلة " اإلدارة المحلية"ويهم المستوى الثاني لإلصالح 
 تم إسناد المهام اإلدارية للكاتب العام الذي أصبح تعيينه يتم من طرف وزير الداخلية بناء ،وبالتالي. أدائها

  . على اقتراح رئيس الجماعة

. وفيما يخص المالية المحلية، فقد تم إدخال تعديالت هامة خاصة على مستوى شمولية االعتمادات
 تم ،إضافة إلى ذلك. ةعة مع إلغاء منصب مقرر الميزانيوهكذا، تم إسناد إعداد الميزانية إلى رئيس الجما

تسهيل وضع الموظفين الذين تم انتخابهم رؤساء للجماعات رهن إشارة الجماعات من أجل إنجاح عملهم 
  . في إطار الشأن المحلي

أما المستوى الثالث لإلصالح، فقد شمل أدوات وأساليب تدبير الشأن المحلي من أجل نجاعة 
ويتعلق الجانب . ة خاصة تهتم بإدارة المرافق المحلية والتدبير المفوضأداء حيث سيتم إنشاء هيوتحسين األ

 وذلك عبر تحيين وتبسيط ،األخير لإلصالح بإدارة األصول والممتلكات الجماعية من أجل تحسين تدبيرها
   .54النصوص القانونية التي يعود جلها إلى عهد الحماية

  ضرورة إرشاد استراتيجي لإلصالحات: رب تحسين مناخ األعمال بالمغ .2.3.3

حيث تم اتخاذ . عمل المغرب على تحسين مناخ األعمال كركيزة إستراتيجية إلنعاش االستثمار
كما . ة موازاة مع وضع إطار تحفيزي مالئم لعالم األعمالمؤسسيمجموعة من اإلصالحات القانونية وال

لعالمية الصعبة والمنافسة الحادة فيما يخص تعبئة سيتم تسريع وتيرة هذه اإلصالحات نظرا للظرفية ا
 من شأنها توضيح الرؤية ،االستثمارات الخارجية، وذلك عبر وضع مقاربة إستراتيجية منسقة لإلصالحات

   . المبرمجةواألخرىللفاعلين االقتصاديين فيما يخص القوانين والمساطر الجاري بها العمل 

  م لألعمال بالمغربتقدم ملموس في إصالحات المناخ العا .3.3.3

تم تحقيق تقدم ملموس فيما يخص تحسين مناخ األعمال بفعل اإلجراءات التي همت تبسيط المساطر 
اإلدارية وتحديث الجهاز القانوني وإصالح القانون البنكي والمالي وتخفيض الضغط الضريبي على 

 إحداث اللجنة مكن، مؤسسيالفعلى المستوى . المقاولة وتجميع التنظيمات الجبائية في مدونات موحدة
    . إصالح عملية االستثمار بالمغرب من تسهيل وتشجيعالوزارية لالستثمارات والمراكز الجهوية لالستثمار

                                                 
 

ترجع أهم المنازعات حول الممتلكات الجماعية إلى غياب تدابير قانونية تضمن التنسيق الجيد بين مختلف المتدخلين في تدبير   54
 في دوبذلك، يجب بذل المزيد من الجهو. ر تنظيمي ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاصالمصالح العمومية وكذا غياب إطا

  . والتنظيمي وكذا اإلجراءات التنظيمية وتطبيق الوصاية اإلدارية والماليةمؤسسيمجال القيام بإصالحات تهم اإلطار ال
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  حكامة مناخ األعمالتحسين ضرورة مواصلة اإلصالحات وتحديات  .1.3.3.3

لة اإلصالحات تعتزم السلطات العمومية، أمام إكراهات األزمة االقتصادية والمالية الدولية، مواص
وما يؤكد التزام المغرب . المتخذة وتنفيذ االستراتيجيات القطاعية للحفاظ على جاذبية االقتصاد الوطني

 إياه االتحاد األوربي، وكذلك دعوة امنحهتي  الة المتقدمالمكانة هو ،بنهج سياسة استثمارية شفافة وليبرالية
ية االقتصادية حول االستثمار الدولي والشركات المغرب لالنخراط في إعالن منظمة التعاون والتنم

  . المتعددة الجنسية، وكذا مشاركته في أعمال لجنة االستثمار لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية

ومن هذا المنظور، يجب تفعيل عدة إصالحات تشكل تحديات كبرى من قبيل تقوية نظام التحفيز 
لة اإلصالح الجبائي في أفق تعزيز تنافسية المقاولة والحصول وتحديث النظام القانوني والقضائي ومواص

 خصوصا منها المقاوالت ،على األراضي المخصصة لألنشطة الصناعية وولوج المقاوالت للتمويل
  . الصغرى والمتوسطة

   االقتصادي لإلنعاشمالءمة اآللية الوطنية 

نظرا لتعدد المتدخلين وغياب  إلنعاش االستثمارات مؤسسيأصبح من الضروري إصالح اإلطار ال
وتم في هذا الصدد إحداث الوكالة . إستراتيجية منسجمة فيما يخص السياسة المتبعة والتنسيق بين المتدخلين

 الذي يستهدف التحفيز الفعال وتثمين إمكانيات 41-08المغربية لتنمية االستثمارات بموجب القانون 
  .االستثمار المتاحة بالمغرب

سات إنعاش االستثمار وتمثيليات الوكالة بالخارج في إطار شبكة متكاملة سيضمن إن اشتغال مؤس
هذه وعلى . لجميع المؤسسات رؤية موحدة ومعلومة موحدة وتفاعال سريعا لإلستراتيجية تجاه أي تغيير

في إطار التزامات المغرب من أجل االنخراط في لجنة ، وذلك الوكالة التكفل بربط االتصال المرتقب
  . ستثمار لمنظمة التعاون والتنمية االقتصاديةاال

   ومسلسل إحداث المقاولةلالستثمارتحديث المراكز الجهوية 

فيما يتعلق بإحداث المقاولة، بينت أعمال اللجنة المحدثة لدى المركز الجهوي لالستثمار بالدار و
 ،ة للتنمية والشركة المالية الدوليةوالوكالة األمريكي" تحسين مناخ االستثمار"البيضاء بالشراكة مع برنامج 

في هذا الصدد، عمد فريق و. ضرورة التطور نحو نموذج مبسط إلحداث المقاوالت على الصعيد الوطني
على مراجعة مختلف الوثائق المكونة للملف واقتراح توصيات لتقليص عدد األوراق " ملف مثالي" العمل 

  ). مصادقة، تسجيل(واإلجراءات المتعلقة بها 

على استعراض المسلسل من كل جوانبه في أفق " المسار المثالي" من جهته، عمد فريق العمل و
وشملت التوصيات انسجام مسطرة الخلق التي تم . التمكن من إنشاء المقاوالت عبر استخدام االنترنيت

الصيغ  (ومن زاوية تقسيم المعلومات) إيداع الملفات ومسطرة التسجيل(تدارسها من زاوية تنظيمية 
، وكذا من خالل أداء المصاريف والتزامات المحينة، وعلى مستوى تعميم الهويات )والقوانين األساسية
  . اإلشهار القانوني

على استعراض الطرق التي تخص مسلسل إنشاء " المثاليات نظام المعلوم" كما عمد فريق العمل 
توصيات األساسية تركيز تقنيات المعلومات وتشمل ال. وجيزفي وقت والمقاولة عبر استخدام االنترنيت 

  . على مستوى كل إدارة وتنفيذ جودة أنظمة المعلومة لمختلف اإلدارات
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  مساطر تسجيل الملكية العقارية

ة تدبير الرسوم يسيساهم انسجام اإلجراءات، عبر وضع دليل المساطر وتعميمها وكذا المركز
ين فعالية وسرعة المساطر المتعلقة بالتسجيل وتحويل المحلية قصد الحد من كثرة المتدخلين، في تحس

، الذي هو قيد المناقشة بالبرلمان لعماراتكما تهدف مراجعة القانون المتعلق بتسجيل ا. الملكية العقارية
  . إلى تبسيط وتخفيض آجال المساطر

  إصالح النظام القانوني والقضائي

هدف تعزيز حماية حقوق بطار القانوني لألعمال، مة اإلئموازاة مع وضع قانون االستثمار، ستتم مال
كما سيتم تسريع . الدائنين وتبسيط مساطر التنفيذ وكذا ضمان إطار قانوني مالئم لمعالجة مشاكل المقاوالت

ير أكثر سيالمصادقة على مراسيم تطبيق القانون المعدل الخاص بالشركات المجهولة االسم من أجل نظام ت
نون الشغل، أصبح من الضروري تسريع المصادقة على مشروع القانون التنظيمي وفيما يخص قا. شفافية

كما يجب العمل على تعزيز اإلجراءات التي . الخاص باإلضراب بهدف تحديد شروط ممارسة هذا الحق
  . تم اتخاذها لتفعيل مجلس المنافسة عبر المراجعة المتعلقة بحرية األسعار والمنافسة

  المغربب إصالح مناخ األعمال سلسلمل مأسسة أفضلمن أجل  .2.3.3.3

ه بسبب العدد المرتفع للمتدخلين، تطرح إشكالية ديتعق بالمغرب وكذا  اإلصالحاتورشنظرا ألهمية 
 العديد من البلدان التي جعلت بوقد برز هذا الوضع من جراء تجار. دةبح هذه اإلصالحات  وتأطيرقيادة

 التنظيمية في هذه توتتم الموافقة على السياسا.  جراءات من اإلفوالتخفي ةنظمألإصالح امن أولوياتها 
 األطر لجودةوضع معايير واضحة وقابلة للقياس ب حيث تتم مواكبتها ،البلدان على أعلى المستويات

التكاليف متعلقين بفحص  التنظيمية على جانبين ة لهذه األطرطمبسلاستراتيجيات اال  وترتكز. التنظيمية
أهم النصوص التي  حوكذا إصال تطبيقها، ي حالة إضافة بعض النصوص القانونية قبل فةاإلدارية المرتقب

   .هي في حيز التنفيذ

بين الموقع وباالنبثاق الصناعي المتعلق  يقداعالت البرنامج  إطار فيالصدد، تعتزم الحكومةفي هذا و
 ةإنشاء لجن من خالل مناخ األعمالب مرتبطةالإلصالحات ا  وضع أسس لحكامةالحكومة والقطاع الخاص

تحديد باللجنة وتتعلق المهام المنوطة بهذه . الوزير األول القطاعين العام والخاص يرأسها مشتركة بين
 رستقوم بدو، كما  أثرهام عملية تنفيذ هذه التدابير وتقيي األعمال وتنسيقمناخالتدابير الالزمة لتحسين 

  .  والعام المستويين الخاصىمع مختلف الشركاء عل تشاوري

 إنشاء تا إجراءاذوكوجه الخصوص إجراءات منح التراخيص،  ى عمل هذه اللجنة علستهدفوي
 توظيفل، واعماألقانون  المتعلق بيللجهاز القضائ، واإلجراءات القضائية، والتحسين المستمر المقاوالت

  . مشاريع استثماريةمن أجل إنشاء وكذلك تسهيل الحصول على األراضي ) E-gov(الحكومة اإللكترونية 

 :ة ـخاتم
لعب توطيد المكتسبات وتنويع مصادر النمو خالل العقد الماضي دورا مهما في منح االقتصاد 

  والحد من اآلثار 2008 العالمية لسنة  واالقتصاديةالمغربي مناعة قوية مكنته من تجاوز األزمة المالية
ويعتبر صمود االقتصاد الوطني ثمرة مسلسل . رجية عنها على مستوى التوازنات الداخلية والخاةالمترتب

  .  األخيرةتإصالحي شرع في تطبيقه منذ عشر سنوات وعرف تسارعا في وتيرة إنجازه خالل السنوا
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 ولقد تم تحديث وتنويع النسيج اإلنتاجي الوطني لفائدة القطاعات الحيوية، خاصة الخدمات التي 
مكن من التعويض نبية ومحركا أساسيا للتجارة الخارجية، مما ب االستثمارات األجذأصبحت نقطة قوية لج

 اتهدرإضافة إلى ذلك، اعتبرت األسر من خالل ق. بنيوي للميزان التجاريالشبه الجزئي للتدهور 
 المحركات األساسية لتحقيق النمو ، والقطاع الخاص والعام من خالل حجم استثماراتهماةاالستهالكي

  . وات األخيرةاالقتصادي خالل العشر سن

 كما ساهم األداء االقتصادي الجيد في خلق دينامية على مستوى سوق الشغل وبالتالي إلى تحسين 
وتجلت اآلثار . مستوى عيش المواطنين كما يتضح ذلك من خالل االنخفاض الهام لمعدالت البطالة والفقر

 االجتماعية والمجالية الذي يتم دعمه اإليجابية لهذا األداء االقتصادي أيضا على مستوى الحد من الفوارق
  . من خالل اإلجراءات المتخذة لتعزيز البنية التحتية األساسية

 ورغم هذه التطورات االيجابية، أبرزت الظرفية االقتصادية والمالية الدولية الحالية مكامن ،لكن
أن يؤثر على مسلسل نمو الخلل البنيوية للنسيج االقتصادي بمنأى عن تداعيات األزمة، والذي من شأنه 

  . االقتصاد الوطني

و تجدر اإلشارة إلى بعض اإلكراهات التي تعرفها بعض القطاعات خصوصا على مستوى ضعف 
وتتجلى نقط الضعف األخرى في عجز الحساب .  التصديرية وكذا ضعف تنويع األسواق واإلنتاجدرةالق

  .يءات وتراجع دينامية الطلب الداخلاالجاري لميزان األد

أمام هذا الوضع، تتضح أهمية تسريع تنفيذ مختلف المخططات القطاعية ووضع تدابير لدعم و
 وهي تدابير من شأنها الحفاظ على التوازن ،الصادرات وقطاع السياحة واستقطاب االستثمارات األجنبية

الواردات المواكبة الخارجي وتعزيز االحتياط الوطني من العملة األجنبية لتلبية الحاجيات المتزايدة من 
  . لدينامية بناء المغرب الجديد

إضافة إلى ذلك، كان لتوطيد المكتسبات االقتصادية أثر ايجابي على أهم المؤشرات االجتماعية وال 
إال أنه . سيما من حيث نمو فرص الشغل وتطور التعليم والولوج للخدمات الصحية والبنية التحتية األساسية

 فالتنمية ، يتعين استغالل الفرص المتاحة على مستوى هذه القطاعات،شرية شاملةومن أجل تحقيق تنمية ب
تعني في معناها المتكامل، خلق ارتباط بين " ة الملكية السامية دارالبشرية على النحو الذي ترمي إليه اإل

ي الهدف ارتفاع معدالت النمو االقتصادي والتوزيع العادل لثمار هذا النمو، وجعل التماسك االجتماع
  ".األساسي للتنمية البشرية والفعالية االقتصادية

  



       

 103

  

 
 

  
  
  
  
  

 

  واالجتماعيةوالمالية  االقتصادية ات السياس: الجزء الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 104

 



  السياسات االقتصادية والمالية واالجتماعية: الجزء الثالث

 105

  ةــمقدم

 في ورش من اإلصالحات الهيكلية وشرع في وضع ترسانة في السنوات األخيرةانخرط المغرب 
غير أنه على .  من إعطاء رؤية واضحة للمستثمرين وتعزيز موقعه اإلقليميمكنتهالسياسات القطاعية من 

 وأ على الصعيد القطاعي سواء  تفعيل وتنفيذ اإلصالحاتفي مجالالمحرز من التقدم الرغم 
كما . اتجهودممزيد من البذل ال في حاجة إلى تحقيق األهداف االجتماعيةال يزال  ،اقتصاديالماكرو

 ال يزال  الذي االجتماعيالعجزسد  إلى التحسن بنقطة أو بنقطتين من أجل ةمحقق الالنموتحتاج نسب 
االنكماش والتباطؤ اللذان  مصادر معالجة مناسبة لمختلفهذا إال من خالل  يمكن أن يتحققال و. مستمرا

 الزراعي، وانخفاض مساهمة قطاعات اإلنتاجفي يطبعان بعض القطاعات المنتجة كعدم االستقرار 
  . التحويليةات دينامية قطاع الصناعتراجع النمو وفيدير التص

على االقتصاد المغربي معتدلة نسبيا بالمقارنة مع االقتصادية والمالية العالمية إذا كانت آثار األزمة و
زادت  التي  الضعف الهيكلية والقطاعيةمواطنكشف عن مجموعة من فقد مكنت من الالبلدان األخرى، 

.  والسياحةواإللكترونيك  والسياراتيج واأللبسةفي ذلك النسلقطاعات المصدرة بما اأداء  ضعف من حدة
أصبح رصيد الحساب الجاري سالبا مما خلق  العجز التجاري وتدهور أسفرت هذه التطورات عنقد و

  . االستثمارل على مستوى د المتواصوجهمالتغطية في فجوة في التمويل 

 المغرب مخطط( القطاعية المختلفة تاطخطمالي تفعيل اإلسراع ف أصبحأمام هذا الوضع، و
 الوقوف  ضرورةملحا معأمرا ...)  والمغرب الرقميةيلسياحا واإلستراتيجية 2مخطط انبثاق األخضر و

منهجية مبتكرة تتمثل  تاطخطموتعتمد هذه ال. نكماشاال ومعالجة مصادر مكامن الهشاشة القطاعية لىع
جديدة دينامية  إعطاء يتحتمفي هذا السياق، و. ن العام والخاص بين القطاعييةتشاركفي عقود 

متاحة  الجديدة والفرص المعطياتالمراعاة مع ، لمرحلة ما بعد األزمةإلعداد  المعتمدة لستراتيجياتلال
 القطاعية، ينبغي إيالء اهتمام خاص اإلصالحاتتسريع  جهود معة اموازو .للمغرب خالل هذه المرحلة

  .لصدمات امختلف أمام  الوطنيقتصاداالالتي لعبت دورا في صمود جهة للداخل وللقطاعات المو

وعلى صعيد أخر، يتوجب مواصلة تسريع البرامج المستندة إلى رؤية شاملة للتنمية االجتماعية 
والبشرية مع استهداف المحاربة الفاعلة للنواقص والفوارق االجتماعية عبر تنمية منسجمة بالوسط القروي 

  .ضريوالح

يقدم الخطوط كما ، ببالدنا القطاعية اتصالحاإل ة دينامي من هذا الجزءاألول القسم رصد، يوهكذا
 التنمية الذي اعتمد في سياق األزمة والسياسات والبرامج التي ستنفذ مخططالعريضة للسنوات المقبلة، و

تنمية البشرية التي تهدف إلى  سياسة المحاورلى فيتطرق إالقسم الثاني أما .  المرسومةهدافاأللتحقيق 
 وفعالية وتعزيز جودة لشغ لوضع سياسة فعالة لخلق فرص الشغل في سوق الختاللتصحيح أوجه اال

 . إلى الخدمات االجتماعية األساسيةلوجلوا نظام التعليم وتوسيع نطاق

  والقطاعية الهيكلية اإلصالحات وتيرة تسريع .1
الراسخة  إلرادةبفضل ا) الجزء الثاني (واالجتماعي ادياالقتص جالالمغرب في الم إنجازات تحققت

ي ندماجا فأكثر او الخارج منفتح على ، حديث وتنافسيمتينة القتصادأسس رساء  إلسلطات العموميةلل
 .محيطه

خاصة  الجديدة، كراهاتالتكيف مع االالصمود و على االقتصاداإلنجازات تؤكد قدرة وإذا كانت هذه 
 حتدامان إ ف،وهكذا.  التحديات التي ستواجه البلد في المستقبلتمكن من إبرازها نفإفي سياق األزمة، 

ن الضغط التنافسي على ادتا ماألزمة قد زعنها كشفت التي  ةلهيكليالهشاشة ا الساحة الدولية وعلىالمنافسة 
 لدعم وتلكاقطاعات التي تخص ستمرار وتكثيف اإلصالحات القطاعية اأهمية أبرزتا ، وينسيج اإلنتاجال
 .وجهة سواء للتصدير أو للداخلمال
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  نمو متزايد لقطاعات الدعم  .1.1

واجه ها يغير أن بعض لقطاعات الدعم،هتمام خاص  السياسات القطاعية المعتمدة، تم إيالء اإطارفي 
حيث يتأثر  ،ء الطاقة والمايقطاعباألمر يتعلق و . الضعف التي تكتنفهامواطنبعض تتجلى في تحديات 
القدرة التنافسية والتي تؤثر سلبا على الطلب العالمي المتقلبة لسوق النفط المرتبطة ب بالظرفيةاألول القطاع 

مما ، ية المناخاتلتغيربالتقلبات واالثاني القطاع  تأثر ي، فيما والماليالميزاناتي التوازن وعلى يةلقطاعا
حلقة وصل  النقليعتبر قطاع ، ةتيوجسللوفيما يخص مجال الخدمات ا. فالحيقطاع الزيد من هشاشة الي

  أصبح بلدعملل اقطاع فقط عتبر ياع التقنيات الجديدة للمعلومات الكما أن قط ،االقتصاديلنشاط هامة في ا
 .قيمة مضافة عالية قطاعا واعدا ذاأيضا 

  تسريع وتيرة اعتماد إستراتيجية طاقية جديدة .1.1.1

على الواردات الخارجية % 95بنسبة تزيد عن ا أساس المغرب عتمد يباعتباره بلدا غير منتج للنفط،
 إلى 2008 النفط سنة وقد أدى ارتفاع أسعار. من استهالكه الطاقي %61لتزويده بالنفط الخام الذي يشكل 

ولهذا يبقى المغرب رهين .  عبء المقاصةتفاقمى وبالتالي إل مليار درهم 71تفاقم فاتورة الطاقة لتبلغ 
التوترات لنفط وكذا تقلبات سعر الدوالر ورف عدم استقرار أسعار اظرفية سوق الطاقة الذي يع

  .الهندكالصين و التزايد المستمر للطلب العالمي خصوصا للبلدان النامية باإلضافة إلىالجيوسياسية 

  لطاقة ل ةسوق العالميالتوقعات  .1.1.1.1

. ة متقلبةظل ظرفية اقتصادية ومالي يبقى من الصعب توقع تطورات السوق الحالية للطاقة في
 84,4 في 2009، سيستقر الطلب العالمي على النفط خالل سنة )AIE( للطاقة الدوليةحسب الوكالة ف

  . السنة الماضية عن مستوى%1,5قل بنسبة ي وهو مستوىمليون برميل في اليوم، 

 إلى تراجع االستثمارات ،وقد أدى االنهيار المفاجئ ألسعار النفط بسبب االنكماش االقتصادي
ارتفاع األسعار من جديد النفط، مما قد يؤدي إلى قلة العرض ومواجهة الطلب المستقبلي على ضرورية لال

ي القطاع حسب المختصين، يبقى السعر األدنى إلنعاش االستثمارات فو .في ظل انتعاش السوق العالمية
 أن يرتفع بنسبة الذي يتوقعمن أجل تلبية الطلب العالمي ، ومن جهة أخرىو.  دوالر للبرميل75هو 
 8 مليون برميل في اليوم، أي ما يعادل 64 الرفع من القدرة اإلنتاجية إلى ، يتحتم2030 في أفق 45%

الطلب حيث ستمثل  مهيمنة على 55حفوريةوستبقى الطاقات األ. تاج المملكة العربية السعوديةمرات إن
  . من الحاجيات العالمية  للطاقة80%

  سياسة طاقية وطنية جديدة  .2.1.1.1

إعطاء االنطالقة للعديد من ، وذلك ارتباطا بالضغط على استهالك المواد الطاقيةيتوقع أن يتزايد 
المركب الفوسفاطي انبثاق وبرنامج  ومخطط المغرب األخضر(المشاريع الوطنية الكبرى في المغرب 

شروع الكهربة إضافة إلى م...) تطوير البنيات التحتية الطرقية والمالحية والجوية  والجرف األصفر
 .%96 غ معدل إنجازهبلالذي القروية 

                                                 
 

55   Energies fossiles  
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الطلب على الموارد األولية للطاقة أربع   سيتضاعف،و حسب السيناريو المرجعي لوزارة الطاقة
 مليون 43 إلى 2008سنة  56(TEP)" معادل المنتوجات النفطيةطن " مليون 15من حيث سينتقل مرات 

 95 إلى 2008 سنة  جيكاواط ساعة خالل24هرباء من على الك، فيما سيرتفع الطلب 2030سنة طن 
 تفاؤلي، سيناريو عند اعتمادأما .  ميكاواط12.000 كهربائية تناهز  بقدرة2030جيكاواط ساعة سنة 

  . ميكاواط20.000 قدرة ب ساعة جيكاواط133 إلىسيرتفع الطلب على الكهرباء ف

 جوهرية بإصالحاته الظرفية بالقيام  مطالب في هذ، فهوالمغرب على طاقات مهمةتوفر بحكم و 
 25.000 نحوتقدر بو تفوق اسبانيا ريحيةيزخر المغرب بطاقة ن أجل كبح ارتفاع كلفة الطاقة، حيث م

لى ثروات  بالدنا عتوفرفتالطاقة الشمسية، من حيث . يةمناطق المغربالميكاواط موزعة على مختلف 
من ربط المناطق النائية بالشبكة هذه الموارد ستمكن و.  ساعة مشمسة في السنة3000فضل مهمة ب

 يتوفر ،باإلضافة إلى ذلك.  من الكلفة المرجعية في هذا القطاع%9نسبة قل بتذلك بكلفة إنتاج الكهربائية و
   .57الشيست الحمريالمغرب على أول مخزون عالمي من اليورانيوم ورابع مخزون من 

يجية لتنمية هذا  السلطات العمومية على وضع إستراتولتحقيق أهداف بالدنا في قطاع الطاقة، عملت
فروع القطاع كالكهرباء والطاقات مختلف تهم  وتدابير على المدى القصير والمتوسط والبعيد تضم القطاع

  .الموارد النفطية مع التركيز على الفعالية الطاقيةالمتجددة و

في يوليوز للقطاع (PNAP58) ية فعلى المدى القصير، تم وضع مخطط وطني للتدابير ذات األولو
 2008الطلب في الفترة الممتدة بين هذا المخطط إلى ضمان التوازن بين العرض ويهدف و. 2008

 .من جهة أخرى على ترشيد استعمال الطاقةمن جهة، و بالعمل على تعزيز بنيات اإلنتاجوذلك  ،2012و
  ميكاواط إضافية3500هدف غ والبرامج لبل و العديد من التدابيرتطبيقتم الشروع في في هذا االتجاه، و
 إلى إحداث وحدتين كهربائيتين جديدتين في ،تجب اإلشارة كذلك و. مليون مصباح اقتصادي22توزيع و
 هاتانتعد و. ات درهم مليار10بحوالي بكلفة إجمالية تقدر  و ميكاواط للواحدة350 درةجرف األصفر بقال

  . ميكاواط2060 وستمكنان من رفع طاقة المركب إلى رالجرف األصفا لمركب توسيعن االوحدت

رئيسي لإلنتاج جعله كمورد اإلستراتيجية على المدى المتوسط، إلى تطوير الفحم النقي ووتهدف هذه 
دول  بين Gazoduc  الربط خالل فترة الذروة مع استشراف إمكانية تمديد قناة الطبيعيغازالاستعمال و

  .إمكانية استعمال الغاز السائل الطبيعيكذا وأوربا و  العربيالمغرب

الماء -الثنائية الوظيفية الكهرباءوتعزيز  ر الطاقة الريحيةتطويإلى  هذه اإلستراتيجية أيضا ترومو
 8أو  7كل   ميكاواط 400 عن طريق إحداث أحواض للتجميع وبناء محطة لتحويل الطاقة عبر ضخ

 للربط هيكلية مع تحول تدريجي من تبعية يلبيني الكهربائموازاة مع هذا، يرتقب تعزيز الربط او. سنوات
  .لتحكيم االقتصاديخاضعة لمنطق االبيني إلى أداة 

 على المدى البعيد، تطوير تقنيات الطاقة النووية حيث أعطيت االنطالقة ةوتتوخى اإلستراتيجي  
 للشيست الحمري وذلك  وكذا إعطاء األهمية2025النجاز دراسة قصد إحداث مركز الكترونووي في أفق 

  . ميكاواط، باإلضافة إلى إنتاج الكهرباء من النفايات العضوية100 ببناء مركز نموذجي بقوة

 مليار درهم على الفترة الممتدة ما 92 نحووتقدر االستثمارات الضرورية إلرساء هذه اإلستراتيجية ب
إطار  ياألجنبي فو الوطني صالقطاع الخا القطاع العام و كل من ممولة من طرف2020 و2008بين 

  .القطاع البنكي الوطني، باإلضافة إلى دعم 59حق االمتياز
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 30ومن أجل مواكبة تفعيل اإلستراتيجية الجديدة للطاقة، تم خلق شركة االستثمارات الطاقية في 
ة  برأسمال يقدر بمليار درهم موزع بين الدولة وصندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادي2009يونيو 

، إلى الرفع 60وتهدف هذه الشركة التي تستفيد من جزء من موارد صندوق التنمية الطاقية. واالجتماعية
  .من الطاقة اإلنتاجية خصوصا من مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز النجاعة الطاقية

  انطالق إستراتيجية جديدة لقطاع الماء .2.1.1

د من لمائية، مما ساعد على تطوير العديشهد قطاع الماء انجازات هامة في مجال تعبئة الموارد ا
الحد من مخاطر على الماء الشروب والتطهير والطاقة الكهرمائية، والقطاعات الفرعية كالسقي و

وبالرغم من ذلك، ونظرا للتقلبات المناخية، شكل تجديد سياسة الماء ضرورة ملحة لتحديد  .الفيضانات
 مع 2030-2009 وطنية جديدة لقطاع الماء تمتد على الفترة تم اعتماد إستراتيجيةلذلك . أولويات القطاع

 إعطاء األولوية القتصاد الماء وتحسين الولوج للماء الشروب، وكذا تدبير الطلب مع التركيز على جودة
كما سيتم تعزيز هذه . تطوير الشراكات اإلقليميةعبر  المياه وإشراك كافة الفاعلين بالقطاع مصادر

) 2009-2005( الدولي حول إستراتيجيةالل استمرار الشراكة بين المغرب والبنك اإلستراتيجية من خ
CAS 2010 والتي سيتم العمل بها ابتداء من سنة .  

   لتنمية الموارد المائيةمعيقمناخ  .1.2.1.1

انخفاض معدل (يواجه قطاع الماء بالمغرب عدة تحديات نذكر منها إشكالية التقلبات المناخية 
 تعدد المتدخلين وغياب ( الجيدةوالنقص الحاصل في الحكامة) 2050في أفق  %20 التساقطات بنسبة

 باإلضافة إلى تدهور جودة المياه ،) النفقاتفعالية يؤثر سلبا على  مماخطة مندمجة لبرمجة ميزانية القطاع
ة وضياعها في السقي واالستغالل المفرط للمياه الجوفية، وكذا العجز الحاصل في مجال التطهير وسياد

  .سياسة تدبير العرض

يسمح برصد  الالمتدخلين العديد من الذي يشترك فيه  تنظيم القطاع  ضبطوعالوة على ذلك، فإن
تشهد تكاليف تعبئة المياه ارتفاعا متزايدا، خاصة وأن هذه التكاليف كما . متجانس لمختلف الفاعلين بالقطاع

  .  تحتسب إال جزئيا في سعر مياه السقي ال

  يز سياسة الماءتجديد وتعز .2.2.1.1

وعيا منها بالضرورة الملحة لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه قطاع الماء، قامت السلطات 
 اإلصالحات التي سبق اتخاذها وكذا معالجة أولويات مواصلةالعمومية بتجديد سياسة الماء وذلك بهدف 

محور هذه اإلستراتيجية حول برامج كما تت. م لهذه الموارديرة المياه والتدبير المستددالقطاع من حيث ن
 متكاملة ومترابطة من أجل صياغة رؤية واضحة تمكن من اتخاذ اإلصالحات على المدى القصير

 . المتوسط والبعيدو

                                                 
 

)  مليون دوالر500(إحداث صندوق للتنمية الطاقية بمبلغ مليار دوالر ممولة من هبة مقدمة من طرف المملكة العربية السعودية تم    60
 200مة صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية بمبلغ وبمساه)  مليون دوالر300(ودولة اإلمارات العربية المتحدة 

  .مليون دوالر
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  قطاع الماءالجيدة في حكامة التحسين إطار 

ي ، حيث تم إدماج قطاعي الماء والبيئة فالمؤسسيعرف قطاع الماء تطورا ملحوظا على المستوى 
 نصوص تطبيقية لقانون الماء وكذا وضع صيغة نهائية لمشروع المخطط ةنشر عد و61كتابة الدولةنفس 

 باإلضافة ،تم أيضا و.الوطني للماء من أجل عرضه خالل الدورة العاشرة للمجلس األعلى للماء والمناخ
يدتين لألحواض وكالتين جد إحداث  هيآت األحواض على مستوى وكاالت األحواض المائية،إحداثإلى 

ليصل عدد الوكاالت المتواجدة على المستوى ) وادي الذهب-الساقية الحمراء وزيز-غريس-كوير(
  . الوطني إلى تسعة، وكذا تطبيق إطار النفقات على المدى المتوسط بالنسبة للقطاع

  التدبير المندمج للعرض والطلب   

 إصالح التدبير المندمج بمواصلةت العمومية موازاة مع تعزيز تعبئة الموارد المائية، تقوم السلطا
 الموارد المائية تطوير سبلتقييم طلب للماء، وذلك عن طريق دعم التقنيات المقتصدة للماء وكذا /عرض

إعادة استعمال المياه الملوثة بعد المعالجة وتحلية مياه البحر خاصة بالمناطق الصحراوية، كغير النظامية 
  .ألحواض اوكذا تحويل المياه بين

  تعميم الولوج للماء الشروب بالوسط القروي

 منذ سنة   الذي شرع في انجازه"PAGER"مكن برنامج تزويد الساكنة القروية بالماء الشروب 
 على عكس سنة ،2009 في بداية سنة %90  الولوج للماء الشروب في حدود، من بلوغ نسبة1995
  .2009متم سنة عند  %92تبلغ هذه النسبة المترقب أن ومن . %14 هذه النسبةتعد فيها ت التي لم 1994

  ترشيد استثمارات السقي

باإلضافة إلى تعزيز تنافسية القطاع الفالحي، يهدف مخطط المغرب األخضر الذي تم وضعه منذ 
عن  وسيتأتى ذلك. ، إلى إيالء أهمية قصوى للتدبير المندمج والعقالني والمستدام لمياه السقي2008سنة 
 من مجموع المساحات المسقية وذلك على مدى العشر  %50لوغ نسبة السقي الموضعي مستوى  بطريق

والسدود المنجزة الفارق الحاصل بين المساحات المجهزة عن طريق الحد من و ،سنوات القادمة من جهة
من  )دعم التدبير المفوض( بالدوائر الكبرى للسقي المؤسسي، وكذا اإلصالح ) هكتار110.000حوالي (

 .جهة أخرى

  ةالحد من النقص الحاصل في مجال التطهير وتعزيز معالجة المياه الملوث

 بلوغ مليار درهم، إلى 43يهدف برنامج التطهير وإعادة استعمال المياه الملوثة، الذي تبلغ تكلفته 
 %90ونسبة  2020في أفق سنة  %80نسبة ربط إجمالي بشبكة التطهير بالوسط الحضري تقدر بنحو 

في  %90 ونسبة 2020في أفق  %80كما يهدف البرنامج إلى الحد من التلوث بنسبة . 2030ي أفق ف
 مشاريع خلقمكن من مما سي ،2030  في%100ومن المتوقع أيضا معالجة المياه الملوثة بنسبة . 2030

 . مدينة330 البرنامج حاليا ويشمل. صغرى للري
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   لوجستية فعالة آلياتتطوير .3.1.1

 100.000وفيره نظرا لت في االقتصاد الوطني ةهاممكانة ل والخدمات اللوجستية النق قطاع تليح
تقاس و. لشحن والنقلتخص ا %3 منها الداخلي الخام الناتج في %5 بنسبة ته مباشر ومساهممنصب شغل

 و أالتصديرعلى مستوى المباشر على القدرة التنافسية لالقتصاد، سواء بتأثيره أهمية هذا القطاع أيضا 
 من الناتج %20ب  في المغر62 اللوجستية المتكاملةلفةالتكتمثل وفقا لوزارة التجهيز والنقل، و. االستيراد

رى مثل البرازيل والمكسيك البلدان الناشئة األخهو معدل يتجاوز المعدالت المسجلة ب، والداخلي الخام
كسب نقاط على هامش لب المغريتوفر   وبذلك.%17 و%15، حيث تتراوح هذه النسبة ما بين والصين
  . وفعاليةكفاءةلوجستية أكثر خدمات  من ىأتتستالداخلي الخام من الناتج إضافية 

  ستية بالمغرببرز اختالالت قطاع الخدمات اللوجأ .1.3.1.1

 التي تمنعه من االكراهات واالختالالتقطاع الخدمات اللوجستية في المغرب مجموعة من يعرف 
 هذه وتتمثل أهم. في موقعه الجغرافي المتميزة المتمثلة افسية الرئيسياالستفادة الكاملة من ميزته التن

مما يحول دون تقديم عروض ذات جودة عالية وفي اآلجال  سلعانعدام وسائل النقل البري للفي العقبات 
حيث  بشكل كبير مجزأةض وعربيتميز هذا النمط من النقل و. أكفاء حددة وذلك في ظل غياب فاعلينالم

، مما يعيق شركات منظمة فقط منها %10 فاعل في ميدان النقل 20.000 ما يقرب من نيتشكل م
 سنة القطاععلى الرغم من التقدم المحرز منذ تحرير وذلك  ،عمليات المراقبة وتطبيق معايير موحدة

  .%40 إلى %70  منالمنظمالقطاع غير حصة  أدى إلى انخفاضوالذي  2003

 النقل الزال يعاني، لبنية التحتية في السنوات األخيرة التي عرفتها االطفرة النوعية على الرغم من 
عاني من ي ي الذي التدريجي في النقل السككالتراجعفي أعقاب من بعض التـأخر  ه بدورنماطمتعدد األ

 الدار انطالقا منالشمال والجنوب على المحاور الهامة ك خاصة ، خطوط السكك الحديديةضعف شبكة
 من الشركات الدولية المشاركة  قليالاعددوإذا ما استثنينا لوجستية، ال البنياتما يتعلق بتطوير فيو. البيضاء

وعاء مشكلة الارتباطا أساسا بالعرض متواضعا للخدمات اللوجيستية، يظل في إنشاء مناطق مخصصة 
سكك الحديدية في هذا لمكتب الوطني للاالستراتيجي لموقع الت ينبغي التأكيد علىفي هذا الصدد،  و.العقاري

خط وميناء طنجة المتوسطي الربط السككي بكمشاريع الوعة من القطاع الواعد مستفيدا من طرح مجم
أسعار  المتمثلة في لالستفادة من ميزات الخط السككي كتب المطلعويت. ورضالناوبين تاوريرت الربط 
 %30ما بين تغطية يتوقع  كما .ماعي الجنقلالو  كيلومتر200تزيد عن التي لمسافات بالنسبة ل مغرية

  . طنجة المتوسطيالقادمة من ميناء من حركة الحاويات %35و

الخدمات اللوجستية يظل عرض إلى جانب ارتفاع تكلفة األراضي وخاصة في الدار البيضاء، و
كاملة من الخدمات متالشركات التي تقدم مجموعة كما يظل عدد . تنوع في المغربال  وقليلضعيفا

بية تعمل في أورو مقاوالت حيث أن جلها، )63أقل من عشرة في جميع أنحاء المغرب(هزيال لوجستية ال
  .متعددة الجنسياتالكثير من األحيان مع الشركات 
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 في المغرب في خدمات اللوجيستيةالضعف الرئيسية للمواطن  إحدىتكمن  وعالوة على ذلك، 
من مقارنة مع المنافسة اإلقليمية وتتركز حول ثالثة من ة الثضما زالت باهالتي  البحرية عروض الخدمات

مضيق عائقا رئيسيا للنقل الطرقي الدولي بكلفة العد تكلفة عبور ت، وفي هذا الصدد . الرئيسيينفاعلينال
 .ماثلةلمية المطبقة على المسافات امعيارالكلفة ال مرتين إلى ثالث مرات  أي ما يعادلورو،أ 500حوالي 

 دخول بعد 64في الميناءالمطبقة األسعار مستوى م تسجيل نتائج ملموسة على لك أنه إذا تويستفاد من ذ
 تهم أساساالجهود الالزمة في مجاالت بد من مواصلة  فال، 2006 في عام  حيز التنفيذجديدالصالح اإل

ن  الخدمات المقدمة للسف وتحسين نوعية السلعشحنعن مراجعة الرسوم وفصل حركة المرور للركاب 
 الميناء الجديد طنجة انطالقا من النقل بالشاحنات الضخمةحركة  موتنظيتطوير، فضال عن والبضائع
  . المتوسط

  استراتيجية تطوير الخدمات اللوجستية .2.3.1.1

مناصب ق الكفيل بخل تكريس المغرب كوجهة لالستثمار الخدمات اللوجستية في قطاع دور نظرا ل
ة التنافسية التجارية للمغرب على الصعيدين الداخلي قيمة مضافة ودوره في تحسين القدرشغل و

للسلطات األولويات الرئيسية ضمن يندرج تحقيق تنافسية لوجيستية لالقتصاد الوطني  ،والخارجي
  .العمومية

في على مستوى الخدمات اللوجيستية  جديدة للقدرة التنافسية إستراتيجية إعدادفي هذا السياق، تم و
 للنمو في من خالل مواكبة التزايد المطرد سلعتدفقات التدبير  أساسا على تحسين ، مع التركيز2012 أفق

، ووضع %14لتحقيق معدل نمو سنوي قدره )  سنويا حاليا%10(حركة الحاويات في ميناء الدار البيضاء 
  .وحركة انسياب السلع فعاليةتحسين وذلك بغية  نماط المتعددة األ اللوجيستيةبنياتلل وطني مخطط

 القطاع أهيل العاملين فيستركز الجهود على ت القطاع،ب عاملين اللدىالمهارات بتأهيل يما يتعلق فو
 ذلكو ،الخاص في نقل البضائع على الطرق وتشجيع نشوء شركات في مجال الخدمات اللوجستية المتكاملة

 والخدمات بالنقل المتعلقة  تجديد أسطول الشحن وإطالق برامج تدريبية في الحرفوضع مخططمن خالل 
لتدريب ل ستعطى األولوية ،الطلب المتزايداألخيرة بالتحديد، ومن أجل مواجهة هذه يخص ما فيف. اللوجستية

وقد . والمستخدمين واألطرجميع المستويات ل وذلك بالنسبةالموجه استنادا إلى أفضل المعايير الدولية 
   .في هذا الصددية برمج مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل دورات تدريب

  خفض تكاليف الطاقممن خالل ،وطنيالاإلجراءات تحسين القدرة التنافسية لألسطول كما تهم 
 الجوي على تحسين شجيع النقلتكما سيساهم . سطولاألوتسهيل الحصول على التمويل لتجديد العامل 

 الشركات مواكبةوية المهمة المكاسب القطاع من خالل على مستوى الخدمات اللوجستيةالقدرة التنافسية 
  .  في المناطق الصناعية في الدار البيضاء وطنجةتمركزةذات القيمة المضافة العالية الم

شراكة مع القطاع الخاص إلنشاء قاعدة بتنافسية اللوجستية لل مرصد حداث، سيتم إنفس السياقفي و
رات أداء القطاع مثل التكاليف مؤشلمشتركة بين الدولة والقطاع الخاص لقياس ورصد منتظم معطيات 

 مخطط مديري على شكل كما سيتم إعداد. تكلفة الشحن البحري ولعبور في الموانئ المغربيةا مددو
وعملية مشتركة  خريطة طريقوالفيدرالية العامة لمقاوالت المغرب يشكل الدولة تعاقدي يربط برنامج 

  .تطوير الخدمات اللوجستية في المغربل
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  التكنولوجيات الجديدة للمعلومات واالتصاالتمواصلة تطوير  .4.1.1

تطوير قطاع التكنولوجيات  وجح المغرب خالل السنوات األخيرة في رفع تحد كبير لتحديثن 
 كما اعتمد النماذج الغربية في تحرير األسواق وأدخل المنافسة مع توفير األدوات ،الجديدة للمعلومات

االتصاالت تهدف إلى ية وطنية لتكنولوجيا المعلومات وستراتيج اعتمد إوقد. ة المناسبةالمؤسسيوالدعائم 
  .تعزيز مكانته في السوق الدولية وتطوير االعتماد القائم على المعرفة من خالل تقليص الفجوة الرقمية

  عوامل الخلل واالتصاالت ورهانات قطاع تكنولوجيا المعلومات .1.4.1.1

النمو  لكل من التماسك االجتماعي واسيااالتصاالت عنصرا أستشكل تكنولوجيا المعلومات و
ر على المغرب في عدد من تسم باألزمة االقتصادية العالمية التي تؤثظل ظرفية تاالقتصادي للمغرب في 

 بشكل سريعتطورت عالقة المواطن مع اإلدارة  ،االتصاالتفبفضل تكنولوجيا المعلومات و. القطاعات
تتم على لكن جعل هذه اإلجراءات  ويط اإلجراءات اإلدارية فقط تبسميةالخدمة العموتحسين عني يال حيث 

  . قراراتها أكثر شفافيةتكون وا أكثر قرب، لتصبح اإلدارة بذلك أو انتظارتنقل أي تفاديبالتالي االنترنت، و

االتصاالت من تعزيز القدرة التنافسية للمقاوالت ذلك، تمكن تكنولوجيا المعلومات و وعالوة على 
تنظيم أفضل وكذلك ظهور أسواق جديدة وعروض جديدة  و تحسين تدفق المعلومات،قريالمغربية عن ط

  .للتصدير

 ألسواق الخدمات الجديدة التي تكون اأسس تكاليف المعامالت تقليصبادالت وشكل تسهيل تدفق الموي
خدمات عن ترحيل الخدمات والويعتبر تحويل و. ا جاهزامنتوجفي الوقت ذاته، مادة خام و ،فيها المعلومة

 تصاالت الناجحة في خلق الثروات وفرصاالات و المكونات الرئيسية لصناعة تكنولوجيا المعلوممن ،بعد
  .لشغال

ة بين مختلف الفئات االجتماعية وبين ويلعب هذا القطاع دورا أساسيا في تقليص الفجوة الرقمي
اإلنترنت لربط بشبكة  أكبر إلى اميل رتفعالماألسر ذات الدخل   لدىأنية، حيث مختلف المناطق المغرب

 السيما المقاوالتالمغرب أيضا إلى بالفجوة الرقمية هذه متد وت .منخفضال مقارنة مع األسر ذات الدخل
% 31تشكل القطاع الخاص وب المأجورينمن % 60 ضمالصغرى والمتوسطة التي ت   للمقاوالتبالنسبة

موقع على شبكة اإلنترنت المغربية على  المقاوالتمن مجموع  فقط% 42 تتوفرو. من الصادرات الوطنية
 . اإلنترنتعبر البيع أنشطةمن الشركات % 5 أقل من تمارساالنترنت وعبر لتسوق اإلى % 12 لجأتو

وتظل األرقام التي ترتكز عليها مختلف التقارير الوطنية والدولية لتكنولوجيا المعلومات  
المحرز، وهو ما التقدم و المبذولة اتجهودمرغم من كل الواالتصاالت في المملكة غير مشجعة على ال

 التصنيف العالمي الصادر عن االتحاد الدولي  من2007 سنة 101تصنيف المغرب في الرتبة يفسر 
  . بلدا منافسا154لالتصاالت والذي يضم 

م عن ليواالتصاالت اويظهر مجال جمع ونشر البيانات اإلحصائية ومؤشرات تكنولوجيا المعلومات و
تعدد المتدخلين والتشتت القطاع يعاني من نقص في المؤشرات الوطنية ومن إمكانية كبيرة للتحسن غير أن 

كذا من غياب التنسيق بين الفاعلين على المستوى واالزدواجية في جمع البيانات وإنتاج إحصاءات شاملة و
  .الوطني

   المعلومات واالتصاالت ا في قطاع تكنولوجيجبارةمجهودات  .2.4.1.1

 الرقمية من أجل ضمان فجوة التقليصهدف إلى ي e-Marocمخطط  2001 في سنة اعتمد المغرب
وتهدف . بوتيرتين متفاوتتين إنشاء مجتمع تفاديوبالنسبة لمجموع الساكنة  المعلومات  إلى العادللوجالو

ضمان تكافؤ والت  األساسية لالتصاالبنيات من خالل تعميمة الرقمية فجوالهذه اإلستراتيجية إلى تقليص 
  . وانبثاق إدارة رقمية قريبة لحصول على خدمات االقتصاد القائم على المعرفةلفرص ال
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 2012 و2006برنامج تعاقدي للفترة الممتدة بين وقعت الحكومة أيضا مع مهنيي القطاع على  وقد 
 رقم معامالت القطاع عرف إلى البرنامجا ويسعى هذ.  المعلوماتايمنح رؤية شاملة لتطوير قطاع تكنولوجي

إدماج تقنيات  و منصب شغل33.000 مع خلق أكثر من 2012 مليار درهم في سنة 60إلى نحو 
 مليون مشترك 1,8أجل تحسين تنافسيتها واستفادة  من 2012 مقاولة إلى غاية 50.000المعلومات في 
  .2012عند حلول في االنترنت 

المقاوالت العاملة في القطاع لتمكين هم مخصص  مليون در100 تم إحداث صندوق برأسمال كما 
زيادة حصة ميزانية الدولة بتعهدت الحكومة و. المبتكرة هم مشاريعنفيذالزم لتلالحصول على التمويل امن 

  .%2 إلى %1المخصصة لتكنولوجيا المعلومات من

مات  من أجل مجتمع المعلو2013-2009  وطنية جديدة إستراتيجيةوضعوفي نفس اإلطار، تم 
 ترمي هذه اإلستراتيجية،و. 2009 في أكتوبر "2013 المغرب الرقمي "أطلق عليهاالرقمي  واالقتصاد

  مليار درهم27 تحقيقم، من دره را ملي5,2رصد اعتمادات مالية بقيمة   تتطلبالتي من المتوقع أنو
فرصة  26.000 خلقناهيك عن  غير مباشرة، بطريقة مليار درهم 20، منها كناتج داخلي خام إضافي

 استنادا إلى إلى تطوير مجتمع المعلومات كما تهدف هذه اإلستراتيجية. عمل في غضون خمس سنوات
  : محاورأربع

الذي يتطلع إلى تمكين " إنجاز" تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خالل برنامجاستخدام  تطوير •
شابهة من الحصول على حاسوب من المهندسين والطلبة الذين يتابعون تكوينات م 80.000نحو 

التجهيزات   تعميم كما سيتم.%85 في حدودمن قبل الدولة  محمول مرتبط باالنترنت بأسعار مدعومة
 فقط من %20 ("جيني" من خالل برنامج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبة موميفي المدارس الع

سيتم إحداث باإلضافة إلى ذلك، . )2008 سنةالمنشآت مزودة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
 . النائية من الولوج إلى خدمات االتصاالتالمناطق لتمكين مراكز للولوج الجماعي لالنترنت

يمكن المواطنين س  مما،2008 سنة في 16 مشروعا، بدال من 89 بخلقتطوير الحكومة اإللكترونية  •
الحالة المدنية "من بينها على الخصوص االنترنت، و من الولوج إلى خدمات اإلدارات من خالل شبكة

 هذه الخطوات قفزة حققمن المتوقع أن ت و.الموجهة للمقاولين وكذا الخدمات الخاصة" االلكترونية
 في عام 0,2 مقابل 2013 سنة بحلول 0,8 مؤشر الحكومة اإللكترونية لألمم المتحدة إلىنوعية ل
2008. 

