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رفع حتديات االنفتاح والتنافسية، وذلك باإلقدام على اإلصالحات الضرورية، إلعادة هيكلة . "..
 عن حمدوديتها؛ واالستفادة من بوادر انتعاش االقتصاد  العامليةالقطاعات، اليت أبانت األزمة

  .العاملي
  

فاق العمومي، وحتديث اإلطار كما جيب احلفاظ على التوازنات االقتصادية األساسية، وترشيد اإلن
القانوين احملفز يف جمال األعمال؛ وكذا حسن استثمار مصداقية القطاع البنكي واملايل الوطين، 

  "والثقة اليت حيظى ا املغرب كقطب حلركة رؤوس األموال، واالستثمارات العاملية
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  مقدمـــة عامـــة

ت عميقة نتجت عن األزمة  في ظرفية دولية مطبوعة بتحوال2011يندرج إعداد مشروع قانون المالية 
 إعادة الهيكلة واألزمات أحدثتفبينما . 2008نهاية االقتصادية الشاملة التي عرفها العالم منذ المالية و

 ندماجاألنظمة اإلنتاجية للبلدان المتقدمة، برزت بشكل متصاعد قوى االببشكل مستدام رجة القطاعية 
ي مما أسفر عن انبثاق جغرافيا جديدة للنمو في العالم على والمنافسة لترسم خريطة جديدة لالقتصاد العالم

  .حساب األقطاب التقليدية المهيمنة

مشاكل الديون اضعا تحت تأثير عجز الميزانيات وفي الوقت الذي ينتظر أن تعرف هذه األقطاب نموا متوو
الهند، قاطرة النمو ولديموغرافية اآلسيوية أي الصين السيادية، أصبحت البلدان الناشئة، خاصة القوى ا

  . العالمي لما بعد األزمة

إفريقيا، ليس فقط مقاومة األزمة المالية فحسب،  وكما استطاعت بلدان أخرى، خاصة في أمريكا الالتينية
لنمو بفضل المجهودات الهامة واإلصالحات المطبقة على لبل منحت آفاقا جديدة لمردودية االستثمارات و

 لتأثيرات األزمة من تعرضه فعلى الرغم من .رج المغرب في قائمة هذه البلدانويند .مدار العقد األخير
لتنموي الظرفية العالمية، واصلت األسس المتجددة لنموذجه اتقلب خالل القطاعات المعرضة لمخاطر 

االستثمار إلى خيار مواصلة جهود اإلصالح وحدد سي و.قتصادينموه االتغذية قدرته على الصمود وآفاق 
مة الجيدة، السرعة والمدى كذا ترسيخ الحكاوالتي كشفت عنها األزمة االختالالت الهيكلية  معالجة جانب

دولي غير مشجع،  ملموس على درب التنمية، في محيطالتقدم الحقيقي وال معهماحقق اللذين يمكن أن يت
  .في نفس الوقت فرصا حقيقية للتطور والتقدميمنح لكنه 

باألساس بالبيئة واإلشكالية تتعلق  نفسها اليوم على مختلف دول المعمور، غير أن تحديات كبرى تطرح
تستدعي التفكير في المخارج الممكنة لألزمة وفي نجاعة النماذج و الغذائية وإشكالية التشغيل، والطاقية

  . نالتنموية السائدة حتى اآل

فإذا اعتبرت  .مما كان متوقعاوقد اتضح إلى حد الساعة أن الخروج من األزمة أكثر تعقيدا وإشكاال 
 في %4,2 و2010 في %4,8التوقعات األخيرة لصندوق النقد بأن االقتصاد العالمي سيسجل نموا قدره 

تظل موسومة بالعوامل السلبية المتعلقة بهشاشة المالية العمومية وبمشكل  2011، فإن آفاق سنة 2011
  . اقتصادي أقل قوة خاصة في أوروبااستدامة ديون البلدان المتقدمة، مما يؤشر بانتعاش

ففي ظل هذا السياق المتقلب الذي تتداخل فيه انشغاالت ذات طبيعة ظرفية وتساؤالت ذات بعد هيكلي 
ترتبط بإرهاصات تؤشر عن قطائع سترسم مالمح خريطة اقتصادية جديدة للعالم، سيحاول التقرير 

ءة المعاني الكامنة وراء األزمة العالمية بمظاهرها االقتصادي والمالي مساءلة تطور المحيط الدولي لقرا
  .امتداداتها المتعددة والمختلفة

المجهودات التنموية للمغرب من حيث الفرص المتاحة ووسيتم رصد التحديات المطروحة على المسيرة 
تائج المسجلة كذا النقتصاد الوطني وتموقعه والتي تقتضيها االستفادة منها، وذلك من خالل تقييم تنافسية اال

الجزء (التي وقعها المغرب اتفاقيات التبادل الحر في إطار  خاصة دوليةماج في السوق الدعلى مستوى االن
  ).األول
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التي  للمقومات الهيكلية رصد أدقفمن هذه الزاوية سيتم الوقوف عند أداء االقتصاد المغربي من أجل 
التي تفتح آفاقا ة إلى التحوالت التي عرفها و الضعف التي برزت إضافكذا مكامن ووراء صمودهكانت 
وإضافة إلى ذلك، فإن التوجيهات . سياسات القطاعية المتجددةالعبر  المغرب االنخراط فيهاحاول جديدة ي

حظوظا ستوفر أكثر انشغاال بالقرب، على ضرورة نهج حكامة أكثر شمولية و الملكية السامية التي أكدت
 كإطار أصلح لجهويةلالورش الكبير على أرض الواقع في إطار  العمومية السياساتنجاعة تطوير أكبر ل

   .النسجام العمل الحكومي ولحسن استهداف السياسات العمومية

من تدبير فترة الثالث إلى الدروس المستخلصة ين الثاني وءفي الجزيتم التطرق استنادا على ذلك، سو
ى  بوادر انتعاش اقتصادي، وذلك علظهور الدولي مع تحديات االندماج في االقتصاداألزمة العالمية و
 تحسين مؤشرات هوسيظل الهدف األساسي علما أن  اإلنتاجية والتربية والتكوين، ومستويات التنافسية
 واكبتهاالتسريع من وتيرتها وماالجتماعي وتحفيز االستثمارات والتقليص من العجز التنمية البشرية و

  . باإلصالحات الالزمة

عها دوما لكسب رهانات االستثمار هوامش الميزانية التي يلزم توسيإلى مقاربة الجزء الرابع سيتطرق كما 
 قدرةتتجاوز فيه الالذي تطرح فيه إشكاليات جديدة لتمويل النمو ووقت الذلك في و، ة االجتماعيتنميةالو

تحليل تطور اإلطار  كما سيتم.  داخل السوق الوطنيةأاالستيعابية لالقتصاد حجم االدخار المعب
 على تطور المداخيل الضريبية استناداالعمومية لمواكبة الحاجيات  المالية قابلية تحمل والمكرواقتصادي

ويسعى التقرير االقتصادي والمالي عبر .  األولوية المعطاة لالستثمار العموميفي مقابلتكاليف المقاصة و
 مشروع قانون الماليةية التي تفسر سياق ومحددات مختلف فقراته إلى الوقوف على الموضوعات األساس

   .2011لسنة 

يتخلى في جوهره   الإنه، فالموسومة بالحذر من الواقعية إذا كان مشروع قانون المالية هذا يتميز بنوعو
  على تقوية حظوظه في التقدماحريصالذي سيبقى مغرب التطلعات  ودعم طموحاتعن اإلرادة القوية في 

لمرجعية أخالقية تتفهم المصالح المشروعة   والمساواة واعتبار تامةإطار من الديمقراطي، في والنماء
   .اإلنصافو وتحث، في نفس الوقت، على اقتسام األعباء والمجهودات حسب مقاييس العدالة
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 ةـــــقدمم
 فرصاللمغرب من حيث ل الدولي المحيطالتقرير االقتصادي والمالي تطورات   األول منالجزءيتناول 
عبر  )النمو لدى شركائنا الرئيسيينانخفاض ( والتحديات )االندماج في أبعاده اإلقليمية والعالمية( المتاحة

المخاطر إلى و  نمو االقتصاد العالمياترتيب جغرافيإعادة تطرق المحور األول إلى يثالث محاور، حيث 
 وليةالمواد األوالتأثيرات على  من خالل تحليل تطورات األسواق المالية المدى القصير على تي قد تعيقهال
   التجارة العالميةنتعاشوا

تحديد يتعلق األمر ب.  المغرب في االقتصاد العالمي تحديات جديدةيطرح اندماج، ه التحوالتفي سياق هذ
 دوليقليمي وال الصعيدين اإلعلىعميقة ال في ظل التغيراتللتجارة واالستثمار المتاحة جديدة الرص فال
 كل واحدة حسب المزايا التي تتيحها، ، الحربادلات التياتفاقتطرح وفي هذا الصدد، ). المحور الثاني(

 القربفعامل . ة المباشرة األجنبياتالستثمارا مسألة جلب اذك ويلتصديرا ضرورة مالءمة العرض
 بشكل تعتمدة كيتكاليف الطاقة والخدمات اللوجستييشكل فاعال أساسيا، حيث أصبحت صبح أ الجغرافي

  . موقعتاتخاذ قرارات الفي متزايد 

 من أجل خلقبلدان المنطقة للمغرب ولالتحاد من أجل المتوسط فرصة تفعيل اوعالوة على ذلك، يمثل 
ومن شأن . الستقرار واالزدهار والنمو األخضرتهدف إلى ا ةترك مشات اهتماموذفضاء إقليمي قوي 

ه  مستقبلالذي أصبح تسريع التقارب مع االتحاد األوروبي  للمغرب" الوضع المتقدمإنجاح"ة دديجالخطة ال
  . المتوسطمع دول جنوبشراكة ال يعتمد بشكل كبير على تعزيز اليوم

 إفريقياجسر بين  كوروبا في أفريقيا، لعب دور إقليمي من أهم شركاء أا واحدباعتبارهلمغرب، لويمكن 
ويعتبر عقد قمة اإلتحاد .  التنافسية في سياق األزمة العالميةته قدرتعزيزواالتحاد األوروبي من أجل 

وإحدى  من نوعه بين االتحاد األوروبي وهو األول ، مارس الماضيخالل ناطةغراألوربي والمغرب في 
  .  المملكةالتي اكتسبتهالثقة ل ا رمزاألوروبي، الرئاسة االسبانية لالتحاد  تحتدول المغرب العربي،

 تعزيز الشراكة بين بلدان الجنوب من أجلفريقية ألسواق اإلل أت األهمية التي يوليها المغرببدكما 
 فرصة تعتبر اإلفريقيةالسوق ف.  تؤتي ثمارها من خالل تقدم نوعي وكميوتحقيق مكاسب مشتركة

 غذائية، وصناعة األدوية والصناعات ال واألشغال العموميةالبناءكالستثمار في قطاعات معينة ولللتصدير 
  .والتكنولوجيات الحديثة

ا الرهان التسريع من دينامية ذيتطلب تحقيق ه، وفي سياق عالمي ازدادت الشكوك حول تطور ظرفيته
 جاذبية بلدنا فاستمرار. ئناة شركاضمان تحقيق تنمية مستدامة وشاملة والحفاظ على ثقل اتاإلصالح
عدة هيئات  تؤكده كما ،القتصاد الوطنياموقع التدريجي لت سنتحال وة، رغم األزمة، األجنبياتلالستثمار

  ).الثالث محورال(إلصالحات يؤكد على ضرورة االستمرار في وتيرة ا ،دولية

المؤسساتية من : في مختلف أبعاده  ورشا ذا أولوية يجب تقويته  االقتصاد الوطنيتنافسية تحدي ويظل
قتصادي من خالل إصالح اإلدارة؛ وعلى المستوى االخالل نهج الحكامة الجيدة وتحسين مناخ األعمال و

في  على ذلك أكد جاللة الملكوقد . تخفيض التكاليف اللوجستيكية وتطوير إنتاجية اليد العاملة والتأهيل
التوجه الثاني، فهو رفع تحديات االنفتاح والتنافسية،  أما ": 2010 ز يوليو30 فيخطاب العرش الذي ألقاه 

 اإلصالحات الضرورية، إلعادة هيكلة القطاعات، التي أبانت األزمة العالمية عن وذلك باإلقدام على
  . " واالستفادة من بوادر انتعاش االقتصاد العالمي،محدوديتها
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   العالمي االقتصاد نمو جغرافيا ترتيب إعادة .1
  توقعاتحسب 2011 في %4,2 و2010 في %4,8قدره  اً نموسجالًميستمر انتعاش االقتصاد العالمي س

. االقتراضشروط ل مع انتعاش التجارة الدولية والتحسن التدريجي بالموازاةصندوق النقد الدولي، وذلك 
وقد أدى . لهندي الصيني وانلالقتصادي نمو قويآسيا الصاعدة، مع دول وسيتحقق هذا االنتعاش بفضل 
تظل آفاق أميركا الالتينية، في حين  منطقة نمو فيال إلى تحسن يالبرازيلاالنتعاش الذي عرفه االقتصاد 

اقتصاد ينتظر أن يسجل بالنسبة للبلدان المتقدمة، و. النمو في دول أوربا الوسطى والشرقية ضعيفة نسبيا
  األوروبيد االقتصاظل نموسيو. ورو منطقة األنة مع مقار انتعاشا مهمااليابانوالواليات المتحدة كل من 

في تطبيق  المتقدمة  الدولستواصلكما . اتيالدعم الميزانبسبب ضعف الطلب الداخلي وجهود متواضعا 
  . ألسواق الماليةاصالحات جديدة  خروج من األزمة واعتمادلل هااستراتيجيات

في مختلف األقطاب ادية  إرسياسات اقتصاديةب مدعوماوغير متكافئ انتعاش هش  .1.1
   االقتصادية

 بفضل دينامية االقتصادين الصيني والهندي ات اآلسيوية الصاعدةي االقتصادانتعاش .1.1.1
   من ذلك ياليابانواستفادة االقتصاد 

 النمو في هذه الدول سيسجل ا، إذمتوقعكان  ما أقوى ما اقتصادياالدول الصاعدة والنامية انتعاشحققت 
 كما. صندوق النقد الدوليحسب  ،2009سنة % 2,5 مقابل 2011سنة % 6,4 و2010سنة % 7,1 نسبة
ب ذلتخفيف من آثار األزمة العالمية وجفي ا العموميالدعم سياسة  و القويالماكرواقتصادي االطار ساعد

 .مهمةتدفقات رؤوس أموال 

معتمدا ) 2009في سنة % 6,9مقابل % 9,4 (2010قويا خالل سنة  انمو آسيا الصاعدة  دولسجلستو
 يوالهند%) 9,1مقابل % 10,5 (يالصينانتعاش اإلقتصادين ولعب .  والصادراتداخلي الطلب العلى

 . اليابان في النمو في المنطقة، وخاصة في دعما مهمادور%) 5,7 قابلم% 9,7(

إلى تحوله  ء بدمن ثالثين سنة بعدف.  لالقتصاد العالمي الرئيسيمحركال الصينيأصبح االقتصاد  وقد
الخام، انطالقا من الصين اليابان من حيث الناتج الداخلي  تجاوزتس  متحكم فيه،قتصاد سوقالنموذج 
 والمستهلك ألمانيا قبل مصدر في العالم الصين أول وتعتبر.  العالملتصبح ثاني أكبر اقتصاد في، 2010

وقصد . لسيارات لق عالميةأول سو  الصينأصبحت كما . للطاقة في العالم قبل الواليات المتحدةولاأل
 الزيادة في نفقات في االقتصاد العالمي، أعطت السلطات الصينية األولوية لالبتكار مع ها اندماجإنجاح

وراء الواليات المتحدة في هذا المجال   عالمياثالثال مما مكنها من احتالل المركز ،البحث والتطوير
  .واالتحاد األوروبي

% 11,9 مقابل ،سنوي بتغير% 10,3سجلت الصين نموا بنسبة ، 2010ة سنخالل الفصل الثاني من و
 الطلب الداخلي ، فإن دفع عجلة النموفي  للميزانية الماليدعمال استمرارورغم .  األولالفصل خالل

 . 2010 نسبيا سنة همبشكل م الصناعي اإلنتاج ارتفاع تواصل كما ،انتعاشاأكثر الخاص أصبح 

رفع الحد األدنى ( النموالمخاطر التي قد تؤثر على  للحد من إجراءات  عدةةاتخذت الحكومة الصينيو
 إلى أن هذه...). القروض الرهنيةالحصول على من إمكانية  الحد و عدة مراتات الملزمةلنسبة االحتياطي

 ). غشت خالل شهر% 3,5مقابل  شتنبر خالل شهر% 3,6( معدل التضخم تقليص كافية للم تكنالتدابير 
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. 1 البالدنحو ةال المضارب أموسؤو تدفق رأن يسرع من وتيرةلبنك المركزي ا رفع أسعار فائدة  شأنومن
 مليار دوالر، منها نسبة كبيرة من 200 أكثر من 2009سنة ، جلبت الصين وحسب صندوق النقد الدولي

 النصف خالل ، في الصينة المباشرة األجنبياتاالستثماركما سجلت . ةالمضاربناتجة عن ال ومؤوس أر
مقارنة مع نفس الفترة من السنة % 21  بلغتبزيادةأي  مليار دوالر، 58,4، حوالي2010األول من سنة 

جذب في  ،بطة بالدوالر األمريكي منذ بداية األزمةتمرال ، العملة الصينيةكما ساهم انخفاض. الماضية
 رقما قياسيا محققة 2009سنة % 23ة  بنسب من العمالت األجنبية احتياطات الصينارتفعتو. لمستثمرينا

 . األمريكيدوالر ها بالدوالر، ثلثيمليار  2400بلغ 

اإلصالحات التي بدأت منذ سنة مواصال وخفف البنك المركزي الصيني نظام الصرف األجنبي لليوان، 
الصرف   سعرسلة من العمالت بدل من خالل اعتماد وسيتم تعديل سعر صرف العملة الصينية. 2005

 خمس خالل مقابل الدوالر  لها العملة الصينية أعلى مستوىسجلت ،وعقب هذا القرار. لثابت مع الدوالرا
 يساعد س في تنظيم الضغوط التضخمية،هوإضافة إلى دور). 2010 يونيو 22في % 0,43+(سنوات 

 ب الداخليتعزيز الطلمن خالل وازن اقتصادها ت على إعادة يقيمة اليوان الصينلرتفاع التدريجي اال
 . العالمية الماليةاإلختالالت تقليص هم فيساقد يالخدمات، مما قطاع و

 مدعوما) 2009سنة % 5,7مقابل % 9,7( 2010 سنة ا قويا نمويالهند يوينتظر أن يسجل االقتصاد
د يستفيو. لشغ لألسر من خالل تحسين سوق الة االستهالكيالنفقاتتم تعزيز  كما .قوة الطلب الداخليب

. التحسن المستمر للثقةمن قوية وال مردوديةالمن  ولالقتراض، الئمة من الظروف الم المقاوالتثماراست
، رفع البنك المركزي الهندي ) أسعار الجملةلمؤشربالنسبة %10أكثر من (للحد من الضغوط التضخمية و

 التدابير النقدية انتهاءبالموازاة مع % 5لتصل إلى وشتنبر نقطة أساس بين مارس 175نسبة الفائدة بمقدار 
 . اتخاذها في أعقاب األزمة الماليةالمالئمة التي تم

ن أ  إال.التجارة الخارجيةبا عوم، مد2010 سنة خاللقويا في بقية دول جنوب شرق آسيا  النموسيظل و
  فياتالستثمارل المتوقع االنخفاضبسبب  من السنة  النصف الثاني سترتفع بإيقاع بطيء خاللالصادرات

، 2011سنة % 4,5 إلى و2010سنة % 6,1 إلىفي كوريا الجنوبية  يوسيصل النمو االقتصاد. الصين
% 6,6  حوالي2خمسةال سيسجل نمو دول اآلسيانو. )%0,2 (2009 وهو ارتفاع كبير مقارنة مع سنة

 في حين ، الطلب الداخلي الخاص المحرك الرئيسي للنموشكليس و.2009سنة % 1,7 مقابل 2010سنة 
، أظهر االقتصاد اآلسيانبين دول ومن .  الصادرات في الماضي كانت تلعبه الذيدورال سيتراجع

 . 2010سنة % 6 و2009سنة % 4,5 محققا نموا بنسبة أنه األكثر مقاومة لألزمةندونيسي األ

، وال ات الصاعدة في المنطقةيالقتصادا  الموجه منالطلب القويي مستفيدا من اليابان االقتصاد انتعشو
% 1,2 (2010 األول من سنة خالل الفصل ي الياباني االنتعاش االقتصادواستمر.  الصين طرفسيما من

على االستهالك  التحفيز جراءاتاآلثار االيجابية إلنتيجة ، )2009من سنة  الرابع فصلفي ال% 0,9مقابل 
 من نصف نمو الناتج أكثرب التجارة الخارجيةساهمت فقد .  الصيننحو الصادرات، خاصة انتعاشو

الربع الثاني تراجع خالل  نمو االقتصاد الياباني إال أن. خالل الفصل األول من السنةالداخلي الخام 
 الدوالركل من  الين مقابل ارتفاع الصادرات نتيجة لتباطؤ النمو الصيني وراجعبسبب ت%) 0,4+(
% 2,8 بحوالي اليابانياتج الداخلي الخام  ينمو النمن المتوقع أن ،صندوق النقد الدوليوحسب . ورواألو

  %). 5,2-( 2009مقابل ركود حاد سنة  2011سنة % 1,5 بنسبة و2010سنة 

  

  

                                                 
 

 ، ومنطقة اليورو،الواليات المتحدة(فائدة في البلدان المتقدمة الض معدالت انخفا استمرار في سياق ، الفائدة في الصينارتفاع أسعارقد يؤدي  1
 . المنتظرة من تشديد السياسة النقديةثارمما قد يحد من اآل تدفق السيولة، تزايدإلى ) واليابان

 .فيتنامالتايالند والاندونيسيا وماليزيا والفلبين و 2
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   في الواليات المتحدة وأمريكا الالتينية االقتصاديالنشاطتعزيز  .2.1.1

الي ، تراجعا بحو2009 األمريكية، عند نهاية سنة الواليات المتحدةفي الناتج الداخلي الخام سجل نمو 
 سنةاللفصل األخير من االرتفاع الذي سجله خالل ارغم ، وذلك 2008 سنة بعد ركود خالل ،2,6%

إعادة ، تدعم النمو من خالل 2009النصف الثاني من سنة  وخالل. )الثالث مقارنة مع الفصل 1,2%+(
وفي المقابل،   الوارداتتراجعباإلضافة إلى ،  االستثمار والصادراتنتعاش مخزونات الشركات واتكوين
خالل   خاصةاالقتصادي في الواليات المتحدةنشاط ال واستهالك األسر على الفدرالية ات تباطؤ النفقأثر

  . من السنةالنصف األول

مقابل % 0,4 إلى 2010 من سنة خالل الفصل الثاني في الواليات المتحدة  االقتصاديالنمو راجعتكما 
  نقطة2,78  االقتصادينموال تفقدأي تالتجارة الخارجية الئج بنتااألول، متأثرا   الفصلخالل% 0,9

األسر، المحرك الرئيسي القتصاد الواليات  استهالككما تراجع  .لواردات بشكل كبيرانتيجة ارتفاع 
 %1,9مقابل % 1,3الفصل الثاني إلى خالل  ،ياالقتصادمن النمو  %70يمثل عادة والذي  ،المتحدة

 . معدل االدخارزيادةو) نهاية يونيو% 9,5 ( معدل البطالةجة استمرار ارتفاع، نتيخالل الفصل السابق
مما يدل على عودة % 19,1المقاوالت الذي ارتفع بحوالي عن طريق استثمار   النموتدعم، وفي المقابل
حسب   الناتج الداخلي الخام األمريكي،يرتقب أن ينمو، وبخصوص التوقعات . األعمال مجالالثقة في
 .2011سنة % 2,3 وبنسبة 2010سنة % 2,6 بحوالي ، النقد الدوليصندوق

عانت المنطقة بشدة من حيث  2009 سنة% 1,7 إلى أميركا الالتينية لدولانخفض الناتج الداخلي الخام و
 وانخفاض  الموجه إليها، تأثرت المنطقة بانخفاض الطلب الخارجياوهكذ. ة العالميزمةآثار األ

 .المالية من الخارج  التحويالتوتراجعالسياحة ضعف ة، باإلضافة إلى االستثمارات األجنبي

نشاطها  تواستعاد  االقتصادية بسرعة من األزمةالمنطقة خرجت التوقعات، يبدو أن وفيما يخص
 %5,7بنسبة نموا  أمريكا الالتينية تحققصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن  وحسب . الجيداالقتصادي

 المالية السليمة ةنظماألالمالئمة ولسياسات االقتصادية ا نتيجة 2011سنة % 4 ليبحوا و2010سنة 
على ذلك،  وعالوة .ة المنطقنحوموجه اللطلب الخارجي ل تدريجيال التحسن وولية األموادوارتفاع أسعار ال

  نمو المنطقةيفإيجابي بشكل  ،دول الميركوسورالتجارة البينية بين دول أميركا الالتينية، ال سيما تساهم 
من إجمالي  %15 وساهمت بنسبة 2008مليار دوالر سنة  41,5 سجلت حيث التسعينياتمنذ أواخر 

  .التجارة في هذا السوق

سنة % 4,1 حواليو 2010 سنة% 7,5 الناتج الداخلي الخام في البرازيل بنسبة سيرتفعهذا السياق،  وفي
 كما سيرتفع النمو االقتصادي في المكسيك. ةالخاص  االستهالك الداخلي واالستثماراتة بفضل قو2011
 الواليات المتحدة، في حين  اقتصادمن انتعاش ا مستفيد2011 سنة% 3,9 و2010سنة % 5 بحوالي

 المواد األولية  وارتفاع أسعارالئمةالسياسات المنتيجة % 5بنسبة  شيليالفي سينمو الناتج الداخلي الخام 
   .وجهود إعادة اإلعمار

   ه على دول الجوار في منطقة األورو وآثارللنشاط االقتصادي ش طفيفانتعا .3.1.1

في  ءابطاألكثر تعتبر أوروبا واحدة من المناطق األكثر تضررا من األزمة االقتصادية والمالية العالمية و
حيث تراجع ناتجها الداخلي الخام بحوالي  2009 سنة قويا ا سجلت منطقة األورو ركودقدف. هاخروج منال

 تراجع النشاطفقد  . حدته بين دول المنطقةتفاوتت إال أن الركود االقتصادي الذي عرفته أوربا ،4,1%
في % 5ألمانيا و في% 4,7 اسبانيا وفي% 3,7هذا التراجع  بينما بلغ، %2,5  بنسبةفي فرنسااالقتصادي 

  .ايطاليا
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 دول أوربا  بعض التي عرفتهاءات لميزان األداة الجارياتالحسابو يزانية أرصدة الموستعوق إختالالت
 اتخذ قدو .وايرلندا  اسبانيا والبرتغال واليونان فيةصا، خ النشاط االقتصاديانتعاش، 2010 سنة خالل

ا، أوروبفي االستقرار المالي واالقتصادي تعزيز خطوات غير مسبوقة ل االتحاد األوروبي في هذا الصدد
ستقرار لال ةأوروبي  آليةاءنشعن إ ،صندوق النقد الدولي  معة بشراكماي األخير، خالل شهر أعلنحيث 

 منو. إذا استدعت الضرورةاألعضاء  لدولل لتقديم المساعدة  أورو مليار750 خصص لها مبلغالمالي 
  العمومي الدينسنداتشراء اإلعالن عن  من خالللبنك المركزي األوروبي تدابير استثنائية، اجانبه، اتخذ 

  .في السوق الثانوية

 لحد من ارتفاع منطقة األورو ل دول فيجب االستمرار في تطهير الميزانيات يورغم هذه اإلجراءات،
. على مستوى الميزانية اسبانيا والبرتغال وايطاليا خططا للتقشف اعتمدتو . وتحسين آفاق النمويةديونمال

مما سيسمح باقتصاد الصرامة ز ب تتمي2011 عن ميزانية سنة ،منطقةال ياتمانيا، أكبر اقتصاد ألأعلنتكما 
 مليار أورو 45 ات العمومية بحواليخفض النفقعن من جانبها، أعلنت فرنسا و.  مليار أورو11 حوالي

 الميزانيةأكثر صرامة لمراقبة  آلية منطقة األورو وضع ويتوجب على .2013 و2010في الفترة ما بين 
 . طمأنة األسواق المتضررة من أزمة الديونمن أجل

في سنة % 1,5 بنسبة و2010سنة % 1,7نمو الناتج الداخلي الخام في منطقة األورو بنسبة  أن يويتوقع
نمو الناتج ارتفع  وقد.  العالميةتحسن التجارة وة المخزونات دوربتغير هذا االنتعاش وسيدعم .2011

  من السنةاألولصل في الف% 0,2  مقابلالفصل الثاني خالل %1 بحواليمنطقة األورو لالداخلي الخام 
%) 2,2(ألمانيا  نتيجة انتعاش االقتصاد في كل من ، ثالث سنواتذسرع من تعتبر األوتيرةب الجارية، أي

 ).%0,6( وفرنسا

 2011 سنة% 2 بحوالي و2010سنة % 3,3نمو االقتصاد األلماني بنسبة سيرتفع   وفي هذا السياق،
 ستستفيدو .العالمية  التجارةاالرتفاع القوي لنموورو و ضعف األنتيجةلصادرات ا باألداء الجيد لمودعم

، في المقاوالت استثمار يتوقع ارتفاعو .االستثمار في األسواق الصاعدةمن انتعاش   التجهيزصادرات سلع
وإلغاء المنحة األجور  تخفيضارتباطا ب) 2010في سنة % +0,1(ضعيفا  استهالك األسر سيظلحين 

 . القديمةةالسيار الخاصة بالتخلي عن

 االستهالك أن يتراجعومن المتوقع . 2011و 2010 تيسنخالل % 1,6ينمو االقتصاد الفرنسي بنسبة سو
سنة % 1,1( الشرائية لألسر القدرة اإلقالع االقتصادي، حيث ستتراجعآثار خطة تقلص  نتيجةالخاص 
 ومع. جتماعية واألجوراال التحويالتالذي طال  االنخفاضشيا مع ا، تم)2009سنة % 1,6 مقابل 2010
  وعودة الثقةإعادة تكوين مخزون الشركات، نتيجة ،التحسين المستمر لإلنتاج الصناعيشأن ن مذلك، ف
  النصف الثانيخاللالنمو  دعمي ، أناألورومن خالل تراجع سعر صرف  ، وتشجيع الصادراتوالتاللمق

من % 1,5نسبة  العمومي بستهالكارتفاع اال ويزانيةلملسياسة التوسعية ال كما ستسمح. من السنة الجارية
 .إعادة الثقة لألسر ولو نسبيا

سنة % 0,7قبل أن يرتفع بنسبة  2010سنة % 0,3توقع أن ينخفض النمو االقتصادي بنسبة يسبانيا، إفي و
 فع المعدل العادير( وزيادة الضرائب ،ألسر والشركاتا يةديونم و،ارتفاع معدل البطالة زالفال. 2011

رأس على دخل وال على يبة وزيادة الضر2010 ز يوليوفاتح ذ منتيننقطبالقيمة المضافة  على لضريبةل
 ولن يرتفع. العقار السكنيبتراجع  متأثرا  االقتصادينشاطال ال يزال ،في حين. الداخلي  الطلب تعيق)المال

، دولةمن طرف ال، ليس فقط ات النفقالتقشف في نتيجة ، التحتيةى البن مجالخاصة في ، العمومياالستثمار
 أثر إيجابي من ذات وحدها وستظل المبادالت الخارجية. تمستقلة أيضا والبلدياال بل من طرف الجهات

 .يخالل الحد من العجز التجار

  األمثلتوجهالبفضل ) 2009سنة % -5 مقابل 2010سنة % 1 (طفيفا نموا االقتصاد اإليطالي سيسجلو
، كما سينتعش نسبيا  مجال العقاراستثمارا في  األقل مديونية واألكثرك األسراستهالولمرونة  اتدراصلل

 .بناء المساكنالمقاوالت في مجال استثمار 
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% 0,3 جديد بنسبةمن   االقتصادينشاطالينخفض س، 2009سنة % 7,6 بنسبة تراجعايرلندا، وبعد  فيو
 متأثرااستهالك األسر  تراجعسيو .لداخليالطلب ا  البناء وركود قطاع استمرار انخفاض نتيجة2010سنة 

تراجع االستثمار خاصة سيمن جانبه، و. ض الديون وتدهور سوق العملاخفبانانخفاض أسعار المساكن وب
وذلك  في تحقيق النمو، اإيجابيتساهم  للسلع والخدمات في حين، ستظل المبادالت التجارية. في قطاع البناء

 .للسنة الرابعة على التوالي

 مديونية(عمومية ال  حساباتهااستدامةمرتبطة بمدى  وضعية مالية صعبة الذي يواجه ،ليونان بالنسبة لأما
من الناتج الداخلي الخام سنة % 13,6بلغ  يزانيةمن الناتج الداخلي الخام وعجز الم% 115,1 حواليتقدر ب
في ظل هذه و. 2011سنة % 2,6 بنسبة و2010سنة % 4فسيتراجع نشاطها االقتصادي بنسبة ، )2009

وقد  .اتخاذ إجراءات منسقة لمساعدة اليونانالماضي، ب بريلفي أ ،بلدان منطقة األوروالتزمت الظروف، 
األولى، من خالل القروض الثنائية بمعدل  في السنة مليار أورو 30 إلى المساعدة المعتمد خطة يصل مبلغ

مت الموافقة على هذه الخطة من قبل صندوق د توق ).ثالثة سنوات معدل ثابت لمدة% (5رب ا يقفائدة
  . مليار أورو15تصل إلى قد  ثلث التمويل في شكل قروض الذي تعهد بتقديمالنقد الدولي 

فصول من  6 بعد 2009الفصل األخير من سنة  إلى غاية المملكة المتحدة االقتصادي في االنتعاشتأخر و
 نتيجة إعادة تكوين المخزون، 2010سنة % 1,7لي الخام نمو الناتج الداخ ويتوقع أن يسجل معدل .الركود

التي عرفتها زيادة بالاستهالك األسر كما سيتأثر . الطلب الداخليسيتراجع  في حين ،نتعاش الصادراتوا
معدل ارتفاع ب على الدخل، وةبيارتفاع الضرب السنة، وه هذفي مستهلالضريبة على القيمة المضافة 

 تشدد شروط  منيربكبشكل تأثر الذي  ،االستثماركما يتوقع أن يتراجع . شغلال سوقوضعف التضخم 
 .2010 من سنة  الثاني النصف غاية إلى االقتصادي،االئتمان وانخفاض النشاط

 2010 في سنة% 3,7 ى بحواليسطالو ويةشرقال ول أورباالناتج الداخلي الخام لديتوقع أن يرتفع و
للدول التي  فبالنسبة. دول المنطقةبين لنشاط االقتصادي في امع تفاوت  2011سنة % 3,1 بنسبةو

س ؤوعودة تدفق رنموا مرتفعا نتيجة  حققسوف ت)  وتركياونيابول (يةزمة العالماأل استطاعت مواجهة
  الجاريالحساب التي لديها عجز كبير في دولالستعرف  المقابل، وفي.  التجارة العالميةانتعاشال ومواأل
 عرفتحيث س. بطيئا ا انتعاش،...)دول البلطيق وبلغاريا ورومانيا، (،لتمويل الخارجيعتمد على االتي تو

حين   في.2010سنة % 1بنسبة في الناتج الداخلي الخام   مع انخفاض، ثانية من الركودةليتوانيا سن
 . على التوالي%1,8و% 1,3ارتفاعا بنحو  في كل من لتوانيا وإستونياالناتج الداخلي الخام يسجل س

ناتجها  ارتفعحيث  ،الركود  منلم يعان اقتصادها الذي األوروبيبولندا البلد الوحيد في االتحاد تظل و
  مقاومةوتعزى. 2010سنة  %3,4 بنسبة اقتصادهانمو يتوقع  و2009سنة % 1,7الداخلي الخام بنسبة 
 في واندماجها المحدود ،لالقتصاداألساسية الركائز  متانة إلى كبير بشكلألزمة ل االقتصاد البولوني
تركي ال النشاط االقتصادي عرفيس ،هجهتمن و.  عملتها الوطنية ومرونة سعر صرف،االقتصاد العالمي
 سؤوسعار الفائدة وانتعاش تدفقات ركبير ألاالنخفاض النتيجة  2010سنة % 7,8ارتفاعا بحوالي 

 .لاوماأل

 حراءمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الص

سنة % 5,1 بحوالي و2010سنة % 4,1منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا نموا بنسبة ستسجل 
 اإلنتاجزيادة إلى  مواد األوليةارتفاع أسعار السيؤدي و . تختلف من بلد إلى آخر، إال أن التوقعات2011

 في لعب دور ومي العمبرامج اإلنفاقستتواصل  ول المنطقة، كماكثير من دالالصادرات في انتعاش و
اإلمارات (  في بعض الدولالنشاط االقتصادي سيتأثر في المقابل،و .اإلقالع االقتصادي في دعم أساسي

  .عقار القطاع المالي وضعف سوق البهشاشة )الكويت والعربية المتحدة
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  العاملين وتحويالت،عوق نمو الصادراتقد يأوروبا في  ي االقتصاداالنتعاشكما أن ضعف وتيرة  
 على كبير بشكل التأثير دون ،)تونس وبالمغر( المنطقة من وعائدات السياحة في الدول األخرى بالخارج،

 .الطلب الداخلي المرتكز علىفرص النمو 

 اتفقن الزيادة إنتاج الغاز الطبيعي ونتيجة توسع% 16بحوالي  نمو أعلى معدلقطر ستسجل و
% 3,4 بنسبة المملكة العربية السعودية والكويت على التوالي يفالناتج الداخلي الخام ينمو سو. ةاالستثماري

ويتوقع أن يرتفع .  التحتيةىالبنمجال  في مهمةال العمومية بدعم من االستثمارات ،2010سنة % 2,3و
شيا مع االرتفاع المتوقع اتم% 4,4و% 4,5بنسبة على التوالي  2011البلدين سنة  النمو االقتصادي في

 .سعار النفطأل

 السياسة نتيجة 2011سنة % 5,5 و2010سنة % 5,3مصر بنسبة في الناتج الداخلي الخام سيرتفع و
 الفقر وخطر كما أن . على الحسابات الخارجيةالضغط سيتواصلومع ذلك، . المالية والنقدية التوسعية
 المالية طهيرتل الزمة الهيكلية الاإلصالحات اعتماد  قدرة السلطات علىمن حداناالنفجار االجتماعي ي

 .عموميةال

 بنسبة و2010سنة % 5 بحوالي لمنطقة المغرب العربي نمو الناتج الداخلي الخام يرتفع ومن المتوقع أن
 إنتاجارتفاع بسبب  2010 سنة خاللالجزائر  في النشاط االقتصادي نتعشوسي .2011سنة % 4,6

باستثناء و. على الغاز لطلب األوروبي وخصوصا ا،لطلب الخارجيلتدريجية الزيادة نتيجة ال المحروقات
الناتج الداخلي ويتوقع أن يرتفع  .عمومي الاإلنفاقبفضل  بوتيرة مطردةقتصاد ستمر نمو االسي، المحروقات

 .2011سنة % 4 بحوالي و2010في سنة % 3,8الخام الجزائري بنسبة 

 عوض صمود قطاع السياحة حيث ،2009 سنة باألزمة العالمية خالل ي كثيراتونسالاالقتصاد لم يتأثر و
تم دعم الطلب الداخلي عن و. ا دول أوروبنحو جزئيا انخفاض الصادرات المعادنوزيادة اإلنتاج في قطاع 

.  والخاصعامزيادة في الرواتب في القطاعين الال نتيجة داخلياالستهالك العمومي وطريق االستثمار ال
ة درلقلتدابير دعم الدولة مستندا على % 3,8 بنسبة 2010 التونسي سنة  الخامالناتج الداخليوسيرتفع 

رتفع الناتج يمن المتوقع أن و .ةلدولة بكثافة في البنية التحتياواستثمرت  .ي االقتصادالشرائية والنشاط
 .2011سنة % 4,8  بحواليالداخلي الخام التونسي

، ه أسعارانخفاضالنفط و رجي على الطلب الخاتراجع من خاللاألزمة العالمية ب هاتأثر  وبعد،في ليبياو
  أداءتحسننتيجة  2011سنة %6,2بحوالي و 2010سنة % 10,6بنسبة االقتصادي النشاط سيرتفع 
 ةماالحكضعف  واتيةالمؤسسالتي تتجلى في الهشاشة   االقتصاد الليبيقاط ضعفإال أن ن.  النفطيالقطاع

بحوالي  االقتصاديالنشاط سيرتفع موريتانيا،  فيو. النفطقطاع باستثناء ،تؤثر على االستثمارالزالت 
 النفط واألداء الجيد لقطاع قطاع إنتاجانتعاش بفضل  2011سنة % 5,1 وبنحو 2010في سنة % 4,7

 . المساعدات الدوليةتنامي التحتية وى في البنعموميةال اتصيد والتعدين واالستثمارالالزراعة و

 على الرغم من تدهور الحالة 2009 سنة  محدودا3 المغربلىع تأثير األزمة االقتصادية العالمية وكان
 لدعم  المتخذةتدابيروال )رقم قياسي في إنتاج الحبوب(للسنة الفالحية الجيدة  فنظرا. هاالقتصادية لشركائ

عقد ونتيجة ل بداية األزمة، مع التي أنشئت اإلستراتيجيةة يقظال  لجنة إطار في،القطاعات األكثر تضررا
 قدرة االقتصاد  تتأكدالمتوقع أن ومن .2009سنة % 4,9  النمو االقتصادي، بلغاتن اإلصالح متواصلم

، 2011سنة % 5و 2010 سنة% 4بنسبة  اقتصادي نمومن خالل تحقيق  واجهة األزمةالمغربي على م
 . توقعات وزارة االقتصاد والماليةحسب

                                                 
 

 .نظر النتائج االقتصادية للمغرب على مستوى الجزء الثاني لهذا التقريرأ 3
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 ضعف الطلب نتيجة عالميةال ألزمةبا 2009 أفريقيا جنوب الصحراء سنة فياالقتصادي النشاط كما تأثر 
أدى إلى ، مما المالية تدفقاتال تراجع ومواد األولية،أسعار ال  هذه المنطقة، وانهيارالموجه نحوالخارجي 

بعد سنوات   في عدد من بلدان القارة لميزان األداءات والحسابات الجاريةيزانيةالمكل من تدهور أرصدة 
  . في كثير من األحيانرة التي كانت مثممن الجهود 

% 5,5 مقابل 2009سنة % 2,6لمنطقة ل الناتج الداخلي الخام  سجل معدل نموفي ظل هذه الظروف،و
النشاط   أفريقيا جنوب الصحراء من انتعاشينتظر أن تستفيد وبخصوص التوقعات،. 2008سنة 

زيادة صادرات ب الذي سيترجمعالمية ال  التجارةانتعاش والمواد األوليةالعالمي وارتفاع أسعار االقتصادي 
الدول التي تعتمد ستظل مداخيل ، وفي المقابل. ة المباشرة األجنبياتتدفقات االستثماربتزايد دول المنطقة و
.  االتحاد األوروبي دولفي البطالةمعدل  استمرار ارتفاع نتيجةالمهاجرين محدودة عمالها على تحويالت 
  .2011سنة % 5,5 بنسبة و2010سنة % 5لمنطقة بنسبة لج الداخلي الخام  الناتسيرتفع وفي هذا السياق،

    المالية ورهانات الحكامة المالية العالميةسواقتحسن األ .2.1

  متفاوتة بوتيرة انتعاش شروط االئتمان .1.2.1

 أكبر مما كان متوقعا، مدعومة بإجراءات التدخل العمومية غير المسبوقة بوتيرةانتعشت األسواق المالية 
وموازاة مع االنتعاش الذي عرفته أسواق األسهم، استقرت . نتعاش التدريجي للنشاط االقتصاديوباال

 .األسواق النقدية وتحسنت شروط الحصول على القروض البنكية

، حيث لجأ البنك 2007 تم تفعيل آليات السياسة النقدية من أجل مواجهة األزمة المالية مند صيف وقد
زويد المؤسسات المالية بالسيولة من خالل خفض معدل فائدته الرئيسي بحوالي االحتياطي الفدرالي إلى ت

تم  2008وفي منتصف دجنبر . 2008 وأكتوبر 2007 نقطة أساس خالل الفترة الممتدة بين شتنبر 400
 .، ولم يتغير منذ ذلك الحين%0,25 و%0 أدنى مستوياته، ما بين  إلى معدل الفائدة الرئيسيتقليص

، الحفاظ على سياسته النقدية التي نهجها 2010قرر البنك المركزي األوروبي في غشت ومن جهته، 
 البنك حسنوهكذا . 2009 مند ماي %1 معدل فائدته الرئيسي مستقرا عند ، حيث أبقىخالل فترة األزمة

كما حافظ البنك . المركزي األوروبي شروط القرض مانحا األبناك قروضا بأسعار فائدة جد منخفضة
كذلك وقد قام . 2009 مند مارس %0,5لمركزي اإلنجليزي على استقرار معدل الفائدة الرئيسي في ا
 .2008 دجنبر 19 في %0,1 لىإ معدل فائدته الرئيسي بخفضالمركزي الياباني  لبنكا

. ومع ذلك، ظلت شروط االئتمان في الدول المتقدمة أكثر صعوبة مما كانت عليه قبل األزمة العالمية
 سنيد وبضعف التها متأثرة بحاجة األبناك إلى إعادة تشكيل رأس مالةض البنكيوجعت دينامية القروترا

 أكثر رأسمال األبناكوأصبحت القيود المفروضة على . الخاص وبمخاطر تدهور قيمة القروض العقارية
 الواليات المتحدة عليه فيالرافعة لألبناك أكبر مما هي  في أوروبا، حيث الحاجة إلى الحد من أثر صرامة
 الحتواء أثر الرافعة الماليةص يتقلالتوجه الحالي لمواكبة نحو  الدول تتجهوفي هذا الصدد، . األمريكية