قطاعات ذات ، خاصة بالنسبة لللتوفر على الحواسب على ا الصغيرة والمتوسطةالمقاوالت تشجيع •
 برمجيات، وهذا من خالل تقديم الدعم لشراء ...)الجلد والمواد الغذائية،(اإلمكانات العالية للتصدير 

 . من استثمارات تكنولوجيا المعلومات%06صل إلى يقد ية قطاع

ذات إمكانات أقطاب  خلقشجيع  من خالل تالمعلومات واالتصاالتتكنولوجيا الشق المحلي ل تطوير  •
المعلومات على شكل صناديق تكنولوجيا  للتمويل خاص بتوفير آليات حيث سيتم ر،صديعالية للت

  .االبتكار وإطار تنظيمي للبحوث ولتصديراخدمات دعم  جهوية وةمجازفة وبنيات تكنولوجي

علومات الذي يضمن وعلى نفس المنوال، تتم حاليا دراسة إنشاء مرصد وطني لتكنولوجيا الم 
وسيضطلع هذا المرصد . مركزية وتوحيد وتنسيق كل المعلومات التي ينتجها مختلف الفاعلين في القطاع

كذا اقتراح أساليب مبتكرة تعكس دينامية القطاع وطنيا  وبمهمة توفير وسائل لتقييم ورصد إمكانات القطاع
 مدى نجاعة البرامج التعاقدية ذات الصلة به كما سيشكل خلية يقظة هدفها تقييم. ودوليا على حد سواء

  .ة القطاعي مؤشرات دورية تمكن من تتبع ظرفووضع
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  قطاعات التصديرل متواصلتطوير وتنويع  .2.1

كما واكب . لقلقمثير لومتزايد بتفاوت لواردات والصادرات في المغرب تطور ا  منحىميزيت
 ويعزى. في تغطية الواردات بواسطة الصادرات انخفاض على الخارج  الوطنيلالقتصاد المتزايد النفتاحا

في ، االقتصاديتلعب دورا حاسما في النمو  ال الصادرات المغربيةكون إلى على الخصوص  طورهذا الت
 داوالمنتجات والموأنصاف ، مواد التجهيزحيوية الطلب المحلي على نتيجة لالواردات فيه يد ازوقت تت
في  هامع استمرار تركيزلك ذو الحر دلاب التاتفاقياتادرات من الص لم تستفد، من جهة أخرىو. الخام
  .الخارجيةسواق األتنويع ل المبذولة الجهودلرغم من باوروبي  اإلتحاد األاتجاه

  ستراتيجي للقطاعات المعرضة لألزمةاالتموقع الإعادة  .1.2.1

وي في السوق قال ااندماجهب والسيارات والصناعات اإللكترونية ةلبسج واأليالنسقطاعات ميز تت
.  العالميةواالقتصاديةاألزمة المالية ب اثرتأكثر الشيء الذي جعلها أ %70تجاوز يتصدير بمعدل العالمية 

تحسن القد سجلت بعض هذه القطاعات معامالت عند التصدير لالرقم على الرغم من أن وتيرة انخفاض و
الضعف الهشاشة و مواطنمجموعة من ز من إبرامع ذلك  مكنت في األشهر األخيرة، فإن األزمة الحالية

  .وتزايد الشكوك بالنسبة لآلفاقلمنافسة ا ظرفية تطبعهافي 

  األلبسة  ولنسيجا هيكلة تنافسية لصناعة نحو .1.1.2.1

 بعد االنتعاش الذي شهده خالل السنتين ذلكحاليا انخفاضا طفيفا في نتائجه ولنسيج  ايواجه قطاع
 وإعادة فرض نظام الحصص على 2005األلبسة سنة ول النسيج والتراجع عن االتفاق ح أزمة ا تلتاللتين

ا  تراجع2008 سجلت سنة فقد. 65 السريعةالتموقع المتميز للمغرب في صنف الموضةالمنتجات الصينية و
 تأثيرات األزمة العالمية  نتيجة2007رنة مع سنة الجلد مقاالنسيج ومن قيمة صادرات قطاع   8,6%بنسبة

 األولى لسنة الثمانية غير أن األشهر .س الجاهزة داخل أهم البلدان األوروبية الشريكةعلى استهالك المالب
  مقارنة مع نفس %71, نسبة طفيفا لصادراتنا بتراجعا إذ سجلت ، لوتيرة االنخفاضقلصا عرفت ت2009

سنة من  الفصل األخير مما يِِؤكد تحسن وتيرة نشاط التصدير للقطاع مقارنة مع ،2008 سنةالفترة من 
، خاصة وأنه يشغل يدا نخفاض نشاط القطاع تأثير على التشغيل كما كان ال.2009سنة بداية  و2008
 . اغلبهم نساءمنصب 200.000 نحوهامة تقدر بعاملة 

  األلبسة ن الخلل الهيكلي لصناعة النسيج ومكام

لنسيج اقطاع  لضعف الهيكلية التي يعاني منها امكامن مجموعة من ن الظرفية الدولية عتكشف
وتتضح هذه الهشاشة في مجموعة من العراقيل التي تتجلى في ضعف اندماجية القطاع .  المغربيواأللبسة

ل تمويل خاصة،  وفي غياب أجهزة ووسائفي تركيز صادرات النسيج واأللبسة في السوق األوروبيةو
تنامي أنشطة  ونتاجية الشغل مما يؤدي إلى ضعف إ،عالوة على افتقار القطاع إلى المهارات والخبرات

 من %70 تساهم أنشطة المناولة بأكثر من و.التي تولد قيمة مضافة عاليةاألنشطة المناولة على حساب 
 ، الضعف هذهمواطن  جانبإلىو. الرقم اإلجمالي للقطاع الذي يرتبط بعدد محدود من الزبناء األجانب

 لتغطية ضد مخاطر الصرف سواء في االستيراد أوا انعدام وسائل  منهاقات أخرى نخص بالذكرعيمتبرز 
 في قنوات التوزيع الدولية باإلضافة إلى ضعف تأطير اليد متواصلالتصدير وانعدام اندماج عميق وفي 

  .66العاملة

                                                 
 

  FAST FASHION 65   
أما بالنسبة للتقنيين ذوي الكفاءات فيقدر ب .  عامل بفرنسا70يقدر معدل التأطير بمهندس واحد لكل ألف عامل مقابل مهندس لكل  66
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  الحلول اإلستراتيجية والهيكلية لمواجهة االختالالت بالقطاع

 السلطات العمومية أدرجتاإلستراتيجي، وعيا منها بالدور السوسيواقتصادي الذي يلعبه هذا القطاع 
. اص، قطاع النسيج والجلد ضمن أولويات الميثاق الوطني لالنبثاق الصناعيبتنسيق مع المهنيين الخو

 ألف 200المبرم مع المهنيين خاصة إلى تعزيز مكتسبات القطاع التي تقدر ب البرنامج التعاقدي  ويهدف
تطبعها تنافسية  وسوق دولية متقلبةذلك في ظرفية دولية  ودرهم كقيمة مضافة  مليار9,6 ومنصب شغل

لمقدرة بمليار درهم في  النمو اإلضافية اات إمكانياستكشافإلى هذا البرنامج التعاقدي  كما يرمي. حادة
 ومن أجل تحقيق هذه األهداف، .2015 ألف منصب شغل مباشر في أفق 32 الخام وإحداث الناتج الداخلي

  :هي كاآلتي وور إستراتيجية، ستة محاتنظيمتم 

  . أسواق التصديرلتنويع طخطم •

  .سوق التصديرتنويع أ مخطط مع  في القطاعف الفاعلينيبرنامج لتكي •

  . لتنمية حقيقية للسوق الداخليةطخطم •

  .تحديث مقاوالت القطاعنظام  •

  .لتكوين مالئم للقطاع برنامج •

 .خطة لتحسين ظروف العمل في القطاع •

  ت قيمة مضافة لقطاع اإللكترونيكألنشطة ذااستهداف ا .2.1.2.1

 تطورا ملحوظا خالل السنوات األخيرة ، مقاولة40 الذي يضم ما يزيد عن ،حقق قطاع اإللكترونيك
يعد هذا القطاع الموجه للتصدير  و. من الصادراتم مليار دره6,2 ما يناهز 2008 سنةحيث سجل 

 االقتصادية والمالية العالمية حيث عرف رقم من بين القطاعات األكثر تأثرا باألزمة)  من اإلنتاج70%(
 أشهر األولى من السنة الجارية مقارنة مع نفس الفترة من ة خالل الثماني30,2%معامالته انخفاضا بنسبة 

 .67 هذه الوضعية أساسا إلى انخفاض طلبات أهم فاعلي القطاعىتعز و.السنة الماضية

  أهم مواطن هشاشة القطاع 

وطنية لتنمية القطاع، من الكشف عن   في غياب إستراتجية،صادية العالميةمكنت األزمة االقت  
 خالل السنوات  القطاعفبالرغم من النمو الذي سجله. مجموعة من مكامن الضعف وعوامل الهشاشة

 من رقم %80 تعزى أساسا إلى اعتماده على المناولة بنسبة تفوق ياألخيرة، الزال يعاني من الهشاشة الت
 اإلجمالي باإلضافة إلى تركيزه حول ثالث أنشطة رئيسية وهي المركبات االلكترونية المعامالت

  .إللكترونيك الصناعيةاو

سيوية حادة تتطلب إعادة تموقعها حول آكما تواجه مقاوالت القطاع في السنوات األخيرة منافسة 
ون ن وتقنيومهندس(هلة  باإلضافة إلى ضرورة تكوين موارد بشرية مؤ،عاليةمضافة منتوجات ذات قيمة 

 لصالح ا منه%82يشتغل  ، شخص10.000 قرابةخاصة بالنسبة لقطاع يشغل حاليا ) نمتخصصو
  .المقاوالت المصدرة
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  إستراتيجية إعادة تموقع قطاع اإللكترونيك 

 ومن أجل تجاوز العراقيل التي زادت من حدة تأثره بتبعات ،بالنظر إلى مؤهالت القطاع        
قتصادية والمالية العالمية، تهدف السياسة المتخذة إلعادة تموقع القطاع إلى خلق قطاع صناعي األزمة اال

ترتكز هذه السياسة أساسا على وضع إستراتجية واضحة  و.قوي يساهم بشكل فعال في النمو االقتصادي
إطار تحفيزي  وذلك من خالل وضع لقطاع مقارنة مع الدول المنافسة،وطموحة تهدف إلى تعزيز تنافسية ا

توفير تمويالت بنكية موجهة للمقاوالت  و)%10 مساعدات للتجهيز في حدود  ومنحخلق مناطق حرة(
تأهيل الموارد البشرية باإلضافة إلى عرض عقاري متنوع في  والصغرى والمتوسطة التي تشتغل بالقطاع

ر  من توفيي مالئموينوفي نفس السياق، سيمكن وضع برنامج تك). P2I(إطار قواعد صناعية مندمجة 
 1.400و تخصص في اإلدارة 200(مالئمة لمتطلبات القطاع  متخصص بمؤهالت عالية و9.000
وعلى المستوى التجاري، يعتبر من الضروري وضع مخطط ).  فاعل4.600 تقني و2.600ومهندس 
اإللكترونيك و الصناعية اإللكترونيكك الفاعلين المهتمين باألنشطة ذات األولوية لدى للترويج القنواتمتعدد 

  . صناعة الطائراتفيالمستخدمة في صناعة السيارات و

 Offre Accueil" عرض الحتضان االستثماراتتوفير كما تهدف إستراتجية القطاع إلى 
Electronique" في )  هكتار50-40( إلكترونيك /مركز ميكاترونيك:  مراكز مخصصة 5 يتوزع على

مركزين مخصصين لإللكترونيك المستخدمة في الصناعة  و)النواصر-زناتةكوريدور(جهة الدار البيضاء 
 ) هكتار10-5(والنواصر )  هكتار10-5( على مستوى المناطق الصناعية المندمجة لطنجة والقنيطرة

  ). هكتار50-40(المنطقة الصناعية لإللكترونيك بمدينة المحمدية و

الرباط  " العرض من خالل  انطالق خدمات  وتجدر اإلشارة إلى أنه تم الشروع في تفعيل هذا

 متر 250.000 متر مربع لتصل إلى 30.000 على مساحة أولية تناهز 2008 في شتنبر "تكنوبوليس
 المعدة لخلق واحتضان وإنعاش المشاريع المبتكرة ذات قيمة مضافة عالية إلى المنشأةوتهدف هذه  .مربع

  .إللكترونيك الدقيقةل تخصص م68إحداث قطب

ادة تموقع المغرب في خريطة السوق العالمية للمناولة في قطاع إع .3.1.2.1
  السيارات 

 حيث تم ،يحظى قطاع السيارات بموقع استراتيجي على مستوى السياسة الصناعية الجديدة للمغرب 
هذا تتجاوز قيمة صادرات  و. من بين المهن الصناعية العالمية الجديدةانبثاق في إطار مخطط اعتباره

وتفوق قيمته )  من مجموع صادرات قطاع الصناعة%17أي ما يعادل ( مليار درهم 11,3القطاع  
قد سجل القطاع في السنوات األخيرة  و). من الناتج الداخلي الصناعي%5( ماليير درهم 3المضافة 

هزي جم لدايزتم الالتمركز و"لوغان"مشروع ل "صوماكا"شركة من تطوير ا معدالت نمو عالية مستفيد
  . لمشروع رونو بطنجةالواعدةت العالميين باإلضافة إلى اآلفاق السيارا

ين األوروبيين من بين أكثر مد أساسا على المناولة لحساب المصنعويعد هذا القطاع الذي يعت
سيارات في المغرب  سجلت صادرات قطاع ال وقد. باألزمة االقتصادية والمالية العالميةتأثراالقطاعات 

 بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة 2009 أشهر األولى من سنة ةخالل الثماني24,2 % انخفاضا بمعدل 
 زبناء المجهزين المغاربة والذين شهدوا بدورهم صنعينويعزى هذا إلى انخفاض طلبات الم. الماضية

  .2008 من دجنبر ابتداءانخفاضا في مبيعاتهم 

  

                                                 
 

 منصب شغل خالل السنوات الثالث 1.450 مليون درهم وخلق 852استقرت مؤخرا شركة نيموتيك بهذا القطب، وتتوقع استثمار  68
 .المقبلة
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  أهم عوامل هشاشة القطاع

مالية العالمية تأثيرات سلبية على المناولة في قطاع السيارات نظرا إذا كان لألزمة االقتصادية وال
د مكنت من فق،  من اإلنتاج الوطني%70 صادرات يناهز ستوىالندماجه القوي في السوق العالمية بم

يتعلق األمر أساسا بارتكازه على نشاطين أساسين يساهمان ، و هشاشة القطاعمكامن مجموعة من كتشافا
)  من الصادرات%89( من إجمالي صادرات القطاع ويتعلق األمر بصناعة األسالك %95بما يزيد عن 

تركيز صادرات القطاع على أن وتجدر اإلشارة كذلك إلى ).  من الصادرات%6(وصناعة أغطية المقاعد 
 من %70فرنسا لوحدهما أكثر من  وحيث تمثل اسبانيا، %86السوق األوروبية التي تستورد أكثر من 

  ).االقتصادية العالمية األزمة(تقلبات هذه األسواق ب ارتباطا هشاشة القطاع ، يعد من أوجهاتالصادر

ل األزمة ظوفي نفس اإلطار، ستزيد إعادة الهيكلة التي يشهدها القطاع على المستوى العالمي في 
 على صناعة ولهذا وجب.  تنافسية انتاجية أكثر للبحث عن كلفةترحيل المقاوالتيرة تاالقتصادية من و

جل مواجهة منافسة الدول ذات الكلفة المنخفضة والتي تطمح بدورها أالسيارات الوطنية إعادة تموقعها من 
  .إلى استغالل اإلمكانيات المتاحة في هذا السياق كالصين وتونس ومصر وشرق أوروبا

التقنيين ويبرز تحليل بنية التشغيل بالقطاع نقصا ملحوظا في بعض التخصصات كالمهندسين و
  .المباشرةاألجنبية المختصين والتي تشكل أساسا لتنمية القطاع وجلب االستثمارات 

  إستراتيجية إعادة تموقع قطاع المناولة في مجال السيارات

المالية  و تأثره بتبعات األزمة االقتصادية حدة منزادتمن أجل مواجهة عوامل هشاشة القطاع التي 
 تقوية مقاومة القطاع واالستفادة بهدفضع مجموعة من التدابير البنيوية العالمية، أصبح من الضروري و

وفي هذا اإلطار، . من اإلمكانيات المتاحة في إطار إعادة الهيكلة اإلستراتيجية ألهم المصنعين األوروبيين
 الوطني لإلقالع الصناعي المخطط وذلك في إطار ،تم وضع إستراتيجية وطنية لتنمية قطاع السيارات

  .2015-2009لفترة ل

 70.000درهم و مليار 12حوالي قيمة مضافة تقدر بوترتكز هذه اإلستراتيجية التي ترمي إلى خلق 
 " المتخصصينعرض للمصنعين" و"عرض للمجهزين" وضع على 2015منصب شغل إضافي في أفق 

وسطة التي والمت  للمقاوالت الصغرىخاصتمويل بنكي  (69فعالو إطار تحفيزي توفيروذلك من خالل 
 كما تهدف إستراتيجية .)"P2I"عرض عقاري متنوع في إطار قواعد صناعية مندمجة  وتشتغل بالقطاع

 هكتار 300تخصيص حوالي إحداث إطار تحفيزي و عبر "عرض لصانعي السيارات"القطاع إلى وضع 
خطط تكوين  باإلضافة إلى عرض لوجستيكي على أعلى مستوى وم السياراتتركيبلإلنشاء موقع رئيسي 

  .ذو جودة عالية

   تخصص مالئم70.000ين خاص من أجل توفير وفي نفس السياق، يرتقب وضع برنامج تكو
 تقني متخصص 29.000 و مهندس7.000و   تخصصا في اإلدارة1.500(يستجيب لمتطلبات القطاع و
  ).عامل 32.500و

متعددة القنوات ية و تشجيعكما سيتم وضع برنامج يرمي إلى تعزيز القطاع وذلك من خالل سياسة
  ...).لسياراتتصنيع أجزاء ااألسالك و( ذات األولوية مهنترتكز على ال وينالفاعلمختلف تستهدف 
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  إعادة بلورة اإلستراتيجية السياحية .4.1.2.1

نظرا للدور اإلستراتيجي الذي يلعبه قطاع السياحة في التنمية االقتصادية واالجتماعية، وضع 
قد أصبح هذا  و".2010رؤية  "، يتعلق األمر بإستراتيجية سياحية طموحة 2001المغرب منذ سنة 

 وبلغت عائداته من %8 للنمو، إذ تجاوزت مساهمته ا هاماالقطاع على مدى السنوات األخيرة  محرك
 من األهداف المسطرة في %75 أي ما يناهز 2008-2001 مليار درهم في الفترة 358العملة الصعبة 

 إلى اإليوائيةكما مكنت االستثمارات المنجزة خالل نفس الفترة من رفع معدل الطاقة . "2010رؤية "إطار 
وينضاف . 2000-1996 سرير سنويا في الفترة 1.500 يتجاوز ال سرير سنويا مقابل مستوى 7.500

كذا استغالل الجزء  و2009 سرير سيتم فتحها في غضون سنة 15.000إلى هذا، طاقة إضافية تقدر ب 
 يونيو المنصرم والشروع التدريجي في استغالل محطة 19 من المحطة السياحية للسعيدية في األول
  .2009متم شهر أكتوبرعند  70مازكان

ويرجع التطور اإليجابي للقطاع للتطبيق األمثل لمجموعة من اإلجراءات والتدابير المتخذة خالل 
 التي مكنت من ولوج ما ةفاقية السماء المفتوح نذكر منها، تحرير قطاع النقل الجوي وات،السنوات األخيرة

الشركات ذات التكلفة المنخفضة ومن مضاعفة الرحالت  ذلك  شركة أجنبية جديدة بما في30يتجاوز 
 باإلضافة كما همت هذه التدابير تعزيز الشراكة بين منظمي الرحالت الجوية والمهنيين والجهات. الجوية

  .ج المنتوج السياحيرفع الميزانية المخصصة لترويإلى 

  أهم مكامن ضعف القطاع السياحي الوطني

 11هجمات (بالرغم من مقاومة القطاع لمختلف األزمات التي شهدها خالل العشر سنوات األخيرة 
، أثرت األزمة ...) بالدار البيضاء2003  ماي16 وهجمات 2003، حرب العراق سنة 2001 شتنبر

يمكن تلخيص هذه التأثيرات في تراجع المبيعات  و.ى القطاعاالقتصادية والمالية بشكل ملحوظ عل
 العملة الصعبة وتعليق مجموعة من الرحالت الجوية خصوصا على مستوى سوق لوانخفاض مداخي

بالجودة  السياح من خالل اللجوء للحجز المتأخر واالهتمام المتزايد سلوك وألمانيا، وكذا تغيير ابريطاني
   .األسعارو

 تهم باألساس ،لقطاعاعف العالمية من رصد مجموعة من مكامن ضزمة االقتصادية وقد مكنت األ
 وإسبانيا وبريطانيا وإيطاليا وبلجيكا تمثل دول فرنسا، إذ ةتركيز النشاط السياحي على السوق األوروبي

تضم للقطاع حيث  التركيز المجالي ،ينضاف إلى هذا و. من نسبة السياح األجانب%75وألمانيا ما يناهز 
 مع ئيةيوااإل من الطاقة اإلجمالية %80ما يناهز )  البيضاءر وأكادير وطنجة والدامراكش(أربعة مدن 

  ).2008 سنة %38(تركيز أكبر لعدد المبيتات بمدينة مراكش 

 ةوالسياحة الثقافي) %23( بشكل كبير نحو سياحة المنتجعات اويبقى العرض السياحي الوطني موجه
منطقة البحر األبيض مغرب لمنافسة شديدة ومباشرة مع أهم الدول المنافسة في  مما يعرض ال.)24%(

. كما يشكل ضعف تأهيل الموارد البشرية أبرز معيقات تنمية القطاع).  وتونس وتركيامصر(المتوسط 
باإلضافة ويبرز التشخيص النوعي ضعف التفاعل بين نظام التكوين والمحيط المهني وضعف التواصل 

 ...).ولفكالترفيه، ال(لمهن المرتبطة بالفندقة  ضعف اإلى
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  الحلول اإلستراتيجية

 ومن أجل دعم دينامية القطاع في ظل األزمة ، االقتصادية واالجتماعية للقطاعوعيا منها باألهمية
 يهدف إلى  الذي"CAP 2009" إلى وضع مخطط 2008 سنة رالراهنة، عمدت السلطات العمومية مند أواخ

وقد تم تعزيز هذا المخطط في  .السياحة المغربية وتقوية حصة المغرب في السوق العالميةتعزيز جاذبية 
 مليون درهم ممنوحة للمكتب الوطني المغربي للسياحة في إطار 300يونيو المنصرم بدعم إضافي بلغ 

  .بي للمنتوج المغرجلجنة اليقظة اإلستراتيجية بهدف تمويل مجموعة من التدابير المرتبطة بالتروي

وفي . نتائج جد إيجابيةمن تسجيل ومن خلق دينامية مهمة لتنمية القطاع " 2010رؤية " قد مكنتو 
،  قرر المغرب وضع منهجية إستراتيجية جديدة تعتمد رؤية مستقبلية لقطاع السياحة في أفق نفس االتجاه

  .متنوع ومتوازن و عرض قويبتوفير 2020

 مع إدخال مقاربة جديدة مبنية أساسا على 2010رؤية   إلى تعزيز مكتسبات2020وتهدف رؤية 
هذه الرؤية الجديدة بعين االعتبار بعض التغيرات ويتعين أن تأخذ . الجودة بدل التركيز على الكم

 ،...)االقتصادي بالهند والصين تحسن دخل األسر المرتبط بالنمو(الماكروقتصادية علي المستوى العالمي
  شريحة المسنين بخلق منتجات مالئمةمتطلباتلبعين االعتبار األخذ (فية والتطورات السوسيوديموغرا
 التقدم الحاصل على مستوى ةوتكريس االهتمام بالتنمية المستدامة وكذا مواكب, )كالسياحة الصحية والترفيه

  .تكنولوجيات اإلعالم والتواصل

   للفوسفاط ومشتقاتهةتعزيز ريادة المغرب في السوق العالمي .2.2.1

الناتج الداخلي الخام  الوطني من خالل مساهمته في اع المعادن مكانة أساسية في االقتصاديحتل قط
زيد من  باإلضافة إلى توفيره أل% 20 و15% وفي الصادرات الوطنية بحصة تتراوح بين %6بحصة 

ية  على التنمية الجهوية والقروةوللقطاع أيضا تأثيرات إيجابي. غير مباشر و منصب شغل مباشر30.000
 البري(  من خالل إنجاز البنية التحتية االقتصادية واالجتماعية وكذا على باقي القطاعات األخرى كالنقل 

  .الطاقة الكهربائية و...)البحري ويالسككو

  مشتقاته  ولفوسفاطلعالمية السوق  لل مستمرطورت .1.2.2.1

تميزت بارتفاع  عميقةعرفت السوق العالمية للفوسفاط ومشتقاته في السنوات األخيرة تحوالت 
 دوالر للطن خالل عدة 50 سعر الفوسفاط حاجز م استقرار األسعار حيث لم يتعدالطلب العالمي وبعد

  فيا حيث بلغت هامامنحى تصاعدي 2006 األسعار العالمية ابتداء من سنة عرفت في حين. سنوات
مقارنة مع  %361بنسبة  ا مسجلة بذلك ارتفاع2008 في للطن من الفوسفاط الخام  دوالر345المتوسط 

وعرف الحمض الفوسفوري واألسمدة نفس المنحى حيث ارتفعت . 71 دوالر للطن70,9 إذ لم يتعد 2007
 إلى 3.084 درهم للطن بالنسبة للحمض الفوسفوري ومن 14.080 درهم للطن إلى 4.004األسعار من 

  .72 درهم للطن بالنسبة لألسمدة خالل نفس الفترة7.276

 حيث أنه ابتدءا من ،ةاستثنائيتظل  2008سنة القطاع أن األرقام القياسية المسجلة في  خبراءويعتبر 
 عرفت أسعار الفوسفاط ومشتقاته تراجعا لالستقرار في مستويات أقل من التي سجلت في ،2008أواخر 
ة تفسر هذه الظرفيو. 2007 و2006 سنتي من األسعار المسجلة مع بقائها في مستوى أعلى 2008أوائل 

سعار أل الطابع الدوريمن جهة أخرى ب، ومن جهة بتأثير األزمة االقتصادية والمالية العالمية على الطلب
  ).عشرة سنوات تقريباة كل دور( الفوسفاط 

                                                 
 

 .البنك الدولي: مصدر  71
 .صرفانطالقا من معطيات مكتب ال 72
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ذات قدرة ندمجة ولمية للفوسفاط بظهور مشاريع جديدة ما ستتميز السوق الع،وبخصوص التوقعات
وتجدر اإلشارة إلى . ية في التوازنات التجارية في السوق العالميةتنافسية قوية قد تؤدي إلى تغيرات جذر

 طن من يين مال3في المملكة السعودية الذي من المرتقب أن يصل إنتاجه إلى " جالميد"المشروع الضخم 
 القرب من المستهلكين بفضلتنافسي وذلك جد  بسعر 2015 – 2010في أفق " دي أمنيوم فوسفاط"ثنائي 

 والكبريت  السعودية للبترول العربية إنتاج المملكةإضافة إلىسفاط ومشتقاته كالهند والصين والرئيسين للفو
  . إلنتاج األسمدةواألمونياك الضروريين

 1,5 تم إعطاء االنطالقة للعديد من المشاريع من أجل تنمية القدرة اإلنتاجية ب  مع ذلك،وبالموازاة
دي " مليون طن من ثنائي 5 بالنسبة للصين وب 2010 أفق في" دي أمنيوم فوسفاط"مليون طن من ثنائي 

 باإلضافة إلى مشاريع أخرى في البيرو وغينيا والجزائر ، بالنسبة للبرازيل2015في أفق " أمنيوم فوسفاط
كن أن يؤثر تحول الصين كما يم.  ماليين طن من الفوسفاط10در ب وروسيا ذات طاقة إنتاجية إجمالية تق

  .سمدة إلى بلد مصدر على السوق العالمية لألسمدةمن بلد مستورد لأل

يموغرافي د بسبب التزايد الب العالمي لمنتجات الفوسفاط خاصة يوفر ارتفاع الطل،ومن جهة أخرى
 مهمة بالنسبة للمنتجين األساسيين ا فرصلتنمية الفالحية العالمية خاصة في الهند والبرازيل واستراليا،وا

  . بالنسبة للمغربللفوسفاط ومشتقاته خصوصا

   في السوق العالميةموقع المغربتإستراتيجية جديدة إلعادة  .2.2.2.1

للفوسفاط والحمض  بالنسبة %40مستوى السوق الدولية بحصة تتجاوز  على هتمن أجل تعزيز رياد
، اعتمد المكتب الشريف للفوسفاط، الذي  القادمةعشر سنواتال  بالنسبة لألسمدة خالل%15الفوسفوري و
 ركائز ةع تتمحور حول أربعوست، إستراتيجية طموحة لل2007سم سنة  شركة مجهولة اإلتحول إلى
 إعادة بلورة السياسة التجاريةو وتشجيع االستثمارات األجنبية ويتعلق األمر بالتنمية الصناعية. أساسية

 جاز برنامجنإفيما يخص الشطر األول، تطمح المجموعة إلى  و.كذا تأهيل األساليب المالية والتنظيميةو
الذي يهدف إلى الزيادة  وهمر مليار د37  إلى بمبلغ يصل2012 -2008فترة الستثمار خالل لال طموح

  :العديد من المشاريع من بينهامن خالل انطالق التحويلية  وفي القدرة اإلنتاجية

ر بن جرير ذات طاقة إضافية سنوية تقد وافتتاح أربع وحدات معدنية جديدة في كل من خريبكة •
  . مليون طن تقريبا40 مليون طن وإنشاء أربع محطات للغسل بطاقة 23بحوالي 

ذلك من خالل انجاز خطين لألنابيب بطاقة  و درهماليير م6تحديث تكنولوجية نقل الفوسفاط بمبلغ  •
  الجرف األصفر– كلم موزعة على المحورين خريبكة 400 مليون طن من الخام على طول 55
  . اسفي–كنتوث و

تزويد بن جرير واليوسفية بالماء انطالقا  و مليار درهم1,5ة مياه البحر بالجرف األصفر بتكلفة تحلي •
  . مليون درهم500 أم الربيع بما يناهز  وادمن

جرف األصفر من أجل مواكبة االرتفاع المرتقب لحجم الشحن المرتبط بإنشاء محطة التوسعة ميناء  •
  .2015-2012جرف األصفر في أفق 

صناعة األسمدة  وجل تحويلأية تحتية صناعية في الجرف األصفر ذات معايير عالمية من تطوير بن •
 وحدات جديدة لألسمدة وتطوير بنيات 10 استقبال قادرة على مليار درهم 12بمبلغ استثماري يقدر ب 
  .جرف األصفرالتخزين المواد األولية في 
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تطوير  ولى المدى البعيدف للفوسفاط ع المكتب الشريمجموعةنمية  وبهدف ت،وباإلضافة إلى ذلك
كل التنظيمية اعادة صياغة الهيإسياسة جديدة للشراكة، تم العمل على التأهيل المالي والتنظيمي وذلك عبر 

، تم التوقيع على اتفاقية الشراكة في يناير صددوفي هذا ال. ةوكذا تحسين المرونة الماليدبير لتوالمكلفة با
 في رأسمال البنك الشعبي المركزي، حيث دخل هذا األخير وللفوسفاطريف المنصرم بين المكتب الش

 درهم فيما صرفت المجموعة مليار درهم من أجل الحصول على  ماليير5بمبلغ  %5,88المكتب بنسبة 
  . من رأسمال البنك  الشعبي المركزي 6,62%

  قطاع ترحيل الخدماتلنمو تنمية واالنفتاح على أنشطة جديدة  التعزيز .3.2.1

 وقد تم تحديده من ، أهمية بالغة في إطار السياسة الصناعية الجديدةترحيل الخدماتيكتسي قطاع 
لشركات مد هذا القطاع على ترحيل أنشطة خدمات ايعت و".إقالع"محركات النمو في برنامج  أهم بين

 2015 منصب شغل في أفق 100.000توفير حوالي ح فرصا كبيرة لالقتصاد الوطني باألوروبية ويتي
مما سيمكن من خلق حوالي , على مستوى القطاع  مليار درهم20 رقم معامالت يزيد على تحقيقو

 .2015-2009 مليار درهم خالل الفترة 13 منصب شغل وتعزيز الناتج الداخلي الخام ب 70.000

   ترحيل الخدمات  قطاعسياق تطوير أنشطة .1.3.2.1

 دينامية إيجابية على الصعيد  قويا ويشهدلسنوات األخيرة نموا خالل اترحيل الخدماتعرف قطاع 
 سنوات 10 تطور طلب بلدان أوروبا على مدى كما سيعرف,  سنويا25% يعادل مستمرالدولي بتطور 
 لتطور تزايد اإلقبال علىيؤكد هذا او.  مليار درهم337 أي ما يعادل ، مليار أورو30المقبلة بنحو 

  .شرقية والشرق األوسط وشمال إفريقيالوجهات الفرونكفونية بما في ذلك أووربا الا

 لسنة لترحيل الخدمات الذي أعد الخريطة العالمية " AT Kearney"وحسب مكتب الدراسات 
كما يالحظ تراجع مرتبة , تعود أفضل وجهة ألنشطة الخدمات عن بعد إلى الهند والصين وماليزيا, 2009

 كمحطة عالمية للخدمات برزتالتي ) هنغاريا ويكجمهورية التش وبولونيا(بلدان أوربا الوسطى والشرقية 
يرجع هذا التراجع أساسا إلى ارتفاع األجور وقيمة العملة مقابل الدوالر وانخفاض مهارات اليد و. عن بعد
  .العاملة

 15% و10بين ما للمغرب الذي يستقطب حقيقية يتيح تراجع تنافسية بلدان أوربا الشرقية فرصا و
تاح للمغرب فرص أخرى تتعلق من جهة ت باإلضافة إلى ذلك .افرنسمحولة من المن الخدمات عن بعد 

 إلى ، ومن جهة أخرى،في الفضاء الفرونكفوني الذي يعد الهدف الرئيسي للمغربترحيل الخدمات ب
كل من االستهداف الجغرافي صعيد  والتي تتأكد على أنشطة ترحيل الخدمات لتوجهات العميقة بمضمونا
  .المهنيو

  ات جديدة ذات قيمة مضافة عالية   خدم 

 بالمغرب منحى تصاعديا تمثل في االنبثاق التدريجي لخدمات جديدة ترحيل الخدمات قطاع يعرف
التي توفر آفاق  74(BPO) والخدمات المالية (ITO)73تكنولوجيا المعلومات  ذات قيمة مضافة عالية مثل

الخدمات ت عدد الشركات العاملة بالقطاع بلغ ،هكذا و.مهمة من حيث االستثمار وخلق فرص الشغل
 1.900توظف على التوالي  و2008 شركة في نهاية 35 و19المالية وتكنولوجيا المعلومات على التوالي 

   . مهندس3.100 وشخص

                                                 
 

73 Informations Technologies Outsourcing 
74 Busines Process Outsourcing 
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 مركز وعدد المستخدمين 340 ها الذي تراوح عدد،75قطاع مراكز االتصالوقد بلغ رقم معامالت 
 مسجال ارتفاعا 2009 غشت  في نهايةرهممليار د 2,2 ما يقارب ،2008في نهاية   شخص27.000

 فرصة عمل 250ويوفر هذا النشاط في المغرب ما معدله  .2008  غشتنهاية مقارنة مع %9,1بنسبة 
 حيث كان هذا 2004 مقارنة مع في انخفاض 15% معدل دوران هذا النشاط يبلغكما . جديدة كل أسبوع
  . 25% المعدل يصل إلى

   بالمغربترحيل الخدماتل هشاشة قطاع عوام

ل هذا يظ,  خالل السنوات األخيرةترحيل الخدماتبالرغم من النمو الملحوظ الذي عرفه قطاع 
عرض عدم التوافق بين التكوين ومتطلبات القطاع وقلة  والقطاع يعاني من ضعف إتقان اللغات األجنبية

 هذا الرقم تبريعو.  سنويااراطإ 1600 ال يتعدىي لذالمهندسين والتقنيين المتخصصين في اإلعالميات وا
ر اطإ 3000أزيد من إلى  حاليا قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي يحتاج مع متطلبات ةمنخفض بالمقارن جد

تجدر  و.التشريعات المتعلقة بحماية المعلومات الشخصيةيعاني القطاع أيضا من التأخر في تنفيذ و. جديد
  .2009يناير  المتعلق بحماية األفراد لم يتم اعتماده إال في 09 -08نون رقم اإلشارة إلى أن القا

   بالمغربترحيل الخدماتألزمة المالية على قطاع اآثار 

في ظل األزمة التي يشهدها االقتصاد العالمي، يمكن آلفاق نمو قطاع ترحيل الخدمات بالمغرب أن  
 القطاع، فإن الطلب الموجه للمغرب مهنييب وحس . وموسومة بالتخوفواعدةتكون في نفس الوقت 

 كما أن النمو يتباطأ يمكنه أن (BPO)  والخدمات المالية(ITO)تكنولوجيا المعلومات بالنسبة ألنشطة 
 . المسجلة خالل السنوات األخيرة%20 مقابل 2009 سنة %10 المتوسط  للقطاع قد ال يتجاوز

أوروبا والهند والواليات ( تمس أبرز الزبناء األجانب ويبدو هذا التباطؤ واضحا نتيجة األزمة التي
اللذين وقعوا مذكرات تفاهم مع الحكومة من أجل تموقعهم في المناطق المخصصة لهم مثل ) المتحدة

  .تكنوبوليس-كزانيرشور والرباط

وعلى صعيد آخر، يمكن لظرفية األزمة االقتصادية العالمية أن تشكل للمغرب فرصة لتطوير أنشطة 
طاع ترحيل الخدمات وضمان نجاحها في المستقبل من خالل استقطاب الخدمات التي تعتمد أساسا على ق

وفي  ظل هذه الظرفية، يتوفر المغرب على مؤهالت حقيقية الستقطاب هذه . سياسة خفض التكلفة
 2011سنة وقد بادر في هذا اإلطار إلى تسريع وتيرة تنفيذ الشطر الثاني لكزانيرشور بحلول . الخدمات

  . كما كان مسطرا2015بدل 

   ترحيل الخدماتالتدابير الحكومية لتنمية قطاع  .2.3.2.1

 بعين االعتبار آلفاق نمو قطاع ترحيل الخدمات ومن أجل مواجهة العراقيل التي تؤثر على أخذا
يهم أداءه، وقعت الحكومة مع المنعشين االقتصاديين للقطاع على الميثاق الوطني لالنبثاق الصناعي الذي 

وقد تم االتفاق في إطار هذا الميثاق على وضع خطة عمل طموحة من أجل تطوير . 2015-2009الفترة 
قطاع ترحيل الخدمات بما في ذلك اتخاذ تدابير جديدة مكنت الدولة من تجديد التزامها للحفاظ على تنافسية 

ى الدخل الفعلي محددة في إطار تحفيزي مثير حول الضريبة عل: القطاع من خالل ثالثة عناصر أساسية
، ونظام لتطوير كفاءة الموارد البشرية وتوفير البنيات التحتية والخدمات للمستثمرين تستجيب %20سقف 

  .ألفضل المعايير

                                                 
 

إضافة إلى مداخيل مراكز االتصال ذات الرأسمال األجنبي، يضم رقم معامالت هذا القطاع مراكز االتصال ذات لرأسمال وطني  75
 .التصال التي يمثل فيها األغلبية من مراكز ا%50وعلى سبيل الذكر، فإن الرأسمال األجنبي متواجد في . خالص
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وتلزم التدابير الثالث المتبقية الدولة .  متخصص يستجيب لمتطلبات القطاع70.000وسيتم تكوين 
المغرب بدعم مالي مهم للتسويق والتي من شأنها أن تدعم بوضع إستراتيجية للتواصل تستهدف عرض 

  .جهود التسويق لمسيري هذه المنشآت

ويعد تطوير الطاقات االستيعابية الكافية من أجل مواكبة تطور القطاع، إجراءا رئيسيا في هذا 
  .وجدة شور ومراكش شورو الميثاق من خالل إنشاء مراكز إضافية في كل من فاس شور وتطوان شور

 ة شركة عالمية رائدة متجاوز33 إنجازات مهمة خصوصا من خالل إبرام صفقات مع يقحقوقد تم ت
 ويعد استقطاب مستثمرين أجانب وازنين ثمرة ). شركات8 (ترحيل الخدماتبذلك توقعات مخطط 

التحفيزات المرسومة في مخطط ترحيل الخدمات وإنشاء مناطق االستيعاب المتخصصة لكزانيرشور 
 . تكنوبوليس اللذان يوفران امتيازات من حيث التكلفة واألجهزة الحديثة-اطوالرب

   تحديث القطاعات الموجهة للسوق الداخليمواصلة .3.1

  تكوين فيألهمية حصتهابالنظر  والعقار والتجارة الداخلية قطاعات رئيسية فالحة قطاعات التمثل
سياسة الع في تنفيذ يسروسيمكن الت.  األخرىقتصاديةاالتنمية األنشطة على  هاريثلتأ، و الخاميخلادالناتج ال
ر الدعم يوفمن تالتجارة الداخلية، قطاع  إعادة تأهيلجديدة، وتعزيز دينامية القطاع العقاري والية الفالح

  .الواعدة لالقتصاد الوطنيالالزم لهذه القطاعات 

   الفالحية الجديدةاإلستراتيجية فعيلتسريع ت .1.3.1

تحديات كبرى تتعلق على الخصوص متقلبة وكل متزايد ظرفية دولية يواجه قطاع الفالحة بش
مما سواق المنتجات الفالحية باإلضافة إلى إعادة هيكلة سريعة أل تغير المناخ، وتأثيرات المنافسة، باحتدام
.  أداء الفالحين مرتبط بقدرتهم على تلبية متطلبات الموزعين والمستهلكين من حيث السعر والجودةجعل
 نظم اإلنتاج وقععلى الخصوص إعادة تم أيضا فرصا هامة تهم وفر الدولي يالمناخذلك، فإن هذا ومع 

 نظرا لتحسن الفالحيةالزيادة في الطلب على المنتجات ، مستفيدة من الوطني على قطاعات مدرة للربح
  .الهندوالصين ك مو النالصاعدة أو في طريق المستهلكين في الدول الكبرى لدخ

 إرساء، شرع المغرب في المتاحة من الفرص واالستفادة اإلستراتيجيةهة هذه التحديات ولمواج  
 فالحية جديدة واعدة تتمثل توجيهاتها في ضمان التنمية المستدامة للقطاع مع جعله محركا هاما إستراتيجية

صاص الهائل  تنافسي لعوامل اإلنتاج واستدراك الختوظيفوسيتم هذا من خالل .  الوطنياالقتصادلنمو 
  . منسجمة مع المزايا المقارنة لبلدنالإلنتاجواعتماد خيارات  من حيث المكاسب في اإلنتاجية

  يةفالح تحديات وإمكانات التنمية ال .1.1.3.1

 المحيط القطاع الفالحي الكثير من التحديات المتعلقة على الخصوص بالتحوالت الهيكلية في يواجه
، والمساهمة رالت الفالحية نحو مزيد من التحريمة عن توجيه المبادالمنافسة المتزايدة الناجخاصة الدولي 

 الزيادات األخيرة في أسعار تنبئو. ا الحاجة إلى ضمان التنمية المستدامةذالمطلوبة في األمن الغذائي وك
 على مستويات أعلى من تلك تحافظالسلع الفالحية الناتجة عن التغيرات في الطلب، والتي من المتوقع أن 

  . ع في القطاعات اإلستراتيجية والواعدةق التموإعادة، بآفاق جديدة من حيث 76لتي كانت من قبلا

                                                 
 

 نتجات الفالحيةأسعار الممن المتوقع أن تسجل ، 2006- 1997بالمقارنة مع  : OCDE –2009منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 76
صل إلى تالزيوت النباتية زيادات قياسية وستسجل من حيث القيمة الحقيقية، % 20 إلى 10القادمة زيادة بنحو  سنوات العشر خالل

30.% 
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امة ويتمثل في ظاهرة دواجه القطاع الفالحي أيضا تحديا رئيسيا آخر يمكن أن يعيق تنميته المستيو
أن الدراسات ، بددفي هذا الصيجدر التذكير  و. القطاعة التي تزيد من حدة تقلبات أداءالتغيرات المناخي

 أن الجفاف سيزداد تدريجيا في المغرب إلىالبحر األبيض المتوسط تشير منطقة  بشأنالمنجزة في هذا ال
 عرف،بسبب انخفاض التساقطات وارتفاع درجات الحرارة، هذا على الرغم من أن بعض السنوات ست

  .77تساقطات مهمة ،استثنائيا

عدم  من أهمها مواطن هشاشةاع الفالحي الزال يعرف عدة ن القطإوفيما يتعلق بمحيطه الداخلي، ف
، وفيما يخص اذهكو.  انخفاض إنتاجية عوامل اإلنتاجإلىي يؤدي ذ األمثل للهوامش الممكنة والاالستغالل

، )78ات هكتار5 من المزارع تتوفر على أقل من %70(األراضي، فيالحظ تشتت كبير للضيعات الفالحية 
 فقط من القطع %10(مد  الهيكلية الطويلة األستثماراتاال يحد من ممااري وخصاص في التأمين العق

متزايد للضيعات الفالحية نحو وضعية مالية غير مستدامة بسبب ال الجنوحا ذ، وك)79األرضية مسجلة
  .  الهجرة القرويةتزايد وهو ما ينتج عنهالضغط الديموغرافي للساكنة الفالحية 

 الفالحين  أغلبنإ ف،اذوهك. ة حقيقية في طريق تحديث القطاع عقب،الرأسمال البشرييشكل و
وبالنسبة لعوامل اإلنتاج . ضعف المردوديةوهما ينجم عنه  األمية تتفشى فيهم الشيخوخة، وتتهددهم

 تلجأ لمكننة عمليات الحرث ها فقط من%47ن الضيعات تستخدمها بطريقة غير مكثفة حيث أن إاألخرى، ف
.  المبيدات%33 البذور المختارة و%16 األسمدة، و%51الحصاد، وتستخدم  لمكننة عمليات %31و

 ،لك راجعذ في المغرب ومحدودا البنكي ال يزال قتراضاال إلى الفالح لجوءن إوفيما يخص التمويل، ف
ه الوضعية جراء تواتر سنوات الجفاف التي ذوقد تفاقمت ه.  لعدم أهلية أغلبية الفالحين،بصفة خاصة
  .الديونتسديد مقدرتهم على أثرت على 

 بشكل  استخدامه في الفالحةكما يتم في المغرب،  من الندرةبشكل متزايدة رد المائياالمووتعاني 
 قد نجح في تطوير بنية تحتية مائية هامة تضمن اإلمدادات المغربلك على الرغم من أن ذغير عقالني و
للمياه كما يظل المتر المكعب  كبيرة من المياه، ضياع كمياتتم تسجيل وفي هذا الصدد، . الالزمة للسقي

جعل في المدى مما  تدهور في مستوى هطول األمطار سجلوعالوة على ذلك، . غير مثمن بشكل أمثل
 إلى اإلفراط  ذلكسيؤدي وئية تعاني من عجز في المياهاالمتوسط أو البعيد أكثر من نصف األحواض الم

  .في استغالل المياه الجوفية

جب تعبئتها ي يتوفر القطاع الفالحي المغربي على إمكانيات كبيرة ،تحدياتهذه الاجهة وفي مو
يتوفر كما .  بالنسبة للمنتجات المتوسطيةخاصةا مميزاته المقارنة ذخصوصا ثراء تنوعه البيولوجي وك

 نجاحا حققتهامة في مختلف القطاعات خاصة في سلسلة الطماطم التي النجازات اإل على رصيد من
 به، وسلسلة الفراولة التي حققت نموا مهما من حيث الصادرات، وسلسلة األلبان التي كان لها نجاح ىيحتد

   .حقيقي من خالل نظام متكامل وسلسلة األغنام والماعز التي تطورت بشكل ملحوظ

  مقاربات وآليات جديدة للتنمية الفالحية .2.1.3.1

 تدخل الدولة في هذا القطاع،المتمثلة في ديمة ستراتيجية الجديدة قطيعة مع األساليب القاإلوتعد   
عميقة التي  من التغيرات الستفادةاالضمان نمو متوازن ومواجهة التحديات الجديدة من خالل ل وذلك

 هتقدم هوامش استغاللذا، مع األخذ بعين االعتبار خصوصيات القطاع و وه الغذائي العالميالنظامشهدها ي
  .ا تثمين إمكاناتهذوك

                                                 
 

 .2009 ،المغرب) INRA(المعهد الوطني للبحث الزراعي  77
 .1996اإلحصاء العام للفالحة  78
 .2007البنك الدولي  79
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ستراتيجية على مجموعة من المقاربات األساسية منها على الخصوص ه اإلذ ذلك، ترتكز هقولتحقي
، صغار الفالحين شكالية العقارية وضعف تنظيماعتماد التجميع لمعالجة المعوقات الرئيسية المتعلقة باإل

عوامل ، وتحسين استخدام تيجيةاستر تحقيق أهداف اإلعن أيضا جعل الفاعلين في القطاع مسؤولينو
 وتهم  دعامتينوترتكز هذه المقاربات على. ا تعديل حكامة القطاعذاإلنتاج، وتشجيع تثمين اإلنتاج وك

 مليار درهم  121,25 باستثمارات بنحوحظىتسي تات القيمة المضافة العالية والذالدعامة األولى الفالحة 
منية التي ستستفيد من استثمار يقدر  الفالحة التضافتهمالدعامة الثانية أما  ،2018-2009خالل الفترة 

  . مليار درهم خالل نفس الفترة 19,25بنحو 

اعتماد إلى شراك الفاعلين في المسؤولية، عمد مخطط المغرب األخضر ا، بالنسبة إلذوهك
- مجموعة من البرامجإبرامتم  و.تعاقدية بين مختلف المتدخلين في مجال التنمية الفالحيةال لتزاماتاال

إلى جانب سالسل السكر والحمضيات والدواجن التي أبرمت ف.  تهم مختلف السالسلتفاقياتواالة التعاقدي
ه المقاربة منها الحبوب والحليب وزيت ذ، اعتمدت سالسل أخرى ه2008 سنةالتعاقدية في -برامجها

 الجهوي على ستراتيجية الجديدة البعد اإلاعتمدتومن أجل مزيد من الفعالية، . الزيتون واللحوم الحمراء
من أجل تنفيذ  جهوية  عقود فالحيةوقعت، هكذاو. في أجرأتهاو اإلستراتيجيةحد سواء في رؤيتها 

بلورت في المخططات الفالحية الجهوية الخاصة بالجهات الستة عشر التي ستراتيجية جراءات اإلاإل
  .للمملكة والتي تهم تنمية جميع السالسل

سلطات  المغرب األخضر من خالل اعتماد المخطط لية تمويلةخط ت بلورةتم مالي،في المجال الو
 الدعم طار هذا اإلحدديو. 2015-2009 طخطا المذ بهي متعدد السنوات خاصطار تمويلالعمومية إل

النظام التزم ، من جهة أخرىو.  الفترةهذ ه مليار درهم خالل66 في حوالي المخطط ات الستثماروميالعم
 فالحيلابنك ال عمدوهكذا، . المخطط األخضرتفعيل  مواكبةإلجراءات من أجل  سلسلة من اتطبيقبي بنكال

الضيعات ي لتمويل ضرأ ةسسمؤ من خالل إنشاء الفالحية الضيعات تنوع عروضه مع  ي إلى أقلمةالمغرب
الضيعات لتمويل  (SFDA)ية فالحلتنمية الاشركة تمويل وإنشاء  القروض الصغيرة عبر ة جداالصغير

تجارية أخرى بتحقيق األهداف وقد التزمت بنوك . حصول على القرض التقليدي للةمؤهلالغير المتوسطة 
الفاعلين في تمويل موجه لالالميثاق األخضر  حدثتأ التي  AWBلمخطط األخضر من بينهاستراتيجية لاإل

  . الغذائية الصناعات

جراءات  اإلركزتمستدام، و ينافسستعمال تضمان امن أجل  المياه، والمعمن حيث استو
ز ي تعزسيتم، فإنه هكذاو. د الموراهذتثمين  على تحسين ظروف ءالجديدة للماستراتجية لإلستراتيجية إلا

 تقدر ءالماير فلتو إمكانياتلتحقيق لك ذو ءلماقنيات المقتصدة في اتالالجهود الرامية إلى تشجيع اعتماد 
لتحويل ما ي يهدف ذال PNEEI(80(ي سقه المياقتصاد في لال الوطني برنامجالعبر  لك وذ%35 نحوب
 إلى  كذلكعمدسيو. 2015 أفقفي سقي السطحي ية حاليا عن طريق السقهكتار م  555.000رب منايق