 . اآلثار السلبية على القطاع البنكي واالنتعاش االقتصادي

. اصةوتم تعويض تباطؤ منح القروض البنكية للقطاع الخاص جزئيا من خالل انتعاش إصدار السندات الخ
ولوج إلى سوق الرساميل، كالمستهلكين والمقاوالت تعرف صعوبات في الومع ذلك، تواجه القطاعات التي 

 اإلجراءات العمومية  أثرالصغرى والمتوسطة، إشكالية الحصول على القروض، خاصة بعد انقضاء
  .تستفيد منها هذه القطاعاتللقرض والضمان التي كانت 
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  تطور أسعار الفائدة بين األبناك : 1 مبيان
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ترز وآالة روي : مصدر  

األوريبور

الليبور

  
قد زادت المخاوف حول تدهور المالية العمومية في الدول المتقدمة من تصاعد منح المخاطر السيادية و

كما . ؤثر على التقدم المحرز على مستوى االستقرار المالي وتحسن شروط االئتمانمما قد يبشكل ملموس 
حتى في  الدول األوروبية كاليونان يمكن أن تكون معدية لألنظمة البنكيةأن األزمة الموازناتية في بعض 

وفي هذا السياق، فالدول المعنية مطالبة بوضع سياسات مالئمة من أجل الحد من المخاطر . دول أخرى
  .  على المدى المتوسطة واعتماد مخططات فعالة إلعادة توازن المالية العموميةالسيادي

تقليص أثر الرافعة  في التراجع في جل مناطق العالم نتيجة استمرار العابر للحدودكي واستمر التمويل البن
 خصوصا في المناطق األكثر اعتمادا على ،وأصبح تطور االئتمان المحلي محدودا. ألبناك الدوليةالمالية ل

بفضل اعدة وفي المقابل، انتعشت تدفقات االستثمارات نحو األسواق الص. التدفقات المصرفية الدولية
وساهمت هذه .  مع الدول المتقدمةق المهم في أسعار الفائدة مقارنةتحسن آفاق النمو بهذه األسواق وبالفار

  .4 غير أنها ولدت مخاوف جديدة تتعلق بتقييم األصول،التدفقات في تحسين الوضع المالي لهذه الدول

كا الالتينية، لكنه استمر في االنخفاض سيوية الصاعدة واستقر بأمريتزايد حجم القروض بالدول اآلوقد 
وفي الصين، عمل البنك المركزي على تبني سلسلة من اإلجراءات، خصوصا . بالدول األوروبية الصاعدة

. األصولخطر ارتفاع أسعار ، من أجل خفض القروض وتقليص االحتياطي اإللزامي للبنوكرفع نسبة 
سياسات ماكرواقتصادية حذرة ومالئمة للحد من مخاطر  ي، فالدول النامية مطالبة بضرورة تبنإجماالو

 . األصول أسعارالتضخم والمضاربة حول

  انتعاش أسواق البورصة .2.2.1

  مستوياتها منذء أسو2008 بارتفاع قوي، بعد أن عرفت خالل سنة 2009أنهت أسواق البورصة سنة 
 إلى تراجع معظم 2009 خالل الفصل األول من سنة تي سادت التشاؤم الفقد أدت أجواء. 1931سنة 

إال أن األسواق المالية انتعشت الحقا بشكل غير متوقع نتيجة . األسواق إلى مستويات تعتبر األدنى تاريخيا
التداعيات اإليجابية لخطط اإلقالع االقتصادي التي اعتمدتها الحكومات والنتائج المالية المشجعة التي 

 . حققتها الشركات

 خالل سنة  ارتفاعا قويا)Eurostox50(واألوروبية ) SP500(ريكية  مؤشرات األسهم األموسجلت
-MSCI" ارتفع مؤشر أسهم الدول الصاعدة ، ومن جهته, على التوالي%20,9 و%25,2 بحوالي 2009

EM " ت كل االقتصادياموشمل ارتفاع أسعار األسه.  مقارنة مع بداية السنة%74,5بالدوالر بنسبة 
وكذلك في الهند ) %100,3(وفي روسيا ) %121,3(فاعات في البرازيل رتاال أهم تالصاعدة، وسجل

)100,5%.(  

                                                 
 

  . أنظر القسم الثالث من الجزء األول المتعلق بتدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة 4
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  في الدول المتقدمة تطور مؤشرات البورصة:  2 مبيان

800

1000

1200

1400

06
/0

9
07

/0
9

08
/0

9
09

/0
9

10
/0

9
11

/0
9

12
/0

9
01

/1
0

02
/1

0
03

/1
0

04
/1

0
05

/1
0

06
/1

0
07

/1
0

08
/1

0
09

/1
0

10
/1

0

1500

1900

2300

2700

3100

S&P  500

Euros toxx 50
(سلم اليسار)

ترز    المصدر : وآالة روي
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تانلي   المصدر : مورآان س  
 

ففي اليابان، .  سجلت أسواق البورصة في الدول المتقدمة أداء متفاوتا،2010خالل الفصل األول من سنة 
 حيث ارتفع ة جيدا كما سجلت المؤشرات األمريكية نتائج.%5,2بنسبة ) Nikkei(ارتفع مؤشر

 المقلقة منطقة األورو نتيجة الوضعية ق، في حين تراجعت مؤشرات أسوا%4,9بنسبة " SP500"مؤشر
ومن ). %1,1 بحوالي Eurostox 50 انخفاض مؤشر(للمالية العمومية في كثير من الدول األوروبية 

.  خالل نفس الفترة%2,1 بالدوالر ارتفاعا طفيفا بنسبة MSCI-EMل الصاعدة جهته، عرف مؤشر الدو
 خصوصا نتيجة زيادة أسعار المواد األولية وقوة العمالت ،وهم هذا االرتفاع أسواق أمريكا الالتينية

لذي وفي المقابل، تراجعت األسواق األوروبية الصاعدة متأثرة بالمخاوف المحيطة بالعجز الكبير ا. الوطنية
 .عرفته اليونان وبضعف األورو

  لم ينجح في2010 ماي 9وتجدر اإلشارة إلى أن إحداث اآللية األوروبية لتحقيق االستقرار المالي في 
 جراء ضعف التوقعات مضطربةأسواق البورصة نحو االرتفاع، حيث ستظل هذه األخيرة البداية في دفع 

جراءات الموازناتية الصارمة التي اعتمدتها العديد من المستقبلية للنمو في منطقة األورو نتيجة اإل
 الجيد لإلنتاج باألداءبدأت أسواق البورصة في االرتفاع مدعومة   منذ شهر يونيو،لكن. الحكومات

 الشغل بالواليات المتحدة األمريكية ومنطقة األورو، وكذا بالنتائج اإليجابية واستقرار سوقالصناعي، 
   . تهدف إلى تقييم قدرة األبناك على الصمود أمام ظروف اقتصادية ومالية متدهورةالختبارات التحمل التي

   صرفالق اسوأتقلبات مهمة في  .3.2.1

 معظم العمالت ة أسواق الصرف بمنأى عن تداعيات األزمة االقتصادية العالمية، فقد عرفت قيمتبقلم 
 منذ ،إليه هو انخفاض قيمة األوروغير أن الحدث األساسي الذي يجب اإلشارة . األجنبية تقلبات كثيرة

، تلته مرحلة ) دوالر1,19(، إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات )مرحلة األولىال (2009بداية دجنبر 
 ).المرحلة الثانية (2010 إلى غاية أواخر شهر يوليوز 2010 منذ بداية يونيو ، وذلكمن االرتفاع

 يونيو 19ة الصينية حيث أصبحت أكثر مرونة منذ تجدر اإلشارة إلى تغيير نظام سعر صرف العملو
ارتباط من أجل فك ويأتي هذا التغير في ظل تزايد ضغوط الدول المنافسة والشريكة للصين . 2010

بهدف ) يوان لكل دوالر 6,83( منذ بداية األزمة نسبة شبه ثابتة الذي عرف اليوان بالدوالر األمريكي
   .شغل وإنعاش ال الصينيةتعزيز الصادرات
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  )2009بداية يناير = 100 مؤشر(ر، والجنيه اإلسترليني والين تطور األورو مقابل الدوال:  3 مبيان
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الدوالر األمريكي\األورو الين الياباني\األورو الجنيه االسترليني\األورو

المرحلة 2المرحلة 1

  المصدر : البنك المرآزي األوربي
  

   :2010 وبداية يونيو 2009ألورو بين بداية دجنبر ا تراجع: المرحلة األولى 

 من %16,3، ليفقد حوالي 2010  إلى بداية يونيو2009واصل األورو تراجعه أمام الدوالر منذ دجنبر 
 %4,7 نسبةكما انخفض األورو خالل نفس الفترة ب. أدنى مستوى له منذ حوالي أربع سنوات بلغليقيمته 

وبصفة .  اتجاه اليوان الصيني%14 مقابل الين الياباني وبنسبة %11,7أمام الجنيه اإلسترليني، وبحوالي 
، حسب البنك المركزي %9,6مي لألورو بحوالي إجمالية، فقد انخفض سعر الصرف الفعلي اإلس

  .األوروبي

  لألورو تطور سعر الصرف الفعلي اإلسمي:  4 مبيان

95

100

105

110

115

120
01

/0
9

02
/0

9
03

/0
9

04
/0

9
05

/0
9

06
/0

9
07

/0
9

08
/0

9
09

/0
9

10
/0

9
11

/0
9

12
/0

9
01

/1
0

02
/1

0
03

/1
0

04
/1

0
05

/1
0

06
/1

0
07

/1
0

08
/1

0
09

/1
0

10
/1

0
11

/1
0

   المصدر : البنك المرآزي األوربي
  

فإذا كان األورو قد عادل . وللتذكير، فهذه ليست المرة األولى التي تشهد فيها العملة األوروبية تقلبات كبيرة
 دوالر، ليصل في 0,82 ما قيمته 2000، فإنه قد بلغ في أكتوبر 1999 دوالرا عند بداية يناير 1,17

  . دوالر، وهو أعلى مستوى تاريخي له1,60 إلى 2008يوليوز 

  أهم أسباب انخفاض األورو وانعكاساته على منطقة األورو

في ضعف النمو بمنطقة األورو، إلى أزمة الماليات العمومية اضافة الى يعزى انخفاض العملة الموحدة، 
 على األسواق بفعل ارتفاع العجز العمومي والمديونية بشكل كبيرألزمة اليونانية أثرت احيث . هذه المنطقة

بعيدا عن  (2009 من الناتج الداخلي الخام سنة %115,1 و%13,6في هذا البلد والتي بلغت على التوالي 
لت هذه األزمة لتشمل دوال أخرى وقد انتق). %60 و%3حددت في التي وميثاق االستقرار والنمو معايير 

 .داخل المنطقة كإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وإيرلندا
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تنقيط هذه الدول من طرف وكالة التنقيط  وقد أدت هذه المخاوف حول الوضعية المالية إلى تراجع
)Standard and Poor’s(دة فقد تراجع تنقيط إسبانيا بدرجة واح. ، لتساهم بدورها في انخفاض األورو

، ليصبح في "+BB "كما انخفض تنقيط اليونان بثالث درجات ليصل ". AA "إلى " +AA "لتنتقل من 
  ". +A "إلى " -A "وأخيرا، فإن تنقيط البرتغال تراجع بنقطتين، من . صنف المضاربة

، رتبة دين اليونان بأربعة نقاط 2010 يونيو 14، في )Moody’s(كما خفضت وكالة التنقيط موديز 
إلى ) Fitch(، وهو ما يقارب تراجع تنقيط "Ba1 "إلى " A3 "خل صنف المضاربة، منتقلة من لتد
)BBB-( و)Standard & Poor’s ( إلى)BB+ (لهذا البلد. 

  وصندوق النقد الدولي مليار أورو من طرف اإلتحاد األوروبي750 خطة إنقاذ بقيمة وضعوبالرغم من 
دة تراجعها ارتباطا بشكوك المستثمرين حول مدى فعالية هذا ، واصلت العملة الموح2010 ماي 10في 

كما أن . المخطط والمخاطر التي أثقلت قدرة اليونان واسبانيا والبرتغال على تبني اإلجراءات المالئمة
 جميع األصول المقومة  بخصوص الثقةبأوروبا الجنوبية وتدهورالذين يملكون أصوال خسائر المستثمرين 

   .ورو في أسواق العمالت الدولية انخفاض قيمة األمن حدة، زادت وروباأل

ويكمن الجانب اإليجابي في انخفاض العملة الموحدة بالنسبة لدول منطقة األورو، إذا اعتبرنا المتغيرات 
وهكذا، فقد تضاعف الفائض التجاري . األخرى ثابتة، في إنعاش الصادرات األوروبية بجعلها أكثر تنافسية

 مليار 1,6 مليار أورو مقابل 4,5( مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية 2010ة مارس للمنطقة نهاي
ضعف األورو ارتفاع سعر الواردات بالنسبة للمنطقة،  يترتب عن وبالمقابل، ).2009 مارس عند نهاية

 .خصوصا المواد الطاقية والمواد األولية التي عرفت أسعارها مؤخرا ارتفاعا ملحوظا

 2010 منذ بداية يونيو عودة األورو نحو االرتفاع : ثانية الالمرحلة

بعد االنخفاض القوي لألورو أمام أهم العمالت األجنبية خالل المرحلة األولى، عرفت أسواق سعر 
وعند نهاية يوليوز .  تحوال كبيرا أدى إلى ارتفاع مطرد لقيمة األورو2010 يونيو 8الصرف منذ 

.  أمام الجنيه اإلسترليني%0,8 مقابل الين و%3من قيمتها اتجاه الدوالر، و %9,1هذه العملة استعادت 
وإجماال، وحسب البنك المركزي األوروبي، فقد ازداد سعر الصرف الفعلي االسمي للعملة الموحدة بحوالي 

4%. 

طقة نتعاش النمو االقتصادي في منجديدة ال توقعات  عنعالناإلويعزى هذا االرتفاع لألورو، فضال عن 
األورو، إلى تراجع التوقعات االقتصادية في الواليات المتحدة من خالل توقع انخفاض تدريجي للنمو على 

ذلك، ساهم تردي  إضافة إلى. 2010 فقط برسم سنة %2,6المدى الطويل، بعد مراجعة نسبة النمو إلى 
وقع للطلب على المنتجات غير المتالتراجع المداخيل واستهالك األسر األمريكية، خالل شهر يونيو، و

 .، في تراجع العملة األمريكية%)2,6- (وعود بيع عقارات السكنانخفاض ، و%1,2الصناعية بحوالي 

راهن معظم المحللين على استمرار ارتفاع العملة األوروبية ي يخص التوقعات على المدى القصير، افيمو
 .القارة العجوزبقتصاد االآفاق انتعاش تحسن  العمومية األوروبية وةبارتباط مع استقرار أزمة المالي

  تقلبات أسواق المواد األولية  .3.1

تزايد اهتمام  بارتفاع قوي نتيجة انخفاض قيمة الدوالر و2009 أنهت أسعار المواد األولية سنة 
فحسب صندوق النقد الدولي، .  التدريجي لالقتصاد العالميشالطلب جراء االنتعاتحسن  والمستثمرين
 نتيجة الرتفاع أسعار الطاقة 2009 سنة %40,5مؤشر الشهري ألسعار المواد األولية بنسبة انتعش ال

وعلى الرغم من هذا . %16,6 والمواد الغذائية بنسبة %44,6 والمعادن األساسية بنسبة %50بنسبة 
 .2008االرتفاع، فقد ظلت األسعار دون المستوى التاريخي الذي سجلته في صيف سنة 



  والجهويالدوليمغرب في محيطه ال :األول الجزء 

 27

، وبعد تراجعها خالل فصل الربيع، شرعت أسعار المواد األولية في االرتفاع مدعومة 2010وخالل سنة 
وهكذا سجل مؤشر .  وعودة الثقة لألسواق2010بانخفاض ملحوظ في قيمة الدوالر منذ مطلع يونيو 

في  نتيجة الزيادة 2010أشهر األولى من سنة  عشرة خالل %13,4 المواد األولية ارتفاعا بحوالي رأسعا
  ).%9,9(والطاقة ) %16,8(والمواد الغذائية ) %23,9(أسعار المعادن األساسية 

  )2009 في يناير 100قاعدة (تطور مؤشرات أسعار المواد األساسية :  5 مبيان
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   المصدر : صندوق النقد الدولي

  

 العرض والطلب (األولية للسوقتقلبات أسعار المواد األولية بسبب اضطراب التوازنات وتزايدت 
فخالل . للمستثمرين الماليين في أسواق المواد األوليةاستفحال عمليات المضاربة  فضال عن ،)والمخزونات

.  ثقة المستثمرين بآفاق انتعاش االقتصاد العالميتذبذب، زادت حدة تقلبات األسعار بسبب 2010سنة 
طلب القوي الموجه من طرف النتيجة وعلى الرغم من ذلك، يتوقع أن تظل أسعار المواد األولية مرتفعة 

إال أن . تحسن االنتاج الصناعيالدول النامية، فضال عن انتعاش الطلب في الدول المتقدمة تماشيا مع 
  . الدوالر من شأنه أن يؤثر على تطور األسعارتقلبات أسعار صرفاستمرار 

  سوق النفط

 70، حيث تراوحت ما بين 2010، عرفت أسعار النفط تقلبات قوية سنة 2009بعد ارتفاع قوي سنة 
فقد بلغت في المتوسط .  األسواق لتطور الظرفية االقتصادية والمالية العالميةتقدير دوالر حسب 85و

 دوالر كمتوسط سنوي خالل 61,7 مقابل 2010 دوالر للبرميل خالل السبعة أشهر األولى من سنة 77,1
2009 .  

، 2010فخالل النصف األول من سنة . سعار النفط ساهم في تباطؤ ارتفاع أ5غير أن ارتفاع الدوالر
 %12,9، في حين ارتفعت أسعار البترول باألورو بنسبة %3,8انخفضت أسعار النفط بالدوالر بنسبة 

  . مقارنة مع العملة األوروبية الموحدة%14,8خالل نفس الفترة، نتيجة ارتفاع الدوالر بحوالي 

                                                 
 

 أورو بداية 1,32ك إلى وتراجع بعد ذل.  أورو مع بداية يونيو وهو أعلى مستوى له منذ أربع سنوات1,19 ليصل إلى %21ارتفع الدوالر بنسبة 5
 .غشت بعد تراجع القلق حول المشاكل المالية في منطقة األورو وتزايد الشكوك حول آفاق النمو في الواليات المتحدة
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  ت األسعار الشهرية للبرنتطور:  6 مبيان
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     المصدر : ادارة معلومات الطاقة االمريكية  
 الطلب على النفط خالل  وتيرةوفي ما يتعلق بأساسيات السوق، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة تراجعا في

نمو االقتصاد العالمي وتحسين الفعالية الطاقية في بلدان منظمة  معدلتباطؤ متوقع ل، نتيجة 2011سنة 
 87,8 ليصل إلى %1,6رتفع الطلب العالمي على النفط بنسبة وبالتالي، سي. التعاون والتنمية االقتصادية

 خالل السنة الجارية، جراء تزايد طلب الدول %2,1، مقابل ارتفاع بنسبة 2011مليون برميل يوميا سنة 
ومن المفترض أن يظل سوق النفط مستقرا . اآلسيوية الصاعدة ودول الشرق األوسط وأمريكا الالتينية

وقد راجع صندوق النقد الدولي توقعاته المتعلقة بأسعار النفط . إلنتاج واعتدال الطلبنسبيا نتيجة تزايد ا
 مقارنة بزيادة دوالر واحد تقريباأي  (2011 دوالر سنة 78,8 و2010 دوالر سنة 76,2لتصل إلى 

  ).يوليوزبتقديراته المنجزة في 

  سوق المعادن

، بعد االرتفاع القوي الذي سجلته سنة 2010سنة سجلت أسعار المعادن األساسية تطورا متفاوتا، خالل 
 خالل السبعة أشهر %9 و%3حيث تراجعت أسعار النحاس واأللمونيوم على التوالي بحوالي . 2009

ويحتمل أن . 2009 على التوالي خالل سنة %45 و%125 مقابل ارتفاع بنسبة 2010األولى من سنة 
كما انعكس االرتفاع القوي الذي سجل . 2010 خالل سنة تسجل أسعار المعادن الصناعية ارتفاعا محدودا

كما أن استمرار ارتفاع . في السنة الماضية على ارتفاع في حجم اإلنتاج وبتزايد سريع في المخزون
  .الدوالر وتراجع الواردات الصينية قد يؤثر على سوق المعادن األساسية

 دوالرا 1.261ى قياسيا جديدا حيث بلغ وعلى مستوى سوق المعادن النفيسة، بلغ سعر الذهب مستو
 دور الذهبويلعب . منذ مطلع السنة %16، مسجال ارتفاعا بحوالي 2010 ولألوقية مع نهاية شهر يوني

 .العملة المضمونة خصوصا إزاء التخوفات الناجمة عن األزمة المالية في منطقة األورو

 %38,9 مسجلة ارتفاعا بنسبة 2010ليوز  دوالر للطن في شهر يو125وبلغت أسعار الفوسفاط الخام 
 على التوالي خالل %28 و%55,2 بحوالي DAP وTSP  األسمدةكما انتعشت أسعار. منذ بداية السنة

. 2009 و منذ أدنى مستوياتها خالل شهر يوني%66,1 و%63,6 ليبلغ ارتفاعها على التوالينفس الفترة 
 %19,7 و%4,4في منحى تنازلي مسجلة تراجعا بنسبة  والبوتاسيوم اليورياوفي المقابل، ظلت أسعار 

وبالنسبة للتوقعات، ينتظر أن تبقى أسعار األسمدة . على التوالي خالل السبعة أشهر األولى من السنة
ستواصل في حين .  نسبياالمنخفضة الطبيعي ز، على المدى القصير، متأثرة بأسعار الغامستقرةاآلزوطية 

  . مستفيدة من ارتفاع الطلب على األسمدة2010انتعاشها خالل سنة أسعار الفوسفاط ومشتقاته 
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 تطور األسعار الشهرية لألسمدة:  7 مبيان
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المصدر : البنك الدولي   
 

 سوق المنتجات الفالحية

سجلت أسعار الحبوب والبذور الزيتية، بعد تراجعها خالل النصف األول من السنة، انتعاشا قويا خالل 
 بالمخاوف المستمرة حول الظروف المناخية غير المالئمة في مجموعة من مناطق شهر يوليوز متأثرة

 . االرتفاع نتيجة انخفاض الدوالر وارتفاع أسعار النفطتعززوقد . العالم، خصوصا في روسيا

 دوالر للطن في مطلع شهر 290 في غضون شهرين لتصل إلى %64كما ارتفعت أسعار القمح بنسبة 
ثالث مصدر للقمح في (وتضرر ثلث المحصول في روسيا . توى منذ أكثر من سنةشتنبر، وهو أعلى مس

كما أثر الطقس الجاف والحرارة سلبا على المحاصيل . جراء الجفاف والحرائق التي عرفتها البالد) العالم
.  أوروبا، في حين أخرت األمطار الغزيرة عملية زرع الحبوب في كندا فيمناطقالبكازاخستان وبعض 

 مليون طن 20توقعاته حول اإلنتاج العالمي للحبوب بحوالي ) CIC(ض المجلس العالمي للحبوب وخف
كما تم تخفيض المخزون العالمي للقمح لنهاية موسم . 2010/2011 مليون طن خالل موسم 644ليبلغ 

المخزون مرتفعا  ، يبقىومع ذلك.  مليون طن184 مليون طن ليصل إلى 18 بحوالي 2010/2011
  .2009-2005 في المتوسط خالل الفترة %22 من االستهالك العالمي مقابل %28ا، إذ يمثل نسبي

 )1999 = 100أساس (أسعار أهم الحبوب:  8 مبيان
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 اإلحتياطي العالمي من الحبوب وتطور اإلنتاج:  9 مبيان
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   مصدر المعطيات  :المجلس العالمي للحبوب 

 

، نتيجة صعوبات التزويد على المدى 2010 ا، الذي بدأ في شهر مايووواصلت أسعار السكر انتعاشه
أي ما ( سنتا للرطل الواحد 25,1وبلغ سعر السكر الخام بنيويورك . القصير والطلب األسيوي القوي

وتتوقع المنظمة .  مقارنة بشهر مايو%28 بنسبة افي غشت، مسجال بذلك ارتفاع)  دوالر للطن553يعادل 
 2010/2011 مليون طن خالل موسم 3,2فائض في اإلنتاج العالمي قدره تحقيق ) ISO(العالمة للسكر 

وبالرغم من توقعات ارتفاع محاصيل قصب السكر بالهند والبرازيل، تظل أسعار . بعد سنتين من العجز
   .السكر مدعومة على المدى القصير بحاجيات إعادة تشكيل المخزون والطلب على اإليثانول
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  جي للتجارة العالميةانتعاش تدري .4.1

سنة  %12,2، بعد انخفاض بلغ 2010سنة % 13,5 ارتفاعا بنسبة لتجارة العالميةيتوقع أن يعرف حجم ا
 ويعزى هذا االنتعاش أساسا إلى تحسن أداء النشاط .ألزمة المالية واالقتصادية العالميةا  نتيجة2009

القتصادي التي نهجتها أغلبية الدول للحد من االقتصادي على المستوى العالمي، بفضل سياسات اإلقالع ا
ومن شأن الرفع التدريجي للحواجز على التجارة بين أغلب . تأثيرات األزمة المالية على االقتصاد الحقيقي

   .2010الدول، أن يؤثر إيجابا على حجم المبادالت التجارية خالل سنة 

   2009 سنةلتجارة العالمية ا تراجع .1.4.1

حدوث أكبر انكماش لحجم التجارة العالمية منذ ما إلى  2009واالقتصادية العالمية سنة  األزمة المالية أدت
فقد كانت نتائج األزمة االقتصادية والمالية على االقتصاد العالمي سنة %). 12,2( سنة 70يزيد عن 

فاضا  حيث سجلت التجارة العالمية انخ، أكثر عمقا مما كانت عليه خالل فترات الركود السابقة2009
كان ، ومن جهة أخرى. 2001 و1982 و1975على التوالي خالل سنوات % 0,2و% 2و% 7بنسبة 

 األولية موادالأسعار تراجع أسعار النفط ونتيجة %) 22,6-(االنخفاض أكثر حدة من حيث القيمة 
 .األخرى

وامل من بينها نقص لتجارة العالمية، بعدة عاويرتبط هذا االنكماش الحاد للتجارة العالمية، حسب منظمة 
 تأثيرات هذه األزمة على وتزايدت. التمويل، وتطبيق التدابير الحمائية، وخاصة ضعف الطلب العالمي

تزامن المنخفاض اال طبيعة المنتجات التي عرفت انخفاضا في الطلب وكذا  بسببالمبادالت العالمية
  .لمبادالت بين الدول والمناطقل

 قامت األسر والشركات بخفض اإلنفاق في جميع أنواع المنتجات والسلع ،نتيجة لتشديد شروط االئتمانو
التي تمثل حصة ) اآلالت الصناعية(والمعدات ) السيارات( االستهالكية، خاصة السلع االستهالكية الدائمة

بالنسبة % 32 حواليانخفاضا ب 2009جلت مبادالت هذه المنتجات سنة وس. كبيرة في التجارة العالمية
  .بالنسبة لآلالت الصناعية% 29ات وللسيار

 الحديد  الطلب على تراجعحيث هذه المنتجات على أسواق المواد األولية، علىكما انعكس انخفاض الطلب 
 التي في الدوليعكس هذا االنخفاض أيضا ركود قطاع البناء كما . 2009 سنة %47بحوالي والصلب 
مملكة المتحدة وايرلندا والاألمريكية ت المتحدة الواليا(لقطاع قبل األزمة لعرف انتعاشا كانت ت
 ....)واسبانيا

على من بشكل أصادرات تراجعت ال فقد. أنحاء العالم في جميع 2009انخفض حجم صادرات السلع سنة 
اليابان في و%) -14,8(االتحاد األوروبي في ، و%)-13,9(لواليات المتحدة في االمتوسط العالمي 

  أقل من المتوسط العالميانخفاض الدول المصدرة للنفط معدالت  صادرات، في حين سجلت%)-24,9(
في أمريكا الجنوبية وأمريكا % -5,7في أفريقيا و% -5,6في منطقة الشرق األوسط و% -4,9 بحوالي
، ولكن )بالنسبة للصين% -10,5( %-11,1 نسبةوقد عرفت صادرات آسيا أيضا انخفاضا ب. الوسطى

  . ط العالميبوتيرة أقل من المتوس
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  حسب الجهات2009نمو تجارة السلع سنة  : 10 مبيان
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   المصدر : منظمة التجارة العالمية  
 

%) -7,9(وآسيا %) -5,6(باستثناء أفريقيا ف . جميع أنحاء العالمالواردات انخفاضا في  معدل نمووسجل 
 من المتوسط العالمي كبرأبمستوى باقي المناطق واردات  معدل نمو تراجع، %)-10,6(ألوسط اوالشرق 

)12,9-.(%  

حيث انخفضت الصادرات والواردات  تراجعا شامال ومتزامنا 2009 التجارة العالمية سنة وقد عرفت
لتجارة الذي عرفته اط هذا التطور ويرتب. في نفس الوقت ووفي كل المناطق جميع الدولفي لجميع السلع 

مكن المنتجين من االستجابة تي تال  وكذا تكنولوجيا المعلومات،العالمية بتطور سالسل التموين العالمية
 .لمتطلبات السوق في الوقت الحقيقي

   2010 سنة التجارة العالمية انتعاش .2.4.1

نتعاش منذ النصف الثاني من االر ظهرت بواد ،2009بعد أن عرفت التجارة العالمية انكماشا حادا سنة 
، وفعالية برامج تكوين المخزون ويعزى ذلك إلى عدة عوامل من بينها الشروع في إعادة .2009سنة 
  . باإلضافة إلى تقليص استخدام التدابير الحمائيةعمومي، ال المايدعمال

 الموارد ارتفاعلمقاوالت، و بتحسن استثمار ا،لتجارة العالميةايرتبط هذا االنتعاش أيضا، حسب منظمة و 
لتجارة العالمية أن يستمر هذا االنتعاش اوتتوقع منظمة .  المخاطرمنح وكذا انخفاض ،المالية المتوفرة

، مما سيمكن من التخفيف جزئيا 2009 مقارنة مع المستويات المنخفضة المسجلة سنة 2010خالل سنة 
ضية حدوث انتعاش في النمو العالمي واستقرار وهكذا، وباالعتماد على فر.  التجاريركود الثرأمن 

رب اأسعار النفط وأسعار الصرف، تتوقع المنظمة العالمية للتجارة أن يتزايد حجم التجارة العالمية بما يق
حسب منظمة التجارة العالمية، يعتبر  و.2009 سنة %12,2 بعد انخفاض بحوالي 2010سنة % 13,5

  .1950تجارية العالمية منذ سنة هذا االرتفاع األعلى للمبادالت ال

 نمو حجم التجارة العالمية للسلع  : 11 مبيان
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   المصدر : منظمة التجارة العالمية  
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، حيث 2010 خالل سنةوتعتبر الدول النامية ورابطة الدول المستقلة المحرك الرئيسي لهذا االنتعاش 
 تمثل أكبر حصة  التيفي الدول الصناعية% 11,5مقابل % 16,5  بحوالي صادراتها معدل نموتسجلس

لتجارة العالمية تعتقد أن معدالت النمو هذه ال تزال غير كافية اومع ذلك، فإن منظمة . من التجارة العالمية
ين من النمو ت سنيتعين تحقيقوبالتالي، . ما قبل األزمة التجارة الخارجية المسجلة للوصول إلى مستويات

أما ).  مليار دوالر16097 (2008ة العالمية المسجل سنة تجاوز الرقم القياسي للتجارلبنفس المعدل 
 مستوى لثالث سنوات من النمو بنفس المعدل للوصول إلى الفستحتاجبالنسبة لالقتصاديات المتقدمة، 

  .2008المسجل سنة 

انخفاض البطالة في  تزايدت وتيرة إذا مما هو متوقع، أعلىإلى مستوى  هذه التوقعات مراجعة وقد تتم
بتقلب سعر  وأ ، أسعار النفطارتفاع في حال استمرار  إلى مستوى أقل من المتوقع أو، المتقدمةالدول
  .سلبية في األسواق الماليةال التغيرات العمالت الرئيسية، أو غيرها من صرف

   ضرورة إصالح الحكامة المالية العالمية .5.1

.  تأثر باألزمة األخيرة الذيلي الدولي لتعزيز االستقرار المااتنظيم القطاع المالي ضروريأصبح تقنين و
على  العديد من المبادرات الدولية لإلصالح اعتمدت،  المحلي إلى الجهود المبذولة على الصعيداإلضافةف

 وقد . معايير أفضل وتعزيز صمود القطاع المصرفيإرساءتهدف إلى ) G20(مستوى مجموعة العشرين 
، بنكيال قطاعلل  المحكمتنظيمالصالح، ال سيما تلك المتعلقة ب في عدة جوانب من اإل ملموس تقدمتم احراز

  .ط وصناديق التحوات الماليةالمشتق أسواقووالمؤسسات المالية 

البنكية عدة   للرقابة"بازل لجنة" والسيولة، وضعت القواعد االحترازية المتعلقة باألموال الذاتية لتعزيزو
 للرافعة  نسبة قصوىاعتماد ،جودةمن حيث الكم والذاتية  مالءمة األموال التحسين: من أجلمقترحات 

 مرتبطة المخاطر، وتشجيع إنشاء احتياطياتب الخاصة ة بازل الثاني مقتضيات اتفاقيةستكمالال المالية
من   وفرض حد أدنىالصعبةفتراتال من أجل استخدامها خالل جيدة، الية الظرف خاللباألموال الذاتية

 الظروف المالية تحسن  بالموازاة معدةجدمتمعايير  تبني سيتم تدريجيا كما .بناكعلى األ  الكبرىالسيولة
  .واالنتعاش االقتصادي

 عمل مجلس االستقراري،  الكبرى التي يؤثر فشلها على مجمل النظام المالييتعلق بالمؤسسات المالية وفيما
. 2010في نوفمبر  )G20(ن  مجموعة العشريقمة المالي حاليا على وضع التوصيات التي ستعرض على

 المزمع اتخاذها استخدام األموال الذاتية لتدابيرل ا، تشمالكبرى المؤسسات المالية إفالسمن مخاطر  للحدو
كما  ).عن طريق وضع سقف للرافعة المالية(القواعد االحترازية   وتعزيزمراقبةال ، وتحسينةالمشروط

 عجز في حالة منهجيةبطريقة  السلطات على االستجابةتحسين قدرة على المالي  مجلس االستقراريعمل 
   .مهمةمؤسسة مالية 

على المالي  مجلس االستقرارل تابعةحاليا مجموعة عمل تسهر لتحسين أداء أسواق المشتقات المالية، و
 المقاصةمركز ت و،موحدةالمنتجات الع استخدام يتوس  السلطات، تهدفتدخلل جديدةإعداد مقترحات 

 سواقاألتحسين شفافية بن وياتن مؤسسو ومستثمر كباروسطاءلتزم كما ا .لى المستوى الدوليع والتداول
   .تالضمانا تعزيز والمعايير المركزية وتوحيد المقاصة وتوسيع  الماليةلمشتقاتل الموازية

االتحاد والمملكة المتحدة واألمريكية الواليات المتحدة يد من الدول كعدال  فيمبادراتكما يتم اإلعداد ل
حد من بال الشمولية تعزيز البنية التحتية لألسواق ذات األهمية ، سيسمحوعالوة على ذلك .ياألوروب
 القيم حاليا وضع معايير في هذا الصدد من قبل المنظمة الدولية للجان عدوى األزمات، حيث يتممخاطر 
  .(OICV)المالية 
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 ، خالل(OICV) القيم المالية  الدولية للجانالمنظمةوضعت صناديق التحوط، ل مراقبة فعالة لضمانو
التشاور تيسير سبل تمكينها من جمع وتبادل المعلومات ول آلية سلطات المراقبة ، رهن إشارة2010فبراير 
 صناديق سيريمعلى شروط التسجيل قد فرضت و. قنشاط هذه الصناديالناجمة عن المخاطر  الحتواء

   .المملكة المتحدة وكندا الواليات المتحدة و كل منالتحوط في

    األمريكيةالواليات المتحدة في إصالح السوق المالية

تعزيز الرقابة  من شأنهإجراء  و، وه2010 سنة ز في يوليواألسواق الماليةاعتماد إصالح  مع  
م لنظال تقنين همأتتوفر على المتحدة  الوالياتأصبحت ، من تحريره بعد سنوات الميدان المالي،المالية في 
أدت إلى انهيار التي هذا التشريع لمنع تكرار األزمة المالية   ويهدف.ثالثينيات القرن الماضيالمالي منذ 

  .1929 سنة بشكل غير مسبوق منذ أزمة االقتصاد األميركي وركودالمالية  أسواق األوراق

فر دود والنائب السيناتور كريستو واضعيهنسبة إلى " فرانك- دودبقانون "ويهدف التشريع الذي يعرف
 المجاالتالمالي والبورصات في كثير من القطاع جهات تنظيم مراقبة نطاق  توسيعإلى  ،بارني فرانك

هدف هذا تسببت في األزمة المالية، يالتي خطاء األ لتجنبعليه، و اوبناء . لتنظيم فعالالتي ظلت تفتقر
 ألموالل بللجوء ى إنقاذ البنوك الكبرعملياتالحد من  و المالي،لحماية المستهلك  جهازلى إنشاءإ اإلصالح

 التحذير من ته االستقرار المالي، مهممراقبة مجلس حداثأيضا على إ صالح اإلنص هذاوي. عموميةال
التشريع الجديد  ينصكما . ةالواليات المتحد في بأكمله نظام الماليالالمخاطر المحتملة التي يمكن أن تهدد 

  البورصةلجنة مراقبة عملياتمن خالل  )المضاربةصناديق (ديق التحوط تشديد الرقابة على صناعلى 
)SEC ( النظام المالي فعالية تحليل ب  الخاصتقريره فيو. ياستقرار النظام المال زعزعةللحد من خطر

اإلصالح فشل في  أن هذا ، الحظ صندوق النقد الدولي2010 زيوليو  فيمنشورألكبر اقتصاد في العالم، ال
 .المؤسسات المالية األخرىعلى و بناكشرف على األتالوكاالت من شبكة معقدة ترشيد 

  وكاالت التنقيط العالمية

األزمة   تفشي لعبت دورا رئيسيا فيالتي نقيط وكاالت التإصالح الجهود من أجلمزيد من بالقيام  ينبغي
قليل من أهمية المخاطر ، حيث عملت على التقروضالالمرتبطة بمخاطر سوء تقدير ال من خاللالمالية 

. نقيط المعتمدة من طرف هذه الوكاالتفشل أساليب التالناجمة عن العجز عن سداد الديون، مما يدل على 
سوق خاصة ب، وعدم وجود بيانات تاريخية نقيطكاالت الت وداخلالمصالح   تضاربهم كل منسا قدف

تحدث أثناء الركود وعدم القدرة  ب التي قدبين العيو ربطوعدم الالعقاري في الواليات المتحدة،  الرهن
 في بلورةالمصدرة   بعض الجهاتطرف لمعايير االكتتاب من التراجع الملحوظاالعتبار   بعينخذألعلى ا

وكاالت ل  الدوري السلوكيؤثر كما. 2007 و2004 تيبين سنما المنتجات المهيكلة لتنقيط  النتائج السيئة
دم وجود ع بنشاط التنقيط إلى ذلك، يتميز وباإلضافة . سلبا وإيجابااليةسواق الماألة ي حركعلى نقيطالت

   .في العالملهذا النشاط  فقط ين رئيسيفاعلينالمنافسة بسبب احتكار ثالثة 

، على أهمية إصالح 2009في لندن في أبريل  هماجتماعخالل  ،)G20(وشدد ممثلو مجموعة العشرين 
 ستجيب تنقيط من أن وكاالت الت بتأكد المشرفين على التنظيمتسمحمقترحات ب والباط و التنقيطسوق

 وبين الجهات ابينهفيما عملها، والحد من تضارب المصالح طرق  ، بما في ذلك مراجعة المشددةلمعاييرل
 . التي تعمل بهاالمزيد من الشفافية على النماذج والمنهجياتوفرض المصدرة 
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 االقتصاد هيكلة إعادة ظل في المتاحة الفرص : العالمي االقتصاد في المغرب اندماج .2
  األورومتوسطيو يالعالم

.  متحركة ديناميةبل أصبح،  فحسبطموحالم يعد اندماج االقتصاد الوطني في محيطه اإلقليمي والعالمي 
  الحربادل من اتفاقيات التقع المغرب على العديد إلى منظمة التجارة العالمية، وهباإلضافة إلى انضمامف
 الرئيسية قوى المباشر وتعزيز عالقاته االقتصادية مع المحيطهلمغرب في ا اندماج إلى تعميق لتي تهدفا
في تنفيذ  ومفاوضات التجارية المتعددة األطرافعلى صعيد ال االنفتاح ويتجلى هذا. القتصاد العالميل

ي، ومع الدول العربية المتوسطية،  الحر التي أبرمتها بالدنا، ال سيما مع االتحاد األوروببادلات التياتفاق
  .اإلمارات العربية المتحدة وتركياووالواليات المتحدة األمريكية، 

  المغرب واالتحاد األوروبي عالقات ل تناميةة مدينامي .1.2

 سنة% 56معه ا الخارجية ن تجارتحيث بلغتاالتحاد األوروبي الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، يعتبر 
المغرب من واردات من الصادرات المغربية بينما تبلغ حصة % 65,6تحاد وتبلغ حصة اال. 2009

 للتجارة مع االتحاد األوروبي، ال تزال فرنسا الشريك التجاري ة الجغرافيبنيةمن حيث الو%. 52االتحاد 
وايطاليا %) 14,8(اسبانيا ب متبوعة، تنا الخارجيةمن مجموع تجار% 18,3  بحواليالرئيسي للمغرب

)6 .(%  

 للمغرب في إطار االمتيازات الممنوحة مراجعةبشأن توصل إلى اتفاق الب 2009 سنة نهاية تميزتو
  المصنعة، والمنتجات الفالحيةفالحية ال في مجال المنتجات الشراكة بين المغرب واالتحاد األوروبييةاتفاق

 هصادراتالرفع من رب من جديدة المغالية الفالحبروتوكوالت سيمكن تنفيذ الو. صيدواألسماك ومنتجات ال
 المغرب طخطم اتتفاق مع توجهاالف تدابير يالفالحية وتعزيز مركزها في أسواق االتحاد األوروبي وتكي

 .األخضر

مؤتمر قمة غرناطة بين بمناسبة و. 2009تبادل العروض األولية في يناير تم الخدمات، تجارة وفي مجال 
 تكثيف المفاوضات  أكد الطرفان على ضرورة،2010ارس  م7 المنعقد فياالتحاد األوروبي والمغرب 

  .2010 سنة اتفاق طموح قبل نهاية من أجل إبرامبشأن تحرير تجارة الخدمات وحق التأسيس، 

 اتفاقية  تنفيذ بعد تسع سنوات من بدءاألوروبي، التجارة الخارجية مع االتحاد يةتحليل وضعوقد خلص 
  :إلى النتائج التالية، بادل الحرالت

مليار درهم  70 انتقلت من حيث سنويا %6,5جمالية نحو االتحاد األوروبي بنسبة الواردات اإل ارتفاع •
   ؛ 2009 سنة مليار درهم 131,4  إلى2000سنة 

 سنويا %2، بارتفاع بلغ  من الوارداتقلاالتحاد األوروبي بوتيرة أ الصادرات اإلجمالية اتجاه نمو •
   ؛ 2009 مليار درهم سنة 71,2 إلى 2000 يار درهم سنةمل 59 حجم الصادرات من نتقالوا

لهذه نتيجة  ،خالل هذه الفترة 5,3تضاعف العجز في الميزان التجاري مع االتحاد األوروبي بنسبة  •
    ؛2009 في مليار درهم 60,3 إلى 2000 مليار درهم سنة 11,3من منتقال  ،التطورات

  . %37  بنحوعجز التجاريللمساهمة االتحاد األوروبي في التدهور العام  •

  المغرب واالتحاد األوروبيبين مل العفيذ خطة نت .1.1.2

، أن سنة 2010 مايفي سياسة الجوار، الذي صدر الخاص ب السنويأكد االتحاد األوروبي في تقريره 
المغرب واالتحاد بين  مؤتمر القمة بعقد ت وتوج، اإلنجازات بالنسبة للمغربمن حيث ة غنيت كان2009
 في  ملموسا وأحرز تقدماسياسة الجوارطا في ي شريكا نش2009 سنة  خالل المغربفقد كان. ياألوروب

  . السنوي العملبرنامجالعديد من مجاالت 
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تغيير اإلطار القانوني من قبيل   مهم الديمقراطية وحماية الحريات األساسية، تم إحراز تقدمففي مجال 
حصة من أجل تحسين ال اعتمدت نظامي ت، وال2009 يونيو فيالجماعية سير االنتخابات حسن االنتخابي و

 للجماعات والقانون الجديد جماعيالتعديالت التي أدخلت على الميثاق ال تعكسكما . التمثيل السياسي للمرأة
لبناء دولة  ال يزال يمثل تحديا رئيسيا قضاءومع ذلك، فإن إصالح ال. الالمركزيةتعزيز  إرادةالمحلية 

  .  وسير الديموقراطيةوتعزيز مصداقية اإلصالحاتن الحق والقانو

  الجارية بين الطرفين،ربعةاألالمفاوضات فمن بين :  الحوار السياسي مجالتم تحقيق نتائج إيجابية فيكما 
 بتسوية المنازعات التجارية وتجارة المنتجات  األمرتعلقوي. 2009 سنة  منها خاللتم االنتهاء من اثنين