  .المجهزة األراضي، و خاصة سد الوحدةالسدود،المرتبطة ببين األراضي  الهوة المجودة تدارك

كمن في  تةجديد مقاربة تم اعتمادية، فالح ال المنتجاتتثمينمعدل في زيادة ال جانب آخر، وبغية ومن
لتجميع والتسويق ا لذك وفالحيلتطوير الاو للبحثجهوية  طقمنا  فالحية وهي عبارة عنأقطابإنشاء 

أقطاب ستة سيتم إنشاء ، اذهكو.  المعنيةجهاترئيسية في الالسالسل لل فالحية وتوزيع المنتجات التحويلو
برامج أخرى باعتماد  بوستواكب هذه األقطا. مكناس وبركانفي كل من  الموجودين، بما في ذلك فالحية

  . سقيوتسريع مشاريع التقني  25.000 إلى 20.000بما في ذلك تدريب 

                                                 
 

80 .Programme national d’économie d’eau en irrigation 
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في  الوطني واإلنتاج تثميني في فالحالقطاع ال في لتطويراأهمية مساهمة البحث وب ووعيا منها
المخطط لبحث الزراعي في إطار اع مؤسسات تشجيالعمومية بت سلطاالالتزمت ، محيطهيفه مع يتك

من  %0,7نسبة والتي سترتفع من الموارد المخصصة لهذا المجال في زيادة المن خالل لك ذاألخضر و
  . 2012 سنة في %1إلى حاليا  الفالحي اتج الداخلي الخامالن

عمد المخطط األخضر ة سيستراتيجياإلتنفيذ إجراءاته أجل من و المبتكرة، اآللياتهذه  مع وبالموازاة
ا وضعهلتعديال فالحية ف العرفت الغر، صددهذا الوفي . ة للتدخل في القطاعالمؤسسيالهياكل إصالح إلى 

 إعادة كما شرع في. يجهوالمستوى الأنشطتها فعالة على  وجعل مهامها دعم لك من أجلذ والمؤسسي
للمديريات ع على المستوى المركزي يمتجال لك عبرذو عمليةة لجعلها أكثر فالحوزارة المصالح هيكلة 
المخطط تنفيذ لهيئات نشاء تم إ ،لكذعالوة على و. يةجهوخضر، وتعزيز الهياكل الأل اطخطمالمهن حول 

  . )ONSSA(غذية الصحية لألسالمة لوالمكتب الوطني ل) ADA(ية لفالحلتنمية ااوكالة األخضر منها 

باآلليات رؤية استراتيجية مرتبطة بعزز دة جديرة بأن تالمعتمستراتيجية  تجدر اإلشارة إلى أن اإلو
وسيساعد . جاريةالجمركية والتسياسات الومنها على الخصوص مي في القطاع عمولتدخل اللخرى األ

لبالدنا مقارنة المزايا الات ذالزراعات  إلى تعزيز ةدفاهالوالجمركية يفة رعسياسة التل  واضحةرؤية اعتماد
 جاريةسياسة تإرساء كما أن .  المخطط األخضر نجاح فيفعالشكل ، بلريعكال اقضاء على جميع أشلوا

 والتصنيع اإلنتاججميع أشكال الوساطة بين عقلنة  عن طريق للفالح عادلةتهدف إلى ضمان أسعار 
ا  هيكلياريتغييضمن سبلدنا، لالمقارنة الميزات النسبية على حساب مع حذف فوارق األسعار والتسويق، 
 . اقتصاد السوقفي نخراطاالتنا نحو مزيد من فالحتوى على مس

 لقطاع الصيد البحري جديدة للتنمية المتكاملة إستراتيجيةنحو  .2.3.1
االقتصاد الوطني، لذلك فهو مطالب بتحسين تنافسيته  يعد قطاع الصيد البحري من بين أهم ركائز

 القطاع جد مهمة بالنظر ااحة لتطوير هذوتعد اآلفاق واإلمكانيات المت. إعادة هيكلته وعبر مواصلة تطويره
ألهمية المخزون السمكي على طول الساحل، مما يعطي للمغرب امتيازا تنافسيا شريطة االستجابة للمعايير 

  .المتداولة باألسواق والمتعلقة بانتظام العرض والجودة

ف تميز وبغض النظر عن مجموعة من الرهانات المطروحة والمتمثلة أساسا في عدة أوجه ضع
ومن أجل تحصين القطاع من مختلف . نسيج اإلنتاج، فإن قطاع الصيد البحري يواجه ظرفية عالمية متقلبة

كما تم . المعوقات التي تحول دون تطويره، تم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات خالل السنوات األخيرة
 مخطط عليها والتي أطلقمغرب، الب  الصيد البحري جديدة للتنمية المتكاملة لقطاعمؤخرا وضع إستراتيجية

 حول ثالث مجاالت رئيسية، وهي االستغالل المستدام للموارد اإلستراتيجيةتتمحور هذه  و."أليوتيس"
واألداء المتميز للقطاع لضمان جودة عالية عند معالجة المنتجات، وكذا تحسين ، المسؤول وتشجيع الصيد

  .التنافسية لولوج أسواق جديدة

       اع  مواطن ضعف القط .1.2.3.1

وترجع هذه . تعد النتائج المسجلة بقطاع الصيد البحري ضئيلة مقارنة مع المؤهالت المتاحة ببالدنا
 وتتجلى أساسا في عدم االنتظام الكمي والكيفي .الوضعية إلى عدة معوقات على طول سلسلة اإلنتاج

سوء ظروف النظافة على لتزويد وحدات تحويل األسماك بسبب شيخوخة األسطول الساحلي والتقليدي، و
  .مستوى قوارب الصيد، وكذا غياب البنيات التحتية الضرورية للتفريغ والتوزيع

 كما تجدر اإلشارة إلى أن المنتوج السمكي ال يتم تثمينه بالقدر الكافي نظرا لتخصيص أكثر من 
يرة من اإلنتاج كما يتم تصدير كمية كب. نصف الكمية الموجهة للتحويل إلى صناعة دقيق وزيت السمك

  .السمكي دون أي معالجة



  السياسات االقتصادية والمالية واالجتماعية: الجزء الثالث

 127

وبخصوص المعوقات المتعلقة بسوق التصدير والسوق الداخلي، نذكر منها البنية غير المتنوعة 
للصادرات على مستوى األسواق وأنواع  المنتوجات والتي تكشف في نفس الوقت على فرص جديدة غير 

  . ال يستجيب لمعايير الجودة المطلوبة بحدةوباإلضافة إلى ذلك، مازال المنتوج المغربي. مستغلة

 عدم احترام سلسلة ،و بشأن السوق الداخلي، تتميز شبكة التوزيع بعدة إكراهات ونخص بالذكر
  .التبريد والتي تحول دون تشجيع االستهالك الداخلي لألسماك والذي يظل ضعيفا

: ي لقطاع الصيد البحرتنمية متكاملة من أجل  جديدة وضع إستراتيجية .2.2.3.1
  "أليوتيس"مخطط 

من أجل جهود ال تتضافر، قطاع الصيد البحري تنمية تعيقبالنظر إلى مختلف أوجه الضعف التي 
  . المغربيقتصاداالنمو ل ا محركجعله ودعم القطاع

 وفي هذا الصدد، تم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات خالل السنوات األخيرة، تنص أهمها على 
بحرية عبر وضع مخططات لتهيئة مجموعة من المصايد وكذا دعم وحدات التدبير المعقلن للموارد ال

كما تتضمن هذه اإلجراءات . "إنبثاق"الصناعة التحويلية للمنتجات البحرية المعتمدة على توصيات مخطط 
تعزيز تأهيل قطاع الصيد الساحلي والتقليدي من خالل تنفيذ مشروع تأهيل الصيد الساحلي في إطار 

 وكذا برنامج إبحار الذي يخص تجهيز قوارب الصيد وعصرنة أسطول الصيد MCAية برنامج األلف
  .الساحلي

". أليوتيس"خرا وضع إستراتيجية جديدة لقطاع الصيد البحري، أطلق عليها إسم مخطط ؤوتم م
وتتمحور هذه اإلستراتيجية، التي تشكل رؤية مندمجة لقطاع الصيد البحري، على ثالث نقاط أساسية هي 

 . ستدامة، واألداء المتميز للقطاع، والتنافسيةاال

بخصوص االستدامة، يتعلق األمر بضمان ديمومة الموارد لألجيال المقبلة، وتمكين الفاعلين 
 .االقتصاديين من رؤية تتيح لهم اتخاذ قرار االستثمار وكذا جعل الصيادين أول الممارسين لصيد مسؤول

 المعرفة العلمية، ، وتعزيز وتقاسممصايد األسماك على أساس الحصص يرتقب تهيئةتحقيقا لهذه الغاية، و
وضع تدابير  يتمسكما  .تطوير نظام متكامل للمعلومات وكذا ، السمكختلف أنواعلموضع تصنيف موحد و

  .األسماكتربية أسطول الصيد وكذا تطوير  وتحديث من شأنها مالءمة 

ط الجديد على إعادة تنظيم القطاع بتطوير البنيات ومن أجل أداء أكثر تميزا للقطاع، يرتكز المخط
على مستوى الموانئ لصيد لمخصصة فضاءات  إنشاء ويتطلب تحسين األداء،. التحتية وتجهيزات التفريغ

لسمك من خالل ل  الشاطئيةسواقاألتعزيز جاذبية يتوخى المخطط وعالوة على ذلك، . مع تدبير فعال
 أسواق الجملة  وإعادة هيكلة السوق الداخلية خاصةفية في آليات التسعيرإدخال المزيد من المنافسة والشفا

  .قسيطوالت

وبشأن محور التنافسية، تهدف اإلستراتيجية الجديدة إلى إعادة تنظيم القطاع من أجل ضمان الشروط 
م مادة ويتجلى الهدف األسمى في ضمان وفرة وانتظا. المالئمة للجودة على امتداد سلسلة معالجة المنتجات
 تحسين حصص السوق على المستويين الوطني أولية ذات جودة عالية للصناعة المحلية، وكذا

  .والعالمي
باإلضافة إلى ذلك، يتضمن المخطط إنجاز عدة مشاريع مهيكلة والرامية إلى تطوير الصناعات 

طنجة، (طاب تنافسية التحويلية للموارد البحرية وتثمينها، من بينها على الخصوص، مشروع إنشاء ثالث أق
  . ماليير درهم9والتي تتطلب رصد استثمارات بقيمة ) الداخلة-أكادير والعيون



  السياسات االقتصادية والمالية واالجتماعية: الجزء الثالث

 128

ألكادير، الذي يتطلب " هاليوبوليس"وفي هذا النطاق، تم توقيع االتفاقية الخاصة بإنجاز مشروع 
 ويهدف المشروع إلى خلق قطب تنافسي جهوي متخصص في.  ماليير درهم6,6استثمارات تبلغ 

المنتوجات البحرية في إطار تصور مبتكر لشبكة من األقطاب الصناعية المندمجة، تتميز بتقديم مجموعة 
ويمتد هذا المشروع على . من الخدمات كبقع أرضية مجهزة، ووحدات قابلة للتشغيل، ومشاتل للمقاوالت

ويل نحو  منصب شغل ومن ضمان تح20.000وسيمكن من خلق .  هكتار150مساحة إجمالية تبلغ 
  .  طن من المنتوجات البحرية500.000

ومن أجل تفعيل اإلجراءات المتخذة في إطار هذا المخطط، تم توقيع اتفاقيتي شراكة، تهمان تعزيز 
وتتعلق االتفاقية األولى بعقد األداء المتميز للمكتب . الصيد البحري وتطوير البنيات التحتية المرتبطة به

فيما تتعلق االتفاقية الثانية باالستغالل المفوض لموانئ . 2012-2009فترة الوطني للصيد البحري برسم 
  .الصيد لصالح المكتب الوطني للصيد البحري

ومن خالل هذه المجموعة من المشاريع، يتوخى المخطط زيادة الناتج الداخلي الخام للقطاع بثالثة 
 61.650 منصب مقابل 115.000، والرفع من عدد مناصب الشغل إلى 2020أضعاف في أفق سنة 

 1,2 دوالر مقابل  مليار3,1جات البحر إلى أكثر من منصب حاليا، إلى جانب زيادة قيمة صادرات منت
 1,6وبخصوص اإلنتاج السمكي، يستهدف المخطط تحقيق إنتاج يتجاوز . 2007مليار دوالر خالل سنة 

 في مجموع المبيعات من %15إلى حصة اإلنتاج غير المهيكل  تقليص ا، وكذ2020 أفقفي مليون طن 
 كيلوغراما للفرد سنويا 16زيادة استهالك األسماك في المغرب إلى ويتطلع المخطط كذلك إلى . القطاع
  . كيلوغراما للفرد الواحد في السنة حاليا10مقابل 

  تعزيز دينامية قطاع العقار .3.3.1

، الماضيةخالل الخمس سنوات   بأولوية وطنيةلكونه يحظى من اهتمام كبير ناسكاإلاستفاد قطاع   
يمثل توفير عرض  و.تقريب العرض من الطلب السكني محاربة السكن غير الالئق وهم فيما يخصوصا

متنوع الحجر األساس التي تنبني عليها المقاربة الجديدة المعتمدة من طرف السلطات  وسكني كاف
  .العمومية

  العقار في ازدهارقطاع  .1.3.3.1

للمرة األولى إلى تراجع  و إعطاء دينامية مهمة لسوق العقار مما أدىفيالجديدة ساهمت المقاربة 
كما تم . 2008 وحدة سنة 984.000إلى  2002وحدة سنة  مليون1,24  من  الكليالخصاص السكني

 وحدة 121.000 وحدة اجتماعية مقابل 129.000وحدة منها   241.300 من 2008إنهاء األشغال سنة 
 للقطاع الخاص 20% من هذه المساكن مقابل %57من القطاع العمومي بناء َّوقد أ. 2007اجتماعية سنة 

 وحدة 213.000 وحدة منها 359.640 انطالقة األشغال في وقد أعطيت. لبناء الذاتيل 23%المنظم و
وتشهد مؤشرات أخرى على األداء المتميز لقطاع .  وحدة في إطار إعادة الهيكلة75.800 واجتماعية

 الهام للقيمة المضافة لقطاع البناء واألشغال العمومية والمقدر سنويا في عالرتفاالعقار وخصوصا ا
 مما رفع مساهمة القطاع في الناتج الوطني 2008 إلى 2003 كمتوسط خالل الفترة الممتدة من %10,8

 208.000 وقد مكن هذا القطاع أيضا من خلق. 2008 سنة 6,8% إلى 2003 سنة %5,7الخام من 
  .2008 منصب شغل برسم سنة 65.000ي خالل نفس الفترة من بينها منصب إضاف
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وتعزى هذه الدينامية التي يشهدها قطاع العقار إلى إرساء برنامج إصالحي متكامل وذلك منذ سنة  
 والذي تطلب تعبئة إمكانات هامة وباألخص مساعدة الدولة والتي أعطت األولوية لبرامج محاربة 2003

 مليار درهم سنويا، 1,4بر ثالث ميكانيزمات تتجلى في تعبئة موارد عمومية تبلغ السكن غير الالئق ع
 ووضعه رهن إشارة 2007 إلى 2002 هكتار خالل الفترة الممتدة من 5.182وتهيئة عقار عمومي بلغ 

وذلك  "81العمومي-فوكالوج" و"فوكاريم"المنعشين العقاريين بشروط تفضيلية وإحداث صندوقي الضمانة 
  .أو الغير قار من االستفادة من القروض البنكية/ن األسر ذات الدخل الضعيف ولتمكي

وفيما يتعلق بالسنة الجارية، فما زال قطاع العقار يعرف دينامية نسبية رغم سيادة مناخ تطبعه 
ع، االنتظارية والترقب ويعود هذا إلى المخاوف من اآلثار المحتملة لألزمة االقتصادية العالمية على القطا

 مليار درهم، مسجال بذلك 166,755 ما يقارب 2009حيث بلغ جاري القروض العقارية نهاية يوليوز 
 من مجموع القروض  %29,6 ولتمثل بالتالي2008 مقارنة مع يوليوز  %17,3زيادة وصلت إلى
غ  أسرة بمبل51.500وزيادة على هذا، فقد استفاد من ضمانة فوكاريم ما يقارب . لالقتصاد الوطني

  . 2009 مليار درهم وذلك إلى حدود نهاية غشت  7,3إجمالي للقروض ناهز

 صإال أنه من المحتمل أن يكون لالزمة االقتصادية العالمية أثرا على السوق العقارية عبر تقلي
الطلب السكني على مستوى الطلب األجنبي والطلب بهدف المضاربة وخصوصا في بعض المناطق 

 هذا من مراجعة أسعار العقارات والتي عرفت ارتفاعا استثنائيا خالل الثالث وسيمكن). مراكش وطنجة(
وتبقى مع ذلك تأثيرات األزمة محدودة بالنظر للخصاص في السكن الذي يقدر بنحو . سنوات األخيرة

 سكن ووجود طلب متزايد من 120.000 وحدة والطلب السكني اإلضافي يقدر سنويا في 610.000
 ...ى طرف الطبقة الوسط

  تدابير جديدة لتدعيم دينامية القطاع .2.3.3.1

باألخص مضاعفة  ومواصلة دعمها لهذا القطاع عبر مجموعة من الوسائلبالتزمت الحكومة 
 2003 مليار درهم خالل الفترة الممتدة ما بين 22 من ، عبر مجموعة العمران،االستثمارات العمومية

  وذلك من أجل تسريع وتيرة 2012 و2008 بين  مليار درهم خالل الفترة الممتدة ما45 إلى 2007و
  .  وحدة سنويا150.000انجاز برامج السكن االجتماعي لتصل إلى 

آلية لدعم السكن االجتماعي وضع  تهمان ني توقيع اتفاقيت2009 فبراير 16، تم يوم وفي هذا اإلطار
 هكتار من 3.853ية األولى تعبئة وتقتضي االتفاق. وإعطاء االنطالقة لمنتوج جديد لفائدة الطبقة المتوسطة

ذلك بإحداث  مليار درهم و52 وحدة سكنية باستثمار يقارب 200.000نجاز إلالعقار العمومي يخصص 
 جهة في 11 مدينة ومركز موزعين على 32 برنامج سكني في 28 إنجاز و قطب ومناطق حضرية14

بموارد مالية تناهز مليار درهم انطالقا من " ضمان السكن" الثانية إحداث صندوق ةوتهم االتفاقي. المملكة
 800.000مع الرفع من سقف القروض إلى " العمومي-فوكالوج" و"فوكاريم"إدماج صندوقي الضمان 

  . الدولةقات الوسطى من االستفادة من ضماندرهم وذلك لتمكين أسر الطب

مدن بدون "ا برنامج ، خصوصنجاز مختلف البرامج السكنيةإ السلطات العمومية على تسريع تعملو
 سنويا إلى غاية  دار صفيحي5.000 دور الصفيح لترتفع من متوسط تزايدت وتيرة هدمحيث " صفيح
 37قد تم إعالن  و.2008 و2005كمتوسط سنوي خالل الفترة ما بين دار  32.000 لتصل إلى 2002

  .  السنة الجارية وذلك إلى حدود الربع األول من دار صفيحي 138.000هدم  ومدينة بدون صفيح

 976 وحدة منها 2.111نجازإل درهم عبر إعطاء انطالقة األشغال 140.000 برنامج كما يتواصل
 وحدة أعطيت انطالقة 22.600نجاز إ مواصلةوحدة في إطار الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وكذا 

  .رتقب إعداد مرجع لتسويق هذا المنتوجوي. 2008أشغالها خالل سنة 
                                                 
 

81 Fogaloge-public   
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 فيال 50.000ما يتعلق ببرنامج سكن الفيالت االقتصادية، قررت الحكومة انجاز ما يناهز وفي 
 وحدة والشروع في إعداد 35.579اقتصادية سنويا لصالح الطبقة الوسطى، حيث تم في هذا اإلطار إنجاز 

  . وحدة40.882

، عرفت سنة ورتفباإلضافة إلى تامسنا وتامنص .من جهة أخرى، سيتواصل برنامج المدن الجديدة
وتعزز . ديد العروي إعطاء االنطالقة إلحداث مدن جديدة أخرى كالخيايطة والقطب الحضري الج2008

 من مدينة طنجة وتدعى ب، بإعطاء االنطالقة إلحداث مدينة جديدة بالقرهذا البرنامج، خالل السنة الجارية
على " ديرتتكا"ية وكذا مدينة  وحدة سكن3.000 هكتار النجاز 1.200على مساحة تناهز " شرفات"

نجاز مختلف هذه البرامج يتم إوتجدر اإلشارة في األخير إلى أن  ). هكتار882(دير كامشارف مدينة أ
الدعوة للتعبير عن "الخاص عبر اللجوء إلى مسطرة ن العام وبفضل تطوير شراكة مثمرة بين القطاعي

 .ي إلنعاش السكن االجتماع"82االهتمام

  التجارة الداخلية عقطاإصالح فرص  .4.3.1

 نمط رات فيتغيالبجوهرية ارتباطا  حوالتقطاع التجارة الداخلية في اآلونة األخيرة ت شهد
  وهومحلييظل ذو طابع القطاع ف ولذلك،. ىجهة أخرمن ة معيشالتحسن مستوى  وجهةمن  االستهالك
  . األسراستهالك دعم تموينب في الحفاظ على النمو االقتصادي  حاسملعب دورمطالب ب

   التجارة الداخليةةودينامي آفاق .1.4.3.1

 من %11,6بلغت في المتوسط  التي مساهمتهااعتبار على التجارة الداخلية أهمية خاصة تكتسي 
 مساهمته فيخالل  من برز أهمية هذا القطاعتو. 2008-1998 سنويا خالل الفترة لداخلي الخامالناتج ا
 غير أنه. 2008-1999 الفترة خالل ن المشتغلينالنشيطي من السكان %12,1 يشغل حيث ،التشغيل
، 2008-1998 خالل الفترة %3,5بلغ  القطاع، الذي  بين مستوى نمو يجب تقليصها هناك فجوةمازالت

  .نفسها خالل الفترة %4,3ا قدره  سنويسجل معدال الذي  الوطنيينمو االقتصادالمستوى و

 مستوى معيشة األسر طورت من ليستفيد ديتهمردوهذا القطاع تحسين  على ، فإنمن هذا المنطلق
هذا التطور وجاء . 2008-1998 خالل الفترة ا في المتوسط سنوي%4  بنسبةي تعززذ الهاونمو استهالك

 ا في المتوسط سنوي%2  تحت سقفنتيجة الستمرار الحوار االجتماعي إلى جانب السيطرة على التضخمك
 عقب تبدد الضغوط التضخمية التي 2010  في هذا التوجه سنة االستمرارومن المتوقع.  الفترة نفسخالل

  . منهاةريلطخاصة اارتفاع أسعار السلع األساسية نتجت عن 

موجه إلى ال الطلب  تنامي قد مكن من التمويلإلىألسر ا فإن توسيع فرص ولوج ذلك،وعالوة على 
 مليار درهم 28,7ما يناهز  2009 زالقروض االستهالكية نهاية يوليو حيث بلغت ،التجارة الداخلية قطاع

 .فارطة السنةنفس الفترة من المقارنة ب %22,8بزيادة قدرها أي وفقا لبنك المغرب، 

   التجارة الداخليةأهيلاإلصالح الهيكلي لت .2.4.3.1

الذي يرمي أساسا إلى تكييف القطاع مع احتياجات  "2020-2008 رواج" يندرج مخطط
يهدف هذا المخطط إلى رفع حجم مساهمة و. ر الفاعلين في القطاع تطومواكبةالمنتجات ومن  المستهلكين

 وخلق ما يناهز %20 حاليا إلى %12قطاع التجارة الداخلية في تكوين اإلنتاج الداخلي الخام للمغرب من 
كما أدرج المخطط أهدافا مرحلية، ارتباطا بنهاية والية الحكومة . 2020 ألف منصب شغل في أفق 450

  مليار درهم وخلق أكثر من98 القيمة المضافة لهذا القطاع إلى تتجسد في رفع، 2012م في عاالحالية 
  .منصب شغل ألف 200

                                                 
 

 Appel à manifestation d’intérêt 82  
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 ها، وذلك من أجل تأسيسلكل منها خصائصها ومشاكل قطاع إلى أربعة أنشطة قد تم تقسيم الو
  : وتهم هذه األنشطة.  النتائجإستراتيجية بناءة معتمدة على

من قطاع  %10 إلى %8من تمثل سوق ممتاز حيث  49برى التي تضم المساحات التجارية الك •
 10 إضافة إلى تحقيق رقم معامالت يناهز شخص 8.000 نعما يقرب  بالتقسيط وتشغل التجارة
 . درهماتمليار

 310 تمثل نقطة بيع 2.000ما يقرب من والتي تشمل  والعالمات التجارية المصنفةالتجارة ات شبك •
 . والمطاعماأللبسةي  أساسا فة تنشطشبك

 سوق 30(األماكن التجارية العمومية المندرجة تحت مسؤولية البلديات والتي تتكون من أسواق الجملة  •
 . وأسواق السمكجازروالم)  مليون طن من البضائع3,5 نحو ا رسمي يبلغ حجم التداول بهجملة

 متواجدة باألحياء ألف متجر 180 والتي تتألف من) الجملة ونصف الجملة والتقسيط(التجارة المستقلة  •
  . مليار درهم125 إلى 100 حوالييقدر بوتحقق رقم معامالت 

ولتحقيق هذا .  والتي تهم الناشطين اآلخرينتطوير تجارة القربمن بين التدابير الهامة، نذكر و
 منه  مليون درهم صرف900صندوق خاص لتنمية التجارة والتوزيع بغالف مالي قدره الهدف تم إحداث 

 تأهيل وإعادة هيكلة الفضاءات التجارية عن طريق تشجيع ويهدف هذا اإلجراء إلى.  مليون درهم100
ر بالذكر أن تسعة مشاريع من يجدو. التجار الصغار على التكتل في شبكات حديثة على مستوى التدبير

 إعطاء دها ناهيك عنعادة تأهيل المساحات التجارية قد تم اعتما المبرمجة من أجل إ مشروع25مجموع 
بدء األشغال في أسواق الجملة للفواكه والخضروات و إعادة انتشارالمتعلقة بدراسات ال االنطالقة إلنجاز

  .طق تجارية بوجدة ومكناس والنواصرثالث منا

 هذه التدابير مع نمط االستهالك الوطني، فهي تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى نسبة تماشيإضافة إلى 
لنتائج األولية للبحث الوطني حول القطاع لواستنادا . رة االقتصاد غير المنظم في هذا القطاعتفشي ظاه

 والتي تسير في نفس منحى النتائج المحصل عليها في البحث المنجز في 2006/2007منظم الغير ال
وة  تنشط في مجال التجارة واإلصالح عال83 من وحدات اإلنتاج غير المنظمة%52,8، فإن 1999/2000

  . في هذا المجال هي ذات طابع غير منظماليد العاملة من مجموع % 91,2على أن 

االنخراط لمستخدمي وقد مكن مخطط رواج من توسيع الوعاء الضريبي وذلك من خالل زيادة نسبة 
غير ال من إجمالي اليد العاملة % 48,2المرتبطة بأنشطته حيث يشغل القطاع تسوية الحسابات  والقطاع

  .منظمال من إجمالي رقم معامالت القطاع غير % 77 نسبةظمة ويساهم بمنال

 تحسن مستوى معيشة بفضلمساهمة قطاع التجارة في النمو االقتصادي أهمية  جليا تبدو، إجماال
 وتحقيق التوازن تسوية الضرائبيلعب القطاع دورا رئيسيا في تطوير نوعية الخدمات و كما. األسر

 .وذلك عن طريق الدعم الذي يوفره له تنامي طلب األسر الخارجي مواجهة انخفاض الطلبل

 المالي القطاع وتحديث إصالح مواصلة .2

حسين  إصالح القطاع المالي، من خالل تعزيز الرقابة وحماية االدخار وت2008 سنة  خاللصلاتو
سطة وكذا عقلنة حكامة سوق الرساميل ومواصلة إعادة تنظيم آليات دعم تمويل المقاوالت الصغرى والمتو

تحديث  باإلضافة إلى  الصغرىاتإعادة هيكلة جمعيات السلف ووترشيد النظام الوطني للضمان وتقوية
  : حول ما يلي2008 سنة  خاللالمتخذةاإلجراءات والتدابير  تتمحور و.المؤسسات المالية العمومية

                                                 
 

 .ا في المغربممحاسبة والنظام الضريبي المعمول به القانونتطابق  إلى محاسبةوحدات التي ال تعمد ال 83 
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 حماية االدخار وةباقتقوية الر .1.2

 خالقيلمجلس األمشروع القانون المنظم ل، منح )OICV( القيملجان تماشيا مع مبادئ المنظمة الدولية ل
كما يتوقع هذا المشروع تغيير قانون ونظام المجلس من مؤسسة .  لهذا األخيرللقيم المنقولة استقاللية تامة

 خلق هيئة باإلضافة إلى تها داخل مجلس إدارالزمالةعمومية إلى شخصية معنوية عمومية مع تعزيز روح 
  .ية مستقلةتأديب

قانون الهادف إلى إنشاء هيئة ذات سلطة ال الصيغة النهائية لمشروع تم تقديم، السياقفي نفس و 
 وينص هذا المشروع. قبة قطاع التأمينات واالحتياط االجتماعي إلى األمانة العامة للحكومةارممستقلة ل

وتعتبر .  لجنة تأديبيةتتوفر على  مستقلةهيأةة نظام شخصية معنوية عمومية برئاسة أ منح هذه الهيعلى
 بين مختلف الهيئات  أفضلتنسيق وهذه التغييرات الجوهرية على مستوى اإلشراف، كضمان لرقابة ناجعة

  .التنظيمية

  تحسين حكامة سوق الرساميل .2.2

 تتوفر علىشركة نظام  إلى ءبورصة الدار البيضا المكلفة بتدبير  تحويل نظام الشركةمن شأن
هذا الشكل من الحكامة مالئما إلعادة ويعتبر .  تحسين حكامة سوق الرساميل،ديرية عامة ومةمجلس إدار

وقد امتد إصالح الحكامة ليصل إلى قطاع .  داخل المؤسسةتكاثف الجهودتركيز المسؤوليات وتعزيز 
ب دورا هذا القطاع الذي الزال يلع حيث يتوفر  حماية السكان واالقتصادهدف باألساس إلىالتأمين الذي ي

كما تم كذلك . بكيفية مالئمة جد مهمة يجب استغاللها تقدما، على هوامش مؤسسيأساسيا بصفته مستثمرا 
 في التنمية بصفة كاملة من لعب دوره هالتوقيع على برنامج تعاقدي مع مهني القطاع وذلك لتمكين

 قيادة، ة اإلستراتيجية على لجنة الوقد عرضت النتائج األولية لهذه الدراس. االقتصادية واالجتماعية للمملكة
  .كما سيوضع البرنامج التعاقدي في صيغته النهائية في غضون األسابيع المقبلة

مواصلة هيكلة مختلف آليات دعم تمويل المقاوالت للضمان و  الوطنينظامعقلنة ال .3.2
  الصغرى والمتوسطة والخواص 

هيكلة مختلف آليات دعم تمويل سيتم التوصل إلى ترشيد النظام الوطني للضمان ومواصلة 
 عن طريق إنهاء إصالح النظام الوطني للضمان وتبني الخواصالمقاوالت الصغرى والمتوسطة وكذا 

يتضمن هذا المخطط إنشاء  و.2012-2009 الفترةمخطط تنمية الصندوق المركزي للضمان خالل 
أربع في  ها تلخيص والتي يمكن الشركة نشاط دورةحاجيات التي تتماشى وتمجموعة جديدة من المنتجا

  :  منتجات

عن طريق تسهيل الحصول على القروض ذات األجل المتوسط والطويل، المنتوج األول يهم االستثمار  •
 وتتأرجح حصة التمويل المضمون بين. "85ضمان تنمية" و"84ضمان خلق": توجينوذلك من خالل م

  . للثانيبالنسبة% 60  بالنسبة للمنتوج األول مقابل 80%و  %70

 يهدف إلى تسهيل الحصول على القروض القصيرة  حيثله عالقة بدورة االستغاللفالمنتوج الثاني أما  •
 من %65المدى لتلبية حاجيات االستغالل، خصوصا حاجيات التصدير التي يمكن أن تضمن بنسبة 

  ."86ضمان االستغالل"طرف الصندوق في إطار 

                                                 
 

84 DAMANE CREATION 
85 DAMANE DEVELOPPEMENT 
86 DAMANE EXPLOITATION 
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في  و.تلمقاوالل  الممنوحةقروضتعزيز حجم الة المالية ليتسنى  المنتوج الثالث بإعادة الهيكلويتعلق •
 تحديد سقف هذا الضمان في من القروض مع %50 "87استمرار ضمان"  منتوجهذا اإلطار، يضمن

  . ماليين درهم10

  .  الذاتية من خالل تنمية أنشطة الرأسمال اإلسهاماتأخيرا، يهدف المنتوج الرابع إلى تقويةو •

 تم وضع العديد من أدوات الضمان والتمويل المشترك، وذلك بغية مصاحبة في نفس السياق،و
بالموازاة مع ذلك، . التعليم والتواصل والتنمية الفالحية الجهوية والصيد البحريكبرامج التنمية القطاعية 

لطبقات المتوسطة الذي يستهدف ا" ضمان السكن"هن العقاري المسمى ب تم خلق صندوق ضمان الر
قتناء أو بناء مساكن ذات اح الحصول على تمويل ائ لهذه الشرمكنبة القاطنين بالخارج، حيث يلمغاراو

  . درهم800.000قيمة قد تصل إلى 

  مواصلة تحديث المؤسسات المالية العمومية

رأسمال القرض الفالحي وكذا البنك  فتحفي  مواصلة تحديث المؤسسات المالية العمومية تتجلى
 جعلها أكثر مهنية، وباإلضافة إلى تحديث الخدمات المالية لبريد المغرب. %15بة  بنسالمركزي الشعبي

  .صفة مؤسسة بنكية  له فرع للمؤسسةإحداثمما أدى إلى 

  سبل اإلصالحات

سي والتشريعي والتنظيمي االستمرار في تحسين اإلطار المؤستطلب تطور واستقرار القطاع البنكي ي
 خلق منتوجات وأدوات مالية مد، عن طريق الطويل األاالدخار، خصوصتشجيع ا وهكذا يمكن .منوط بهال

حاليا ويتم  .)PEL(  ومخطط االدخار السكني)PEA( األسهمب المتعلقجديدة كما هو شأن مخطط االدخار 
  . هذه المنتوجاتتنمية لتحديد معالم وآليات التفكير

سيرة لبورصة القيم في إطار  عن طريق فتح رأسمال الشركة المساميلمواصلة تطوير سوق الر •
  .البيضاء كمركز ماليللدار  المستقبليقائم على التموضع الجهوي  منظور استراتجي

   مراقبة السوق الماليةتعزيز •

تحسين فرص الحصول على الخدمات المالية والتمويل خاصة بالنسبة للمقاوالت الصغرى والمتوسطة  •
 Low (الضعيفية وتطوير نموذج ذوي الدخل ، وذلك عن طريق تعزيز الخدمات المصرفالخواصو

Income Banking(، ومن أجل حماية أفضل للزبائن . لتمكين ولوج معظم الساكنة للخدمات المالية
تفاق بين بنك المغرب والمجموعة االوتحسين تفاعلية أسعار الفوائد المتغيرة مع ظروف السوق، فقد تم 

 لشركات التمويل على مراجعة طريقة تقييس السلفات بأسعار المهنية للبنوك بالمغرب والجمعية المهنية
وبالتالي لم يعد المرجع أسعار الفائدة على سندات الخزينة، بل أسعار فائدة سوق ما بين . فائدة متغيرة

 .هذا اإلصالح في المستقبل القريببسيتم العمل و. البنوك

 الضعف مكامن لتجاوز مهمة تدابير :البشرية التنمية  .3

 السلطات العمومية ورش التنمية البشرية ضمن أولويات العمل الحكومي، حيث عبئت له كل وضعت
بلوغ أهداف األلفية للتنمية بالتالي الوسائل البشرية والمالية من أجل تقليص الفوارق االجتماعية، و

)OMD.(  

                                                 
 

87 DAMANE ISTIMRAR 
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رتبط أساسا بخلق ورغم اإلنجازات التي تم تحقيقها في هذا المجال، الزال المغرب يواجه تحديات ت  
 بنوعية ونجاعة النظام التعليمي ءمناصب شغل كافية، خاصة لفائدة الشباب حاملي الشهادات، واالرتقا

وبذلك، يكمن الرهان في تعزيز الرأسمال البشري وتطوير . والولوج إلى الخدمات االجتماعية األساسية
ألولوية للفئات االجتماعية وكذا الجهات امصادر الدخل وتقليص الفوارق االجتماعية والمجالية بإعطاء 

  .األكثر تضررا

  إصالح االختالل في سوق الشغل  .1.3

 إلىى حقق المغرب تقدما هاما أدفقد  ،ةنشيط الةكناسه التالذي عرفعلى الرغم من النمو الكبير 
 9,6% إلى 1999 في 13,8%من  (نخالل السنتين الماضيتي %10ض معدل البطالة إلى أقل من اخفان
ر يوفمكن من ت المغربي الذي إنتاجية االقتصاد تنويع إلىويعزى هذا األداء إلى حد كبير ). 2008 في

 القطاعات الناشئة والجديدة، وكذلك موميةبناء واألشغال العلل المشاريع الكبرىفرص عمل جديدة في 
  .خاصة الخدمات

 على المستويينالمغرب بل نوعين من المشاك يطرح سوق العمل تحليل اختالالت اليزال ومع ذلك،
عدم المالءمة الكمية والتي تنجم  عن تجةانالالبطالة كون ألول إلى ااالختالل  يشيرو. نوعيوالالكمي 

 ارتفاعا المعدل السنوي  أن يعرفإذ من المتوقع ،لسكان في سن العملامعدل خاصة عن تزايد 
 حوالي لوج يؤدي إلى و أنذا من شأنههو. على مدى السنوات العشر المقبلةفي المتوسط   1,8%بنسبة
االقتصاد خلق على  ينبغي ، الحالي للعاطلين عن العملباعتبار العددو .شغل لسوق الشخص  260 000

منصب  153.000 حاليا، أي خلقه  وهو معدل يفوق ما يتم فرصة عمل في السنة300.000ما معدله 
  .شغل

في و. لديموغرافي ضغطا متزايدا على سوق العملا للتكوينالجديد  التطور من المؤكد أن يولد هذاو
توفير فرص عمل  من أجل  سنويا%6 نسبةيفوق  معدل نمو اقتصادي تحقيق يتوجب السياق الحالي،

  .88جديدة واستيعاب مخزون العاطلين عن العمل والداخلين الجدد إلى سوق العمل

 إلى  اليد العاملة والطلب علىمشكلة عدم التوافق بين العرض تشير  الخلل النوعي،فيما يخصو
 توجيهات وتحسينات  إجراء تعديالت وتستدعي كما ،تكوين اليد العاملة تحسين ى الماسة إلالحاجة

أداء تدابير لالرتقاء بذ ااتختم سلفا قد ف ،لهذا الخللتخفيف من حدة لو . المهنيكوينلسياسات التعليم والت
 "تأهيل" و"إدماج"برامج ك ية لحل إشكالية التشغيلتنفيذية و برامج تشجيعتتجلى في وضع، لشغسوق ال

   ."يتمقاول"و

مة ءلمالاوضع معيار  (مالئمضمان العمل المن أجل  وضعت برامج أخرى ذلك،  معموازاةو
  ).مؤقتالالعمل  ( الشغلمعايير إطار الشفافية والمرونة فيواللتزامات الدولية حترام ا وا،)االجتماعية

ه السياسات هواج تاكبير اتحديذات جودة عالية وظائف  خلق  الواقع فيدعوفي نفس السياق، ي
على خلق فرص وقدرته  هتنوع واالقتصادلدينامية وتنافسية  ا رمزحيث تشكل ،االقتصادية واالجتماعية

 معيشة السكان ى مستوناألجور وتحسيدعم النمو في ويمكن من   وقادرة على المنافسة،كفؤةعمل منتجة و
  .دائمبشكل خل المنخفض  الديذو

                                                 
 

  .حسب دراسة أنجزت من طرف مديرية الدراسات والتوقعات المالية  88
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  تعزيز اإلنجازات وتحسين جودة نظام التربية والتكوين .2.3

 سنة %94(حقق النظام التعليمي تقدما كبيرا خاصة في مجال تعميم التمدرس بالتعليم االبتدائي 
ومع كل . وتقليص الفوارق في التمدرس بين المجالين الحضري والقروي وبين األوالد والفتيات) 2008

ر المدرسي وتحسين جودة التعليم وتقليص معدل د القيام بإصالحات جذرية من أجل محاربة الهذلك يجب
  .تطوير نظام التكوين المهني واألمية

  نفس جديد إلصالح نظام التعليم 

 إلى تحديث النظام التربوي والرفع من فعاليته باألساستهدف إستراتيجية الحكومة في مجال التعليم 
وفي هذا اإلطار، بلورت . ناسب مع المعايير الدولية فيما يخص تحسين جودة التعليموتحسين خدماته لتت

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي البرنامج اإلستعجالي تحت شعار 
ية تقدر من أجل إعطاء نفس جديد إلصالح منظومة التربية والتكوين والذي سيتطلب ميزانية إجمال" نجاح"

ويهدف هذا البرنامج اإلستعجالي إلى الرفع . 2012-2009 مليار درهم خالل الفترة ما بين 43,7بنحو 
من وتيرة إنجاز إصالح منظومة التربية والتكوين وتحقيق األهداف الكمية والنوعية للميثاق الوطني للتربية 

  .والتكوين

ويهدف إلى ضمان . ميع مستويات التكوين ويهم ج"المشاريع"ويعتمد هذا البرنامج على منهجية 
 الثانوية التأهيلية والجامعة ي فالتميز وة المبادرتحفيز سنة و15التحقيق الفعلي إللزامية التعليم إلى حدود 

ولقد حدد البرنامج مجموعة . ومعالجة اإلشكاليات األفقية لمنظومة التربية وتوفير الموارد الالزمة للنجاح
 للبنيات التحتية وبناء األقسام الدراسية ف األهداف خاصة التطوير المكثهذهل تحقيق من اإلجراءات من أج

  .      وتأهيل المؤسسات التعليمية

-ومن أجل ضمان تساوي فرص التعليم اإلجباري، يسعى البرنامج إلى رفع الحواجز السوسيو
تأهيل مؤسسات التعليم (عدة مشاريع االقتصادية والجغرافية للتعليم اإلجباري وذلك عبر إعطاء االنطالقة ل

  حافلة لإلعداديات القروية650 وتسخير  داخلية في اإلعداديات القروية600العمومية وخلق أكثر من 
 8رب اوالمدارس االبتدائية الجماعية وتزايد عدد المستفيدين من المطاعم في اإلعداديات القروية بما يق

  .) مرات5نح ب مرات وعدد التالميذ المستفيدين من الم

 محاور أساسية ثالثةومن أجل معالجة اإلشكاليات األفقية لمنظومة التربية والتكوين، تم تحديد 
أهمها تعزيز كفاءات األطر التربوية من أجل توفير أطر تربوية ذات جودة . لتحسين فعالية موظفي التعليم

د الموارد البشرية من أجل ضمان تدبير عالية وتعزيز آليات تأطير وتتبع وتقويم األطر التربوية وترشي
  .عقالني وتوفير ظروف عمل مالئمة ومشجعة

  تكثيف برامج محو األمية

وعيا منه بأهمية محاربة األمية كشرط أساسي لتحقيق التنمية البشرية، تعهد المغرب بالقضاء كليا و
 وفي هذا المجال، .2015  سنة سنوات في غضون10 أعمارهم تفوقعلى األمية لدى األشخاص الذين 

.  في مجال محو األمية والتربية غير النظاميةجوضع قطاع محو األمية والتربية غير النظامية عدة برام
  . البرامج إلى ضمان التمدرس للجميعهذهويهدف تنوع 

 البرامج األطفال غير الممدرسين أو الذين انقطعوا عن الدراسة أو الذين يشتغلون أو هذهوتستهدف 
عيشون في ظروف صعبة وكذلك الكبار الذين يحتاجون إلى تعلم القراءة لتسهيل حياتهم وأنشطتهم الذين ي
  . اليومية

وبفضل الحمالت الواسعة لمحو األمية التي أعطيت لها االنطالقة في السنوات األخيرة، عرفت 
 .2007سنة  %40,1 إلى 1998 سنة %52 من  معدلهااألمية تراجعا مهما حيث انتقل
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  جل تحسين كمي وكيفي لنظام التكوين المهني  من أ

وراش الكبرى من أل ومن أجل تلبية حاجات ا،تجاوبا مع مستلزمات النمو السوسيواقتصادي للمغرب
يهدف إلى تكوين ، 2012-2008الكفاءات، تم وضع مخطط جديد لتنمية قطاع التكوين المهني 

  .2012 شاب في غضون 650.000

دمج للقطاع، نلقطاع الصناعي من الكفاءات، ومواكبة مخطط التنمية المجل تلبية حاجيات اأومن 
يطمح مخطط تنمية قطاع التكوين المهني إلى تنمية جهاز التكوين عبر إحداث وتأهيل عدة مراكز للتكوين 

  . مساعدة مباشرة للتكوين لفائدة المقاوالتةووضع منظوم

 عبر تنمية التدريب ذلك التقليدية والسياحة والصناعةوقطاع الفالحة لويولي المخطط عناية خاصة 
إضافة إلى )  شاب 60.000 قروي و60.000(في المهن الواعدة في قطاعات الفالحة والصناعة التقليدية 

  .2010 رؤية ةفي إطار مواكب)  شاب67.000(التكوين في مجاالت الفندقة 

مة بعض التكوينات لمتطلبات ولمواجهة التغيرات السريعة التي يعرفها سوق الشغل وعدم مالء
السوق، يعمل هذا المخطط في اتجاه تحسين قدرة الشباب الذين يعانون من صعوبة في إيجاد منصب شغل 

ويهدف هذا البرنامج الذي تم إسناد مهمة تنفيذه . " 2010 تأهيل "لإلدماج في التوظيف وذلك عبر برنامج 
 باحث عن 100.000 إلى تحسين قدرة توظيف )ANAPEC(إلى الوكالة الوطنية لتنمية الشغل والكفاءات 

  .شغل

   من أجل توسيع نظام الحماية االجتماعية مهمةإصالحات  .3.3

 تكافلوتهدف هذه اآلليات إلى توطيد . ة للحماية االجتماعية في المغربمؤسسيتوجد عدة آليات 
مو، وإلى تفعيل مبدأ حق كل المجتمع المغربي في إطار تنمية تضامنية مرتكزة على توزيع عادل لثمار الن

وفي هذا اإلطار، عمدت . المواطنين في التعليم وفي الصحة وفي السكن الالئق وفي تغطية صحية مالئمة
السلطات العمومية إلى تأهيل النظام الصحي وتوسيع التغطية الصحية األساسية في إطار المقاربة الجديدة 

إضافة إلى تقديم الدعم للفئات المعوزة ) RAMED(لمعوزين لالستهداف عبر تفعيل نظام المساعدة الطبية ل
  .عبر برامج هادفة للمساعدة االجتماعية وإصالح نظام المعاشات

  2012-2008تفعيل إستراتيجية : الصحة  .1.3.3

جل تمكين النظام الصحي من لعب دور يضمن جودة الخدمات والمساواة، وضعت وزارة أمن 
عيلها من معالجة اختالل المنظومة الصحية في المغرب، سيمكن تف، 2012-2008الصحة خطة عمل 

 الصحة إضافة إلى فعاليات ي ومهنياطنينالقضاء على الفوارق الممكن تفاديها واالستجابة لتطلعات الموو
  :هي كالتالي وحاور ويرتكز تفعيل هذا المخطط على أربعة م.مجالنفس الأخرى ناشطة في 

  . المتدخلين في المنظومة الصحية بالمغربإعادة التموقع االستراتيجي لمختلف •

 على صعيد التراب ، للخدمات الصحية، وتمكينهم من عرض صحي متوازنالمواطنينتسهيل ولوج  •
  .الوطني، يستجيب لمتطلباتهم سواء من ناحية الكم أو الجودة

 مخططات وطنية خاصة وضع التخطيط االستراتيجي المتوسط والطويل المدى عن طريق اعتماد •
  . من أجل محاربة األمراضهدفةمستو

 .األمن والسالمة الصحية والوقاية •

ية و اإلجراءات ذات األولوتهم ،تفعيل هذه المحاورللتدخل من أجل  عدة مجاالت تحديد وقد تم 
ذات طابع   وأخرىتنظيميذات طابع  تدابير مصاحبة إضافة إلى الجاري بها العمل تجراءاإلوتعزيز ا
  .اونيتعوتشريعي تدبيري و
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ر األدوية يوتهم اإلجراءات ذات األولوية أساسا، تحسين ظروف استعمال المستشفيات العمومية وتوف
تحسين تدبير المستشفيات وئي نحو تحسين سالمة المرضى شفا التنظيم االستوتوجيهواألجهزة الطبية 

  .وتطوير المراكز اإلستشفائية الجامعية

حية في المجال القروي، تم وضع مخطط خاص من بين يرة تحسن المؤشرات الصتبهدف تسريع وو
دعم وتحسين و نخص بالذكر رفع وتحسين التغطية الصحية الثابتة، خاصة،أولوية ه التي تكتسي تدابير

  .المساهمات المجتمعيةتعزيز التغطية الصحية المتنقلة إضافة إلى 

 الوطني للحد من وفيات  تم تحديد اإلجراءات ذات األولوية في إطار المخطط،من جهة أخرىو
ولوج للعالجات عند التوليد رفع الحواجز للوتهم هذه اإلجراءات باألساس .  عند الوالدةاألمهاتوالمواليد 

  .  بمراكز التوليدكفؤة إضافة إلى توفير موارد بشرية ،وعالجات المواليد عبر ضمان مجانية هذه العالجات

 بالغا في األوساط الدولية  قلقاتثيرالتي  و،لصحة العموميةبالنظر إلى األخطار الجديدة التي تهدد او
 تفرض السالمة الصحية وضع استراتيجيات لالستعداد في ظل ،كأنفلونزا الطيور وأنفلونزا الخنازير

 شبكة هيكلة وتخص اإلجراءات الهادفة إلى دعم السالمة الصحية إعادة .تداعيات تتجاوز اإلطار الوطني
. ة الصحييقظة البنىلمراقبة الصحية عند الحدود وتنمية وتعزيز قدرات ا آليات تفعيلتعزيز والمختبرات، 

المركز الوطني للحماية ضد والمعهد الوطني للصحة العامة، وونخص بالذكر المركز الوطني لتحاقن الدم، 
  . مهما على الصعيد الجهوي والمحلياليقظة الصحية أيضا تعزيز يعدو. اإلشعاع ومركز محاربة السموم

، يتم حاليا إعداد A/H1N1 أمام ازدياد أخطار تفشي داء أنفلونزا الخنازير هوتجدر اإلشارة أن
امج عمل نومن أهم محاور هذه اإلستراتيجية وضع بر . الفيروساتتشارإستراتيجية قطاعية محلية لتفادي 

ير الوسائل والمعدات توفوتنظيم مختلف المصالح التابعة لوزارة الصحة، ولمحاربة تفشي الفيروس، 
  .التحسيس حول وسائل الوقاية من الفيروس حمالت  إضافة إلى،الالزمة لعالج المرضى

  إجراءات التدخل واستهداف تكثيف : آليات الحماية االجتماعية .2.3.3

رساء سياسة اجتماعية مندمجة خاصة عن طريق تفعيل لقد تم اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل إ
 بإصالح جهود هذه التعزيزويجب . للتنمية البشرية والتعميم التدريجي للتغطية الصحيةالمبادرة الوطنية 

  .نظام التقاعد

من أجل استهداف أفضل للطبقات :  الطبقات المعوزة وبرنامج تيسير  لفائدةنظام المساعدة الطبية
  المعوزة

لمعوزين، وضعت البحث عن بدائل تمكن من تحسين استهداف اوفي إطار إصالح صندوق المقاصة 
 نظام المساعدة  هذا البرنامج في خطوته األولىخصيو. هذه الفئة من الساكنة يستهدف اامجنالحكومة بر