 . صيدالمنتجات الفالحية المصنعة وجات المنتالفالحية و

التقدم في عدة إلى ال تزال هناك حاجة ورغم أهمية المكتسبات المحققة، وفيما يتعلق بحقوق اإلنسان، 
، نسيج الجمعويالتعديالت المتعلقة بالحق في التجمع وتكوين الجمعيات المقترحة من قبل الكمجاالت 

ن المؤشرات عالتحاد األوروبي تقييما إيجابيا اوة على ذلك، قدم وعال... واعتماد قانون جديد للصحافة،
اإلصالحات التي بدأت في مجاالت التنمية ب على وجه الخصوص نوهالرئيسية لالقتصاد الوطني، و

  .  والسياسة االجتماعية والتنمية المستدامةشغلالفالحية وال

تواصل تفكيك التعريفات الجمركية على فقد روبي، وفيما يتعلق بالتجارة الثنائية بين المغرب واالتحاد األو
أنهى  فقد المنتجات الفالحية خصوفيما ي. السلع الصناعية وفقا التفاقية الشراكة مع االتحاد األوروبي

 الطازجة،  الفالحية المنتجاتلوجو، مفاوضاتهما المتعلقة بمراجعة نظام 2009الطرفان، في دجنبر 
  . ومنتجات البحر، المصنعةو

في إطار الوضع  التي جاءت  ترجمة العديد من االلتزاماتيجب ،2010 سنة خالل ، هذا التحديلمواجهةو
نظيرتها في  من ة تقريب التشريعات والمعايير المغربيخالل إنجازات ملموسة، ال سيما من  إلىالمتقدم

  .العدلبقطاع  ةخاصة تلك المتعلق ، عنهاعلنالماالتحاد األوروبي وتنفيذ العديد من اإلصالحات 

الجوار من طرف آلية  المخصص للمغرب الغالف المالي تقرير االتحاد األوروبي أيضا عن وكشف
  .  مليون أورو654 بلغ ذي وال2010-2007والشراكة األوروبية في إطار البرنامج اإلرشادي الوطني 

 وركز . أورومليون 200,7 بلغ غالفا ماليا للمغرب، 2009 خالل سنةخصصت المفوضية األوروبية و
 مليون أورو مخصصة لبرنامج 73( على القطاع االجتماعي والبيئة 2009برنامج العمل السنوي لسنة 

 50 الصحة و قطاعامج دعم إصالحنلبرخصصت  مليون أورو 22 المغربية للتعليم، اإلستراتيجيةدعم 
  ). تطهيرلل لدعم البرنامج الوطنيمليون أورو 

 225( النقل لفائدة قطاعات 2009عمليات إقراض سنة بنك االستثمار األوروبي بقام وعالوة على ذلك، 
لمشروع  مليون أورو 15 و الرباط والدار البيضاء، مدينتيمليون أورو لتحديث الطريق السريع بين

والصناعة ) االستعجالي للتربية المخططمشاركة في ك مليون أورو 200(، والتعليم ) الرباطترامواي مدينة
  .) طنجة مدينةلسيارات فيا مليون أورو لبناء مصنع 100(

 في مارس 2013-2011 لفترةل الوطني الجديد المفوضية األوروبية البرنامج اإلرشادي عتمدتوا
مقارنة مع % 18 في المتوسط تلغب ةزيادة سنويب أورو،  مليون580,5 خصصت له مبلغ، 2010

 مساعدات ستفيد منالمغرب أول ممما سيجعل من ، 2010-2007 لفترةل الوطني البرنامج اإلرشادي
  .  في المنطقة المجاورة لالتحاد األوروبي2013-2011األوروبي ما بين سنتياالتحاد 

 بين المملكة المغربية واالتحاد 2013-2011لفترة ل الوطني البرنامج اإلرشاديعلى توقيع وقد تم ال
  :التالية الخمس المجاالتا البرنامج  هذشمليو. 2010 يوليوز 13  فياألوروبي في الرباط
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 يشمل هذا المجال و.و مليون أور116 بقيمة حيث خصص لها مبلغ تطوير السياسات االجتماعية •
 ا وبرنامج المغرب في شمالقرويةتنمية المندمجا لل ا، وبرنامجالسكن غير الالئق للوقاية من ابرنامج

  ؛لتغطية الطبية األساسيةادعم ل

 لدعم ياليكمت ا برنامجهذا المجال ويتضمن . مليون أورو58قدره غالف مالي ب تحديث االقتصاد •
  المغرب األخضر طخطم

 الوضع إنجاح" برنامجا بعنوان الميدانويشمل هذا :  مليون أورو232 بمبلغ ياتالدعم المؤسس •
  العمومية؛ نشطةوبرنامج آخر لتحديث األ" المتقدم

 برنامجا يشمل هذا المجال و. مليون أورو87 الي قيمتهبغالف م  وحقوق اإلنسانة الرشيدةماالحك •
 ؛تعزيز المساواة بين الجنسينبرنامجا  العدل و قطاعلدعم إصالح

 برنامجا لدمج المعايير  هذا الميدان ويشمل.و مليون أور87 حيث خصص لها مبلغ حماية البيئة •
 . غابوية الةدعم السياسل االبيئية في األنشطة االقتصادية وبرنامج

إطار مرحلة جديدة في لالنتقال إلى شدد الجانبان على ضرورة االنخراط في تفكير مشترك  خيرفي األو
   .لإلتحاد األوربيمالية الموارد ال تمكن المغرب من االستفادة بشكل أفضل من ، الوضع المتقدمالتزامات

 نتائج مؤتمر القمة األول للمغرب واالتحاد األوروبي .2.1.2
وأسفرت . اسبانياب في غرناطة 2010 مارس 7 في بين المغرب واالتحاد األوروبي ىاألول القمة انعقدت 

شدد على األهمية نوه بالطابع المتميز لهذه القمة ور إعالن مشترك وصدعن نهاية مؤتمر القمة 
   .المتقدم للمغربلتعزيز الوضع حدد جدوال زمنيا فعاال  لشراكة المغرب واالتحاد األوروبي واإلستراتيجية

 الوضعشملها ي العمل المشترك في جميع المجاالت التي بتوطيدلتزم الطرفان المغربي واألوروبي او
  : التاليةالميادين على ةمتقدم، مع تركيز خاصال

 إلى بهدف التوصل أنشالم تكثيف المفاوضات حول تحرير تجارة الخدمات وحق :التجاريةات يتفاقاال •
  مفاوضاتضروريا من أجل انطالق الخطوة تجاوز هذهعتبر يو. 2010 سنة مع نهايةاتفاق طموح 

 التدريجي لالقتصاد ندماجمن شأنها أن تساهم في تحقيق اال  شاملةالحردل اب حول اتفاقية تثنائية
  ؛المغربي في السوق األوروبية

وفي . سب الوضع المتقدم الدعم المنا إطار فيبرمجةمالمشاريع ال يتطلب تنفيذ :والماليالتعاون التقني  •
 في أعقاب 2013-2011الوطني للفترة هذا السياق، رحبت األطراف باعتماد البرنامج اإلرشادي 

في كيفية تمكين المغرب من مشترك سيبدأ التفكير الوباإلضافة إلى ذلك، . سياسة الجوار األوروبية
  ؛2013من سنة  ابتداء، كافيةالالحصول على وسائل التمويل 

هم في تحقيق اسيلطاقة الشمسية المغربي يمكن أن ا طخطمن أن اعتبر الطرفا:  المتجددةاتالطاق •
   ؛البحر األبيض المتوسط في إطار االتحاد من أجل المتوسطفي منطقة  للطاقة الشمسية طخطم

رتباط بالشبكات  تعزيز اال من أجلالتعاون استمرارضرورة :  ألوروباةالعابر الشبكات في ندماجاال •
  ؛ والطاقةفي مجاالت النقلالعابرة ألوروبا 

اتفاق بتعلق يالتوقيع الوشيك لبروتوكول اتفاقية الشراكة :  المغرب في برامج االتحاد األوروبيمشاركة •
 ؛ لمشاركة المغرب في برامج االتحاد األوروبياألساسية حول المبادئ إطار

يسمح بتطور العالقات بين س مما: والمغربإنشاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين االتحاد األوروبي  •
  .برلمانات الطرفين
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 مع  أفضل بين المغرب واالتحاد األوروبي إلى تمكين المغرب من قرب الطريق هذهرطةاتهدف خو
تحديث السياسي واالنفتاح االقتصادي والتماسك االجتماعي وتعزيز الاالتحاد األوروبي، وتعزيز دينامية 

  . ذات االهتمام المشتركاإلستراتيجية بشأن القضايا بياألوروالتعاون والتنسيق مع االتحاد 

   للمغرب الوضع المتقدم إنجاح .3.1.2

 من خالللتزام االوقد تعزز هذا .  المغربيةالوضع المتقدم من بين أولويات جدول أعمال الحكومةيعتبر 
الوضع ويعكس . 2009  يوليوز30  بتاريخلعرش التي عبر عنها في خطاب ا جاللة الملكاتتوجيه

 في إطار المكتسبات الهامة المحققة إستراتيجية ترتكز علىعن رؤية  يعبرا وعميقا طموحالمتقدم للمغرب 
  . واالتحاد األوروبي المغربيةالعالقات بين المملكة

تترجم إلى إجراءات س  طريقخارطة، 2008 أكتوبر 13  في التي اعتمدت،رسم الوثيقة المشتركةوت 
عكس قدرة ي ، ومميزا)...السياسية واالقتصادية(، من حيث األبعاد المختلفة ا متوازنتعتمد نسقاوتدابير 

ومع ذلك، .  اإلقليمية والدوليةضغوطسمح بقدر أكبر من التكيف مع الي ايك، ودينامينكي الشرامتصاص كال
  .وكافية ة مناسبمواكبة مالية الوضع المتقدم يتطلب  إطار فيعتمدةمالمشاريع ال إنجازفإن 

"  الوضع المتقدمإنجاح "خاص يسمى المنطلق، قررت المفوضية األوروبية إطالق برنامج ومن هذا
، 2013و 2011 المقبل الممتد بين سنتيلبرنامج اإلرشادي الوطني ا ا مهما لفائدة ماليافغالخصصت له 

ج متعدد برنامويتعلق األمر ب.  أورو مليون580 إجمالية تقدر بحوالي ميزانية من مليون أورو 230يبلغ 
 :  وهي الواردة في خارطة طريق الوضع المتقدمتواالقتراحاتضمن سلسلة من اإلجراءات يالقطاعات 

المغرب بين لمغرب مع تشريعات االتحاد األوروبي، وتعزيز الشراكة السياسية لتقريب اإلطار التشريعي 
  المقاولة،في ذلك سياسة بما ،السياسات القطاعيةعلى مستوى واالتحاد األوروبي، وتعميق التعاون 

  .السياسة األمنية فضال عن الطاقة والنقلو

المشترك مكتسب ال التقارب مع أوروبا في إطار  بشكل تدريجي نحوينبغي على المغرب تعزيز التزامهو
مع أوروبا في أفق مالءمة منظومته القانونية  ،...ة والبيئيةية والصحيمعايير الصناعال  فيما يخصخاصة

  .الخمس سنوات المقبلةعلى مدى 

   االتحاد من أجل المتوسط .2.2

، 2009 أبريل إلى خالل الفترة من يناير التي كانت مقررةبعد تأجيل اجتماعات االتحاد من أجل المتوسط 
 ت من خاللهمااجتماعين هامين سجلمن خالل عقد ، استأنف العمل ) غزة قطاعبسبب األزمة في(

 المنعقد في باريس فيشاريع التنمية المستدامة  حول مجتماع الوزارياالب  ويتعلق األمر:تطورات إيجابية
 األول، المتعلق جتماعاالوتناول . 2009ل في يوليوز ي واجتماع وزراء المالية في بروكس2009يونيو 

  .  والنقل والطاقة والتنمية الحضريةءالما:  أربع قضايا رئيسية بالنسبة للبيئة،مشاريع التنمية المستدامةب

 المتوسط ووضع  األبيض البحر منطقة فيء طويلة األجل للماالستراتيجيةقد تم تحديد الخطوط العريضة و
. 2008 في دجنبر سنة ، في األردنءالمؤتمر الوزاري األول حول الماخالل  إلعدادهاجدول زمني 

وارد المائية من  المياه والحد من الضغط على المجودة الحفاظ على هما هدفين اإلستراتيجيةهذه حددت و
لى رؤساء ع ليتم عرضها على هذه اإلستراتيجية الوزراء ةوافقوينتظر م. نجاعةخالل استخدامات أكثر 

  . 2010 سنة خاللالدول خالل مؤتمر القمة الثاني المزمع عقده 

 في منطقة اإلستراتيجية مع هذه والمنسجمة الملموسةمشاريع الن سلسلة أولى من ع  الوزراءأعلنكما 
 توسيع ، هذه المشاريعمن بينو.  والجهات المانحةالتدبيرالبحر األبيض المتوسط من أجل تعبئة مؤسسات 

  . في قطاع غزة البحرمصر ومحطة لتحلية مياهب في القاهرة  المياهمعالجةل تين الرئيسيينمحطتالواحدة من 
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من االتحاد  أبرز مشاريعوسط البحر األبيض المتلحوض لطاقة الشمسية ا ططيعتبر مخالطاقة، وفي مجال 
 رتباطة وتحسين االيكفاءة الطاقال في مجاالت ملموسةمشاريع بتعلق على وجه التحديد وي. أجل المتوسط

  . المتجددةاتالطاقإنتاج  وفيما بين الشبكات الكهربائية

اوات غجي 20في إنتاج البحر األبيض المتوسط لحوض لطاقة الشمسية ا طط لمخوتتمثل األهداف األساسية
 جنوب وشرق  في الشمسية خاصة2020 مع حلول سنة الكربون المنخفض  ذاتإضافية من الكهرباء

  .الكهرباء الخضراء إلى االتحاد األوروبي هذه  تصدير جزء منمن أجل وتطوير خطوط الربط المتوسط

 في ءالضوأثير لتوليد التيار الكهربائي تحت تتضمن بناء محطة ي طخطم الاوتجدر اإلشارة إلى أن هذ
وسوف ينتج هذا المشروع الرائد طاقة .  ميغاواط20تصل إلى ل ها ميغاواط يمكن تمديد5المغرب، وبسعة 

يتم تصديره إلى الدول األوروبية من خالل الترابط سالستخدام المحلي وجزء منها صالحة ل" خضراء"
  . القائم بين المغرب واسبانيا

  انبثاقتعزيزل مرجعيةائمة للحوار، مثل المنتدى األورومتوسطي للنقل، الهياكل القتشكل في قطاع النقل، و
ع يراالمزيد من مشفإضافة إلى االهتمام بتطوير . مشاريع ملموسة في إطار االتحاد من أجل المتوسط

- اتفاقإلبرامفرصة  منتدىهذا ال كان ل،لسالمة البحريةللبحر والمبادرات الجديدة عبر االطرق السريعة 
خالل دورته التلسعة في  النقل يدانالبنية التحتية في مفي مجال  اعو مشر18 تضم على إنشاء قائمةمبدأ 

 ). البحر األبيض المتوسطمن بلدان منطقة  بلد مشروع إلى مشروعين في كل( 2008دجنبر 

 ي مرسيلياعقد فالمناإلعالن الختامي لمؤتمر وزراء الخارجية  في مجال التنمية الحضرية المستدامة، شددو
،  أجل المتوسطفي االتحاد من على أهمية هذه المسألة بالنسبة للدول األعضاء 2008نوفمبر  4 بتاريخ
  . العامة إلدماج هذا الموضوع في مسلسل هذا االتحاد اتتوجهال حدد كما

 تشكيل مجموعات عمل لوضع مبادئ توجيهية في مجاالت التنمية الحضرية يونواقترح خبراء حكوم
 على نحو فعال من خالل لالشتغال عمل اتوقد اقترحت مجموع. تدامة لمدن البحر األبيض المتوسطالمس

ورحب الوزراء .  االجتماع بشكل منتظم التعاون من خاللمواصلةو ينتقني و األكفاءشبكة من الخبراء
 . المعنيةناطقالم التي تعكس احتياجات وأولوياتالملموسة والعملية  مشاريعالفكرة أول دعوة لتقديم ب

 سنة انطلقتل التي ي مبادرة بروكسالذي يندرج في إطاريهدف مشروع تنظيف البحر األبيض المتوسط، و 
وتجدر .  المتوسط األبيض، إلى مكافحة المصادر الرئيسية لتلوث البحر"2020آفاق "المعنونة و 2006

  بحوالي تمويلحصلت على 45  منها مليار أورو5,2 مشروعا تبلغ قيمتها 73 تحديد تم هاإلشارة إلى أن
 تلوث بحيرة الناظور في المغرب، وإعادة استخدام المياه من بينها نجد مشروع محاربةو. أورو مليار 3,4

 فيلمياه العادمة ا  للتطهير ومحطة تطهير الوطني المغربيالمخطط، و الكبرىتونسفي مدينة العادمة 
 . القاهرة

 تمويل المشاريع 

. أورو  مليار200 حوالي ب2013-2009 تمويل جميع المشاريع المخطط لها للفترة احتياجات تقدر
 العديد منباريس، أعلنت ب 2009 يونيو 25في االجتماع الوزاري الذي عقد الجدير بالذكر، أنه خالل و

  .قدمةالمت ها الفعلية في تمويل المشاريعاإلقليمية ووكاالت التنمية مساهمات والمؤسسات المالية الدولية

وضع  على ملتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية عزمهلبنك األلماني القد أعلن البنك األوروبي لالستثمار وف
 المتجددة وكفاءة ات للطاقمخصص مليار أورو على مدى خمس سنوات 5عرض مشترك للقرض قدره 

  . استخدام الطاقة

يقدر  استثماري طط بمخق واسع في المنطقةيعتزم البنك الدولي تشجيع تطوير الطاقة الشمسية على نطاو
 . صندوق التكنولوجيا النظيفةخاصة ب مليون دوالر 750مليار دوالر منها  8 و6مبلغه الداخلي ما بين 
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 تحقيق التنمية المستدامة في منطقة البحر األبيض يستهدف ا برنامجة العالمي صندوق البيئوضعوقد 
   . مليون دوالر50 خصص له مبلغالمتوسط 

 في القطاعات 2013-2009 الفترة خالل مليارات أورو 6 وكالة التنمية الفرنسية إلى اتستصل التزامو
التلوث في محاربة  و،البحر األبيض المتوسطفي لطاقة الشمسية ا طخطموالنقل الحضري،  المدن: التالية 

 البرية والبحرية  السريعةالطرقو، مقاوالت، ودعم الء المستدام للماتدبيرالبحر األبيض المتوسط، وال
  .  واألمن الغذائيفالحةوال

ع في ادصناديق اإليمن قبل " أنفراميد"صندوق استثماري ، إحداث 2009أبريل تم في  وعالوة على ذلك،
حيث ضخ  2010مايو في   عملياهذا الصندوقأصبح وقد ). فرنسا وايطاليا ومصر والمغرب(أربع دول 

وقد ساهم .  أورونتظر أن يصل في المدى القريب إلى مليار وي.ن أورو مليو385 فيه مبلغ أولي ناهز
 المؤسسات بنا مليون أورو، إلى ج20 في هذا الصندوق بحوالي  المغربيصندوق اإليداع والتدبير

 بمبلغااليطالي وصندوق اإليداع  مليون أورو، 150 بمبلغالفرنسي صندوق اإليداع : الشريكة األخرى 
بمبلغ  "هيرميس" يمصرالبنك ال مليون أورو و50  بحواليوبنك االستثمار األوروبي مليون أورو، 150
تمويل مشاريع االستثمار في البنية التحتية في جنوب وشرق ب" أنفراميد" الصندوقويعنى .  مليون أورو15

 يقل لمغرب ما الل" أنفراميد"خصص وسي. ر الحضريبيدالتالمتوسط، ال سيما في مجاالت الطاقة والنقل و
  . من استثماراته% 20عن 

من ، الذي يعتبر المغرب  مرسيليافي الندماج ليمركز المتوسط، أنشئ البمبادرة من البنك الدوليو
 يمركز المتوسطالوتتمثل األهداف الرئيسية التي حددها .  عملية التقاربواكبةلم ، المؤسسينئهأعضا

 لتبادل المعرفة والتعلم المشترك بقاعدة يتعلق األمرو. ةيمنطقة المتوسطلل  بنيوية برامجبلورة في الندماجل
 التي تنشط في المنطقة ومع البلدان األعضاء المؤسسين مؤسساتتهدف إلى العمل مع العديد من ال

 القضايا ذات االهتمام المشترك في حولمركز ال يهتم بهامجاالت العمل التي وتتمحور . والشركاء
اقتصاد المعرفة و ، العملحركية وشغل والء، والبيئة والما،ةمجاليالتنمية الو تمدن،الب والمتعلقة ،المنطقة

خلق إلى مركز لال التي أطلقها اعماأل ىأول هدفوت. ةكيواالبتكار والتكنولوجيا والنقل والخدمات اللوجستي
  .قتصاديةاالالفعالية  المنطقة والحقيقية لدولالهتمامات لرؤية أورومتوسطية أكثر عمقا وأكثر مالءمة 

   الحر في سياق األزمة التبادلات ياتفاقتتبع نتائج  .3.2

، في ظل ظرفية تميزت بآثار األزمة 2009تم تتبع نتائج اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب سنة 
األقوى من نوعه مند سبعين % 11,3االقتصادية العالمية على التجارة الدولية والتي عرفت تراجعا بنسبة 

وفي أعقاب ذلك، تأثر جميع شركائنا االقتصاديين بطريقة أو بأخرى، .  المنظمة العالمية للتجارةسنة حسب
مما كان له أثر سلبي على كل من الطلب الخارجي واالستثمارات المباشرة الموجهة نحو بالدنا وتحويالت 

م المجهودات التي بذلتها  ال تترج2009وهكذا، فحصيلة سنة . المغاربة القاطنين بالخارج ومداخيل األسفار
هيكلية  ختالالتاغير أن األزمة ساهمت بشكل كبير في الكشف عن . بالدنا على مستوى التبادل الحر

  .عميقة

  تركيا المغرب نحو صادرات بطء وتيرة .1.3.2

 مليار درهم سنة 10,5 مقابل 2009 مليار درهم سنة 7,2 بين المغرب وتركيا مبادالتبلغ حجم ال
 مليارات درهم 6 مليار درهم مقابل 4,3تركيا مع التجاري المغربي الميزان  عجز  بلغفي حين. 2008

  . 2008سنة 
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من مجموع مشتريات % 2,2 شكلتو 2009 مليار درهم سنة 5,8 الواردات المغربية من تركيا سجلت
السوق في  مبيعات التركيةكما عرفت ال.  موردينافي قائمة 11وبالتالي أصبحت تركيا تحتل المرتبة بلدنا، 

، والحديد والصفائح المعدنية، األسالك والقضبان وأجزاء الحديد ، تنوعا شمل2009خالل سنة  ،المغربية
  .ةيصناع الالسياراتوالثالجات المنزلية والجرارات الفالحية، ، ووالصلب

ت ثل وم2008 مليار سنة 2,3 مقابل 2009 سنة مليار درهم 1,4 تركيا نحو الصادرات المغربية وبلغت
. ين الرئيسياائننزببين  11  تحتل المرتبةتركيامما جعل  في الخارج،  المغربمن مبيعات% 1,3 نسبة

 وبقايا والخردة طة، والفوسفايصناعال السيارات  من2009وتتألف صادرات المغرب نحو تركيا خالل 
دت الصادرات ، شه1990وتجدر اإلشارة إلى أنه منذ سنة . الحديد والصلب، وطحين ومسحوق السمك

  .  التركينشاط االقتصاديدورة الاستقرار  نتيجة عدم تقلبات كبيرة نحو تركياالمغربية 

 نظرا التركيلطلب ل يلتصديراة عرضنا مالئم تركيا عدم نحويعكس ضعف الصادرات المغربية و 
في العرض التشابه مؤشر فإن ، مديرية الدراسات والتوقعات الماليةوحسب . ناالقتصاديللتشابه الشديد بين 

في المتوسط % 74أكثر من  (السوق األوروبية داخل  جدا امرتفعيظل المغرب وتركيا التصديري بين 
  هو في حد ذاته تعبيرة والتركية المغربيالصادراتالتشابه القوي بين ا ذفه). 2008-1990خالل الفترة 

النسيج  (تطلب يد عاملة كثيرةيي ذالاإلنتاج  نمطبا النسبية، وال سيما فيما يتعلق معن التشابه في مزاياه
  ).والجلد والمواد الغذائية

 مليون درهم 81 إلى المغرب في التركية ة المباشراتانخفضت االستثمارفقد  االستثمار، وعلى مستوى
وفد تركي قام من حيث فرص االستثمار، و. 2008 مليون درهم سنة 132 ما سجلت بعد2009سنة 

من وزارة التجارة الخارجية التركية ومستثمرين متخصصين في المراكز التجارية يتألف من مسؤولين 
 خاللالعديد من المدن المغربية إلى  ةزيارب، جاريةمراكز التالوأعضاء جمعية المستثمرين التركية في 

   .يالتجار الميدان الستكشاف فرص االستثمار في 2010يونيو 

بين  يار الطريق السفي بناءيين في قطاع البناء واألشغال العمومية  عدد كبير من الفاعلين التركساهموقد 
 " للكهرباء، وتحديث شركةللمكتب الوطني  جزء من شبكة الضغط العالي وسيعت ومراكش وأكادير،

مناقصة بال 2010 ي غشت فتفازقد  "يابي مركزي"وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة التركية ". السامير
  .الدار البيضاء "ترامواي"تخص  كة حديديةسدولية لبناء أول ال

 وزيادة  التجارة الثنائيةلرفع ،متعددةا فرص تتيح  المغرب وتركيابين الحر بادللتا يةاتفاق فإنوإجماال، 
لمنتجات المغربية إلى أسواق االتحاد ا ولوجز يعزتو، ة نحو المغربتدفق االستثمارات المباشرة التركي

  . المنشأ قواعدتراكملنظام األورومتوسطي ال ل استغال من خالل،األوروبي

  ةيالتجار تعزيز المبادالت وآفاق أكادير اتفاقية .2.3.2

 التبادل التجاري بين المغرب في تقوية، 2007ذ في مارس ينفتساهمت اتفاقية أكادير، التي دخلت حيز ال
 .2009ية سنة  األزمة المالية واالقتصادية العالمتداعياتوتونس ومصر واألردن على الرغم من 

 2009سنة % 5بنسبة  ية االتفاقالموقعة علىخرى األ الدولة بين المغرب ويالتجارارتفعت المبادالت و
 حصتها في إجمالي التجارة الخارجية توبلغ.  درهم مليار6,8، لتصل إلى 2008 سنة% 12 مقابل

 مقارنة مع عاتطل ال ترقى إلى مستوى التمما يجعلها، 2008سنة % 1,3مقابل % 1,8للمغرب 
 .6 اإلقليمية األخرىتجمعاتال

                                                 
 

في ٪ 6 ، في حين أن هذه النسبة بلغت الخارجية لهذه البلدان التجارة مجموع٪ من3ادير سوى كحجم التجارة الثنائية بين بلدان اتفاقية أال يمثل  6
 . )UEMAO(بلدان االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا ل ٪ بالنسبة 10 ويدول مجلس التعاون الخليج
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 سنة  فقط مليار درهم3,1 ليسجل% 18 بنسبة  اتفاقية أكاديربلدانمع لمغرب لتقلص العجز التجاري و
  معدل تغطيةوال يزال%. 4بنسبة  وانخفاض الواردات% 36بحوالي  الصادرات ارتفاع نتيجة 2009

  .2009سنة % 37 ليسجل  نقطة،11 ه بنحوالصادرات للواردات ضعيفا نسبيا، رغم تحسن

، حيث 2009 سنة خاللمصر بين المغرب و يجاربادل التيرجع هذا التحسن أساسا إلى دينامية التو
 مليون درهم، في حين انخفضت 862 لتسجل% 132 نسبةمصر بنحو مغربية الصادرات ال ارتفعت

 المغربي  عجز الميزان التجاريوتراجع. هم مليارات در3 لتصل إلى% 4,6الواردات من هذا البلد بنسبة 
  .  مليار درهم2,1 ليسجل، 2008سنة مقارنة مع % 23 مع مصر بنسبة

مبيعات السيارات في السوق المصرية، التي بلغ للصادرات المغربية باألساس إلى جيد الداء ويعزى األ
 جراء رفع هذا السوقحو نمن الصادرات المغربية % 40تمثل ل، 2009 مليون درهم سنة 361مجموعها 
ن  إلى أوتجدر اإلشارة. منتجة في المغربالع السيارات انوأحد أق يسوكانت تواجه ت التي الحواجز

  . تواجه مشكلة الحصص التي يفرضها هذا البلدالزالت مبيعات هذه السيارة في تونس

 من نا انخفضت وارداتفقد. 2009 سنة خالل طفيفا ا مع تونس انخفاضيالتجارسجل التبادل في المقابل، و
 بنسبة  نحو تونسالصادرات المغربيةكما تراجعت  مليار درهم، 1,8لتصل إلى % 2,6هذا البلد بنسبة 

 %7 حوالي بالمغربيتجاري الفائض ارتفع ال فقدألردن، ل أما بالنسبة.  مليون درهم666 مسجلة% 4
 لتبلغ% 8,1 بحوالي األردن غرب نحو الموارتفعت صادرات. 2009 سنة خالل مليون درهم 194 يناهزل

  %).+10( قيمة الواردات مرة 2,5ما يمثل  وهو  مليون درهم317

 مكنت قدو. يحقق بعض المكتسبات أادير أن المغرب بدك في إطار اتفاقية أي التجارويظهر ارتفاع التبادل
نتجات المغربية وتسهيل  الترويج للممنن تحسين والقطاع الخاص عموميةالجهود التي تبذلها السلطات ال

 بشكل كامل من ستفيدي  الومع ذلك، فاالقتصاد المغربي. وصولها إلى أسواق الشركاء التجاريين اآلخرين
 رغم ، مصر وتونس كل من مع المسجليعجز التجارال حجم ذلكضح و كما ي،يةاالتفاق هذه إمكانيات

  . 2009تراجعه سنة 

منتجات (  تتألف من المنتجات األوليةأقل تنوعا، حيث األربعة الصادرات المغربية لبلدان مجموعةوتظل 
منتجات تصدير  إمكانية توفر مع...) الحديدالخردة وبقايا  والفواكه والخضراوات والرصاص وصيدال

األجهزة والورق من   أساساوارداتال في حين تتشكل، ..األسالكالسيارات والمعدات الكهربائية وكأخرى 
  ... وقضبان الحديد والصلباألسالكات الخزفية، والمنزلية والمنتج

 الشركاء الثالثة  طرف منفي المغرب تدفقات االستثمارات والقروض الخاصة ارتفعتوعالوة على ذلك، 
 حصتها في مجموع التدفقات  ولترتفع درهم مليون648 لتبلغ 2009  سنة%72  بنسبةاديركفي اتفاق أ

  الملموسرتفاعإلى االهذا التطور ويعزى . 2008سنة % 1,1 مقابل% 2,4 المغرب إلى نحو موجهةال
 245 سجل لتمراتخمس االستثمارات األردنية   تضاعفتوقد . مصر واألردنالقادمة من اتستثمارلال

  وهو مليون درهم،354 لتبلغ% 48  بنسبة في المغربة المصريات االستثمارت انتعشكما. مليون درهم
. تونسل% 8 وألردنل% 38مقابل للمغرب الشريكة  الدول الثالث اراتمجموع استثممن % 55ما يمثل 
  بنسبةمتراجعة مليون درهم، 50 حيث لم تتجاوز ةمنخفضفي المغرب  االستثمارات التونسية وتظل

مقارنة مع  غير كافيةبين هذه الدول وعموما، ال تزال االستثمارات البينية . 2008سنة مع مقارنة % 42
، ة المشتركات من خالل االستثمارمن المكاسبالكثير تحقيق ادير ك بلدان اتفاقية أتطيعتسو. مناطق أخرى

  . جانب األوروبيبما في ذلك مع ال
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 خاصة استمرار ونذكر منها. اديرك أيةدول اتفاقبين تنمية التجارة دون تحول العديد من العوائق وال زالت 
. قواعد والمعايير التقنيةالدول الشريكة، بما في ذلك الممارسات الحمائية والحواجز غير الجمركية في ال

 الصادرات وضعف تصنيع في الدول األعضاء، اإلنتاجيةتشابه الهياكل إضافة  ويضاف إلى ذلك 
ة مقارنة بدول أخرى يلطاقا القدرة التنافسية نقص حقوق الملكية الفكرية، وتطبيق مبدأالمغربية، وضعف 

  .كفاية شبكات النقل بين بلدان المنطقة عدما ذك وية، االتفاقهفي هذ

 وا خالله، دع2010 في الرباط في فبراير اادير اجتماعكوزراء التجارة الخارجية لبلدان اتفاقية أعقد قد و
 وتذليل العقبات التي تعوق تنفيذ  المساطرتسهيل من خالل اتة واالستثماريالتجارالمبادالت إلى تعزيز 
لتكامل بين الدول ل إستراتيجيةتنفيذ  والتجاري والصناعي جاإلندما ضرورة كما أكدوا على. هذا االتفاق

  . المنطقةنحوجذب االستثمارات فرص ج والجلد والسيارات لتعزيز يسنالشريكة في قطاعات مثل ال

 يعتزمو .هذا القطاعل القدرة التنافسية قويةج والمالبس، تم اعتماد خطة عمل لتينسالقطاع وبخصوص  
، وإنشاء نموزعيال بدعم من المفوضية األوروبية، إنشاء قاعدة بيانات للموردين و،االتفاق ربعةألا الشركاء
 وإنشاء جمعية مهنية بنوع من األنسجة المتطورة بدء العملادير، وك أ اتفاقيةدولفي  للموضةمعهد 

لقطاع الخاص لالستفادة ينبغي تشجيع اكما . األطراف الموقعة على االتفاقيةلتنسيق بين ا لتعزيز" اديركأ"
  . األورومتوسطيبروتوكول التيحها تراكم قواعد المنشأ في إطار يمن الفرص التي 

التعليم  كمجاالت التعاون األخرىبادير كنية التفاقية أتقوحدة التهتم الج والمالبس، سي النإلى وباإلضافة
  .ملحواجز غير الجمركية والتحكيالملكية الفكرية، والخدمات، واب الخاص التقني المجال، وكوينوالت

   العربية المتحدة اإلمارات مع دولة ية التبادل الحراتفاق .3.3.2

 مليار 1,7 حوالي 2009 سنة خالل بين المغرب واإلمارات العربية المتحدة يالتجارالتبادل بلغ حجم 
. 2008  مليار درهم سنة2,1 مقابل ،فقط من التجارة الخارجية للمغرب% 0,5أي ما يعادل  ،درهم

جات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنتجات وة والمنتيمنتجات الطاقمن ال  أساساصادرات المغربوتتألف 
مصنعة ومنتجات النصف من المنتجات  الوارداتأهم وتتكون .  مصنعةنصف الاالستهالكية والمنتجات

  . الطاقة والمنتجات المعدنية والمنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ

 اتفاقية التجارة تنفيذمنذ بدء ،  تحسنا كبيراواإلمارات، شهدت التجارة بين المغرب 2009استثناء سنة وب
متوسط كمليار درهم  1,3حوالي  2008 و2003بين سنة في الفترة ما بلغت فقد . الحرة بين البلدين

كمتوسط درهم مليون  900أكثر من ب ا عجزواإلماراتالمغرب بين  يتجارالتبادل ال ويعرف. سنوي
  . خالل نفس الفترةسنوي 

 خالل ت منها اإلمارات العربية المتحدة الظروف المالية الصعبة التي عانتسببتاالستثمار، في مجال و
 1,2جاوز ت ت، حيث لم المغربالموجهة نحو ة المباشرية اإلماراتاتانخفاض االستثمارفي  2009سنة 

  .2008 مليار درهم سنة 4,7مليار درهم مقابل 

واإلمارات ، تظل العالقات التجارية والمالية بين المغرب 2009وباستثناء الحصيلة المتواضعة لسنة 
 شريطة يةسوق اإلماراتاالستفادة بشكل أفضل من ال ةرباللمصدرين المغواعدة، ويمكن العربية المتحدة 

دبلوماسية اقتصادية تتكيف  كما أنه يجب اعتماد.  البلدالموجه من طرف هذاطلب المع منتجاتهم  مالئمة
 .جذب المزيد من االستثماراتو المنطقة نحو صادراتنا من أجل الرفع من حجمدول الخليج مع متطلبات 
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ة الموجهة  األميركية والقروض الخاصاتلالستثمارتطور مستمر للعالقات التجارية و .4.3.2
  نحو المغرب

 الحر بادللتا ية اتفاقدخول منذ ،دينامية خاصة دةالواليات المتحوبين المغرب  ةيتجارال عرفت المبادالت
 زبونهلمغرب ول الرابع المورد 2009وهكذا، أصبحت الواليات المتحدة سنة . حيز التنفيذ بين الطرفين

الواليات المتحدة  و المغرببين يالتجارحجم التبادل بلغ فقد  مكتب الصرف، حسب معطياتو. الخامس
 مقابلمن مجموع التجارة الخارجية للمملكة % 6 ي ما يعادلهم، أ مليار در22,4 حوالي 2009سنة 
 مقابل 2009 مليار درهم سنة 15 عجزا قدره  المغربي الميزان التجاريوسجل. 2008 سنة% 4,7

 بين المغرب صادرات للوارداتتغطية المعدل فض انخ، تهمن جهو. 2008 مليار درهم سنة 10,5
  .2008سنة % 36,6 قابل م2009سنة % 19,5ث بلغ والواليات المتحدة بشكل ملحوظ، حي

 مليار 3,2 ما يناهز 2009 و2002ي تبلغت الصادرات المغربية المتجهة إلى الواليات المتحدة بين سن
 مليار 6 لتبلغوتطورت بشكل كبير . من مجموع الصادرات المغربية% 3 حواليمتوسط سنوي، وكدرهم 

من مجموع % 2,5 و%3,9، مما يمثل على التوالي 2007سنة  مليار درهم 2,7 مقابل 2008درهم سنة 
 بسبب تأثير األزمة االقتصادية على 2009 سنة% 40 تراجعت بحوالي ابيد أنه. الصادرات المغربية

  .  السوق المغربيةنحوموجه الطلب الواليات المتحدة 

 390,7(كونات اإللكترونية ، والم) مليار درهم1,7 (ط من الفوسفا2009وتألفت الصادرات المغربية سنة 
)  درهممليون 269,5(، واألسماك المعلبة ) درهممليون 311,6(من الخضروات المعلبة و)  درهممليون

  ).  مليون درهم139(والمالبس المصنوعة 

 مليار درهم في المتوسط خالل 10,4حوالي في المقابل، شكلت واردات المغرب من الواليات المتحدة و
 مليار 18,8 ما يقرب بلغتو.  واردات بلدناإجماليمن % 5 أي بنسبة 2009 و2002  ما بينالفترة

وهكذا، أصبحت الواليات المتحدة المورد الرابع . 2008مليار درهم سنة  16,6 مقابل 2009درهم سنة 
  %). 2,8(وروسيا %) 3,4(والسعودية %) 4,5(وألمانيا %) 5,6(يطاليا إ متقدمة علىلمغرب ل

 وقود كل من 2009 سنة  شملتمجموعة واسعة من المنتجاتمن  من الواليات المتحدة نا وارداتوتتشكل
 1,2 (الحجريوالفحم )  مليار درهم2,6(من الطائرات و)  مليار درهم3,2(ت الوقود يو وزالكازوال

  ).  مليار درهم1,2(والزيوت النباتية الخام )  مليار درهم1,3(والذرة ) مليار درهم

   ة األميركية والقروض الخاصاتالستثمار لارتفاع مستمر

 منذ بدء سريان اتفاقية التجارة ارتفاعا كبيرا في المغرب األمريكية الخاصة وضسجلت االستثمارات والقر
 سنة  فقط درهمون ملي844,1 مقابل 2008 مليار درهم سنة 4 فقد بلغت. 2006 سنة البلدينالحرة بين 

 خالل األمريكية المالية األسواق المالية الدولية وتأثيرها على رغم األزمةووعالوة على ذلك، . 2005
 3,1من الواليات المتحدة االستثمارات والقروض الخاصة التي تلقاها المغرب فقد بلغت ، 2009سنة 

 التي حصل عليها  الخاصةوضمن مجموع االستثمارات والقر% 12 وهو ما يوازي ،مليار درهم
  .كبر مستثمر أجنبي في المغربأالمتحدة ثالث  مما يجعل الواليات المغرب،

إمكانات تتوفر على دنا  بالأن ، الحر بين المغرب والواليات المتحدةبادل التية اتفاقتتبع نتائج قييمظهر تيو
ويحتم هذا .  سوق الواليات المتحدةنحو من صادراتها أكثر األمريكيةالستثمارات ا من حيث جذب مهمة

 صولحالإلى  التي تسعى األميركية للشركات يكون قاعدةد لو المزيد من الجهبذلالمغرب المعطى على 
  .  حرتبادلات يتفاقاالمغرب ب ها وأفريقيا وبلدان أخرى تربطيةوروباألألسواق ل مباشر على منفذ

 120على استقرارالواليات المتحدة قد شجعت و الحر بين المغرب بادللتا ية اتفاقفإن، وفي هذا السياق
 . مباشرة وغير مباشرة ألف فرصة شغل90خلق ب ، مما سمحالمغربب أمريكية ةشرك
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   اتحاد المغرب العربيإحياءسبل  .4.2

منطقة المغرب االندماج في  بين بلدان الجنوب عنصرا رئيسيا من عناصر نجاح االندماجيشكل نجاح 
 حجم األسواق المحلية صغر لالسوق الموحدة مقاب  اإليجابية التي تنتجهاة االقتصاديالعربي بسبب اآلثار
 تاالقتصادا نحو ة المباشرة األجنبيات زيادة تدفقات االستثمارخاصة من حيث ،للبلدان األعضاء

  .المغاربية

 المصلحة بعض المشروعات ذات  خلقبناء سوق واسعة في شمال أفريقيا أن يؤدي إلىومن شأن 
 كما أن. التكامل بين االقتصاديات المغاربيةيق تحقو التحتية ى البن فيستثماراال، مثل تحسين ةالمشترك
العديد  يثير اهتمامساعد في رسم إطار اقتصادي موحد من شأنه أن سي مغاربية للتبادل الحر منطقة خلق

  .األجانب المستثمرين خاصة، ينقتصادياال من الفاعلين

   ية العالم رغم األزمة المغرب العربينابين بلدي التجارالتبادل ارتفاع حجم 

مليار  2,9مقابل  2008سنة  مليار دوالر 4,3 العربي حوالي المغرببلغ التبادل التجاري بين دول 
حيث سجل ، المعامالت التجارية بين هذه الدولوتعكس هذه الدينامية تسارع نمو . 2007دوالر سنة 

بين رة ما خالل الفتفقط % 1,6 مقابل 2008 و2000بين سنة خالل الفترة ما كمعدل سنوي % 19,1
  .1999 و1990سنة 

 مع التجمعات قياسا بين بلدان المغرب العربي ال يزال منخفضا يالتجارفالتبادل وعلى سبيل المقارنة، 
التجارة من مجموع % 1,8 لم تتعدى 2008  بين هذه الدول خاللالتجارةفوهكذا، . اإلقليمية األخرى

شكل حوالي )  دولة27 (االتحاد األوروبي دول التبادل التجاري بين، في حين أن  للمنطقةالخارجية
السوق المشتركة ألمريكا بين دول % 8و) ASEAN( بالنسبة لمنطقة اآلسيان% 11,6و% 32,4

   .الجنوبية

 مليار درهم سنة 10,2بلغ فقد  بين المغرب وبلدان المغرب العربي، بادل التجاريوفيما يتعلق بالت 
منها  مليار درهم 6,6بحوالي والمغرب العربي  في أفريقيا التجاريين  شركائناأولالجزائر وتعتبر . 2009

  . فريقي للمغربإصبح أول شريك تجاري ت مما جعلها مليار درهم من الواردات، 5,6

   ر الحبادلمغاربية للتإمكانية خلق منطقة 

لتبادل التجاري اإلى تحرير ن ذلك لم يؤد ‘، فات التجارية بين بلدان المغرب العربيياالتفاقرغم تعدد 
 النمط تناسقمن  مما يحد ،تعوق تطوره د من العوامل الهيكليةيعدالزالت بشكل كاف، حيث ال  اإلقليمي

  .الحالي لالندماج

في المنعقد ، يينربا لمجلس وزراء التجارة المغالتاسعة الدورة اتمناقشتركزت ، وانطالقا من هذا المعطى
 تم تشكيل فريق قد. المغرب العربيالحر بين دول للتبادل  ةخلق منطق، على 2010 يونيو  فيطرابلس

بتسوية اآلليات الخاصة كذا  قواعد المنشأ ووبروتوكوليشملها االتفاق، سعمل لوضع قوائم المنتجات التي 
بين دول المغرب العربي العائق حرية تنقل البضائع محدودية  بينما تظل. 2010نهاية سنة قبل المنازعات 
  .ي يجب إزالتهالكبير الذ

 فوقلتسهيل وتبسيط إجراءات العبور  مدعوة الدول األعضاءفإن ، يةوفقا ألحكام مشروع االتفاقو
وتجدر  .بشكل منتظموي  سني الدول الخمسة على عقد اجتماع تنسيقفي وزراء التجارة اتفقكما . هاأراضي

 عن اإلطار القانوني للتعاون التجاري ، فضاللرسوم الجمركية المغاربيةالتوحيد المنتظر لاإلشارة إلى أن 
  .  المغاربيةبين الدول إلقامة منطقة التجارة الحرة قاعدةشكل ست
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 ي بين دول المغرب العربيالطاقفي المجال دماج االن  على مستوى التقدم المحرزاالستفادة منوينبغي 
دما ملحوظا في ميدان تقلمغرب والجزائر وتونس قد حقق كل من ا و.ىالقطاعات األخرلتعميمه على 