 . للتحويالت المالية المرتبطة بالتعليم" تيسير"الطبية للفئات المعوزة وبرنامج 

ويستفيد من . ن نظام التغطية الصحية اإلجباريةع ال يتجزأ اويشكل نظام المساعدة الطبية جزء
غير  ولتأمين اإلجباري األساسي عن المرضلخاضعين ألي نظام النظام األشخاص غير هذا الخدمات 

 8,5وتمثل هذه الشريحة . المتوفرين على موارد كافية لمواجهة النفقات المترتبة عن الخدمات الصحية
من المعوزين المتبقين  مليون 4,5يعدون من المعوزين المطلقين ومنهم  ماليين 4 ،مليون مستفيد محتمل

  .النسبيين

المالجئ أو و نزالء المؤسسات الخيرية، ودور األيتام يستفيد كذلك، بحكم القانون، من هذا النظام
لحصول على الربح، وتعمل على إيواء لتسعى ال مؤسسات إعادة التربية أو أي مؤسسة عمومية أو خاصة 

لهم إضافة إلى نزالء المؤسسات السجنية واألشخاص الذين ال أطفال مهملين أو أشخاص بالغين ال أسرة 
 .يتوفرون على سكن قار
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المشاكل المتعلقة بعمل و تحديد المشاكل المتعلقة بالحكامة وبخصوص تحديد أداء هذا النظام وخاصة
 –لة اللجن المحلية والدائمة وإشراك الفاعلين المحليين، أعطيت االنطالقة لتجربة نموذجية في جهة تاد

من الوقوف على عدد من اإلكراهات التي تعوق النموذجية تجربة الولي لهذه األتقييم المكن قد و .أزالل
المرضى بالمساطر المتعلقة بنظام المساعدة الطبية، عدم دراية قلة : نظام من أهمها الجيد لهذا السير ال

نظام معلومات لنظام المساعدة الطبية، تفعيل آلية التكفل باليتامى واألطفال المتخلى عنهم وعدم إنشاء 
جنبا  أشهر لمدة ثالثشهادة الضعف استمرار تواجد   إضافة إلىخصوصا نظام الفواتير بالنسبة للمؤسسات

جال اإلجراءات اإلدارية خصوصا أجل تسليم بطاقة آاحترام عدم  نظام المساعدة الطبية وإلى جنب مع
 .المساعدة الطبية

 تستغرق سنتين بتعاون مع وزارة ةم إعطاء االنطالقة لتجربة نموذجيت، "سيرتي"وفيما يخص برنامج 
ر المدرسي وذلك بالقضاء على دوتهدف التجربة إلى محاربة اله. التربية الوطنية والمجلس األعلى للتعليم

 .تكاليف التعليم المباشرة أو غير المباشرةك من التمدرس تحدبعض العوائق التي 

 وحدة مدرسية موزعة على 1.200 مدرسة بجميع وحداتها أي حوالي 266ج  هذا البرناميشملو
وقد استفاد برسم . %8لمدرسي بها در ا ويتجاوز معدل اله%30 جماعة تتجاوز نسبة الفقر بها 139

 أسرة معوزة من الدعم 47.000  تلميذ منحدرين من79.500  حوالي2008/2009الموسم المدرسي 
 تلميذ معوز بمبلغ 280.000 وسيستفيد خالل الموسم الحالي . مليون درهم70 بحواليالمالي الذي يقدر 

 . مليون درهم241يناهز 

سنة  وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ت وزع،وفي نفس االتجاه
من هذه المنح إلى وسينتقل عدد المستفيدين .  مليون درهم428طالب بقيمة  117.419 منحا لفائدة 2009

  .  2010 خالل 127.764

 3,7 حوالي 2010-2009 برسم الموسم الدراسي سيستفيد منها " المحفظات "وفيما يخص مبادرة 
المستويات أن تالميذ إذ ية للتالميذ بالوسط القروي ووستعطى األول. مليون تلميذ في التعليم االبتدائي

تالميذ السنة األولى من التعليم اإلعدادي وكذا  التعليم االبتدائي من السنة الثانية والسادسةالمتراوحة بين 
سيستفيد تالميذ ففي الوسط الحضري، أما  .في الوسط القروي سيستفيدون من األدوات المدرسية والكتب

وتقدر . فقط ةي المدرسكتب السنة الثانية والسادسة من التعليم االبتدائي من الالمستويات المتراوحة بين
  .              مليون درهم خالل السنة الماضية204 مليون درهم مقابل 437 بنحوزانية اإلجمالية لهذه المبادرة المي

  إصالح أنظمة التقاعد  .3.3.3

عرف المغرب تحوالت اقتصادية واجتماعية وديمغرافية مهمة من شأنها التأثير بشكل سلبي على 
ياة، تراجع الوالدات، الشيخوخة، مناصب شغل غير تحسن أمل الح(التوازنات المالية لصناديق التقاعد 

  ...).مستقرة

. ونتيجة لذلك، وعلى غرار العديد من الدول، فإن إصالح أنظمة التقاعد بالمغرب أصبح أمرا ملحا
 إلى 60 من دحيث تمت دراسة مجموعة من محاور اإلصالح، ويتعلق األمر برفع السن القانوني للتقاع

 ستشكل نهاء دراسة قيد اإلتوجدوفي هذا اإلطار، .  الرسملة في أنظمة التقاعد وإدخال جرعة من، سنة65
  .موضوع بحث معمق من طرف اللجنة التقنية المكلفة بإصالح أنظمة التقاعد

سيمكن الرفع من السن القانوني للتقاعد من تأخير العجز المالي لمختلف صناديق التقاعد وسيشكل و
ى اعتبار أنها ستزيد من مدة االشتراكات وستقلص من فترة الخدمات مكسبا لمسيري هذه الصناديق عل

إال أن هذا اإلجراء ال يمثل حال نهائيا لمشكل التقاعد لما يتطلبه من تدابير موازية تمكن من إيجاد . المقدمة
  . حل جذري ألنظمة التقاعد بالمغرب
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 من شأنه ذلكيام به، إال أن  اقتطاعات المنخرطين كإجراء ممكن القمنكما يمكن اعتبار الرفع 
التأثير بشكل سلبي على القدرة الشرائية للموظفين والمأجورين، كما أنه سيؤدي إلى زيادة الكلفة 

  .يطرح هذا بدوره إشكال تنافسية المقاوالت المغربيةس و.االجتماعية للمشغلين

ن شأنه توفير وعلى مستوى الحكامة، فإن اندماج مختلف صناديق التقاعد في صندوق واحد م
أصبح البحث عن حلول أخرى لوضعية أنظمة التقاعد مسيرة عن طريق وقد . وتحقيق أرباح مهمة

  .   الرسملة أمرا ضروريا خاصة مع التطورات الديمغرافية التي يعرفها المغرب وارتفاع عدد المتقاعدين

بير مسبقة كتطوير السوق المالي تطلب تداتوتعتبر هذه األنظمة أقل تأثرا بالعوامل الديمغرافية، لكنها 
 تنطوي على مخاطر مهمة  قدلكن هذه األنظمة. ةؤتكوين موارد بشرية كف وووضع إطار تنظيمي مالئم

 وحتى يتسنى لهذه األنظمة تطويق مختلف العوامل التي من شأنها . االستثماراتةفي حالة ضعف مردودي
  . أنجزتها مكاتب مختصة في التدقيقاكتواريةدراسات التأثير على توازناتها المالية، عمد إلى القيام ب

لتقاعد، أوضحت الدراسات المنجزة وجود تفاوت واضح بين لففيما يخص حالة الصندوق المغربي 
سنويا، في حين لم  4,2% بحواليعدد المتقاعدين الذي ارتفع في المتوسط مقارنة بتطور عدد الناشطين 

 منخرط لكل 12,5، انخفض المعامل الديمغرافي من وكنتيجة لذلك .2,5% بنسبةيتزايد عدد الناشطين إال 
 ليستقر في 2050في االنخفاض في أفق هذا المؤشر ستمر وسي. 2007 سنة 4 إلى 1983متقاعد سنة 

  . 2029سنة في غضون  1,5

 كذاوتتطلب هذه الوضعية من مختلف المتدخلين العمل على إيجاد حلول ناجعة لتعزيز البنية المالية و
يث تم إدماج بعض الصناديق الداخلية لمؤسسات عمومية داخل النظام التطور الديمغرافي لهذه األنظمة، ح

ورغم أهمية هذا النوع من اإلجراءات، فإنها تظل غير كافية بالنظر إلى .  التقاعد رواتبالجماعي لمنح
  .يتم اتخاذ حلول مستديمة وفاعلة إذا لم مختلةأنظمة التقاعد وضعية مالية كل  حيث ستعرف ،عمق المشكل

 إصالح أنظمة التقاعد في العديد من الدول ترتكز أساسا على اتجهودموتجدر اإلشارة إلى أن 
  . المسنين، ويتعلق األمر باالدخار وإعادة التوزيع والتأمين ومحاربة الفقرشبيهة بأنظمة حمايةثالث مهام 

الركيزة األولى هي عبارة عن نظام :  ركائز مهمة ومنه، يتعين تبني نظام تقاعد يعتمد على ثالث
نظام تكميلي إجباري هو الثاني النظام و. بالتوزيع عن طريق صندوق عموميأساسي إجباري يتم تدبيره 

اختياري فهو الثالث أما النظام . يرتكز على معيار مهني ويتم تدبيره من طرف المشغلين وممثلي العمال
د أفضل، حيث يتم تسيير هذا عاق في زيادة مدخراتهم للحصول على تيتم عرضه على الذين يرغبون
  .مينأاألخير من طرف شركات الت

 كلما مرتفعة حيث كلما كانت التكلفة ، بكلفة تدبيره وتسييرهجزئياإن فعالية نظام معين للتقاعد يرتبط 
ويظل هذا صحيحا . كانت الخدمات المقدمة للمتقاعدين ضعيفة واالقتطاعات مهمة خالل سنوات العمل

لمختلف أنظمة التقاعد سواء كانت اختيارية أو إجبارية أو بتسيير عمومي أو خصوصي أو كانت عن 
  .طريق الرسملة أو التوزيع

  ة ـــخاتم

في  المغرب استمر فقد مؤخرا،  الدوليةتي شهدتها الساحةل االعميقةات على الرغم من االضطراب
يهدف إلى ا واضحا  عشر سنوات، والتي تعكس طموحمنذالتي بدأها  إصالح السياسات القطاعية دينامية
  والسياسات القطاعيةاتالتوجه هذهوتعتمد .  جديدة من حيث القدرة التنافسية والنموقممبلدنا إلى ب الترقي
  .وإيجاد مصادر جديدة للنموتعزيز األنشطة الفعالة لنمو ول فرص المتاحةالعلى استغالل كل أساسا 
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  االقتصاد فإن التنمية االقتصادية واالجتماعية،على مستوى متميزالدنا قد سجل تقدما  أن بومع
وانخفاض   أساسا إلى عدم استقرار األداء الزراعيلتي تعودا الضعف مواطن بعض الوطني يعاني من

  الصادراتأداءانخفاض  منها، ناهيك عن الصناعات التحويليةخاصة معدل النمو في بعض القطاعات 
مهم في النمو الا ه دورأداء على عاجزة تزال  الصادرات المغربية الحيث أن.  مساهمتها في النموعفوض

 مواد التجهيز على الداخليحيوية الطلب مطردة بارتباط مع زيادة  تشهد لواردات في حين أن ااالقتصادي
  الحرالتبادلات ياتفاقمن تستفد بعد الصادرات  لم عالوة على ذلك،. الخام واد المنتجات والمأنصافو

  .أسواق أخرىلالنفتاح على لجهود المبذولة ارغم   على االتحاد األوروبيحيث ترتكز

يزان خاصة فيما يتعلق بملبلد ل األساسية ات لتحقيق التوازنحجر الزاوية المسألةهذه وتشكل 
 ن للعملة األجنبية في بلدنالمصدران الرئيسياللطبيعة المتقلبة الصرف نظرا ل وبالتالي احتياطيات األداءات

 الشيء الذي قد ينعكس سلبا على . السياحةومداخيل  المغاربة القاطنين بالخارجتحويالتالمتمثالن في و
  .على المدى الطويللنمو للتحتية التي تعتبر عنصرا حيويا ات ا على البنياإلنفاقتمويل 

التنويع السريع لمحركات التصدير، و ،جودته وتحسين اإلنتاجتطلب مواجهة هذه التحديات تنويع وت
 مع وتحسين ظروف المعيشة تعزيز البنية التحتية لدعم نمو القطاعات اإلنتاجية وزيادة قدرتها التنافسيةو

 الخ، والمواصالت واالتصاالت  في مجال النقلالمقدمة من خالل الخدمات ياالقتصاد ضمان التكامل
 من تتكنولوجياإتقان ال السيما في ميدان ،المستقبل هة تحدياتتنمية الموارد البشرية لمواجإضافة إلى 

تعزيز دور القطاع  زيادة على  المهني والتعليم العالي والبحث العلميكوينخالل تعزيز برامج التعليم والت
 ويتعين .ةمبادرة الخاصللالسياسات والبرامج القطاعية من خالل فتح منافذ جديدة حقيق الخاص في ت

 في موجة من واإلمكاناتحشد جميع الطاقات  مع تحقيق هذه األهدافل القوى الوطنية  جميعإشراك
 واألجيال لمواجهة التحديات وتحقيق التطلعات والطموحات جهاتالتضامن بين الفئات االجتماعية وال

 .الوطنية
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    :ةـمقدم

 في هتطور وطنياالقتصاد ال واصل،  المحيط الدوليميزتالتي الصعبة ية م من الظرفعلى الرغ  
 األداء الجيد استمرارمن  وةستثنائيإليجابية المترتبة عن سنة فالحية االنعكاسات اامستفيدا من  يد،د جسارم
مما  ،ومي العمالستثماراد وجهمتوطيد ل الشرائية ودرةالقالمتخذة لدعم  تدابير البفضلالداخلي طلب لل

 االقتصاد الوطنيستفيد يسكما  .م التضخضافة إلى التحكم في، هذا باإللى القطاع الخاصسيؤثر إيجابا ع
 ةتأثرالم قطاعات التصدير استهدفتوالتي  ،اليقظة اإلستراتيجية التدابير المتخذة في إطار لجنة أيضا من

  . العالمية واالقتصاديةباألزمة المالية

ي دالماكرو اقتصاطار لإل الجزء الرابع من التقرير االقتصادي والمالي تطرق سي،اقوفي هذا السي  
مع  برسم نفس السنة لتوقعات الماليةا كما سيستعرض ،2010 سنة مشروع قانون المالية لهعلي ىنبنا الذي

المنصوص  التدابير الجبائية والميزاناتيةو المقترحة اإلجراءاتأثر وقتصاد الوطني تطورات االمراعاة 
  . عليها في هذا المشروع

 مع التركيز 89العموميةمالية لل الهيكلية تطورات تقديم لمحة عامة عن الفي بداية هذا الجزء، سيتم  
تقييم  كما سيتم ،2009 سنة قانون مالية تنفيذ آفاق و2008 سنة قانون المالية لإنجازاتأساسا على 

 عرضزانية الدولة على تحمل نفقات الدين، باإلضافة إلى قابلية ميمدى  أي ،استدامة المالية العمومية
  . على المدى المتوسطالجبائية والميزاناتية المبرمجةالسياسات 

القبلي تحليل  الاعتمادتم ، موميةاستدامة المالية العو يزاناتية السياسة المتوجهتقييم ومن أجل   
 الالزمة لمواجهة تحديات  التحركهوامش استشراف مع للمكونيين الهيكلي والظرفي لرصيد الميزانية

  .التنمية البشرية

إدراج  حيث تم ،مومية أيضا العديد من القضايا الراهنة المتعلقة بالمالية العالجزءيناقش هذا كما   
مساهمة الشركات المدرجة في  التي تسلط الضوء على بعض المواضيع المهمة ك"اإلطارات"مجموعة من 

مداخيل الضريبة على المساهمة القطاعية في و  مداخيل الضريبة على الشركاتفيبورصة الدار البيضاء 
 ومن أجل .2007-1998على الحسابات القومية خالل الفترة القيمة المضافة التي تمت مقاربتها اعتمادا 

تحد و مومية المالية العتؤثر على الهيكلية الرئيسية التي لإلكراهات في هذا التحليل األخذ بعين االعتبار
  .األجورالمقاصة وعلى نفقات ركيز ، تم التلحكومة ادخلهوامش تمن بالتالي 

للسنوات السابقة بما يتماشى مع  مماثل مسارفي  2010 لسنة الية قانون المعويندرج مشرو  
تصريح لفي ا  المتضمنة االلتزاماتواإلجراءات واإلصالحات التي تجسد التوجيهات الملكية السامية 

  تعزيزمن خاللهداف من بينها دعم وتيرة النمو مجموعة من األ هذا المشروع يتضمن، هكذاو .الحكومي
كذا المشاريع مشاريع اإلسكان وإنجاز ، ومومية االستثمارات الع تقوية، مع التركيز علىالداخليالطلب 

الحفاظ من أجل  السياسات القطاعية بتسريع إنجازاتويتعلق األمر .  الوطنيالقتصادالقطاعية المهيكلة ل
  التهيئةأوراشإنجاز  مواصلةالجهوية إضافة إلى تدعيم السياسات كذا على جاذبية االقتصاد الوطني، و

قطاعات أيضا إلى دعم القانون المالية يسعى مشروع كما . متوازنةجهوية تحقيق تنمية  بغيةالحضرية 
 يةالقدرة اإلنتاجعلى  وشغلرص اللحفاظ على فالمتضررة من األزمة االقتصادية الدولية من أجل ا

 سنةيضع مشروع قانون المالية لكما  .داءاتعجز ميزان األية مع إعطاء األولوية لمعالجة والتصدير
  .المبادرة الوطنية للتنمية البشريةالدفع ب تعزيز التنمية البشرية وه ضمن أولويات2010

                                                 
 

حصة الجماعات المحلية من الضريبة على  ويلطرق ار والصندوق الخاصندوق دعم األسعاصلم يتم األخذ بعين االعتبار كل من   89
  . ما لم تتم اإلشارة إلى عكس ذلكالقيمة المضافة
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 مرحلة جديدة في مسار خفض 2010على الصعيد الجبائي، يشكل مشروع قانون المالية لسنة و
وتعكس أبرز التدابير الجبائية المقترحة في هذا االتجاه، اختيار .  الضريبيالضرائب وتعزيز حياد النظام

 الكلفة قليصوتتعلق أيضا بت. سياسة جبائية هادفة إلى المزيد من العدالة والمزيد من فرص الشغل والنمو
ة عبر استكمال مسلسل إصالح الضريبة على الدخل والتحسين الجبائية على األسر والمقاوالت الفردي

 2010 الميزاناتي، سطر مشروع قانون المالية لسنة الشقوفيما يخص  . الضرائب األخرىيةلفاعالنوعي ل
عدة أهداف على رأسها ترشيد النفقات وإنعاش االستثمار العمومي باإلضافة إلى إصالح نظام المقاصة 

 .طبقات الفقيرةبغرض استهداف أمثل لل

 موميةالع للمالية الحديثة التطورات .1

ساعدت النتائج اإليجابية المحققة خالل السنوات األخيرة على ترسيخ أسس التوطيد الميزاناتي   
 من الناتج ,1%5 من عجز الميزانية تحسن  فقد.المداخيلالنفقات ودينامية من خالل التحكم في المتبع 

  .2007سنة % 0,7و 2008 سنة %0,4 نحو يقدر با طفيفا فائضلليسج 2006 سنة الداخلي الخام

 ته عن تطور هذه مؤكدا استقاللي%4,0 ة الميزانيفائض، بلغ ةالخوصص ودون احتساب موارد  
 ،عملية المغادرة الطوعيةالتعويضات الممنوحة في إطار التي تميزت ب 2005سنة وباستثناء . المداخيل

 أي ،2002سنة  %63,7 مقابل 2008سنة  %7,34صل إلى ي لزينة، مديونية الخمعدل ضاستمر انخفا
ويتوقع أن تبلغ هذه النسبة حوالي  . سنوات7 نقطة من الناتج الداخلي الخام خالل 16بانخفاض يقدر ب 

  .2009 سنة 48%

 سنة% 25,8  مقابل2008من الناتج الداخلي الخام سنة % 7,82  اإلجماليةالنفقاتنسبة  وبلغت
ارتفاع األسعار العالمية لمنتجات  اطبعه ة صعبة دوليظرفية في النفقات في عهذا االرتفا سجل و.2007
مقابل  2008 سنة من الناتج الداخلي الخام% 4,5 ، حيث بلغتنفقات المقاصة، مما أدى إلى تزايد الطاقة
فقد ر لة األجوت كأما. %4,3 مقابل% 5,2إلى االستثمار مجهود ، في حين انتقل 2007 سنة 2,5%

  .%10,2إلى % 10,7 من تراجعت

سنة   الداخلي الخاممن الناتج% 26,5 مثل لت،خاصة منها الجبائية،  موارد الدولةفاعتار استمرو
 .إدارية وعوامل اقتصادية إلى  سرعة دينامية المواردتعزى و.2007سنة % 24,9 مقابل 2008

التطور اإليجابي عاء الضريبي ارتباطا بالوتوسيع رتفاع إلى اال  هذايرجع، من الجانب االقتصاديف
 كما يعزى األداء الجيد للموارد الجبائية إلى  .ضريبة الواردات الخاضعة للتطوربو ،األسرالستهالك 

مما  مرتفع،نمو ذات  ببروز قطاعات الداخلي الخام الناتج بنية تغير ماتسو. تطور األنشطة غير الفالحية
كما ...). التأمينواألنشطة المالية وأنشطة االتصاالت، والعقارات،  (مكن من توفير موارد جبائية هامة

 فضال عن ارتفاع أسعار منتجات الطاقة والعقارية،رتفاع أسعار األصول المالية با هذا األداء أيضايفسر 
 .) النفط الخام علىالقيمة المضافةعلى ضريبة ال(

صالحات لإل اآلثار االيجابيةإلى الموارد في  التطوريعزى هذا فداري، الجانب اإلا فيما يخص مأ
 هذا، باإلضافة إلى أداء. 2005القيمة المضافة منذ سنة على ضريبة المتخذة خاصة منها التي تتعلق بال

 جهود مواصلة نتيجة ضريبية،ال تصريحاتال تحسن وهو ما يعكسهالجمركية، اإلدارة اإلدارة الضريبية و
  .ةالتحسيس والتحصيل وتعزيز المراقب

ية إلى تحقيق إنجازات تفوق فالحأدى تعزيز الموارد الضريبية بمعدل يتجاوز نمو األنشطة غير ال
دون  الموارد العادية للدولة  تجاوزت،وهكذا. ها في قوانين المالية للسنوات األخيرةعتمادتم االتوقعات التي 

مدها قانون المالية لسنة تلك التي اعت)  مليار درهم39,6 (%27,6 نحوب احتساب مداخيل الخوصصة
 . مليار درهم 23,1 التي بلغت وضافيةاإلنفقات ال أي ما يفوق، 2008
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عود إلى يمنه  %62,9 أن مليار درهم 35,9قدره  في الموارد الجبائية والذي فائضن تحليل الييبو
 إلى %3,7 و الرسوم الجمركية،إلى %6,9الضرائب غير المباشرة، وإلى  %26,4 والضرائب المباشرة

  . حقوق التسجيل والتنبرمداخيل

 مقارنة %10 حوالي بقدري بانخفاض %65 الموارد نجازإبلغ معدل ، 2009 غشت نهاية وعند  
رب اما يقب أقل من التوقعات االنجازاتكون ت ه يتوقع أنوبالتالي، فإن. مع الفترة ذاتها من السنة الماضية

إيرادات كل من الضريبة على الشركات نخفاض هذا اال، حيث يتوقع أن يشمل  مليار درهم10,5
باإلضافة إلى حقوق التسجيل القيمة المضافة على ضريبة ال والرسوم الجمركية ووالضريبة على الدخل

 .والتنبر

  حسن ملموس للموارد الجبائيةت .1.1

 مليار 167,1، لتصل بذلك إلى 2008 سنة %127,4 الجبائية الموارد بلغ معدل انجاز توقعات
 وبذلك بلغت 2007مقارنة مع  %23,6، بزيادة بنسبة  المتوقعة في قانون المالية131,2قابل درهم م
مع احتساب حصة الجماعات المحلية  2007 سنة %24,4مقابل الداخلي الخام  الناتج من %26,9نسبتها 
   . القيمة المضافة علىضريبةمن ال

 نمو في تهامساهم بلغت ث، حي المباشرة في الضرائبالمهم االرتفاع إلى  الجيداألداءويعزى هذا 
 ارتفعت حصتها في الموارد كما. 2007 سنة %8,5 مقابل 2008 سنة %15,7الموارد الضريبية 

 سنة خالل %7,7 مقابل %7 الضرائب غير المباشرة  نقطة فيما بلغت مساهمة4,2 بحواليالجبائية 
 على %0,7 و%0,2 بنسبة  فقد ساهمت والرسوم الجمركية والتنبر التسجيلبالنسبة لحقوق و.2007
  .التوالي

للموارد  مهمة مرونة إظهار من 2008 و2000 للفترة الممتدة ما بين الموارد الجبائية تحليل مكنو
 في 0,8مرونة من  ال ارتفعتهكذاو. 2005 سنة ابتداءا منلنشاط االقتصادي ا  لتطورالجبائية بالنسبة

 الذي  ويرجع ذلك أساسا إلى اإلصالح الضريبي2008-2005 خالل 2,1 إلى 2004-2000الفترة 
  .وإصالح اإلدارة الضريبية السياسة الضريبيةعلى مستوى  شهدته هذه الفترة

 سنة 2,4 و2004 سنة 1,3(لسنة الخامسة على التوالي مهمة للموارد الجبائية ل مرونة وقد تم تحقيق
يفسر الفائض المسجل في السنوات ما م) 2008 سنة 2 و2007 سنة 2,8 و2006 سنة 1,4و 2005
على ضريبة ال سفر عن ارتفاع مواردأالذي  الداخليلطلب الهام لدور إلى الأيضا عزى  والذي ياألخيرة

 . في القطاع المالي واالتصاالت والعقارلكبار الملزمين اإليجابيةنتائج  الكذلك إلىالقيمة المضافة، و

 في تغيير الحاصلفي البنيوية، تتمثل بعوامل  ارد الجبائية الموكبير في مرونةالر طوتالهذا ويرتبط 
 والبريد مومية واألشغال العالبناء(اقتصادية  قطاعات بروزميز بت  والذيالداخلي الخام الناتج بنية

بالرغم من  بالتالي في الموارد وزيادة كبيرة في األرباحبتتسم  90) والتأميننشطة الماليةواالتصاالت واأل
  . في القيمة المضافة اإلجماليةهات مساهمضعف

                                                 
 

بالنسبة لقطاع البريد % 3,5من الناتج الداخلي الخام، و% 6,5 شكل قطاع البناء واألشغال العمومية 2008-2005خالل الفترة 90
  .لمالية والتأمينبالنسبة لألنشطة ا% 6,1 و تواالتصاال
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  والتي الضرائب المباشرةبنيتها لصالحتغييرات عميقة في الموارد الجبائية  تطور واكبقد و  
منها تحسن دة عوامل  بعالدينامية تفسر هذهو. بدورها بتحول بنيتها لصالح الضريبة على الشركاتتميزت 

نتيجة التي تؤدي واجبها الضريبي الشركات عدد تزايد و ىلشركات الكبراأرباح دينامية و النمو االقتصادي
 الضرائب المباشرة بلغت  وهكذا،.تحصيل وزيادة الرقابةالالجهود المبذولة لتحديث اإلدارة الضريبية في 

.  سنوات6 خالل نقاط 5، بزيادة 2002 سنة %6,8 مقابل 2008 سنة الداخلي الخام من الناتج 11,8%
 الجمركية التي الموارد انخفاض الناجم عن لتعويض النقص اضرائب المباشرة كافيلل التحول اهذوقد كان 
 . خالل الفترة نفسهاالداخلي الخام من الناتج %2 إلى %2,7 من انتقلت

 2008-2000تطور بنية الموارد الجبائية خالل الفترة :  1 جــدول
 

  
2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  

الفارق 
2000-2008 

  %12,6  %48,8  %44,6  %44,6  %43,2  %41  %40  %37,7  %36,5  %36,3  الضرائب المباشرة
  %9,1-  %8,2  %9,9  %10,9  %12,3  %12,9  %12,8  %15,2  %16  %17,3  الرسوم الجمركية

الضرائب غير 
  %4-  %36,8  %38,6  %38,2  %38,1  %39,9  %40,9  %40,8  %41,7  %40,8  (*)  المباشرة

  %0,5  %6,1  %6,9  %6,3  %6,3  %6,2  %6,3  %6,2  %5,9  %5,6  التسجيل والتنبر
  .دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة للجماعات المحلية(*) 

   متواصل للضرائب المباشرةارتفاع .1.1.1

الضرائب غير حصة  من مجموع الموارد الجبائية تفوقالضرائب المباشرة ت حصة صبحأ  
مشابهة لما هو عليه  بنية تدريجي نحو بتحوليوحي  مما 2004 ء من سنةا وذلك ابتدةالمباشرة للدول

  .المتقدمة في الدول الحال

فائضا ماليا قدره  بذلك مسجلة 2008سنة  مليار درهم 81,6بلغت موارد الضرائب المباشرة وقد 
وهكذا شكلت هذه . 2007 مليار درهم سنة 11,6قانون المالية مقابل  مليار درهم مقارنة مع 22,6

، في حين لم تمثل الضرائب من الموارد الجبائية% 48,8 ومن الناتج الداخلي الخام% 11,8الضرائب 
  .%36,8غير المباشرة سوى 

 مسجلة بذلك معدل إنجاز 2008 مليار درهم سنة 46,5 إيرادات الضريبة على الشركات وحققت
 %54,9 بنسبة ا وارتفاع، مقارنة مع التوقعاتدرهم مليار 17,1موارد إضافية بلغت بأي % 158,4قدره 

السيما في قطاعات أهمية التسويات والتسبيقات   األداء الجيد إلىيرجع هذاو. 2007مقارنة مع 
المصرح بها نتائج بتحسن ال 2008لسنة  الجيد ء ويفسر أيضا األدا.االتصاالت واالسمنت والقطاع المالي

  .الضريبية المتمثلة أساسا في تشديد الرقابةبذلها اإلدارة  التي تمن طرف الشركات وبالجهود

موارد الضريبة  2008سنة  تجاوزت موارد الضريبة على الشركات ،التواليللسنة الثانية على و  
 2006 حيث مكن التطور السريع لموارد هذه الضريبة من مضاعفة تحصيلها ما بين ،على الدخل

  .2008و

ويتوقع % 66,5 حوالي 2009الضريبة على الشركات عند متم غشت وقد بلغ معدل إنجاز موارد   
.  مليار درهم1,4 مليار درهم مع نهاية السنة وهو مستوى أقل من التوقعات األولية ب 41,3تبلغ أن 

  .بعض الملزمين الكبارل النتائج الماليةويفسر هذا االنخفاض بآثار األزمة االقتصادية العالمية على 
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  من هم أكبر المساهمين في مداخيل الضريبة على الشركات؟  :3 إطـار
    

  تحسن جد مهم لمداخيل الضريبة على الشركات
  

وعرفت معدالت نموها تحسنا كبيرا . 2008 مليار درهم خالل سنة 46,5بلغت مداخيل الضريبة على الشركات 
وبالنسبة إلى الناتج .  في المتوسط سنويا%21,8 جلت معدل نمو بلغحيث س 2008 إلى 2001خالل الفترة الممتدة من 

ويمكن إرجاع هذا .  خالل نفس الفترة%6,7  إلى2,7% من انتقلتالداخلي الخام، استمرت هذه المداخيل في النمو حيث 
بية للملزمين كنتيجة إلى تحديث اإلدارة الضريبية وتحسين التصريحات الضريإلى األداء الجيد لالقتصاد الوطني والتحسن 

   .2006 مقارنة مع سنة %13 بزيادة 2007 سنة 107035وصل عدد الملزمين إلى هكذا، و. للجهود التحسيسية وللتحصيل
  

 من هذه %50,4رب ا أن ما يق2007ويبين تحليل التوزيع القطاعي لمداخيل الضريبة على الشركات لسنة 
 القطاع المالي وقطاع البريد واالتصاالت وقطاع يمس قطاعات وهاة من طرف خدمؤ)  مليار درهم15,3( المداخيل

وسجلت أهم النتائج على مستوى القطاع . التجارة وقطاع األنشطة العقارية وأخيرا قطاع صناعة المواد المعدنية غير الفلزية
 2006 التوالي ما بين سنة  مليون درهم على500 مليار درهم و1,1 بنحوالمالي واألنشطة العقارية حيث ارتفعت مداخيلهما 

 %46 حوالي ولىت حصة الخمسين شركة األغلب ا،ذوهك. هذا التركيز قويا حتى على مستوى المقاوالتويبقى . 2007و
  .2006 سنة %56من مداخيل الضريبة على الشركات مقابل 

 
  مساهمة الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء في الضريبة على الشركات

   
 مليار درهم سنة 9,9 شركة مدرجة ببورصة القيم بالدار البيضاء 77اة من طرف درد الضريبة المؤبلغت موا

 وصلت حصة الشركات المدرجة في بورصة الدار ،ونتيجة لذلك. 2007 سنة %30,8 مقابل %1,8  قدره بارتفاع،2008
  .2007 سنة %32 لقاب م2008 سنة % 21,4 البيضاء في المداخيل اإلجمالية للضريبة على الشركات

  
وقد بلغت .  شركات جديدة بورصة القيم بالدار البيضاء5ولوج و بخروج شركة واحدة 2008وقد تميزت سنة 

اة د من مداخيل الضريبة على الشركات المؤ%0,5 أي ما يعادل ، مليون درهم47,2مداخيل الضريبة لهذه الشركات الجديدة 
ويبين تحليل التوزيع القطاعي لمداخيل الضريبة على الشركات . لدار البيضاءمن طرف الشركات المدرجة ببورصة القيم با

ممثل (  قطاع االتصاالت تعود إلى من هذه المداخيل%83 أن 2008المدرجة ببورصة القيم بالدار البيضاء خالل سنة 
 .ائيةوالقطاع البنكي وقطاع البنايات ومواد البناء وقطاع صناعة المواد الغذ) باتصاالت المغرب

  
 حسب 2008توزيع مداخيل الضريبة على الشركات المدرجة في البورصة برسم سنة :  34 مبيان
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 مليار درهم حيث 2,5 المدرجة ببورصة القيم حوالي بنوكريبة على الشركات بالنسبة للقد بلغت مداخيل الضو
 وفيما يخص .اة من طرف الشركات المدرجة ببورصة القيم بالدار البيضاءدمؤ من المداخيل اإلجمالية ال%25,2 شكلت

 2001 مليار درهم سنة 1,4 مليار درهم مقابل 6,8 بحوالي 2008 فقد ساهمت خالل سنة ،الشركات غير المالية المدرجة
   .2007 و2001 ما بين %25,6  قدرهمتوسط سنويأي بنمو 

  
 في المداخيل اإلجمالية للضريبة 2008خالل سنة )  شركات التمويل احتسابدون(، ساهم القطاع المالي الوإجما
وعرفت حصة هذا القطاع في . 2007 مع سنةمقارنة % 22 قدره بانخفاض مليار درهم 7,65رب اما يقبعلى الشركات 

 .2008سنة % 16,5 إلى 2007سنة % 32,3 من كبيرا حيث انتقلتلضريبة على الشركات انخفاضا اإلجمالية لمداخيل ال
  

 أي بمعدل  مليار درهم5,3  مليار درهم بزيادة32,9بلغت موارد الضريبة على الدخل ومن جهتها، 
 %17,3بلغت نسبة نمو هذه الموارد و .2008 مقارنة مع توقعات قانون المالية% 119,2بلغ نجاز إ

 درهم مليار 1,9(ع األسهم األداء الجيد لمنتوج بي تحقيق هذا الفائض جزئيا برتبطوي .2007مقارنة مع 
 درهم مليار 5,3(تطور مداخيل الضريبة على األرباح العقارية ب، و)2007 مليون درهم سنة 822مقابل 
 مليون درهم 770 لحوالي المكتب الشريف للفوسفاط بتسديد و،)ة مليار درهم في السنة السابق3,8مقابل 
  . نشاطهتحسن نتيجة

 مليون درهم 160 أي بزيادة قدرها  مليار درهم2,2 األخرى  الضرائب المباشرةوبلغت موارد
مداخيل  تحسن إلى ويرجع ذلك أساسا %107,7قرب من ما ي نجازها معدل إسجلو. مقارنة مع التوقعات

  .%1,9بنسبة موارد هذه الضرائب انخفضت  ،2007مقارنة مع سنة و .زيادات الضريبية على التأخيرال

انخفضت حيث  %63,4نجاز موارد الضريبة على الدخل إنسبة بلغت ، 2009 نهاية غشت عند  
 مليار درهم، 27,8 هذه اإليرادات  ستبلغ،2009 نهاية سنة ومع. ة مقارنة مع السنة الماضي%19بنسبة 

نتظارية الل نظرا ذلك و2009 مليار درهم مقارنة مع تقديرات قانون المالية لسنة 1,2أي بانخفاض قدره 
 على  المفروضةبلغت مداخيل الضريبة على الدخل ،2009 ففي نهاية يونيو .ارالعقسوق التي طبعت 

 .2008 مليار درهم سنة 2,9مقابل درهم  مليار 1,8األرباح العقارية 

 الضرائب غير المباشرةتزايد موارد  .2.1.1
 القيمة  علىضريبةالاالعتماد على  إلى نتقالية في البلدان الناميةاال السياسات الضريبية سعت  

 كل من الضريبة على الدخل االعتماد على ت تجنب، وفي الوقت نفسه.مضافة بسبب حيادها االقتصاديال
  . الجبائيينوعائيهما محدودية بسبب الضريبة على الشركاتو

 قابل م%23,2زيادة قدرها ب (2008 القيمة المضافة سنة  علىضريبةلل  الجيدداء األساعدوي  
األثر اإليجابي لتدابير إصالح الضريبة على القيمة  براز إلىع) 2006 سنة %20 و2007 سنة 27,4%

وضع يطابق القواعد  نحو يتجهالمغرب وتدل هذه النتائج على أن  .2005 سنة ذمنالمتبعة المضافة 
وإنما أيضا فقط  الضرائب المباشرة إلى الضريبية ال يعزى اإليرادات النمو الذي شهدته حيث أنالدولية 

  .مة المضافةالقي على لضريبةل

، 2007سنة  مع  مقارنة%18,1 مليار درهم، بزيادة قدرها 61,6 الضرائب غير المباشرة بلغتو  
إلى ونسبة .  مليار درهم9,5 موارد إضافية قدرهاوهو ما يوفر  %118,2بنحو  انجازوهو ما يمثل معدل 

 على داء الجيد للضريبةافية لأل الموارد اإلض هذهوتعزى. %8,9 ، بلغت هذه المداخيلالداخلي الخامالناتج 
  .الستهالكعلى االضريبة الداخلية   إيراداتالقيمة المضافة وتعزيز
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مقارنة  %23,2بزيادة ، % 122,7  بلغانجاز القيمة المضافة معدل  علىضريبةال سجلت إيراداتو
 يعزى هذا األداءو. التوقعاتإيرادات إضافية بالمقارنة مع ك مليار درهم 7,9 يعادل أو ما 2007 سنة مع

ومن ، %22,1 االستيراد بنسبة عند القيمة المضافة  علىضريبةال إلى كل من زيادة العائدات من الجيد
  .%24,8 بنسبة الداخليةالضريبة على القيمة المضافة 

 إلى السلوك ،جهة من ،، فإن ذلك يرجعلداخليةالقيمة المضافة اعلى ضريبة  الفيما يتعلق بتطورو  
 إصالح من جهة أخرى، إلى انعكاسات مسلسل و،%8 ن بنسبة تزيد عارتفع الذي األسرهالك ستالالجيد 

  . 2005 منذ سنة  الذي بدأ القيمة المضافة علىضريبةلا

 بعدة عوامل ئها الجيديمكن تفسير أدا على الواردات، فالضريبة على القيمة المضافةأما فيما يخص 
 إضافة إلى ، النسيج اإلنتاجيطلبياتوالنفط أسعار  ارتفاع جةنتي+) %23,9 (من بينها تزايد الواردات

  .محاربة الغش عند عملية التعشيروتشديد المراقبة 

 %7,8، بزيادة 2008 سنة %109,1  بلغ إنجازمعدلكما سجلت الرسوم الداخلية على االستهالك 
 نحويقدر ب نجازإل  على التبغ معدالضريبة الداخلية لالستهالك سجلتقد و. 2007سنة مع مقارنة 
 . تعزيز مكافحة التهريبنتيجةوذلك  المتوقع فائض عن مليون درهم ك800 ما يقرب من أي ،112,9%

، مما يوفر %109,1فيما يخص الضريبة الداخلية لالستهالك على المواد النفطية، فقد أنجزت بنسبة و
  .توقعاتال مليون درهم مقارنة مع 900 اهزنتإيرادات إضافية 

 .%73,2 االستهالك ائب الداخلية علىضرالإيرادات   معدل إنجازبلغ، 2009 غشتنهاية  عندو
كما ستصل إيرادات .  مليار درهم تماشيا مع توقعات قانون المالية18,4 السنة إلى ه نهاية هذستصل في و

،  األوليةما يطابق التوقعاتوهو   برسم السنة مليار درهم6,6  على التبغالضريبة الداخلية لالستهالك
  . 2009 نهاية غشت عند %73,2 نجازهاإمعدل  بلغ حيث

 مليار درهم عند متم 7,9فقد بلغت  فيما يخص الضريبة الداخلية لالستهالك على المواد النفطية، و
يرتقب أن تطابق  ،على هذا األساسو. بالنسبة للتوقعات األولية% 73,2  أي بمعدل إنجاز2009غشت 

  .2009ألولية لقانون المالية االنجازات التوقعات ا

 
  91المساهمة القطاعية في تكوين موارد الضريبة على القيمة المضافة الداخلية  :4 إطـار

  
 بزيادة بنسبة ، 2007 مليار درهم في 49,8 للضريبة على القيمة المضافة الداخلية 92الموارد اإلجماليةبلغت 

في % 8,1ونسبة للناتج الداخلي الخام، شكلت هذه الموارد . 2006في % 20 ارتفاع بلغ  بعد2006مقارنة مع % 27
سنة % 33,1 إلى 2006سنة % 31,2كما انتقلت حصتها في تكوين الموارد الجبائية من . 2006سنة % 6,8 مقابل 2007
مع تسارع وتيرة النمو % 11قرابة ، بلغ معدل االرتفاع السنوي المتوسط 2007 و1998وفي الفترة الممتدة ما بين . 2007

وتعزى هذه الوتيرة المتسارعة مقارنة ). 2007 - 2004في المتوسط خالل الفترة % 19,1(خالل األربع سنوات األخيرة 
  .مع الماضي أساسا إلى التطور اإليجابي الستهالك األسر وإلى إصالح الضريبة على القيمة المضافة

  
من التدابير الهادفة إلى توسيع الوعاء الضريبي، خاصة إخضاع التبغ سنة  وقد تميزت هذه الفترة بمجموعة 

 مليون درهم، ورفع المعدل المخفض 1.440 للمعدل العادي للضريبة على القيمة المضافة مما جلب لميزانية الدولة 2003
 مليون 680 زيادة سمح ب مما2004سنة % 14إلى % 7للضريبة على القيمة المضافة المطبق على الطاقة الكهربائية من 

 ماليين درهم بالضريبة على 5تجاري التي تحقق مبيعات تفوق الصناعي والطابع الدرهم إضافة إلى إلزام التعاونيات ذات 
كما تميزت نفس الفترة بتوسيع وعاء الضريبة .  مليون درهم لميزانية الدولة140 والذي جلب 2005القيمة المضافة سنة 

                                                 
 

  .2007-1998الحسابات القومية  91
  .مع احتساب حصة الجماعات المحلية  92
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 830مما جلب % 10 والذي هم توحيد معدل الضريبة المتعلقة بالقطاع المالي في نسبة 2006 في على القيمة المضافة
 .  مليون درهم710مليون درهم وتطبيق المعدل العادي على ألعاب الحظ وعلى بعض المنتجات والخدمات مما وفر 

  
من % 65كيزها، حيث تم تسديد ومن جهة أخرى، تميزت موارد الضريبة على القيمة المضافة الداخلية بأهمية تر

 مع مساهمة قدرها موميةقطاع البناء واألشغال العويتعلق األمر ب.  قطاعات فقط5 من طرف 2007الموارد المسجلة سنة 
ة صناع الوقطاعلكل منهما % 10,1 والتبغ مع مساهمة قدرها الصناعة الغذائيةقطاع االتصاالت وقطاع و% 26,7

 بلغت مساهمة هذه القطاعات حوالي وعالوة على ذلك،%. 8,1 بنسبةوالجلد النسيج وقطاع % 9,5 بنحو ثقيلةالميكانيكية وال
  .)2007سنة % 27(تطور هذه العائدات  في نقطة 17,4

  
قطاع وشهدت حصة . 2007-1998مختلف القطاعات خالل الفترة بين  ا متبايناز تطوري التركوقد عرف هذا

 إلى 1998سنة % 3,4 ، حيث انتقلت من نقطة6,7القيمة المضافة زيادة  على ضريبةال العائدات من إجمالياالتصاالت من 
 مع تحرير القطاع خصوصا الجيد لهذا القطاع خالل هذه الفترة، باألداءهذا التطور اإليجابي  ويرتبط . 2007سنة % 10,1
  . شركة اتصاالت المغربخوصصة و الهاتف النقال ي أسفر عن منح رخصذوال

  
 ، نقاط3 بنسبة القيمة المضافة  علىضريبةال من إليرادات في اموميةاألشغال الععت مساهمة قطاع البناء وو ارتف

في   القطاع الذي عرفه  شاالنتعاهذا األداء إلى ويعزى . 2007سنة  % 26,7 إلى 1998سنة  % 23,6من حيث انتقلت 
  .وزارة التجهيزو اإلسكان وزارةلطموحة البرامج بالالسنوات األخيرة وخاصة فيما يتعلق 

  
 خالل الفترة في الضريبة على القيمة المضافة تراجعا األخرىثالثة القطاعات ة ال شهدت مساهمذلك،إلى  باإلضافة

 هاغومع بل% 9,6  فيالفترةخالل هذه مستقرة نسبيا ميكانيكية والثقيلة ظلت حصة الصناعة الوهكذا، . 1998-2007
فقد انخفضت  ،ج والجلديالنسقطاع  والتبغ والغذائية الصناعات قطاع أما. %10ر بنحو  بنسبة تقد1999 سنة ةذروال

  .2007على التوالي سنة % 8,1 و%10,1 إلى لتنتقل 2007 و1998ي ت نقطة بين سن2,3 بنسبة مساهمتهما
  

  لى القيمة المضافة في مداخيل الضريبة ع المهمةخمس قطاعاتالتطور مساهمة :  35 مبيان
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  تطور مرتبط بارتفاع وتيرة الواردات: الجمركيةسوم الر .3.1.1

موازاة مع االنفتاح المتزايد لالقتصاد المغربي على محيطه الخارجي، قامت السلطات العمومية   
بعدة إصالحات استهدفت التعريفة الجمركية قصد تهييئ االقتصاد الوطني لرفع التحدي الناتج عن هذا 

ويهدف كل من اإلصالح الضريبي وتعزيز المراقبة والمجهودات المبذولة في مجال . ر االستراتيجياالختيا
  . إلى استكمال هذا اإلصالحزورةمحاربة الغش عند عملية التعشير والتصريحات الم
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ويعزى . معتدلة  إلى حد اآلنمومية على المالية الع الجمركية اآلثار السلبية لخفض التعريفاتظلوت
حتياجات التنمية  المتواصل التزايدالإلى و، مواد الطاقيةباإلضافة إلى ارتفاع األسعار العالمية لل ،ذلك
 إيرادات إضافية مسفرة بذلك عن الواردات، ا أكبر من في السنوات األخيرة حجمتطلبت والتي يةقتصادالا

  . القيمة المضافة على الواردات والرسوم الجمركية علىضريبةالمن 

 أي بمعدل إنجاز بلغ 2008 مليار درهم برسم سنة 13,7الرسوم الجمركية ت إيرادات وقد بلغ
 2008 مليار درهم سنة 2,5وقد فاقت التوقعات بمبلغ . 2007هو نفس المعدل المسجل سنة  و2,122%

 ضريبةالخاضعة للتزايد الواردات بفعل استمرار  منحىوتواصل هذا ال . 2007 مليار سنة 2,4مقابل 
 بالرغم من مواصلة التفكيك على الموارد الجمركيةية المراقبة الجمركية ومدى تأثيرها اإليجابي وفعال

المطبق على المنتوجات الجمركي وتخفيض الرسوم على االستيراد خاصة خفض رسم االستيراد األقصى 
 بنيةاط في  نق9أكثر من فقد فقدت اإليرادات من هذه الفئة الجيد ل األداء غمرو. 40%إلى المصنعة 

  .2008-2000اإليرادات الضريبية خالل الفترة 

يتوقع و. 2009 غشت نهاية عند% 17,3 بنسبة اضاانخف الرسوم الجمركية إيراداتوسجلت   
 نتيجة 2009مقارنة مع قانون المالية لسنة عند نهاية السنة الجارية  مليار درهم 1,3 بمبلغ هاانخفاض

 وأسفر . االستيرادعند إصالح التعريفات الجمركية وانخفاض األسعار ريأثتنخفاض القاعدة الضريبية وال
تحيين معطيات قانون المالية عن نقص في المداخيل يقدر بملياري درهم، حيث تم األخذ بعين االعتبار 

 الصناعات قطاع النسيج وقطاعفي شطره الذي يهم  "انبثاق"مخطط  في إطار تم اتخاذهالتدابير التي ا
 200في حدود إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة   المالي من قبلهتقييم أثروالذي تم  ،الغذائية

  . من السنة األولبرسم النصفمليون درهم 

    لحقوق التسجيل والتنبرتواصلارتفاع م .4.1.1

 معدل وقد بلغ.  في مجملهاالقتصادي حقوق التسجيل والتنبر بتطور النشاط يرتبط تطور مداخيل
وبلغت . 2007سنة % 125,2 مقابل 2008 سنة %115  رسوم التسجيل والتنبرداخيلإنجاز توقعات م

. 2008 و2001 في الفترة مابين 2مرونة هذه المداخيل بالنسبة للنشاط االقتصادي مستوى مهما يقارب 
  . خالل السنوات األخيرة النشاط العقاري الخاصة التي ميزتديناميةبالويفسر هذا اإلنجاز أساسا 

 مليار 1,1  بنحوقدري انخفاضا المواردهذه ، ستعرف 2009 قانون المالية لسنة حيينطار تفي إو
يعزى هذا  و.2008سنة مع  مقارنة %9,8 بنسبةغشت اإليرادات عند متم   حيث انخفضت هذهدرهم

 .المعامالت العقاريةحجم تباطؤ بة علق الرسوم على التحويالت المتتراجع إلىتطور ال

  غير المستقرهاجبائية رغم تطورالر غيموارد  الأهم .2.1

 وتجاوزت توقعات قانون 2007 مقارنة مع سنة %15,5بنسبة الموارد غير الجبائية انخفضت   
 من %8,5وقد شكلت .  مليار درهم15,5 مليار درهم لتسجل مبلغا إجماليا قدره 0,7المالية بحوالي 

  مما2005 سنة 15% و2006ة سن% 14,2 و2007سنة % 12  مقابل2008مجموع المداخيل سنة 
 2008  قانون المالية لسنةوقد تميز تنفيذ . اإليرادات من الفئةللميزانية لهذهيدل على استقاللية متزايدة 

ميزانية ها في اإليرادات المخصصة ل عمليات الخوصصة المبرمجة لهذه السنة والتي قدرتدم إنجاز بع
 .%112,8 بلغ معدل إنجازها ،االحتكاروفيما يخص موارد  . درهمات مليار3ب الدولة 

 ويفسر هذا اإلنجاز بأهمية مساهمات كل من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية 
على التوالي  صندوق اإليداع والتدبير وبنك المغرب واتصاالت المغرب والتي وصل معدل إنجازهاو