 خطة ت الدول الثالث اعتمد كما.الطاقة من خالل الربط بين أجزاء مهمة من الشبكات الكهربائية الوطنية
على هذه تعين وي .أسواق الطاقة في المنطقةكيفية عمل  توحيد  إلىهدفت 2015-2010  للفترةعمل

سلطات  خلق والقطاع الكهربائير تحريل الضرورية من اإلصالحات وعةجمم الثالثة اعتمادالدول 
  . األوروبيةئيةسوق الكهربافي ال تدريجيا مما سيسمح لها باالندماجتنظيمية، 

  أفريقيا جنوب الصحراء مع دول عالقة المغرب تطور مستمر ل .5.2

 إرادة ومصلحة ةفريقياإل الدوللعالقات االقتصادية والمالية بين المغرب ول ة المتواصلةديناميتعكس ال
 منح  من جهة،، هذا االهتمام المتزايدويهدف.  الجنوبدول عالقاته مع فيتحقيق التوازن في ب المغر

 في األسواق التقليدية،  الشرسة المنافسةخلفية لمواجهةالمستثمرين المغاربة أسواق بديلة تكون بمثابة قاعدة 
مما  في أفريقيا وحةفتمال ىكبراألوراش ال المغربي في للرأسمالالمشاركة الفعالة من جهة أخرى، و

  . ةيلتجارا على المبادالت سينعكس إيجابيا

  مبادالت تجارية في تزايد مستمر

 1990بين سنة ما  خالل الفترة جنوب الصحراء إفريقيا بين المغرب ودول ة التجاريتبادالمالسجلت 
ارة الخارجية لتجا إجماليمن % 2,1 ، وهو ما يمثل سنويتوسطم، ك دوالر مليون300,6حوالي  1998و
 ، حيث بلغ2008-1998 التبادل التجاري بين الطرفين ارتفع بشكل ملحوظ خالل الفترة إال أن. لمغربل

 ي المغربيالتجارحقق الميزان وقد . 2008 مليار دوالر سنة حققمتوسط سنوي وك مليون دوالر 529
 101  بحوالي مقابل عجز2008دوالر سنة مليون  282,8 بلغ ا األفارقة فائضءشركاالمع  في عالقته

  . 1998-1990متوسط سنوي خالل الفترة ك  دوالرمليون

 واد والممن المواد الغذائية، أساسا جنوب الصحراء إفريقيادول المغربية الموجهة نحو  الصادرات وتتألف
من مجموع % 12 و%19 و%45 على التوالي شكلتالميكانيكية والكهربائية والمواد الكيميائية التي 

أن  إلى ،وتجدر اإلشارة. 2008 و1998 تيبين سنما متوسط سنوي ك  المنطقةنحولصادرات المغربية ا
% 7 و%10  بحوالي على التوالي قد ارتفعت،المعلبمن السمك السطحي قيمة صادرات المغرب  وحجم

  . 2009 و2005 بين سنوي كمتوسط

بلدان أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة واردات المغرب من تألفت  ،2008 و1998ما بين فترة الوخالل 
 بنية المبادالتوتجدر اإلشارة إلى أن .  الغذائيةوادعلى التوالي من منتجات الطاقة والم% 35و% 49

تكون ال تزال ت، حيث  العقدين الماضيينخالل بشكل كبيرتغير ت لمة بين المغرب وشركائه األفارقة يالتجار
  .  نفس المنتجاتمن

فإن ،  بين الطرفينغير الجمركية التي تعيق تعزيز التبادل التجاريوجز الجمركية وإضافة إلى الحوا
ويتعلق األمر . لجنوبدول اتعوق تحسين التبادل التجاري بين المغرب وضعف البنيات التحتية للنقل 

فسية  التكاليف ويقلل من القدرة التناةدازيخطوط النقل البرية والبحرية المباشرة مما ينتج عنه  بغياب
االمتثال لقاعدة تشترط ات الثنائية التي ي االتفاقمن خالل أحكام المشكلةوتتفاقم هذه . للمنتجات المتبادلة

طرف  أراضي عبرج ونقل المنتف، وهكذا.  االمتيازات الضريبية التفضيلية قصد االستفادة منالنقل المباشر
 .فضلية األعدم استفادته من نظامثالث يؤدي إلى 
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   فريقيةإلااألسواق  بلشركات المغربيةل  كبيراهتمام

لشركات في وجه ا هاألسواق المتزايدا بفضل االنفتاح  أفريقينحو ة الخاصة المغربياتالستثمارتزايد تدفق ا
 نحو المؤسسات إفريقياتتجه االستثمارات المغربية في و. فريقياالتي تحظى بسمعة جيدة في إالمغربية 

رأسمال الشركات في   من خالل المساهمةصاالت واالسمنت والتعدين والنقل واإلسكان والمالية واالتبنكيةال
العديد من  المغربية وجودها في بناكوباإلضافة إلى ذلك، وسعت األ. المحلية أو تجميع الشركات التابعة

اق تلعب دورا حاسما في دعم الشركات الوطنية التي تسعى إلى استكشاف أسول  اإلفريقيةالقارةدول 
  . جديدة

 المغربية، قاوالتلميتطلب من االمنافسة الشديدة في األسواق التقليدية، ب الذي يتميزفي السياق الحالي و 
قطاع النسيج، أن تعزز وجودها في السوق األفريقية لتعويض الخسائر المرتبطة العاملة في وخاصة تلك 

  . المالبس وجينسال ية اتفاقبنهاية

ر يصدتللالقافلة األولى بإرسال  2009وزارة التجارة الخارجية المغربية في دجنبر  ، قامتفي هذا اإلطارو
مثل خمسة ت مغربية ة شرك60 قافلة هذه الضمتو). وساحل العاجالسنغال ومالي (غرب أفريقيا نحو 

وجيا  والكهرباء وتكنول، واألدويةء والكيميابناء واألشغال العمومية،الصناعات الغذائية، وال: قطاعات هي
بين الكاميرون  ،2010 مايفي  ،جولةب نحو إفريقيا للتصدير القافلة الثانية وقامت.  واالتصالاإلعالم

  . ابونغوغينيا االستوائية وال

المياه الصالحة ب تزود والة خبرته في مجال الكهربإلى تسويقطمح المغرب ي السلع والخدمات، إضافة إلىو
. حديثة الحديدية واالتصاالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات الللشرب، وبناء السدود والطرق والسكك

 ثالث مزايا اعتمادا على  القارة األفريقيةنحو للتنمية االقتصادية  شاملتصدير نموذج المغرب عتزم وي
ي  والثقافجامعيتكثيف التعاون الومن شأن .  التنافسيةة والكلفالمكتسبةالقرب الجغرافي، والخبرة في  تتمثل

تدفق  وشجع الشراكةيالشعوب وبين العالقات أن يعزز فريقيا جنوب الصحراء إبين المغرب وبلدان 
   .اتاالستثمار

  الدولي االقتصاد نتعاشا ظل في تهوجاذبي المغرب تموقع  .3
 ذلك تكدأل المغرب منذ عدة سنوات، كما ذفي سياق دولي يتميز بتنافس شديد بين مختلف االقتصاديات، ب

ن المؤسسات الدولية، جهودا كبيرة لتحسين قدرته على المنافسة االقتصادية وجاذبيته لالستثمارات العديد م
وعلى الرغم من التقدم في مجاالت عدة، الزالت بعض القيود، كما تشير بعض التقارير . األجنبية المباشرة

  .الدولية، تعوق تحقيق أداء أفضل لبالدنا

  ووتيرة إنجازهاالجهود على مستوى اإلصالحات  من مزيد: التموقع الدولي للمغرب .1.3

يتم تقييم االقتصاد الوطني سنويا من خالل العديد من التقارير الصادرة عن مجموعة من المؤسسات 
التقارير حول التنافسية الدولية وحول (االقتصادية والمالية الدولية، خاصة منتدى االقتصاد العالمي 

والبنك العالمي ) التصال وحول التنافسية في قطاع األسفار والسياحةالتكنولوجيات الحديثة لإلعالم وا
مؤشر الحرية ( بتنسيق مع وول ستريت جورنال" هيريتاج"والمؤسسة األمريكية ) ممارسة أنشطة األعمال(

  ).االقتصادية
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 ةقا لعدوف، تقييم االقتصاد الوطني لفرصة، فإن هذه التقارير تمنح 7المنهجية من بعض الثغرات الرغمب و
 المغرب مقارنة أداءتقييم وتمكن هذه التقارير كذلك من . ةكيبالنسبة لدول منافسة أو شر، وتصنيفه معايير

  . على مختلف المستويات اإلصالحاتواإلقليمية فيما يخص إنجاز ةالعالميبالمقاييس 

العديد من  في 2009هذه التقارير أن المغرب قد عرف تحسنا ملموسا خالل سنة  من خالل يتضحو
ا على مستوى بعض كبيرا تقدمالمجاالت، حيث سجل، حسب آخر تقرير حول التنافسية الدولية، 

كما  و.المؤشرات الماكرواقتصادية، السيما فيما يخص رصيد الميزانية ونسبة التضخم واالدخار الوطني
الت ونفقات التعليم وجودة  بإنشاء المقاوفيما يتعلق تم تصنيف المغرب بشكل أحسن مقارنة بالسنة الماضية

ومن جهة أخرى، يشير التقرير إلى أن بعض . لسكك الحديديةا ، خاصة على مستوى التحتيةاتالبني
 مرونة ضعفويتعلق األمر خصوصا . تحول دون تحسين القدرة التنافسية لالقتصاد الوطنياإلكراهات 

  .علميمؤسسات البحث ال وجودة  والتعليمنيكوتالوكذا ضعف  شغلسوق ال

وفيما يخص تنافسية قطاع السياحة، فقد بذل المغرب مجهودات كبيرة، حسب المنتدى االقتصادي العالمي، 
ونظام  ،لتراث الثقافيى ا غنفقد أعطى التقرير تقييما جيدا للمغرب فيما يخص. من أجل تطوير هذا القطاع

ية تسويق المنتوج السياحي المغربي ، وفعالتنافسية أسعاربلطيران لشركات منح التأشيرات، وتواجد عدة 
المجاالت التي تتطلب بذل المزيد من الجهود لتعزيز القدرة التنافسية أما . الترويج للتنمية المستدامةوكذا 
 وجودةلسياحة والنقل، لالصحة والتعليم والبنية التحتية ، فتهم بالخصوص، حسب نفس التقرير، للسياحة

  .ة األسعاريافستنالموارد الطبيعية والبشرية و

، فقد حقق المغرب، حسب البنك  ممارسة أنشطة األعمالتسهيلأما فيما يتعلق باإلصالحات المتعلقة 
 الئتمانل مكتب الدولي، تطورات مهمة، خصوصا على صعيد الحصول على القروض، ارتباطا بإحداث

لضمان د لمزيد من الجهوبذل اإلى ضرورة التقرير ويشير .  المقترضينحول المعلومات حسين تيمكن من
ب ائ وتسهيل دفع الضرين سوق العمل ونقل الملكية وحماية المستثمرعلى مستوىقدر أكبر من المرونة 

 . العقودوتنفيذ

، في تقريرها حول الحرية االقتصادية في العالم، بمجهودات المغرب "هيريتاج"وقد نوهت أيضا مؤسسة 
تقرير على التطورات التي عرفها المغرب في ميادين حرية على مستوى مناخ األعمال، حيث أكد هذا ال

المجاالت التي تحتاج إلى وأبرز كذلك  .على مستوى تدخل الدولة واألعمال واالستثمار والحرية المالية
 بهدف تحسين ئيالقضاالنظام إصالح  والشغلسوق تنظيم  والرشوةمحاربة  خاصة تسريع اإلصالحات،

  . حكاماأل وتنفيذالشركات وإجراءات التصفية بإفالس المساطر المتعلقة 

في مجال االستقرار تنوه بالمجهودات المبذولة من طرف المغرب تقارير وبصفة عامة، فإن مختلف ال
 المقاوالت والنظام المالي وانفتاح االقتصاد وسهولة إنشاء اقتصادي- واإلطار الماكروالسياسي،

ه التقارير ذاإلنجازات ال يمكنها إخفاء المجاالت التي تعتبرها هه ذ، فإن همع ذلكو. واإلجراءات الجمركية
ة حاربومء، القضابإصالح خاصة ويتعلق األمر . كنقط ضعف بالنسبة للمغرب على مستوى مؤشرات عدة

 كوين التعليم والتجودة تحسين ا وكذ،واالبتكار  والبحث، وحماية المستثمرينالشغل، ومرونة سوق الرشوة،
  .المهني

                                                 
 

كما أن بعض التقارير ال تأخذ . يتم تحديد ترتيب الدول على أساس عدد كبير من المؤشرات النوعية التي تعتمد على استطالعات رأي شخصية 7
كس مثال نوعية السياسات الماكرو اقتصادية، مثل النمو االقتصادي، الحساب الجاري لميزان األداءات بعين االعتبار مؤشرات مهمة تع

ال يأخذ في االعتبار مؤشرات " ممارسة أنشطة األعمال"من جهة أخرى، فإن تقييم مناخ األعمال من طرف تقرير . واالحتياطي من العملة الصعبة
وجهة نظر المستثمرين والقرب من األسواق العالمية وتوفر بنية تحتية جيدة ومستوى  ور العمالتتعكس سياسة االقتصاد الكلي وتقلب أسعا

  .الجريمة
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 تحسين القدرة تحول دونالصعوبات التي ر اإلشارة أن المغرب يقوم بعدة إصالحات للحد من وتجد
نذكر على سبيل المثال قطاع العدل حيث شرعت الدولة،  . لالستثماراتالتنافسية وجاذبية االقتصاد الوطني

ء إصالح شامل  لثورة الملك والشعب، في إجرا56عقب توجيهات جاللة الملك في خطابه بمناسبة الذكرى 
  .8على مستوى ست مجاالت رئيسية

 من جهة، تكثيف االتصاالت مع المؤسسات ، تحسين ترتيب المغرب على الصعيد العالميويتطلب
 على اإلصالحات األخيرة التي قامت بها بالدنا، من جهة أخرى، ااالقتصادية والمالية الدولية إلطالعه

  .يط دولي جد تنافسيتسريع وتيرة إنجاز هذه اإلصالحات ضمن مح

 التعاون والتنمية منظمة"إعالن  إلى مهبانضما المستوى هذا على التقدم الذي أحرزه المغربسمح وقد 
 ، وذلك للمشاركة في2009بر ن المتعددة الجنسيات في نووالشركات االستثمار الدولي حول"االقتصادية 

 من الرئيسيةتنفيذ المبادئ ب ،طوعيتعلى أساس  ، المغربالتزمقد و. منظمةلهذه ال لجنة االستثمار أشغال
هذا اإلعالن وإنشاء نقطة اتصال وطنية، على غرار البلدان األخرى، ممثلة على المستوى الوطني من قبل 

  ." االستثماراتلتنميةوكالة المغربية ال"

 لمناخنة وطنية لجتأسست التزاماتها تجاه سياسة استثمارية متحررة وشفافة، في إطار  هذا المنظور، ومن
 .ات أفضل لعملية اإلصالححكامة، من أجل ضمان الوزير األول ارأسهتي يت، ال)CNEA(األعمال 

 متعلقة بتبسيط وزيادة استراتيجيةأربعة أهداف إلى تحقيق  اللجنة  لهذه2010جدول األعمال لعام ويرمي 
إلى  وسوية المنازعات التجارية، وتحسين تاألعمالالشفافية في اإلجراءات اإلدارية، وتحديث قانون 

 . اإلصالحات حولوالتواصلالتشاور 

منظمة التعاون "تم اختيار المغرب من قبل المتعلق باالستثمار،  " MENA-OCDE "في إطار برنامج و
 بمساعدة  وذلك)SDCA( مناخ األعمال تحسين إستراتيجية، إلى جانب مصر، لتطوير "والتنمية االقتصادية

تقديم خطة عمل وأداة لتقييم ورصد مناخ األعمال في المغرب في  الهدف من ذلك ويكمن. ةالمنظمهذه من 
 ويتم. الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنيمحددة من طرف على أساس مجموعة من المؤشرات 

 . األعماللمناخالمشروع بتنسيق مع اللجنة الوطنية هذا 

 اتاالستثماروانخفاض ية معالال تنافسيةظل تصاعد اللمغرب في ل جاذبية أية .2.3
  ؟ة  المباشرةاألجنبي

، انخفضت االستثمارات األجنبية 2007 مليار دوالر سنة 1979تاريخيا بحوالي بلغت مستوى بعد أن 
 مليار دوالر سنة 1114، لتسجل %37المباشرة، حسب مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، بحوالي

وشمل هذا االنخفاض، والذي يعزى أساسا إلى األزمة . 2008نة  ملياردوالر س1771 مقابل 2009
  .االقتصادية العالمية األخيرة، جميع جهات العالم وجميع مكونات هذه االستثمارات

  الستثمارات األجنبية المباشرة في جميع مناطق العالمتراجع ا .1.2.3

شكل كبير مقارنة مع الدول شهدت الدول المتقدمة انخفاضا في تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة ب
، استمرت االستثمارات الموجهة نحو الدول 2008فبعد أن عرفت تدهورا حادا سنة . الصاعدة والنامية

 خصوصا في اتجاه الواليات المتحدة، والمملكة المتحدة، ،)%44,4- (2009المتقدمة في التراجع سنة 
 .وإسبانيا، وفرنسا والسويد

                                                 
 

تعزيز ضمانات استقالل القضاء وتحديث اإلطار التنظيمي وتحسين هياكله وموارده البشرية وتحسين الكفاءة القضائية وترسيخ العدالة والتنفيذ  8
 .األمثل لإلصالح
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" اقتناء-دمج"األجنبي المباشر في الواليات المتحدة بتراجع عدد وحجم عمليات  ويرتبط انخفاض االستثمار 
وقد أدى تراجع األرباح بالنسبة . المنجزة من طرف الشركات األجنبية، المتأثرة سلبا بتداعيات تباطؤ النمو

 نحو عدد تا، لتساهم في تراجع االستثمار المعاد استثمارهالدول اإلتحاد األوروبي إلى انخفاض المداخيل
 .مهم من دول هذه المنطقة

 سنوات من االستقطاب المتواصل لالستثمارات 6أما بالنسبة للدول النامية والصاعدة، التي عرفت 
، تحت تأثير األزمة المالية واالقتصادية  24,1%الخارجية المباشرة، فقد تراجعت هذه األخيرة بحوالي

فبعد أن استقطبت رقما قياسيا .  تأثرت بانخفاض هذه االستثماراتوتعتبر إفريقيا من المناطق التي. العالمية
 33، متأثرة بضعف أداء 2009 سنة %18، انخفضت االستثمارات األجنبية المباشرة بحوالي 2008سنة 

 .دولة إفريقية األقل تقدما والناتج عن تباطؤ الطلب العالمي على المواد األولية

 بعدما سجلت منحى 2009ستثمارات االجنبية المباشرة سنة تراجعت االوفي دول جنوب شرق آسيا، 
 %17 مليار دوالر، أي بنسبة 49 حيث تراجعت هذه التدفقات بحوالي ،استمر زهاء ست سنواتتصاعديا 

الشركات األجنبية خطط استثماراتها بسبب تراجع الطلب الخارجي خفضت  وقد .2008مقارنة مع سنة 
  .ف الصين والهندللسلع والخدمات، خصوصا من طر

على االئتمان  وتشديد شروط تدهور التوقعات االقتصادية العالمية واإلقليميةانعكس  وفي آسيا الغربية،
 .المنطقةفي على تمويل المشاريع الكبرى للتنمية في الدول الغنية بالنفط  سلبي بشكلالصعيد العالمي 

أدى قد لتدفقات االستثمارية ما بين دول المنطقة  وتقلص اواقتناءإضافة إلى هذا، فإن تراجع عمليات دمج 
 . مليار دوالر51، لتصل إلى 2009 سنة 24,3%إلى انخفاض االستثمارات األجنبية المباشرة بحوالي 

 %36 ودول الكاريبي انخفاضا بنسبة ةوسجلت التدفقات االستثمارية الموجهة نحو منطقة أمريكا الالتيني
 حيث عرفت منطقتي أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى ودول الكاريبي ،) مليار دوالر117 (2009سنة 

وانخفضت التدفقات االستثمارية الموجهة نحو . انخفاضا حادا لالستثمارات الخارجية المباشرة خالل السنة
بين من   من االستثماراتالمستفيد األولإال أنها تظل  مليار دوالر، 26لتبلغ  %42,4البرازيل بحوالي 

أي ( مليار دوالر 12,5، فقد بلغت )ثاني مستفيد(أما االستثمارات الموجهة نحو المكسيك . المنطقةدول 
  ). 47,1%بنسبة انخفاض تقدر بحوالي 

وتعود أسباب تراجع االستثمارات الموجهة نحو دول جنوب شرق أوروبا أساسا إلى األزمة االقتصادية 
أما بالنسبة لرابطة الدول  . الهيكلي القتصادياتها الخوصصة وكذا التدهورومحدودية فرصوالمالية 
، فقد أثر التباطؤ الملحوظ في النمو االقتصادي وتراجع طلب ذات الموارد الطبيعية الوفيرةالمستقلة 

وأسعار المواد األولية المصدرة بشكل جد سلبي على تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الموجهة نحو 
  .هذه الدول

 %64الذي تناقصت بنسبة " اقتناء-دمج"م انخفاض لالستثمارات األجنبية المباشرة في عمليات ويكمن أه
، الشيء الذي يعكس في نفس الوقت تراجع قيمة األصول في أسواق البورصة 2009خالل سنة 

نجد العمليات الدولية للدمج  ومن بين أهم التراجعات. وانخفاض القدرة المالية للمشترين المحتملين
وقد . االقتناء، تلك الصادرة عن البرازيل، والصين، والهند، وأندونيسيا، وروسيا وإفريقيا الجنوبيةو

 %) 62- (2009 و2008 مليار دوالر ما بين 46وصلت، حسب منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 
  .2008 و2007ما بين )  مليار دوالر121 مليار دوالر إلى 96انتقلت من  (%30مقابل زيادة بحوالي 
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كما تأثرت أيضا المكونات األخرى لهذه االستثمارات، حيث كان التراجع واضحا على مستوى الرساميل 
 متعددة الخاصة المرتبطة مباشرة باستراتيجيات االستثمار على المدى الطويل التي تقوم بها الشركات 

بسبب إلغاء العديد من ) %23-( المشاريع الدولية الجديدةملحوظ عدد  بشكل كما انخفض. الجنسيات
 انخفاض أرباح  فإنوباإلضافة إلى ذلك،.  برامج التنمية في الخارجنسبة خفضالعمليات االستثمارية و

  سنة وأوائل2008  سنة المعاد استثمارها في أواخراألرباح أدى إلى تراجع  متعددة الجنسياتالشركات 
  .2009 سنة في النصف الثاني من، على الرغم من أنها أظهرت عالمات انتعاش 2009

   بالمغربالستثمارات األجنبية المباشرةا انخفاض .2.2.3

وفي ظل هذا المناخ غير المالئم، تراجعت االستثمارات األجنبية المباشرة الموجهة نحو المغرب 
 مليار درهم، أي بانخفاض قدر بحوالي 20,3، لتسجل 2008 مقارنة مع سنة 2009سنة  27,4%بحوالي

 المغرب من هذه االستثمارات، حسب مكتب الصرف، تراجعا بحوالي  عائداتوعرفت.  درهم مليار7,7
 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2010األولى من سنة  السبع خالل األشهر) %-17,2( مليار درهم 2,2

  .2009سنة درهم  مليار 12,6 مليار درهم مقابل 10,4، حيث سجلت 2009

ى تقلص استثمارات الدول األوروبية، حيث تراجعت االستثمارات الموجهة ويعزى هذا االنخفاض أساسا إل
درهم   مليار0,9بالنسبة لفرنسا و) %-28,8( درهم يير مال3، بحوالي 2009نحو المغرب، خالل سنة 

 144 أي 17,3%كما تراجعت االستثمارات األمريكية في المغرب بحوالي . )(35,7-% بالنسبة السبانيا
 مليار درهم -3,5(كذلك تقلصت استثمارات الدول العربية مثل اإلمارات العربية المتحدة و. مليون درهم

وفي المقابل، ارتفعت ). %-47,8 مليون درهم أو -244( والمملكة العربية السعودية %)-74,4أو 
 ر درهم بفضليي مال3إلى أكثر من درهم  مليون 115االستثمارات القادمة من الكويت بشكل ملحوظ من 

 ). مليار درهم2,2حوالي (حصتها في رأسمال وانا 

  تطور التوزيع الجغرافي لالستثمارات األجنبية المباشرة بالمغرب : 12 مبيان

0

5

10

15

20

25

30

35

40

20022003200420052006200720082009

هم
در

ر 
مليا
ب

االستثمارات المباشرة األجنبية

الواليات المتحدة

االتحاد األوروبي

فرنسا

الكويت

االمارات العربية 
المتحدة
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أما على الصعيد القطاعي، وبعد ارتفاع متواصل خالل السنوات الماضية، سجل االستثمار األجنبي في 
ونتيجة . 2008 مقارنة مع سنة 2009سنة ) %36-( مليار درهم 3,3ا بحوالي قطاع العقار انخفاضا قوي

 32,7% من إجمالي االستثمارات األجنبية المباشرة مقابل 29%لذلك، أصبح هذا القطاع ال يمثل سوى 
وفي المقابل، شهدت . 15,2% إلى 20,3%كما تراجعت حصة القطاع السياحي من . 2008سنة 

المباشرة في القطاع البنكي، رغم تراجعها، ارتفاعا لحصتها في إجمالي االستثمارات االستثمارات األجنبية 
مناولة صناعة الطيران (، بينما ارتفعت حصة قطاع الصناعة %19,5 إلى %17,7األجنبية المباشرة من 

زيادة مع ، 14,7% إلى %8,0، وحصة قطاع االتصاالت من 11,4% إلى 6,4%من ) والسيارات
  .مليار درهم 2,8 مقدارها
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  تطور التوزيع القطاعي لالستثمارات األجنبية المباشرة بالمغرب : 13 مبيان
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   المصدر  : مكتب الصرف
  

  في العالم والمغربستثمارات األجنبية المباشرة لال انتعاش طفيففاق آ .3.2.3

، والتي ة المباشرة األجنبياتتدفقات االستثمارمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، فإن  تقديرات حسب
 لتبلغ 2010 سنة خالل طفيفا ارتفاعا ستعرف ،2009 النصف الثاني من سنة ابتداء نتعاشبدأت في اال

فمن ، 2012 أما في سنة. 2011 سنة  مليار دوالر1500 و1300ما بين و دوالر مليار 1200أكثر من 
.  مليار دوالر2000 و1600زمة، ما بين هذه التدفقات إلى المستويات التي بلغتها قبل األالمتوقع أن تعود 

رباح األ، ي اقتصادلإلطار الماكروتحسن تدريجي : وتستند هذه التقديرات على االفتراضات التالية 
االعتدال المتوقع في أسعار الفائدة وأسعار السلع كذا  و2010 المسجلة بداية سنة لشركاتالمسجلة ل
  . شأنها التحكم في تكاليف اإلنتاج وزيادة االستثمارالتي منو ،نهاية السنةإلى غاية األساسية 

الدراسة االستقصائية العالمية آلفاق االستثمار "من يستنتج  المتوسط،على المدى وفيما يخص التوقعات 
 نوايا  زيادة، معلمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية عودة التفاؤل لدى الشركات"  2010-2012

المصدر " واالقتناءالدمج عمليات " وستشكل. 2012 و2011 سنتيلتوسع الخارجي افي  العالميةلشركات ا
صة وصإعادة هيكلة بعض الصناعات وخومن شأن . ة المباشرة األجنبياتالرئيسي النتعاش االستثمار
دمج  خلق المزيد من الفرص لعمليات ، خالل األزمة العالمية"اإلنقاذ عمليات"المقاوالت التي استفادت من 

 ة األجنبيات حصة الصناعة التحويلية في االستثماراستمرار ومن المتوقع أيضا .العالمية للشركات قتناءوا
  .والخدماتمقارنة مع القطاع األولي  في االنخفاض ةالمباشر

لدول ل التابعةلبلدان النامية هي أكثر تفاؤال من تلك العالمية التابعة ل الشركات كما أشارت الدراسة إلى أن
  الدولمن المرتقب أن تظلو. االستثمارات األجنبية بسرعة أكبرتنتعش أن حيث تتوقع قدمة، المت

وعالوة على . ة المباشرة األجنبياتمصدر لالستثمارأهم  ، البرازيل وروسيا والهند والصينمثلالصاعدة، 
فقط نحو القطاعات  ليس الصاعدة يجب أن تتجه في الدول النامية والدول ة األجنبياتاالستثمار، فإن ذلك

 .ة العاليةتكنولوجيال  ذاتنشطةاأل، ولكن أيضا نحو عالية في اليد العاملةذات كثافة 

 بتطورات النشاط االقتصادي رهينة ة المباشرة األجنبياتتبقى آفاق جذب االستثمارفبالنسبة للمغرب، أما 
  االقتصادي التباطؤوهكذا فإن .االتحاد األوروبي، شريكنا الرئيسيب وخصوصافي جميع أنحاء العالم، 

 على المدى مالئما ليس ، أكبر المستثمرين في المغرب التي تعتبر منإسبانياب ةصاخوالحالي في أوروبا، 
لحفاظ لتشجع الشركات على االستثمار محليا، ألغراض النمو وأصبحت  الدول عددا من كما أن .القصير

  .إجراءات تحفيزيةلخارج، من خالل نقل أنشطتها إلى ا وتحول دون ،شغلعلى فرص ال

قيمها، مستمرا إلعادة فحص لشركات األوروبية نحو تنافسية اسباق سيبقى اللكن على المدى المتوسط، 
 خاصة نحو دول الضفة ،"nearshoring " تحويل الخدمات نحو دول الجواروبالتالي اعتماد استراتيجيات

  .لمتوسطلالجنوبية 
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، خاصة بالنسبة للبلدان النامية مثل المغرب، جهودا ة جديدة أجنبياتب استثمارجذ تطلبيوفي هذا السياق، 
، ينبغي أن ة المباشرة األجنبياتالستثمارا ةتحسين جاذبيومن أجل  هذا السياقوفي .  ومستمرةإضافية

 ةزمية والتنظيمية الالات وتسريع تنفيذ التدابير االقتصادية والمؤسساتصالحاإل ةيستمر المغرب في سياس
  . األعمالمحيطلتحسين 

  ة ــخاتم

 سنة تكان 2009أن سنة ، 2011  لسنةالماليو الجزء األول من التقرير االقتصادي خاللمن  يتضح
 العالمي منذ الحرب داخلي الخامال انكماش الناتجالمتمثل في سلبي في العالم االقتصادي والمالي ال األداء

 بحوالي سنة 70منذ أزيد من حجم التجارة العالمية كبير في  ، وانخفاض%-0,6بنحو العالمية الثانية 
  ).%-37( ة المباشرة األجنبياتتدفقات االستثمارل تقلص كبيرو، قيمةمن حيث ال% 22وبحوالي % 12

 خاطرفالم . ال تزال مطروحة األساسيةاإلشكاليات فإن، ا اقتصادياانتعاشقد سجلت  2010 وإذا كانت سنة
في االقتصادي، و واإلقالع المالية ضغوطلتوازن بين ال ليق شريكنا األوروبيصعوبة تحقجلى في تت

تعرقل انتعاش التي على التمويل  ة الحصوليمحدودفي إصالح النظام المالي العالمي، وب المحيطة الشكوك
   .المواد األولية أسواق األوراق المالية والصرف واتتقلب في وة المباشرة األجنبياتاالستثمار

 .بعض قطاعات التصدير والتحويالت المالية والسياحة من انخفاض الطلب العالمي المغرب، عانتفي و
 يالعالم على المستوى وأ المنطقة سواء على صعيد ة لألزمة ملحوظقاومة مأظهرلكن االقتصاد الوطني 

 2009 تيسن لقانوني المالية لرادية اإلجراءاتاإل توساعد. 2009تقريبا سنة % 5 بنسبة ا نموبتحقيقه
 فياليقظة اإلستراتيجية لجنة إنشاء  من خالل ، والخاصعاملقطاعين اللية اتالمؤسس  والشراكة2010و

 نقيطرفع تتوج ب و، شركائنالدى ولقي هذه االنجاز استحسانا .تحقيق هذا األداء، في 2009أوائل سنة 
لعديد من ل السيادي نقيطتفيه ال تدهور الوقت الذيفي " درجة االستثمار" إلى 2010مارس المغرب في 

  .شركائنا األوروبيين

متقدم اللوضع ا فرصة يتحتم على المغرب أن يطور هذه العالقة وينتهز، األوروبيمع االتحاد وفي عالقته 
االتحاد األوروبي، وتعزيز الشراكة  ن نظيره فيب اإلطار التشريعي المغربي ميعمل تدريجيا على تقرلي

 من انطالقا ووفي المقابل، .لمقاولةسياسة ابما فيها  القطاعية تعاون في السياساتالسياسية وتعميق ال
 لتحقيق ازدهار أن يشكل قاطرةاإلقليمي وعدم قدرته على  ندماج االمسلسلأوجه قصور باعتراف ضمني 

 زيرتكالجنوب  و الشمالبينللشراكة   جديداتصورا جنوب المتوسط، يقدم االتحاد من أجل المتوسط دول
  .  الكافيةمصداقيةيمنحانه ال  موضوعي وجدول أعمالضمونقوم على مي وينبغي أن ،مشتركالقرار العلى 

موقع جديد ت خلق ،لصينل  المتميزصعودال مع ،لنمو العالميا هيكلةإعادة  تطلبتعلى المستوى الهيكلي، و
 في النظرالعولمة إعادة تفرض ع، وقتمال إعادةحيث  منو. نا التنموينموذجلتعديل ب مصحوباللمغرب 
من خالل  التي تتيحها أفريقيا اليومك ، جديدة للنمومناطق نحو هااالقتصادية عن طريق توجيه عالقاتنا

يمكن  كما. بشكل فعال يضمن استفادة الجميعالتركيز على تشجيع االستثمار والتعاون بين بلدان الجنوب 
 والخاص لتطوير العامبين القطاعين   والشراكةيتدبير العمومتسخير التجربة المغربية في مجال ال
  .سكن والء والماتطهير التحتية والكهرباء والىالبن القطاعات الحيوية للتنمية في أفريقيا مثل

  واعدةقطاعات أبرزت تيلعالم الل الجديدة ةلتنمية مع الخريطة الصناعيلنموذج الجديد الأن يتناسب  وينبغي
تنافس مع مصنع العالم يحد أن أل، حيث ال يمكن لقطاعات أخرىلمحتملة  تراجع العائدات اإلى أدتو
 وتعزيز النمو األخضر والتنمية  للخدماتصدركم ثالثالالقطاع ترسيخ أسس ب  مطالبلمغرباف ".الصين"

  .المستدامة المسؤولة اجتماعيا

 إيالءقطاعية مع ال اإلصالحات وتنفيذ الخططفي مسلسل الوقت نفسه، ينبغي أن يستمر المغرب  وفي
، 2010 ز يوليو30 العرش في خطابالملك في   جاللةإليها أشارلعقبات الرئيسية التي لاهتمام خاص 
   .البشرية  المواردوضرورة تأهيل القطاعية اتخططم الحكامةالتنافسية، وتحسين   ضعفوالمتمثلة في
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  :مقدمة 

فبفضل .  الكبيرة التي عرفها االقتصاد العالميقلباتالتأمام  الصمودتمكن االقتصاد الوطني من 
اإلصالحات الماكرواقتصادية والهيكلية والقطاعية واالجتماعية، والتي رافقتها سياسة األوراش الكبرى، تم 

 جيد في بداية األزمة مع تموقع من بالدنا مكن، مما قوي ومستدامإرساء الظروف المواتية لتحقيق نمو 
  .واجهة الصدماتم لكافهامش تحرك 

في ظل  خصوصا تدبير النفقات والموارد العمومية في ظلت تتحكمالتي  الحذر وعلى الرغم من سياسة
ية ات بنهج سياسة ميزان، مدعومةسياسة التنمية بما فيها األوراش الكبرى المهيكلة فقد تواصلت ،األزمة

   .األزمة تأثيرات لمما ساهم في دعم طلب األسر وكذا القطاعات المعرضة، مالئمتين ومتناسقتين قديةون

 بفضل المساهمة الفعالة  وضعف العرض التصديريتراجع الطلب الخارجيتأثير تم التخفيف من حدة وقد 
 حيث سجلت ، الداخليويبقى استهالك األسر المكون األساسي للطلب. لنمو االقتصاديفي اللطلب الداخلي 

 بقطاع مالي مهيكل ةمدعومكما أن دينامية االستثمار . حصته في النمو االقتصادي ارتفاعا مستمرا
ن الناتج الداخلي م% 36إلى أزيد من الخام رفع معدل االستثمار ، عملت على ومستجيب للمعايير الدولية

  .2009الخام سنة 

 مهمة رافعةة والمؤسسات العمومية، التي تعرف ارتفاعا مستمرا، وشكلت استثمارات الميزانية العامة للدول
عجز في  التحكم حيث تم ، دون أن تشكل ضغطا على الميزانية العامة للدولةخاصالستثمار البالنسبة ل

 لتبلغ المديونيةتواصل انخفاض كما  .نتين متواليتين من شبه التوازنبعد س% 2,2حدود الميزانية في 
  .2009ج الداخلي الخام سنة من النات% 46,9

 المغرب بنك  لسياسة المستمر لمعدالت الفائدة والمصداقية المتناميةنخفاضاالساهم ، هذا السياقوفي 
في تعزيز هذه  ،2009سنة % 1و 2008و 1998ما بين % 2وضبط التضخم في معدل أقل من 

  .فرص الشغلل وخالقام  ومستدي قوينمو اقتصاد على شروط لحفاظاإلنجازات السالفة الذكر وا

 حيث انخفض معدل البطالة تدريجيا ليصل إلى ،رفت المؤشرات االجتماعية تحسنا متواصالعوهكذا، 
 لوسجل تحسن ملموس على مستوى متوسط الدخل الفردي وأم. 2005 سنة %11 مقابل أزيد من 9%

وبفضل المبادرة الوطنية . اسيةالحياة والتمدرس واالستفادة من الخدمات الصحية والبنيات التحتية األس
للتنمية البشرية ومقاربتها المرتكزة على القرب والتشاور وإشراك الساكنة في تحديد وإنجاز مشاريعها، 

 سنة %8,8 إلى 2001 سنة %15,3وانتقل معدل الفقر النسبي من .  هذه االوراش نتائج جيدةحققت
  .  مليون من تجاوز الهشاشة1,3 الفقر وة عتبمليون مغربي من تجاوز1,8وبالتالي، تمكن  2008

وتأكيد نجاعة  منذ أكثر من عقد،  التي انطلقت دينامية االقتصاد الوطنيعزيزت، تم 2010 سنة وفي
ووعيا منها بالهشاشات البنيوية التي كشفتها األزمة، والتي أخذت بعضها بعين . الخيارات التي تم اعتمادها

 قامت لجنة اليقظة اإلستراتيجية بتدبير األزمة بشكل تشاوري ومستمر االعتبار في السياسات القطاعية،
 وقد سمحت اإلجراءات المتخذة في هذا اإلطار للمقاوالت . الحكومة والقطاع الخاص والنظام البنكيبين

وقد جاءت النتائج . من تجاوز هذه المرحلة الصعبة والحفاظ على الوظائف واالستعداد لما بعد األزمة
 القطاعية انتعاش القطاعات كما أبرز تطور الظرفية.  انتعاش االقتصاد العالميعودةلى ضوء مرضية ع
السياحة ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ثم والسيارات والمكونات اإللكترونية (  باألزمةالتي تأثرت

  ).تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج

، فإن هذه 2010 يوليوز 30 العرش بـاللة في خطابموازاة مع ذلك، وكما أشار إلى ذلك صاحب الجو
الستكمال مقومات النموذج التنموي " األشواط المتقدمة لن تكون كافية إال بإزالة المعيقات ورفع التحديات 

عماده تنمية متناسقة، مرتكزة على نمو اقتصادي متسارع، يعزز . ، الذي أردناه مغربيا متميزاالديمقراطي
ي؛ وقوامه تنمية مستدامة، تراعي مستلزمات الحفاظ على البيئة ومنهجه الحكامة التضامن االجتماع

  ".الجيدة
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 هذه المحاور 2011المالي لسنة ويعالج الجزء الثاني من التقرير االقتصادي   هذا المنطلقومن
 الواعدة، عيةاألنشطة القطا وإغناء التفكير في ،التحديات التي تنتظر البالدواإلستراتيجية، ويبرز العوائق 

ا في االقتصاد م يمكن البحث عنهلذينلمزيد من النمو الذي يعتمد على االبتكار والحكامة الجيدة، وال
 يستعرض هذا الجزءكما . النمو األخضر على حد سواء مع تحليل مؤسساتي لتطور النموواالجتماعي 

  . تحسينهالدور المحوري للمنظومة المؤسساتية في النمو الداخلي واستخالص طرق

  الوطني لالقتصاد بنيويال التطور .1
استمرت دينامية النشاط االقتصادي الوطني بالرغم من سنوات الجفاف واالضطرابات االقتصادية التي 

باإلضافة إلى ذلك، نجح االقتصاد الوطني، مدعوما بطلب داخلي قوي، في بداية تغيير . عرفها العالم
حسابات الخارجية، التي الكما أن هشاشة .  الصدماتمواجهةعلى ته  وتطوير قدرةإيجابي لبنيته االقتصادي

 ئلتمويل والذي من شأنه أن يبطاكرستها األزمة، من جهة، وعجز الحساب الجاري الذي يثقل حاجيات 
ذ الحذر بخصوص استقرار كما يجب اتخا. ، من جهة أخرى، يشكالن أولوية هامةةتنميالمسلسل 

  .مان استمرارية النمو االقتصادي مستوى عيش المواطنين وكذلك ضالتوازنات األساسية وتحسين

   مكتسبات النمو االقتصاديعزيزت .1.1

 دورات يجمع بطريقة بديلة ومتكررة ا دوريمنحى  خالل عقد من الزمن اتبع النمو االقتصاديانبعد 
  الحقيقينمومن ال ة هام نسبة2009و 2001عرف االقتصاد الوطني ما بين  ،االنكماشوقصيرة للتوسع 

قد فاقت القيمة المسجلة للنمو االقتصادي و. 2000 و1991 في المتوسط مابين %2,8 مقابل %5,1 بلغت
، إلى تحسن مستوى معيشة السكان مما أدىسنويا  %1,7 السكاني الذي يقدر في المتوسط ب التزايدمعدل 

قد تحققت هذه و. خالل هذه الفترة كمتوسط سنوي %6,4 حيث ارتفع الناتج الداخلي الخام لكل فرد بنسبة
  . األداءات دون خلق ضغوط تضخمية أو زعزعة استقرار األساسيات الماكرو اقتصادية

هذا و 2009و 2005 ما بين %4,8يقدر بحوالي  تميزت الفترة األخيرة بولوجها مستوى جديد من النمو
تباطؤ في النمو االقتصادي والطاقة الرغم من وجود بيئة غير مالئمة اتسمت بارتفاع أسعار منتجات  على

  .2007و 2005سنتين من الجفاف في  و2008 العالمي ابتداء من سنة

   2009 و2005دورة جديدة للنمو بين  : 14 مبيان
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   المصدر : حساب مديرية الدراسات والتوقعات المالية انطالقا من معطيات المندوبية السامية للتخطيط       
  

يظهر أداء االقتصاد الوطني أكثر وضوحا بالمقارنة مع البلدان األخرى حيث شهد معدل النمو بالمغرب 
 لتركيا  نقطة بالنسبة0,2مقابل  2009-2005و 2004-1999 ين نقطة بين الفترت0,8سنا بنسبة تح
  . نقطة بالنسبة للجزائر1,2 وتونس نقطة بالنسبة ل0,2انخفاض بحوالي و
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  أداء متميز مقارنة بالبلدان المنافسة  : 15 مبيان
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    المصدر : حساب مديرية الدراسات والتوقعات المالية    

   هيمنة متنامية لقطاع الخدمات

 ، عن تحديث النسيج اإلنتاجي الوطني، خالل العشرية األخيرة،التحليل القطاعي للنمو االقتصادييكشف 
 التي مساهمة كبيرة للقطاعات ذات قيمة مضافة عالية باإلضافة إلى حصة أكبر لخدمات الجيل الجديدو

  ".القطاعات التقليدية" على حساب اكتسحت السوق

 نسبةدية إلى هيمنة قطاع الخدمات ب حسب القطاعات االقتصاية اإلسميشير توزيع القيمة المضافة و
في حين سجلت . 2004و 2000ما بين  %55,5 بعد 2009-2005 في المتوسط خالل الفترة 56,3%

 من القيمة المضافة %15,3 نقطة لتصل إلى 1,1 انخفاضا بنسبة ولحصة القيمة المضافة للقطاع األ
 %28 في المتوسط فقد مثلت ،اع الثاني في القيمة المضافة اإلجماليةأما بالنسبة لحصة القط. اإلجمالية
 .2009-2000  الفترةخالل

  بنيات القيمة المضافة اإلسمية حسب القطاعات : 16 مبيان

2000-2004

القطاع األولي
16,4%

الصناعة
16,9%

الخدمات
55,5%

الصناعات 
االستخراجية

2,1%

الطاقة
3,4%

البناء و األشغال 
العمومية
5,7%

   المصدر : حساب مديرية الدراسات والتوقعات المالية    

2005-2009
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 2000 في المتوسط بين %56,1بحصة   الوطنية لالقتصاد اإلنتاجيالبنية الخدمات على  قطاعهيمن
  .الشرق األوسطوطقة شمال إفريقيا  بالنسبة لمن%45,2 مقابل 2008و

   )2008-2000(والمناطق أ والبلدان لناتج الداخلي الخام حسب القطاعاتل البنية المتوسطة : 17 مبيان
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 سنتي  رغم2009 و2005 ما بين %5,4 نموا بنسبة ، من حيث القيمة الحقيقية،فالحيسجل القطاع ال
  .على التوالي  مليون قنطار24,4و 42حوالي حبوب الإنتاج  حيث بلغ 2007 و2005الجفاف 