 سجلت فائضا فقد غير الجبائية األخرى، وفيما يخص المداخيل%. 109 و%113 و%150 و171%
العابر للمغرب نحو  المساعدات والهبات وإتاوة أنبوب الغاز خاصة على مستوىبالمقارنة مع التوقعات 

 . مليون درهم256 و مليار درهم3,3على التوالي بمبلغ  التي تجاوزت مداخيلها التوقعاتوأوروبا 
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 خزينةنفقات ال .3.1

 نتائج التحكم في كنتلم و. اطردم اعا ارتفجماليالداخلي اإللناتج ة لبنس عرفت النفقات العمومية  
اد الطاقية في ولظرفية االقتصادية الصعبة المتميزة بارتفاع أسعار الماالنفقات في المستوى المنشود نتيجة 

، 2008 سنة  مليار درهم155,3 إلى التي وصلت العادية النفقات على انعكس ذلكوقد . األسواق الدولية
 .2007 سنةمع  مقارنة %16,9بزيادة قدرها و قانون المالية توقعات من %112,6  بلغبمعدل إنجاز أي

وعلى هذا . ولم يكن لإلجراءات المتخذة من أجل تغيير بنية الميزانية أثر سريع في تحقيق هذه الغاية
وإجماال، يبين .  طويلة نسبيا، يجب أن يتم تقييم السياسات المتبعة من أجل ترشيد النفقات على فترةاألساس

توزيع النفقات العمومية برسم العشر سنوات األخيرة أن جميع مكوناتها قد ارتفعت باستثناء نفقات األجور 
 نفقات السلع من مواجهة ارتفاعفوائد الدين مكن التوفير المسجل على مستوى قد و. وخدمة الدين

 .   المقاصةوتكاليفوالخدمات األخرى 

  لعاديةالنفقات ا .1.3.1

السلع والخدمات األخرى بنسبة نفقات رتفاع ال نتيجة مشتركة النفقات العادية  فيزيادة التعتبر  
الكتلة من  هذه بلغت الداخلي الخام،الناتج نسبة إلى  و.%101,7 زيادة نفقات المقاصة بنسبة و11%

  . واحدة بنقطةة من السنة السابقأعلى ي وه%22,5 النفقات 

 %68,4تمثل هذه األخيرة حيث  ، السلع والخدماتنفقات بهيمنة تتسم عاديةلنفقات ال ابنيةال تزال و  
فقد  ،حصة الديونا يخص مفي و.2007 سنة %74 مقابل 2008 في سنة العاديةمن مجموع النفقات 

 .%19,9 إلى %11,5 من نفقات المقاصة و%11,7 إلى %14,5 من 2008 و2007ي ت بين سنانتقلت

 دماتنفقات السلع والخ .1.1.3.1

 سنة  درهممليار 98,3 مقابل 2008 مليار درهم سنة 106,1ت نفقات السلع والخدمات بلغ  
 نقطة في تطور 5,9 نحوببذلك  أسهمت  وقد.%8 نسبة بزيادةأي ب مليار درهم 7,9، بفارق 2007

 .2007 نقاط سنة بخمس تقدر  مقابل مساهمة2008 سنة العاديةالنفقات 

حوالي  ي مليار درهم، أ70 ناهز ما ي،تي تشكل قرابة ثلثي هذه النفقات البلغت نفقات األجوركما   
 مليارات درهم مقارنة 3، بزيادة قدرها %104,5 وقد أنجزت بمعدل. الداخلي الخام من الناتج 10,2%
 األول من الحوار االجتماعي في طرتنفيذ الشعن هذه الزيادة  وقد نجمت . قانون الماليةتوقعات مع 
لتسوية وضعيات الترقية في  بمبلغ مماثل و، مليار درهم1,5بحوالي  قدر يغالف ماليب 2008 زيوليو

 هذا النوع من النفقات نتيجةهذه الزيادة في األجور صعوبة تحقيق هدف تخفيض تعكس و. الدرجة والسلم
 .تعقيد نظام تدبير المسارات المهنية للموظفين

 76,5النفقات يتوقع أن تبلغ و .2009هاية غشت  نعند ،%64,5 األجور كتلة إنجازبلغ معدل و  
 نحو تقدر بزيادة أي ب في قانون الماليةالمتوقعة مليار درهم 75,6 السنة، مقابل هنهاية هذمع مليار درهم 

 .تسريع وتيرة تسوية وضعيات الترقية نتيجة مليون درهم 900

 سنة %11,2 مقابل 2008نة  سالداخلي الخام من الناتج %10,2 ما يعادل شكلت كتلة األجورو  
ذلك  و مستوى مماثل من التنمية،التي لها نسبيا بالمقارنة مع البلدان ا مرتفعيبقى هذا المستوىو، 2004

المناصب المالية المفتوحة خالل قوانين المالية عدد  تقليصوالمتمثلة في   المبذولةعلى الرغم من الجهود
د والمغادرة الطوعية وحذف التوظيف في الساللم الصغرى وعدم تعويض المناصب الشاغرة نتيجة التقاع

وتبقى هذه الجهود المركزة على المناصب المالية غير كافية حيث ينبغي أن تتوج بتحسين تدبير ... 
 الميزانية وتدبير الموارد البشرية وكذلك إعطاء مزيد من اتاالعتمادات من خالل التنسيق بين تقدير

 .مقننةجل االنتقال من اعتمادات تقييمية إلى اعتمادات أ وذلك من ف، بالصرالمسؤولية لآلمرين
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 فقد . بتحكم في عدد المناصال بالرغم من الموظفين أجورالزيادة في إلى  األجور ويعزى تطور  
الوقت ، في 2006 و1990ي ت سنويا بين سن% 6,4 بنسبة الوظيفة العموميةمتوسط األجور في ارتفع 
 . سنويا%1,3 نسبةإال ب المناصبعدد  زايدتيلم الذي 

 مقارنة مع ةلمبالغ المرصودتقلصت افيما يتعلق بالنفقات على السلع والخدمات األخرى، و  
 هذه النفقات ت، مثلالداخلي الخامناتج نسبة للوب.  مليار درهم36,2 بلغتحيث  %3,1 بنسبةالتوقعات 

 مليار درهم 43,1 هذه النفقات وستبلغ .2007 على غرار المعدل الذي تحقق في سنة 2008 سنة 5,3%
 .قانون المالية لهذه السنة مع توقعات  درهم مقارنة مليون700 أي بزيادة قدرها 2009سنة برسم 

 
 إلكراهاتالتطورات وا: كتلة األجور  :5 إطـار

 
 مليار 70 لتصل إلى 2008 و2003ا بين لفترة الممتدة مخالل ا في المتوسط %5,6 نحوبارتفعت كتلة األجور   

 . من إجمالي نفقات بعض القطاعات%90  إلى %80لدولة ومن  العادية لنفقات ال من %45ن ع يزيددرهم أي ما 
  

إلى % 11,2وشهدت حصة نفقات األجور في الناتج الداخلي الخام انخفاضا من سنة ألخرى حيث انتقلت من   
وفيما يخص . مماثلةالات يقتصادهو عليه في اال ال يزال هذا المعدل أعلى مما لك،ذومع . 2008 و2003ما بين % 10,2

- 2003في المتوسط خالل الفترة % 5,2 مليار درهم، أي بنسبة 3,1 حوالي فقد بلغ والتوقعات اإلصدارات الفارق بين
بين  الفجوة حيث تعتبر النفقاتن  هذه الفئة مفي لتحكموبالتالي صعوبة ا ، التنبؤعدم كفاية الدقة فيمما يعكس ، 2008
  . السنة الماليةغير مفسرة عند اختتام وأحيانا القطاعات لبعض لتوقعات على العموم مهمة بالنسبةا واتاإلنجاز

  
 من قبل مديرية الميزانية التابعة لوزارة وزارة لكل اعتمادات األجورسب تحت ، مرحلة إعداد الميزانيةفأثناء  

شرف الذي ي و،(CNT) للمعالجة المركز الوطنيقدمها يلسنة السابقة التي ل المحينةلى أساس البيانات االقتصاد والمالية ع
 بشكلالوزارات التقنية المعنية في هذه الحسابات تشارك  ،في هذه المرحلةو .من كتلة األجور% 90 حوالي  تسييرعلى

  بصفةإالتجاوز التوقعات المتعلقة بهم بشأن ة المعنية الوزارات التقني النقص في تدبير نفقات األجور  وال يلزم.محدود
باعتبار أن هؤالء ال يتحملون مسؤولية تدبير االعتمادات الخاصة بالعمليات الجارية لتدبير الموارد البشرية التابعة  ةجزئي
  . لهم

 تقديم تفسيرات والتمكن منلتنبؤ ا تحسين أدوات ضرورة األجور تكمن في كتلة في تحكم، فإن مشكلة الهكذاو  
تنسيق يمكن القيام بذلك على نحو فعال في حال عدم وجود ال و. شاملة في حالة حدوث تأخيرات في تنفيذ هذه االعتمادات

 .اآلمرين بالصرف وتحسيس البشرية دوتدبير الموار تقديرات الميزانية بين
  

لوزارات في التنبؤ لضمان مشاركة أكبر لهذا الغرض، أنشئت لجنة وزارية من قبل وزارة االقتصاد والمالية لو  
آليات جديدة للتنبؤ  لتطوير لتحفيزهمعتمادات واال هذه تدبير في للرفع من مسؤوليتهماعتمادات الموظفين ومراقبة تنفيذ 

فيه أحرزت  والذي  PARAP في إطار برنامج دعم إصالح اإلدارات العموميةعمل هذه اللجنة يدخل و. بمواردهم البشرية
 . الموارد البشريةتدبيرفيما يتعلق ب وأ زانيةيم تقدما سواء من حيث إصالح اليةومة المغربحكال
  

 المؤشرات الرئيسية تحيينإعداد وكذا  وكتلة األجور المنتظم لتنفيذ التتبع ضمان إلىهذه اللجنة أشغال تهدف و  
واقتراح ألجور  نفقات انفيذت أثناء بالنسبة للتوقعات محتملةالكما تهدف إلى توفير عناصر تفسيرية لالختالفات . لهذا التنفيذ

 .هاتطورلكتلة األجور والتحكم في تدابير لتحسين طرق التنبؤ والمراقبة 

  فوائد الدين .2.1.3.1

 نقاط في 9التي فقدت ما يقرب من عن الدين  عبء الفائدة م بانخفاضالميزانية تتسال تزال بنية   
  .2000 سنة %18,4ن النفقات مقابل  م%9,5  حالياحيث تمثل سنوات 8 غضون يف
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 ،مليار درهممن توفير  2008 سنة %94,8  بنحونجاز توقعات تكاليف الدينإوقد مكن بلوغ معدل 
 %2,6 الدينفوائد بلغت ، الداخلي الخام الناتج إلىنسبة و. لداخليالدين ا فوائد  منها بفضل تقلص92,5%

 40انخفاض نسبة الفائدة الظاهرة ب والناجم عن % 7,1 ة الدين الداخلي بنسبةانخفاض نسبارتباطا مع 
  . في السنوات األخيرةالميزانيةعجز للتحكم في نظرا  الدين حجمتراجع ل و%5,8 حيث بلغتنقطة أساس 

 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في السوق المالية %4,8 الدين الخارجي بنسبة تكاليفارتفعت   
  .ة نقطة أساس مقارنة مع السنة الماضي14 هقدرما نسبة الفائدة الظاهرة بزيادة في ال  أدى إلىمما ،ةعالميال

 مليار درهم 3,5ر درهم بدال من يي مال3  قرابة  إلى2009 الدين الخارجي سنة فوائد تصلسو  
 . مليون درهم500 ما يقرب من الشيء الذي سيمكن من توفير، قانون الماليةالمتوقعة في 

 نفقات المقاصة .3.1.3.1

وتظهر .  بشكل متزايدالنظام الخاص بها يفرض نفسهوإصالح المقاصة كم في نفقات التحأصبح   
 وعدم استهداف األشخاص األكثر احتياجا أصبح من الصعب تحملهاالتكلفة التي نقاط الضعف أساسا في 

 .النفطية المنتجات بالنسبة ألسعارعدم التطبيق الصارم للمقايسة باإلضافة إلى 

 وانتقلت حصتها في النفقات 2007 مقارنة مع سنة %101,7بنسبة صة  نفقات المقاارتفعتو
 %4,5ونسبة إلى الناتج الداخلي الخام، شكلت هذه النفقات . 2008سنة % 20 إلى %11,5العادية من 

. وتعرف هذه النفقات خالل الفترة األخيرة ارتفاعا متواصال. 2007أي بزيادة نقطتين مقارنة مع سنة 
 75 باعتماد فرضية مليار درهم 16,5بلغ الفعلي للمقاصة لتوقعات قانون المالية بمبلغ ويفسر تجاوز الم

 دوالرا 100 قد قاربإبان تهيئ قانون المالية في حين أن معدل السعر المسجل النفط دوالر لبرميل 
 .للبرميل

لمتحملة ا ستعرف نفقات المقاصة، 2009 غشت  إلى المعطيات المتوفرة إلى غاية نهايةنظروبال  
 برسم  مليار درهم11,4 إلىصل لت مليار درهم 16,5 قرابةبانخفاضا من طرف الميزانية العامة للدولة، 

 وعدم  استهداف السكان المعوزينيشكو نظام المقاصة من عدة اختالالت تتلخص في سوءو. 2009سنة 
ومن أجل تجاوز  .93سطرةفعالية المؤسسات المسيرة إضافة إلى عدم تطابق الممارسات مع األهداف الم

باإلضافة إلى ذلك، تم . هذه النقائص، تم الشروع في تطبيق سياسة استهداف تدريجية لنفقات المقاصة
منظومة التعريفية للمنتجات النفطية والعمل بنظام جديد لتوزيع الدقيق المدعم ومراقبة تدخالت الإصالح 

  .صندوق المقاصة

خصصت  ،2008درهم سنة  مليار 31قرابة نية العامة للدولة ة في الميزا كلفة المقاصبلغتوقد   
أما بالنسبة .  المواد األساسيةلدعم مليار درهم 7 و وغاز البوتانلمنتجات النفطية ل مليار درهم 24منها 

 مليون درهم متأتية فقط من السكر نظرا لتعليق الرسوم الجمركية على 544، فقد بلغت التعريفيةللبدائل 
 االرتفاع المهول ألسعارها في األسواق الدوليةوترجع هيمنة كلفة المنتجات النفطية إلى . محواردات الق

  دوالرا لبرميل النفط الخام147 إذ بلغت 2008والتي سجلت أرقاما قياسية خالل النصف األول من سنة 
  . والرا للبرميل د97 بأكملها، بلغ السعر المتوسط للنفط الخام 2008وباعتبار سنة . خالل شهر يوليوز

                                                 
 

 المتضمن في التقرير"  قابلية تحمل كلفة المقاصة "4من أجل الحصول على تفاصيل أكثر، يمكن االطالع على اإلطار رقم  93
     .2009االقتصادي والمالي لمشروع قانون المالية 
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  تطور كلفة المقاصة في الميزانية العامة للدولة:  36 مبيان
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مصدر  المعطيات : وزارة االقتصاد والمالية 

  
أن كل على ، المتغيرات األخرى مستقرةسعر النفط، باعتبار مع أبان تحليل حساسية كلفة المقاصة و

 سيترتب عنه تفاقم سنوي 2009ارتفاع في سعر البرميل بدوالر واحد مقارنة مع سيناريو قانون المالية 
 تحليل أظهر، غاز البوتانوفيما يخص .  مليون درهم والعكس صحيح276في كلفة المقاصة بمبلغ 

 ، دوالرا للطن10 حوحساسية كلفة دعمها مقارنة مع سعر استيرادها، أن كل تغيير في هذا األخير بن
  . مليون درهم سنويا159بلغ  بم الموجه لهادعمال يتسبب في تفاقم ،باعتبار سعر صرف مستقر

بتقلبات سعر الصرف إذ يتراوح  سعر ) الذي يلغي كلفة ميزانية الدولةالسعر (ويتأثر سعر التوازن 
.  دوالر للبرميل حسب تغيرات سعر صرف الدرهم بالدوالر57 و41التوازن بالنسبة لسعر النفط ما بين 

 دوالرا للطن باعتبار سعر صرف يساوي 158ما بين ن سعر التوازن يتراوح إ، فغاز البوتانأما بالنسبة ل
  . دراهم للدوالر7 دوالرا للطن مع اعتبار سعر صرف يساوي 223 درهم للدوالر و9,5

  سعر التوازن بالدوالر حسب تغيرات سعر الصرف:  2 جــدول
  

  9,5  9  8,5  8  7,5  7  سعر صرف الدرهم بالدوالر
  41,2  43,6  46,3  49,3  52,7  56,7  الدوالرسعر البرميل ب

  157,7  167,9  179,4  192,2  206,7  223,4  سعر البوتان بالدوالر للطن

  االستثمارنفقات  .2.3.1

ستثمار  من الناتج الداخلي الخام، أنجزت نفقات اال%5,2 ي أ2008مليار درهم سنة  36ببلوغها 
 مليار درهم نظرا ألهمية صناديق 5,7 بمبلغ المتوقعالمستوى وقد تجاوز مبلغ اإلصدارات . %119بنسبة 
 مما يعكس تسارع ،فوق المتوسطبنسبة تصدار اإلمعدل ارتفاع  و95 واعتمادات اإللحاق94تاإلعانا

 سنة %74بلغ معدل اإلصدار حيث استهالك االعتمادات المالية من طرف مختلف القطاعات الوزارية 
، ستبلغ نفقات االستثمار دون 2009اية سنة مع نهو. 2006 سنة %65 بعدما كان في حدود 2008

 مليار درهم مقارنة مع قانون 4,9 مليار درهم أي بزيادة 41,1احتساب نفقات الصندوق الخاص الطرقي 
  .المالية

  عجز الميزانية وتمويله .4.1

 2008سنة برسم نفقات وموارد الدولة  تنفيذ أسفر فائض الحسابات الخصوصية للخزينة، باعتبارو
 من الناتج الداخلي الخام مقابل %0,4 مليار درهم أي ما يعادل 2,7 موجب بمقدار ميزاناتيرصيد عن 

   . من الناتج الداخلي الخام المتوقع سالفا%3 مليار درهم أو 20عجز بقيمة 

                                                 
 

94 Fonds de concours 
95 Crédits de report 
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في عجز تم تسجيل  ، درهمارملي 3,1 مبلغ متأخرات أداء الخزينة بحجمتقليص وبالنظر إلى 
التمويل الخارجي بقيمة على مستوى  موجبةوباعتبار تدفقات صافية . ون درهم ملي420 بحواليالتمويل 

  . مليار درهم10,6 فقد عرف حجم الدين الداخلي انخفاضا بمبلغ  درهم،ار ملي11

 ليصل إلى 2008، سوف يعرف الرصيد األولي تراجعا مهما مقارنة مع سنة 2009ومع نهاية سنة 
 طابقما يتوهو  ،%2,7 نسبةينجم عنه عجز في الميزانية يقدر بسا من الناتج الداخلي الخام مم% -0,2

  .مع التوقعات األولية

 نقطة تحول على مستوى سياسة التمويل الخارجي، على اعتبار أنها تميزت 2007شكلت سنة و
اف، بارتفاع األموال المعبأة في السوق المالية الدولية ومن لدن مؤسسات القروض المتعددة والثنائية األطر

 الثانية تدفقات صافية موجبة منذ نهاية إعادة سنةلل عرفتهذه القاعدة إذ عن  2008 السنة المالية لم تحدو
  .الجدولة

 عن اإلصالحات وتحمل ترتبةرغم مواصلة التفكيك الجمركي وأهمية التكاليف المالية المو ،وهكذا
بتراجع عجز الميزانية دون احتساب موارد  2009لسنة تميز تنفيذ قانون المالية  بعض النفقات االستثنائية،

فقد انتقل رصيد الميزانية، دون .  وذلك بفضل االنجازات المسجلة على مستوى الموارد،الخوصصة
 إلى فائض بقيمة 2006من الناتج الداخلي الخام سنة % 2احتساب موارد الخوصصة، من عجز بقيمة 

 . الداخلي الخاممن الناتج% 2,4 أي بتحسن يعادل 2008سنة % 0,4

 خالصتين،لتطهير الميزاناتي، يقدم حساب الرصيد األولي بالنسبة ل نسبة المديونية مرونةوباعتبار 
أما  ،تتجلى األولى في كون فوائد الدين تنجم عن التزامات مالية سابقة ال تعكس قرارات مالية جارية

اسيا في قابلية تحمل المديونية ألنه في حالة مستوى الرصيد األولي يشكل عامال أسفتتمثل في كون ، ةثانيال
 يؤدي إلى ضرورة كراه المتعلق بقابلية تحمل المديونيةاإلن إمعدل فائدة يفوق معدل النمو االقتصادي، ف

  . لمواجهة الدين الحاليفائض أولي مستقبليتحقيق 

ي حين أن الرصيد من الناتج الداخلي الخام ف% 3 فائضا بنسبة 2008حقق الرصيد األولي سنة وقد 
وباإلضافة .  نقاط من الناتج الداخلي الخام3الذي من شأنه أن يثبت نسبة المديونية يكمن في عجز قدره 

من الناتج الداخلي الخام مقابل رصيد ايجابي % 5,6إلى ذلك، بلغ عجز الميزانية القابل للتحمل نسبة 
لوضعية إلى تخفيض نسبة المديونية المباشرة وقد أدت هذه ا. من الناتج الداخلي الخام% 0,4محقق بلغ 

  .من الناتج الداخلي الخام% 47,3للخزينة إلى حدود 

، كان باإلمكان 2002 إلى 1998ومن جهة أخرى، تجدر اإلشارة إلى أنه خالل الفترة الممتدة من 
الناتج / لدينا"النسبة استقرار من الناتج الداخلي الخام أن يحافظ على % 1,9لفائض أولي متوسط بنحو 

من الناتج % 0,9، فقد أصبح عجز أولي متوسط بحوالي 2008-2003أما خالل الفترة ". الداخلي الخام
وهكذا، .  متزايد لإلكراه الميزاناتي للدولةتقلصالداخلي الخام كافيا للوصول إلى نفس النتيجة مما نتج عنه 

من % 2,4 مقابل 2008 و2003 الخام ما بين من الناتج الداخلي% 4,1بلغ عجز الميزانية الممكن تحمله 
  .2002-1998الناتج الداخلي الخام في الفترة 
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  الميزانية سياسة استدامة تقييم .2

  تحليل مساهمة محددات معدل المديونية .1.2

نتيجة  في اإليراداتزيادة العن طريق التحكم في النفقات ويزانية  عجز المالتحكم فيباإلضافة إلى 
مساهمة عوامل كمية بر  أيضا عيةديونمض نسبة الاخفتأتى اننمو االقتصادي، يالالمسجل في تحسن لا

 وهي ألربعة عواملعزى أساسا الداخلي الخام ي إلى الناتج ن تطور الدين العمومي نسبةإفوهكذا، . أخرى
 إلى ، باإلضافةحتياجات التمويل األوليةوالتضخم ومستوى أسعار الفائدة ومستوى االكمي النمو االقتصادي 

   . للدينالتدبير النشيطو التي تشمل، من بين أمور أخرى، أثر أسعار الصرفو  األخرىات الماليةيالعمل

  أثر النمو االقتصادي

 انخفاض في نسبة ،2008 و1998ي تمتوسط بين سنالتحسن النمو االقتصادي السنوي ترتب عن 
مساهمة في أكبر تم تسجيل و. الل هذه الفترةسنويا خالداخلي الخام  من الناتج ة نقط2,5 بمقدار يةنوديمال

التحكم في نسبة  في آنذاك) %8(للنشاط االقتصادي نمو المهم ساعد ال، حيث 1998 سنةهذه الفترة في 
ي ذوال بإمكان هذا المعدل فإنهقتصاد، فترضنا استقرار مستوى االإذا افوبالتالي، . مهم إلى حد يةنوديمال

  . الداخلي الخام نقطة من الناتج1,3بنسبة  اتفاقمعرف ي أن ،طا نق3,9انخفض بنسبة 

  أثر األسعار

 إلى انخفاض سنوي في معدل  األخير تحقق خالل العقدذيالتضخم الى التحكم في معدالت أد
مساهمة ال على الرغم من 2008 و1998ي تبين سنالداخلي الخام  نقطة من الناتج 0,9المديونية بنسبة 

في  تحوال تشهدوالتي  2008-2006الفترة  المسجلة خالل) الداخلي الخامناتج  من الة نقط2,5(المهمة 
 خالل هذه %4( 96الداخلي الخاممعامل انكماش الناتج الذي يحتسب باستعمال التضخم االتجاه نحو تفاقم 

  ).الفترة

  أثر نسب الفائدة

الداخلي ط من الناتج ا نق3,7بنسبة إجماال ، ساهمت الفوائد على الديون 2008-1998 خالل الفترة
ا هذ تحقق و.1998 و1990ي ت نقاط بين سن5مساهمة قدرها مقابل  يةديونمسنويا في ارتفاع نسبة الالخام 

على انخفاض أسعار الفائدة في الناتج بدوره ، الظاهرانخفاض سعر الفائدة بفضل  التحكم في المديونية
نة يمع إصالح طرق تمويل الخزبارتباط سوق المحلية في الالفائدة  أسعار تراجعالسوق الدولية، إلى جانب 

   . وذلك بهدف زيادة حصة الديون القابلة للتداوليمموللدين العالتدبير النشيط و

  97أثر الرصيد األولي

قويم برنامج التالشروع في مع و. رصيد األوليفي ال اكبير ا تدهور1986-1980 عرفت الفترة
، حينمنذ ذلك الو. 1987 سنةمن ابتداء  اصبح إيجابييلملحوظ شكل  بلتحسنهذا الرصيد في االهيكلي، بدأ 

  .2005 و2002 و2000  سنوات فيما عدااجبمع بقائه موالتحسن في هذا المؤشر استمر 

مما ساعد . على المديونية  األداءتأثير تغيرات متأخرات مراعاةل الرصيد األوليتم تصحيح قد و
 1998ي تبين سنما  سنويا في المتوسط  الداخلي الخاممن الناتجن قطتيبنية نوديمنسبة ال ضاانخف على
حكم في الرصيد التبسنويا الداخلي الخام  نقطة من الناتج 0,6يفسر هذا التطور في حدود و. 2008و

  .خالل تلك الفترة)  األداءمتأخراتفي بما في ذلك التغيرات (األولي 

                                                 
 

96 Déflateur du PIB 
  .هو الفرق بين مجموع الموارد العادية ومجموع النفقات دون احتساب فوائد الدين 97
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  أثر العوامل األخرى

سعر صرف تغيرات   هناك،يةديونمر نسبة اليتي تلعب دورا هاما في تغيالعوامل األخرى ال بين من
، أسهمت هذه العوامل بشكل إيجابي 2004-1998 الفترة فخالل. العمالت وعمليات التدبير النشيط للدين

حد مع سنويا الداخلي الخام  من الناتج ة نقط2,6لخزينة بنسبة لالمباشرة ية ديونمفي انخفاض نسبة ال
سعر الصرف كان لفي المقابل، و. 2000الداخلي الخام تم تسجيله سنة  من الناتج ة نقط5,8ه أقصى قدر

 0,1ية بـديونممساهمة في تخفيض نسبة ال (2008-2005فترة في ال أقل ا تأثيروالتدبير النشيط للدين
  ).ويا سن الداخلي الخامنقطة من الناتج

  تقدير الرصيد األولي الذي يثبت نسبة المديونية .2.2

 النسبة  ه، يبدو أن تحقيق استقرار هذيةديونمنسبة التطور بالنظر إلى األثر المشترك لمحددات 
 يةنوديملالظاهر ل سعر الفائدة النمو االقتصادي االسمي معدل ما لم يتجاوز  فائض أوليتحقيقيتطلب 

   . سالبايةديونم نسبة ال الالزم لتحقيق استقرار98عتبة، يصبح الرصيد األولي الفي هذه الحالةإذ  ،وميةالعم

في ، 2008 و1990 سنتيبين ما متوسط في ال الداخلي الخاملناتج االسمي لنمو المعدل استقر و
فائضا ولي خالل نفس الفترة، حقق متوسط الرصيد األو.  نقطة0,3أقل من معدل الفائدة بمقدار مستوى 

الداخلي  من الناتج %0,3بمقدار سط  في حين أن وجود فائض متوالداخلي الخام من الناتج %1,9قدره 
 يةديونمنسبة العرفت ولذلك، . يةديونم خالل الفترة نفسها كان كافيا لتحقيق االستقرار في نسبة الالخام

  . خالل هذه الفترةا كبيراضاعموما انخف

ة  نقاط في المتوسط، في الفتر3رب اما يقبسعر الفائدة االسمي في المقابل، حين تجاوز معدل النمو 
 كافيا للحفاظ على ،الداخلي الخام من الناتج %1,7حوالي بمتوسط أولي عجز ، أصبح 1980-1989
لوجود تحمل على مدى العقد نظرا غير قابلة للومع ذلك، كانت السياسة المالية . مستقرة يةديونمنسبة ال
   . الداخلي الخام من الناتج%2,8  بنسبةمتوسطولي عجز أ

تحقق شرط ، 1989 و1980ي سنت بين ية غير المستدامجز الميزاندورة عمرور  بعد وهكذا،
 من الناتج ة نقط3,7 المستدام زانيةعجز الميبلغ  ، حيث2008 و1990االستدامة بعد ذلك خالل الفترة 

 في الواقع، في حين تميزت هليسجما تم ت ة نقط1,4متجاوزا بـ ، 2008 و1996بين ما  الداخلي الخام
 فوقي ماي أ، الداخلي الخام من الناتج ة نقط4,8بـ  زانيةالميفي   مستدامعجزب 1995-1990الفترة 

أنه دون ، وال سيما ينفترتالبين  ما التحركانخفاض هوامش هذه النتائج عكس وت. نقطتين بالعجز المسجل
، بلغت هكذاو. 2008 و1996 سنتيبين ما لم يتحقق شرط استدامة المالية العمومية صصة، وعائدات الخ
الداخلي  من الناتج %1ما يقرب ببالتالي مساهمة  مليار درهم خالل هذه الفترة، 55,9صة وصعائدات الخ

   .ةينازيلحد من عجز المفي ا سنويا الخام

  تقييم توجه السياسة الميزاناتية .3.2

تكمن الطريقة المستعملة لتصحيح رصيد الميزانية من آثار الدورة والتي تستعملها كافة المنظمات 
ويحتسب الرصيد البنيوي . لية في تقييم المكون الظرفي لرصيد الميزانية في حساب الفارق في اإلنتاجالدو

  .بالتالي عبر طرح هذا المكون الظرفي من الرصيد الفعلي

                                                 
 

  .هو حاصل جداء نسبة المديونية البدئية والفرق بين سعر الفائدة الظاهر للدين ومعدل النمو االقتصادي االسمي 98
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تدخل  ومنحت هوامش ملموسا،باالعتماد على هذه المقاربة، عرفت وضعية المالية العمومية تحسنا و
من الناتج الداخلي الخام سنة % 4,8 الرصيد البنيوي من انتقل هكذا،و. لللعمل الحكومي في المستقب

 تحسن ساعد مما ،) نقط من الناتج الداخلي الخام4تخفيض بقيمة  (2008سنة % 0,8 إلى فائض 2001
 إلى 2001من الناتج الداخلي الخام سنة % 5,3رصيد الميزانية دون الخوصصة الذي مر من عجز قدره 

ولم يساعد هذا التحسن .  نقطة من الناتج الداخلي الخام5,7 نحو أي بتحسن ب،2008 سنة% 0,4فائض 
 بل ومكن أيضا من تأمين ،فقط في تخفيض نسبة المديونية وإعطاء نفس جديد لالستثمار العمومي وحسب

  .التمويل الضروري لإلصالحات االقتصادية والمالية المتبعة من طرف بالدنا في السنوات األخيرة

استمرارية تحسن وضعية المالية مدى  بالشكل الكافير فسر أن مقاربة الرصيد البنيوي ال تغي
 في اتجاه االنخفاض وآفاق انكماش الموارد على 2009فتحيين الموارد الجبائية للسنة المالية . العمومية

يستوجب إعادة  أثرت على تصنيف السياسة الميزاناتية باستعمال الرصيد البنيوي مما ،المدى المتوسط
قراءة وضعية المالية العمومية على أساس مؤشرات أكثر مالءمة ترتكز على التطور البنيوي المرتبط 

 ناتجا عن تقلصاوهكذا يظهر مؤشر المجهود البنيوي . وبمجهود اإلصالحاتوعاء الضريبي بتوسيع ال
فقات الذي لم يكن باإلمكان المكاسب المحدودة المتأتية من اإلصالحات كما يظهر تصاعدا في حجم الن

  .إبقاؤه تحت مستوى النمو الممكن بصفة مستديمة

  الرصيد الظرفي  .1.3.2

من الناتج الداخلي الخام ، قدرت حساسية رصيد الميزانية 2008 و2001 الفترة ما بين خالل
بنسبة  في المتوسط للمغرب، وهذا يعني أن ارتفاع النمو االقتصادي 0,2بنسبة للتغيير في فارق اإلنتاج 

  .  من الناتج الداخلي الخام%0,2 بالمقارنة مع النمو الممكن يساهم في تخفيض عجز الميزانية بنسبة 1%

 من الناتج %0,4ويبين تقييم المكون الظرفي إلى أن هذا األخير يمثل في المتوسط ما يقارب 
س، ففي بداية المرحلة وعلى العك). 2005 و2001ما بين (الداخلي الخام خالل فترة الركود االقتصادي 
 من %0,5، قدر المكون الظرفي بنسبة 2008-2006 فترةالتصاعدية في الدورة االقتصادية والموافقة لل

وقد استغلت هذه الوضعية لمواصلة اإلصالح الضريبي خاصة الضريبة على الدخل . الناتج الداخلي الخام
  .2008 والضريبة على الشركات سنة 2007سنة 

  لي الرصيد الهيك .2.3.2

ويتم الحصول على الرصيد . يعتبر الرصيد الهيكلي مؤشرا على التقويم الميزاناتي للمالية العمومية
ويتضمن هذا المؤشر أثر موارد . الهيكلي عبر احتساب الفارق بين الرصيد الفعلي والرصيد الظرفي

  .الخوصصة ومكونات أخرى ذات طابع غير هيكلي

 من الناتج الداخلي الخام سنة %5,3عجز الميزانية من دون احتساب موارد الخوصصة، تراجع 
 نقطة من 5,7، وهكذا تم تحقيق تقويم في الميزانية بنسبة 2008 سنة %0,4 إلى فائض بمقدار 2001

هذا التحسن يرجع بالخصوص إلى المكون الهيكلي لرصيد الميزانية دون احتساب . الناتج الداخلي الخام
، أي 2008 سنة %0,8 إلى 2001 من الناتج الداخلي الخام سنة %5,1 موارد الخوصصة حيث انتقل من

  .  نقطة من الناتج الداخلي الخام4,3بانخفاض بلغ 

، أن الرصيد البنيوي بلغ في المتوسط نحو 2004 و2001ويتبين من تقييم الرصيد البنيوي ما بين 
، تم تسجيل تحسن 2005 من سنة وابتداء. امن الناتج الداخلي الخام مع أنه عرف منحى تنازلي% 4,1

 نقطة وأصبح الرصيد الهيكلي ضعيفا تدريجيا بالموازاة مع مرور االقتصاد إلى المرحلة 1,2بنسبة 
  .التصاعدية من الدورة
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  مؤشر المجهود الهيكلي .3.3.2

 من شأنها  التيبعض النقائصتصحيح من الهيكلي المكونة للرصيد لعناصر ل  أكثر دقةيمكن تحليل
أن رضية على فبداية الرصيد البنيوي حساب يرتكز ، هكذاو. لسياسة الماليةاتوجه ل قييم السليمتعيق التأن 
 .النفقات ليست حساسة للتقلبات االقتصاديةأن والداخلي الخام الناتج وتيرة نفس طور بالدورية تتموارد ال

تشهد هذه المرونة فقصير، المدى الأما على . الطويلعلى المدى  إال ةصحيحإال أن هذه الفرضية ال تكون 
 التي 1مساوي ل مرونة معامل فرضية أن ويترتب على ذلك . 1 عن بتعدتقلبات كبيرة ويمكن أن ت

في الرصيد تقلبات  العلىموارد مرونة الفي تقلبات  الكلي للاالنعكاسرصيد الظرفي تعني تستخدم لقياس ال
ومن جهة .  االقتصاديةاالقتصاد في الدورةضعية بوإلى حد كبير تفسر ، في حين أن هذه التقلبات البنيوي
 هيكلي أم ظرفي كونهاإلجماع على معه يصعب طابع ذات عناصر عدة هذا المؤشر يتضمن ، أخرى

  .اإليرادات غير الضريبيةك

رصيد المن ضريبية موارد غير الالقلبات ت ومرونةالإزالة آثار ينتج عند ، على هذا األساسو
هذا يرصد و". الهيكليرصيد للتقديري ال رتغيال"أو" د الهيكليوجهمال"لق عليه الهيكلي، مؤشر جديد يط

السلطات ة من طرف قررجبائية المالجديدة ذات الطبيعة الالتدابير المؤشر فقط آثار احتواء التكاليف و
على ضريبة لل الوعاءتوسيع همت والتي  ةالمالية األخيرمتخذة في القوانين التدابير الخاصة منها  ،وميةالعم

 .الجمركيالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والتفكيك ض يخفتالقيمة المضافة، و

الداخلي الخام  نقطة من الناتج 0,5د الهيكلي في المتوسط بمقدار وجهمال في ظل هذا النهج، زادو
ظهر من خالل ة على عكس ما يوميفي المالية العمارتخاء ، مما يعكس 2008-2001سنويا خالل الفترة 

المتوسط خالل الفترة  فيالداخلي الخام  نقطة من الناتج 0,6انخفض بنسبة الذي الهيكلي رصيد تحليل ال
الذي و" د الهيكليوجهمال" والهيكليالرصيد بين مؤشر تغير ما والنتيجة هي وجود فجوة كبيرة . نفسها

 غير الضريبية وأثر الموارد مرونةال أثروالتي تتمثل في العوامل المذكورة أعاله  يعزى إلى مزيج من
  . ةلضريبي لفعلتحصيل الالقاعدة الضريبية والتقلبات بين االختالل أثر باإلضافة إلى 

 للموارد نسبة إلى وحدةظاهرية دون المرونة بتميزت التي فترة ال، وهي 2003 و2001 سنتيبين ف
 ومنذ سنةفي المقابل، . ة نقط2,4ية حوالي الميزانرصيد  في التقديريبلغ االنخفاض االقتصادي،  النشاط
  . ا تقديرياءختراهذه الفترة عرفت الوحدة، وتفوق لالمرونة في التصاعد ، بدأت 2004

هيكلي عن ال دوجهمحسب مفهوم الة في السنوات األخيرة ومي المالية العميةكشف قراءة وضعتو
من كن تملم ت التي نفقاتال زيادة فيلى الإو اإلصالحات المتأتية منمحدودة اللمكاسب رتخاء راجع إلى اا
 هوامشستثنائية في السنوات األخيرة الموارد اال وفرتكما .  الممكنالنموتحت بشكل دائم  ارستقرالا

 التوقعات المالية األولية لإلطار  عنها كما كشفتتناقص هذه األخيرة، غير أن. تدخلة للكبير
لتفادي و. المتوسط المدىعلى ة وميالمالية العم قابلية تحمل ديهد ،المدى المتوسط على يالماكرواقتصاد
 اإلصالح الضريبي  أساساتشمل التي الهيكلية من الضروري الشروع في اإلصالحاتيبدو ، هذه الوضعية

ع المجال المالي من يتوسيكتسي ، وازاةوبالم. النفقات الضريبية  الضريبي وخفضالوعاءفي اتجاه توسيع 
  .أهمية قصوىفاعليتها لى مختلف مكونات النفقات وتحسين ع خالل السيطرة
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  2008-2001توزيع رصيد الميزانية الفعلي والبنيوي في الفترة :  3 جــدول
  

2008 2007 2006 (*)2005 2004 2003 2002 2001  

0.7 -1.9 4.0- -1.2 4.0- 0.4 2.1- 0.2 
التغير السنوي للرصيد (االندفاع الميزاناتي 

 )البنيوي

3.7 0.8 0.6 0.3 0.2 -0.5 -1.9 6.1 
التغير التقديري للرصيد البنيوي أو 

 "د البنيويوجهمال"

3.9 1.1 0.9 0.5 0.2 -0.2 -1.9 1.2 
األرباح الناتجة عن فجوة النفقات والناتج 

 )1(الداخلي الخام 
 )2(ديدة على الموارد الجبائية التدابير الج 0.4 0 0.3- 0 0.1- 0.3- 0.3- 0.2-
 العنصر الغير تقديري 0.2- -0.5 0.6- 0.4 1.3 1.4 1.9 3.7

3.7 2.4 0.3 1.5 0.1 -0.9 0 -0.3 
أثر تطور مرونة الموارد الجبائية للناتج 

 )3(الداخلي الخام 

0.2  -0.1 0.2 0 0 0.1 -0.1 0.2 
الضريبة على / فارق الضريبة على الدخل 

 )4(الشركات 
 )5(الموارد غير الجبائية  0.1- 0.4- 0.2 0.4 0.2- 0.9 0.3-  0.1-

  مديرية الدراسات والتوقعات المالية: المصدر 
  .دون احتساب تعويضات المغادرة الطوعية(*) 

  .عندما يكون الرمز موجبا، يتعلق األمر بمساهمة سلبية للنفقات في تخفيض الرصيد البنيوي والعكس صحيح)  1(
  .ما يكون الرمز موجبا، يتعلق األمر بمساهمة سلبية للتدابير الجديدة في تراجع الرصيد البنيوي والعكس صحيحعند)  2(

  .عندما يكون الرمز موجبا، يتعلق األمر بمساهمة ايجابية لهذا العامل في تخفيض الرصيد البنيوي والعكس صحيح)  3 (
  .ة ايجابية لهذا العامل في تخفيض الرصيد البنيوي والعكس صحيحعندما يكون الرمز موجبا، يتعلق األمر بمساهم)  4 (
 .عندما يكون الرمز موجبا، يتعلق األمر بمساهمة سلبية للنفقات في تخفيض الرصيد البنيوي والعكس صحيح)  5(

  المتوسط المدى على والجبائية ميزاناتيةال السياسات .3
ات واإلصالحات ومواصلتها على مستوى خالل السنوات األخيرة، تم تفعيل العديد من اإلجراء

  .السياسات الجبائية والميزاناتية بهدف ترشيد النظام الجبائي وعصرنة تدبير النفقات العمومية

  السياسة الجبائية .1.3

نظام شييد  ت فية في القوانين المالية للسنوات األخيرة اإلرادة القويةخذتعكس أهم التدابير الجبائية المت
جل ضمان أ من  الجبائيةهكذا تم تخفيض العبء الجبائي وتوسيع القاعدةو .حديثوبسط م، حفزمجبائي 

) 2005 (ضريبة على القيمة المضافةاستمرارية أكبر لإلصالح الذي شمل في السنوات األخيرة ال
  ).2008(والضريبة على الشركات ) 2009 و2007(والضريبة على الدخل 

ياسة تخفيض العبء الضريبي في عصرنة اإلدارة  سواصلةتتمثل العوامل التي ساعدت على مو
مة مع ءتحكم أكبر في الوعاء وتعزيز المراقبة والسلوك الجيد للمقاوالت وكذلك المالفي  وضريبيةال

، تكمن األهداف المتوخاة من اإلصالح في التنسيق والتبسيط وتخفيف إجماالو. األنظمة الجبائية الدولية
  .واألسر وتوسيع القاعدة الضريبية والتفكيك الجمركيالعبء الضريبي على المقاوالت 
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   اسقالتبسيط والتنتدابير  .1.1.3

 النصوص الجبائية قاستبسيط وتن تتويجا ألعمال 2007يمثل إصدار المدونة العامة للضرائب سنة 
خص التي تبإصدار نص موحد يضم كافة المقتضيات المتعلقة بالقاعدة الجبائية والتحصيل والمساطر 

تم  وقد.  ورسوم التسجيللضريبة على القيمة المضافةعلى الشركات والضريبة على الدخل واالضريبة 
كما تمت إعادة صياغة النصوص المتعلقة  ،2003سنة ة ي الضريبات العقوبات والزياداعتماد تناسق

 عدد مراجعة مع 2004 سنة النصوص الضريبية األخرى مضمونها مع قاسبرسوم التسجيل من أجل تن
   .5 إلى 11ب المطبقة الذي مر من النس

هدف إصالح الجباية المحلية تمكين الجماعات المحلية من نظام جبائي فعال ومن جهة أخرى، است
 المطبقة وتقوية نسب تقوية مواردها المالية وذلك عبر تخفيض عدد الرسوم ومراجعة األقسام والقادر على

واإلدارات  ات المحليةارد الرسوم بين الجماع تقسيم موحصصوسائل التحصيل والمراقبة ومراجعة 
  . العمومية األخرى

 ،ق النصوص الضريبية مع النصوص القانونية المتعلقة بالمقاوالتاس اإلصالح أيضا تن هذاتضمنو
لشركات والقانون منظمة للتجار ومدونة التجارة ومختلف القوانين اللسباتية احمخاصة قانون االلتزامات ال

  . القيمص المتعلقة ببورصةوالنصوالبنكي 

 عتبات رقم المعامالت التي تعطي الحق في 2009باإلضافة إلى ذلك، خفض قانون المالية لسنة و
 مما مكن من تبسيط ، إلى اثنين عتباتالنظام الجزافي من ثالث وأاختيار نظام النتيجة الصافية المبسطة 

وتم كذلك بمناسبة نفس . لضريبة على القيمة المضافة اعلىسقها مع العتبات المطبقة ااألنظمة الضريبية وتن
درهم  180.000 بالنسبة للصناع ومقدمي الخدمات الصغار من  للضريبةقانون المالية رفع عتبة الخضوع

 2.000.000 الخاصة بالتجار والبالغة  للضريبة وعممت كذلك عتبة اإلخضاع. درهم500.000إلى 
  .بيعات كافة المنتجاتمدرهم على 

ابتداء من سنة االلكتروني ستمرت عصرنة النظام الجبائي عبر إقرار إلزامية التصريح واألداء وا
 بالنسبة لتلك 2011 وابتداء من سنة ، مليون درهم100 بالنسبة للشركات التي يفوق رقم معامالتها 2010

  . مليون درهم50التي يفوق رقم معامالتها 

عبر تبسيط ) TSAVA(ة السنوية على السيارات وفي نفس الصدد، تم إصالح الضريبة الخاص
وهكذا، تمت المحافظة بالنسبة لألشخاص الذاتيين على التعريفة المطبقة على العربات ذات . الجدول الحالي

 أحصنة وتم الرفع من الرسم المطبق على العربات التي تفوق أو تعادل قوتها 10ن عقوة جبائية تقل 
دول التالي التعريفة الجديدة للرسم التي سيتم تطبيقها ابتداء من فاتح يناير ويبين الج.  حصانا11الجبائية 
2010.  

  )بالدرهم(التعريفة الجديدة للضريبة على السيارات :  4 جــدول
  

نوع   )عدد األحصنة(القوة الجبائية 
  14ما فوق   14 إلى 11من   10 إلى 8من   8أقل من   الوقود

  4.000  2.000  650  350  نبنزي

  10.000  5.000  1.500  700  كزوال
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  تخفيض الضريبة وتقوية القدرة التمويلية للمقاوالت المتوسطة والصغرى .2.1.3

 إلى 1987سنة % 45 تنازليا مستمرا حيث انتقل من منحىعرف معدل الضريبة على الشركات 
 حين تم 1993نذ سنة خفيض م، وهو أهم ت2008 ةبمناسبة قانون المالي% 30 والى 1996سنة % 35

 نسبة فقد تم تطبيق ،أما بخصوص القطاع المالي%). 38إلى % 44من (خفض هذا المعدل بست نقاط 
  .2008سنة % 39,6عوض % 37

 ويتعلق األمر بالتدبير الرامي ، لتشجيع المقاوالت المتوسطة والصغرىةبير إضافياتم اتخاذ تدكما 
تستفيد المقاوالت المتوسطة والصغرى على مستوى الضريبة أصبحت ذا، وهك. إلى تقوية قدرتها التمويلية

 2009من مبلغ الزيادة في الرأسمال المنجزة ما بين فاتح يناير % 20 بنسبةعلى الشركات من تخفيض 
 درهم 1.000وفيما يخص رسوم التسجيل، تستفيد كذلك من تطبيق رسم قار بقيمة . 2010 دجنبر 31و

 .وذلك فيما يخص العقود المتعلقة بالزيادة في الرأسمال% 1 المتمثل في عوض الرسم التناسبي

 العبء الضريبي على األجور، جاء قانون المالية قليصوفي إطار التزامات الحكومة الرامية إلى ت
% 42لمعدل األعلى من  بتدبير مهم يخص إعادة هيكلة جدول الضريبة على الدخل بتخفيض ا2009لسنة 
وتم .  درهم وبإعادة هيكلة الشرائح األخرى28.000 إلى 24.000 من سقف اإلعفاء رفعوب% 40إلى 

والرفع من سقف هذه األعباء من % 20إلى % 17كذلك الرفع من معدل خصم األعباء المهنية من 
وفي نفس االتجاه، تمت مضاعفة التخفيض . بالنسبة للمأجورين  درهم في السنة28.000 إلى 24.000

 درهم أي 2.160 درهم في السنة بحد أقصى يبلغ 360 إلى 180ء العائلية الذي مر من الخاص باألعبا
  .كفالة أشخاص تحت ال6 عادلما ي

 سنوات 8 إلى 10 من ة تشجيع االدخار، تم بالنسبة لعقود تأمين التقاعد تخفيض المدة الالزمغيةوب
ي إطار التقاعد التكميلي من الدخل مبالغ األقساط المدفوعة فستخلص والتي بموجبها يسمح للملزم أن ي

وفي نفس السياق، شرع في الرفع من الحد المعفى من أرباح الرساميل . الضريبةلزم باإلجمالي الم
باإلضافة إلى ذلك، تم تخفيض معدل الضريبة على الدخل .  درهم28.000 إلى 24.000المنقولة من 

ف الجماعي للقيم المنقولة التي تستثمر المطبق على أرباح مبيعات األسهم وحصص مؤسسات التوظي
  %.15إلى % 20لشراء األسهم من % 60نسبة في مستوى يفوق أصولها 

 للضريبة على الدخل الحدي بتخفيض آخر للمعدل 2010وسيستمر إصالح النظام الجبائي سنة 
تجاه  التخفيض التدريجي للمصدم عبر اال، وسيشمل إصالح الضريبة على القيمة المضافة.بنقطتين

  . سيتم اتخاذ تدابير أخرى في مجال الضريبة على االدخاركما التدريجي نحو تطبيق معدلين في المستقبل 

  لتشغيلل ةعماتدابير ذات طابع اجتماعي ود .3.1.3

 دعم القطاعات ة إلىدفاهال تم اتخاذ مجموعة من التدابير الجبائية ،قوانين المالية األخيرةال في إطار
ى إعفاء المنعشين العقاريين من جميع الضرائب والرسوم على عمليات بناء مساكن علمل تاالجتماعية وتش

 باإلضافة إلى . متر مربع60 و50 درهم وذات مساحة ما بين 140.000ذات قيمة عقارية ال تتجاوز 
 اإلعفاء من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بنسبة 2009ذلك، مدد قانون المالية لسنة 

 31 إلى غاية 2009ئدة المنعشين العقاريين الذين يبرمون اتفاقيات مع الدولة ما بين فاتح يناير لفا% 50
  . سكن اجتماعي1.500 وذلك من أجل بناء 2010دجنبر 

 250تم تخفيض عدد غرف األحياء واإلقامات الجامعية المبنية من ، 2009ابتداء من فاتح يناير و
من جهة أخرى، مددت  و.المبرمة ما بين الدولة والمنعشين العقاريينفي إطار االتفاقيات  غرفة 150إلى 

 وذلك ابتداء من تاريخ ، سنوات7 إلى 4فترة االستفادة من خصم فوائد قروض بناء المسكن الرئيسي من 
  .الحصول على رخصة البناء
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د إعفاء  بتمديا التشغيل ويتعلق األمر أساس إنعاشتهدف إلى 2006سنة اتخذت تدابير أخرى كما 
 ورفع سقف اإلعفاء من 2010 دجنبر 31 من الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية ىلقروض الصغرا

  . درهم6.000 درهم إلى 4.500 من نيبتدرماللفائدة دخل الالضريبة على 

من أجل االستفادة )  سنة25 و21 سنة عوض 25(للسن ذلك، تم العمل بسقف موحد باإلضافة إلى 
وتقرر كذلك إعفاء كل األدوية المضادة . دخلالالضريبة على ء العائلية لألطفال من من خصم األعبا

 استيراد علىنسبة تعرفة مخفضة ب وتطبيق الضريبة على القيمة المضافةللسرطان والفيروسات من 
  .)%2,5(ألشخاص المعاقينل المخصصةالعربات 

 السيارات، أجزاءنسيج واأللبسة وكذلك  المقاوالت التي تباشر أعمالها في قطاعات الدعمومن أجل 
الضريبة على القيمة  أكثر من غيرها من تداعيات األزمة العالمية، تم اعتماد استرجاع  تأثرتالتي

  . خالل أجل شهر واحد عوض شهرين كما هو منصوص عليه في المدونة العامة للضرائبالمضافة

  تدابير توسيع الوعاء الضريبي .4.1.3

بغية تخفيف اآلثار الناجمة عن الضريبي ابير الهادفة إلى توسيع الوعاء تم اتخاذ جملة من التد
ففي مقابل تخفيض معدل الضريبة على الشركات من . تخفيض المعدالت الضريبية على التوازنات المالية

.  قابلية استخالص مخصصات االحتياطات الغير جارية2008ية لسنة الالم، حذف قانون %30إلى % 35
دة استفادة المنعشين العقاريين من اإلعفاء الضريبي الجزئي عند بناء المساكن االجتماعية إلى وتم تأجيل م

ووضع مخطط انتقال النسب الضريبية المخفضة التي تستفيد منها بعض . 2010 و2009سنوات 
ل القطاعات والعمليات على مستوى الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل إلى النسب العادية خال

  . 2015-2011الفترة 

 بتدبير يتعلق بالرفع من معدل الضريبة على الشركات التي تستفيد 2008وجاء كذلك قانون مالية 
 2011ابتداء من فاتح يناير% 17,5إلى % 8,75منها الشركات المصدرة المتواجدة بالمناطق الحرة من 

التي تستفيد منها الشركات األخرى للضريبة على الشركات %) 17,5(والرفع التدريجي للمعدل المخفض 
  . 2015 و2011 نقط سنويا ما بين 2,5بنحو

 2005والتي بدأ العمل على إصالحها تدريجيا منذ سنة  ،الضريبة على القيمة المضافةوفيما يخص 
مبررة واعتماد عتبة خضوع وعتبة الغير إلعفاءات بهدف تقليص عدد المعدالت والحذف التدريجي ل

  . ن مع عتبات رقم المعامالت فيما يخص الضريبة على الدخلإعفاء منسجمتي

، الضريبة على القيمة المضافةوفي إطار المساهمة في الحد من حاالت المصدم وبغرض تقوية حياد 
%. 7عوض % 10 بمعدل الضريبة على القيمة المضافةتم إخضاع األداء في الطرق السيارة لمعدل 

لبديلة، تم استثناء مصدري هذه المعادن ابتداء من فاتح يناير وبغرض تفادي الخصاص في المعادن ا
  .الضريبة على القيمة المضافة من حق االسترداد الخاص ب2009

 لضريبة على القيمة المضافةوهمت تدابير إصالحية أخرى إخضاع عمليات القرض باإليجار ل
 لفائدة وكاالت التنمية يمة المضافةالضريبة على القباإلضافة إلى ذلك، استبدل اإلعفاء من %. 20بمعدل 

 اإلعفاء الدائم لألصول الثابتة الممنوح كما تم إلغاء. االقتصادية واالجتماعية باعتمادات من الميزانية
وتم كذلك حصر االستفادة من نظام الوقف على عمليات .  شهرا24للمقاوالت واستبدل بإعفاء مؤقت لمدة 

  .التصدير
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  إصالح الجباية الجمركية .5.1.3

 من أجل إرساء اقتصاد أبرم المغرب عدة اتفاقيات للتبادل الحر مع مجموعة من الدول والتكتالت
 انحياز قد تؤدي إلى االمتيازات المدرجة في هذه االتفاقيات غير أن.  قوي يواكب تطور االقتصاد العالمي

وبغرض تفادي فوارق . فاقياتالمتعاملين االقتصاديين نحو المبادالت التجارية مع الدول المعنية بهذه االت
مسلسل تخفيض تدريجي لنسب فإنه من الناسب وضع كبيرة في الرسوم المطبقة بين مختلف المصادر، 

   هكذا، وبعد تخفيض رسم االستيراد األقصى المطبق على المنتجات المصنعة منو. رسوم االستيراد
االستيراد المطبقة على ، تم تخفيض رسوم 2008سنة % 40 ثم إلى 2006 سنة 45%إلى  %50

 الرسوم الجمركية تبعا ة من تعريف97 إلى 25المنتجات المصنعة والتي تنتمي إلى الفصول الممتدة من 
  :للبرنامج التالي 

  97 إلى 25مراجعة حصيص رسوم االستيراد المطبقة على المنتجات المصنعة من الفصل :  5 جــدول
  

2008  2009  2010  2011  2012 
10  7,5  5  2,5  2,5  

15,3 2,5 2,5  2,5  2,5  
17,5 10 5  2,5  2,5  
21,9 2,5 2,5  2,5  2,5  

25 20 17,5  10  10  
32,5 27,5 27,5  25  17,5  

   (%)الستيرادرسوم احصيص 

40 35 35  30  25  

 عند %2,5 ب وفي إطار المساهمة في مجهود الحفاظ على الطاقة، تم تطبيق رسم استيراد مخفض
 .استيراد المصابيح االقتصادية

  السياسة الميزاناتية .2.3

في إطار تحديث مسلسل تدبير الميزانية وتحسين فعالية النفقات العمومية، تم اتخاذ مجموعة من 
 والتي ارتكزت على ثالثة محاور أساسية وهي البرمجة ،2002التدابير واإلصالحات انطالقا من سنة 

  . نفقات العمومية وتدبير الميزانية المرتكز على النتائج، والتعاقديةالمتعددة السنوات لل

 للنفقات التي ستمكن من تبسيط المساطر وجعل تدريجيةكما ارتكز هذا اإلصالح على المراقبة ال
 وارتكز كذلك على التدقيق الذي يهدف إلى تقييم مستوى تحقيق األهداف ،نظام مراقبة التطابق داخليا

كما أن وضع نظام معلوماتي لتدبير الميزانية سيساهم في تسهيل تبادل . سوسيو اقتصاديةوالفعالية ال
لتفكير في ل الحالي  النسقوسيمكن .المعلومات الميزاناتية بين األطراف المعنية وتجريدها من الشكل

حات إصالح القانون التنظيمي للمالية في السنوات المقبلة من وضع إطار قانوني منسجم يضم اإلصال
  .الحالية والمستقبلية

وتشتمل المحاور اإلستراتيجية لسياسة الميزانية المرتقبة على المدى المتوسط على التحكم في   
  .تسيير الموارد البشرية وتحسين المراقبة العمومية وتحسين التسيير العمومي وعصرنة النفقات

   العموميةالنفقاتالتحكم في  .1.2.3

 الجارية عبر التحكم في النفقاتي، ستتواصل مجهودات التحكم في في أفق تقوية االستثمار العموم  
بخصوص ف.  عن دعم األسعاراكتلة األجور وإعادة هيكلة المقاوالت والمؤسسات العمومية والتخلي تدريجي

 تعميم مع االحتياجات األولوية لإلدارة حسبحصر خلق المناصب المالية تم  األجور، سيكتلةالتحكم في 
  ."تكفاءا-ناصبم"ع استعمال مرج
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وسيتم كذلك إنجاز نموذج لتوقع كتلة األجور من شأنه أن يساعد على تحليل أثر إصالح تسيير 
وسيعمم . الموارد البشرية وتحسين أدوات توقع نفقات األجور في إطار البرمجة المتعددة السنوات للنفقات

  .تسيير كتلة األجورؤولية مس آمريها بالصرف بتكلفهذا النموذج على كافة الوزارات التي س

من جهة أخرى، ستعزز مجهودات ترشيد تحويالت الدولة للمقاوالت والمؤسسات العمومية عبر 
 نفقات المقاصة،التحكم في أما بخصوص . مواصلة إعادة هيكلتها وتحسين وضعيتها المالية واالقتصادية

في انتظار تدابير إصالحية أخرى سيتم  ، بعض االختالالتتجاوز تم اتخاذ التدابير األولى من أجل فقد
 السياسات عزيزالتحكم في نفقات المقاصة مع تعبر سيتم فلنظام، هذا اري لذاإلصالح الجأما . اتخاذها

  :وستهم التدابير الرئيسية في هذا المضمار أساسا . الداعمة للفقراء

 .اطق األكثر فقرالمنإلى ا وجيهه وت الخفض التدريجي لحصيص الدقيق الوطني للقمح الطري •

 .غاز البوتانترشيد مسالك توزيع المنتجات المدعمة وخاصة  •

 .اعتماد إستراتيجية لتغطية مخاطر تقلبات المواد األولية عبر المنتجات المشتقة •

 اآلثار السلبية الرتفاع كلفة التزود بالمنتجات النفطية على التخفيف منإصالح قطاع الطاقة من أجل  •
 إقرار مخطط وطني ن طريق تطوير الطاقات المتجددة وعقلنة استعمال الطاقة عد عبربالالاقتصاد 

وفي هذا اإلطار،  .استعمال الغاز الطبيعي في اإلنتاج الكهربائي والصناعيتشجيع للنجاعة الطاقية و
وتتمثل . 2009 أسعار تكرير المنتجات النفطية قد تمت مراجعتها منذ بداية سنة بنيةأن ب التذكير وجب

األسعار الدولية الجديدة  مع مراعاة مستوى  في مراجعة كلفة النقلالبنية في هذه عديالتهم التأ
حذف كذلك ومراجعة تكاليف المقاربة التي أظهرت فوارق مهمة بالمقارنة مع التجارب الدولية و

  .مةءمعامل المال

اف التنمية االجتماعية في تنفيذ أهدب مشروط كثر خصاصاالعمل بنظام جديد للدعم المباشر للسكان األ •
 .مجال التمدرس والصحة

طة وتحويالت نقدية مشريقضي بمنح  تجريبيوفي هذا اإلطار، تم الشروع في تنفيذ برنامج  
وتم الشروع في التسجيل .  للتعليمىعللمدة سنتين من طرف وزارة التربية الوطنية والمجلس األ" تيسير"

 ويشمل هذا البرنامج منح مساعدة نقدية في شكل منح دراسية .2008/2009سي ا الدرموسمابتداء من ال
 باإلضافة إلى ذلك، .ر المدرسيدالهحد من هدف الب ، أطفالها المدرسةالزمللعائالت الفقيرة شرط أن ي

 بميزانية 2008، الذي بدأ العمل به سنة (RAMED)سيساهم تطبيق نظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين 
، في تقليص مظاهر الهشاشة لدى الساكنة 2012-2008ار درهم على مدى الفترة  ملي12,8بلغت 
 .الفقيرة

  عصرنة تسيير الموارد العمومية .2.2.3

 في كافة  االعتماداتأساسا عبر إرساء شمولية على النتائج ةمرتكزالجديدة المقاربة سوف تعمم ال
مراقبة على مستوى ال مالءمةأكثر عبر اعتماد إجراءات مركز تالالوسيعزز، من جهة أخرى، . الوزارات

  .ستعزز تعاقدية العالقات ما بين اإلدارات المركزية والمصالح الالممركزةكما . اتللنفق

 إذ سيمكن هذا ،على كافة الوزارات المتوسط على المدى النفقات يتقوى هذا التوجه بتعميم إطارسو
لقطاعية وأهداف قابلية تحمل اإلطار  بين السياسات اأكثر انسجامااألخير من توفير رؤية أوضح و

 حسب أولويات لمواردأفضل لتوزيع  وسيمكن كذلك من التحكم في عجز الميزانية و.يالماكرواقتصاد
وستتقوى كذلك هذه الرؤية وهذا التناسق عبر أجرأة التدبير المندمج للنفقات الهادف إلى ترشيد . الحكومة

  .مسار تنفيذ النفقات العمومية
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بغرض  يزانيةالمتصنيف  قائمة إصالح  ورش مهم يخصنجازإ تم الشروع في ، ذلكإضافة إلى
لدولة على مختلف جهات لد المالي وجهمال  توزيعبرازإلإدخال البعد الجهوي في تقديم ميزانية الدولة 

  . الماليةةكبر وتوسيع مجال نشر المعلومأشفافية ضمان المملكة و

 حيث تم خالل سنة ،لك تسريع وتيرة انجاز قوانين التصفيةوشملت عصرنة التدبير الميزاناتي كذ
 اتجهودملت ذ بكما. 2002 و2001سنة  و2000 إصدار قوانين التصفية للنصف الثاني من سنة 2007

وهكذا .  مما مكن من امتصاص التأخير المسجل في هذا اإلطار،في اتجاه إصدار قوانين التصفية المتبقية
، 2007أما قانون تصفية . 2006 و2005 و2004 و2003ين التصفية لسنوات  مشاريع قوانهاءنقد تم إف

مراحل إنجازه نه في إ ف2008مشروع قانون التصفية لسنة  في حين أن ،هتم إنهاء االشتغال عليفقد 
  .األخيرة

  لمالية العموميةا وتدبير المراقبة أنظمةتحديث  .3.2.3

 مع  الخزينة العامة للمملكةإدماج مهام ب2006 الذي انطلق سنة المراقبةتم الشروع في إصالح 
، وسيتواصل هذا اإلصالح عبر تخفيف مراقبة التطابق وتعزيز المراقبة العامة لاللتزامات بنفقات الدولة

الوسيط الوحيد لآلمرين تشتمل اإلجراءات المزمع اتخاذها في هذا اإلطار، بلورة مبدأ و. داء األمراقبة
  .فة للنفقات والمراجعة الجذرية للمسلسل ولألنظمة المعلوماتيةبالصرف والعمل بالمراقبة المكي

فيما يخص المقاوالت والمؤسسات العمومية، سيتم إنهاء إصالح المراقبة المالية للدولة ووضع و
 . نظام لمراقبة التدبير يرتكز على مؤشرات الفعالية وإعداد مرجعية للحكامة الجيدة للمقاوالت العمومية

من تحسين التواصل ما بين األنظمة ) GID(تطوير نظام التدبير المندمج للنفقات وستمكن مواصلة 
مرين بالصرف التابعين، أعضاء البرمجة مرين بالصرف، اآلاآل(المعلوماتية لكافة المتدخلين المعنيين 

بالتالي و. ومن ضمان آلية تتبع االعتمادات المالية بغرض االستغالل األمثل للمعطيات المالية) والمراقبة
 في انجاز النفقة العمومية واحترام اآلجال ليونةسيسهم هذا النظام في تبسيط اإلجراءات بغرض تحقيق 

  .المتفق عليها إلصدار مشاريع قوانين التصفية

  تحسين تدبير الموارد البشرية .4.2.3

 ،ريةاشتمل مسلسل إصالح تدبير الموارد البشرية على إرساء أدوات التدبير التوقعي للموارد البش
وعلى إقرار ثقافة جديدة لتدبير الموارد البشرية ترتكز على الكفاءة والجدارة وعلى مأسسة التكوين 

  .المستمر في اإلدارات العمومية

  إرساء أدوات التدبير التوقعي للموارد البشرية  

وسط يشكل إصدار دليل الوظائف والكفاءات أداة مفضلة لتوضيح الرؤية على المديين القريب والمت
ولقد شجعت . في مجال الموارد البشرية، إذ أنه يمكن من التحديد الكمي والكيفي الحتياجات التشغيل

القطاعات الوزارية على المضي قدما في عصرنة أدوات تدبير الموارد البشرية عبر تعبئة صناديق الدعم 
مؤسس بقانون المالية لسنة  ال (FOMAP)وفي هذا اإلطار، ساهم صندوق عصرنة اإلدارة العمومية. المالي
 في تمويل المشاريع المقترحة من طرف مختلف القطاعات الوزارية والمتعلقة بعمليات عصرنة 2005

 مشروعا همت بالخصوص إصدار دليل الوظائف والكفاءات والتدبير 33اإلدارة العمومية وفي تمويل 
  .ة االلكترونية وتطوير اإلدار (GPEEC)التوقعي للموظفين والوظائف والكفاءات

  إرساء ثقافة جديدة مبنية على الكفاءة واالستحقاق

 ،2006 الذي شرع في العمل به سنة ،يرتكز النظام الجديد لتنقيط وتقييم موظفي اإلدارات العمومية
 نقطة 20(على تقييم مردودية وأداء الموظفين عبر إقرار االمتحان الشفوي الفردي وتوسيع شبكة التنقيط 

  ). السابق في 3عوض 
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ومن جهة أخرى، تم اعتماد دورية ودليل التقييم لفائدة المسؤولين اإلداريين في المرافق الوزارية 
وتم كذلك القيام بتحسين نظام الترقية لموظفي وأعوان . والذين استفادوا كذلك من تكوين في هذا المضمار
  .الدولة عبر إقرار نظام امتحانات الكفاءة المهنية

  ين المستمرمأسسة التكو

 الفوارق المترتبة عن إقرار دليل الوظائف والكفاءات ما ءسيشكل التكوين المستمر أداة رئيسية لمل
وهكذا تم نشر مرسوم يتعلق . بين المهارات الموجودة والكفاءات الضرورية لضمان المهام الجديدة لإلدارة

مي أساسا إلى إرساء سياسة منسجمة  والذي ير،2005بالتكوين المستمر للموظفين وأعوان الدولة سنة 
للتكوين المستمر ترتكز على إستراتيجية شاملة وكذلك على مخططات قطاعية طبقا لإلستراتيجية 

  .المذكورة

 2010 لسنة المالية قانون مشروع .4

 أن يكون أكثر ابتكارا 2010في خضم الظرفية الدولية المتقلبة، يتحتم على قانون المالية لسنة 
 المحتمل والذي بدت بوادره  االقتصاديطابع استباقي حتى يكون في الموعد مع االنتعاشوجرأة، وذا 

 .تبرز على الصعيد الدولي

  2010 السياق الماكرواقتصادي لقانون المالية لسنة .1.4

 على 2010ترتكز التوقعات الماكرواقتصادية والمالية التي تمهد لمشروع قانون المالية لسنة 
  .2010 وعلى الفرضيات التي تميز المحيط الوطني والدولي سنة 2009توقعات اختتام سنة 

 2009توقعات اختتام سنة  .1.1.4

 السائدة ية والظرف2008 ابات الوطنية لسنة على أساس الحس2009توقعات اختتام سنة  تعتمد 
 ةسن % 3,5النمو االقتصادي حوالي  في هذا السياق، يتوقع أن يبلغ. 2009 سنةخالل األشهر األولى من 

 %24 بنسبة ارتفاعاقطاع الزراعي لل  كما ستعرف القيمة المضافة.2008 سنة %5,6 مقابل 2009
 51 بدل قنطار مليون 102يقدر ب قياسي من الحبوب إنتاج تحقيق نتيجة 2008 سنة %16,3 مقابل

 . خالل الموسم السابق قنطارمليون 

أي ، %2,7 نسبةبفالحية نموا ال  غير األنشطةستسجلدولي، محيط الرغم التأثير السلبي للو
للقطاع لقيمة المضافة ا إلى انخفاضهذا االنخفاض ويرجع . 2008نقطة مقارنة بسنة  1,5انخفاض ب

 بنسبة نموها دعمتالخدمات، فسي قطاعأنشطة أما .  أكثر تأثرا باألزمةكاني ذالو %0,3نسبة ب الثاني
3,8.% 

 الداخلي الطلب 2009 االقتصادي في سنة النموسيدعم في سياق انخفاض الطلب الخارجي، و
في  الحوار االجتماعي والزيادة المستمرة مقتضياتممتاز، وتنفيذ  ل زراعيومحصبفضل تحقيق النهائي 

   . إال أن الصادرات الصافية ستواصل تحقيق نتائج ضعيفة.قتصادالقروض الممنوحة لال

 المتاح الخام تحسين الدخل جراء %7,1بة االستهالك النهائي لألسر المقيمة بنس قيمة رتفعت سكما
قروض ع  معدل التضخم عند مستوى معتدل وارتفاوضبط شغلودينامية سوق ال،  الشرائيةالقدرةو
  .الستهالكا

توسيع مستفيدا من  %7,1 زيادة قدرها رأسمال الثابتمن جهة أخرى، سيعرف التكوين الخام للو
  . 2008 سنةمقارنة ب% 16بزيادة نسبتها ) ممليار دره 135(ة ومينطاق االستثمارات العم
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، ستنخفض قيمة هكذاو. انخفاض الطلب العالميمن للمغرب الخارجية  كما ستتأثر المبادالت
 عجز  وسيبلغ. بالنسبة للواردات%19,9 حواليب مقابل تراجع %26,7الصادرات من السلع بنسبة 

  .2008 سنة %24,3 بدال من 2009ة  في سنالداخلي الخام من الناتج %19,5الميزان التجاري 

 %8,1 بنسبة األسفار تراجعا مداخيللخارج وبا قاطنينتحويالت المغاربة الويتوقع أن تعرف 
لمغرب وارتفاع معدالت البطالة في ل ين الرئيسياء الشركياتاقتصاد دورك متأثرة بعلى التوالي %6,3و

الداخلي من الناتج  %4األداءات في حدود لميزان الحساب الجاري  عجز ستقرسي وتبعا لذلك، .هذه البلدان
   .الخام

  الفرضيات المرتبطة بالمحيط الدولي  .2.1.4

التدابير التي اتخذتها الحكومات والبنوك المركزية من أجل إعادة االنتعاش إلى  وتعتبر المخططات
 أساسيا في التقليص األنشطة المتضررة من الركود االقتصادي وإعادة الثقة في النظام المالي الدولي عامال

   .2007  سنةمن حدة األزمة المالية الدولية والتي بدأت أواخر

 بعد 2010سنة  %3,1وفي هذا السياق، يتوقع أن يعرف النشاط االقتصادي العالمي انتعاشا بنسبة 
 2010سنة  %1,5وهكذا، سيسجل االقتصاد األمريكي نموا طفيفا بنسبة . 2009سنة % 1,1انكماش بلغ 

  .2009سنة  %2,7 بنسبةنمو سلبي بعد 

 %4,2بعد انخفاض بنسبة  %0,3 نموا بنسبة ، الشريك الرئيسي للمغرب،وستسجل منطقة األورو
سنة  %1,7مقابل  %5,1أما اقتصاديات الدول الصاعدة والنامية، فستعرف انتعاشا يقدر ب . 2009سنة 

  .عالمي تماشيا مع انتعاش الطلب ال2009

% 11,9 نسبةبعد انخفاض يقدر ب %2,5جارة الدولية، ستعرف نموا إيجابيا بنسبة و فيما يتعلق بالت
سنة  %2- وسينعكس هذا التطور على الطلب العالمي الموجه للمغرب بوتيرة تقارب .2009سنة 

2010.  

دوالر للبرميل في  75أما فيما يخص متوسط سعر النفط الخام، فمن المحتمل أن يستقر في حدود 
  . دوالر مقابل األورو1,4سعر الصرف في حدود حين سيستقر 

أما على المستوى الوطني، فباإلضافة إلى التدابير المتخذة في إطار لجنة اليقظة اإلستراتيجية، 
  . القطاعية و اإلصالحات الهيكليةتسريع ومواصلةسيستفيد االقتصاد الوطني من 

 ما يقارب معدل أي ،2010سنة  خالل زراعي مليون قنطار كمحصول 70وقد تم اعتماد فرضية 
كما سيستفيد القطاع .  مع انتعاش المحاصيل األخرى بما فيها قطاع الماشية،خمس سنوات األخيرةال

ومن المنتظر أيضا انتعاش صادرات الفوسفاط ومشتقاته  .الفالحي من تفعيل مخطط المغرب األخضر
استدراك  ضرورةايدة من المواد الغذائية و خاصة األسمدة تماشيا مع االحتياجات المتز،2010خالل سنة 

 .النقص الحاصل في هذا المجال خالل الموسم الفارط

  2010التوقعات االقتصادية الوطنية لسنة  .2.4

  استمرار دينامية النمو االقتصادي 

تحت تأثير محيط دولي غير مالئم، من المتوقع أن يسجل االقتصاد الوطني تباطؤا خالل سنة 
 2009ر المشترك النخفاض القيمة المضافة الفالحية بعد موسم فالحي قياسي سنة  جراء التأثي2010

  .بطيء نسبيا للطلب الخارجي الموجه للمغربالنتعاش االللقطاع الثاني في أعقاب نمو المتواضع وال
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 تحت التأثير 2009 سنة %5,3مقابل % 3,5وفي هذا اإلطار، سيرتفع الناتج الداخلي الخام بمعدل 
 %2,7مقابل  %4,4بنسبة  ) مع احتساب الصيد( للزيادة في الناتج الداخلي الخام غير الفالحي المشترك

  . 2009سنة 

بعد ارتفاع يقدر  %2,4 انخفاضا بنسبة يومن المتوقع أن تسجل القيمة المضافة للقطاع األول
ماشية ودينامية قطاع ال)  مليون قنطار70(  على أساس محصول حبوب متوسط2009سنة % 23,5ب

في تحسين " إبحار"مخطط  و"األخضرالمغرب  "وسيساهم تنفيذ مخطط والزراعات الصناعية والخضر
  .يالقطاع األول  ونموإنتاجية

  فالحية التطور األنشطة غير 

 نتيجة 2009سنة  %2,7بدل  %4,4سيتحسن نمو الناتج الداخلي الخام غير الفالحي ليصل إلى 
ت الهيكلية والقطاعية باإلضافة إلى التدابير المتخذة من طرف الحكومة االنعكاسات اإليجابية لإلصالحا

سنة  %4,5وبهذا، سيسجل القطاع الثاني نموا قدره . لفائدة القطاعات المتضررة من األزمة االقتصادية
 وذلك نتيجة تطور بعض األنشطة كالصناعة والبناء ،2009في سنة  %0,3  تراجع بنسبة مقابل2010

الهادف إلى خلق " انبثاق"وسيستفيد هذا األخير من تفعيل مخطط . عمومية والطاقة والمعادنواألشغال ال
 التدابير المتخذة لفائدة قطاع الطاقة منأقطاب جهوية للتنافس من أجل التطور االجتماعي واالقتصادي و

حسن الطلب كما سيستفيد قطاع المناجم من ت. تنافسيةبأسعار  والتي تهدف إلى ضمان توفير الطاقة
  .  إنتاج الفوسفاط  ومشتقاتهعالخارجي ومن ارتفا

 العقار وتيرة نموه بفضل المجهودات المبذولة في ميدان تعبئة تعزيزوسيواصل قطاع البناء 
 فستواصل ديناميتها ،أما األشغال العمومية.العمومي لصالح السكن االجتماعي وسكن الطبقات المتوسطة 

وجدة، -أكادير وفاس-رى المبرمجة والتي تهم أساسا الطرق السيارة مراكشمستفيدة من المشاريع الكب
  .بني مالل،  وميناء طنجة المتوسطي، والسدود، والقطار السريع بين طنجة والدارالبيضاء-والدارالبيضاء

 إذ سترتفع قيمته المضافة ،2010ويتوقع أن يعرف قطاع الخدمات تطورا ملحوظا خالل سنة 
، "رواج"فيد من برنامج ستستالتي األداء الجيد لبعض األنشطة كالتجارة الداخلية جة نتي %4,3بحوالي 

. ليةالمواصالت، والخدمات المقدمة للمقاوالت، والنقل والخدمات الما ووتعزيز األنشطة المتعلقة بالبريد
هادف إلى تدعيم  ال"2009كاب "وفيما يتعلق بقطاع السياحة، سيستفيد من التدابير المتخذة في إطار مخطط 

  .تعزيز الربط الجوي بين مدن المملكة والسياحة الداخلية

  تعزيز نمو اقتصادي بفضل دينامية الطلب

 2009سنة % 7,4مقابل % 5,6سيسجل الناتج الداخلي الخام، باألسعار الجارية، نموا بمعدل 
سيساهم  و2009 سنة %6,8مقابل % 7,7بفضل دينامية الطلب الداخلي والذي سيعرف ارتفاعا بنسبة 

 تعزيز االستثمار ا منستفيدم ،2009 نقطة سنة 7,4 نقطة بدل 8,5 حوهذا  الطلب في النمو االقتصادي بن
  .واالستهالك النهائي لألسر

 مدعومة ،2010سنة % 7,7وستعرف قيمة استهالك األسر، باألسعار الجارية، ارتفاعا بنسبة 
) الشطر الثاني لتخفيض الضريبة على الدخل( االجتماعي  اإليجابية لمقتضيات الحوارنعكاساتباال

في لألسر  حيث ستصل مساهمة االستهالك النهائي ،)%2(ودينامية سوق الشغل والتحكم في نسبة التضخم 
 .2009 نقطة سنة 4,3 مقابل 2010 نقطة سنة 4,6النمو االقتصادي إلى 
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ومي والخاص وكذلك االستثمارات المباشرة ومن جهته، سيستفيد االستثمار من تعزيز االستثمار العم
سنة % 7,1بعد % 9,4 الثابت، باألسعار الجارية، بنسبة لوهكذا، سيرتفع التكوين الخام للرأسما .جنبيةاأل

من الناتج الداخلي % 34  إلى)مع احتساب تغير المخزون(معدل االستثمار الخام ، مما سيرفع 2009
 سنة 2,3 نقطة بعد 3,1تصل مساهمته في النمو في حدود  حيث س،2009سنة % 34,3الخام مقابل 

2009 .  

  االدخار الوطني 

 مقابل 2010سنة % 5,3 بنسبةارتفاعا  اإلجمالي المتاحومن المتوقع أن يسجل الدخل الوطني 
 أساسا إلى انخفاض وتيرة نمو الناتج الداخلي الخام االسمي الذي ؤويعزى هذا التباط. 2009سنة % 5,8

 .2010  سنة %5,6 إلى 2009سنة % 7,4من سينتقل 

، 2010سنة % 0,9سيرتفع االدخار الوطني بنسبة ، واستنادا إلى تطورات المداخيل واالستهالك
  . 2010سنة % 28,8 إلى سيرفع معدل االدخار الوطني الخام مما

  المبادالت الخارجية 

 2010قب للتجارة الدولية في سنة  فسوف تتأثر من االنتعاش المرت،وفيما يخص المبادالت الخارجية
، يتوقع أن السياقوفي هذا  .2009سنة % 11,9مقابل انخفاض % 2,5والتى ستشهد ارتفاعا بنسبة 

في  الطلب الخارجي الموجه للمغرب تقلص ، مما سيمكن من حصرتنتعش واردات الدول المتقدمة الكبرى
 .2010سنة  %-2 حدود

 الهادف إلى 99 "رمزيد من التصدي"القتصاد الوطني من مخطط كما ستستفيد المبادالت الخارجية ل
ويشمل . تعزيز االنجازات في قطاع التصدير وكذا وضعية المغرب في العديد من األسواق اإلستراتيجية

، واألغذية والمنتجات البحرية، واإللكترونيك تهذا المخطط العديد من القطاعات، من بينها السيارا
  . ، وتقنيات المعلومات واالتصالالمرحلة والخدمات ،الجلد والنسيج و،والكهرباء

%  9,2 مقابل 2010سنة % 7,3وفي هذا السياق، ستشهد الصادرات اإلجمالية للسلع ارتفاعا قدره 
من الناتج الداخلي الخام % 20,5وسينجم عن هذا التطور عجز في الميزان التجاري يقارب . للواردات

لوقت الذي ينتظر فيه تسجيل انتعاش على مستوى التحويالت وصادرات ، في ا2009سنة % 19,5مقابل 
 . الخدمات

  التحكم في مستوى التضخم  

.  التضخم من الحفاظ على القدرة الشرائية لألسر والتنافسية لالقتصاد الوطنيالتحكم فيسيمكن 
 وتدخل الحكومة  بفضل استمرار نهج سياسة نقدية حذرة2010 سنة %2 في التضخم تقر معدلوهكذا سيس

  .على مستوى نفقات المقاصة

   والجبائيةيزاناتيةتدابير السياسات الم .3.4
 وذلك من أجل 2010 مشروع قانون المالية لسنة في إطار إصالح السياسات المالية تواصلسي 
فضل المعايير الدولية وتحسين جاذبية البالد وضمان كفاءة وفعالية مع أ النظام الجبائي الوطني مالءمة

  .لنفقات العموميةا

                                                 
 

99 Plan «Export plus »  
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  البحث عن الفعالية وتقليص التكاليف: السياسة الجبائية والجمركية  .1.3.4

ض العبء الضريبي الذي يتحمله اخفان لىع 2009 و2007 سنتيأسفرت التدابير التي اتخذت بين 
 لصالح دعم 100"الركن الجبائي واالجتماعي"أدى إلى تقليص  مما ،معنويونن والواألشخاص الذاتي

 مرحلة جديدة في عملية تخفيض الضرائب وتعزيز 2010يمثل مشروع قانون المالية لسنة و .التشغيل
المقترحة في مشروع قانون المالية جبائية  التدابير التتمثل أهمفي هذا االتجاه، و .حياد نظامنا الضريبي

ح الضريبة على إصال تتميمتخفيض التكلفة الجبائية على األسر والمقاوالت الفردية عبر  في 2010لسنة 
السياسة الجبائية  توجه ختيارهذا االعكس وي .الضريبة على القيمة المضافةمواصلة عصرنة نظام الدخل و

تحفز هذه التدابير كال من العرض من خالل ومن المنتظر أن .  العدالة والتشغيل والنمونحوالمزيد في 
 .للطبقة المتوسطة والفقيرةتخفيض تكاليف الشغل والطلب من خالل تحسين القوة الشرائية 

  إصالح الضريبة على الدخل

 %40من  الحديالضريبة على الدخل في تخفيض المعدل رتقبة على مستوى  التعديالت المتتجلى
من  درهم 30.000درهم إلى  28.000  اإلعفاء منسقف رفعوفي  ،من جهة ،2010 سنة %38إلى 

 من تخفيض والغاية. تخفيض معدالتهايتمثل في  عديالعرف تست األخرى لشرائحكما أن ا. جهة أخرى
 للطبقات  اإلجماليةتحسين القدرة الشرائية المهنية والعقارية هيمداخيل األجور وعلى الاالقتطاعات على 

هذا النشاط االقتصادي،  وبالتاليعلى المدى القصير في دعم الطلب المتوسطة والفقيرة والمساهمة 
 لهذه التعديالت من تقييم الجوانب االقتصادية والمالية ويمكن . على التشغيلتمقاوال الباإلضافة إلى تشجيع

  .)أنظر اإلطار أسفله ( آثار تخفيض الضريبة على الدخلبرازإ

  
   الضريبة على الدخللتخفيضواالقتصادية االنعكاسات الميزاناتية   :6 إطـار

   المالينعكاساالتقدير 

ضريبة على الدخل من إصالح الالناجم عن التدابير المتوقعة  في ميزانية الدولة"  ex ante"القبلي  لنقصا تجاوزسي
  . من الناتج الداخلي الخام%0,5  ما يعادل أي2010 مليار درهم سنة 4,12

ريبة تصاعدية الضل نسبة لمجموع المداخيل تفوق الوحدة، بالنظر الضريبة على الدخل وبما أن مرونة موارد  
  .نتيجة النتعاش النشاط االقتصاديتمويال ذاتيا فإن هذه التدابير ستولد ، على الدخل

    االقتصاديةنعكاساتاال

ومن الناحية االقتصادية، سيترجم هذا التخفيض بارتفاع المداخيل المتاحة مما سيؤدي على المدى القصير إلى زيادة 
ومن جهة العرض، ستؤدي هذه التدابير إلى انخفاض الركن االجتماعي . النشاط االقتصاديانتعاش  وبالتالياالستهالك 

  . على عرض الشغلا إيجابسيؤثر للضريبة على الدخل حديوالجبائي،  كما أن انخفاض المعدل ال

ة الشرائية لألسر، فإن انخفاضها سيكون له أثر مباشر درن الضريبة على الدخل تؤثر بشكل كبيرعلى القوبما أ
 .في التكاليف النسبيةتنخفض تكلفة هذا األخير نتيجة للتغير  س،نظر لحركية عامل الشغلبالو. لب اليد العاملةعلى ارتفاع ط
تحسن نتج عن هذا االنخفاض كذلك، يقد و. في إنتاجيتهملموسة  وزيادة %0,3 بنسبة لشغلالزيادة في أجور اوسيترجم هذا ب

 منصب شغل بالنظر 32.000  منتج الداخلي الخام وخلق ما يفوقمن النا% 0,4 بنسبة ستعادلالنشاط االقتصادي في 
  . سنويا%0,3 أي بزيادة ستقدر بنسبة ،لتعديالت سوق الشغل
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  يصالح الجمركاإل

الذي في هذا األفق   مفرطضريبيفارق تجنب ل، و2012لفترة القصيرة التي تفصلنا عن نظرا ل
 المغرب واالتحاد األوروبي، وبالتالي  بين الشراكةيةاتفاق في إطارالكامل تحرير الجمركي اليتزامن مع 

 2009سنة  يصالح الجمركلإلالتدريجي  سيتواصل التنفيذ ،أخرى لفائدة جهة تجنب تحويل التجارةل
المعدل التفضيلي بين ما  %10قدره  وفارق %25قدره قصى معدل أإلى والذي سوف يؤدي مستقبال 

  .2010سنة  %35معدل الهذا هكذا، سيبلغ و.  العامحقالمعدل و

استجابة ومرونة أداة اإلنتاج الوطني  هم في تحسيناسي من شأنه أن ا هيكلياإلجراءيعتبر هذا و
مع مبادالت التجارية للاالقتصاد الوطني تبعية من ساهم كذلك في الحد يوس. اإلمداداتمصادر وتنويع 

  .حربادل أو تشراكة اتفاقيات معهم تربطنا الشركاء الذين 

  فصاالت االندماجات واالنالمطبق على تحسين النظام الضريبي : الضريبة على الشركات ير تداب

المنصوص  اتالندماجباخاص النظام الن يتحسيتم تشجيع عمليات إعادة هيكلة الشركات، سفي إطار 
. فصاالت الكاملةوتوسيع نطاقه ليشمل عمليات االنالمدونة العامة للضرائب  من 162عليه في المادة 

بدأت التي الشركات تمركز إعادة هيكلة وعمليات استمرارية سياسة تشجيع في إطار  اإلجراءهذا ويدخل 
  .مواجهة المنافسة الدوليةتها ووتنافسيمردوديتها  تحسينبهدف  2008 سنة

    يةاتتدابير الميزانال .2.3.4

إلضافة إلى ، باةزم الذي يأتي في ظرفية تتميز باأل،2010سنة مشروع قانون المالية ليطمح 
لنفقات ترشيد ا هداف بما في ذلكإلى تحقيق مجموعة من األ، تي شرع في تنفيذهامواصلة اإلصالحات ال
وابتداء . طبقات المعوزةاستهداف أفضل للمقاصة من أجل  وإصالح صندوق الوميوتشجيع االستثمار العم

 مليار 135إلى درهم  ليار م82من التي مرت ة ومي وتيرة االستثمارات العمت، تسارع2007 سنةمن 
 الهيكلية والسياسات القطاعية، وفي أفق مواكبة اإلصالحات. %65، أي بزيادة نسبتها 2009درهم في 
األولوية للمشاريع ذات  ، مع إعطاء2010 في مشروع قانون المالية يجهود الدولة االستثمارسيتعزز م

 خصوصا هاعيشجسيتم ت ،الخاص الستثمارات القطاعوبالنسبة . عاليةالجتماعية القتصادية واالمردودية اال
لضمان إرادية وضع سياسات قطاعية تم  ،ومن أجل ذلك. ةليافي القطاعات ذات القيمة المضافة الع

  .ند الفاعلين االقتصاديينوضوح عال

. شاريع المقررةع مختلف الميتسرإلى العمل على  2010لسنة مشروع قانون المالية ويسعى 
 الالمركزية ةواصليتم العمل على موس. ات الملكيةلتوجيهلية إلصالح القضاء واإلدارة وفقا وتعطى األولو
 مشروعسيعرف باإلضافة إلى ذلك، . وتطوير اإلدارة اإللكترونيةمساطر ال كذلك تبسيطووعدم التركيز 
دة للطاقة جديال واإلستراتيجيةالصناعي االنطالق ط مخطخضر و األطخطم تفعيل ال2010قانون المالية 

    .التكنولوجي طور، والسياسات البيئية والتءوالما

هذا مر يو. اإلصالحاتوتيرة  تسريعبدوره االجتماعي جانب اليعرف  يرتقب أن، موازاة مع ذلكو
 فإن مشروع قانون المالية ،مثومن . تدابير واإلصالحاتمن العديد العبر تفعيل جديد الجتماعي االميثاق ال

تكلفة  الوذاالجتماعي، السيما السكن سكن والصحة والكوين والتربية للت اهتماما خاصا يعطي 2010 لسنة
  ."صفيح دونمدن ب"برنامج  كما يهتم أيضا بمواصلة ،المنخفضة
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 إدراكا ألوجه القصور فيو .دعم القدرة الشرائية للمواطنينلمليار درهم  14 وستبلغ تكلفة المقاصة
من لعملية اه هذتتعزز وس. مختلفة مبادراتعبر استهداف األسر الفقيرة ي فقد تم الشروع فالنظام الحالي، 

 تدريجيالتعميم الالتعليم وللولوج إلى من خالل المساعدة االجتماعية  لفقراءة لدعم االمباشرالتقوية خالل 
ي تالة االجتماعيالتغطية يأتي كتكميل لمنظومة ي ذ، ال"RAMED" لفائدة المعوزين المساعدة الطبيةلنظام 

مزيد من التدابير  الاتخاذومن المنتظر . (AMO)تم الشروع فيها بتطبيق نظام التغطية الصحية اإلجبارية 
ومن جهة أخرى، سيتم إلغاء .  نظام المعاشاتوإصالحالتعويض عن فقدان العمل ستهم على الخصوص 

  . دنىحصر التوظيف في الحد األ والوظيفة العموميةشاغرة في الوظائف ال

  2010101والنفقات العمومية برسم السنة المالية وارد  الموقعاتت .4.4

 المالية العمومية رساءمن إ 2010  لسنةماليةال ستمكن خيارات السياسة المالية المقررة في قانون
  .  رغم الظرفية الصعبة المتسمة باألزمة المالية العالمية على المدى المتوسطمالءمة مسار أكثر على

 في اتجاه تخفيض المعدل الحدي، الضريبة على الدخل، ستمكن مواصلة إصالح فمن جانب الموارد
  .من دعم القدرة الشرائية لألسر وتقليص تكاليف عوامل اإلنتاج بالنسبة للمقاوالت

 سنة من الناتج الداخلي الخامنقطة  0,2  بنحونخفاضاوفيما يخص النفقات، من المنتظر أن تعرف ا 
مجهود لتحكم في نمط تسيير الدولة بالرغم من الحفاظ على مستوى جة ل نتي2009 مقارنة مع 2010

  . السياسات القطاعيةتفعيل االستثمار العمومي من أجل مواكبة اإلصالحات الهيكلية و

  الموارد المالية .1.4.4

 دون احتساب حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة ،العاديةوارد ستناهز قيمة الم
 مقارنة مع التقديرات المحينة %0,3ا بنسبة ارتفاع ، مسجلة بذلك2010 سنة يار درهم مل168,9 المضافة

على الدخل وكذلك الظرفية  ةبيالضرإصالح خد بعين االعتبار مواصلة ذلك مع األو. 2009لقانون المالية 
  .2009سنة طبعت الوضعية الميزاناتية لالصعبة التي 

 2007سنتي لمقارنة مع أهم المؤشرات الماكرواقتصادية كبيرا الجبائية نموا وارد عرفت الموقد 
 سنة أما في. على التوالي 2 و2,8لناتج الداخلي الخام نسبة إلى اهذه الموارد ، بحيث بلغت مرونة 2008و

نظرا لالنخفاض المنتظر للموارد الجبائية ) -1,5(نسبة لتصبح سالبة ، فيتوقع أن تنخفض هذه ال2009
 لكن بدرجة أقل، نظرا 2010وستبقى المرونة سالبة سنة . 2009 سنة التي ميزت بسبب الظرفية الصعبة

ناحية من   الوعاء الجبائيةلى ديناميإآلثار التخفيض في المعدل الحدي للضريبة على الدخل من جهة، و
وارد الم، سوف لن تنخفض %10,7 بنسبة 2009الذي سجلته سنة هكذا، وبعد التراجع القوي و. ثانية
  . مليار درهم148,6 بمبلغ 2010وإجماال، تقدر الموارد الجبائية سنة %. 0,4إال بنسبة ئية الجبا

  الضرائب المباشرة

مقارنة مع % 6,2بنسبة  ضافانخامسجلة  مليار درهم، 67 قرابةبالضرائب المباشرة قدرت 
 من %45,1ي الخام و من الناتج الداخل%8,6ويمثل هذا المبلغ . 2009المعطيات المحينة لقانون المالية 

الضريبة والضريبة على الشركات وارد  مراجع باألساس إلى تضهافانخويعود ا. الجبائيةوارد مجموع الم
  . على التوالي درهمارملي 2,5ودرهم  ييارمل على الدخل بحوالي
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 %4,8بنسبة  ضافانخامسجلة  مليار درهم، 39,3الضريبة على الشركات بلغ  أن تالمتوقعومن 
تراجع  الوسيشكل هذا. من الناتج الداخلي الخام% 5 حدود  لتستقر في2009 مع مستواها لسنة مقارنة

 ههذفسر وت. في المتوسط% 29 والذي بلغ 2008 و2007 و2006قطيعة مع وتيرة نمو سنوات 
 باإلضافة إلى مستوى مرونتها بالمقارنة مع النشاط الضريبة على الشركاتوضعية بطريقة تحصيل ال
 . والتي تعتبر ضعيفة بالنظر لما تم تسجيله خالل السنوات الثالث األخيرةاديقتصاال

مقارنة مع % 9تراجعا بنسبة مسجلة   مليار درهم،25,3الضريبة على الدخل بحوالي رد اوتقدر م
كلفة مواصلة  عين االعتبار بتطورهذا الخذ ويأ.  من الناتج الداخلي الخام%3,2 ومشكلة السنة الماضية

ل األخرى الناجمة عن األرباح المحققة يخادموتحسن أجور القطاع الخاص وكذا ال  هذه الضريبةإصالح
  .على مستوى القطاع العقاري وعن دينامية سوق البورصة

  الضرائب غير المباشرة

مقارنة % 6,6بنسبة مليار درهم، مسجلة ارتفاعا  61 حواليبالضرائب غير المباشرة وارد مقدر ت
مليار درهم، أي  41,5الضريبة على القيمة المضافة وارد ستبلغ ممن بين هذه الموارد، و. 2009مع سنة 
 مليار 1,1الضريبة على القيمة المضافة الداخلية بحوالي  عائداتارتفاع  تعزى إلى %7بنسبة بزيادة 
  . مليار درهم1,6بقيمة الضريبة على القيمة المضافة عند االستيراد  وموارد درهم

 أي ما يمثل  مليار درهم18,4  لتبلغ%6,2بنسبة الضريبة على القيمة المضافة الداخلية ستتزايد  و
إلى ي والستهالك األسرل  المرتقب إلى األداء الجيداالرتفاعويعزى هذا . من الناتج الداخلي الخام% 2,4
االعتبار التحوالت  بعين ييموال يأخذ هذا التق. مؤخراإلصالحات التي شرع في تنفيذها ل  المتراكمةثاراآل

  . التي يمكن أن تطرأ على وتيرة استرداد الضريبة على القيمة المضافة

 مليار درهم، 23,2الضريبة على القيمة المضافة عند االستيراد حوالي وارد ومن جهتها، ستبلغ م
ة  نتيج2010والذي سيميز سنة الواردات التدريجي في  لالنتعاش نتيجة %7,6بنسبة مسجلة ارتفاعا 
  .  اإلنتاجي الوطنينسيجأسعار النفط ومتطلبات تنمية الاستمرار ارتفاع 

 مليار درهم، مسجلة بذلك تزايدا 19,4  بحواليالضرائب الداخلية على االستهالكوارد  مقدرتو  
مستوى  نفس الوهو %2,5ونسبة إلى الناتج الداخلي الخام، ستمثل .  مقارنة مع السنة الفارطة%5,8بنسبة 
 6,9  حدودلتستقر في% 5,3بنسبة وسترتفع الضريبة الداخلية على استهالك التبغ . 2009 سنةر المنتظ

  .مليار درهم

 مليار درهم، أي بزيادة 11,2الضريبة الداخلية على استهالك المواد النفطية وارد  وستبلغ م  
المعدة لالستهالك تطور الكميات ويرتبط تحقيق هذا المبلغ بشكل كبير ب. 2009  سنة مقارنة مع3,7%

األخرى للضرائب الداخلية وارد  المغلبوست.  االحتياط من المواد النفطيةمخزونوبسياسة إعادة تكوين 
 .2009 مقارنة مع %33بنسبة درهم، أي بارتفاع  ار ملي1,3على االستهالك حوالي 

   أخرىموارد

% 0,3بنسبة  عا طفيفااارتف مليار درهم مسجلة 10,5بحوالي الجمركية رسوم تقدر عائدات ال
وهو نفس  2010 خالل سنة %7 الجبائية حواليوارد وستبلغ حصتها من الم. 2009مقارنة مع سنة 

وبمواصلة اإلصالح الجمركي الذي  بتواصل التفكيك الجمركي لتطورويفسر هذا ا. مستوى السنة الفارطة
عة والى فارق أقصى يبلغ على المنتجات المصن% 25يسعى إلى الوصول إلى معدل أقصى ال يتعدى 

وستبلغ . ما بين الواردات الخاضعة لسعر الحق العام وتلك التي تدخل في إطار اتفاقيات تفضيلية% 10
  . 2009 مقارنة مع %0,5بنسبة  نخفاض مليار درهم، أي با10,1التسجيل والتنبر رسوم 
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بنسبة ا رتفاعسجلة بذلك ا مليار درهم، م17,3الجبائية ما يقارب  غيروارد ويتوقع أن تبلغ الم  
تراجع موارد االحتكار التي تقدر ذلك بالرغم من  و،وارد العاديةمن مجموع الم% 10,4 ممثلة و6,2%
أما بخصوص . 2009نة سقارنة مع مستواها خالل  م%9نخفاض بنسبة اأي ب مليار درهم، 9,3ب 
درهم مقارنة ار ملي 2,1 بحواليفاض  درهم، أي بانخات مليار4حوالي ب اتهاعائدفتقدر  ،األخرىوارد الم
 . 2009 سنة مع

  نفقات الدولة .2.4.4

عوامل   تحت تأثير، الضغوطات على النفقات العموميةزايدأن تتينتظر ، ةلوبذالمرغم المجهودات 
تطور ب رتبطةمواكبة اإلصالحات الهيكلية والسياسات القطاعية وأخرى خارجية م تبعاتبعلق تتداخلية 

ففي ظل محدودية كل من القدرة على الزيادة في الموارد الجبائية أو . نفط وغاز البوتاناألسعار الدولية لل
 الحد من نمو النفقات العمومية مع الحرص على تحسين أصبح من الالزمالرفع من مستوى المديونية، 

  .فاعليتها االقتصادية

 ويندرج قانون المالية . فيما يخص توظيف المواردصعبةالقيام بخيارات وفي هذا السياق، يتحتم 
اإلصالحات الحالية كالتدبير المرتكز على النتائج وتبني إطار النفقات على  إذ أن ، في هذا اإلطار2010

  . الماليةرة المواردد ن في ظل الماليةفضل االختياراتمن اتخاذ أستمكن المدى المتوسط 

مقارنة % 4,3زيادة ب ،مليار درهم 156,4بمبلغ  2010 المتوقعة برسم سنة اديةالنفقات العوتقدر 
   .الناتج الداخلي الخاممن % 20النفقات ، ستصل هذه هكذا و.2009مع 

 .2009مقارنة مع % 3,6زيادة أي ب ، مليار درهم123,9سلع والخدمات إلى نفقات التصل سو
أي ام، الناتج الداخلي الخمن % 10,3نفقات السلع والخدمات ومن % 65 نفقات األجورسيمثل مستوى و