 %2,9 إلى 2004و 2000 سنويا ما بين %3,9 من الثانيفي حين انتقل معدل النمو الحقيقي للقطاع 
  بعد%3,6 (2008ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض وتيرة التطور سنة . 2009- 2005خالل الفترة 

 بسبب 2009 سنة %4,7إلى انخفاض غير مسبوق بحوالي و) 2007و 2005 ما بين %5,4متوسط 
 %23,8-و 2008 سنة %5,9- (لمعدنية الصناعات اباألساسوقد هم . التأثير السلبي لألزمة العالمية

 سنة %2,1 بعد 2009 سنة %0,9 ( البترول دون احتساب تكريرالصناعات التحويليةو )2009سنة 
األشغال العمومية و البناء  قطاعبنسبة أقلو) 2008 و2005 في المتوسط بين %3,7مقابل  2008

  ).2008-2005 خالل %8,9 مقابل متوسط 2009 في سنة 3,4%(

  بين الفترتين القطاعانمو هذ تسارع  حيث. تحسنا مهما معظم مكونات قطاع الخدماتفي حين سجلت
 بزيادة 2009 على الرغم من التباطؤ الملحوظ في سنة %5,1 إلى %4,8 لينتقل من المذكورتين سابقا

 %2,5 بعد 2009-2005 خالل الفترة %4(المطاعم وتعتبر القطاعات المتعلقة بالفنادق و. %3,9قدرها 
واإلدارة العمومية والضمان االجتماعي )  على التوالي%4,4 و%5,7(النقل  و,)2004-2000خالل 

  .مستفيدة الرئيسية من هذا التطورهي ال)  على التوالي%2,6و 4,4%(

) 2009-2005 خالل الفترة %7,5(المواصالت ولبريد قطاع ا الزيادة مهمة بالنسبة ل هذهكما كانت
 المتعلقة بالتجارة نموا ةنشطفي حين عرفت األ). 2009-2005 خالل %5,8(بالنسبة للخدمات األخرى و

  .2009-2005الل  خ في المتوسط%3,8 لتصل قيمته  مستقرمتواضعا لكنه

   9قطاعات جديدة محركة للنمو : 18 مبيان

صناعة االستخراج المعدني

الفالحة، الغابة
 ومصالح أخرى

البناء و األشغال
 العمومية
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   المصدر : حساب مديرية الدراسات والتوقعات المالية    
  

 عن 2009-2005و 2004-2000يكشف تطور مختلف قطاعات النشاط االقتصادي خالل الفترتين 
التخفيف من وظهور بعض القطاعات التي ساهمت بشكل كبير في تحديث النسيج اإلنتاجي الوطني 

في حين سجلت الصناعة التحويلية نموا أقل مما كانت عليه في الفترة األولى . لفالحيةانخفاض األنشطة ا
 في الناتج الداخلي ألهمية حصتها نظرا ، وذلكحيث تطورت بوتيرة غير كافية للرفع من مستوى النمو

  .االقتصاد الوطني برمته فقد عرف وتيرة نمو أسرع من ،أما فيما يخص قطاع الخدمات. الخام

  

                                                 
 

ولم تتغير دينامية القطاعات المتموضعة . 2008-2005دوائر حصة كل قطاع في إجمالي القيمة المضافة في المتوسط خالل الفترة يمثل حجم ال 9
 .فقد تحسن أداؤها خالل الفترة الثانية, وفيما يخص القطاعات أعلى خط الوسط. على خط الوسط خالل الفترتين
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 المساهمة في النمو حسب نوع القطاعات : 1 ولجـد

  
  (*)بنية القيمة المضافة  تطور القيمة المضافة 

المساهمة في نمو القيمة 
 )%بـ (المضافة 

  2000/042005/092000/092000/042005/092000/092000/042005/092000/09
 51,2 50,1 52,2 32,7 33,2 32,1 7,4 6,9 8,0 القطاعات المحركة

 20,5 17,0 24,1 14,4 14,1 14,9 6,8 5,4 8,1 الفالحة، والغابات والخدمات الملحقة
 3,8 3,7 4,0 2,9 2,8 3,0 6,3 6,0 6,6 الكهرباء والماء

 9,5 11,4 7,6 6,2 6,6 5,7 7,3 7,8 6,8 البناء واألشغال العمومية
 9,9 5,8 13,1 3,3 3,5 3,0 14,4 7,5 21,7 البريد والمواصالت

 7,4 12,1 3,4 5,9 6,1 5,5 6,0 8,9 3,2 األنشطة المالية والتأمينات
 29,3 33,4 25,3 26,1 26,8 25,1 5,3 5,7 4,9 القطاعات الحيوية

 4,3 4,8 3,8 4,1 3,9 4,3 5,0 5,7 4,4 النقل
 14,5 15,8 13,0 12,3 13,1 11,2 5,6 5,5 5,7 العقار واإليجار والخدمات المقدمة للمقاوالت

 10,5 12,9 8,5 9,7 9,8 9,6 5,2 6,1 4,3 التربية، والتعليم والعمل االجتماعي
 21,2 15,8 26,9 39,6 38,6 41,0 2,5 1,9 3,2  حيويةأقلالقطاعات 

 0,3 1,9- 1,8 2,8 3,4 2,1 0,5 3,1- 4,3 الصناعة االستخراجية
دون صناعة تكرير (الصناعات التحويلية

 )البترول
3,4 2,8 3,1 16,9 15,3 16,0 11,6 7,6 9,3 

 8,0 7,8 8,5 12,1 11,6 13,0 3,5 3,8 3,2 التجارة
 1,6 1,9 1,2 2,6 2,7 2,4 3,2 4,0 2,5 الفنادق والمطاعم

 0,8 0,4 1,3 1,6 1,5 1,7 2,8 1,6 4,0 خدمات أخرى غير مالية
 6,2 7,2 5,1 9,5 9,4 9,7 3,5 4,4 2,6 االجتماعيالضمان اإلدارة العمومية و

 5,0- 7,3- 2,7- 5,1- 5,3- 4,8- 5,3 7,9 2,8 فرع وهمي
 1,7- 0,7 4,4- 1,6 1,4 1,8 5,0- 2,2 11,8- قطاعات في االنخفاض

 0,6- 1,0 2,5- 1,3 1,2 1,4 3,0- 3,3 8,9- الصيد البحري وتربية األسماك
 1,0- 0,3- 1,9- 0,3 0,2 0,4 23,3- 20,7- 25,9- تكرير البترول

  .حساب مديرية الدراسات والتوقعات المالية: المرجع
  .بنية القيمة المضافة باألسعار الجارية (*)

  : 2009-2000 بشكل مختلف خالل الفترة  أربع مجوعات قطاعيةإجماال، تطورتو

 النشاطنمو  بكثير تفوقيرة تالتي نمت بو قطاعاتالوتشمل هذه المجموعة  :قطاعات محركة •
 ،األشغال العموميةوالبناء و ،الماءوالكهرباء و ،الغابات والخدمات الملحقة، و كالفالحةيصاداالقت
يرة ت بوا مستداماقد شهدت هذه المجموعة نموو. التأميناتواألنشطة المالية ، ثم المواصالتوالبريد و

. )%4,7 (ي االقتصادنموال  أعلى بكثير من، وهي نسبة2009-2000 سنويا خالل الفترة 7,4%
 اإلسمية، مما يضعها في  من إجمالي القيمة المضافة%32,7 حصة تتوفر القطاعات المحركة على

خالل نفس  %51,2ولى من حيث المساهمة في النمو الحقيقي للناتج الداخلي الخام بحوالي المرتبة األ
  .الفترة

ت هذه المجموعة فقد شهد. الوطني والتي سجلت نموا أعلى بقليل من االقتصاد :قطاعات حيوية •
- 2005و 2004-2000 بين الفترتين %5,7 إلى %4,9 في وتيرة تطورها منتقلة من اتسارع
، التعليم، والخدمات المقدمة للمقاوالتووالعقار والكراء ، قطاعات النقلويعزى هذا األداء إلى . 2009

 اإلجمالية ضافة الم هذه القطاعات في القيمةحصص كل من تكما عرف. الصحة والعمل االجتماعيو
  . نقطة على التوالي بين هاتين الفترتين8,1 و1,7النمو تحسنا بنسبة مساهمتها في و

 حيث انتقلت وتيرة تطورها في ،تراجعالتي سجلت نموا إيجابيا إال أنه في و : حيويةأقلقطاعات  •
 %2,5 أي بمعدل ،2009 و2005  بين%1,9 إلى 2004 و2000 بين %3,2المتوسط السنوي من 

دون (الصناعات التحويليةو ،يةلمعدن الصناعات اتضم هذه المجموعة. 2009-2000  الفترةخالل
اإلدارة العمومية و ،خدمات أخرى غير ماليةو ،الفنادق والمطاعمو ،التجارةو ،) البترولاحتساب تكرير

 ،افة من إجمالي القيمة المض%39,6 التي تمثل ،وقد ساهمت هذه المجموعة. والضمان االجتماعي
  . في النمو االقتصادي%21,2 نحوب
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  البحري خاصة بالصيد األمرتعلقي بين هاتين الفترتين واالتي شهدت تراجعو :قطاعات في انخفاض •
كما عرفت القيمة المضافة لهذه المجموعة انخفاضا خالل الفترة . تكرير البترولو تربية األسماكو

 خالل %2,2 نقطة لتصل إلى 14 نحوبزايدت  تالتيو %11,8 بوتيرة متوسطة قيمتها 2000-2004
 من القيمة المضافة اإلجمالية مساهمة %1,6وقد سجلت هذه المجموعة التي تمثل . 2005-2009

 . في الناتج الداخلي الخام%1,7سلبية قدرها 

  جهات في خلق الثروةالتقوية مساهمات  .2.1

القتصادي، أكثر من ذي قبل، إلى تدبير في خضم السياق الدولي الحالي، يحتاج النموذج المغربي للنمو ا
يرتكز . لبديل يستمد قوته من الجهة كإطار مناسب للتنمية ومن الجهوية كطريقة مالئمة للتدبير والعم

 ضمان إعادة توازن الفوارق بين الجهات معتمدا أساسا على معرفة أفضل نموذج التنمية الجهوية على
 وقد قامت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بهذه الدراسة .لمساهمات الجهات في خلق الثروة الوطنية

  . وخلصت إلى نتائج هامة حول التطورات الجهوية2010خالل 

، أنه يتركز عموما في 2008-1998أبرز تحليل الناتج الداخلي الخام حسب الجهات خالل الفترة وقد 
- سال-والرباط) %12,4(رعة د-ماسة-وسوس) %18,7(الدار البيضاء الكبرى : أربع جهات وهي 

غير أن حدة هذا التركيز تميل إلى التقلص ). %8,2(تانسيفت الحوز-ثم مراكش) %9,7(زعير -زمور
طوال هذه الفترة بسبب تفاوت معدالت النمو الجهوية، حيث أن جهة الدار البيضاء الكبرى حققت معدل 

في حين ظلت كل من ). 2008 و1998 ما بين %4,9(نمو صنف من بين المعدالت المنخفضة بالمغرب 
أكثر دينامية بتحقيقها لمعدالت ) %8,2(عبدة -ودكالة) %9,9(ورديغة -والشاوية) %9,9(جهات الجنوب 

  ).%6(نمو سنوية تفوق بكثير المعدل السنوي الوطني 

 )2008-1998(لناتج الداخلي الخام الجهوي ة لمتوسطالبنية ال : 19 مبيان

تادلة - أزيالل 4,2

الشاوية - ورديغة 
5,4

مكناس - تافياللت 
5,0

دكالة - عبدة 5,5

الشرق 7,1
الغرب - الشراردة - 

بني حسن 6,8
طنجة - تطوان 7,2

الجنوب 3,0

فاس - بولمان 4,2

تازة - الحسيمة - 
تاونات 2,6

الرباط - سال - 
زمور - زعير 9,7

مراكش - تانسيفت 
- الحوز 8,2

سوس - ماسة - 
درعة 12,4

الدار البيضاء الكبرى 
18,7

   المصدر : حساب مديرية الدراسات والتوقعات المالية    
 

 له عالقة بمؤهالت الجهات  التحليل تركيزا قطاعيا أكثر حدةباإلضافة إلى التركيز المجالي القوي، أظهر
توضح بنية الناتج الداخلي الخام أن هناك تركيزا قويا و. وخصوصياتها وكذلك ببنياتها الديموغرافية
–والغرب  )2008 و1998 ما بين %32,4(درعة -ماسة-ألنشطة القطاع األولي بكل من سوس

اللتين حققتا لوحديهما أكثر من نصف القيمة المضافة بالقطاع األولي، ) %18,4(بني احسن -شراردة
 القطاع في كل  هذاغير أن نصيب). %11,2(أزيالل -وجهة تادلة) %13,7(متبوعتين بالجهة الشرقية 

  .%7جهة من الجهات األخرى ال يتجاوز 



 وطني الإنجازات االقتصاد :ني الجزء الثا

 61

على الرغم ) %35,2(ثاني بشكل خاص بجهة الدار البيضاء الكبرى ومن ناحية أخرى، يسود القطاع ال
). %8,7(تطوان -وطنجة) %9,3(عبدة - دكالةياإلنتاجي، متبوعة بجهت نسيجها من االختناق الذي عرفه

 يبدو هذا التركيز أقل أهمية بالنسبة للقطاع الثالث نظرا لكون الجهات األربعة األولى تساهم ،وعلى العكس
 خالل %15,6(الدار البيضاء الكبرى : لنصف في القيمة المضافة الوطنية لهذا القطاع وهي بأقل من ا

ثم ) %10,1(درعة -ماسة-وسوس) %13,7(زعير -زمور-سال-والرباط) 2008-1998الفترة 
  ).%9,8(الحوز-تنسيفت-مراكش

 في تشكيل الناتج أبرزت الدراسة كذلك تخصصا قطاعيا نسبيا للجهات باعتبار مساهمة مختلف القطاعات
-درعة وتادلة-ماسة-بني احسن وسوس-شراردة-وهكذا اتسمت جهات الغرب. الداخلي الخام الجهوي

 حيث أن نسبة القيمة المضافة ،10 بسيادة القطاع األولي مقارنة بالمستوى الوطنييةالشرقالجهة أزيالل و
 بكثير نسبة هذا القطاع من تجاوزبالقطاع األولي من مجموع القيمة المضافة على مستوى هذه الجهات ت

كما أن جهات الدار البيضاء ). 2008 و1998 ما بين %16,1(القيمة المضافة على المستوى الوطني 
 الذي يميزهذه  الثانيتطوان عرفت هيمنة القطاع -ورديغة وكذلك طنجة-عبدة والشاوية-الكبرى ودكالة

  .الجهات

  )2008-1998( متوسط الناتج الداخلي الخام الجهوي حسب القطاعات بنية : 20 مبيان
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القطاع األولي القطاع الثاني القطاع الثالث    مصدر : حساب مديرية الدراسات و التوقعات المالية    
 

وتبرز هذه الفوارق البينية للجهات فيما يخص مساهمتها في الناتج الداخلي الخام على مستوى مؤشر الناتج 
 25.948 بلغ 2008-1998الداخلي الخام لكل فرد، حيث أن المتوسط السنوي لهذا المؤشر خالل الفترة 

 درهم 20.167 حواليزعير ب-زمور-سال-هة الدار البيضاء الكبرى، متبوعة بجهات الرباطدرهم بج
 3,6أي ما يعادل ( درهم فقط بجهة تازة الحسيمة 7.132 درهم مقابل 19.806درعة -ماسة-وسوس

  ).مرات أقل من جهة الدار البيضاء الكبرى

                                                 
 

وتعد تمثيلية القطاع بالجهة . جم قطاع بجهة معينة مقارنة مع حجمه على الصعيد الوطنييقاس بمؤشر التخصص القطاعي وهو حاصل نسبة ح 10
 .100 فيما تكون تمثيلية القطاع بالجهة عالية إذا ما تعدى المؤشر 100غير كافية إذا ما كان المؤشر دون 
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 )2008-1998(والناتج الداخلي الخام لكل فرد على المستوى الجهوي الناتج الداخلي الخام  : 21 مبيان

 
وتتجه هذه الفوارق في منحى التقلص باعتبار المعدالت المتفاوتة لنمو الناتج الداخلي الخام لكل فرد والتي 

عبدة -الحوز ودكالة-تانسيفت- سجلت جهتي مراكش،وبالتالي. تعكس تأثير االستدراك واللحاق بالركب
 على التوالي كمتوسط %6,6و %7,4 بلغ والذيل نمو للناتج الداخلي الخام لكل فرد األكثر استقرارا، معد

 في جهات كل من متواضعاوعلى العكس، فإن هذا النمو كان . 2008-1998سنوي خالل الفترة 
 هدرعة ثم الدار البيضاء الكبرى حيث لم يصل متوسط معدل-ماسة-بني احسن وسوس-شراردة-الغرب
  . على التوالي خالل نفس الفترة%3,6 ثم %3,3و %1,4سوى 

وتثبت هذه التطورات الجهوية أن التغيرات الهيكلية التي يعرفها االقتصاد الوطني تستمد حيويتها من 
 حيث تعوض هذه األخيرة التباطؤ النسبي الذي باتت تعرفه بعض الجهات ،الدينامية الجهوية غير المتوقعة

ولذلك، يتحتم البحث عن مصادر جديدة للنمو من . ماضي تدعم النسيج اإلنتاجي للمغربوالتي كانت في ال
خالل تعزيز هذه الدينامية الناشئة وتنويع أفضل للنسيج اإلنتاجي الوطني سواء على المستوى الجهوي أو 

  .القطاعي

في بدائل جديدة خاصة في وفي هذا السياق، يدعو التباطؤ الملحوظ بجهة الدار البيضاء الكبرى إلى التفكير 
القطاع الثالث حيث ستمكن مؤهالت هذه الجهة من أن تلعب هذه األخيرة دورا رائدا في القطاع المالي 

  .سواء على المستوى الوطني أو اإلقليمي

وهذا يعني أن التغيرات التي يشهدها المغرب حاليا تعود إلى الدينامية الجديدة للجهات والتي تفتح آفاقا 
وتعد هذه الدينامية  .ة مصادر النمو وتنويعها وإرساء توازن جهوي كفيل بتحقيق التقدم واإلنصافلمضاعف

الجديدة أفضل وسيلة لتأسيس تجارب جديدة من شأنها تطوير التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مما 
  .هودها وطموحاتهاسيمكن الجهات الوطنية من تحقيق انجازات ملموسة وذلك حسب اختصاصاتها ومج

حساب مديرية الدراسات والتوقعات المالية: المصدر   
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   دور متزايد لعناصر الطلب الداخلي .3.1

 تماشيا مع التوجه الجيد 2009 و2000دينامية مستدامة بين  الطلب الداخلي عرفت مختلف عناصر
إال أن التطور الجيد الذي يعرفه استهالك األسر ال يمكن أن يخفي الدينامية الجديدة . لمكونات الطلب

وبالفعل، بذلت الحكومة جهودا جبارة إلعطاء نفس جديد لهذا . طلب الداخليلالستثمار، المكون الثاني لل
االقتصادية العنصر األساسي في الطلب الداخلي إيمانا منها بالدور الذي يلعبه االستثمار في التنمية 

  .واالجتماعية

، باعتبارها قاطرة وقد تم تهيئ بيئة مواتية لالستثمار الداخلي والخارجي بالرفع من االستثمارات العمومية
لالستثمار الخاص، إضافة إلى حركة اإلصالحات الهيكلية والقطاعية والمؤسساتية التي من شأنها الترقي 

وقد اتضحت جليا االنعكاسات الناجمة عن هذه السياسة من خالل الدينامية الملحوظة منذ . بمناخ األعمال
وتشكل هذه الدينامية المسترسلة منذ . مار الخاص بدعم مجهود الدولة في االستثمار وتعزيز االستث2000

ذلك الحين قطيعة حقيقية مع التقلبات التي عرفها نمو االستثمار خالل الثمانينات واختالل وتيرة تطوره في 
  . التسعينات

   رافعة أساسية للنمو االقتصاديكاستهالك األسر  استمرار .1.3.1

وقد تميزت فترة . نموا مستمرا ،لطلبللرئيسي  يشكل العنصر اي الذ،لألسراالستهالك النهائي عرف 
  في التسعينيات وبنمو18, مقابل 2 لىإ بانخفاض ملحوظ في مستوى التغير حيث انتقل 2009ـ2000
  .1999و 1990بين سنتي  %2,9في المتوسط بعد % 4,2 يقدر بحوالي مرتفع

ستهالك األسري حوالي  حيث ناهز تغير اال2009و 2005ر وضوحا بين سنتي ثيظهر هذا التحسن أكو
، 2004و 2000 مابين% 3,9في المتوسط مقابل % 4,6 قدره ا مستوى جديدهبلغ نموفي حين  1,9

  .%4 نحو بالذي قدرالماضية  سنة 29  نمو معدل متوسطبذلكمتجاوزا 

  لألسر  الحقيقيتطور نمو االستهالك النهائي : 22 مبيان
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   المصدر :حساب مديرية الدراسات و التوقعات المالية انطالقا من معطيات المندوبية السامية للتخطيط       
  

 على الدخل وإلى ةبي األجور، وخفض الضررفع الشرائية نتيجة دعم القدرةر إلى يرجع هذا التطو
 . بتحويالت المغاربة المقيمين بالخارجمودعم دخل األسر الاالنخفاض التدريجي آلثار سنوات الجفاف على

 ليدكما الستهالك أساسا في ا نفقي، 2008مليار درهم سنة  6473, أكثر من ي بلغذ الخل األسر دأصبح
 .اكتساب الثقة في آفاق المستقبلو الدخل بسبب تراجع البطالة منعلى ذلك انخفاض حصة مدخراتهم 

من دخلهم المتاح الخام بينما تخصص ما يقرب % 882,هكذا فإن األسر تنفق، في المتوسط، ما يناهز و
لمغاربة المقيمين  تحويالت االدور األساسي الذي تلعبهإلى وتجدر اإلشارة  .في ادخارهم الخام% 17,4

  . تحسن االستهالك النهائي لألسرفي  وبالتالي2001 منذ في التحسن النسبي للدخل بالخارج
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   ادخار األسرمعدلنفقات االستهالك و وتطور القدرة الشرائية : 23 مبيان
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    المصدر :حساب مديرية الدراسات و التوقعات المالية انطالقا من معطيات المندوبية السامية للتخطيط       
 تفعيل إجراءات الحوار ل بفض2002 منذ سنة ا واضحا تسارع باألسعار الجاريةعرف استهالك األسر

هكذا و. تعزيز تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج والتحكم في التضخم ودعم سوق الشغل واالجتماعي
بين % 1,7 مقابل 2009 و2002بين سنتي % 7نحوقدر بي  سنويااارتفاع فقد سجل استهالك األسر

خالل فترة  ،بة المقيمين بالخارجحويالت المغار، فإن التراجع الظرفي لتفي المقابلو. 2001و 1999
 عادات  بغية المحافظة على قروض االستهالك تم تعويضه برفع،2009-2007األزمة االقتصادية 

 انتعاشمقترنا بالستهالك ل بسبب التباطؤ النسبي  في االنخفاض بدأتسارع هذه القروض إال أن. االستهالك
  .2009ل الربع الرابع من سنة تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج المالحظ خال

  التحويالت الخاصة وقروض االستهالكولألسر تطور نمو االستهالك النهائي  : 24 مبيان
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   مصدر المعطيات  :المندوبية السامية للتخطيط و مكتب الصرف و بنك المغرب 
 

  توجه النفقات االستهالكية نحو الخدمات 

. 2009 و2000في المتوسط ما بين سنتي % 5,9 بنسبة  سنوياستهالك األسر ارتفاعات نفقات اسجل
 11غير المالية األخرى خدماتالاستهالك نفقات  ل بشكل كبير إلى الدينامية االستثنائية هذا التسارععزىي
   %).7,1(العمل االجتماعي والصحة والتعليم،  ، وبنسبة أقل%)17(المواصالت والبريد و، %)25,7(

 

                                                 
 

 .الخدمات غير المالية دون احتساب العقار والكراء والخدمات المقدمة للمقاوالت 11
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 2009-2005 و2004-2000ة بين فترتي الفارق بين متوسط المعامالت الميزاناتي : 25 مبيان
 )جارية السعارباأل(
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صناعة االستخراج المعدني
البناء و األشغال العمومية

خدمات أخرى غيرمالية
الفنادق و المطاعم
الفالحة، الغابة ومصالح أخرى
أنشطة مالية و تأمينية
العقار و االيجار

الكهرباء و الماء
البريد و المواصالت
اإلدارات العامة و الضمان االجتماعي
صناعات أخرى تحويلية 
صناعة ميكانيكية، ثقيلة و كهربائية  

الصناعة الغذائية و التبغ
التعليم، الصحة و العمل االجتماعي

لصيد، تربية األسماك
صناعة النسيج و الجلد

التجارة 
صناعة كيماوية و شبه كيماوية

النقل
تكرير النفط

     المصدر :حساب مديرية الدراسات و التوقعات المالية انطالقا من معطيات المندوبية السامية للتخطيط       

تحسن حصص بعض ، 2009ـ2005و 2004ـ2000يوضح تحليل معامالت الميزانية، بين فترتي و
، %)1,8(صناعات تحويلية أخرى و، %)1,9( القطاعات كالصناعة الميكانيكية الثقيلة والكهربائية

بينما أظهرت  %).1,13(البريد والمواصالت و%) 1,2(اإلدارات العمومية والضمان االجتماعي و
بين الفترتين  انخفاضا التي سجلتالتبغ  وئيةالغذاالصناعة يتعلق األمر بوقطاعات أخرى تراجعا نسبيا 

 0,6- (تربية األسماكو البحري والصيد) ةنقط 1-(العمل االجتماعي والصحة و التعليمو، ة نقط2,1قدره 
 .)ةنقط 0,4-(الجلد والنسيج و) ةنقط

 حيث شهدت تباينةالحجم، سلوكيات مو استهالك األسر، بداللة تطور السعر منحى تطور كما يبرز تحليل 
تأمينية، الومالية النشطة واألكيماوية، الشبه وكيماوية الصناعة والالمواصالت، والمنتجات المرتبطة بالبريد 

الية ارتفاعا من حيث الحجم مع انخفاض في خدمات أخرى غير مو الصيد، والخدمات الملحقة،الفالحة وو
  .األسعار

، معدنيةيتعلق األمر بمنتجات الصناعة الوالسعر، وبينما سجلت منتجات أخرى ارتفاعا من حيث الحجم 
رة قطاعات اإلداو البناء واألشغال العمومية،والماء، والكهرباء والكهربائية، والثقيلة والصناعة الميكانيكية و

  .الفنادق والمطاعموالنقل ولخدمات لصالح المقاوالت اإليجار واو بة أقل العقارالعمومية وبنس

، فقد عرفت ارتفاعا في األسعار مع بترول وتكرير ال البحري وتربية األسماكأما بالنسبة لقطاعات الصيد
ضا من التبغ والتجارة انخفاو الصناعات الغذائية فيه منتجات أظهرت  الوقت الذي في،انخفاض في الحجم

  .األسعاروحيث الحجم 
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  12 2007و 1998لمنتجات المستهلكة ما بين األسعار وحجم امؤشرات تطور  : 26 مبيان
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     المصدر :حساب مديرية الدراسات و التوقعات المالية    
% 54,4ملحوظ في النمو االقتصادي حيث بلغ حوالي وستمر استهالك األسر في مساهمته بشكل إيجابي ا

 .2009-2005بين % 56,9 إلى 2004-2000 بين ما% 52,1 من منتقال 2009-2000خالل الفترة 

  دور متنامي لالستثمار .2.3.1

 في الطلب بعد االستهالك النهائي من حيث األهميةثاني عنصر الخام للرأسمال الثابت   التكوينيعتبر 
 دينامية  بذلكسجالم)  من الناتج الداخلي الخام%30 (2009 مليار درهم سنة 226حيث بلغ  ،لألسر

بين % 11,2 إلى 2004 و2000بين % 6,3رعت وتيرة نموه، باألسعار الجارية، من مستمرة حيث تسا
التكوين  مجموع هو حاصلعلى إثر هذا التطور، فإن معدل االستثمار الخام، الذي و. 2009 و2005

 إلى 2005 سنة %28,8 الناتج الداخلي اإلجمالي، انتقل من علىتغير المخزون  والخام لرأسمال الثابت
 2000ما بين سنتي % 26,8كمتوسط سنوي خالل هذه الفترة مقابل % 33 يعني 2009 سنة% 36
  .2004و

  باألسعارالجاريةنمو االستثمار تطور :  27 مبيان
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     المصدر :حساب مديرية الدراسات و التوقعات المالية انطالقا من معطيات المندوبية السامية للتخطيط       

 االستثمارات ةويقترجع دينامية االستثمار إلى دعم اإلصالحات وتحديث القطاع المالي وأيضا إلى ت
 موانئالنقل الجوي والطرقي وأنشطة الوطاعات اإلستراتيجية كقطاع االتصاالت، ة في القوميالعم

 في  مستفيدة، للتنميةامحركا حقيقيالمقاوالت العمومية و شكلت المؤسسات  ومن جهة أخرى،.واإلسكان
 مععقود البرامج الموقعة والتنظيمي وإعادة هيكلتها السيما في إطار  إطارها المؤسساتي  من تحديثذلك

 .ةومي الخدمات العم تدبيرتفويضوسياسة الخوصصة  والدولة،

                                                 
 

 2007 و1998تمثل الخطوط المتقطعة متوسط نمو نفقات األسر بين . يعكس المبيان مختلف تطورات االستهالك حسب تغيرها بالسعر وبالحجم 12
عرفت المنتجات المتواجدة فوق الخط األفقي تطورا بالحجم أعلى من التطور المتوسط لالستهالك ). عموديا(وبالحجم ) أفقيا(وذلك بالسعر 

قد سجلت المنتجات المتواجدة على يمين الخط العمودي تطورا متوسطا باألسعار أعلى من ذلك المسجل من طرف إجمالي نفقات و. اإلجمالي
 .االستهالك
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، فقد أكد بدوره كونه عامال هاما في  للتنمية االقتصادية واالجتماعيةأما فيما يخص صندوق الحسن الثاني
  .اللوجيستيةوالسياحة ثم الصناعة، واالستثمارات المنتجة خاصة في القطاعات المتعلقة بالبنية التحتية، 

  تطور االستثمار العمومي وبنيته : 28 مبيان
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   المصدر :  وزارة االقتصاد و المالية  61%

  

  جاريةت البادالالتحليل القبلي للم .3.3.1

.  والعالميةالوطنية وضعية الظرفية ب مع بقية العالم بسبالعمليات الجارية لالقتصاد الوطنيتأثرت مختلف 
م خالل التسعينات، سجل رصيد يقدر بحوالي نقطة واحدة من الناتج الداخلي الخا عجز عن فبعدما أسفرت

 ليرجع إلى توازنه سنة 2006-2001  نقط خالل فترة2,7ات الجارية بعد ذلك فائضا يقدر بحوالي يالعمل
. من الناتج الداخلي الخام% 5- مسجال بذلك 2009-2008 الفترة خالل ينكمش من جديدو 2007

إلى تسارع ولى الصادرات المغربية من جهة، تأثيرها عويعزى هذا التراجع إلى تباطؤ التجارة العالمية و
 لدى الشغلكما أثر تدهور سوق . من جهة أخرى أنصاف المنتجاتومواد التجهيز وواردات مواد الطاقة، 

ات عائدكذلك وتحويالت المغاربة المقيمين بالخارج ون بشكل كبير على مداخيل األسفار يشركائنا الرئيسي
  .االستثمار

 لع عجز هيكلي لرصيد الس

 تغطية الصادرات  فييبين تقسيم رصيد ميزان السلع حسب الدول الشريكة أن انهياره راجع إلى خلل
 ايطاليا وألمانياواسبانيا و فرنسا(كائه التجاريين الرئيسيين شروللواردات على الصعيد الثنائي بين المغرب 

 ).المملكة المتحدة والواليات المتحدةو

   )%(توزيع رصيد ميزان السلع حسب البلد  : 29 مبيان
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حساب مديرية الدراسات والتوفعات المالية      :      المصدر

تزايد  أسعار المواد النفطية وارتفاعكما يرجع استمرار عجز الميزان التجاري، خالل هذه الفترة، إلى 
  إجماليمن% 45,5 حوالي اللتين شكلتانصاف المنتجات أوالطلب الداخلي الستيراد مواد التجهيز 

 .2009 سنة الواردات
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  بالنسبة إلى الناتج الداخلي الخام توزيع رصيد ميزان السلع : 30 مبيان
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    المصدر : مديرية الدراسات والتوقعات المالية انطالقا من معطيات مكتب الصرف     
  لتصل إلى2009-1998في المتوسط خالل % 17,9لقد سجلت فاتورة الطاقة ارتفاعا كبيرا قدر بحوالي 

من % 7,4تمثل هذه الواردات حوالي  و.1998سنة % 9 بعدما سجلت ، الوارداتإجماليمن % 20,4
 للبرميل سنة  دوالر13,2 من سعر البرميل ارتفاع ب بسب1998سنة  %2,3الناتج الداخلي الخام عوض 

 .2009 سنة دوالر 61,78 إلى عودي ل2008 سنة دوالر 97,03 إلى 1998

 بسبب 2009-1998سنويا خالل فترة  في المتوسط% 11,2 رصيد مواد التجهيز عجزا بنسبة عرفو
 .الجراراتوكذلك شراء السيارات الصناعية ومختلفة الجهزة األوت اآلالوشراء المعدات، 

 انخفاضا في المتوسط السنوي قدر بحوالي هبالرغم من تسجيلو ،أما بالنسبة لرصيد أنصاف المنتجات
  %).2,7-(مستقرة سالبة والناتج الداخلي الخام بقيت إلى  نسبته، فإن 2009-1998خالل % 8,1

  الت الخدماترصيد مباد في مرفائض مست

حيث .  الحساب الجاري رصيد المعامالت الجارية بشكل أكثر استقرارا فيمن عناصر أخرى ساهمت
 ، العشر سنوات األخيرةمن الناتج الداخلي الخام خالل% 5,5حققت مبادالت الخدمات فائضا قدر بحوالي 

 قلبنسبة أناتج الداخلي، ومن ال% 5,8نحو ب افائضرصيدها المبادالت السياحية حيث مثل  نتيجة تطور
إلى العالمة التجارية ويعود الفضل في هذا األداء  .الخدمات المقدمة للمقاوالتو االتصاالت قطاعي

 دالذي خلفه اتفاق عقكذالك إلى األثر اإليجابي وإلى تطوير قطاع ترحيل الخدمات وللمنتوج المغربي، 
 .تمهنيي قطاع االتصاالومج الموقع بين الحكومة نابرال

  تراجع عجز األرباح

 مع في ضوء األهمية النسبية لمخزون االلتزامات يعجز بنيو بكونه رصيدا ذو مداخيلاتسم ميزان ال
 خالل السنوات األخيرة ر العجز بشكل كبيهذا فقد تراجع ،ومع ذلك. الخارج بالمقارنة مع الموجودات

 %2,7 نحو أي بتراجع قدر ب2009سنة  مليار درهم 7,4 إلى 1998 مليار درهم سنة 9,9منتقال من 
 لموارد م مقترنا بالتطور الهاويرجع هذا إلى انخفاض أداء الفائدة المتعلقة بالديون الخارجية. سنويا

  .الموجودات الخارجية في التوظيفات

% 18 الخاصة، فقد تدهور بشكل كبير منذ التسعينات مع انتعاش بنحو مداخيلأّما فيما يتعلق بميزان ال
فائض الموارد  حيث تم تعويضه ب نهاية الفترة في مليار درهم9,4-ستقر في ي ل2009 و1998ويا بين سن

  .2009  مليار درهم سنة2,1 بلغ الذيالعمومية 

 توسع التحويالت الجارية

 58,5 ليصل إلى 1998منذ سنة % 8,5سجل فائض ميزان التحويالت الجارية ارتفاعا سنويا قدره  
وقد رافق هذه الزيادة المدعمة على مستوى اإليرادات انخفاض طفيف على . 2009مليار درهم سنة 
  .مستوى النفقات
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 1998 مليار درهم سنة 23,4 مليار درهم مقابل 60,2بلغت اإليرادات المتعلقة بالتحويالت الجارية و
التي بلغت  التحويالت الخاصة عائدات إلى التحسنيعزى هذا %. 8,8 بنحومسجلة بذلك ارتفاعا سنويا 

 تحويالت منها على الخصوص 1998 مليار درهم سنة 22,5 مقابل 2009 سنة مليار درهم 56,6
  .المغاربة المقيمين بالخارج

 معظمها من الضرائب،  فيفي حين ارتفعت أموال الصندوق المستفيدة من القطاع العام، التي تتكون
 بلغت فقد ،2008 أما بالنسبة لسنة .2009 مليار درهم سنة 3,6 إلى لتصلسنويا % 12,4حوالي ب

  . مليار درهم 9,6إيرادات التحويالت االستثنائية العامة حوالي 

 911,8منتقلة من  %5,6 فقد سجلت ارتفاعا بنسبة ،ضئيلة مبالغ تهمتزال  أما بالنسبة للنفقات التي ال
 .2009 مليار درهم سنة 1,8 إلى 1998مليون درهم سنة 

 العملة عن طريق المغاربة المقيمين بالخارج وصادرات الفوسفاط تدفقالسياحة ووتعتبر عائدات قطاع 
 .ومشتقاته العوامل الرئيسية التي تغطي عجز الحساب الجاري لميزان األداءات

 في النمو تهمساهموالقطاع المالي صالبة  .4.1

ت منتجة محورا شكل تدخل السلطات العمومية إلعادة هيكلة قنوات تعبئة االدخار وتوجيهه نحو قنوا
رئيسيا إلستراتيجيتها، وذلك في ظل ظرفية اتسمت بتراجع فائض السيولة وارتفاع احتياجات تمويل 

تها وإستراتيجية السياسة يكما تمكنت السلطات العمومية أيضا، من خالل التنسيق بين إستراتيج. االستثمار
لمحافظة على استقرار األسعار خالل النقدية، من توفير مستوى السيولة الضروري لالقتصاد ومن تم ا
 .السنوات األخيرة مع السماح للقطاع المالي بدعم النمو االقتصادي

 في الوقت الذي سجلت فيه وتيرة ارتفاع  بطيءواستمرت القروض الممنوحة لالقتصاد في النمو بمعدل
 للسوق المالية القتراض  المتزايد لمؤسسات القروضءالودائع البنكية تراجعا ملحوظا، مولدة بذلك اللجو

التأثير على ، 2009والذي استمر إلى سنة ، 2008وقد كان لتراجع البورصة خالل سنة . أموال إضافية
المنحى اإليجابي، الذي استمر ألكثر من ثالث سنوات، نتيجة انتشار األصول المرتفعة المخاطر في 

 وضعت ،هذه الظرفيةظل في . ةاتها التمويليمدخرات األسر ولجوء الشركات للسوق المالية لتلبية احتياج
السلطات العمومية هدف تنويع مصادر تمويل االستثمارات المنتجة كأحد ركائز السياسة االقتصادية من 

 كما يبرهن على ذلك تطور التمويل عبر الوسائل البديلة مثل رأس ،أجل دعم النمو المستقبلي لالقتصاد
  .المال المخاطر

   احتياجات تمويل االستثمارغطية لتراالدخا عدم كفاية .1.4.1

 227 مليار درهم مقابل 228فقد بلغ .  تباطؤا ملحوظا2009 خالل سنة الخامسجل االدخار الوطني 
 2003 بين %8,6سنوي بنسبة ارتفاع و، 2008 سنة %13,7مقابل  %0,6مليار درهم، أي بارتفاع 

  .2007و

فاض المهم الذي شهدته تحويالت المغاربة المقيمين ويفسر تباطؤ وتيرة االدخار الوطني خصوصا باالنخ
الزمن، تغيرا فقد عرف المنحى التصاعدي الذي سجلته هذه التحويالت خالل ما يقارب عقد من . بالخارج

 سنة %15 بلغ مليار درهم مقابل ارتفاع 53,1 ليصل إلى %3,5نحو ض ب، حيث انخف2008سنة 
 مقارنة %5,3حوالي  مع تراجع سنوي لحجم التحويالت ب2009وقد استمر هذا االنخفاض سنة . 2007

ونتيجة . ويعزى هذا التراجع باألساس إلى آثار األزمة لدى شركاء المغرب الرئيسيين. 2008مع سنة 
لهذا الوضع، عرفت حصة االدخار الخارجي من الناتج الداخلي الخام تراجعا مهما حيث وصلت إلى 

 بنسبة في االدخار الوطني مساهمة بذلك ققا، مح2008ة  سن%8,2 و2007 سنة %9 مقابل 5,9%
  .2007 سنة %27,8و 2008 سنة %24,8 مقارنة مع 19,1%
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  مليار درهم184,5 لينتقل إلى ا طفيفا،تراجعتيرة ارتفاع االدخار الداخلي وبالموازاة مع ذلك، سجلت و
ا التراجع من جهة ويرتبط هذ. 2008سنة  %18,3 مقابل %8,3، أي بارتفاع نسبته 2009سنة 

 مليار درهم سنة 20,8بالرصيد العادي للخزينة الذي تراجع من  بانخفاض االدخار العمومي الممثل
، مسجال بذلك انخفاضا بنحو 2009 مليار درهم سنة 18,9 إلى 2008 مليار درهم سنة 27,1و 2007
30,3%.  

 مليار درهم مقابل زيادة 165,7 ليصل إلى %15,6نحو أما فيما يخص االدخار الخاص، فقد ارتفع ب
 المالي من هذا االدخار انخفاضا ملحوظا خصوصا ق عرف الشفي حين. 2008 سنة %16,2نسبتها 

على مستوى االدخار المعبأ من طرف النظام البنكي وباألخص ودائع الزبناء التي ارتفعت فقط بنسبة 
  .2008 سنة %14,5 مقابل 2009 سنة 4,6%

 من الناتج الداخلي %25,1صل إلى ار الداخلي، فقد عرف ارتفاعا تدريجيا ليمعدل االدخوفيما يخص 
ويعزى هذا االرتفاع . 2008 سنة %24,7 و2007 سنة %23,4 في حدود  بعد أن كان2009 سنة الخام

  . الوطنيإلى كون وتيرة ارتفاع االدخار الداخلي الخام فاقت وتيرة النمو االقتصادي

ارجي مرفوقا بتراجع االدخار الداخلي في تعميق الحاجة إلى تمويل النشاط ساهم انخفاض االدخار الخو
إلى   ثم2008 سنة %3,4 إلى 2007 من الناتج الداخلي الخام سنة %0,1االقتصادي التي انتقلت من 

  .2009 سنة 5%

  تحسين ظروف تمويل االقتصاد عبر تعديل آليات التقنين: السياسة النقدية .2.4.1

، )PSLB(فقد سجل الوضع الهيكلي للسيولة البنكية . ل تشديد السيولة البنكية بتواص2009تميزت سنة 
 منتقال من %48نحو  قدر بانخفاضاالمقيمة على أساس متوسط القيم الجارية المسجلة في أواخر األسابيع، 

ويكمن مصدر هذه الوضعية في . 2008 سنة %2,3 مليار درهم بعد انخفاض لم يتجاوز22,8 إلى 43,7
في و من الوضع الصافي للخزينة لدى بنك المغرب %100ثير التقليصي الناتج عن التحسن بأكثر من التأ

  .%3,6 حواليانخفاض الموجودات الصافية من العمالت األجنبية لدى بنك المغرب ب

 مليار خالل 11,3 بدال من 2009 مليار درهم سنة 17,7نحو ونتيجة لذلك، قدرت حاجة السوق النقدية ب
، حيث %26,5نسبة بالرغم من انخفاض االحتياطي اإللزامي بتم تسجيل هذا التطور وقد .  الفارطةالسنة

 إلى %15 مليار درهم، وذلك تمشيا مع انخفاض نسبة االحتياطي اإللزامي من 40,4بلغ في المتوسط 
  .2009 بين شهري يناير وأكتوبر 8%

 تغيير المنحى التصاعدي من بالسيولة الالزمة، ومكنت التدخالت المتكررة لبنك المغرب، لتزويد السوق
. 2008 سنة %3,37 عوض %3,26فقد بلغ المعدل اليومي لسعر الفائدة بين البنوك . ألسعار الفائدة

فائض االحتياطي المسجل لدى البنوك خالل بعض الفترات من الويفسر هذا االنخفاض الطفيف كذلك ب
  . لمعدل االحتياطي المالي اإللزاميالسنة في صلة مع االنخفاضات المتتالية 

 %3,02حيث بلغ سعر الفائدة  (marché des repos)ولوحظ نفس التوجه في سوق العمليات المؤقتة 
كما أن تغير معدالت الفائدة في سوق مابين األبناك ظل شبه قار ومنخفض نسبيا في . %3,18مقابل 

  . في سوق العمليات المؤقتة%0,49 مقابل %0,24مستوى 

 أيام بمبلغ 7ولضخ السيولة الالزمة، تدخل بنك المغرب عبر التسبيقات في إطار طلبات العروض لمدة 
لبنوك،  أسبوعي ل مليار درهم كطلب20,3 مليار درهم، مقابل مبلغ 16أسبوعي وصل في المتوسط إلى 

.  أسبوعي مليار درهم كمبلغ11,2 لتلبية 2008 سنة %52,5 كمعدل تغطية عوض %78,6أي ما يمثل 
  . مليار درهم2,2 ساعة بمبلغ متوسط وصل إلى 24كما لجأت البنوك أيضا للتسبيقات لمدة 
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 18,5 المعاشات الممنوحة بمبلغولنفس الغاية، استعمل بنك المغرب آليات أخرى، من جملتها، عملية 
 26,5ا يعادل مليار درهم، وكذا استمرار االنخفاض في معدل االحتياطي اإللزامي التي ترجمت بضخ م

 في %3,25 نقطة أساس ليصل إلى 25نحو  كما أن عملية تخفيض سعر الفائدة الرئيسي ب.مليار درهم
خفض تكلفة إعادة تمويل البنوك في غياب ل، أتت في إطار إستراتيجية وإرادة بنك المغرب 2009مارس 

اس أسعار االستهالك،  التضخم، المقاس على أس في معدلتراجعسجل  في هذا السياق، .خطر التضخم
  .2008 سنة %3,7 بدل %1 إلى 2009بشكل ملموس ليصل سنة 

استمرار القروض البنكية في دعم تمويل االقتصاد مع وجود إكراهات قوية حول  .3.4.1
   تمويل البنوكمصادر إعادة

 خالل سنة 13 مليار درهم من القروض51,4من أجل مواكبة النشاط االقتصادي، منحت البنوك حوالي 
، منتقال 2008 سنة %22,9 بدل %9,4 تزايدا قدره 14 وبذلك سجل المبلغ الجاري لهذه القروض,2009
 %77,1 وتمثل هذه القروض كنسبة من الناتج الداخلي الخام , مليار درهم567,9 إلى 519,3 بذلك من

  .2007 سنة %68,6 و2008 سنة %75,4 مقابل 2009سنة 

 حيث سجلت هذه األخيرة معدل نمو ،كبه نمو مماثل للودائعإال أن هذا النشاط القوي للقروض لم يوا
 ولم تتغير هذه الوتيرة خالل .2008سنة ) %22,9(يقل عن معدل النمو المتوسط للقروض ) 14,5%(

 ويرتبط ذلك ، بالنسبة للقروض الممنوحة%9,4 مقابل %4,6نحو ب  حيث ارتفعت الودائع2009سنة 
  .درات السلع وتحويالت المغاربة المقيمين بالخارجباألساس بتقلص مداخيل األسفار وصا

 لتبلغ %0,2نحو األذينات المحددة األجل بوويعود تراجع وتيرة نمو الودائع إلى انخفاض الحسابات ألجل 
 وموازاة مع ذلك، ارتفعت حسابات ,2008 سنة %23,6 حوالي مليار درهم بعد أن شهدت ارتفاعا ب153

 وارتفعت الودائع تحت . مليار درهم71,6 لتصل إلى 2008 سنة %10,7 بعد %9,7 نسبةاإلدخار ب
 فيما . مليار درهم356 خالل السنة الفارطة، لتصل إلى ما مجموعه %7,6، مقابل %4,7نحو الطلب ب

 من مجموع الودائع المحصلة من طرف القطاع البنكي، %43سجلت ودائع الخواص، التي تمثل أكثر من 
  . مليار درهم258 لتصل من حيث المبلغ الجاري 2008 سنة %10  مقابل%2,3 لغارتفاعا ب

 مع ذلك، لجأت البنوك إلى السوق المالية من أجل الرفع من قدرتها على تمويل النمو ةوبالموازا
 فقد سجل المبلغ الجاري لسندات الدين المستحقة، الصادرة في هذا الصدد على البنوك، ارتفاعا .االقتصادي

 ويرجع هذا االرتفاع . مليار درهم47,6 أي ما يعادل 2009ي نهاية دجنبر  ف%21,5وصل إلى 
باألساس ألهمية إصدارات شهادات اإليداع التي ارتفع مبلغها الجاري، عدا الصندوق الجماعي للتجهيز 

)FEC(مليار 6,4 مليار درهم وكذا إلى إصدارات السندات التي وصلت 28,4 ليصل %10,2نحو ، ب 
  .%4,9  بلغتدةدرهم، أي بزيا

  إلى مستواها المسجل على المدى الطويلوعودة وتيرتها  القروض العقارية باطؤت .4.4.1

 . جميع أشكال القروض باستثناء قروض التجهيز2009هم تراجع وتيرة نمو القروض البنكية خالل سنة 
لك  مساهمة بذ2008 سنة %19 بعد %29,1حيث حافظت هذه األخيرة على وتيرة نموها مسجلة معدل 

 نسبة فيما تراجعت قروض العقار التي ارتفعت ب. في معدل النمو السنوي لمجموع القروض%5,4بنسبة 
 ومع ذلك، عرفت حصة هذه القروض من .ماضية في السنة ال%27,5 مقابل 2009 سنة 12,8%

لى  لتصل إ واحدة نقطةبلغمجموع المبلغ الجاري للقروض الممنوحة للشركات والخواص ارتفاعا طفيفا 
  .%23,4 نقطة لتصل إلى 1,2قروض العقار من الناتج الداخلي الخام ب   كما ارتفعت حصة.33,4%

                                                 
 

 .دون احتساب أذينات شركات التمويل التي في حوزة البنوك ومحفظة سندات البنوك الموظفة 13
 طبقا لحساب الموارد واالستعماالت لمجموع البنوك 14
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ويعود انخفاض وتيرة نمو القروض لفائدة قطاع العقار لعاملين هما تراجع وتيرة نمو القروض الممنوحة 
روض، والذي يمثل  وقد سجل هذا النوع األخير من الق.للمستثمرين العقاريين وكذا وتيرة قروض السكن
 هذا التطور فسر وي.2008 سنة %14,8 مقابل %12,2ثلثي المبلغ الجاري لقروض العقار نموا بلغ 

 كما سجلت .2008 سنة %7 مقابل %23نحو جزئيا بانخفاض عدد المستفيدين الجدد من قروض السكن ب
اجع وتيرة نمو  في ارتباط مع تر2008 سنة %27,6 بعد %18,8قروض االستهالك معدل نمو بلغ 

  .2009 و2008  بين سنتي%4,7 إلى %11,2استهالك األسر من 

  نجاح البنوك في الحفاظ على جودة نتائجها المالية رغم صعوبة الظرفية االقتصادية .5.4.1

مكن الدور المتنامي للقطاع البنكي في تمويل االقتصاد من دعم قوة القطاع المالي بصفة عامة    
نتيجة االنجازات المحققة في مجال تدبير المخاطر، حيث بلغت قيمة الديون والقطاع البنكي بصفة خاصة 

  .%0,6 مليار درهم بمعدل انخفاض بلغ 31المعلقة األداء 

 .2004 سنة %9,1 و2000 سنة %5,9من الناتج الداخلي الخام مقابل فقط  %4,2ويمثل هذا المستوى 
 مقابل 2009 سنة %5,3عة ما ال يزيد عن وتمثل القروض المعلقة األداء كنسبة من القروض الموز

 موازاة مع ذلك، بلغ معدل تغطية االحتياطات لهذه القروض .2004 سنة %19,1 و2000 سنة 15,4%
 2009 وإضافة إلى ذلك، سجلت سنة .2004 سنة %70و 2000 سنة %56 مقابل %91المعلقة األداء 

  .%11,7تحسنا على صعيد نسبة المالءة التي بلغت 

  أكبر لعملية الوساطة البنكيةنجاعة  .6.4.1

تؤكد النتائج الجيدة المسجلة على صعيد مؤشرات الفعالية للقطاع البنكي التحسن الملموس على مستوى 
نشاط الوساطة البنكية خالل السنوات األخيرة، حيث ارتفع معامل تحويل الموارد إلى قروض لالقتصاد 

هذا التحسن لنشاط الوساطة البنكية ارتفاع  وقد واكب .2009 سنة %91 إلى 2008 سنة %82,3من 
نسبة القروض على المدى المتوسط والطويل من مجموع القروض الممنوحة باإلضافة إلى استمرار تراجع 

  .هامش الوساطة

وفي عالقة مع تطور قروض التجهيز، فقد انتقلت نسبة القروض المتوسطة والطويلة من مجموع القروض 
 بأكثر من كما أن هامش وساطة البنوك انخفض .2009 عند نهاية %56,3 إلى 2008 سنة %54من 

 تحت تأثير ارتفاع معدل مردودية استخدامات %3,13 ليصل إلى 2008خمس نقط أساس مقارنة مع سنة 
 %5,18 نقطة أساس ليصال إلى 12نحو البنوك بسبع نقط أساس وارتفاع السعر المتوسط للموارد ب

  . على التوالي%2,05و

  ات قوية على متوسط كلفة موارد البنوكإكراه

 حيث عملت هذه األخيرة، وفي إطار سوق ،أدى تراجع وتيرة نمو الودائع إلى تنافسية قوية بين البنوك
، على السعي لتوسيع شبكتها %47الزالت تتميز بمعدل طلب ضعيف على الخدمات البنكية ال يتعدى 

 شباكا 105 وكالة بنكية فيما لم يتعد هذا العدد 400لى  إ2009والرفع من عدد الشبابيك المفتوحة سنة 
  .2005-2002 خالل الفترة توسطسنويا في الم

  تراجع التمويل عن طريق الطلبات العمومية لالدخار في إطار تدهور سوق البورصة

 حيث .2008و 2006 بتراجع مهم لنشاط السوق األولية بعد التطور المسجل ما بين 2009 تميزت سنة 
 9,9 مليار درهم مقابل 4,7 حجم إصدارات السندات المسجلة عن طريق الطلبات العمومية لالدخار بلغ

  .2008مليار درهم سنة 
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 مليار درهم، أي مرتين أقل من المبلغ المسجل سنة 3,1وبلغت إصدارات المساهمات في الرأسمال 
 مليار 2,5المسجلة سابقا التي عبأت  وقد استفاد من االكتتابات النقدية بالدرجة األولى الشركات .2008

، في حين لم تسجل السوق أي تسجيل جديد بالبورصة سنة 2008 مليار درهم سنة 2,9درهم مقابل 
 خاصة البنك المغربي للتجارة %99 وقد استفاد من هذه المبالغ المعبأة القطاع البنكي أساسا بنسبة .2009

 مليار 1 مليار درهم و1,5ادة في رأس المال بلغت والصناعة والبنك الشعبي المركزي عن طريق زي
  .درهم على التوالي

 .2008 مليار درهم سنة 3,2 مليار درهم مقابل حوالي 1,5وبلغ حجم إصدارات السندات المدرجة 
 مليون درهم منها للشركة 600 مليار درهم من هذه اإلصدارات للتجاري وفا بنك و1,8يرجع ما يعادل و

 سنوات بمتوسط فائدة 10 و7 وقد تم اكتتاب السندات المصدرة لمدة تتراوح ما بين .رالوطنية لالستثما
  . نقطة أساس90 و60يتراوح ما بين 

  مواصلة استثمار الرأسمال في دعمه لتمويل المقاوالت بالمغرب .7.4.1

على الرغم من ظرفية اقتصادية غير مالئمة، سجل قطاع استثمار الرأسمال بعض التطور خالل سنة 
 ة فقد تم إنشاء ثالث.(AMIC)، وذلك ما أكدته آخر إحصائيات الجمعية المغربية الستثمار الرأسمال 2009

  منها29 الحديثة واإلعالم ليصل عدد الصناديق إلى تصناديق على صعيد قطاع الصحة والتكنولوجيا
  . متخصصة%25 عامة و%75

 6 مليار درهم مقابل 6,5 ما يقارب 2009وقد بلغت مجموع الرساميل المحصل عليها إلي حدود دجنبر 
 مليون 481 يقرب  ما2009 كما بلغ حجم الرساميل المعبئة خالل سنة .2008مليارات عند متم سنة 

 كما تجدر اإلشارة . مليار درهم1,9، أي بانخفاض سنوي قدره 2008 مليار درهم سنة 2,3درهم عوض 
، على التوالي، من طرف المنظمات الدولية  من مجموع رؤوس األموال هي معبئة%24و %36إلى أن 
. %16، في حين ساهم صندوق اإليداع بنحو )البنوك وشركات تدبير األصول(المؤسسات المالية وللتنمية 

 مليار 1,9أما فيما يخص االستثمارات التي تم إنجازها منذ ظهور هذه األداة التمويلية، فقد بلغ حجمها 
 مليون درهم 418 درهم، منتقال من 352بنحو جم هذه لالستثمارات ، انخفض ح2008 فخالل سنة .درهم
  .2009 مليون درهم سنة 166 إلى 2008سنة 

 من رؤوس األموال المستثمرة %51 ورغم تنوع القطاعات التي تهتم بقطاع استثمار الرأسمال، إال أن 
ستمر لالستثمارات في ترجع إلى قطاعات الخدمات والصناعة وهندسة التكنولوجيا مع تطور ملحوظ وم

 من مجموع %60استفادت المقاوالت ذات مستوى تطور متقدم من   من جانب آخر،.قطاع الخدمات
  . لصالح أصناف أخرى من المقاوالت ذات مستوى عال من المخاطر%30االستثمارات المنجزة مقابل 

 إال أن هناك توجه جديد نحو .ءالدار البيضا-في محور الرباطعنية  أرباع من الشركات المةتتمركز ثالثو
  .والجهة الشرقية) الناضور وطنجة(توسيع االستثمارات خاصة نحو جهة الشمال 

وحسب نتائج دراسة الجمعية المغربية الستثمار الرأسمال، فإن رقم معامالت المقاوالت المواكبة لعملية 
  .%13بنحو ا  في حين تزايد عدد العاملين به%23استثمار الرأسمال سجل نموا نسبته 

  تراجع مهم للتمويل الذاتي: تمويل المقاوالت العمومية  .8.4.1

ترجم تطهير المقاوالت العمومية في السنوات األخيرة بالتطورات اإليجابية على صعيد مختلف المؤشرات 
 كرقم المعامالت والقيمة المضافة والقدرة على التمويل الذاتي التي ،االقتصادية والمالية لهذه المقاوالت

بعد مستويات على التوالي،   مليار درهم30 مليار درهم و52و مليار درهم 142، 2009بلغت، سنة 
  . مليار درهم على التوالي51 مليار درهم و82و مليار درهم 175 بلغت 2008قياسية سجلت سنة 
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  تقلص دور التمويل الذاتي في تمويل استثمارات المقاوالت العمومية

 مليار 30,2 بلغت حيث 2009مومية على التمويل الذاتي تراجعا ملحوظا سنة عرفت قدرة المقاوالت الع
يفسر هذا التطور خصوصا و .) مليار درهم51,2 (2008 سنة %70 بمعدل انخفاض بلغ  أيدرهم

القدرة العامة   من%51 (2008بالمستوى االستثنائي المسجل من طرف المكتب الشريف للفوسفاط سنة 
 مجموعة المكتب الشريف دون احتساب غير أن هذه القدرة على التمويل الذاتي، .)على التمويل الذاتي

 مليار 24,9 (2008 سنة %13  مليار درهم بمعدل نمو28,2لتصل إلى  2009للفوسفاط، تزايدت سنة 
 مما ينتج عنه، ،)2008 سنة %39,7مقابل ( من استثمار هذه الشركات %44,1أي ما يعادل ) درهم

 من %21,3 حات ونسب الربح الموزعة لفائدة الدولة، تمويل ذاتي يغطي ما ال يتعدىباستخالص الربي
 من القدرة %50 وتجدر اإلشارة إلى أن ما يزيد عن .2008 سنة %69,2مجموع االستثمارات مقابل 

 مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، هي ممثلة بأربع مقاوالت عمومية دون احتسابعلى التمويل الذاتي، 
والمكتب ) %16(والصندوق المغربي للتقاعد ) %24( وهي الصندوق الوطني للضمان االجتماعي فقط

  .)%5(باإلضافة إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ) %7(الوطني للكهرباء 

  حجم المديونية في تطور داخلي الللدينمساهمة مهمة 

 مليار 121,1 مقابل 2009ند نهاية سنة  مليار درهم ع135,4 تمويل المقاوالت العمومية ديونبلغت 
 ومنها أساسا تلك ديون ويفسر هذا التطور ارتفاع تدفقات ال.%11,8، أي بمعدل نمو بلغ 2008درهم سنة 

والمكتب الوطني ) % +33,5(والطرق السيارة للمغرب ) % +20,9(الخاصة بالمكتب الوطني للكهرباء 
 على التوالي من مجموع %10,9 و%14,3 و%23,2 والتي تمثل نسبة) % +4,5(للسكك الحديدية 

 إلى ست مؤسسات وهي، باإلضافة إلى الثالث مؤسسات ديون من مجموع ال%71 وترجع نسبة .ديونال
) %8,1(والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ) %10(السابقة الذكر، القرض الفالحي المغربي 

 من %17و من الناتج الداخلي الخام %18,4 ديون وتمثل هذه ال.)%4,4(والخطوط الملكية المغربية 
على التوالي سنة  %54,2 و%15,7و %17,6 من األموال الذاتية مقابل %58,8مجموع األصول و

 التمويل من مجموع استثمار المقاوالت العمومية ديونتراجعت نسبة   ومن حيث التدفقات الصافية،.2008
  . على التوالي%40 مقابل %21 يقارب  حيث بلغت ما2008 مقارنة مع سنة 2009سنة 

 هذه المقاوالت ديون من مجموع %54,2حوالي أي  مليار درهم 73,4  ما يعادل الخارجيدينويمثل ال
)  مليار درهم54,4 (2007 سنة %57,5و)  مليار درهم61,5 (2008 سنة %50,8 مقابل 2009سنة 

 من الناتج الداخلي الخام %10 دين هذا ال ويمثل مبلغ.2008 سنة %13,1 مقابل %19,3بمعدل نمو بلغ 
  .2008 على التوالي سنة %46,9 و%8,9 من المبلغ الجاري للدين الخارجي للخزينة مقابل %48و

 الداخلي دينلمقاوالت العمومية على حساب الا ديون الخارجي من مجموع دينقد تحقق ارتفاع معدل الو
 بمعدل نمو سنوي بلغ فقط 2008 سنة %49الي  مقابل حو2009 سنة %46حيث تراجعت نسبته إلى 

 مقابل %17 حيث لم تتعد مديونية الداخلي في نمو مجموع الدين وترجم ذلك بتقلص مساهمة ال.4%
  .2007 سنة %67و 2008 سنة 73%

وأخيرا، وبالنظر لتطورات أهم مؤشرات القطاع، فإن المقاوالت العمومية المغربية تميزت بوضعية مالية 
 من خالل أهمية األموال الذاتية التي قاربت قيمتها ضعف ذلك كما يتبين 2009يمة عامة سنة قوية وسل

  . التمويلديونمبلغ 
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 اإلصالحات برهان على نجاعة ،لسوق المالية العالميةإلى ا للمغرب ة ناجحعودة .9.4.1
  واألداء الجيد لالقتصاد الوطني

ولة على مستوى السوق المالية الداخلية، نجح  السيءمن أجل تنويع مصادر التمويل والتخفيف من عب
 10 في اكتتاب إصدار إلزامي بقيمة مليار أورو في السوق المالية العالمية بأجل 2010المغرب في شتنبر 

 مليار أورو، مما يدل على الثقة التي 2,3وقد تجاوز طلب المستثمرين . %4,5سنوات ومعدل فائدة 
 . المالية العالميةيحظى بها المغرب على مستوى السوق

حيث تم هذا ، 2007 و2003سنتي لعدة مزايا مقارنة مع إصدارات المغرب ب هذا اإلصدار نفردوي
)  أموال وغيرهمومدبروشركات التأمين وصناديق التقاعد وأبناك  (تعدديناالكتتاب من طرف مستثمرين م

 سنة %5( قروض السنوات السابقة  تم هذا القرض بمعدل فائدة أقل منكما .ومن مناطق جغرافية مختلفة
  ).2007 سنة %5,37 و2003

 بين التمويل الداخلي والخارجي، تم التوجه حسن االختيار ماونظرا إلستراتيجية الخزينة المعتمدة على 
 به المغرب يحظتعلق األمر بالتنقيط الجيد الذي يو. نحو السوق المالية العالمية استنادا لعاملين أساسيين

  . هوامش متاحة على صعيد االقتراض الخارجيتوفرو) درجة االستثمار(االت التنقيط من طرف وك

لسياسات القطاعية با مدعومة، على إمكانات النمو المتاحة لالقتصاد الوطنيوِيؤكد نجاح هذه العملية 
امش توفر هووالوطني  القطاع البنكي على صالبةيشهد كما  .صلبة الماكرو اقتصادية السسالطموحة واأل

 .القتراض ووضوح الرؤية من حيث االختيارات السياسية واالقتصادية واالجتماعيةهامة ل

  تطور سوق الشغل .5.1

 ،يأتي إحداث مناصب الشغل على رأس أولويات الحكومة التي تلتزم بإعطاء دينامية جديدة للتشغيل
ذ مجموعة من التدابير وتتجلى هذه الدينامية من خالل السياسة النشيطة للتشغيل والتي ترجمت باتخا

  .إلنعاش سوق الشغل والتخفيف من أثر األزمة المالية العالمية على هذا السوق

حيث انتقل هذا . 2009 خالل سنة %10 فقد تمكن سوق الشغل من ضبط معدل البطالة ليظل تحت سقف 
لبطالة ويرجع ذلك باألساس إلى تراجع معدل ا. 2009 سنة %9,1 إلى 2008 سنة %9,6األخير من 

كما أن معدل البطالة ). 4%( واستقراره في الوسط القروي %13,8 إلى %14,7بالوسط الحضري من 
، خاصة في الوسط )%9,5 إلى %9,8من (منه عند النساء ) %9 إلى %9,5من (كان أقل عند الرجال 

  ). عند النساء%19,8 إلى %20,3 عند الرجال ومن %12,1 إلى %13من (الحضري 

ارة إلى أن ثلثي العاطلين هم من حملة الشهادات الذين يعانون من معدل بطالة مرتفع على وتجدر اإلش
، في حين يندمج النشيطون غير )%18,6(وخاصة في الوسط الحضري ) %17,2(الصعيد الوطني 

   .%4,4الحاصلين على شهادات بسهولة في سوق الشغل، مسجلين بذلك معدل بطالة ال يتجاوز 

 في كل من 2009القتصادية للمملكة، فقد سجل معدل البطالة مستويات منخفضة سنة  وحسب الجهات ا
وتعزى هذه ). %6,1(ورديغة -والشاوية) %5(أزيالل -وتادلة) %4,9(الحوز -تانسيفت-جهات مراكش

  . النتائج إلى امتداد الوسط القروي وكثرة األنشطة الفالحية في هذه الجهات

 في %10,8مقابل ( فقط %1,3الحوز -تانسيفت-سط القروي لجهة مراكشفقد بلغ معدل البطالة في الو
 %1,6ورديغة -وسجل في جهة الشاوية) %11,1مقابل  (%2,1أزيالل -ولجهة تادلة) الوسط الحضري

  ). %13,6مقابل (
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 متبوعة بجهات %18,2في حين، تتجلى الجهات األكثر عرضة للبطالة في الجهة الشرقية بمعدل 
) %11,6(وجهة الدار البيضاء الكبرى ) %12,5(زعير -زمور-سال-وجهة الرباط) %13,7 (15الجنوب

  ). %11,3(بني حسن -شراردة-وجهة الغرب

، قليلة في إحداث مناصب شغل تجل ت2009 كذلك تطورات متباينة سنة ومن جهته، عرف سوق الشغل
 ترجم تراجع وتيرة تزايد  وقد.ومستوى أعلى من التشغيل الناقص ومستوى أعلى من التشغيل المأجور

بخلق صاف في مناصب ) 2009 سنة %0,9 إلى 2008 سنة %1,3من (الساكنة النشيطة المشتغلة 
 2008 سنة 133.000 منصب مقابل 95.100(الشغل يختلف عن مستويات السنوات األخيرة 

  ). 2006 سنة 256.700 و2007 سنة 128.000و

عن تراجع قدرة االقتصاد ) %45,3 إلى %45,8من (يل وموازاة مع ذلك، يعبر انخفاض معدل التشغ
 وقد كان لألزمة المالية العالمية أثر سلبي في فقدان مناصب .المغربي على استخدام موارده من اليد العاملة

   .الشغل

 منصب، 39.700(وقد هم فقدان مناصب الشغل بالخصوص قطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية 
وقد كان من ). %9,6- أي 11.190 (16ع مهم لهذه المناصب في قطاع النسيج والجلدمع تراج) %3-أي

المحتمل أن يكون فقدان هذه المناصب أكثر حدة لوال التدابير المتخذة من طرف الحكومة لدعم المقاوالت 
 ويدل على ذلك الفارق الشاسع من حيث الحفاظ على مناصب الشغل بين .من أجل مواجهة آثار األزمة

  ). %10-(والمقاوالت غير المستفيدة )  من المناصب%4-(لمقاوالت المستفيدة من هذه التدابير ا

وقطاع البناء )  منصب78.800(وفي المقابل، شمل خلق مناصب الشغل بشكل كامل قطاع الخدمات 
 والتي تعتبر من أهم القطاعات التي تعاني من ظاهرة التشغيل)  منصب62.000(واألشغال العمومية 

  . ويجسد هذا األخير أحد االختالالت البنيوية لسوق الشغل.الناقص

   الظرفية تطور كشفها التي الصدمات مواجهة على الوطني االقتصاد قدرة .2
.  خصوصا األنشطة غير الفالحية2010خالل سنة سجل النشاط االقتصادي الوطني انتعاشا حقيقيا 
 %30 تتجاوزنسبة كل كبير في دعم النمو االقتصادي بوهكذا، وباستثناء القطاع الفالحي الذي ساهم بش

كما عرف . )%1,4(+الماضية سنة ال  في الذي سجلته بعد التباطؤاألنشطة األخرىتحسنت ، 2009سنة 
  .مستقراالتضخم في حين ظل معدل البطالة ارتفاعا طفيفا 

  األزمة في ظل 2010تطور الظرفية االقتصادية خالل سنة  .1.2

ية االقتصادية المتوفرة تجاوز االقتصاد الوطني لمرحلة التباطؤ، إذ سجل معدل توضح معطيات الظرف
 وذلك بفضل األثر ).%3,5( متجاوزا بذلك التوقعات %4بنسبة  اارتفاع، 2010خالل سنة نموه، 

 لفترة ما قبل ا لمستواهةغير الفالحياألنشطة ستعادة ا، وة الدولية االقتصاديالظرفيةيجابي النتعاش إلا
  .دينامية الطلب الداخليبفضل زمة وكذا األ

 متم شهر عندانتعاشا ملحوظا باستثناء قطاع النسيج واأللبسة، ، المتأثرة باألزمةعرفت القطاعات وقد 
 وصادرات المكتب  والسياحةالسيارات والمكونات االلكترونيةويتعلق األمر بصناعة . 2010 شتنبر

  .ة المقيمين بالخارجويالت المغاربتح وكذا ،الشريف للفوسفاط

                                                 
 

 .السمارة-الساقية الحمراء وكلميم-بوجدور-لكويرة، العيون-وادي الذهب: ضم الجهات الجنوبية الثالثوت 15
 .معطيات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 16
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 ، السنة الماضيةننفس الفترة ممقارنة مع  ،%83,9نحو ب الفوسفاط ومشتقاتها ارتفعت صادرات وهكذ
وري واألسمدة فالحامض الفوسوالفوسفاط  صادرات حيث بلغ ارتفاع ،مليار درهم 11,87لتصل إلى 

قع أن يواصل هذا القطاع ويتو. %103,3+و %72,2+و %79,1+ على التوالي الطبيعية والكيميائية
أمريكا  الهند وانتعاش الطلب فيبخصوص على ال نموه اإليجابي إلى غاية نهاية السنة الحالية متأثرا

خفض الضريبة عند تصدير الرامي إلى قرار الصين ب إال أنه توجد مخاوف مرتبطة أساسا. الالتينية
الكبريت (وج والضغط على المدخالت األسمدة مما سيترجم بارتفاع مهم لصادراتها من هذا المنت

  .).واألمونياك

  األسالكألداء الجيد لصناعةانتيجة  %39,8 حوالي بارتفاعا قويا قطاع السياراتوسجلت صادرات 
 ،2009  في أكتوبربدأالذي  ،لقبول المؤقتنظام ال الخاضعة واصلت الوارداتفي المقابل، . )47,5%(+

  .%53,3 شتنبر عند نهاية تراكميال هاارتفاعوتيرتها التصاعدية ليبلغ 

، إذ ارتفعت 2010شتنبر  استمر إلى نهاية  تحسنا2009ابتداء من دجنبر  قطاع اإللكترونيك  عرفكما
وتجدر اإلشارة إلى أن هذه . %33,4نسبة  نتيجة ارتفاع المكونات االلكترونية ب%22,2صادراته بحوالي 

القبول المؤقت الواردات بنظام ويدل تطور . ST-Microelectronicsالصادرات تهيمن عليها شركة 
 في يوليوز %114,4 (+%104,7نحو  األولى من السنة بتسعةعلى انتعاش قوي للقطاع خالل األشهر ال

 .)شتنبر في %67,4+و

 %20  عوض2010شتنبر عند نهاية %6إلى   لتصلواأللبسة وتيرة انخفاض صادرات النسيج تتراجعو
 %0,5+مقابل  %8,5 لمالبس الجاهزةصادرات ابلغ تراجع سب مكونات القطاع، حو. عند بداية السنة

لقبول المؤقت للقطاع نظام االواردات ببينما سجلت . ألحذية بالنسبة ل%4,6- وةداخليلمالبس البالنسبة ل
 )شتنبر في %13,4+ وفي يوليوز %17,1(+بالنسبة للنسيج واأللبسة  %8,5بلغ  ا تراكمياارتفاع

  .خالل األشهر القادمةانتعاش ب نبأمما ي )شتنبربالنسبة لشهر  %32,7(+بالنسبة للجلد  %16,9و

 .بحدة أقل، وذلك بسبب التأثير المتأخر لألزمة على أدائه لكنت تراجعه، راائ قطاع صناعات الطصلواو
في ساهم في تقليص معدل االنخفاض المسجل  %36+بنسبة شتنبر شهر خالل  إال أن ارتفاع صادراته

 )%0,7-(  شبه استقرار إلى)2010نهاية أبريل  في %17,3- و2010 في يناير %25,7-  (بداية السنة
الذي تضاعفت صادراته " الصيانة"مكون   ويعزى هذا التحسن ألداء.2010أشهر األولى من  تسعةالخالل 

 في وتيرة اراجعالقبول المؤقت تنظام ويبين تحليل الواردات ب. 2010 و2009مرات مابين  8بحوالي 
 مابين يناير وأبريل من نفس %31,6- مقابل 2010 وشتنبر في المتوسط بين ماي %8- (االنخفاض

  ).السنة

شتنبر شهر نهاية عند  %8,2 بحوالي  بالخارج المقيمين تحويالت المغاربةمن جهتها، ارتفعت عائدات
وعلى عكس . )%11(+نهاية يونيه  تراجعا مقارنة مع  بذلك مسجال2009 من سنة مقارنة بنفس الفترة

  القاطنينالمغاربةبطالة ل ، تم تسجيل التأثير السلبيالقادمة من دول الشرق األوسط تحسن أداء التحويالت
 . اإيطاليأوروبا خصوصا بإسبانيا وب

 2010شتنبر  متم شهر عند مليون سائح 7,15 بلغ عدد السياح  فقد،على مستوى النشاط السياحي أما
 -خالل فترة يناير% 11الفنادق المصنفة بنسبة المبيتات ب عدد رتفعمن جهته، او%. 11 قدره بارتفاع
 أما بخصوص نسبة امتالء .2009سنة % 2,5و 2008سنة % 3,6نسبة بعد انخفاض ب 2010 شتنبر 

أشهر  التسعةخالل % 44 لتستقر في 2009 تحسنت بنقطتين بالنسبة لنفس الفترة من سنة الغرف فقد
  .الجاريةسنة لمن الى األو



 وطني الإنجازات االقتصاد :ني الجزء الثا

 78

خالل  الحوز تحسنا ملحوظا لمؤشراتها السياحية-تانسيفت-على الصعيد الجهوي، سجلت جهة مراكشو
وارتفعت ليالي % 50إلى % 46حيث ارتفع معدل االمتالء من  ،2010أشهر األولى من سنة التسعة 

انتعاش السياحة الراقية التي تميز  ويفسر هذا األداء الجيد، رغم األزمة العالمية، ب%.16المبيت بنسبة 
 تحسنا طفيفادرعة -ماسة-بالمقابل عرفت جهة سوس .مدينة مراكش وتطور السياحة الريفية بضواحيها

مقابل  2010 شتنبر متم شهر عند% 60 الجهة نسبة امتالء بلغت  هذهسجلت، حيث في نشاطها السياحي
لكن سرعان ما بدأت هذه .  لليالي المبيت%5 وارتفاعا بنسبة 2009  سنةنفس الفترة من  خالل58%

ترتكز على التكامل   البرامج التي وكذلكأكادير-الوضعية في التغير بعد افتتاح الطريق السيار مراكش
 مكن من جلب عدد أكبر من السياح الداخليين وكذا مماالثقافي والساحلي بين مدينة مراكش وأكادير 

  .األجانب

 ،شتنبررقام المسجلة بأكادير في شهر  من خالل األ،النشاط السياحي بالجهة انتعاش بوادر تنعكسقد او
  سنة بالمقارنة مع نفس الفترة من بالمؤسسات الفندقية المصنفةالي المبيتيفي ل %33 تعدزيادة ت على

 بالمقارنة مع نفس الفترة من 2010ما بين يناير ويونيو % 1، في حين سجلت تراجعا بنسبة 2009
 الصدارة وء في تبدرعة-ماسة-سوس والحوز-تانسيفت-مراكشجهتي كل من كذا استمرت  وه.2009

 %35  تقدر على التوالي بحواليبحصص" الفنادق والمطاعم"من حيث المساهمة في القيمة المضافة لقطاع 
  .2008 سنة %33و

 مليار درهم 42,6 لتصل إلى 2010 شتنبر - خالل فترة يناير%6,4كما انتعشت عائدات السفر بنسبة 
  .2009 سنة %9,7 و2008 سنة %1,8بعد انخفاضات متتالية بنسبة 

سجلت القطاعات األخرى مستوى ، بينما  عافيتهاات المتضررة من األزمة تستعيدوهكذا، بدأت القطاع
مماثال لذلك المسجل خالل مرحلة ما قبل األزمة، خصوصا القطاعات المحركة لالقتصاد كالبناء واألشغال 

  . والبريد والمواصالت بالقطاع الثالث الثانيومية بالقطاع العم

 كما يبين ذلك ارتفاع قيمة 2010شتنبر سجل قطاع البناء واألشغال العمومية مؤشرات إيجابية عند نهاية  
.  سنة قبل ذلك%15 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وبنحو %9,1القروض على العقار بنحو 

 أسرة من ضمانة صندوق فوكاريم، الذي خصص له غالف 61.079فقد استفادت وعالوة على ذلك، 
 أسرة وغالف مالي قدره 52.168مليار درهم، منحت لهم على شكل قروض مقابل  8,9مالي إجمالي بلغ 

   .2009مليار درهم في نفس الفترة من سنة  7,6

 من غالف %60ا يناهز ، م2010، عند متم شهر شتنبر مجموعة العمران أنجزت فضال عن ذلك،
وحدة سكنية  129.242 إطالق بناءمما مكن من )  مليار درهم8,5 (2010االستثمار المخصص لسنة 

 خالل %26وقد سجلت الرسوم العقارية للمجموعة ارتفاعا بنسبة .  وحدة أخرى58.076واستكمال بناء 
 . رسم عقاري23.178 لتبلغ 2010سنة 

 2010شتنبر  نهاية عندسجلت فروع القطاع الثالثة نتائج جيدة فقد   مستوى قطاع المواصالت،أما على
 مليون بارتفاع 30,5الهاتف النقال في بلغ عدد المنخرطين إذ . مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية

بينما  ،%9,2 مليون مشترك بارتفاع بلغ 3,7لهاتف الثابت في ا عدد المشتركين وصل و،%21,6بلغ 
 مستفيدا بذلك من %57,1بارتفاع بلغ أي مليون  1,6نترنيت إلى أللمنخرطين في خدمة اارتفع عدد ا

ومن جهة أخرى فقد ). %105(+االرتفاع الذي عرفه عدد المنخرطين في االنترنيت من الجيل الثالث 
مقارنة مع  %20,1 مليار درهم بتحسن بلغ 3  مبلغ2010شتنبر بلغت عائدات مراكز النداء عند نهاية 

  .2009نفس الفترة من سنة 
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 القروض الممنوحة إذ ارتفع مستوى ،، استمر الطلب الداخلي في دعم النشاط االقتصاديومن جهته
 قيمة عرفت و. مجهود االستثمار بتغير سنوي، مدعما بذلك%24,4بنحو شتنبر  ، عند نهاية شهرللتجهيز

، مساهمة بذلك في ارتفاع %4,9نوي بلغ  ارتفاعا بتغير سواردات مواد التجهيز، باستثناء الطائرات،
وفيما يخص االستهالك، فقد ارتفعت القروض الممنوحة للقطاع بحوالي . %7,2نحو  بالمكون الصناعي

   .%5,6الواردات من السلع االستهالكية بنسبة ارتفعت ، في حين 9,5%

  2010من األول  النصفوضعية سوق الشغل خالل 

 ، تحسنامقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية 2010  من سنةثانيالفصل الخالل  ،سوق الشغلعرف 
رتفاع اال وذلك رغم ،الخدماتو األشغال العمومية البناء وشغل خصوصا في قطاع المن حيث توفير فرص

  . معدل البطالةالذي سجله طفيف ال

 ما نسبيا للتشغيل الحجم اإلجمالي ارتفع ،%46,4إلى % 46,6بالرغم من انخفاض معدل التشغيل من ف
 10.679.000إلى  2010 خالل الفصل الثاني من سنة  منصب شغل10.539.000بين الفترتين من 

 بالوسط 92.000 ( جديد منصب شغل140.000 خلق وهو ما يعادل ،2009خالل نفس الفترة من سنة 
األشغال وقطاع البناء كل من خلق مناصب الشغل في م ت وقد. ) بالوسط القروي48.000الحضري و

، )%2,4 منصب بارتفاع 92.000(+قطاع الخدمات ، و)%11,4 زيادة منصب ب109.000(+العمومية 
 شغلمناصب فقدان  في حين عرف قطاع الفالحة ،)%2,2 منصب بارتفاع 28.000(+ ةصناعالوقطاع 
  . %1,9- أي  منصب83.000 بحواليقدرت 

 ونفس الفترة من 2009 من سنة الفصل الثانيين ما ب% 8,2إلى % 8بالمقابل انتقل معدل البطالة من 
أي بزيادة ،  شخص949.000إلى عاطل ليصل  38.000 معدلب ارتفع عدد العاطلين  حيث.2010سنة 

 وهكذا، سجل مستوى البطالة .سطين الحضري والقروي عل حد سواء عاطل بكل من الو19.000
 . اإلنتاج وانخفاض نسبة البطالةارتفاعا طفيفا يمكن تفسيره بالفارق الزمني بين ارتفاع

  التضخم 

 مقارنة مع نفس الفترة %0,7 بنسبة ،2010شتنبر شهر ارتفع مؤشر األسعار عند االستهالك، عند نهاية 
 هذا االرتفاع المواد الغذائية ويشمل. %1,5من السنة السابقة والتي ارتفع خاللها هذا المؤشر بنحو 

  . على التوالي%0,9و %0,2 بنحو والمواد غير الغذائية

متبوعة بمدينة ) %2,3(+تغير سنوي، أعلى ارتفاع لألسعار بمدينة كلميم،  توعلى مستوى المدن، سجل
  .%0,7نسبة  بوأكاديركل من سطات وبني مالل بارتفعت األسعار فيما ). %1,4(+العيون 

  لجنة اليقظة اإلستراتيجية  .2.2

 انتعاش القطاعات المتضررة من األزمة إلىأساسا  2010خالل سنة   النشاط االقتصادييرجع تحسن أداء
تم وقد .  من التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية قي إطار لجنة اليقظة اإلستراتيجيةتوالتي استفاد

 عبر دعم قدرتها على تتبع وتقييم 2010 هذه اللجنة منذ اندالع األزمة وتعزز دورها خالل سنة إحداث
  .من األزمة مع الحرص على تطبيق التدابير المتخذة وتقييم آثارهاالقطاعات المتضررة 
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   من قبل لجنة اليقظة اإلستراتيجيةسطرةالتدابير المتقييم :  1 إطـار
  

 من 2009استفادت المقاوالت األكثر تضررا في قطاعات النسيج والجلد وتجهيزات السيارات واإللكترونيك منذ فبراير 
  :كزت حول أربعة محاور ترا تدابير مهمة

  

 أشهر قابلة للتجديد، لمساهمات المشغلين في الصندوق الوطني 6المحور االجتماعي والذي يهم تحمل الدولة، لمدة  •
 درهم 3500لتزامات أرباب مقاوالت الكهرباء واإللكترونيك فيما يخص األجور التي تقل عن الللضمان االجتماعي و

   ؛ وباحترام الحد األدنى لألجور%5ل بأكثر من افي المقابل، التزمت المقاوالت بعدم تخفيض عدد العمو. شهريا

ضمان ("المحور المالي والذي يتمحور حول تدعيم الضمانات الممنوحة للبنوك من طرف الدولة لتمويل التسيير •
  ؛)"Moratoire 2009" ( والبعيدوحول تأجيل تسديد الديون على المدى المتوسط") االستغالل

 وذلك للتأمين على الصادراتالمحور التجاري والذي يتضمن تحمال لمصاريف االستكشاف والشروط التفضيلية بالنسبة  •
   ؛ والمنتوجاتفي إطار دعم تنويع األسواق

 .المحور المتعلق بالتكوين ويهم تهييئ المقاوالت إلنتاج سلع ذات قيمة مضافة عالية •
  

 مليون درهم مع 100بغالف مالي يصل إلى ) "CAP 2009(" عمل لفائدة القطاع السياحي الوطني وقد تم وضع برنامج
 تخصيص مبلغ إضافي 2009باإلضافة إلى ذلك، تم في ماي . التركيز على جهات مراكش وفاس والدار البيضاء وأگادير

  .  الداخليةياحةدعم السلدينة مراكش ولفائدة م خصوصا ،نعاش السياحةإل مليون درهم 300بقدر 
  :وقد استفاد المغاربة القاطنون بالخارج من التدابير التالية

  

 5 مليون درهم وال يتجاوز 1بما ال يقل عن ( من تكلفة المشروع %10دعم مالي مقدم من طرف الدولة في حدود  •
عبة، مع إمكانية  من رأسمال المشروع بالعملة الص%25مشروع يقدم على األقل للفائدة كل حامل ) ماليين درهم

   ؛ من قيمة المشروع%65حصوله على قرض بنكي قد يصل إلى 

 ؛لبنوك المغربية وفروعها بالخارجمجانية التحويالت البنكية من الخارج نحو المغرب عبر ا •
 . لفائدة جميع المبادالت مع الخارج%50نحو تخفيض عمولة الصرف ب •
  

 من %60 بنحورقد هيمنة التدابير المتعلقة بالجانب االجتماعي بحصة ت2010 ويبين تقييم التدابير المتخذة عند نهاية يونيو
ويمكن تحليل الوضع حسب نوع . الطلبات وهو ما مكن من التخفيف من حدة فقدان مناصب الشغل في القطاعات المتضررة

  :التدابير كالتالي 
  

ويمثل .  مقاولة444 درهم لتعويض  مليون505خصص الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  : االجتماعي الجانب •
  ؛%8تفيدين متبوعا بقطاع السيارات بحوالي  من المس%81قطاعا النسيج واأللبسة والجلد 

 مليون 725لنسيج وذلك بمبلغ  منها تتعلق بقطاع ا%93 ملفا، 131عالج صندوق الضمان المركزي :  المالي الجانب •
  درهم؛

 125 لالستفادة من مجهود تنويع األسواق منها  طلب تعويض وذلك177قديم منذ إحداث اللجنة تم ت:  التجاري الجانب •
 يهيمن عليها SMAEX  طلب لـ1056وبالنسبة لتغطية مخاطر التصدير تم تقديم . مقاولة في قطاع النسيج والجلد

المتعلقة ، فيما يخص تدابير الدعم 2010 غشت 30، عند 2010 و2009 وقد بلغ حجم التسديدات خالل .قطاع النسيج
   درهم؛مليون 27,8باإلنعاش التجاري، 

وتأتي مقاوالت النسيج واأللبسة والجلد على رأس .  شهادة تسمح باستفادة المقاوالت163تم تقديم  : التكوينجانب  •
  .%18 متبوعة بقطاع تجهيزات السيارات بـ%80القائمة بـ
تحولت حيث  مع المعطيات الجديدة اتيجيةاإلستر، تم تكييف آليات اشتغال لجنة اليقظة 2010وخالل سنة 
 وذلك ،خاصة ذات طابع بنيوي إلى االستباق مع تغطية مجاالت أوسع تعالج مواضيع األفعالمن ردود 

   .دعم قوتها االقتراحية لتدابير مالئمة للحاجيات الحقيقية لنمو جيد ومستدامبهدف 
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  البشرية التنمية مؤشرات تعزيز .3
 مؤشرات التنمية دية المسجلة خالل السنوات األخيرة انعكاسات إيجابية علىكانت لإلنجازات االقتصا

 تحسين مستوى المعيشة قبيل من يقها تحق تمتدل على ذلك اإلنجازات العديدة التيكما  البشرية بالمغرب،
ص والتشغيل والتعليم والتكوين وولوج الخدمات الصحية والبنيات التحتية األساسية والتي مكنت من تقلي

  . العجز االجتماعي وبلوغ أهداف األلفية للتنمية

   تحسن مستويات المعيشة  .1.3

بالرغم من تحسن دخل الساكنة المغربية، مازالت التباينات والفوارق على مستوى توزيع الدخل بين 
 تقلص معدالت الفقر قد مكن من تحسين مستويات المعيشة، كما أنمختلف الفئات االجتماعية قائمة، غير 

  . على ذلك االنطباعات الخاصة لألسر وتطور مؤشر الثقة لألسر بخصوص الظرفية الوطنيةتدل

  تحسن ملحوظ لدخل األسر

 درهم سنة 24.741وحسب المعطيات األخيرة للحسابات القومية، بلغ الدخل الوطني الخام المتاح لكل فرد 
وتبين نتائج البحث الوطني . خيرخالل العقد األ  سنويا%5,7، أي بزيادة مستوى المعيشة بمعدل 2009