  .2009مستوى سنة نفس 

فستأخذ بعين االعتبار كلفة  ،%5,3 مرتفعة بنسبة مليار درهم 80,5 التي ستبلغ نفقات األجورأما 
كذا التكاليف و ةصب ماليامن خلقو)  مليار درهم1,7(رفع األجور المقرر في إطار الحوار االجتماعي 

 نفقات السلع والخدماتأما بخصوص . اصب الشاغرة السلم والدرجة واستعمال المنالترقية فيالمرتبطة ب
  . مليار درهم 43,4لتستقر في حدود  2009مقارنة مع  %0,6بنسبة  عرف ارتفاعا طفيفااألخرى، فست

% 0,6أي ما يمثل ارتفاعا بنسبة  مليار درهم، 18,5 فوائد الدين بحوالي لفةقدر كومن جهتها، ت
 هذه التكلفة عيكمن السبب في ارتفا و.الناتج الداخلي الخاممن % 2,4 وما يعادل 2009مقارنة مع سنة 

  %. 1,2بنسبة ي ارجالخ فوائد الدين تراجعوفي % 1بنسبة  الداخليفوائد الدين نفقات  ارتفاعفي 

هذا عتمد  وي.م من الناتج الداخلي الخا%1,8وستمثل .  مليار درهم14حوالي قاصة تبلغ كلفة الموس
  .ر لبرميل النفط دوال75سعر التقدير على 

 إرادة السلطات العمومية في 2009فيما يتعلق باالستثمار العمومي، يترجم قانون المالية لسنة و
اعتمادات تقدر وإلنعاش االستثمار، تعتزم الدولة رصد . مواصلة مجهودها لدعم النشاط االقتصادي

  . 2009سنة مقارنة مع  %20أي بزيادة  ،مليار درهم 53,8بـ
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  لتمويلا وحاجيات نية الميزاعجز .3.4.4

من % 4 ما يعادل 2010عجز الميزانية لسنة سيبلغ  ،التطورات المرتقبة للموارد والنفقاتنتيجة 
وبالنظر لهذه التطورات، سيستقر معدل . يعزى باألساس إلى ارتفاع نفقات االستثمارالناتج الداخلي الخام، 

  .2010 سنة  من الناتج الداخلي الخام%48الخزينة في حدود  يةنوديم

   

  ةاتمـــخ

فترة من عدم االستقرار المالي  بتميزدولي  في سياق 2010 سنةإعداد مشروع قانون المالية ليأتي 
لنشاط لحقيقي  نتعاشامطروحة بخصوص  تساؤالتالبعض تبقى باإلضافة إلى ذلك، . لم يسبق لها مثيل

الظرفية مؤشرات بعض  نتحسالرغم من   على2010 خالل سنة العالم وللشغل في االقتصادي
  .االقتصادية

األزمة  حيث أظهرت ،الطلبدعم  في ة مستديمة نسبياماليتملك هوامش لبلدان التي انجحت لقد 
وقد لجأت . تباطؤ الدورة االقتصاديةمالئمة عند تدابير هوامش لتمويل  الهمثل هذامتالك أهمية االقتصادية 
قالع مهمة مما  إاتخططم من خالل تنفيذ 2009من العام ابتداء  يةزيحفتدابير التهذه ال  إلى معظم البلدان

وبالنسبة لوضعية المغرب، . غير مسبوق  عموميعجزباللجوء إلى العودة إلى تمويل االقتصاد نتج عنه 
في تحسين الموارد منذ بداية هذا العقد العمومية السلطات  هانتالتي تبجبائية اإلرادية السياسة المكنت 

ساعد هذا التحسن فقط في ولم ي. تحمل آثار األزمةجعل المالية العمومية في وضعية قادرة على والجبائية 
تمويل الالزم الضمان من أيضا ومي، بل مكن  دفعة جديدة لالستثمار العموإعطاء يةنوديمال تقليص نسبة
  . األخيرة السنواتخالل بالدنا متبعة في  االقتصادية والمالية اللإلصالحات

ها أهم ونذكر من الوطني هم في التخفيف من آثار األزمة على االقتصاداعوامل كثيرة تسهناك و
مالية األولية للوضعية للمريحة نسبيا قتصاد بشكل عام والهوامش الالتدابير المزمع اتخاذها لدعم اال

من بين و. نيالوط  االقتصادنعاشإلتدابير السلطات العمومية من اتخاذ تمكين التي من شأنها  ،العمومية
 انتعاش استهالك هناك التخفيض من الضريبة على الدخل الذي من المتوقع أن يؤدي إلى هذه التدابير، 

 زخم اإلصالحاتوالمحافظة على الحكومة اشرتها تنفيذ البرامج االستثمارية التي ب واستمرارسر األ
  .سية وتحسين التنافتقليص العجز االجتماعيالهادفة إلى  وخاصة منها تلك

هو متوقع  إيجابي أعلى نسبيا ممااقتصادي نمو في مسار ة وميجه الحالي للمالية العموالتويصب  
مواصلة مسلسل تخفيض العبء  عبر النمووقد عمدت السلطات العمومية إلى دعم . شركائنا الرئيسيينلدى 

،  إضافي ال بأس بهنمو ستمكن من تحقيقالسياسة  هذهورغم أن . الضريبي وتعزيز االستهالك واالستثمار
 خاصة لكا مشلن يتسبب في إحداثهذا العجز لكن .  الميزانيةاع عجزفتراستتسبب في  مع ذلك هافإن

وذلك بفضل الوضعية المستديمة للمالية العمومية ومستوى جودة التمويالت الخارجية التي وقع عليها 
أولوية كتفرض نفسها  داءات التيان األميزوضعية ومع ذلك، فإن .  للقروضالجهات المانحةمع المغرب 

لالهتمام تتطلب اتخاذ التدابير الالزمة للحفاظ على مستوى مريح من احتياطي العملة الصعبة حيث أصبح 
خصوصا فيما يتعلق بطبيعة وجودة العرض  اإلستراتيجيةتحديد األولويات  فيلهذا األخير دورا مهما 

  .التصديري وبتنافسية االقتصاد الوطني
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موجز ألهم المؤشرات اإلقتصادية والمالية واإلجتماعية
2010(ت)2009(ت)2005200620072008

3,07,82,75,65,33,5معدل النمو اإلقتصادي (%)
28,829,432,536,334,334,0معدل اإلستثمار الخام (%)

31,032,232,431,230,128,8اإلدخار القومي اإلجمالي بالنسبة للناتج الداخلي الخام (%)
70,273,980,686,965,766,9معدل انفتاح اإلقتصاد الوطني (سلع وخدمات) (%)

5,2-0,1-1,82,2رصيد الحساب الجاري بالنسبة للناتج الداخلي الخام (%)
85,286,279,773,0معدل التغطية التجارية (سلع وخدمات) (%)

7,57,88,810,4فاتورة الطاقة بالنسبة للناتج الداخلي الخام (%)
7,89,19,58,0مداخيل األسفار بالنسبة للناتج الداخلي الخام (%)

(%) M3 14,017,016,110,8نسبة نمو المجمع النقدي
97,2106,2112,9110,0معدل السيولة اإلجمالية لإلقتصاد (%)

10,810,99,67,4الموجودات الخارجية الصافية بعدد شهور استيراد السلع
(%) MASI 13,5-22,571,133,9معدل نمو مؤشر البورصة

1,03,32,03,92,02,0معدل التضخم (معدل تغير مؤشر تكلفة المعيشة) (%)
10,98711,01011,18411,320سعر صرف األورو بالنسبة للدرهم
8,8438,7658,1717,713سعر صرف الدوالر بالنسبة للدرهم

4,0-2,7-1,50,70,4-3,9-عجز الميزانية بالنسبة للناتج الداخلي الخام (%)
22,422,924,926,522,421,3المداخيل العادية بالنسبة للناتج الداخلي الخام (%) (3)

20,921,724,426,922,421,3المداخيل الجبائية بالنسبة للناتج الداخلي الخام (الضغط الضريبي)(2) (%)
11,710,910,710,210,310,3كتلة األجور بالنسبة للناتج الداخلي الخام (%)

0,50,40,40,40,40,4فوائد الدين الخارجي بالنسبة للناتج الداخلي الخام (%)
62,157,353,547,3معدل المديونية للخزينة (أ+ب) (%)

13,111,310,710,0   مخزون الدين الخارجي للخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام(أ) (%)
49,046,042,837,3   مخزون الدين الداخلي بالنسبة للناتج الداخلي الخام(ب) (%)

41452886182345251227101600إنتاح الحبوب الثالتة المهمة (بألف قنطار)
8,116,75,110,219,7المردودية المتوسطة للحبوب الثالتة المهمة (بالقنطارفي الهكتار)

27254273862783425823اإلنتاج التجاري للفوسفاط (بألف طن)
1,9-6,78,54,0معدل نمو الرقم اإلستداللي لإلنتاج المعدني (%)

96,296,096,697,6معدل  اإلعتماد على الواردات من الطاقة  (%)  
39,840,143,046,2الفاتورة الطاقية بالنسبة للصادرات (%)

3,32,9-16,33,5معدل نمو الرقم اإلستداللي إلنتاج الكهرباء (%)
32,027,127,5نسبة القيمة المضافة من اإلنتاج الصناعي (%)

26,125,827,5نسبة الصادرات من اإلنتاج الصناعي (%)
19,523,724,4معدل اإلستثمار الصناعي (%)

5,45,24,51,9معدل نمو الرقم اإلستداللي لإلنتاج الصناعي (%)
1,0-14,85,90,8معدل نمو رخص البناء (%)

9,35,65,010,4معدل نمو المبيعات المحلية من اإلسمنت (%)
15216163271689416462الليالي السياحية في الفنادق المصنفة ( باآلالف)

7,89,19,58,0المداخيل السياحية بالنسبة للناتج الداخلي الخام (%)
45,456,672,782,8كثافة الهاتف القار و المحمول (عدد الهواتف لكل ألف نسمة)

41,052,564,973,2بما في ذلك الهاتف المحمول

20042005200620072008
2952029892301723050630841الساكنة (باأللف) (1)

21,120,520,620,520,4نسبة الشباب (15 - 24 سنة)(%) (1)
20,220,019,819,519,2المعدل الخام للوالدات (بالنسبة لأللف)
5,55,55,55,5المعدل الخام للوفيات (بالنسبة لأللف)

10,810,811,19,79,8معدل البطالة على المستوى الوطني (%)
18,418,315,515,414,7معدل البطالة في المجال الحضري (%)

33,232,931,731,631,8معدل بطالة الشباب
25,625,720,820,820,0معدل بطالة حاملي الشهادات

42,738,5معدل األمية (%) 
84,287,188,290,488,3المعدل الصافي للتمدرس بالنسبة لإلناث في المجال القروي(السلك األول) (%)

24,624,525,125,625,5عدد التالميذ لكل مدرس في التعليم العمومي
51,052,054,954,1الكثافة الطبية (عدد األطباء لكل ألف نسمة)(القطاعين العمومي و الخاص)

71,772,072,272,572,6أمل الحياة عند الوالدة (بعدد السنوات)
73,073,273,573,773,9إناث
70,670,871,071,271,4ذكور

11904118681182612006عدد السكان لكل مؤسسة للعالج الطبي الضروري (القطاع العمومي)
14,29,0معدل الفقر (%) 

60,070,080,086,0نسبة الساكنة القروية المستفيدة من الماء الصالح للشرب (%)
72,081,088,093,095,4نسبة كهربة القرى (برنامج كهربة العالم القروي) (%)

(ت) توقعات مديرية الدراسات والتوقعات المالية ما لم تتم اإلشارة إلى غير ذلك.(1) إسقاطات مركز الدراسات و األبحاث الديمغرافية بالنسبة لـــ 2005 و 2006 و 2007 و 2008
(3) دون احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق(2) مع احتساب حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة

ية
اع
قط
 ال
ت
را
ش
مؤ
ال

ى 
تو
س
م

شة
عي
لم
ا

حة
ص
ال

يم
عل
الت

لة
طا
الب

و 
ة 
كن
سا
ال

مو
الن

ار
سع
األ
 و
صة

بر
وال

د 
نق
ال

ت
دال
مبا
ال

ية
وم
عم
 ال
ية
مال
ال

180



1- المحيط الدولي

2010 (ت)2009 (ت)008 0072 0062 0052 0042 2

1.1 - النمو اإلقتصادي (%) 

1,13,1-4,94,55,15,23,0العالم

3,61,3-2,92,32,62,20,3الدول األكثر تقدما في العالم (1)    

2,71,5-3,63,12,72,10,4الواليات المتحدة األمريكية

5,41,7-0,7-2,71,92,02,3اليابان

4,20,3-2,21,72,92,70,7منطقة " األورو"

2,40,9-2,31,92,42,30,3فرنسا

0,7-3,8-3,33,64,03,60,9إسبانيا

5,30,3-1,20,73,22,51,2ألمانيا

5,01,8-7,36,06,65,53,0أوروبا الوسطى والشرقية

6,53,7-9,48,46,94,70,9تركيا

8,69,09,810,67,66,27,3آسيا في طور النمو (2)

7,99,29,89,47,35,46,4الهند

6,45,05,37,13,81,03,2الفلبين

1,03,6-4,64,05,25,12,2كوريا الجنوبية

10,110,411,613,09,08,59,0الصين

2,52,9-6,04,75,75,74,2أمريكا الالتينية

2,51,5-9,09,28,58,76,8األرجنتين

0,73,5-5,73,24,05,75,1البرازيل

1,74,0-6,05,64,64,73,2الشيلي

0,32,5-4,75,76,97,52,5كولمبيا

7,33,3-4,03,25,13,31,3المكسيك

4,66,84,67,68,90,63,5األرغواي

0,4-2,0-18,310,310,38,44,8فنزويال

5,95,55,86,25,42,04,2منطقة الشرق األوسط

4,14,56,87,17,24,74,5مصر

8,68,18,08,97,93,04,0األردن

4,65,14,33,54,13,23,6المغرب العربي

5,25,12,03,03,02,13,7الجزائر

4,83,07,82,75,65,33,5المغرب (3)

6,04,15,46,34,63,04,0تونس

2.1- نمو الناتج الداخلي الخام للفرد (%) 

4,20,7-0,3-2,41,72,01,6الدول األكثر تقدما في العالم (1)    

3,60,5-0,5-2,62,11,71,2الواليات المتحدة األمريكية

5,31,8-0,7-2,71,92,02,3اليابان

4,60,0-1,51,22,42,10,2منطقة " األورو"

5,20,5-1,20,83,32,61,4ألمانيا

1,4-5,0-0,8-1,61,92,41,8إسبانيا

2,90,4-0,2-1,51,21,71,7فرنسا

7,47,88,79,56,55,16,2آسيا في طور النمو (2)

3,81,7-4,53,64,54,42,9أمريكا الالتينية

0,22,1-4,03,23,23,53,0منطقة الشرق األوسط

المصادر:    World Economic Outlook ،  صندوق النقد الدولي، أكتوبر 2009
  (ت) : تـوقـعـات

(1) هذه المجموعة تضم حسب World Economic Outlook الدول التالية : الواليات المتحدة األمريكية، اليابان، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة 
(2) دول آسيا في طور النموتضم دول القارة اآلسيوية، ما عدا دول الشرق األوسط، واليابان، وكوريا الجنوبية، وهونغ كونغ، وسنغفورة والتايوان

(3) المصدر : المندوبية السامية للتخطيط إلى غاية 2008، وتوقعات مديرية الدراسات والتوقعات المالية بالنسبة لسنتي 2009 و2010
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المحيط الدولي (تابع 1) -1

2010 (ت)2009 (ت)008 0072 0062 0052 0042 2

3.1- نمو الطلب الداخلي الكلي (%)

3,41,1-0,2-3,02,42,41,7الدول األكثر تقدما في العالم (1)    

3,61,7-0,7-4,03,22,61,4الواليات المتحدة األمريكية

3,41,2-0,9-1,91,71,21,2اليابان

0,3-3,2-1,91,92,82,50,7منطقة " األورو"

0,9-1,8-0,10,02,21,01,7-ألمانيا

1,9-6,5-0,5-4,85,15,24,2إسبانيا

2,10,7-3,02,82,73,20,7فرنسا

2,93,1-4,73,34,04,51,8اإلقتصاديات المتقدمة األخرى (2)

4.1- نمو التكوين الخام للرأسمال الثابث(%)

0,9-13,1-2,5-4,44,13,41,4الدول األكثر تقدما في العالم (1)    

1,2-14,7-3,6-1,2-6,25,32,5الواليات المتحدة األمريكية

12,81,0-5,0-1,43,10,50,8اليابان

2,4-10,7-2,33,35,54,80,0منطقة " األورو"

2,4-10,1-0,30,97,85,03,1-ألمانيا

6,8-16,0-4,4-5,17,07,24,6إسبانيا

0,7-6,1-3,34,44,46,50,6فرنسا

5.1- المبادالت الخارجية

11,92,5-10,77,89,17,33,0التجارة العالمية

معدل نموالصادرات من السلع والخدمات (%)

16,42,4-8,35,88,95,41,6الدول األكثر تقدما في العالم (1)    

12,93,7-9,56,79,08,75,4الواليات المتحدة األمريكية

27,35,2-14,06,99,78,42,0اليابان

15,10,7-7,15,18,46,10,9منطقة " األورو"

16,90,9-10,27,712,97,52,9ألمانيا

14,10,7-1,0-4,22,56,76,6إسبانيا

12,31,2-0,6-3,73,45,02,5فرنسا

12,63,3-12,48,910,99,37,0أوروبا الوسطى والشرقية

8,13,3-19,817,917,214,76,5آسيا في طور النمو (3)

6,72,7-13,010,47,95,83,1أمريكا الالتينية

1,94,0-9,85,95,24,15,8منطقة الشرق األوسط

معدل نموالواردات من السلع والخدمات (%)

12,42,4-10,97,98,97,33,1العالم

14,61,4-0,5-8,36,07,12,9الدول األكثر تقدما في العالم (1)    

16,14,6-3,2-11,06,16,12,0الواليات المتحدة األمريكية

0,4-17,8-8,15,84,21,50,9اليابان

1,2-13,6-6,75,98,25,50,9منطقة " األورو"

1,9-11,4-7,36,611,94,84,3ألمانيا

4,2-21,0-4,9-9,67,710,28,0إسبانيا

10,50,4-6,46,35,95,40,6فرنسا

17,13,1-15,79,413,513,84,4أوروبا الوسطى والشرقية

7,05,3-19,013,211,511,36,9آسيا في طور النمو (3)

11,23,6-13,011,113,712,57,4أمريكا الالتينية

14,013,413,113,720,32,53,9منطقة الشرق األوسط

المصادر:    World Economic Outlook ،  صندوق النقد الدولي، أكتوبر 2009
  (ت) : تـوقـعـات

(1) هذه المجموعة تضم حسب World Economic Outlook الدول التالية : الواليات المتحدة األمريكية، اليابان، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة 
(2) مجموعة إقتصاديات أخرى متقدمة تضم : أستراليا، قبرص، الدانمارك، هونغ كونغ، إسالندا، "إسرائيل"، :وريا الجنوبية، زيالندا الجديدة، النرويج، سنغفورة السويد، سويسرا، التايوان، 

(3) دول آسيا في طور النمو تضم دول القارة اآلسيوية، ما عدا دول الشرق األوسط، واليابان، وكوريا الجنوبية، وهونغ كونغ، وسنغفورة والتايوان
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شروط التبادل (سلع وخدمات)

0,2-1,82,0-1,10,3-1,4-0,2-اإلقتصاديات المتقدمة (1)

5,18,12,5-0,40,2-2,6-1,3-الواليات المتحدة األمريكية

3,1-9,66,1-4,5-6,7-6,0-4,0-اليابان

1,1-1,52,1-1,30,2-1,1-0,5-منطقة " األورو"

6,34,6-2,45,33,60,74,1إقتصاديات صاعدة أخرى ودول في طور النمو (2)

2,9-7,25,67,75,52,1 نموالطلب العالمي الموجه إلى المغرب (بالحجم) (%) (3)

3,3-6,65,57,95,41,5اإلتحاد األوربي

1,4-9,46,36,95,94,0خارج اإلتحاد األوربي

6.1-  رصيد الحسابات الجارية بالنسبة للناتج الداخلي الخام  (%)

0,8-1,1-1,5-1,3-2,0-1,9-1,4-الدول األكثر تقدما في العالم (4)     

2,2-2,6-4,9-5,2-6,0-5,9-5,3-الواليات المتحدة األمريكية

3,73,63,94,83,21,92,0اليابان

0,3-0,7-0,7-1,20,50,40,3منطقة " األورو"

4,75,16,17,56,42,93,6ألمانيا

4,7-6,0-9,6-10,0-9,0-7,4-5,3-إسبانيا

1,4-1,2-2,3-1,0-0,5-0,4-0,6فرنسا

3,9-3,1-8,0-7,9-6,6-5,0-5,4-أوروبا الوسطى والشرقية

3,7-1,9-5,7-5,8-6,0-4,6-3,7-تركيا

2,74,26,17,05,95,05,2آسيا في طور النمو (5)

0,73,42,2-3,91,80,60,6كوريا الجنوبية

3,67,29,511,09,87,88,6الصين

2,5-2,2-2,2-1,0-1,1-1,3-0,1الهند

1,92,04,54,92,53,21,2الفلبين

0,9-0,8-0,7-1,01,31,50,4أمريكا الالتينية

2,11,72,31,61,44,44,9األرجنتين

1,9-1,3-1,8-1,81,61,30,1البرازيل

0,4-2,00,7-2,21,24,94,4الشيلي

3,1-2,9-2,8-2,8-1,8-1,3-0,8-كولمبيا

1,3-1,2-1,4-0,8-0,5-0,5-0,7-المكسيك

2,0-1,6-4,6-0,3-2,3-0,30,0األرغواي

13,817,714,78,812,31,85,4فنزويال

11,619,320,918,118,32,67,9منطقة الشرق األوسط

2,8-2,4-4,33,21,61,90,5مصر

8,8-10,0-11,3-17,2-10,8-17,4-0,8األردن

1,11,8-7,111,713,912,010,6المغرب العربي

13,120,624,822,623,22,77,3الجزائر

5,2-0,1-4,61,82,2المغرب (6)

2,9-3,8-4,2-2,5-2,0-1,0-2,7-تونس

المصادر:    World Economic Outlook ،  صندوق النقد الدولي، أكتوبر 2009
  (ت) : تـوقـعـات

(1) اإلقتصاديات المتقدمة تضم : منطقة األورو، الواليات المتحدة األمريكية، المملكة المتحدة، كندا، اليابان، إضافة إلى الدول المكونة للمجمع "إقتصاديات أخرى متقدمة"
(2) إقتصاديات صاعدة أخرى ودول في طور النموتضم : جميع الدول النامية والدول الصاعدة في في العالم

(3) المصدر : الشركة العامة وحساب مديرية الدراسات والتوقعات المالية
(4) هذه المجموعة تضم حسب World Economic Outlook الدول التالية : الواليات المتحدة األمريكية، اليابان، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة 

(5) دول آسيا في طور النموتضم دول القارة اآلسيوية، ما عدا دول الشرق األوسط، واليابان، وكوريا الجنوبية، وهونغ كونغ، وسنغفورة والتايوان
(6) المصدر : المندوبية السامية للتخطيط إلى غاية 2008
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7.1- التدفق الصافي للرساميل األجنبية نحو الدول الصاعدة :  (مليار دوالر)

113,0-54,3-143,190,254,9200,635,7دول آسيا الصاعدة (1)

15,750,336,9112,267,024,840,4أمريكا الال تينية

17,516,96,930,028,521,045,9إفريقيا

58,948,025,8-11,643,3-3,72,0-الشرق األوسط 

52,3103,4118,8185,5154,76,447,1دول اوربا الوسطى والشرقية

52,528,3-226,5285,7262,0696,5129,5مجموع الدول الصاعدة والدول النامية

191,6251,7254,4411,2425,0279,0269,5إستثمارات مباشرة صافية

110,4-99,8-85,4-32,488,1-17,732,7إستثمارات المحفظة

130,8-231,6-210,1-17,21,239,9197,1التدفقات الصافية للرساميل الخاصة األخرى

8.1- رصيد ميزانية اإلدارة العامة بالنسبة للناتج الداخلي الخام (%)

9,0-10,1-4,6-2,2-2,3-3,3-4,1-الدول األكثر تقدما في العالم (2)    

10,0-12,5-5,9-2,8-2,2-3,2-4,3-الواليات المتحدة األمريكية

10,2-10,5-5,8-2,5-4,0-5,0-6,2-اليابان

6,6-6,2-1,8-0,6-1,2-2,5-2,9-منطقة " األورو"

4,6-4,2-0,1-0,5-1,5-3,3-3,8-ألمانيا

7,1-7,0-3,4-2,7-2,3-2,9-3,6-فرنسا

5,6-5,6-2,7-1,5-3,3-4,3-3,5-إيطاليا

12,5-12,3-3,8-0,31,02,02,2-إسبانيا

9.1 - نسبة الفائدة (%) (3)

  المدى القصير

2,304,545,364,821,430,750,75الواليات المتحدة األمريكية

0,100,070,570,850,750,450,40اليابان

2,162,493,734,682,890,950,90منطقة " األورو"

  المدى الطويل

4,204,404,704,042,223,504,00الواليات المتحدة

1,441,481,691,501,201,301,50اليابان

3,683,303,964,322,953,503,75منطقة " األورو"

10.1- نسبة البطالة (%)

6,56,25,85,45,88,29,3اإلقتصاديات المتقدمة (4)

5,55,14,64,65,89,310,1الواليات المتحدة األمريكية

4,74,44,13,84,05,46,1اليابان

3,73,73,53,33,23,83,6كوريا الجنوبية

9,09,08,37,57,69,911,7منطقة " األورو"

9,810,69,88,47,48,010,7ألمانيا

9,39,39,38,37,99,510,3فرنسا

11,09,28,58,311,318,220,2إسبانيا

المصادر:    World Economic Outlook ،  صندوق النقد الدولي، أكتوبر 2009
  (ت) : تـوقـعـات

(1) دول آسيا الصاعدة تضم دول القارية اآلسيوية، ما عدا دول الشرق األوسط، واليابان
(2) هذه المجموعة تضم حسب World Economic Outlook الدول التالية : الواليات المتحدة األمريكية، اليابان، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة 

(3) المصدر : BNP Paris Bas -يوليوز غشت 2009- 
(4) اإلقتصاديات المتقدمة تضم : منطقة األورو، الواليات المتحدة األمريكية، المملكة المتحدة، كندا، اليابان، إضافة إلى الدول المكونة للمجمع "إقتصاديات أخرى متقدمة"
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11.1  - التضخم (%)

0,11,1-2,02,32,42,23,2الدول األكثر تقدما في العالم (1)      

0,41,7-2,73,43,22,93,8الواليات المتحدة األمريكية

0,8-1,1-0,30,30,01,4-0,0اليابان

2,22,22,22,13,30,30,8منطقة " األورو"

0,30,9-3,13,43,62,84,1إسبانيا

2,31,91,91,63,20,31,1فرنسا

6,65,95,96,08,14,84,2أوروبا الوسطى والشرقية

8,68,29,68,810,46,26,8تركيا

4,13,84,25,47,53,03,4آسيا في طور النمو (2)

1,13,13,44,48,72,02,3الصين

3,62,82,22,54,72,62,5كوريا الجنوبية

3,84,26,26,48,38,78,4الهند

6,07,76,22,89,32,84,0الفلبين

6,66,35,35,47,96,15,2أمريكا الالتينية

4,49,610,98,88,65,65,0األرجنتين

5,95,04,35,57,04,63,8كولمبيا

1,13,13,44,48,72,02,3الشيلي

4,74,03,64,05,15,43,5المكسيك

9,24,76,48,17,97,57,4األرغواي

21,716,013,718,730,429,530,0فنزويال

7,17,28,311,215,08,36,6منطقة الشرق األوسط

8,18,84,211,011,716,28,5مصر

3,43,56,35,414,90,24,0األردن

2,91,53,13,04,43,93,2المغرب العربي

3,61,62,53,64,54,63,4الجزائر

0,71,03,32,03,92,02,0المغرب (3)

3,62,04,53,15,03,53,4تونس

12.1 - األسعار الدولية ألهم المواد 

37,853,464,371,197,061,576,5البترول (دوالر للبرميل) (4) 

38,042,044,270,9345,6130,0100,0الفوسفاط الخام (دوالر/طن) 

156,9152,4192,0255,2326,0230,0250,0القمح الصلب للواليات المتحدة األمريكية  (دوالر/طن)

15,621,832,622,228,228,029,0السكر (السوق الحرة) (دوالر/طن) 

20,72,3-0,8-4,10,58,85,0المواد األولية الفالحية (معدل التغير السنوي) 

30,56,2-8,0-34,622,456,217,4المعادن (معدل التغير السنوي) 

المصادر:    World Economic Outlook ،  صندوق النقد الدولي -  أكتوبر Commodity Prices Data  ،-2009, الـبنك الـدولي
  (ت) : تـوقـعـات

(1) هذه المجموعة تضم حسب World Economic Outlook الدول التالية : الوالات المتحدة األمريكية، اليابان، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة 
(2) دول آسيا في طور النمو تضم دول القارية اآلسيوية، ما عدا دول الشرق األوسط، واليابان، وكوريا الجنوبية، وهونغ كونغ، وسنغفورة والتايوان

(3) المصدر : المندوبية السامية للتخطيط إلى غاية 2008، وتوقعات مديرية الدراسات والتوقعات المالية بالنسبة لسنتي 2009 و 2010
(4) المـعدل السنوي لبترول بحر الشمال ودبــي وطـكساس
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(بالنسبة للسنة الماضية)(%) 1.23,07,82,75,65,33,5-تغير الناتج الداخلي الخام باألسعار التابثة
(%) تغير القيم المضافة باألسعار التابثة بالنسبة للسنة الماضية

2,4-20,016,623,5-11,121,1-القيمة المضافة للقطاع األول
3,5-20,816,324,0-13,525,3-منتجات الفالحة، القنص والخدمات الملحقة

10,119,0-19,3-21,2الصيد والمزروعات المائية
4,94,86,63,6القيمة المضافة للقطاع الثاني

5,9-7,41,69,1الصناعة اإلستخراجية
3,53,93,82,1الصناعة (دون احتساب صناعة تكرير البترول)

1,82,41,43,9الصناعة الغذائية والتبغ
0,4-0,01,32,4الصناعة النسيجية والجلدية 
1,33,9-12,61,1الصناعات التحويلية األخرى

0,5-3,08,06,7الصناعة الكيماوية  وشبه الكيماوية 
5,95,48,94,6الصناعة الميكانيكية والصناعة التقيلة والصناعة الكهربائية

8,53,28,75,3الطاقة
5,8-32,741,9-19,0صناعة تكرير البترول

7,76,95,85,9الكهرباء والماء
6,18,711,79,4 البناء واألشغال العمومية

6,35,26,14,1القيمة المضافة للقطاع الثالث (1)
4,04,62,54,5التجارة

7,88,74,10,8الفنادق والمطاعم
9,55,28,42,6النقل

5,410,410,48,7البريد والمواصالت
13,08,918,73,9األنشطة المالية والتأمينات

7,97,58,30,0الخدمات المقدمة للمقاوالت والخدمات الشخصية
4,83,22,43,9اإلدارة العمومية والضمان اإلجتماعي
6,62,68,08,7التربية، الصحة واألنشطة اإلجتماعية

9,08,917,53,2فرع تخيلي
5,65,46,54,22,74,4الناتج الداخلي الخام دون احتساب القطاع األولي

مساهمة أهم القطاعات في نمو الناتج الداخلي الخام باألسعار التابثة (بعدد النقط من نسبة النمو) :
3,07,82,75,65,33,5نسبة نموالناتج الداخلي الخام (%)

3,02,0-1,62,8-القيمة المضافة للقطاع األول
2,91,8-1,83,0-منتجات الفالحة، القنص والخدمات الملحقة

0,10,2-0,2-0,2الصيد والمزروعات المائية
1,31,21,60,9القيمة المضافة للقطاع الثاني

0,1-0,10,00,2الصناعة اإلستخراجية
0,50,60,50,3الصناعة (دون احتساب صناعة تكرير البترول)

0,10,10,10,1الصناعة الغذائية والتبغ
0,00,00,10,0الصناعة النسيجية والجلدية 
0,20,00,00,1الصناعات التحويلية األخرى

0,10,30,20,0الصناعة الكيماوية  وشبه الكيماوية 
0,20,10,20,1الصناعة الميكانيكية والصناعة التقيلة والصناعة الكهربائية

0,20,10,20,1الطاقة
0,10,10,0-0,0صناعة تكرير البترول

0,20,20,10,2الكهرباء والماء
0,30,50,70,6 البناء واألشغال العمومية

3,12,73,12,1القيمة المضافة للقطاع الثالث (1)
0,40,50,30,5التجارة

0,20,20,10,0الفنادق والمطاعم
0,30,20,30,1النقل

0,20,30,30,3البريد والمواصالت
0,60,51,00,2األنشطة المالية والتأمينات

1,01,01,10,0الخدمات المقدمة للمقاوالت والخدمات الشخصية
0,40,30,20,3اإلدارة العمومية والضمان اإلجتماعي
0,60,20,70,8التربية والصحة واألنشطة اإلجتماعية

0,2-0,8-0,4-0,4-فرع تخيلي
4,24,24,93,2الناتج الداخلي الخام دون احتساب القطاع األولي

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقا من معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى حدود 2008
(2) مع احتساب الخدمات غير القابلة للمتاجرة المقدمة من طرف اإلدارات العمومية

         (ت)    توقعات مديـرية الدراسات والتوقعات المالية
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2.2527679577344616254688843739522780579-الناتج الداخلي الخام باألسعار الجارية (بمليون درهم)

473956517948545693619632مجموع القيم المضافة (بمليون درهم)
69565874827492890690القيمة المضافة للقطاع األول

62932811476871682969منتجات الفالحةوالقنص والخدمات الملحقة
6633633562127721الصيد والمزروعات المائية
133749140631149052187866القيمة المضافة للقطاع الثاني

8994105341315545121الصناعة اإلستخراجية
77166812028207486996الصناعة (دون احتساب صناعة تكرير البترول)

20609228471860121327الصناعة الغذائية والتبغ
14898166421689216586الصناعة النسيجية والجلدية 
984297091023011981الصناعات التحويلية األخرى

17424174681970820183الصناعة الكيماوية  وشبه الكيماوية 
14393145361664316919الصناعة الميكانيكية والصناعة التقيلة والصناعة الكهربائية

16067159831659017086الطاقة
14841296841963صناعة تكرير البترول

14583146871574916123الكهرباء والماء
31522329123723338663 البناء واألشغال العمومية

270642289835321713341076القيمة المضافة للقطاع الثالث (1)
56454609566505870597التجارة

12963132651629416278الفنادق والمطاعم
17961183572326423897النقل

16561181341988721365البريد والمواصالت
26859302313644439133األنشطة المالية والتأمينات

66995741828567489771الخدمات المقدمة للمقاوالت والخدمات الشخصية
47917506645191054000اإلدارة العمومية والضمان اإلجتماعي
48144499975427159360التربية والصحة واألنشطة اإلجتماعية

33325-31089-25951-23212-فرع تخيلي
404391430466470765528942القيمة المضافة دون احتساب القطاع األولي

البنية بالنسبة  لمجموع القيم المضافة باألسعار الجارية (%) : 
14,716,913,714,6القيمة المضافة للقطاع األول

13,315,712,613,4منتجات الفالحة والقنص والخدمات الملحقة
1,41,21,11,2الصيد والمزروعات المائية
28,227,227,330,3القيمة المضافة للقطاع الثاني

1,92,02,47,3الصناعة اإلستخراجية
16,315,715,014,0الصناعة (دون احتساب صناعة تكرير البترول)

4,34,43,43,4الصناعة الغذائية والتبغ
3,13,23,12,7الصناعة النسيجية والجلدية 
2,11,91,91,9الصناعات التحويلية األخرى

3,73,43,63,3الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية 
3,02,83,02,7الصناعة الميكانيكية والصناعة التقيلة والصناعة الكهربائية

3,43,13,02,8الطاقة
0,30,30,20,2صناعة تكرير البترول

3,12,82,92,6الكهرباء والماء
6,76,46,86,2 البناء واألشغال العمومية

57,156,059,055,0القيمة المضافة للقطاع الثالث (1)
11,911,811,911,4التجارة

2,72,63,02,6الفنادق والمطاعم
3,83,54,33,9النقل

3,53,53,63,4البريد والمواصالت
5,75,86,76,3األنشطة المالية والتأمينات

14,114,315,714,5الخدمات المقدمة للمقاوالت والخدمات الشخصية
10,19,89,58,7اإلدارة العمومية والضمان اإلجتماعي
10,29,79,99,6التربية والصحة واألنشطة اإلجتماعية

5,4-5,7-5,0-4,9-فرع تخيلي
85,383,186,385,4القيمة المضافة دون احتساب القطاع األولي

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقا من معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى حدود 2008

         (ت)    توقعات مديـرية الدراسات والتوقعات المالية

(1) مع احتساب الخدمات غير القابلة للمتاجرة المقدمة من طرف اإلدارات العمومية
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3.2- موارد و استخدامات السلع والخدمات بالحجم ( أسعار السنة الماضية)

3,07,82,75,6الناتج الداخلي الخام
9,68,215,010,9الواردات من السلع والخدمات

2,65,93,98,3اإلستهالك النهائي الداخلي 
3,52,94,44,8اإلدارات العمومية 

2,36,93,89,4األسر  
7,49,714,311,7       التكوين الخام للرأسمال الثابت 
1,1-13,311,65,2       الصادرات من السلع والخدمات

مساهمة عناصر الطلب في النمو اإلقتصادي (بعدد نقط نسبة النمو)

3,07,82,75,6الناتج الداخلي الخام
3,33,16,04,9الواردات من السلع والخدمات

2,04,53,06,4اإلستهالك النهائي الداخلي 
0,70,60,80,9اإلدارات العمومية 

1,34,02,25,5األسر  
1,92,74,03,7       التكوين الخام للرأسمال الثابت 
0,4-3,93,71,8       الصادرات من السلع والخدمات

4.2- موارد واستخدامات السلع والخدمات باألسعار الجارية (بمليون درهم)
527679577344616254688843739522780579الناتج الداخلي الخام

200071229084276477346119283604307096الواردات من السلع والخدمات
405282439067472242531928567304607217اإلستهالك النهائي الداخلي 

102110107071112234118336124145130088اإلدارات العمومية 
303172331996360008413592443159477129األسر  

145256162456192573227902244002266962       التكوين الخام للرأسمال الثابت 
1271-669974467614223289803تغير المخزونات

170513197459220302252804202016214769       الصادرات من السلع والخدمات

 نسبة نموعناصر الطلب حسب األسعار الجارية (%)

4,59,46,711,87,45,6الناتج الداخلي الخام

18,18,3-15,414,520,725,2الواردات من السلع والخدمات

5,88,37,612,66,77,0اإلستهالك النهائي الداخلي 

8,34,94,85,44,94,8اإلدارات العمومية 

5,09,58,414,97,17,7األسر  

9,411,818,518,37,19,4       التكوين الخام للرأسمال الثابت 

20,16,3-15,015,811,614,8       الصادرات من السلع والخدمات

 عناصر الطلب بالنسبة للناتج الداخلي الخام حسب األسعار الجارية (%)

37,939,744,950,238,339,3الواردات من السلع والخدمات

76,876,076,677,276,777,8اإلستهالك النهائي الداخلي 

19,418,518,217,216,816,7اإلدارات العمومية 

57,557,558,460,059,961,1األسر  

27,528,131,233,133,034,2       التكوين الخام للرأسمال الثابت

0,2-1,31,31,23,21,3تغير المخزونات

32,334,235,736,727,327,5       الصادرات من السلع والخدمات

70,273,980,686,965,766,9معدل انفتاح اإلقتصاد الوطني على الخارج (%) (1) 

35,937,641,144,334,535,2نسبة الواردات في الطلب الداخلي  (%) (2)
28,829,432,536,334,334,0معدل اإلستثمار الخام (3)

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقا من معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى حدود 2008
(1) مجموع الصادرات والواردات من السلع والخدمات بالنسبة للناتج الداخلي الخام باألسعار الجارية 

(2) الواردات من السلع والخدمات بالنسبة للطلب الداخلي من السلع والخدمات, يمكن اعتباره كمعدل انفتاح السوق الداخلي على المنتوجات األجنبية
(3) التكوين الخام للرأسمال الثابت + تغير المخزونات)/الناتج الداخلي الخام

(ت)    توقعات مديـرية الدراسات والتوقعات المالية
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5.27,49,714,311,7- التكوين الخام للرأسمال الثابت  (النمو بالنسبة للسنة الماضية)

10,115,1-3,6-15,6-منتجات الفالحة والصيد والخدمات الملحقة

11,88,515,114,7مواد الصناعة

5,29,115,69,2مواد البناء واألشغال العمومية

6,331,37,210,6مواد الخدمات

مساهمة المواد في نمو التكوين الخام للرأسمال الثابت (بعدد النقط من نسبة النمو)

0,20,3-0,1-0,4-منتجات الفالحة، الصيد والخدمات الملحقة

4,83,56,26,1مواد الصناعة

2,74,77,94,7مواد البناء واألشغال العمومية

0,31,50,40,6مواد الخدمات

6.2145256162456192573227902244002266962- التكوين الخام للرأسمال الثابت حسب األسعار الجارية  (بمليون درهم)

3326350832254181منتجات الفالحة، الصيد والخدمات الملحقة

60219670818016698053مواد الصناعة

745428180097526111663مواد البناء واألشغال العمومية

7169100671165614005مواد الخدمات

9,411,818,518,37,19,4نسبة النمو (%) :

8,129,6-2,35,5-منتجات الفالحة، الصيد والخدمات الملحقة

11,611,419,522,3مواد الصناعة

8,69,719,214,5مواد البناء واألشغال العمومية

6,740,415,820,2مواد الخدمات

   البنية (%) :

2,32,21,71,8منتجات الفالحة والصيد والخدمات الملحقة

41,541,341,643,0مواد الصناعة

51,350,450,649,0مواد البناء واألشغال العمومية

4,96,26,16,1مواد الخدمات

7.2568752624695671621746619790080832047- الدخل القومي الخام المتوفر باألسعار الجارية (بماليين الدراهم)
الموارد

520911569124608224678525الدخل القومي الخام
527679577344616254688843739522780579الناتج الداخلي الخام

10318-8030-8220-6768-دخل الماكية الصافي الوارد من الخارج
47841555716339768094التحويالت العادية الصافية الواردة من الخارج

اإلستخدامات
405282439067472242531928567304607217نفقات اإلستهالك النهائي

303172331996360008413592443159477129األسر
102110107071112234118336124145130088اإلدارات العمومية 
163470185628199379214691222776224830اإلدخار القومي الخام

5,49,87,511,25,85,3نسبة نمو الدخل القومي الخام المتوفر باألسعار الجارية (%) :
الموارد

5,09,36,911,6الدخل القومي الخام
4,59,46,711,87,45,6الناتج الداخلي الخام

2,328,5-22,721,5-دخل الماكية الصافي الوارد من الخارج
10,416,214,17,4التحويالت العادية الصافية الواردة من الخارج

اإلستخدامات
5,88,37,612,66,77,0نفقات اإلستهالك النهائي

5,09,58,414,97,17,7األسر
8,34,94,85,44,94,8اإلدارات العمومية 
4,313,67,47,73,80,9اإلدخار القومي الخام

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقاً من معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى حدود سنة 2008

         (ت) توقعات مديـرية الدراسات والتوقعات المالية
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بنية الدخل القومي الخام المتوفر باألسعار الجارية (%)

71,370,370,371,271,873,0النسبة الحدية لإلستهالك (%) (1) 

53,353,153,655,456,157,3اإلدارات العمومية 

18,017,116,715,815,715,6األسر المقيمة

28,729,729,728,828,227,0ا إلدخار القومي الخام  (%)(2)
31,032,232,431,230,128,8ا إلدخار القومي الخام بالنسبة للناتج الداخلي الخام  (%)
8.2-حساب الرأسمال القومي باألسعار الجارية (بماليين الدراهم)

163420185547199353214674الموارد

163470185628199379214691222776224830اإلدخار القومي الخام

17-26-81-50-صافي التحويالت الرأسمالية الواردة من باقي العالم 

163420185547199353214674اإلستخدامات

145256162456192573227902244002266962التكوين الخام للرأسمال الثابت
1271-669974467611223289803تغير المخزونات

35556-831-1146515645القدرة (+) أو الحاجة(-) للتمويل

5,2-0,1-2,22,7القدرة (+) أو الحاجة للتمويل (-) بالنسبة للناتج الداخلي الخام  (%)

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقاً من معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى حدود سنة 2008

(1) اإلستهالك النهائي الوطني بالنسبة  للدخل القومي الخام المتوفر

         (ت)    توقعات مديـرية الدراسات والتوقعات المالية

190



المؤشرات القطاعية - 3          

2004/052005/062006/072007/082008/09

1.3- الفالحة والصيد البحري
الفالحة

228,4375,4223,1251,0معدل التساقطات على الصعيد الوطني (مم)

المساحات المزروعة حسب أهم الزراعات (بماليين الهكتارات)

53925584484553095160الحبوب
10591069843928969القمح الصلب
19072038172919302009القمح الطري

21802189199321812183الشعير
246244228219الذرة

351373371373251القطنيات
72495848الحبوب الزيتية
52293626عباد الشمس

20202021الفول السوداني
190171168172المزروعات الصناعية

70495158الشمندر
13141917قصب السكر

7134726064686643المساحات المزروعة اإلجمالية
898889518960المساحة القابلة للزراعة

79,481,172,2المساحة المزروعة بالنسبة للمساحة القابلة للزراعة (%)
إنتاج أهم المزروعات (بألف قنطار)

42699922682496053219101600الحبوب
94072095551381240020300القمح الصلب
2102442313106882529543400القمح الطري

110212535176251353237800الشعير
50129749491210الذرة

1487332214181956القطنيات
652529840747الحبوب الزيتية
18283322323عباد الشمس

470446496410الفول السوداني
40885354833548338383المزروعات الصناعية

33015255202484029257الشمندر
7870996693399126قصب السكر

مردود أهم الزراعات (%)

7,916,55,210,019,7الحبوب
8,919,66,113,421,0القمح الصلب
11,020,86,213,121,6القمح الطري

5,111,63,86,217,3الشعير
2,012,24,25,5الذرة

4,28,93,85,2القطنيات
9,110,714,415,6الحبوب الزيتية
3,52,98,912,7عباد الشمس

24,122,325,219,7الفول السوداني
214,7207,9211,7222,9المزروعات الصناعية

475,0517,7491,4508,8الشمندر
591,7695,0485,6540,0قصب السكر

6232696568786913إنتاج زراعات الخضر (بألف طن)
بما في ذلك : 

15,227,918,019,0الطماطم
23,724,420,922,2البطاطس

المصادر :  مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقاً من معطيات

- وزارة الفالحة والصيد البحري

- المندوبية السامية للتخطيط
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          3 - المؤشرات القطاعية (تابع 1) 

2004/052005/062006/072007/08
1320126512851238إنتاج الحوامض (بألف طن)

بنية استعمال الحوامض (%)
62,957,152,353,0اإلستهالك المحلي

37,142,945,447,0التصدير
27,623,821,921,2معدل استهالك الفرد من الحوامض (كلغ للفرد في السنة)

2005200620072008تربية الماشية
24925253702504925010عدد رؤوس الماشية (باأللف) (دورة مارس-أبريل)

2722275527812814البقر
16872172601698417078الغنم

5332535552845118الماعز
187190200206الذبائح المراقبة

127129143148البقر
42424142الغنم

14161413الماعز
الصيد البحري

أسطول الصيد البحري
2970298729933013عدد السفن

84,985,085,085,0نسبة الصيد الساحلي (%)
253456257556259797263643الحمولة (بالبرميل)

42,943,644,344,6نسبة الصيد الساحلي (%)
إنتاج الصيد البحري الوطني

10388818911017الكمية (بألف طن)
83,479,776,476,6نسبة الصيد الساحلي (%)

6756658164548201القيمة (بمليون درهم)
45,041,439,042,0نسبة الصيد في أعالي البحار (%)

6,57,57,28,1السعر المتوسط (درهم للكلغ)
3,95,05,15,5الصيد الساحلي

26,830,128,430,7الصيد في أعالي البحار
بنية استعمال منتجات الصيد الساحلي  حسب الكمية (%)

35,847,344,138,8اإلستهالك المحلي
16,124,221,516,5التصبير
5,86,35,38,0التثليج

41,421,128,034,9فضالت السمك

2.32005200620072008- المـعادن
إنتاج واستعمال الفوسفاط ( بألف طن)

27254273862783425823اإلنتاج التجاري
138881383414007المبيعات المحلية

13385133991420411824التصدير
إنتاج وتصدير الحامض الفسفوري

3390340934562771اإلنتاج (بألف طن)
2164206421331530التصدير (بألف طن)

68806999817521096التصدير (بمليون درهم)
31793391383313786السعر المتوسط عند التصدير(درهم للطن)

49,148,951,045,8معدل تصدير الفوسفاط (1)

رقم المعامالت عند التصديرلمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط
16202175082226951378 (بمليون درهم)

71,871,072,865,5نسبة مشتقات الفوسفاط (%)

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقاً من معطيات
- وزارة الفالحة والصيد البحري

- وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

- المندوبية السامية للتخطيط

- المكتب الوطني للصيد البحري

- المكتب الشريف للفوسفاط

(1) نسبة التصدير من اإلنتاج القابل للمتاجرة
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المؤشرات القطاعية (تابع 2)  - 3          

2005200620072008
1,9-6,78,54,0     معدل نمو الرقم اإلستداللي لإلنتاج المعدني (%)

2,0-5,2-3,34,9المعادن الحديدية
1,8-6,88,74,4المعادن غير الحديدية

3.3-الطاقـــة والماء
نشاط  قطاع الطاقة (بألف طن مقابل بترول)

466526475491اإلنتاج المحلي
البنية (%)

78,878,472,172,1الكهرباء من أصل مائي
11,59,115,315,7الكهرباء من أصل ريحي

9,712,612,612,2النفط الخام
133591397215360اإلستيراد

البنية (%)
1,63,85,9الكهرباء

29,127,826,5الفحم الحجري
49,144,840,7النفط الخام

20,223,726,9المنتجات النفطية
12313130571384314841اإلستهالك

البنية (%)
5,17,69,610,3الكهرباء من أصل مائي

30,229,728,225,6الفحم الحجري
61,659,158,360,4المنتجات النفطية
3,13,73,93,6الغاز الطبيعي

11848125311336714350العجز الطاقي
(1)   (%) 96,296,096,697,6معدل  اإلعتماد على الواردات من الطاقة 

(%) 3,32,9-16,33,5   معدل نمو الرقم اإلستداللي إلنتاج  الكهرباء 

19518211052260823994اإلنتاج المحلي للكهرباء (بمليون كيلواط)
33,028,126,927,9حصة المكتب الوطني للكهرباء (%)

28,224,023,024,0بما في ذلك : الكهرباء الحرارية (%)
62,662,457,654,3إنتاج ذو امتياز

17628192602050221711استهالك الكهرباء  (بمليون كيلواط)
بما في ذلك :  (%)

51,953,654,955,3الموزعة من طرف المكتب الوطني للكهرباء
48,146,445,144,7المبيعات االجمالية للموزعين

استهالك الطاقة الكهربائية الموزعة من طرف المكتب الوطني للكهرباء 
9153103281128412009 (بمليون كيلواط)

5825650171187503الجهد العالي والمتوسط
3328382741664506الجهد المنخفض

استغالل المياه الصالحة للشرب بالوسط القروي
753767794انتاج المكتب الوطني للمياه الصالحة للشرب (بمليون متر مكعب)

661665683مبيعات المكتب الوطني للمياه الصالحة للشرب (بمليون متر مكعب)
41,954,748,4معدل ملء السدود(%)

57,774,670,3سد الوحدة
19,318,217,3سد المسيرة

46,264,749,6سد بين الويدان
51,467,946,1سد ادريس األول

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقاً من معطيات
- وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

- المندوبية السامية للتخطيط
- المكتب الوطني للكهرباء

- المكتب الوطني للمياه الصالحة للشرب

(1) نسبة العجز الطاقي بالنسبة لإلستهالك
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4.3- الصنـاعات التحـويلية 

209559241789268996اإلنتاج الصناعي  (بمليون درهم)
11,715,411,3نسبة النمو (%)

البنية حسب قطاعات النشاط اإلقتصادي (%)

29,528,228,4الصناعة الغذائية

12,011,010,4صناعة النسيج والجلد

39,840,139,1الصناعة الكيما وية والشبه الكيماوية

12,713,814,5الصناعة الميكانيكية والصناعة  التقيلة

6,17,07,6الصناعة الكهربائية واإللكترونية
نسبة القيمة المضافة من اإلنتاج المحلي حسب قطاعات النشاط اإلقتصادي 

(%)32,027,127,5

39,730,729,4الصناعة الغذائية

38,436,636,0صناعة النسيج والجلد

26,823,126,6الصناعة الكيما وية والشبه الكيماوية

26,124,722,9الصناعة الميكانيكية والصناعة  التقيلة

28,625,722,6الصناعة الكهربائية واإللكترونية
19,523,724,4نسبة اإلستثمار من القيمة المضافة حسب قطاعات النشاط اإلقتصادي (%)

11,913,415,4الصناعة الغذائية

16,115,116,7صناعة النسيج والجلد

23,740,436,7الصناعة الكيما وية والشبه الكيماوية

37,314,817,3الصناعة الميكانيكية والصناعة  التقيلة

19,223,523,5الصناعة الكهربائية واإللكترونية
26,125,827,5نسبة الصادرات من اإلنتاج المحلي حسب قطاعات النشاط اإلقتصادي (%)

16,715,715,4الصناعة الغذائية

66,465,864,4صناعة النسيج والجلد

20,618,823,1الصناعة الكيما وية والشبه الكيماوية

10,915,116,2الصناعة الميكانيكية والصناعة  التقيلة

60,664,766,7الصناعة الكهربائية واإللكترونية

تغير الرقم اإلستداللي لإلنتاج الصناعي حسب قطاعات النشاط
5,45,24,51,9 اإلقتصادي (%)

3,83,01,23,8الصناعة الغذائية

2,3-3,69,20,2صناعة النسيج والجلد

1,23,9-4,42,5الصناعة الكيماوية  والشبه الكيماوية

7,3-10,45,07,4الصناعة الميكانيكية والصناعة الثقيلة

0,85,11,7-2,6الصناعة الكهربائية واإللكترونية

نشاط صناعة السكر (بألف طن)
394935483280معالجة المزروعات السكربة
316225522352بما في ذلك : الشمندر

472401425اإلنتاج المحلي

5411094بما في ذلك : المستخرج من قصب السكر

614659746751الواردات من السكر المكرر

107010941100استهالك السكر

المصادر : حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقاً من معطيات :
- وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

- المندوبية السامية للتخطيط
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نشاط المطاحن الصناعية (بألف قنطار)

397314231443280سحق القمح

328273466435504بما في ذلك : القمح الصلب

نشاط الصناعة الزيتية (بالطن)

50000750007500085000اإلنتاج

310002100039834441التصدير

62,028,05,35,2نسبة الصادرات من اإلنتاج المحلي (%)

نشاط صناعة الحليب 

3500950010000القدرة اإلنتاجية (بألف لتر)

141015711500إنتاج الحليب الطري (بمليون لتر)

88311001162كمية الحليب المعالج (بمليون لتر)

62,670,077,5نسبة كمية الحليب المعالج من اإلنتاج اإلجمالي (%)
6396584000103783121511حجم مبيعات السيارات داخل السوق المحلي

5.3- البناء واألشغال العمومية 

نشاط صناعة اإلسمنت 

98138358531استيراد اإلسمنت المائي (بألف طن)

10289113571278712787مبيعات اإلسمنت اإلجمالية (بألف طن)

505705005254065عدد رخص البناء

البنية(%)

13,615,014,4عمارات

5,85,54,5فيالت

72,072,173,4سكنى مغربية

7,56,56,7بنايات صناعية و تجارية

0,40,40,5بنايات إدارية

0,60,60,5بنايات أخرى

117311451151الثمن المتوسط للمتر المربع (بالدرهم)

112311941174عمارات

112814401513فيالت

155711061113سكنى مغربية

127711271152بنايات صناعية و تجارية

126715661596بنايات إدارية

149212551324بنايات أخرى
568762156248المساحة المبنية (ألف م2)

155491745017056المساحة المسقفة (ألف م2)

197252298822239القيمة المتوقعة (مليون درهم)

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقاً من معطيات :
- وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

- المندوبية السامية للتخطيط
- الجمعية المهنية لشركات اإلسمنت

- المكتب الوطني البيمهني للحبوب والقطاني
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6.3- النقـــــل
35,536,735,7شبكة الطرق المشيدة والمعبدة (بمليون كم)

2013,12125,22261,2عدد السيارات المتنقلة (باآلالف)
72,572,072,0نسبة السيارات السياحية (%)

54,955,759,7رواج السيارات (بمليون سيارة في اليوم)
35,238,6الطرق الوطنية
12,212,8الطرق الجهوية
7,48,3الطرق الرئيسية

الطرق السيارة
611639813961طول الطرق (كم)

2446383733704404حجم اإلستثمارات (بمليون درهم)
64081010861256رقم المعامالت (بمليون درهم)

9714104861108711368رواج السيارات (بمليون سيارة في اليوم)
نقل المسافرين  (بالأللف)

21006235002610027500النقل السككي
9192105061224812866النقل الجوي

14,615,212,28,7نسبة الرحالت منخفضة التكلفة (شارتر) (%)
نقل البضائع  (بألف طن)

20281197981683221250المكتب الوطني للنقل
35207355063608831600النقل السككي
67485668237271766070النقل البحري
56616763النقل الجوي
51559544925892466852عدد حوادث السير

30,429,227,625,0معدل خطورة حوادث السير (%)
808818640593102103359عدد الضحايا
3617375438384044القتلى

12035121341240612670عدد الضحايا ذوو الجروح الخطيرة
65229705177685886645عدد الضحايا ذوو الجروح الخفيفة

30,429,227,625,0نسبة خطورة حوادث السير (%)

7.3- السياحـــة 
124270133230143221152936الطاقة اإليوائية للفنادق (بعدد االسرة)

47,049,048,049,0نسبة التوافد على الفنادق (%)
3056357240314212الوافدون من السياح األجانب غير المغاربة ( باآلالف)

11,916,912,84,5نسبة النمو (%)
البنية حسب أهم مناطق الوفود (%)

43,841,539,840,5فرنسا
12,113,113,414,1إسبانيا
4,74,24,04,3ألمانيا
4,03,94,03,9إيطاليا

2,72,62,72,6الواليات المتحدة األمريكية
5,75,65,65,9الدول العربية

5843655874087879المسافرون العابرون للحدود المغربية  ( باآلالف)
بما في ذلك (%) : 

50,247,745,545,6المغاربة المقيمون في الخارج
49,852,354,554,4السياح األجانب

15216163271689416462الليالي السياحية في الفنادق المصنفة ( باآلالف)
البنية (%)

80,681,781,179,4السياحة الدولية
19,418,318,920,6السياحة الداخلية

40967524865867455403المداخيل السياحية ( بمليون درهم)

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقاً من معطيات :
- وزارة السياحة والصناعة التقليدية

- المندوبية السامية للتخطيط
- المكتب الوطني للنقل، المكتب الوطني للسكك الحديدية، 

- المكتب الوطني للمطارات، الخطوط الملكية المغربة، مكتب استغالل الموانئ
- اإلدارة العامة لألمن الوطني
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8.3- المواصالت السلكية والالسلكية 

13699172712242325807عدد المنخرطين (باأللف) (1)
1341126623942991الهاتف القار

12358160052002922816الهاتف المحمول
45,456,672,782,8كثافة الهاتف القار والمحمول (%) (2)

4,44,27,89,6الهاتف القار
41,052,564,973,2الهاتف المحمول

9.3- التأمينات

13157147311772119746رقم معامالت شركات التأمين (بمليون درهم)
24,828,033,133,2نسبة تأمين الحياة و تأمين الرسملة (%)

74,871,866,666,4نسبة التأمين غير تأمين الحياة (%)
35,433,130,630,3بما في ذلك : التأمين على السيارات

13,313,112,612,5   التأمين على الحوادث الجسمانية

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقاً من معطيات :
- وزارة السياحة والصناعة التقليدية

- المندوبية السامية للتخطيط
- مكتب الصرف

- الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت
- مديرية التأمينات واإلحتياط اإلجتماعي

(1) يضم المنخرطين في شبكتي الهاتف المحمول التصاالت المغرب وميديتيل
(2) عدد المنخرطين بالنسبة لعدد السكان
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1.4 التجارة الخارجية

99265111979125517154493تطور الصادرات اإلجمالية (بمليون درهم)
12,812,123,1-نسبة النمو (%)

9,014,16,6-المواد الغذائية

5,45,35,7--بما في ذلك : - الحوامض

13,45,911,1-   - منتوجات البحر (1)

10,733,016,3--الطاقة و زيوت التشحيم

14,66,682,6-المواد الخام

9,720,448,3-أنصاف المنتجات

9,226,4127,7-مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (2)

41,717,410,9-مواد التجهيز

6,7-11,22,9-مواد اإلستهالك

14,511,919,0-المواد المصنعة (3)

البنية (%)

19,618,919,216,7المواد الغذائية

3,12,62,42,1بما في ذلك : - الحوامض

9,39,38,88,0   - منتوجات البحر

2,41,92,22,1الطاقة و زيوت التشحيم

10,610,710,215,2المواد الخام

27,126,328,334,1أنصاف المنتجات

16,315,817,832,9مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (2)

8,510,711,210,1مواد التجهيز

31,731,328,721,8مواد اإلستهالك

67,368,368,265,9المواد المصنعة (3)

حصة أهم الشركاء اإلقتصاديين في الصادرات (%)

72,871,869,956,4اإلتحاد األوروبي (15 دولة)

30,029,027,920,0بما في ذلك : - فرنسا

20,020,220,417,8 - إسبانيا

6,36,15,13,4 - المملكة المتحدة

5,05,05,24,7 - إيطاليا

3,23,13,02,1 - ألمانيا

4,04,03,96,6الهند

2,62,02,43,9الواليات المتحدة األمريكية

1,31,61,61,6إتحاد المغرب العربي

1,00,81,01,1اليابان

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقاً من معطيات مكتب الصرف إلى حدود 2008
         (ت)    توقعات مديـرية الدراسات والتوقعات المالية

(1) منتجات البحر : السمك الطري المملح والمنشف ،  قشريات رخويات ومحارات، مصبرات السمك
(2) الفوسفاط، األسمدة الطبيعية ، والحامض الفوسفوري

(3) أنصاف المنتجات والمنتجات النهائية للتجهيز واإلستهالك
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184380210554261288321931تطور الواردات اإلجمالية (بمليون درهم)
14,224,123,2-نسبة النمو (%)

1,373,319,2--المواد الغذائية

25,6204,532,2--بما في ذلك : - القمح

13,720,232,3-الطاقة و زيوت التشحيم

5,14,3-بما في ذلك : - البترول

5,624,966,4-المواد الخام

20,821,013,9-أنصاف المنتجات

21,918,927,2-مواد التجهيز 

9,219,28,6-مواد اإلستهالك
البنية (%)

8,57,310,29,9المواد الغذائية

2,31,53,63,9بما في ذلك : - القمح

21,421,320,722,2الطاقة و زيوت التشحيم

13,012,010,09,6بما في ذلك : - البترول

6,56,06,18,2المواد الخام

22,223,522,921,1أنصاف المنتجات

20,922,321,422,0مواد التجهيز 

20,419,518,716,5مواد اإلستهالك

حصة أهم الشركاء اإلقتصاديين في الواردات (%)

44,950,851,148,8اإلتحاد األوروبي (15 دولة)

15,917,616,015,0بما في ذلك : - فرنسا

10,211,411,211,1 - إسبانيا

6,06,36,46,7 - إيطاليا

4,84,65,04,6 - ألمانيا

2,22,12,72,8 - المملكة المتحدة

3,34,55,95,0الواليات المتحدة األمريكية

6,66,65,56,8المملكة العربية السعودية

2,72,93,62,7إتحاد المغرب العربي

85,286,279,773,0معدل التغطية التجارية من السلع والخدمات (%)
53,853,248,048,0معدل التغطية التجارية من السلع (%)

66,966,359,260,4 الميزان التجاري دون احتساب الطاقة

124,4137,490,480,9 الميزان التجاري للمواد الغذائية

65,759,759,477,3 الميزان التجاري ألنصاف المنتجات

21,925,525,221,9 الميزان التجاري لمواد التجهيز

83,885,473,763,4 الميزان التجاري لمواد اإلستهالك

16,117,122,024,3العجز التجاري الخام بالنسبة للناتج الداخلي الخام (%)

7,57,88,810,4الفاتورة الطاقية بالنسبة للناتج الداخلي الخام (%)

39,840,143,046,2الفاتورة الطاقية بالنسبة للصادرات (%)

7,38,19,110,3استيراد مواد التجهيز بالنسبة للناتج الداخلي الخام (%)

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقاً من معطيات مكتب الصرف إلى حدود 2008
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2.4- ميزان األداءات بالنسبة للناتج الداخلي الخام 

5,2-0,1-1,82,2رصيد الحساب الجاري

7,89,19,58,0مداخيل األسفار

0,6-0,5-0,7-0,6-المداخيل الصافية لإلستثمارات

9,19,610,29,9التحويالت الجارية الصافية

2,92,72,74,0رصيد حساب الرأسمال و العمليات المالية

3.428903299544137932526- اإلستثمارات والقروض األجنبية (بمليون درهم)

92,487,091,783,2حصة اإلستثمارات األجنبية المياشرة (%)
21,4-84,33,638,1نسبة النمو (%)

البنية حسب أهم الدول  المساهمة(%)

70,531,135,545,1فرنسا

5,525,114,919,0إسبانيا

2,64,310,913,9اإلمارات العربية المتحدة

2,97,96,98,8الواليات المتحدة

3,110,34,55,7بلجيكا+اللوكسمبورغ

15,321,327,37,5دول أخرى
البنية حسب أهم القطاعات (%)

10,726,632,418,9السياحة

8,714,520,029,4العقار

10,332,28,65,2الصناعة

55,46,08,21,8اإلتصاالت

2,85,74,717,9األبناك

12,214,926,126,8قطاعات أخرى

4.4- الدين الخارجي 

22,020,119,819,4 حجم الدين الخارجي الكلي بالنسبة للناتج الداخلي الخام

13,111,310,710,0حجم الدين الخارجي للخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام

8,98,89,19,5حجم الدين المضمون بالنسبة للناتج الداخلي الخام

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطالقاً من معطيات مكتب الصرف إلى حدود 2008
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النقد والقروض و األسعار  -5          

2005200620072008

1.5- النقد 

474818555525644765714668تطور المجمع النقدي M3 (بمليون درهم)

89364108601119844127877النقود اإلئتمانية

227213262686327743353649النقود الكتابية

59147650777204879368التوظيفات تحت الطلب

99094119161125130153774التوظيفات ألجل محدد

37973578295073742867تطور التوظيفات السائلة (بمليون درهم)

512791613354695502757535السيولة اإلجمالية لإلقتصاد (بمليون درهم)
(%) M3 14,017,016,110,8نسبة نمو المجمع النقدي

12,121,510,46,7النقود اإلئتمانية

15,915,624,87,9النقود الكتابية

11,810,010,710,2التوظيفات تحت الطلب

12,920,35,022,9التوظيفات ألجل محدد
15,5-12,3-1,652,3-نسبة نموالتوظيفات السائلة (%)

12,719,613,48,9نسبة نموالسيولة اإلجمالية لإلقتصاد (%)
(%) M3 بنية المجمع النقدي

18,819,518,617,9النقود اإلئتمانية

47,947,350,849,5النقود الكتابية

12,511,711,211,1التوظيفات تحت الطلب

20,921,519,421,5التوظيفات ألجل محدد

(%) M3 نسبة نمو مقابالت المجمع النقدي

5,3-14,915,09,3الموجودات الخارجية الصافية

10,212,923,419,2االئتمان الداخلي االجمالي

6,60,22,71,1الديون على الخزينة

11,116,328,522,9القروض المقدمة لإلقتصاد 
مقابل الموجودات في الحسابات على دفاتر لدى 

13,110,711,87,9صندوق التوفيرالوطني

13,528,630,0-1,2الموارد ذات الطابع غير النقدي

12,017,622,717,7االئتمان الداخلي ذو الطابع النقدي
(%) M3 بنية مقابالت المجمع النقدي

34,934,332,327,6الموجودات الخارجية الصافية

16,314,012,411,3الديون على الدولة

61,561,167,775,0القروض المقدمة لإلقتصاد 

67,968,272,176,6االئتمان الداخلي ذو الطابع النقدي

50,549,250,555,7التوظيفات ألجل محدد بالنسبة لمجموع التوظيفات (%)

60,453,947,340,1الديون على الدولة بالنسبة للمداخيل العادية للدولة  (%)

55,358,870,877,8القروض المقدمة لإلقتصاد بالنسبة للناتج الداخلي الخام (%)

10,810,99,67,4الموجودات الخارجية الصافية بعدد شهور استيراد السلع اإلجمالية (%)

97,2106,2112,9110,0معدل السيولة اإلجمالية لإلقتصاد (%) (1)

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقاً من معطيات بنك المغرب
(1) السيولة الكلية لإلقتصاد ( المكونة من المجمع النقدي M3 و مجاميع التوظيفات السائلة) بالنسبة للناتج الداخلي الخام باألسعار الجارية
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(تابع 1) النقد والقروض و األسعار -5          

2005200620072008
2.5- أسواق الرساميل 

252315417092586328531750رسملة البورصة (بمليون درهم)
9,3-22,265,340,6نسبة النمو (%)

50,079,0101,686,3رسملة البورصة بالنسبة للناتج الداخلي الخام (%)
10547122941470719652األرباح الموزعة (بماليين الدراهم)

4,22,92,53,7المردودية المتوسطة العامة (%) (1)
54637377عدد الشركات المدرجة في البورصة

مؤشرات البورصة
MASI 13,5-22,571,133,9معدل تغير

MADEX 13,4-23,777,735,1معدل تغير
99209139090326125217736حجم المعامالت (بمليون درهم)

38278118685213797159076السوق المركزي
37518117385211985156671األسهم
760129918122405السندات
609312040511232858660سوق الكثل
609201896810944245437األسهم

مؤشرات مؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

86475129087132139162039األصول الصافية (بمليون درهم)
سندات الدين القابلة للتداول (بمليون درهم)

  677 252   625 259   954 259   518 251 سندات الخزينة
  156 27   449 12   691 4   482 1 شهادات اإليداع

  527 3   556 3   718 4   021 5 سندات شركات التمويل
  825 1   258 1  906  979 2 أوراق الخزينة

4.5- األسعـــــــار

168,7174,3177,8184,7الرقم اإلستداللي لتكلفة المعيشة (أساس 100 = 1989)
169,5176,1181,8194,2المواد الغذائية

170,4172,3174,5177,3األلبسة
172,0175,7180,6181,8السكن 

142,0144,9147,7151,5التجهيز المنزلي
151,0152,2153,3153,8العالج الطبي

172,6187,9182,6185,2النقل والمواصالت
167,8172,6174,3176,8الرقم اإلستداللي لتكلفة المعيشة دون احتساب المواد الغذائية

1,03,32,03,9 معدل نمو الرقم اإلستداللي لتكلفة المعيشة (%)
0,33,93,26,8المواد الغذائية

0,71,11,31,6األلبسة
1,32,22,80,7السكن 

1,02,01,92,6التجهيز المنزلي
1,10,80,70,3العالج الطبي

2,81,4-4,58,9النقل والمواصالت
1,42,91,01,4الرقم اإلستداللي لتكلفة المعيشة دون احتساب المواد الغذائية

نسبة نمو الرقم اإلستداللي لألسعار عند اإلنتاج (%)

9,78,64,77,8 الصناعات االستخراجية
17,013,66,024,1 استخراج الهيدروكربور وخدمات ملحقة

12,821,618,93,9- استخراج واستغالل وتنمية المـنا جم المعدنية
16,25,71,08,7 صناعات استخراجية أخرى

0,02,02,70,0 إنتـاج وتوزيـع الكهرباء والغاز والماء
0,02,33,20,0 إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والحرارة 

0,01,52,00,0 جذب ومعالجة وتوزيع المياه
9,15,91,818,2 الصناعات التحويلية
0,17,9-0,23,1- صناعات غذائية

24,7-0,8-0,9-0,4- صناعة النسيج  والجلد
19,710,23,030,3 صناعات كيماوية و شبه كيماوية 

4,51,83,74,5 صناعات ميكانيكية ومعدنية 
3,30,62,01,0صناعات كهربائية والكترونية

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقاً من معطيات :
- بنك المغرب

- بورصة الدار البيضاء
(1) نسبة األرباح الموزعة لرسملة البرصة لمجموع الشركات المدرجة
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النقد والقروض و األسعار (تتمة) -5          

2005200620072008

أسعار صرف أهم العمالت بالنسبة للدرهم (الشراء)

110,98711,01011,18411,320 أورو 

18,8438,7658,1717,713 دوالر أمريكي

116,07116,15816,34914,270 جنيه استرليني

معدل تدخالت بنك المغرب في نهاية السنة (%)

244,254,254,254,25 ساعة

73,253,253,253,50 أيام

معدالت الفائدة السنوية الدائنة  (%) (1)

3,293,643,483,48معدل الفائدة السنوية المتوسط المرجح لودائع ستة أشهر

3,613,743,744,34معدل الفائدة السنوية المتوسط المرجح لودائع سنة واحدة

3,483,693,584,19معدل الفائدة السنوية المتوسط المرجح لودائع 6 أشهر و سنة واحدة

2,282,492,413,10معدل الحسابات على الدفاتر

1,501,901,201,90معدل الحساب على دفاتر صندوق التوفير الوطني

معدالت الفائدة المطبقة على أذينات الخزينة (%) (2)

2,482,563,583,68 13 أسبوعا

2,612,633,483,74 26 أسبوعا

2,892,993,343,83 52 أسبوعا
3,223,113,270,00  سنتان

3,953,763,183,99 5 سنوات

4,744,293,40 10 سنوات

5,284,903,65 15 سنة 

5,193,81 20 سنة 

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقاً من معطيات :
- بنك المغرب

- المندوبية السامية للتخطيط

(1) المعدالت المنخفضة المسجلة في آخر الفترة.
(2) معدل الفائدة المطبقة على أذينات الخزينة باحتساب المعدل المرجح.
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(1) المالية العمومية -6
م.ق.م 2010ق.م.م 20052006200720082009

1.6- تحمالت و موارد الخزينة (بماليين الدراهم)
122442135377156788184662168327168913المداخيل العادية (مع احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق)

118410132448153604182674165577165913المداخيل العادية (دون احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق)
115543132999153735184662168327164913المداخيل العادية دون احتساب مداخيل الخوصصة (2)

100603113578135204167132149254148585المداخيل الجبائية
434605063960308815937139266969الضرائب المباشرة 

228802438628009328622776025267الضريبة على الدخل
193782418230013464894130039300الضريبة علـى الشركات

271280278228240244البتانتا
6578713810535الضريبة الحضرية
70916231865187419432079المساهمة اإلضافية

15790721024444ضرائب مباشرة أخرى
383704340152151615765718660965الضرائب غير المباشرة

228252736134811428873883041541الضريبة علـى القيمة المضافة
89371161114495180841731018380في الداخل

138881575020316248032152023161عند اإلستيراد
155451604017340186891835619424الرسوم الداخلية على اإلستهـالك

534556176133698365846934على التبغ
9002920210159106391080211200على المنتوجات الطاقية

11981221104710679701290أخرى
124091234413415137061052010546الرسوم الجمركية

636471959331102571015710105حقوق التسجيل والتمبر
178071887018400155421632217328المداخيل غير الجبائية

109081649215347155421632213328المداخيل غير الجبائية دون احتساب مداخيل الخوصصة 
5490772877587784102689340احتكارات و استغالالت

أمالك مخزنية
541887647589775860543988مداخيل أخرى

689923783053004000مداخيل الخوصصة
403229293184198827503000مداخيل بعض الحسابات الخاصة

2244105810105956001000صندوق دعم األسعار
178818712174139321502000الصندوق الخاص للطرق

143165144300152743181965188203200381مجموع النفقات (مع احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق)(3)
139133141371149559179977185453197381مجموع النفقات (دون احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق)(3)

127229123919133869155817149979156435النفقات العادية (مع احتساب صندوق دعم األسعار)
125105122779132840155273149379155435النفقات العادية (دون احتساب صندوق دعم األسعار)

985199212498258106148119573123910السلع والخدمات
618976316465665699767647080533األجور

366222896032593361724310343377سلع و خدمات أخرى
174411865219261182191840618525الدين العمومي
150521621216552153801545015604الداخلي
238924402709283929562921الخارجي

112691314316350314501200014000الموازنة 
2124114010295446001000بما في ذلك صندوق دعم األسعار

47871145822919288451834812478-الرصيد العادي (مع احتساب صندوق دعم األسعار)
6695966920764274011619810478-الرصيد العادي (دون احتساب صندوق دعم األسعار)

4529358496021120250302000رصيد الحسابات الخاصة (مع احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق)
4583346593381203050302000رصيد الحسابات الخاصة (دون احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق)

205192384628212381784325445946نفقات اإلستثمار
196216701891227221502000بما في ذلك الصندوق الخاص للطرق

31468-19876-892340452697-20723-رصيد الميزانية العامة
35468-19876-113019922697-27622-رصيد الميزانية العامة دون احتساب الخوصصة

المصادر :  وزارة اإلقتصاد والمالية
(1) دون احتساب حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة 

(2) مع احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق
(3) مع احتساب الرصيد الصافي للحسابات الخاصة للخزينة

ق.م.م قانون المالية المحين
م.ق.م مشروع قانون المالية 
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(1)( 1 (تابع المالية العمومية -6

م.ق.م 2010ق.م.م 20052006200720082009
(4)(5)

2.6- تحمالت و موارد الخزينة: التغير بــ %
6,5-8,8-12,710,615,817,8المداخيل العادية (مع احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق)

6,6-9,4-12,611,916,018,9المداخيل العادية (دون احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق)
7,2-8,8-11,715,115,620,1المداخيل العادية دون احتساب مداخيل الخوصصة (2)

7,0-10,7-13,412,919,023,6المداخيل الجبائية
9,5-12,5-19,416,519,135,3الضرائب المباشرة 

12,8-15,5-16,36,614,917,3بما في ذلك : الضريبة على الدخل
8,0-11,2-22,424,824,154,9الضريبة علـى الشركات

18,05,31,7-0,7-2,23,3-البتانتا
66,7-46,5176,3-9,0-4,420,0-الضريبة الحضرية
89,6128,914,90,53,77,0المساهمة اإلضافية

2,7-7,1-8,313,120,218,1الضرائب غير المباشرة
6,2-9,5-10,719,927,223,2الضريبة علـى القيمة المضافة

4,32,6-1,229,924,824,8في الداخل
12,2-13,2-17,913,429,022,1عند اإلستيراد

1,85,8-5,03,28,17,8الرسوم الداخلية على اإلستهـالك
5,75,3-4,05,19,213,9على التبغ

5,82,210,44,71,53,7على المنتوجات الطاقية
9,133,0-14,31,9-3,42,0أخرى

10,9-23,2-0,58,72,2-8,7الرسوم الجمركية
10,4-1,0-15,813,129,79,9حقوق التسجيل والتمبر

2,8-15,55,0-2,5-8,46,0المداخيل غير الجبائية
10,1-6,91,35,0-2,851,2-المداخيل غير الجبائية دون احتساب مداخيل الخوصصة 

6,7-23,140,80,40,331,9-احتكارات و استغالالت
أمالك مخزنية
17,2-22,0-13,42,2-38,461,8مداخيل أخرى

65,528,40,00,033,3-32,5مداخيل الخوصصة
4,8-37,638,3-27,48,7-15,5مداخيل بعض الحسابات الخاصة

41,10,80,0-4,5-52,9-19,3صندوق دعم األسعار
7,0-35,954,3-11,14,616,2الصندوق الخاص للطرق

0,9-15,70,85,919,13,4مجموع النفقات (مع احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق)(3)
0,8-15,71,65,820,33,0مجموع النفقات (دون احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق)(3)

5,6-3,7-2,68,016,4-21,1النفقات العادية (مع احتساب صندوق دعم األسعار)
5,7-3,8-1,98,216,9-21,6النفقات العادية (دون احتساب صندوق دعم األسعار)

6,56,78,012,65,0-23,7السلع والخدمات
9,42,04,06,69,36,6األجور

20,912,511,019,22,3-58,9سلع و خدمات أخرى
2,1-5,41,0-0,86,93,3-الدين العمومي
7,10,51,0-0,07,72,1الداخلي
15,7-5,52,111,04,84,1-الخارجي

51,6-61,8-42,716,624,492,4الموازنة 
47,110,30,0-9,7-46,3-4,0-بما في ذلك صندوق دعم األسعار

4,116,218,335,313,320,0-نفقات اإلستثمار
7,0-5,4-14,913,220,1-23,6بما في ذلك الصندوق الخاص للطرق

المصادر :   وزارة اإلقتصاد والمالية
(1) دون احتساب حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة 

(2) مع احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق
(3) مع احتساب الرصيد الصافي للحسابات الخاصة للخزينة

(3) معدل تغير معطيات قانون المالية المحين 2009 بالنسبة لسنة 2008
(3) معدل تغير معطيات مشروع قانون المالية 2010 بالنسبة لقانون المالية 2009
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(1)( 2 (تابع المالية العمومية -6

م.ق.م 2010ق.م.م 20052006200720082009

3.6- مؤشرات المالية العمومية

122442135377156788184662168327168913المداخيل العادية (بماليين الدراهم) (2)
البنية (%)

82,283,986,290,588,788,0المداخيل الجبائية

35,537,438,544,242,439,6الضرائب المباشرة 
18,718,017,917,816,515,0بما في ذلك : الضريبة على الدخل

15,817,919,125,224,523,3الضريبة علـى الشركات

0,20,20,20,10,10,1البتانتا

0,10,10,00,00,10,0الضريبة الحضرية

0,61,21,21,01,21,2المساهمة اإلضافية

31,332,133,333,334,036,1الضرائب غير المباشرة

18,620,222,223,223,124,6الضريبة علـى القيمة المضافة

7,38,69,29,810,310,9في الداخل

11,311,613,013,412,813,7عند اإلستيراد

12,711,811,110,110,911,5الرسوم الداخلية على اإلستهـالك

4,44,13,93,83,94,1على التبغ

7,46,86,55,86,46,6على المنتوجات الطاقية

1,00,90,70,60,60,8أخرى

10,19,18,67,46,26,2الرسوم الجمركية

5,25,36,05,66,06,0حقوق التسجيل والتمبر

14,513,911,78,49,710,3المداخيل غير الجبائية

8,912,29,88,49,77,9المداخيل غير الجبائية دون احتساب مداخيل الخوصصة 

4,55,74,94,26,15,5احتكارات و استغالالت

أمالك مخزنية

4,46,54,84,23,62,4مداخيل أخرى

5,61,81,90,00,02,4الخوصصة

143165144300152743181965188203200381مجموع النفقات (بماليين الدراهم) (3)
البنية (%)

68,863,864,358,363,561,8السلع والخدمات

43,243,843,038,540,640,2األجور

25,620,121,319,922,921,6سلع و خدمات أخرى

12,212,912,610,09,89,2الدين العمومي

10,511,210,88,58,27,8الداخلي

1,71,71,81,61,61,5الخارجي

7,99,110,717,36,47,0الموازنة 

1,50,80,70,30,30,5بما في ذلك صندوق دعم األسعار

14,316,518,521,023,022,9نفقات اإلستثمار

1,41,21,21,21,11,0بما في ذلك الصندوق الخاص للطرق

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية
(1) دون احتساب حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة 

(2) مع احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق
(3) مع احتساب الرصيد الصافي للحسابات الخاصة للخزينة
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(1)( 3 (تابع المالية العمومية -6

م.ق.م 2010ق.م.م 20052006200720082009
4.6- مؤشرات المالية العمومية (بالنسبة للناتج الداخلي الخام)

23,223,425,426,822,821,6المداخيل العادية (مع احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق)
22,422,924,926,522,421,3المداخيل العادية (دون احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق)

21,923,024,926,822,821,1المداخيل العادية دون احتساب مداخيل الخوصصة (2)
19,119,721,924,320,219,0المداخيل الجبائية

8,28,89,811,89,78,6الضرائب المباشرة 
4,34,24,54,83,83,2بما في ذلك : الضريبة على الدخل
3,74,24,96,75,65,0الضريبة علـى الشركات

0,10,00,00,00,00,0البتانتا
0,10,30,30,30,30,3المساهمة اإلضافية

7,37,58,58,97,77,8الضرائب غير المباشرة
4,34,75,66,25,35,3الضريبة علـى القيمة المضافة

1,72,02,42,62,32,4في الداخل
2,62,73,33,62,93,0عند اإلستيراد

2,92,82,82,72,52,5الرسوم الداخلية على اإلستهـالك
1,01,01,01,00,90,9على التبغ

1,71,61,61,51,51,4على المنتوجات الطاقية
0,20,20,20,20,10,2أخرى

2,42,12,22,01,41,4الرسوم الجمركية
1,21,21,51,51,41,3حقوق التسجيل والتمبر
3,43,33,02,32,22,2المداخيل غير الجبائية

2,12,92,52,32,21,7المداخيل غير الجبائية دون احتساب الخوصصة 
1,01,31,31,11,41,2احتكارات و استغالالت

أمالك مخزنية
1,01,51,21,10,80,5مداخيل أخرى
1,30,40,50,00,00,5الخوصصة

27,625,426,128,126,025,8مجموع النفقات (مع احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق)(3)
27,225,125,827,825,825,5مجموع النفقات (دون احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق)(3)

24,121,521,722,620,320,0النفقات العادية (مع احتساب صندوق دعم األسعار)
23,721,321,622,520,219,9النفقات العادية (دون احتساب صندوق دعم األسعار)

18,716,015,915,416,215,9السلع والخدمات
11,710,910,710,210,310,3األجور

6,95,05,35,35,85,6سلع وخدمات أخرى
3,33,23,12,62,52,4الدين العمومي
2,92,82,72,22,12,0الداخلي
0,50,40,40,40,40,4الخارجي

2,12,32,74,61,61,8الموازنة
0,40,20,20,10,10,1بما في ذلك صندوق دعم األسعار

3,94,14,65,55,85,9نفقات اإلستثمار
0,40,30,30,30,30,3بما في ذلك الصندوق الخاص للطرق

0,92,03,74,22,51,6-الرصيد العادي (مع احتساب صندوق دعم األسعار)
1,31,73,44,02,21,3-الرصيد العادي (دون احتساب صندوق دعم األسعار)

1,7-0,2-0,61,73,83,0-الرصيد األولي
4,0-2,7-1,50,70,4-3,9-رصيد الميزانية العامة

4,5-2,7-2,00,20,4-5,2-رصيد الميزانية العامة دون احتساب الخوصصة
20,921,724,426,922,421,3الضغط الجبائي(4)

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية
- المندوبية السامية للتخطيط بالنسبة للناتج الداخلي الخام

(1) دون احتساب حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة 
(2) مع احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق

(3) مع احتساب الرصيد الصافي للحسابات الخاصة للخزينة
(4) المداخيل الجبائية (مع احتساب حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة) بالنسبة للناتج الداخلي الخام
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المالية العمومية  (تتمة)  -6

200320042005200620072008

5.6- المديونية العمومية (%)

17,116,214,213,812,39,9خدمة الدين العمومي بالنسبة للمداخيل العادية

13,913,912,312,010,68,3   خدمة الدين الداخلي بالنسبة للمداخيل العادية

3,12,32,01,81,71,5   خدمة الدين الخارجي بالنسبة للمداخيل العادية

14,914,212,212,912,610,0خدمة الدين العمومي بالنسبة  لمجموع النفقات العمومية

3,62,22,01,61,81,4اهتالك القروض الخارجية  بالنسبة للناتج الداخلي الخام

20,012,510,78,79,06,7عبء الدين الخارجي  بالنسبة للمداخيل العادية

4,32,72,52,02,31,8عبء الدين الخارجي  بالنسبة للناتج الداخلي الخام

60,858,262,157,353,547,3معدل المديونية للخزينة

44,344,349,046,042,837,3   مخزون الدين الداخلي بالنسبة للناتج الداخلي الخام

16,513,913,111,310,710,0   مخزون الدين الخارجي بالنسبة للناتج الداخلي الخام

6.6- إصدارات الخزينة العامة للمملكة : 

172942001618742219732634928706نفقات اإلستثمار (بمليون درهـــم)

6,417,219,98,9-7,815,7-نسبة النمو (%)

البنية حسب أهم الوزارات (%)

33,134,424,831,030,240,9المالية والخوصصة

7,16,913,511,310,313,4النجهــيز، التكوين المــهني ، و تكوين األطــر

10,59,58,97,46,56,0الفالحة والصيد البحري

-----11,4الدفاع الوطني

11,49,09,710,710,010,2التربية الوطنية والتعليم العالي

2,83,54,54,55,48,2الداخلية

4,45,65,35,34,74,6الصحة العمومية

-----1,0القصر الملكي والمصالح التابعة له

0,80,81,10,81,11,2العــــــــد ل

0,30,20,10,20,30,3الشؤون الخارجية والتعاون

17,230,032,028,931,515,2الوزارات األخرى ( بما في ذلك الميزانيات الملحقة)

774597803694393105048106915115114نفقات التسيير (بمليون درهـــم)

12,80,721,011,31,87,7نسبة النمو (%)

البنية حسب أهم الوزارات (%)

14,014,627,725,126,931,2المالية والخوصصة

1,01,01,30,70,60,6النجهــيز، التكوين المــهني ، و تكوين األطــر

2,73,03,01,92,01,7الفالحة والصيد البحري

-----19,9الدفاع الوطني

34,232,526,531,432,230,0التربية الوطنية والتعليم العالي

9,79,69,08,69,49,3الداخلية

5,86,25,05,35,95,9الصحة العمومية

-----2,7القصر الملكي والمصالح التابعة له

2,22,52,12,02,32,2العــــــــد ل

1,31,61,21,61,61,3الشؤون الخارجية والتعاون

6,628,824,123,419,017,9الوزارات األخرى ( بما في ذلك الميزانيات الملحقة)

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية
- المندوبية السامية للتخطيط بالنسبة للناتج الداخلي الخام
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7- المؤشرات اإلجتماعية

2002200320042005200620072008

1.7- الديمغرافيا

29185295202989230172305063084131177الساكنة (باأللف)(1)

54,855,055,155,556,056,456,9معدل التمدن (%)

50,250,250,450,450,550,650,6معدل األنوثة  (%)

البنية حسب فئات السن (%)(*)

على المستوى الوطني

30,930,231,230,429,829,128,6   0-14  سنة

21,221,120,520,620,520,420,3   15- 24 سنة

40,441,040,241,041,842,543,1   25- 59 سنة

7,57,68,18,08,08,08,0   60 سنة فما فوق

على المستوى الحضري 

27,126,628,327,527,026,426,0   0-14  سنة

20,019,720,019,919,719,419,2   15- 24 سنة

45,646,244,044,945,746,147,1   25- 59 سنة

7,47,67,77,67,78,07,8   60 سنة فما فوق
5497563457255854598261116239عدد األسر (2)

64,965,860,661,261,962,463,0الوسط الحضري

5,35,25,25,25,15,05,0متوسط عدد أفراد األسر

4,54,44,74,74,64,64,5الوسط الحضري

6,86,96,05,95,95,95,8الوسط القروي

1994199820042005200620072008

3,283,002,502,422,372,332,30معدل الخصوبة (3)

2,562,302,102,042,032,012,00الوسط الحضري

4,254,003,102,772,70الوسط القروي

02/0303/0404/0505/0606/0707/0808/09
21,020,420,220,019,819,519,2المعدل الخام للوالدات (بالنسبة لأللف)

19,218,817,917,817,817,717,6الوسط الحضري
23,322,623,122,822,321,921,4الوسط القروي

5,65,55,55,55,55,5المعدل الخام للوفيات (بالنسبة لأللف)
15,414,914,714,514,314,0المعدل الخام للتزايد الديمغرافي (بالنسبة لأللف)

2.7- التربية والتكوين
91,992,092,993,093,594,691,4المعدل الصافي للتمدرس (%) (4)

87,087,889,091,692,693,591,5الوسط القروي
82,283,184,287,188,290,488,3اإلناث

709988684783690568705070702522669365721835عدد تالميذ التعليم األولي
10,111,612,212,918,921,9بما في ذلك التعليم العصري (%)

عدد التالميذ والطلبة
4101157407017740226003943831393915438786403863838التعليم اإلبتدائي

94,794,593,492,791,691,1نسبة القطاع العام (%) 
1096000111958011613191231752131714913968961438102التعليم الثانوي اإلعدادي

98,398,097,797,396,896,595,9نسبة القطاع العام (%) 
559414603321633409656796681369713633784935التعليم الثانوي التأهيلي

94,995,194,794,293,794,1نسبة القطاع العام (%) 
296082295190309115322164295034291763التعليم العالي (القطاعين العام والخاص)(5)
تطور عدد األطر التعليمية  في القطاع العام

135199135663134633131625129123128148التعليم اإلبتدائي
540125520256281542415439154716التعليم الثانوي اإلعدادي
338753469035675351303481035779التعليم الثانوي التأهيلي

100691041310640977398679995التعليم العالي الجامعي (الهيئة المداومة)
المصادر :  - وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي

- المندوبية السامية للتخطيط
(1) إسقاطات مركز الدراسات واألبحاث الديمغرافية لسنة 2006

(2)  دون احتساب الرحل
(3)المصدر : اإلحصاء العام للسكان والسكنى بالنسبة لسنتي 1994 و 2004 ، البحث الوطني حول الصحة والسكان بالنسبة لسنة 1990

 والبحث الوطني حول مستوى معيشة األسر بالنسبة لسنة 1998
(4) يهم األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 سنة انطالقا من الموسم 2000/2001 

(5) دون احتساب تكوين األطر والتكوين المهني ما بعد البكالوريا.
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7- المؤشرات اإلجتماعية (تابع1)

02/0303/0404/0505/0606/0707/08

711580365329467341334487عدد األساتذة في التكوين البيداغوجي
71,648,350,924,429,432,9نسبة المعلمين (%)

21,730,923,235,031,634,1نسبة أساتذة السلك األول (%)
5,016,715,424,824,524,7نسبة أساتذة السلك الثاني (%)
1,74,110,515,814,68,3نسبة األساتذة المبرزين (%)

7931098177106029120331135670150867تطور أعداد المتدربين حسب مستوى التكوين المهني (1)
15,118,516,114,912,211,6التخصص (%)

45,839,135,235,232,931,1التأهيل (%)
39,142,448,749,954,957,3التقني (%)

1982199419982004(3)2006
65,054,948,342,738,5معدل األمية ( بـ %) (2)

44,036,933,729,427,2الحضري 
81,775,466,960,554,4القروي

2002200320042005200620072008
21353264752539824994329583445134498تطور ميزانية التسيير لوزارة التربية الوطنية (بمليون درهم) (4)

31,134,232,526,531,432,230,0نسبتها في الميزانية العامة للدولة (%)
2077197318111824234526452932تطور ميزانية اإلستثمار لوزارة التربية الوطنية (بمليون درهم) (4)

11,211,59,19,810,710,010,2نسبتها في الميزانية العامة للدولة (%)
23430284482720926818353033709637430تطور الميزانية ااإلجمالية لوزارة التربية الوطنية (بمليون درهم) (4)

27,130,228,023,927,827,826,0نسبتها في الميزانية العامة للدولة (%)

3.7- التشغيل واألجور

1.3.7- نشاط الساكنة، التشغيل والبطالة (15 سنة فما فوق)

10379109021074510825109901114811267عدد السكان النشيطين ( باآللف)
5315538453755449557857465874الوسط الحضري 
4946532353705376541254025393الوسط القروي

البنية حسب فئات السن (%)

على المستوى الوطني

1525,525,524,523,622,822,321,8- 24 سنة
2551,651,350,751,050,650,650,6- 44 سنة
4516,917,318,519,020,721,121,7 - 59 سنة

على المستوى الحضري 

1519,318,720,019,318,118,017,3- 24 سنة
2559,459,357,457,657,056,756,5- 44 سنة
4517,618,319,119,521,922,123,0 - 59 سنة

معدل النشاط  ( بـ %) 

50,752,452,251,551,351,050,6المعدل الوطني
77,377,777,076,276,476,175,9ذكور
24,927,728,327,927,227,126,6إناث

45,445,945,544,944,744,944,7المعدل الحضري 
72,772,671,570,871,471,571,6ذكور
19,820,920,820,119,319,619,3إناث

58,561,061,360,760,559,759,0المعدل القروي
84,084,384,283,683,482,682,0ذكور
32,737,338,838,638,437,737,0إناث

المصادر :  - وزارة اإلقتصاد والمالية
- المندوبية السامية للتخطيط

(1) تهم القطاع العمومي
(2)المصدر : اإلحصاء العام للسكان والسكنى بالنسبة لسنة 1971، 1982، 1994، 2004  والبحث الوطني حول مستوى معيشة األسر بالنسبة لسنة 1998

(3) نتائج البحث الوطني حول األمية وعدم التمدرس والهدر المدرسي (نهاية 2006)
(4) تهم نفقات وزارة التربية الوطنية و وزارة التعليم العالي 
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7- المؤشرات اإلجتماعية (تابع2)

2002200320042005200620072008

909894849586962899281005610189عدد السكان النشيطين المشتغلين ( باآللف)

4342434343844444471448605013الحضريون 

4756514152025184521451965176القرويون

البنية حسب فئات السن (%)

على المستوى الوطني

1523,824,222,922,021,120,519,8- 24 سنة

2550,950,449,950,050,250,150,4- 44 سنة

4518,618,920,220,822,322,823,4 - 59 سنة

على المستوى الحضري 

1516,516,117,517,316,917,317,0- 24 سنة

2559,258,756,956,857,056,556,4- 44 سنة

4520,821,622,423,025,025,226,0 - 59 سنة

على المستوى القروي

1531,334,331,029,729,528,527,7- 24 سنة

2543,343,343,944,244,144,244,5- 44 سنة

4516,516,618,419,019,920,620,9 - 59 سنة

بنية السكان الحضريين النشيطين المشتغلين حسب قطاعات اإلنتاج (%)

4,95,15,45,25,35,65,5الفالحة والغابات والصيد البحري

22,922,722,622,421,320,920,9الصناعة

9,69,49,39,310,210,711,2البناء واألشغال العمومية

21,121,121,822,220,420,019,9التجارة بالجملة و بالتقسيط

5,65,85,86,46,46,46,8النـــقل والتخزين والمواصالت

35,935,835,134,436,236,135,6الخدمات واإلدارة العمومية

9,99,49,38,89,89,38,6اإلدارة  العمومية

0,10,10,10,10,20,20,2أنشطة غير مصنفة

1163122411601197106210921078عدد السكان النشيطين العاطلين ( باآللف)

97310419911005864886861الحضريون 

190182168192199206217القرويون

26,828,728,328,127,127,327,5معدل أنوثة السكان النشيطين العاطلين

29,731,330,531,029,830,330,8في الوسط الحضري 

11,914,014,813,315,614,314,7في الوسط القروي

معدل البطالة حسب الجنس (%)

11,211,410,811,19,79,89,6المعدل الوطني

11,311,110,711,09,79,89,5ذكور

12,012,211,111,39,79,89,8إناث

18,319,318,418,315,515,414,7المعدل الحضري 

16,617,416,616,514,013,913,0ذكور

23,225,824,324,920,920,820,3إناث

3,93,43,23,63,73,84,0المعدل القروي

4,84,23,94,64,64,85,1ذكور

1,71,61,41,51,81,71,8إناث

المصادر :  - المندوبية السامية للتخطيط
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7- المؤشرات اإلجتماعية (تابع 3)

2002200320042005200620072008

معدل البطالة بالوسط الحضري حسب فئات السن (%) 

1532,734,533,232,931,731,631,8- 24 سنة

2514,214,613,513,611,712,114,7- 44 سنة

453,54,34,34,03,83,43,4 - 59 سنة 

معدل البطالة بالوسط القروي حسب فئات السن (%) 

156,45,55,05,96,47,08,7- 24 سنة

252,92,72,72,62,62,73,0- 44 سنة

451,51,31,11,11,61,31,2 - 59 سنة 

معدل البطالة بالوسط الحضري حسب الشهادة المحصل عليها

10,411,310,510,09,29,08,3بدون شهادة

25,326,124,724,921,921,220,6مستوى متوسط 

26,227,027,126,819,220,319,0مستوى  عالي

25,626,525,625,720,820,820,0حاصل على شهادة

معدل البطالة بالوسط القروي حسب الشهادة المحصل عليها

2,52,22,02,52,52,62,6بدون شهادة

13,611,810,710,611,211,412,2حاصل على شهادة

4.7-الصحة

212320381961192418221850عدد السكان لكل طبيب ( في القطاعين العمومي والخاص)

123211224111904118681182612006عدد السكان لكل مؤسسة للعالج الطبي الضروري

444514842141864410759434688342825054292106مجموع أيام التطبيب (باآلالف)

111511451115117411551173عدد السكان لكل ممرض 

240524582511254525922592تطور عدد مؤسسات العالج الطبي الضروري

70,370,571,772,072,272,572,6أمل الحياة عند الوالدة (بالسنوات)

68,268,570,670,871,071,271,4ذكور

72,472,773,073,273,573,773,9إناث

198719921995199719982003

35,941,550,358,458,863,0نسبة استعمال وسائل منع الحمل (%) (1)

51,954,464,265,865,865,5الوسط الحضري 

24,631,539,251,750,759,7الوسط القروي

19601971198519942004(2)2007

5.7- مستوى المعيشة  والتجهيزات األ ساسية

42,721,016,514,29,00,0معدل الفقر (%) 

38,313,310,47,94,80,0الوسط الحضري 

44,726,823,022,014,40,0الوسط القروي

19711985199119982001

عشريات اإلنفاق الكلي لكل أسرة (3)

101,21,92,12,62,6% من األسر األكثر فقرا

1036,530,529,228,832,1% من األسر األكثر غنى

30,412,213,911,812,3الفرق بين العشريين

المصادر :  - المندوبية السامية للتخطيط
(1)المصدر : البحث الوطني حول استهالك ونفقات األسر 1984/1985 بالنسبة لسنة 1985، اإلحصاء العام للسكان والسكنى بالنسبة لسنوات 1960، و1971، و1994، و2004

(2)المصدر : البحث الوطني حول استهالك ونفقات األسر 2007
(3)المصدر : اإلحصاء العام للسكان والسكنى بالنسبة لسنة 1971، والبحث الوطني حول استهالك ونفقات األسر 1984/1985 بالنسبة لسنة 1985،

 والبحث الوطني حول مستوى معيشة األسر بالنسبة لسنوات 1991 ، و1998 ، و2001 
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المؤشرات اإلجتماعية (تتمة) -7

19982001200420072008

55,965,271,687,290,4الدور المزودة بالكهرباء (%) (1)

86,191,489,996,396,4الوسط الحضري 

15,625,843,272,680,5الوسط القروي

2002200320042005200620072008

50,062,060,070,080,086,0نسبة الساكنة القروية المستفيدة من الماء الصالح للشرب

برنامج كهربة العالم القروي

55,062,072,081,088,093,095,4نسبة كهربة القرى (%)

1214169899461176954142015515984411766960عدد المنخرطين

1956132351720822632276733163934419عدد القرى

المصادر :  - المندوبية السامية للتخطيط
- وزارة الصحة

(1)المصدر : اإلحصاء العام للسكان والسكنى بالنسبة لسنة 2004  والبحث الوطني حول مستوى معيشة األسر بالنسبة لسنوات 1991 ، و1998 ، و2001 
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