 ارتفاعا ملحوظا لمتوسط الدخل الشهري لألسر والذي بلغ 2007-2006حول مستويات المعيشة لألسر 
ويفوق دخل ).  درهم في الوسط القروي3.954 درهم في الوسط الحضري و6.124( درهم 5.308

  ). درهم3.942(ن طرف النساء مالمسيرة دخل األسر )  درهم5.579(األسر المسيرة من طرف الرجال 

ففي ). %24(نشطة المستقلة غير الفالحية واأل) %39,2(ويأتي معظم دخل األسر من الشغل المأجور 
أهم مصادر دخل ) %28(ودخل المقاوالت الفردية غير الفالحية ) %45(الوسط الحضري، تمثل األجور 

  ).%41,2(لمصدر األول لدخل األسرأما في الوسط القروي، فتعتبر األنشطة الفالحية ا. األسر

 عن استمرار تواجد 2007-2006وقد أبانت نتائج البحث الوطني حول مستويات المعيشة لألسر 
وترجمت هذه . التباينات في مستويات المعيشة لدى السكان واتساع الهوة بين الفئات األقل واألكثر غنى

ويعني ذلك . 2007 نقطة سنة 17 والتي بلغت 17ريةالعش-الفوارق في الدخل بالمستوى المرتفع للنسبة بين
 من السكان األكثر فقرا، مما %10 مرة دخل 17 من السكان األكثر ثراء تتوفر على دخل يفوق %10أن 

  . نقطة، وهو ما يدل على توزيع غير متكافئ للدخل0,46 يستقر في 18"جيني"جعل مؤشر 

  اهتمامات وانطباعات األسر حول مستوى معيشتهم

، 2007-2006فة إلى المعطيات الغنية التي يقدمها البحث الوطني حول مستويات المعيشة لألسر إضا
 أيضا بتحليل جوانب أخرى من معيشة األسر بقياس مؤشرات 19يسمح البحث الدوري للظرفية لدى األسر

طباعاتهم حول وتقيس هذه المؤشرات درجة تفاؤل األسر عند اإلدالء بان. الثقة لدى األسر من خالل آرائهم
  . الظرفية االقتصادية

وقد أبان هذا البحث عن تفاؤل معتدل لألسر من حيث تطور مستواها المعيشي وتطور وضعيتها المالية 
غير أن لها انطباعا إيجابيا فيما يخص تطور الوضعية المالية مستقبال وحقوق . وخدمات الصحة والتعليم

  .  اإلنسان والخدمات اإلدارية والبيئة

                                                 
 

  .(D9/D1)للساكنة )  األكثر فقرا%10(واألخيرة )  األكثر فقرا%10( وهي النسبة بين العشرية األولى 17
  . كلما كان المؤشر كبيرا كلما كانت التباينات في توزيع الدخل مهمة. 1و 0بين " جيني" يتراوح مؤشر  18
. اجتماعية-دوري دائم ينجز كل ثالثة أشهر من طرف المندوبية السامية للتخطيط والذي يغطي كافة التراب الوطني والفئات السوسيو وهو بحث  19

وتغطي نتائج البحث الفترة الممتدة من الدورة ).  في الوسط القروي1000 في الوسط الحضري و2000( أسرة لكل دورة 3000وتبلغ عينة البحث 
  .2010 إلى الدورة الثانية لسنة 2007الرابعة لسنة 
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يشكل اقتناء سكن في الوسط الحضري االهتمام الرئيسي لألسر، في حين، يندرج تحسن مستوى المعيشة و
وقد عرف مؤشر ثقة األسر ارتفاعا منذ .  األساسية لألسر في الوسط القرويتاليومي ضمن االهتماما
طة خالل  نق1,2، مسجال زيادة 2008 بعد التراجع الملحوظ خالل سنة ،2009الفصل األول من سنة 
  .  مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية2010الفصل الثاني من سنة 

  انجازات التعليم األساسي .2.3

 والممتد على مدى 2009-2008عرفت مؤشرات تعميم التعليم، منذ انطالق البرنامج االستعجالي سنة 
  .عليم، تحسنا ملحوظا على الرغم من وجود فوارق بين مستويات وأنواع التأربع سنوات

  نتائج دون مستوى الجهود المبذولة :   التعليم األولي 

 2009/2010 خالل الموسم الدراسي  طفال673.759 عدد األطفال المتمدرسين في التعليم األولي بلغ
في % 25,7وفي التعليم األولي التقليدي، % 66,5 :، موزعة على الشكل التالي) فتاة284.759منها (

وقد تراجع عدد المسجلين بالتعليم األولي، ما . في التعليم األولي العمومي% 7,8 والتعليم األولي العصري
 أي بمعدل ،673.759 إلى 764.200حيث انتقل من % 1,4نحو ، ب2010-2009 و2001-2000بين 

بالنسبة % 51,2بالوسط القروي و% 39,9وعلى الصعيد الوطني % 59,4 يصل إلى 20تمدرس خام
 21، بلغ المعدل الصافي للتمدرس2009 حول أهداف األلفية للتنمية لسنة ي الوطنحسب التقريرو. للفتيات

 ولوجويمكن تفسير هذا التراجع بخفض سن . 2004 سنة %50,1 مقابل %48,2في التعليم األولي 
االنخفاض الذي عرفه عدد المسجلين بالتعليم األولي التقليدي ب سنوات و6 إلى 7رسة العمومية من لمدا

 والذي لم يتم تعويضه بارتفاع عدد ،2009 و2004ما بين % 4,8 نحووي متوسط يقدر ببمعدل سن
  .المسجلين بالتعليم األولي العصري خالل نفس الفترة

 ة أن هناك ثالث2010-2009  الموسمويبين التحليل حسب الجهات لتوزيع األطفال بالتعليم األولي خالل
رسين، ويتعلق األمر بالدار البيضاء الكبرى التي تأوي من الممد% 41,5 في المملكة يرتكز بها جهات
-مراكشب و،) طفل94.500% (14درعة -ماسة-بسوسو ،) طفل105.355أي حوالي % (15,6
وتعزى هذه النتيجة إلى التمركز الكبير لعدد من السكان في ).  طفل(79.686%  11.8الحوز-تنسيفت
  .جهاتهذه ال

 فصل دراسي 3.600، يتوخى البرنامج االستعجالي افتتاح 2015فق ومن أجل تعميم التعليم األولي في أ
  . مربي3.600 يوم تكوين لفائدة  أكثر من 390.000في المدارس االبتدائية العمومية، و

  تحسن مؤشرات التعليم األساسي

 11و 6ما بين الذين تتراوح أعمارهم التالميذ  الخاص بتمدرس الفيما يخص التعليم االبتدائي، وصل معدل
 %85,2 و%87,9، مقابل لدى الفتيات% 93,5لى إ و،2010-2009 في موسمإجماال % 94,8سنة إلى 

% 93,9وبالوسط القروي، وصل هذا المعدل إجماال إلى . 2005-2004على التوالي خالل موسم 
 وحسب التقرير . في الوسط الحضريالفتياتعند % 95,1 وإجماال% 95,7 مقابل فتياتعند ال% 91,7و
، فإن المعدل الصافي للتمدرس بالتعليم االبتدائي وصل إلى 2009لوطني حول أهداف األلفية للتنمية لسنة ا

  .2004 سنة %87 مقابل 90,5%

                                                 
 

نسبة المتمدرسين في مستوى تعليمي معين كيفما كانت سنهم من بين عدد السكان لهم الحق والسن القانونيين لولوج المدرسة في نفس المستوى  20
 .سنة دراسية معينةالتعليمي خالل 

 .نسبة عدد المتمدرسين من فئة عمرية معينة رسميا في مستوى تعليمي معين من بين عدد السكان من نفس الفئة العمرية 21
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وقد تطلبت هاته التطورات تنفيذ مشاريع كبرى، حيث وصل العدد اإلجمالي لمؤسسات التعليم االبتدائي 
نحو  مدرسية، مسجال بذلك ارتفاعا بملحقة 13.402 مدرسة و7.128 إلى حوالي 2009/2010سنة 
 اليحووفي الوسط القروي، ارتفع عدد المدارس ب. 2010-2001كمتوسط سنوي خالل الفترة % 1,5

  .  مدرسة خالل نفس الفترة4.408 إلى 3.659، حيث انتقل من 2%

% 75,4 سنة 14-12  فئةاألطفال من الخاص بتمدرسالوفيما يخص التعليم الثانوي اإلعدادي، بلغ معدل 
-2004 على التوالي في %61,9و% 68,2 مقابل 2010-2009عند الفتيات سنة % 69,8إجماال و

 وحسب . بالنسبة للفتيات%46,1لى إإجماال و% 55,8وبالوسط القروي، وصلت هذه النسبة إلى . 2005
س في التعليم الثانوي  فإن المعدل الصافي للتمدر2009 حول أهداف األلفية للتنمية سنة يالتقرير الوطن

خالل  1.605وانتقل عدد االعداديات العمومية إلى . 2004 سنة %20,2 مقابل %44اإلعدادي بلغ 
 بالمؤسسات التعليمية ارتفاعا ةولإلشارة، سجلت نسبة تغطية الجماعات القروي.  2010-2009 موسم

  .2010 و2001ما بين % 55,9إلى % 28,7مهما، حيث انتقلت من 

   التعليم اإلعداديتطور معدل تغطية الجماعات القروية فيما يخص  : 31 مبيان
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   مصدر المعطيات  : وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي 

  

 2010-2009مؤشر تباينا خالل سنة ال بالتعليم الثانوي اإلعدادي، سجل هذا 22وفيما يتعلق بمعدل التكافؤ
 جهةبالنسبة ل% 94,7تاونات و-الحسيمة- تازةجهةب% 57,8 إلى أخرى إذ يتأرجح بين جهةيختلف من 

 في جميع ا جدا القطاع الخاص في التعليم الثانوي اإلعدادي ضعيفحضورويبقى . الدار البيضاء الكبرى
 زعير حيث تصل حصة طالب - زمور- سال-والرباطالكبرى  الدار البيضاء  جهتي باستثناءجهاتال

  .على التوالي% 8,2 و%11,7المدارس الخاصة إلى 

 سنة إلى 17 و15 مابين  البالغيناألطفال الخاص بتمدرسالالتأهيلي، وصل معدل وعلى مستوى الثانوي 
وعلى الرغم من ذلك التزال . لدى الفتيات% 46,3 وإلى 2010-2009 موسم  خاللإجماال% 50,4
وتات بين الوسط القروي والوسط الحضري وبين الجنسين مستمرة وذلك بسبب التطور المحدود لهذا االتف

مقابل ) للفتيات% 75,3(بالوسط الحضري % 77,4ووصل هذا المعدل إلى . ط القرويالسلك بالوس
وعلى المستوى الوطني، بلغ عدد التالميذ بالتعليم ). للفتيات% 14,1(فقط بالوسط القروي % 21,1

% 49 م تلميذ من بينه861.516 حوالي 2010-2009الثانوي التأهيلي العمومي والخاص في موسم 
 .فتاة

 -، والرباط%18,2 بنسبة  الكبرى الدار البيضاءجهاتعدد تالميذ التعليم الثانوي التأهيلي في ويتركز 
، فقد  بين الجنسينأما معدل التكافؤ. )%10,3( درعة - ماسة- وسوس)%10,8( زعير - زمور-سال

%). 113,1( تطوان - طنجةجهة في قيمة له أعلى مسجال من المملكة جهاتفي ست % 100تجاوز 
- الحسيمة- تازةجهة في قيمة لهى دن أمسجال أخرى جهاتفي عشر % 100 من اقريبمعدل  الا هذىويبق

  %).76,7(تاونات 

                                                 
 

 .عدد االنات على عدد الذكور 22
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  سلسلة من اإلجراءات لدعم تعليم األطفال

 ومكافحة  في الدراسةرمن االستمرا المعوزين األطفال مكينتشجيع الطلب على التعليم وتمن أجل 
لعديد من تقوم اباإلضافة إلى تدخل الدولة، و. لدعم االجتماعيليرا  الدولة اهتماما كبأعطت، اإلقصاء
 الدعم االجتماعي، وخاصة في جال في م المدرسي التعليمقطاعبذلها يالجهود التي  بتعزيز المنظمات

   .الوسط القروي ولصالح الفتيات

 وتوزيع اتوالداخلي المدرسية، طاعم لبرامج المنح الدراسية والمأعطي اهتمام خاص وفي هذا اإلطار،
من بينها من خدمات المشاريع المحلية استفادة التالميذ وتعمل الوزارة أيضا على ضمان . الكتب المدرسية

  ".دار الطالبة" و"دار الطالب"النقل المدرسي ومؤسسات 

 2010-2009بالتعليم االبتدائي خالل الموسم الدراسي  المدرسية المطاعموقد تجاوز عدد المستفيدين من 
 منهم من الوسط %48,2 ينحدر بالمدارس االبتدائية، مجموع التالميذمن % 27أي حوالي ، مليون تلميذ

مجموع من % 2,2 أي، تلميذ 31.387 اإلعدادي إلىالتعليم الثانوي ووصل عدد المستفيدين في  .القروي
% 97حيث يستفيد  لقروي،للوسط ا ى أهمية كبر المدرسي التعليمقطاع أعطىوقد . التالميذ بهذا المستوى

  . من المطاعم المدرسيةتالميذهمن 

 تلميذ 82.036 ما يقارب 2010-2009وموازاة مع ذلك، بلغ عدد المقيمين بالداخليات خالل موسم 
 تلميذ في 76.924مقابل )  بالثانوي التأهيلي45.494 بالثانوي اإلعدادي و35.516 باالبتدائي، و1.026(

  .2009قاطن سنة  26.839حوالي ل  برنامج دار الطالب السكنكما وفر. السنة الماضية

من توزيع الكتب تلميذ مليون  3,7، أكثر من 2010-2009وباإلضافة إلى ذلك، استفاد خالل موسم 
برنامج ، مكن وأخيرا.  مليون درهم450  إجمالية بلغتميزانية منهم بالوسط القروي ب%58المدرسية، 

 أسرة فقيرة، من 162.000 تلميذ، منحدر من حوالي 300.000حوالي  2010-2009 في موسم "تيسير"
  . مليون درهم240 يقدر بنحودعم مالي االستفادة من 

المتعلق بتعميم تكنولوجيا المعلومات على مستوى المؤسسات المدرسية " جيني"كما يتواصل تنفيذ برنامج 
درسية بشبكة األنترنت، واقتناء  مؤسسة م2.063، حيث تم ربط 2010-2009خالل الموسم الدراسي 

 مدير 1.398 مفتش، و520الموارد الرقمية بالنسبة للسنة األولى لألسالك الثالثة للتعليم وكذلك تكوين 
 . أستاذ متدرب3.200 أستاذ و68.861مؤسسة، و

   التربية غير النظامية ومحاربة األمية .3.3

  تراجع ملموس لمعدل األمية

جية مندمجة لمحاربة األمية مما أدى إلى تحسن متزايد لمؤشرات محو  إسترات2002وضعت الحكومة منذ 
 شخص خالل موسم 390.000حيث انتقل عدد المستفيدين من دروس محو األمية من . األمية

وتناهز . %80، مسجال بذلك ارتفاعا يفوق 2009/2010  برسم موسم 702.488 إلى 2001/2002
  . %50وفي الوسط القروي، وصلت نسبة المشاركة  %80نسبة مشاركة النساء في هذه الدروس 

 بشكل مهم في برنامج محو األمية، حيث ساهمت المنظمات غير الحكومية، بتوفير المجتمع المدنيويساهم 
% 41,3متبوعا بالقطاعات العمومية  ، المستفيدين إجماليمن% 48,2دروس محو األمية لحوالي 

عدد المستفيدين ال يتجاوز حيث أن  ة ضعيفمقاوالتمة ال مساهوتبقى%. 10بنحو  23العام لبرنامجوا
  .2010-2009 سنةمن مجموع المستفيدين % 0,5 أي حوالي 3.310

                                                 
 

لقن لنفس الفئة فيما يتعلق  األساسي المو األمية والتكوينيهدف هذا البرنامج إلى تعليم الشباب الذين ال يمكنهم االستفادة من البرامج الخاصة لمح 23
 .خصوصا بالوسط القرويمنها  %70 شخص سنويا، تمثل النساء 150.000ويهدف إلى تعليم . بالقراءة والكتابة والحساب
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 2010-2009خالل   المستفيدين من برامج محو األميةتوزيع : 32 مبيان

البرنامج العام
10%

جمعيات غير 
نظامية
48%

فاعلين عموميين
41%

المقاوالت
1%

'

   مصدر المعطيات  : وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي 
  

.  السكان بشكل عام في المغربتوزيعب الجهات حسب  المستفيدين من برامج محو األميةيرتبط توزيعو
 يرتكز فيها أكبر عدد من السكان أعلى معدالت االستفادة من  التيجهاتال، سجلت 2009-2008فخالل 

%) 10(زعير -زمور-سال- والرباط)%15,5 (درعة-ماسة- سوسجهات برامج محو األمية، وهي
 ،)%7,5(تافياللت -اس، ومكن)%8,6 (الدار البيضاء الكبرىو )%9,7 (الحوز-تانسيفت-ومراكش

 .)%7(تطوان -طنجةو

وقد أدت هاته اإلنجازات إلى تراجع نسبة األمية عند األشخاص الذين تتجاوز أعمارهم عشر سنوات 
 في %28,4( نقطة 4,4، أي بانخفاض بلغ 2004 سنة %44,1 مقابل 2009 سنة %39,7لتستقر عند 

 ظاهرة األمية أكثر تفشيا في صفوف النساء وتبقى. ) في الوسط القروي%55,6الوسط الحضري مقابل 
وحسب آخر معطيات مديرية محاربة األمية والتربية غير ). %28,1(مقارنة مع الرجال ) 50,8%(

 سنة %30النظامية التابعة لوزارة التربية الوطنية، فإن معدل األمية قد تقلص بشكل ملموس ليستقر عند 
2010.  

 ة غير النظاميةارتفاع عدد المستفيدين من التربي

 %59منهم  طفل 38.197 حوالي 2010-2009 سنة 24بلغ عدد المستفيدين من برنامج الفرصة الثانية
 شخص، 21.915 التدخل، بلغ عدد المستفيدين من برنامج الشراكة وحسب صيغة. في الوسط القروي

 5.813واستفاد حوالي  . شخص28ومن سلك االستدراك  شخص 10.441 من برنامج االحتضانو
  .شخص من التمدرس بالمناطق النائية

-2009 الدراسي موسمال مستفيد خالل 7.340من إدماج حوالي  التربية غير النظاميةبرنامج وقد مكن 
  . تمكنوا من االلتحاق بنظام التعليم النظامي5.371 بالتكوين المهني و1.969 منهم 2010

  عرض متنوع للتكوين المهني لتلبية الطلب المتزايد .4.3

خصوص قطاع التكوين المهني، تم وضع استراتيجية ترتكز على مقاربة مندمجة إلرساء منظومة التكوين ب
كما . في القطاع المنتج، وتعتمد على إنجاز برامج قطاعية للتكوين المهني في إطار تعاقدي مع المهنيين

ى إعادة هندسة منظومة تعتمد هذه اإلستراتيجية أيضا على تطوير التكوين المهني في أماكن الشغل وعل
التكوين المهني حسب المقاربة المعتمدة على الكفاءات وعلى سياسة االنفتاح والشراكة بين مختلف الفاعلين 

  . في القطاع

                                                 
 

المجتمع، وذلك  وتكوينيهدف هذا البرنامج إلى تلقين التالميذ الكفاءات األساسية في القراءة والكتابة والحساب من أجل إدماجهم في التعليم وال 24
 . طفل كل سنة80.000 عبر استفادة 2013لضمان التعليم لألطفال غير المتمدرسين في أفق 
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وقد عرف التكوين المهني طلبا متزايدا يقاس بمعدل الترشح، حيث بلغ متوسط معدل طلب التكوين برسم 
ومن أجل االستجابة لهذا الطلب . رشحين للمقعد الواحد المتاح م3 حوالي 2010-2009السنة الدراسية 

 مؤسسة من 1.578 منها 2010-2009 مؤسسة خالل سنة 2.068المتزايد، يتوفر جهاز التكوين على 
وقد .  من المتدربين%71وتستقبل هذه األخيرة .  مؤسسة من القطاع العمومي490القطاع الخاص و

 والذي سيسمح 2012-2009ة االستيعابية للمؤسسات خالل الفترة أعطيت انطالقة برنامج رفع الطاق
  . مؤسسة أخرى22 مؤسسة وتوسيع 81بخلق 

-2009لي سنة ومن جهة أخرى، بلغ العدد اإلجمالي للمتدربين في نظام التكوين المهني الدائم والتداو
ع السنة  مقارنة م%4,5، أي بارتفاع بنسبة ) منهم فتيات%42(شخص  262.988 حوالي 2010
مقابل تراجعه )  متدرب187.722أي  (%7,1وقد ارتفع هذا العدد في القطاع العمومي بنسبة . الماضية
  ).    متدرب75.266أي ( في القطاع الخاص %1,3بنسبة 

، فقد بلغ عدد المتدربين 2010-2009وبخصوص التكوين بالتدرج المهني خالل الموسم الدراسي 
 مقارنة مع السنة الماضية، حيث تضاعفت حصة الفتيات %34,6سبة  متدرب بارتفاع بلغ ن31.948

 مركزا للتكوين بالتدرج داخل 54وذلك بفضل برنامج إنشاء . %35خالل السنوات الخمس لتبلغ 
ويتمركز ما يقارب نصف المتدربين . المقاوالت خاصة في قطاعات النسيج واأللبسة والسياحة والسيارات

زعير، الدار البيضاء الكبرى، سوس ماسة درعة، -زمور-سال-لرباطا(في أربع جهات ) 48,4%(
  ).وطنجة تطوان

 متدرب في التكوين المهني الدائم 100 من بين 68وحسب البحث التقييمي لنظام التكوين المهني، يحصل 
 الحصول على الدبلوم بعد تسعة أشهر من وقد بلغت نسبة االندماج في سوق الشغل. والتداولي على دبلوم

وتصل ).  بالنسبة لإلناث%59 بالنسبة للذكور و%67 (2007من مجموع خريجي فوج سنة % 63,4
 .  لدى خريجي المؤسسات الخاصة%62 لدى خريجي المؤسسات العمومية مقابل %65هذه النسبة 

  تقدم مهم لبعض المؤشرات الصحية .5.3

بوفيات األمهات واألطفال، حيث العديد من المؤشرات الصحية تحسنا ملحوظا، خاصة تلك المتعلقة  عرفت
وعلى الرغم من ذلك، يتحتم بذل المزيد من . سجلت هذه األخيرة انخفاضا مهما في السنوات األخيرة

المجهودات لبلوغ أهداف األلفية للتنمية واألهداف المسطرة في برنامج العمل اإلستراتيجي لوزارة الصحة 
  .2012-2008للفترة 

  وعرض الخدمات الصحيةالتمريضي  والتأطير الطبي

. يعرف التأطير الطبي تقدما مستمرا منذ سنوات عديدة، غير أن مستواه يظل دون الحاجيات المطلوبة
 مقابل 2009 في يونيو 1.637وبذلك، سجل مؤشر عدد السكان لكل طبيب تحسنا ملموسا ليصل إلى 

سنويا خالل الفترة ما بين % 5,2يعزى هذا التحسن إلى تزايد عدد األطباء بنحو  و.2001 سنة 2.251
، مع تسجيل ارتفاع في 2009 في يونيو1.134كما بلغ عدد السكان لكل ممرض معدل . 2008 و2001

  .2009سنة % 4,5عدد الممرضين في القطاع العمومي بحوالي 

وعلى المستوى الجهوي، تم تسجيل فوارق مجالية مهمة فيما يخص التأطير الطبي مقارنة بالمعدل 
والدار البيضاء )  مواطن لكل طبيب647(زعير -زمور-سال-وهكذا سجلت جهات الرباط. يالوطن

 في حين تعرف جهات أخرى تأخرا كبيرا في ،أعلى المستويات) 1.302(بولمان -وفاس) 716(الكبرى 
وجهة ) 3.547(أزيالل -وجهة تادلة) 4.002(تاونات -الحسيمة-ونخص بالذكر، جهة تازة. هذا المجال

، وهي )3.060(درعة -ماسة-وجهة سوس) 3.113(عبدة -وجهة دكالة) 3.167(لكويرة -ذهبواد ال
  .معدالت أكبر بكثير من المعدل الوطني
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وتعكس وضعية البنيات التحتية الصحية تطورا إيجابيا سواء تعلق األمر بمؤسسات العالجات الصحية 
، أو بالمؤسسات اإلستشفائية 2009 سنة 2.626لتصل إلى % 1,6األساسية التي شهدت ارتفاعا بنحو 

  .2009 و2001ما بين % 1,9التي عرف عددها تزايدا بحوالي 

وفيما يتعلق بالطاقة االستيعابية للمستشفيات، تجدر اإلشارة إلى ارتفاع ملحوظ في عدد األسرة في 
. 2006 سنة 33.600 إلى 1997 سنة 31.236، حيث انتقل من %7القطاعين العام والخاص بلغ 

خمسة و، )سالخنيفرة ووتمارة و ةالجديد(جديدة إقليمية سيتم تعزيز هذه القدرة من خالل بناء مستشفيات و
وبإنجازهذه ...). سيدي مومن،وريش والالسعيدية وميدلت وأرفود وزاكورة ( محلي ىعشر مستشف
  . إضافي سرير1.830 بحوالي ةستتعزز الطاقة االستيعابي ،المستشفيات

 9 مع المعدل الوطني في ةسب الجهات انخفاض مؤشر عدد األشخاص لكل سرير مقارنويبين التحليل ح
 جهات 7وتسجل .  بالجهة الشرقية997لكويرة و- بجهة واد الذهب390جهات، حيث يتأرجح ما بين 

 بجهة 1.740تطوان إلى - بجهة طنجة1.003من (نسبة عدد األشخاص لكل سرير تفوق المعدل الوطني 
  ).زعير-رزمو-سال-الرباط

  صحة األم والطفل ومؤشرات الوفيات، وأمل الحياة عند الوالدة

مكنت المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية لتحسين عرض الخدمات الصحية من التأثير 
 سنة 72,6 في 2008وتحدد هذا األخير سنة . إيجابيا على مؤشرات الوفيات وأمل الحياة عند الوالدة

مسجال ارتفاعا بثالث سنوات تقريبا مقارنة مع )  سنة بالنسبة للنساء73,9بة للرجال و سنة بالنس71,4(
  ). سنة70 (2001سنة 

 لكل ألف والدة حية 32,2 إلى 42انخفاضا مهما حيث انتقلت من ) أقل من سنة(وعرفت وفيات األطفال 
 والدة حية سنة 1.000 لكل 37,9وتحددت وفيات األطفال دون الخامسة في . 2009 و2004ما بين 
  .  نقاط خالل السنوات الخمس األخيرة9، بانخفاض قدره 2009

 سنوات جزئيا باستمرار حمالت 5ويمكن تفسير انخفاض وفيات األطفال أقل من سنة وما بين سنة و
 باإلضافة إلى المجهودات المبذولة لمحاربة سوء التغذية والنقص في بعض ،التلقيح ضد بعض األمراض

  .اتالفيتامين

وبفضل المجهودات المبذولة لضمان أمومة بدون مخاطر، انخفض معدل وفيات األمهات بما يقارب 
 حسب البحث 2009 و2004 والدة حية ما بين سنتي 100.000 لكل 132 إلى 227النصف منتقال من 

  .2010-2009الوطني الديموغرافي 

  تطور النفقات العمومية للصحة وتمويل الصحة

من ميزانية % 5,5، أي ما يعادل 2010 مليار درهم سنة 10,5دولة في تمويل الصحة بلغت مساهمة ال
مقارنة مع % 28,4 وبنحو ،2009مقارنة مع سنة % 7,2وسجلت هذه المساهمة ارتفاعا بحوالي . الدولة

.  لنفقات التسييرة مليار درهم، مخصص8,6من هذه النفقات، أي % 82,2وتجدر اإلشارة إلى أن . 2008
من ميزانية وزارة الصحة % 55 مليار درهم، إذ تشكل وحدها 5,7ل نفقات المستخدمين إلى حوالي وتص
  .من ميزانية تسييرها% 66,5و

وشهدت الميزانية المخصصة لوزارة الصحة ارتفاعا ملحوظا في السنوات األخيرة مما أثر بشكل إيجابي 
إال أنه، وبالنظر إلى تدني . ض البرامجعلى تطور جميع المؤشرات الصحية وساهم في تحسين أداء بع

، تساهم األداءات المباشرة لألسر بشكل كبير في تمويل %)17حوالي (نسبة التغطية الصحية للساكنة 
 حسب 2006سنة % 64,3وهكذا، تصل مساهمة األسر في النفقات العمومية للصحة إلى . الصحة

  .داءات مباشرة من طرف األسرعلى شكل أ% 57,03الحسابات الوطنية للصحة، من بينها 
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  نجازات مهمة لبلوغ أهداف األلفية من أجل التنمية إتحقيق  .6.3

، حقق المغرب تقدما مهما من أجل بلوغ 2000منذ انطالق مسلسل أهداف األلفية من أجل التنمية سنة 
 وقد أكدت النتائج المحصل عليها قدرة المغرب على بلوغ مجمل. 2015هذه األهداف في أفق سنة 

األهداف بالرغم من أن هذه النتائج تأثرت نسبيا بانعكاسات األزمة المالية العالمية وبالتغيرات المناخية التي 
  .تجسدت في توالي سنوات الجفاف وارتفاع خطر الفيضانات

، فقد تحققت عموما نتائج إيجابية لمعظم أهداف األلفية من أجل 2009 وحسب التقرير الوطني لسنة 
 وقد تم بلوغ بعض األهداف في ،هذا. ك بالرغم من أن وتيرة إنجازها تتباين من هدف آلخرالتنمية وذل

  .  أهداف أخرى على وشك التحقيق، ويبقى البعض األخر بعيد المنالأن حين 

   هدف تم تحقيقه: تقليص الفقر المدقع والمجاعة

. 2015محققة الهدف المسطر في الفقر، حيث تجاوزت اإلنجازات المحاربة تم تحقيق تقدم مهم في مجال 
% 0,56ويخص األمر السكان الذين يعيشون بأقل من دوالر واحد في اليوم، يصل بذلك معدل الفقر إلى 

واعتمادا على عتبة دوالرين، تحدد %. 1,8 تناهز 2015، مع العلم أن القيمة المستهدفة سنة 2008سنة 
 2015نقاط مقارنة مع الهدف المحدد سنة  7 أي بانخفاض بنحو 2008سنة % 8,1هذا المعدل في 

)15,2 .(%  

سنة % 0,9ومن جهة أخرى، عرفت نسبة األشخاص الذين يعانون من الجوع انخفاضا مهما لتصل إلى 
كما تراجعت معدالت الفقر النسبي والمطلق ومعدل . 2015سنة % 2,3 مقابل الهدف المحدد في 2008

  .2008ى التوالي سنة عل% 15,9 و%3,6، %8,8الهشاشة لتصل إلى 

  ضرورة تسريع وتيرة اإلنجازات وتعزيز جودة التعليم: ضمان توفير التعليم االبتدائي للجميع

 11 إلى 6، بلغ المعدل الصافي للتمدرس بالنسبة للفئة العمرية من 2009-2008خالل السنة الدراسية 
% 90,6إلى % 35,9 نؤشر موانتقل هذا الم. 1991-1990سنة % 52,4مقابل % 90,5سنة ما يناهز 

وعرف مستوى تمدرس الفتيات بالوسط . بالوسط الحضري% 90,5إلى % 76,6بالوسط القروي ومن 
القروي ارتفاعا قياسيا خالل هاته الفترة، حيث تضاعف المعدل الصافي للتمدرس أربع مرات خالل نفس 

بيد أن الحفاظ على %. 100في مجال التمدرس يتحدد في  2015وتجدر اإلشارة أن هدف . الفترة
  .المكتسبات يحتم مضاعفة الجهود وتدعيم جودة التعليم

%). 80 (2015وفيما يخص محاربة األمية، تم تسجيل تقدم مهم رغم أن اإلنجازات تبقى بعيدة عن هدف 
سنة % 60,3 سنوات فأكثر نسبة 10وبلغ معدل اإللمام بالقراءة والكتابة بالنسبة لألشخاص البالغين 

، ومن %44,4إلى % 25وقد انتقل هذا المعدل بالوسط القروي من . 1994سنة % 45 مقابل 2009
 سنة مع تسجيل تحسن ملحوظ 24 و15بالنسبة للشباب المتراوحة أعمارهم ما بين % 79,5إلى % 58

% 86,7إلى % 71خالل نفس الفترة مقابل % 72,1إلى % 46لدى النساء، حيث انتقلت هذه النسبة من 
  .بة للرجالبالنس

  الهدف بعيد المنال المكتسبات المهمة، ال زال رغم: النهوض بالمساواة بين الجنسين واستقاللية النساء

تم تحقيق تقدم ملموس في مجال تكافؤ الفرص التعليمية بين الفتيات والذكور على جميع المستويات 
% 80و بالتعليم االبتدائي% 89 نسبة 2009 -2008وبلغ مؤشر التكافؤ بين الجنسين سنة . الدراسية

 23بالتعليم الثانوي التأهيلي مسجال بذلك على التوالي ارتفاعا بنحو % 97بالتعليم الثانوي اإلعدادي و
وتم تسجيل نفس التطورات في . 1991-1990 نقطة مقارنة مع السنة الدراسية 32و نقطة، 10نقطة، 

 2009-1990 نقطة خالل الفترة 34 نحو ارتفاعا بالتعليم العالي حيث عرف مؤشر التكافؤ بين الجنسين
  %.90ليصل إلى 
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وفي مجال التشغيل، تبقى المشاركة الفعلية للمرأة غير كافية، حيث ال تمثل النساء سوى ربع السكان 
وعلى سبيل المثال، فمشكلة . وتتجلى هذه الفوارق أيضا في الولوج إلى سوق الشغل%). 25,8(النشيطين 

 نقط على التوالي 7 نقطة و14شهادات العليا والمتوسطة تعد أكثر تفاقما لدى النساء بفارق بطالة حاملي ال
  .مقارنة مع الرجال

 1997 سنة 4إذ انتقل عدد الوزيرات من . ويبقى ولوج النساء لمراكز القرار ضعيفا رغم التقدم الحاصل
وارتفعت . عضاء الحكومةمن أ% 15، مما يشكل فقط 2009 سنة 5 ثم انخفض إلى 2007 سنة 7إلى 

.  بفضل تدابير التمييز اإليجابي2007سنة % 10,5 إلى 1997سنة % 0,7نسبة النساء في البرلمان من 
  . 2009من القضاة سنة % 19,7وفي السلك القضائي لم تمثل النساء سوى 

جلس األعلى  امرأة ألول مرة في تاريخ المغرب بالم35وفي المجال الديني، تجدر اإلشارة إلى تعيين 
  .للعلماء والمجالس المحلية للعلماء

  تطورات إيجابية لكنها تظل غير كافية: تخفيض وفيات األطفال دون خمس سنوات

 سنوات انخفاضا مهما، وذلك بفضل تحسين ظروف العيش بصفة 5عرف معدل وفيات األطفال دون 
ب النتائج المؤقتة للبحث الوطني عامة وبرامج الوقاية ومحاربة األمراض بصفة خاصة، حيث تراجع، حس

  . في األلف37,9، هذا المعدل إلى 2010-2009الديموغرافي 

 في األلف بين 32,2 أما فيما يخص معدل وفيات األطفال دون السنة، فقد سجل انخفاضا هاما ليصل إلى 
 الهدف، ولبلوغ هذا. 2015 في األلف سنة 19 ، وذلك في انتظار بلوغ هدف2009 ويونيو 2008يونيو 

  .ال بد من مضاعفة الجهود وتوجيهها نحو الوسط القروي

  مجهودات جبارة لتحقيق الهدف: تحسين صحة األم

تبقى النتائج المحصلة غير كافية، حيث تبين النتائج المؤقتة   الملموس المسجل في صحة األم،تقدمرغم ال
 نخفض بشكل ملحوظ، ليسجل، أن معدل وفيات األمهات ا2010-2009للبحث الوطني الديموغرافي 

  %.42 والدة حية أي بانخفاض قدره 100.000لكل   حالة وفاة132

إلى أن انخفاض وفيات األمهات له عالقة وطيدة بمعدل الخصوبة واستعمال وسائل منع  وتجدر اإلشارة
لكل امرأة  طفل 2,36وقد بلغ معدل الخصوبة الكلي . الحمل وتتبع الفحوصات الطبية أثناء الحمل والوالدة

. 2004سنة % 63وارتفع معدل استعمال وسائل منع الحمل إلى . 2004 سنة 2,47 مقابل 2008سنة 
  .2010-2009سنة % 80وفيما يخص االستشارة الطبية قبل الوالدة، فقد ارتفعت إلى 

حدي يظل داء السل الت :وحمى المستنقعات وأمراض أخرى) السيدا(محاربة داء فقدان المناعة المكتسبة 
  األكبر أمام تحقيق هذا الهدف

سنة % 0,11 أن نسبة انتشار داء فقدان المناعة المكتسبة في المغرب قد استقر في حدود تجدر اإلشارة
وقد عرفت نسبة . في السنوات المقبلة% 0,12، ومن المتوقع أن تستقر هذه النسبة في حدود 2010

وترتفع نسبة انتشار الفيروس . 2000مل منذ سنة حاملي الفيروس شبه استقرار في صفوف النساء الحوا
  ).لدى محترفات الجنس% 3و% 2ما بين ( في صفوف المجموعات األكثر عرضة لإلصابة 

 رغم 2004 وفيما يخص حمى المستنقعات، فقد تحقق الهدف ولم تسجل أي إصابة بالمرض منذ سنة 
أما داء السل، فال يزال يمثل مشكلة . ةاحتمال عودته وظهوره من جديد بسبب الهجرة وانتقال الساكن

منها تخص الفئة العمرية % 70، 2009 إصابة جديدة سنة 25.530صحية بالمغرب، إذ تم اإلبالغ عن 
  . سنة15-45
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  ضرورة تكثيف الجهود لرفع التحديات البيئية: ضمان بيئة مستدامة 

فع معدل الولوج للماء الشروب في العالم مكنت الجهود المبذولة لتزويد السكان بالماء الصالح للشرب من ر
وعلى العكس من ذلك، يشهد مجال التطهير السائل . 2009سنة % 90 إلى 1994سنة % 14القروي من 

حيث بلغ المعدل العام للربط بشبكة الصرف . تأخرا كبيرا بالنظر إلى حاجيات البالد في هذا المجال
  .2009سنة % 88,4الصحي بالمناطق الحضرية نسبة 

 وحدة سكنية من دور 146.200 معالجة 2009وفي مجال محاربة السكن العشوائي، تمت إلى نهاية 
. 2010 مدينة بدون صفيح سنة 40كما تم اإلعالن عن ". مدن بدون صفيح"الصفيح في إطار برنامج 

كلفة  ب2009 سنة  أسرة من برنامج ترميم المساكن اآليلة للسقوط19.036وفي نفس اإلطار، استفادت 
   . مليون درهم333إجمالية بلغت 

  ضعف اإلعانة العمومية للتنمية: إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية

بلغت اإلعانة العمومية للتنمية المقدمة من طرف أعضاء لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون 
مقارنة % 10ما يشكل زيادة بنسبة ، وهو 2008 مليار دوالر أمريكي سنة 119,8والتنمية االقتصادية 

من الدخل الوطني الخام للدول المتقدمة، وهي نسبة تبقى ضئيلة مقارنة % 0,3، ومثلت 2007مع سنة 
 اعتمادا 2008وقد أظهر البحث الثاني لتتبع مؤشرات فعالية اإلعانة لسنة . )%0,7 (بالهدف المنشود

 مليار 2,27يث قدر المبلغ اإلجمالي لهذه اإلعانة بنحو ضعيفا للمغرب على المساعدة العمومية للتنمية، ح
  .2007دوالر أمريكي سنة 

 مليون دوالر في إطار 697,5 على اتفاق لالستثمار بمبلغ 2007 فقد وقع المغرب سنة ،وبالرغم من ذلك
 من ويهدف هذا البرنامج إلى تحفيز النمو االقتصادي عبر الرفع. (MCA)" حساب تحدي األلفية" ج مبرنا

ومن شأنه أن يعزز بعض القطاعات الواعدة . اإلنتاجية وتحسين التشغيل في القطاعات ذات قدرات عالية
  .والتي تمكن من توفير مناصب شغل خصوصا قطاعي الفالحة والصيد البحري

وتجدر اإلشارة أيضا أنه في سياق التزامات المغرب في إطار إعالن باريس، تبنت وزارة االقتصاد 
، بتعاون مع برنامج األمم المتحدة للتنمية وبتمويل من التعاون اإلسباني والفرنسي، 2008ة سنة والمالي

سيمكن هذا . مشروعا يرمي إلى وضع خريطة لمشاريع التنمية من خالل نظام المعلومات الجغرافية
فير قدر المشروع على المدى القريب مجموعة من الشركاء من الولوج إلى معطيات كاملة وموثوقة وتو

  .أكبر من الشفافية للمساعدات الممنوحة للمملكة

  واالجتماعية االقتصادية التنمية دعائم .4
كما أنه ال يزال تحديات . إن الحفاظ على المكتسبات لم يمكن من تجاوز كل الهشاشات التي تعرفها التنمية

تي يوفرها االقتصاد الن جديدة للتنمية وإن استغالل مواط. أخرى تتعلق بتعويض النقص وسد العجز
واالنتقال إلى الحكامة الجيدة، يبدو أمرا مستعجال في مناخ تطبعه العولمة التنمية الخضراء و واعي،االجتم

  .مستدام قادر على خلق فرص الشغلنمو اقتصادي قوي و
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  االقتصاد االجتماعي ومحاربة الفقر .1.4

  حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .1.1.4

المبادرة ، نجحت 2005 ماي 18طالقتها من طرف صاحب الجاللة الملك محمد السادس في منذ إعطاء ان
 في خلق دينامية جديدة وتشجيع انخراط جميع الفاعلين في مجال التنمية البشرية، الوطنية للتنمية البشرية

ج وتقارب حيث أصبحت هذه المبادرة تجربة رائدة في اندما. وذلك من خالل إنجاز العديد من المشاريع
ساهمت في صياغة نموذج للتنمية المستدامة يستوعب بطريقة متناسقة الكثير من بل و ،السياسات العمومية
  .البرامج القطاعية

.  في تحسين ظروف معيشة الساكنة المستهدفةالمبادرة الوطنية للتنمية البشريةباإلضافة إلى ذلك، ساهمت 
 والذي أظهر تراجع معدل الفقر من ،2007-2006 ألسرامعيشة  مستوى لوطنيال وهو ما أكده البحث

  .بالجماعات القروية المستهدفة من طرف المبادرة %21 إلى 36%

 حسب التقرير الذي أنجزه المرصد ،أما فيما يخص المشاريع المنجزة في إطار المبادرة، فيمكن تصنيفها
، إلى ثالث أقسام 2008-2005 بين سنتي ريةالمبادرة الوطنية للتنمية البشالوطني للتنمية البشرية لتقييم 

، ومشاريع التنمية االقتصادية ...)الصحية والمدرسية واالجتماعية والرياضية( مشاريع التجهيز :أساسية
ومشاريع البنيات التحتية وتحسين ظروف العيش ...) الفالحة واإلنتاج والخدمات والنقل والتكوين المهني(
وقد تم تمويل هذه المشاريع على التوالي بنسب ...). دعم الجماعات المحليةالبنيات التحتية والبيئة و(

 %13عالوة على ذلك، مثلت األنشطة المدرة للدخل .  من ميزانية المبادرة%22,4 و%24,5 و53,1%
 %68,7 مليون درهم، خصصت منها نسبة 457من المشاريع المنجزة في إطار المبادرة بتمويل بلغ 

  2010.-2005 في المتوسط خالل الفترة %40بلغت الرافعة المالية و .للمجال القروي

استثمار بلتنمية لع و مشر22.034ن شخص من  مليو5,4 استفاد قرابة 2010-2005وخالل الفترة 
 . مليار درهم7,8  بما يقاربالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ساهمت فيه  مليار درهم13 إجمالي بلغ

 مشروع 9.038ع حسب برامج المبادرة هيمنة مشاريع البرنامج األفقي البالغ عددها يبين تقسيم المشاريو
، تليها %53 مليون درهم ساهمت فيها المبادرة ب 3.890 مما تطلب تعبئة مبلغ 2010 و2005بين 

 مليون 2.561ممولة بحوالي   مشروع6.836بنحو القروي  وسطبرنامج مكافحة الفقر في المشاريع 
بالوسط الحضري من  االجتماعي قصاءمكافحة اإلمكن برنامج %. 77ة للمبادرة بلغت درهم بمساهم

فيما أما . منها% 52 مليون درهم شكلت نسبة المبادرة 3.860 مشروع بغالف مالي بلغ 4.024 إنجاز
 66% مليون درهم 2.688 مشروع بتكلفة بلغت 2.136 تم إنجازفقد ، هشاشةال مكافحة يخص برنامج

  .ادرةللمب منها

 )2010-2005 ( حسب المبالغ والبرامجالمبادرة الوطنية للتنمية البشريةتقسيم مشاريع  : 33 مبيان

9038 4024 6836 2136

3890,0 3860,6 2561,4 2688,6

2050,1 2003,5 1965,3 1782,0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

عدد المشلريع

المبلغ اإلجمالي (بمليون درهم)

مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية
البشرية (بمليون درهم)

برنامج أفقي محاربة االقصاء االجتماعي في المجال الحضري محاربة الفقر بالمجال القروي محاربة الهشاشة

   المصدر  : المنسقية الوطنية للمبادرة الوطتية للتنمية البشرية 
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ارتفاع  :من استخالص النتائج التاليةلمبادرة الوطنية للتنمية البشرية  متعلقة باالنطباع حول ادراسةمكنت 
 2005 بين سنتي %55,7لى إ %19,8ث انتقلت هذه النسبة من  حي،نسبة األفراد الملمين بالمبادرة

 تصور إيجابي لدور المبادرة الوطنية للتنمية تقريبا عن وقد عبر جميع األشخاص المستجوبين. 2008و
بانخراط الساكنة في المقاربة  فيما يتعلق و.منهم يعتقدون أن المبادرة أمر ضروري %92,5البشرية إذ أن 

 نع %81,3 الدولة، ولالنخراط في مجهودات هم عن استعداد المستجوبينمن% 92,3عبر ، التشاركية
  .في إطار المبادرة للمشاركة في تنفيذ مشروع هماستعداد

وبعد ، 2009خالل شهر يوليوز  بمناسبة خطاب العرش الموجه إلى األمة وتنفيذا للتوجيهات الملكية
 الوطنية للتنمية البشريةلجنة اإلستراتيجية للمبادرة ، تقوم ال2010-2005االنتهاء من المرحلة األولى 

 المرصد وعالوة على ذلك، وضع. 2015-2011  للمبادرةالمرحلة الثانيةبإعداد األرضية إلطالق 
مثل تطوير أدوات التقييم، وإعداد دراسات دا يرتكز على محاور أساسية  نهجا جديالوطني للتنمية البشرية
   .، وتطوير آليات الشراكة والتواصل نظام متطور ومنفتحوضععن التنمية البشرية، و

 خصوصية األنشطة العتباربعين اخذ  األالوطنية للتنمية البشريةمشاريع المبادرة  إعداد عندوينبغي 
 .جماعية التنمية الاتخططممع مختلف البرامج القطاعية وستمراريتها وتكاملها ا ، مع ضمانالمبرمجة

  لتنمية المحلية والجهوية ادعم لاعي إنعاش االقتصاد االجتم .2.1.4

 في ظل مناخ مالئم لنمو التجارة ي يجب تنميتهالنمو االقتصادلفرصة حقيقية  يشكل االقتصاد االجتماعي
 الحالية تحدياتالفي ظل  مناسبا  بديالمما يجعله بالتالي... والفالحة العضوية المحليةالعادلة والمنتوجات

  .لعولمة واقتصاد السوقل

يمكن أن  كما . من الساكنةعوزةمالفئات اللفائدة لمناصب الشغل والدخل  احقيقي مصدرا  القطاعابر هذويعت
األساسية  والخدمات توفير الموارد توزيع أفضل للثروات ومن خالليشكل عامال مهما للتنمية البشرية 

  . للفاعلين خصوصا في مجال الحماية االجتماعيةبشكل عادل

.  الجهاتمؤهالتو جتماعي أيضا قاطرة للتنمية المحلية عندما يرتكز على مواردويعتبر االقتصاد اال
وهكذا، تمكن مقاوالت االقتصاد االجتماعي من توفير فرص الشغل والثروات في مناطق جغرافية مهمشة 

 تساهم في دعم التضامن والسلمكما .  وغير مستقطبة للمستثمرين التقليديينتتوفر على أنشطة صناعية ال
  ).معاقينوشباب  ونساء( في المجتمع  ومقصيةاالجتماعي عبر إدماج مجموعات مهمشة

  وضعية االقتصاد االجتماعي والتضامني في المغرب .1.2.1.4

  .التعاونيات والجمعيات والتعاضديات: يتكون االقتصاد االجتماعي في المغرب من ثالث مكونات 

  25القطاع التعاوني

.  منخرط362.578 تعاونية وأزيد من 7.140اليير درهم ويضم  م7يبلغ رقم معامالت القطاع حوالي 
وهكذا، انتقل عدد التعاونيات . وهي أرقام في ارتفاع متواصل منذ انطالق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

  .2009 سنة 610 إلى 2006 سنة 364المحدثة من 

 %64كبيرا في قطاعات الفالحة ورغم أن التعاونيات تغطي جميع المجاالت، إال أنها تعرف تركيزا 
فيما يعرف قطاع الخدمات تمثيلية ضعيفة بالرغم من توفيره . %12 والصناعة التقليدية %15 والسكن

  . في قطاع السياحةاننشطت فقط نات هناك تعاونيعلى سبيل المثال،ف. عاليةلمناصب شغل وقيمة مضافة 

  
                                                 
 

أكتوبر  5 في 83-24القانون رقم ." التي يحتاجونها مقاولة إلنتاج السلعة أو الخدمة إنشاءدانيين من أجل أفراد يلتقي بموجبه جمع ت "يالتعاونية ه 25
1984. 
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 2008اعي للتعاونيات بالمغرب في التوزيع القط  :34 مبيان

قطاعات أخرى
4,0%

الصيد البحري
1,0%

أركان
الغابات2,0%

2,0%

الصناعة التقليدية
12,0%

السكن
15,0% الفالحة

64,0%

مصدر المعطيات  : مكتب تنمية التعاون    
  

وبالنسبة . وفي القطاع الفالحي، ينحصر دور التعاونيات في التزود بالمواد األولية وبيع المواد النهائية
 هم منتجون للبضائع والخدمات فيما توفر لهم التعاونيات المناخ نخرطونلتعاونيات الصناعة التقليدية، فالم

  .المالئم لممارسة عملهم

 متبوعا بالقطاع الفالحي %77نحو المرتبة األولى ب حيث األموال المستثمرة، يأتي قطاع السكن في ومن
  .2005 خالل سنة %20حوالي ب

 منخرط في 20.000وتتركز هذه التعاونيات التي تضم . %12ويصل معدل التعاونيات النسوية إلى 
  .قطاعات الفالحة والصناعة التقليدية ومنتجات األركان

وهكذا، ورغم أن . كس توزيع عدد المنخرطين والتوزيع القطاعي للتعاونيات على الصعيد المحليوينع
 يةالشرقالجهة القطاع التعاوني يغطي مختلف جهات المملكة، فإن جهات سوس ماسة درعة ودكالة عبدة و

  . من تعاونيات البالد%39ومكناس تافياللت تضم 

  2008لتوزيع الجهوي للتعاونيات بالمغرب في ا : 35 مبيان

0100200300400500600

سوس - ماسة - درعة
دكالة - عبدة
الشرق
مكناس - تافياللت
الرباط - سال - زمور - زعير
مراكش - تانسيفت - الحوز
الشاوية - ورديغة
طنجة - تطوان
الغرب - الشراردة - بني حسن
تادلة - أزيالل
تازة - الحسيمة - تاونات
الدار البيضاء الكبرى
فاس - بولمان
كلميم - السمارة
العيون - بوجدور - الساقية الحمراء
وادي الذهب - الكويرة

مصدر المعطيات  : مكتب تنمية التعاون    
  

   26قطاع الجمعيات

 جمعية تنشط في مجموعة من المجاالت خصوصا القطاع 50.000يضم قطاع الجمعيات بالمغرب 
  ).%22(والثقافي ) %21(واالجتماعي ) %22(االقتصادي والتنمية المحلية 

                                                 
 

 في 376-58-1قانون رقم ."  تقاسم األرباحغير معرفتهم أوأنشطة ،بشكل دائمو تقاسم، يتم بموجبه ،أو أكثربين فردين ذاتيين اتفاق  "ي هجمعيةال 26
 .1958 نوفمبر 15
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  2008ب النشاط المزاول في تقسيم الجمعيات حس : 36 مبيان
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   مصدر المعطيات  : مكتب تنمية التعاون 
  

   27القطاع التعاضدي

 أكثر من وينشط.  تتركز في القطاع العمومي مؤسسة50 ما يفوقيضم القطاع التعاضدي في المغرب 
 وخصوصا في مجاالت يةالتعاضدالضمانات  منها في مجال %43نصفها في مجال التغطية الصحية و

 ضم القطاع ثالث تعاضديات للتأمين خصوصا في الفالحةوي.  البحريالصناعة التقليدية والنقل والصيد
(MAMDA) والنقل(MATU).  

  إكراهات االقتصاد االجتماعي والتضامني بالمغرب 

يعاني قطاع االقتصاد االجتماعي والتضامني بالمغرب من مجموعة من االكراهات التي تعيق تقدمه 
  :وهي معيقات ذات طابع . دناومساهمته في النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية ببال

  ...تعدد المتدخلين وضعف التنسيق بين البرامج: ياتمؤسس •

  . والناشطين في هذا المجال والمساطر لالقتصاد االجتماعياألنظمةيجب مالءمة : قانوني •

  .صعوبة الحصول على التمويل:  مالي •

 والدعم ليات التكوينعمكذا في  و،قلة الكفاءات في مجال التسيير والتسويق : تسييري ومهني •
 .واالستشارة

  فرص نمو اقتصادي واجتماعي ومحلي: االقتصاد االجتماعي والتضامني  .2.2.1.4

وتشكل بذلك . تساهم مؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامني في التنمية المحلية عبر عملها الميداني
ؤسسة اقتصاد  م200.000ففي فرنسا تساهم أكثر من . محركات لخلق الثروة وتوفير فرص الشغل

وفي بلجيكا يشغل االقتصاد  . من فرص الشغل المأجور بالبالد%9اجتماعي في توفير أكثر من 
  . من الناتج الداخلي الخام%5نحو  من المأجورين بالبالد ويساهم ب%11,5االجتماعي 

ى  فقط من المأجورين بمؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامني والتي تبق%1وفي المغرب، يشتغل 
ومن شأن رفع المعيقات التي تواجه هذا القطاع أن تمكنه من لعب دور هام . مساهمتها في النمو محدودة

  .ةالمؤهالت المحليفي محاربة البطالة والفقر والهشاشة وكذا تعزيز 

                                                 
 

اون لتعالتضامن وامصلحة أسرهم يشمل  لتهم أومصلح، تقوم بعمل لا هي مجموعة غير ربحية والتي، من خالل مساهمات أعضائهتعاضديةال 27
 .1963نوفمبر  12في  587-57-1 القانون رقم. " تغطية المخاطر المحتملة على اإلنسانل الرامي



 وطني الإنجازات االقتصاد :ني الجزء الثا

 95

 المدرة األنشطة بإطالق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ودعم برامج تشجيع اإلرادةوقد تم تعزيز هذه 
وكالة التنمية و الوطني اإلنعاش(لدخل بالنسبة للعديد من المؤسسات العاملة في مجال االقتصاد االجتماعي ل

 الشمالية األقاليم ووكالة تنمية ، الجنوبيةاألقاليم ووكالة تنمية ،وكالة التنمية االجتماعية للشرقواالجتماعية 
  ).ومنظمة التنمية والتعاون

تيجيات القطاعية للتنمية المطبقة على المستوى الوطني فرصا حقيقية في فضال عن ذلك، توفر االسترا
  :مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني عبر تثمين الثروات والكفاءات خصوصا في مجاالت 

مرافقة وتأطير ( األخضر للفالحة التضامنية المغرب من مخطط ة الثانيدعامة تم تخصيص ال:الفالحة  •
  ).ا في المناطق النائيةالفالحين الصغار خصوص

  .يتقليد إطالق برنامج دعم الصيد ال:الصيد  •

 لالستقبال إنجاز وتهيئة محطات الوطنية على تنمية السياحة القروية عبر اإلستراتيجية تنص :السياحة  •
  .السياحي تنشطها مؤسسات االقتصاد االجتماعي

 على ضرورة مصاحبة 2015ؤكد رؤية  موازاة مع سياسة دعم كبار المنتجين، ت:الصناعة التقليدية  •
  ).الصناع التقليديون الفرديون والمقاوالت الصغيرة جدا(صغار المنتجين 

 كما تحتل منتوجاتها . توفر هذه القطاعات مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة،على المستوى الوطنيو
لتوجه الحالي في ظل اسبا وعلى المستوى الدولي، يعتبر المناخ منا. مكانة هامة في الصادرات المغربية

  . مما يدعم فرص بالدنا في هذا المجال،الذي يدعم التجارة العادلة والفالحة العضوية والمنتوجات المحلية

   بالمغرب  والتضامنيمشروع استراتيجية لتطوير مبادرات االقتصاد االجتماعي .3.2.1.4

 على  الدولةي يتوفر عليها، عملت التالمؤهالتبهدف تدعيم قطاع االقتصاد االجتماعي والتضامني وتثمين 
  .إعداد مشروع استراتيجية خاصة

 المشروع، عبر دعم العمل العمومي، إلى تعزيز أداء القطاع سواء على الصعيد االقتصادي  هذاويهدف
 اإلقصاء، وكذا على مستوى محاربة 2020عبر مضاعفة مساهمته في الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 

وقد تم أخذ البعد .  منصب شغل جديد100.000اقتصادي خصوصا عبر إحداث والتهميش السوسيو
  . المحلية وتثمينهاواإلمكانياتالمحلي بعين االعتبار عبراتخاذ تدابير ترتبط بالحفاظ على الثروات 

  :ويرتكز مشروع االستراتيجية على سبع محاور أساسية 

 والتضامني عبر اتخاذ تدابير خاصة تدعيم إمكانيات الفاعلين في مجال االقتصاد االجتماعي •
  ؛لمصاحبتهم في إحداث مقاوالتهم والتكوين في مجال التدبير والتسيير

 منتوجات االقتصاد االجتماعي والتضامني عبر اتخاذ تدابير تهم على الخصوص  وترويجتثمين •
 ؛اإلبداعالتسويق وتطوير 

على المستوى الوطني والجهوي تطوير سوق منتوجات االقتصاد االجتماعي عبر تنظيم معارض  •
 ؛وتشجيع التسويق المنتظم

 المؤسساتية اآللياتمالءمة  عن طريق تخفيف شروط إحداث وتطوير مؤسسات االقتصاد االجتماعي •
كراهات اإل مختلف تخطيوضمان انسجام العمل العمومي و من أجل تشجيع المبادرة والقانونية

 وإحداث وسائل تمويل حديثة يسهل ولوجها من طرف  القطاعات المعنية التي تعرفهاخصوصياتالو
 ؛الفاعلين في هذا القطاع

 وذلك بفضل إدماج البعد المحلي في في كل أنحاء المملكةتشجيع مبادرات االقتصاد االجتماعي  •
 ؛مخططات التنمية المجالية المندمجة
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والتضامني وذلك توسيع مجال التغطية الصحية ليشمل الفاعلين في قطاع االقتصاد االجتماعي  •
 أو التعاضديات  متخصصة مثل التأمينات الصغرىو إحداث أنظمةأ الحالية األنظمةبإدماجهم في 

 ؛المجتمعية

الذي من شأنه أن  إحداث مرصد لالقتصاد االجتماعي  عن طريق والشراكةاإلستراتيجيةتطوير اليقظة  •
أخيرا، سيمكن توسيع الشبكات الوطنية و.  والبحث في مجال برامج الشراكة مع الجامعاتاإلبداعدعم ي

 . من تسهيل تبادل الخبرات والتجارب وكذا آليات التدبير والتسويقواألجنبية
ويمكن إغناء هذا المشروع من طرف كل الفاعلين في المجال االقتصادي الوطني قبل تقسيمه إلى تدابير 

بها وذلك بهدف الوصول إلى عمل  المرتبطة واآلجالملموسة حسب مخطط عمل يحدد دور كل الفاعلين 
  .عمومي متناسق ومنسجم

  فرص للتنمية: النمو األخضر  .2.4

يتطلب تفعيل دينامية النمو األخضر اتخاذ تدابير مالئمة لذلك، نموذجا جديدا للتنمية يعمل على إدماج 
ق التنمية  المتعلقة بالبيئة على جميع المستويات المتعلقة بالتنمية وسيساعد الدول على تحقيالقضايا

  .المستدامة وتقليص انبعاث غازالكاربون

وهكذا، ومن أجل تحقيق استغالل أمثل للموارد الطبيعية وتسيير أفضل لألمالك المشتركة، يهدف النمو 
 وكذا االستعمال المتزايد ،األخضر إلى تحسين الفعالية الطاقية خصوصا في مجاالت الطاقة والسكن والنقل

 من الحاجيات عن طريق %10حية والشمسية بهدف النجاح في الوصول إلى توفير للطاقات المتجددة الري
  .2012الطاقات المتجددة في أفق سنة 

وسيتم تحقيق ذلك بفضل االستغالل األمثل لإلمكانيات الهائلة التي يتوفر عليها المغرب في مجال الطاقات 
  .ات السامةالمتجددة وتحسين الفعالية الطاقية والحد من انبعاثات الغاز

  اإلطار المؤسساتي والتنظيمي والمالي .1.2.4

أصبح المغرب يتوفر على إطار مؤسساتي وتنظيمي ومالي مالئم للبيئة، ويعتبر بذلك سوقا مالئمة لمجال 
: ولتحقيق هذا الهدف تم اعتماد سياسة بيئية تجمع بين ثالث مقاربات. األعمال في االقتصاد األخضر

ضي التزام جميع جهات المملكة والثانية تشاركية تستلزم إدماج مختلف الفاعلين المقاربة األولى مجالية تقت
  .االقتصاديين وجمعيات المجتمع المدني والثالثة تتعلق بالبرامج وتشجع تنفيذ مشاريع بيئية

وهكذا، عملت السلطات العمومية على تعزيز الترسانة القانونية عبر إصدار خمس قوانين تتعلق بالماء 
 وكذا ، البيئة والقانون المتعلق بدراسة التأثيرات البيئية والقانون المتعلق بمحاربة تلوث الهواءوحماية

  .القانون الخاص بتدبير النفايات والتخلص منها

وفي نفس اإلطار، تمت الموافقة على العديد من البرامج الخاصة بالبيئة والتنمية المستدامة خصوصا 
دمة والبرنامج الوطني للتأهيل البيئي للمدارس ا المياه العطهيرالسائل وتالبرنامج الوطني للصرف الصحي 
  .القروية وبرنامج تطهير حوض سبو

كما تمت الموافقة على العديد من االستراتيجيات في مجال البيئة منها البرنامج الوطني لمحاربة االحتباس 
  .رنامج وطني للبيئة لحماية البيئة المتفرعة إلى بةالحراري واإلستراتيجية الوطني

وإذا كان المغرب قد وضع العديد من اآلليات القانونية لحماية الموارد الطبيعية خصوصا الماء والغابات 
  .والموارد البحرية، فإن تطبيق هذه النصوص الزال يعرف بعض التأخير

سياسات واستراتيجيات يشكل الحجر األساس في " الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة"كما أن اعتماد 
وقد مكن هذا الميثاق من التركيز على أولويات التنمية االقتصادية واالجتماعية والحفاظ . التنمية المستدامة

  :ويهدف هذا الميثاق إلى . على البيئة والتنمية المستدامة



 وطني الإنجازات االقتصاد :ني الجزء الثا

 97

مغربية في إطار  الحفاظ على البيئة هاجسا أساسيا للساكنة ال يصبحخلق دينامية جديدة والتأكيد على أن •
  ؛مسلسل التنمية المستدامة للمملكة

التذكير بالمبادئ األساسية للتنمية المستدامة والبيئة والتي يعتبر تطبيقها عامال أساسيا لتدعيم مكتسبات  •
 ؛بالدنا

 بهدف أخذ الجانب البيئي بعين االعتبار كل لكافة المواطنينتحديد المسؤوليات الشخصية والجماعية  •
 .ط الذي يمارسهحسب النشا

 مرصدا جهويا للبيئة مكلفا بإعداد تقارير سنوية حول 16وقد صاحب الميثاق الوطني للبيئة إحداث 
كما يشمل الميثاق . الوضعية البيئية وضمان تتبع الوضعية البيئية وتصحيح األوضاع الخاطئة المحتملة

كما اتخذت . اظ على الموارد الطبيعية كالغابات ومحاربة تلوث الهواء والحف،تصنيف المجاالت المفتوحة
 كإحداث مطارح جديدة للنفايات ومراقبة محطات ،بالدنا تدابير أخرى بهدف االستجابة للمعايير البيئية

 .دمةامعالجة المياه الع

  البعد البيئي في االستراتيجيات القطاعية .2.2.4

غرض تحقيق مردود أفضل على  إلى إعادة تكييف المقاوالت والبنيات التحتية باألخضريهدف االقتصاد 
مستوى الموارد الطبيعية واالستثمارات في الرأسمال البشري واالقتصادي مع تقليص االنبعاثات من 

  .الغازات واستعمال موارد أقل وبالتالي نفايات أقل

   الفالحة والماء والتطهير .1.2.2.4

ات المناخية وارتفاع أسعار اعتبارا للمشاكل التي أصبح العالم يعرفها في مجال األمن الغذائي والتغير
 الفالحية عبر اعتماد مخطط المغرب ةستراتيجياإل مراجعة  إلىلمغربعمد االمنتوجات الفالحية، 

ويراهن هذا المخطط، في شقه المتعلق بالتدبير المستدام للموارد، على تحسين الخدمات المتعلقة . األخضر
والزراعات التي ال تستهلك كميات كبيرة من الماء بمياه الري وتشجيع تقنيات الري المنخفضة التكلفة 

 هكتار من السقي على السطح وبالرش 550.000إنجاز مشروع تحويل (وتنفيذ البرنامج الوطني للري 
  ).المقبلة إلى السقي بالتنقيط خالل العشر سنوات

  قطاع الطاقة .2.2.2.4

 كما يعرف إنتاجا ضعيفا للطاقة ، شبه كلي على االستيراد لتلبية حاجياته من الطاقةبشكليعتمد المغرب 
  . وكذا النمو المتواضع للطاقات المتجددة، المنخفضللجهداألولية واالستعمال المكثف 

سواحل (ويتوفر المغرب على إمكانيات مهمة في مجال الطاقات المتجددة خصوصا الطاقة الريحية   
متار في الثانية وبقدرة إنتاج  أ8 كلم مع هبوب رياح منتظمة وبسرعة متوسطة تبلغ 3500ممتدة على 

 5 ساعة مشمسة في السنة وبمعدل 3000(وكذا الشمسية )  ميكاواط في األقاليم الجنوبية6000تعادل 
  ). موقع قابل لالستغالل200(وكذا المائية ) اليوم/المتر المربع/ ساعةكيلووات

رفع مساهمتها في تلبية حاجيات وترتكز إستراتيجية الطاقة الجديدة على تطوير الطاقات المتجددة بهدف 
 وكذا دعم الفعالية الطاقية في قطاعات الصناعة ،2020 في أفق سنة %42بالدنا من الكهرباء إلى 

كما تهدف هذه اإلستراتيجية إلى تدعيم إمكانيات اإلنتاج وكذا رفع حصة الفحم الطبيعي . والشغل والسكن
 .والغاز الطبيعي في اإلنتاج

ويمول هذا الحساب . 2009لي، تم إحداث حساب خاص في إطار قانون المالية لسنة وعلى المستوى الما
 مليون دوالر من 200 مليون دوالر مولت بهبات أجنبية و800الخاص بتطوير الطاقة بمليار دوالر منها 

ويهدف هذا الحساب إلى دعم المقاوالت في مجال الخدمات المتعلقة بالطاقة . طرف صندوق الحسن الثاني
  .وكذا الدراسات والمساعدة التقنية
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فرصة جيدة لتحقيق نمو مع انبعاثات قليلة للكربون :  للطاقة الشمسيةالمخطط المتوسطي:  2 إطـار
  بالنسبة لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

ويسند لهذا المخطط .  من أجل المتوسط تطوير المخطط الشمسي المتوسطي في إطار المشاريع األساسية لالتحاديندرج
 ).2020يكاواط سنة ج 20( تطوير محطات شمسية جديدة تنتج الطاقة اعتمادا على الطاقات المتجددة

 على القدرة على تطوير المشاريع المنتجة للفعالية الطاقية 2010-2009ويراهن المخطط، الذي ترأسه مصر وفرنسا خالل 
ويحظى المغرب بحصة مهمة من مشاريع المخطط بالنظر إلى ).  تمت الموافقة عليها50في العالم منها   مشروع130(

الحيوي، الطاقة الريحية،  الغاز( وكذا الوضع الجيوسياسي ،المزايا التي يتوفر عليها على مستوى تنوع ودقة المشاريع
  .ب نقطة نقل للطاقة نحو االتحاد األوروبيوباالضافة إلى االستهالك المحلي، سيكون المغر...). الطاقة الشمسية والحرارية

  قطاع النقل .3.2.2.4

 من الساكنة النشيطة في الوسط الحضري %10 من الناتج الداخلي الخام ويشغل %5يمثل قطاع النقل
وتتمثل أهم التدابير المتخذة .  من الموارد النفطية%34 من الطاقة على المستوى الوطني و%24ويستهلك 

يد الكربون في تحسين الفعالية الطاقية لألسطول الوطني لوسائل المواصالت لتقليص انبعاثات ثاني أكس
  .البرية وكذا السكك الحديدية

   قطاع البناء  .4.2.2.4

تتعلق التدابير المتخذة من قبل وزارة اإلسكان والتعمير والتهيئة المجالية بخصوص الفعالية الطاقية 
وقد تم تعزيز اإلطار التنظيمي عبر المساهمة . ظيميوالطاقات المتجددة باإلطار االتفاقي وكذا اإلطار التن

في إعداد مشروع القانون المتعلق بالفعالية الطاقية والطاقات المتجددة الذي تم إعداده من قبل وزارة الطاقة 
 بين هذه الوزارة ووزارة ، دورية مشتركةمن خالل 2008 نونبر 6والمعادن والماء والبيئة والتوقيع في 

عمير والتهيئة المجالية تتعلق بإدماج الطاقات المتجددة وتقنيات االقتصاد في الطاقة في اإلسكان والت
مشاريع التهيئة والبناء وإحداث لجنتين تقنيتين للعزل الحراري والبناء المستدام وذلك بهدف إعداد 

  .مرجعيات تقنية تهم الفعالية التقنية للمواد المستعملة والبناء المستدام للبنايات

  اع تدبير النفاياتقط .5.2.2.4

مكنت الجهود المبذولة في مجال تدبير المناخ الحضري والشبه حضري من تحديد برنامج وطني للصرف 
  : الصحي يرتكز على محورين

.  ماليين نسمة10 والذي يرتكز على تأهيل الصرف الصحي لفائدة لالبرنامج الوطني للتطهير السائ •
كما . لة في الفالحة وسقي المساحات الخضراء ومالعب الكولفكما ستتم إعادة استعمال المياه المستعم

وتقدر .  هكتار60.000بمساحة إجمالية تقدر بـ ستمكن المياه المصفاة من خلق مشاريع سقي صغيرة
 . مليار درهم43تكلفة اإلجمالية لهذا البرنامج بنحو ال

 من تجميع ومعالجة %90سبة  إلى ن2021 في أفق ،البرنامج الوطني للنفايات المنزلية الذي يصبو •
النفايات المنزلية وتعميم النفايات المراقبة إلى جل التجمعات السكانية، وذلك بتنظيم وتشجيع فرع قطاع 

  . مليار درهم37وتبلغ تكلفة هذا البرنامج . الفرز وإعادة االستعمال والتثمين

  المنظومة المالية التي وضعها المغرب لفائدة القضية البيئية

اإلمكانيات المالية الوطنية مثل الصندوق الوطني على المستوى المالي، يمكن للشركات االعتماد على 
 بفضل ،ويتوفر المغرب.  وكذا ميكانيزم التنمية النظيفة،للبيئة، وصندوق الحد من التلوث الصناعي

ع المتنوعة هذا الميكانيزم على مجموعة من المؤهالت مكنته من تطوير عدد من المشاريفي انخراطه 
 مكانة مهمة إلى جانب الدول النامية والرائدة في ميكانيزم التنمية النظيفة على الصعيدين اإلفريقي هءوتب

  .والعربي
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نبعاث غاز في التنمية النظيفة تمكن من خفض ا  مشروعا52ومن بين النتائج المحققة تطوير حقيبة من 
 مشاريع مسجلة على مستوى الهيئة 5كما توجد ن طن سنويا،  ماليي7ثاني أكسيد الكاربون بحوالي 

  . مشروعا آخرا في وضع جد متقدم22 والتنفيذية لميكانيزم التنمية النظيفة لألمم المتحدة

  مسار االقتصاد األخضر بالمغرب

  : استغالل الفرص التي يتيحها االقتصاد األخضر يجب أجلمن

 فروع القطاعات ذات األولوية بالمغرب في وضع األسس األولى للنمو االقتصادي األخضر عبر تحديد •
 هذا المجال وجعل مخططات النهوض ترجح االقتراحات النظيفة؛

دعم اإلطار التحفيزي من أجل االنتقال إلى االقتصاد األخضر عن طريق تشجيع االستثمارات  •
يق الخضراء بتقديم تحفيزات ضريبية لصالح الشركات واألسر وكذلك عن طريق وضع وسائل للتسو

 مثل فرض ضرائب على الملوثين والنفايات؛

ات كتدبير دعم اإلطار المؤسساتي والتنظيمي والتحفيزي من أجل إدماج معايير بيئية في بعض القطاع •
  التطهير السائل والصلب، والسكن اإليكولوجي، والسياحة المستدامة والنقل؛الماء، و

  ؛رفع االكراهات المرتبطة بالتمويل وباليد العاملة •

 ؛تشجيع أنشطة البحث والتنمية وذلك لفائدة اإلبداع األخضر •

تدعيم التنافسية الخضراء عبر استغالل التبادل الحر إلنتاج واستغالل التقنيات الخضراء وتعزيز  •
مسلسل التعاون والتنسيق وتبادل المعرفة والتجارب بين بلدان المتوسط في مجال حماية البيئة على 

 ؛فة خصوصاالعموم والتقنيات النظي

 .المسؤولية االجتماعية للشركات والبيئة "فيما يخصتشجيع الشركات على اعتماد المعايير الدولية  •
شغل في مجاالت التنوع العضوي، ومحاربة آثار للوخلق فرص  ومن المنتظر أن يتم توفير فرص استثمار

 شهد االقتصاد تحوال مهما  وذلك بفضل االقتصاد األخضر، حيث،االحتباس الحراري، والبناء المستدام
وهو ما يتطلب تغييرا . نحو نوع جديد من الصناعة يرتكز على الطاقات المتجددة والفعالية الطاقية العالية

وفي ظل ذلك، يجب على المقاوالت المغربية استغالل الفرص . في ردود فعل المستثمرين والحكومات
مستدامة وإدماج متطلبات جديدة في مجال البيئة في  ةنشطأالتي يتيحها االقتصاد األخضر والتحول نحو 

  .استراتيجيات التنمية الخاصة بها

   للتنمية رافد أساسيالحكامة الجيدة  .3.4

 البنية المؤسساتية للنمو .1.3.4
، عمد االجتماعية واالقتصاديةوعيا منه بأهمية الدور الذي يلعبه النظام المؤسساتي السليم في التنمية 

وقد تم تعزيز هذه . نينيات على إطالق برامج وأوراش إصالحات اقتصادية واسعةالمغرب منذ بداية الثما
اإلصالحات في التسعينيات بإصالحات الجيل الثاني ذات الطابع المؤسساتي والذي يعكس التزام الفاعلين 

  . في البالدالتنميةالتنمويين بتسريع وتيرة 

 النسبية للمناخ مكاسب حيث أن ال،نمو المحليوبذلك فإن النظام المؤسساتي يلعب دورا مركزيا في ال
 قاعدة ، وضع2001 منذ في هذا اإلطار، تم و. التي تحدد بشكل كبير نظام النموهيالمؤسساتي المعتمد 

 لبلدان المتقدمةلفي طريق النمو و ت المؤسساتية للبلدان النامية أومعطيات مرتبطة بالمميزا
(Institutional Profiles Database, IPD). 
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 مع ،المغرب  المجموعة التي ينتمي إليها معرفةمن IPD 2009و قد مكن استغالل قاعدة المعطيات 
ساهمت بشكل إيجابي في  العوامل التي إبرازمع  ،يدةج فيما يخص مستوى النمو والحكامة الترتيبهتحديد 

 من التشخيص مكن هذا كما.  النسبيةمكاسبهن يتحستعزيزها ل األخرى التي يجب هذا الترتيب والعوامل
  .ةمنافس البلدان اللمقارنة مع أهمل وفقا  األساسية الوظائف المؤسساتيةتحليل وضعيته حسب

 لدراسةالتي اعتمدتها ا وللعينة النهائية IPD 2009تقديم لقاعدة المعطيات :  3 إطـار

 بلدا 123تشمل  التي، وAFDو MINEIE وكاالت  بهاتسة قام من خالل دراIPD 2009لقد تم تكوين قاعدة المعطيات 
 بلدا في طريق 99 بلدا متقدما و24يتعلق األمر ب . من الناتج الداخلي الخام العالمي% 99من السكان و% 96 تركز كعينة

 .النمو موزعين على القارات الخمس

 األمن، النظام العام والسيطرة على -2ية،  المؤسسات السياس-1( على تقاطع تسع وظائف أساسية IPD 2009و تنبني 
 تنسيق الفاعلين، الرؤية اإلستراتيجية، -5 حرية عمل األسواق، -4 اإلدارات العمومية، طريقة اشتغال - 3العنف، 
 على االنفتاح -8، االجتماعي تنظيم األسواق والحوار -7 أمن المعامالت والعقود، -6 والمناخ التكنولوجي، االبتكارات

 -2المؤسسات العمومية والمجتمع المدني،  - 1(أربعة قطاعات مؤسساتية  و)االجتماعيين كيةالتماسك والحر- 9رج، الخا
 ).االجتماعية سوق العمل والعالقات - 4 سوق رأس المال، -3أسواق السلع والخدمات، 

اإلتحاد األوروبي خالل الفترة مع دي قتصاشرعوا في تقليص الفارق اال بلدا والذين 40للدراسة من تتكون العينة النهائية 
الحكامة (المجتمع المدني  و والمتعلقة بالمؤسسات العمومية367 متغيرا مؤسساتيا من بين 53 تم اختيار  كما.1991-2008
 ).ACP(ة صر الرئيسيا، وذلك وفقا لنتائج تحليل العن)الحكامة الخاصة (الخدمات وسوق السلع و)وميةالعم

 IPD 2009امة تحليل مؤشرات الحك

الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد على  ومكن تمثيل البلدان حسب مؤشرات الحكامة على المحور األفقي
 المجموعة المتوسطة ،)1G( المجموعة المرجعية : المحور العمودي من تحديد أربع مجموعات رئيسة

 ).4G (ى حكامة منخفضالمجموعة ذات مستو و،)3G(المجموعة المتوسطة الدنيا ، )2G(العليا 

 تموقع الدول حسب مؤشر الحكامة العامة ومستوى النمو : 37 مبيان
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ذلك بفضل المعاهدات  للحكامة على مستوى القارة واألوروبية من تطوير نظام فريدلقد تمكنت البلدان 
 االستجابةزمة لمواجهة تحديات المستقبل و الالوسائلالمعتمدة من أجل إعطاء اإلتحاد اإلطار القانوني وال

 .لتطلعات المواطنين

إلى وجود إطار تنظيمي ) الشيلي، البرازيل وكولومبيا( MERCOSURيرجع الموقع المتميز لبلدانو
 .وتشريعي قوي إضافة إلى المشاركة المتزايدة للمجتمع المدني



 وطني الإنجازات االقتصاد :ني الجزء الثا

 101

إضافة ) مصر وب، الكويت، عمان، األردنتونس، المغر(كما تمثل منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
 للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية وذلك بوضعهم لمجموعة من نموذجا) الصين وأندونيسيا(إلى آسيا 

 االقتصادياإلصالحات وخطط اإلنعاش إضافة إلى مجموعة من التدابير الهادفة إلى تحسين المناخ 
وب الصحراء بعدم وجود ن جإفريقياحكامة في بلدان كما يمكن تفسير انخفاض مستوى ال. والمؤسساتي

  .تنمية مؤسساتية مناسبة باإلضافة إلى ضعف عمل مختلف الفاعلين

 IPD 2009يدة حسب الجالحكامة موقع المغرب من حيث 

لتزام القوي للبالد بعملية اإلصالح والتي تستهدف جميع االيعكس تمركز المغرب داخل المجموعة الثالثة 
 مقارنة عتدال في حين تعرف المؤسسات المغربية تطورا م، والسياسيةاالجتماعيةو االقتصاديةالقطاعات 

 .مع البلدان األخرى للعينة

 مقارنة بالبلدان األخرى لمنطقة الشرق األوسط ،ا بالمغرب جيدالعموميةو مع ذلك يبقى مستوى الحكامة 
 مصر، لبنان، الصين يفوق كال من ودونيسياتونس وأنالمرتبة إلى جانب وشمال إفريقيا حيث يحتل نفس 

 .واإلكواتور

 على الرغم من احتالله لموقع مركزي ،في المغرب  الخاصة عنصرا مهما يجب تطويره الحكامةكما تظل
 في نفس مستوى مصر والمكسيك وفي مستوى أقل من منافسيه يتواجد حيث ،على مستوى مجموعته

 القوي ا إلى المجموعة المتوسطة العليا بفضل التزامهمن االنتقالتمكنا مهذان األخيران . كتونس وتركيا
تعزيز القدرة التنافسية الحات الهادفة إلى فتح األسواق وبتطوير القطاع الخاص من خالل اإلص

 .االقتصاديهم

 مقارنة بمنافسيه يؤهله الحتالل ترتيب جيد ةوميمعالحكامة ال  المغرب فيتميز

حيث يأتي في المركز الثاني بعد تركيا ) 4الرسم المبياني (قارنة بمنافسيه يبقى المغرب في وضع جيد م
  إلى التأخر في تفعيل بعض اإلصالحاتوالذي يعزىإلدارات العمومية  لطريقة عمل امع أداء ضعيف

 .الملتزم بها في هذا اإلطار

 ية الرئيسةالحكامة العمومية حسب الوظائف المؤسسات : 38 مبيان

-1,7
-1,2
-0,7
-0,2
0,3
0,8

المؤسسات السياسية

األمن، و النظام العام، والسيطرة على
تاعنف 

تنسيق الفاعلين، و الرؤية
االستراتيجية، و االبتكار

تامين العقود والمعامالت

حرية تنقل األفراد والمعلومات

التوازن االجتماعي، و المساوات في
التعامل، والتضامن

مصر المغرب تونس تركيا

  

 اشتغال إعادة تعريف قواعد ت الدور الجديد الذي تلعبه الدولة أال وهو الدولة المنظمة، تممن خالل
: األمر بمجالين من مجاالت اإلصالح يتعلق .اإلدارات العمومية في إطار برنامج دعم إصالح اإلدارة

 .مركزيةتفعيل دور الخدمات الال وإعادة النظر في مهام اإلدارات المركزية
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ليا في مرحلته الرابعة حيث مكنت المراحل الثالث السابقة المغرب من تحقيق نتائج هامة االبرنامج حيوجد 
تان على تنفيذ إصالحات تجريبية في بعض يوقد تركزت المرحلتان األول. في تحديث اإلدارة العمومية

، كما حافظت على خفض كتلة في حين وسعت المرحلة الثالثة عدد الوزارات المستهدفة. الوزارات
 بهدفوتنخرط المرحلة الرابعة في مسلسل استمرار اإلصالحات المتعهدة في المراحل المختلفة . جوراأل

 . وتعميق عملية اإلصالح من جهة أخرى،توطيد المكاسب من جهة

 من حيث ، فقد تمكن المغرب من تحقيق أداء ملحوظ)4الرسم المبياني (فيما يتعلق بالحكامة الخاصة و
 يظل أقل أداء من حيث القدرة لكنه ،التحرير واإلنفتاح التجاري مقارنة مع غيره من الدول المنافسة

  .و مستوى تنظيم المنافسةأ للتكنولوجيا لالقتصاد االستيعابية

 الحكامة الخاصة حسب الوظائف المؤسساتية الرئيسة : 39 مبيان

-1,2

-0,7

-0,2

0,3

0,8

احداث المقاوالت و حكامة الموارد 
الطبيعية 

الخوصصة، و التأميم، و تحرير 
األسعار

المحيط التكنولوجي للمقاوالت

المعلومات حول جودة السلع، وحول
وضعية المقاوالت، والسالمة العقارية،   

وحقوق الملكية الفكرية  

تقنين المنافسة 

االنفتاح التجاري

مصر المغرب

تونس تركيا

  

 المتعلق بتكنولوجيا 2009لسنة  )WEF( العالمي االقتصاديقد أشار تقرير المنتدى ف وكمثال على ذلك،
 إلى التدهور الذي عرفه المغرب فيما يخص ، على المستوى العالمي)TIC( صاالتتاال والمعلومات

ة صاالت، حقوق الملكيت خاصة القوانين المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واال،اإلطار السياسي والتنظيمي
 . إبرام العقود في هذا المجالتوإجراءا

 الوطني، أنشأ المغرب مجلس االقتصاديوعيا منه بأهمية المنافسة في رفع القدرة التنافسية للمجال 
 االقتصاديةتعزيز التنمية و والتي تكمن مهمته األساسية في تحسين مناخ األعمال، ،2009المنافسة سنة 

  .وحماية المستهلك

 حيث يعكس االبتكارلتكنولوجيا عنصرا استراتيجيا في القدرة التنافسية ودعامة لسياسة كما أصبح عامل ا
 إلى هيمنة  ترجع صعوبة استيعاب التكنولوجيات الجديدةلذلك فإن. قدرة الشركات على مواجهة المنافسة

وفي . التالشركات الصغيرة والمتوسطة التي ال تزال غير مجهزة من حيث تكنولوجيا المعلومات واالتصا
 قامت الحكومة بشراكة مع القطاع الخاص بوضع سلسلة من آليات الدعم والمساندة من أجل ،هذا الصدد

 هذه اإلشارة إلى أنه رغم كونوتجدر . منافسة وتأهيلها للإعادة هيكلة الشركات الصغيرة والمتوسطة
  . فوري محدود في تأهيلهاتأثيرالتدابير هامة وضرورية فإنها تبقى ذات 

يبقى من بين الدول ذات نظام حكامة في طور تحليل المتغيرات الِمؤسساتية على أن المغرب كشف و
 حيث حقق تقدما ملحوظا فيما يخص الحكامة العمومية مقارنة تحديث ومستوى تطور اقتصادي متوسط،ال

 .كامة الخاصةيبقى أقل تقدما مقارنة مع هذين األخيرين فيما يخص الح، في حين. تونس وتركيا, مع مصر
مطالب بتعزيز وضعه من حيث القدرة االستيعابية لالقتصاد فالمغرب  وعلى ضوء هذه المعطيات،

  .أداء اإلدارات العموميةكذا مستوى تنظيم المنافسة ووللتكنولوجيا، 
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ة، وتتطلب، أكثر فتوحامة تتماشى مع األوراش الم دينامية اإلصالحات أشكاال جديدة للحكمواكبةتفرض 
  .من ذي قبل، أدوات لتقييم السياسات العمومية تتالءم مع طموحات البالد في التنمية والتقدم

ومقارنة بالبلدان المتقدمة، حيث تتوفر وسائل هامة لتقييم البرامج الحكومية، فإن تقييم السياسات العمومية 
  .يعرف تطورا بطيئا بخصوصيته كما تعريفال يلقى صعوبة فيبالمغرب 

 خالل السنوات األخيرة، وذلك بفعل مجالوعلى الرغم من ذلك، فقد أحرز المغرب تقدما في هذا ال
المشاركة القوية للمفتشين العامين في برامج التقييم الوزاري، أو تقييمات المجلس األعلى للحسابات التي 

  .ببالمغر  أوسع في نشر ثقافة التقييمشملت عدة مجاالت وذلك من أجل مساهمة

ويتجلى هذا التقدم أيضا في اإلصالحات الرئيسية التي نهجتها السلطات العمومية والتي من شأنها تسهيل 
 بإصالح مسلسل التدبير الميزاناتي الذي يهدف اويتعلق األمر خصوص. عملية تقييم السياسات العمومية

 أفضل لجهازها اإلداري، وذلك عبر تكريس االنتقال من ة مردوديإلى دعم فعالية نفقات الدولة وضمان
منطق الوسائل إلى منطق النتائج واألداء الفعال، كما تهدف إلى ضمان مزيد من الشفافية في الحسابات 

   .افة جديدة لمساءلة الحسابات الميزاناتية وتقييم السياسات العموميةثقالعمومية وإلى تعزيز 

 وذلك ،عرفت إمكانيات إعادة تأهيل مسلسل التدبير الميزاناتي تقدما كبيرا  اإلصالح،في إطار تفعيل هذا
على الرغم من المكتسبات المؤكدة التي تم و. بإقحام المبادئ الكبرى للشمولية، والالمركزية ثم الشراكة

 كما .خاذ القرارإحرازها، فإن اإلصالحات الجارية يجب أن تقوم بإدماج أكثر لعملية التقييم في مسلسل ات
في حين . أن المراجعة المرتقبة للقانون التنظيمي للمالية أصبحت منذئذ على قائمة أولويات العمل الحكومي

اآلليات التقنية، والقانونية والمؤسساتية المسبقة ما تزال قيد اإلنجاز من أجل إبراز جدوى الفعالية ما تزال 
هذه األخيرة   دون إخفاء مؤشرات األداء الجيد، حيث تعتبرالمنتظرة من التدبير المرتكز على النتائج

أساسية ألن األمر يتعلق بتقييم السياسات العمومية مقارنة باألهداف المعلنة والوسائل المنتهجة لتحقيقها، 
  .خصوصا بالنسبة للتأثيرات المرتقبة على مستوى الفئات المستهدفة

ح كبير يتجلى في الجهوية الموسعة التي تعد، ليس فقط ومن أجل تعزيز الحكامة الجيدة، تم تبني إصال
حيث . طريقة جديدة للحكامة المجالية، ولكن أيضا إصالحا عميقا ومشروعا واسعا لتحديث هياكل الدولة

سيكون هذا اإلصالح سببا في ظهور نموذج جديد للنمو االقتصادي يستمد قوته من الجهة كإطار مناسب 
 .يقة مالئمة للتدبير والعملللتنمية ومن الجهوية كطر

عموما، من المنتظر أن يرتكز نموذج تقييم السياسات العمومية المتوخى في المغرب على تعدد وتكامل و
في االختصاصات وعلى الربط بين جميع مستويات المسؤولية، وكذا تنويع إسهام الهيئات التي تشمل 

ف الرئيسي المتوخى من خالل تقييم السياسات هو ويبقى الهد. الموظفين الخبراء والفاعلين في الميدان
التركيز على التكامل بين عمل الدولة ومختلف الفاعلين من أجل تلبية االحتياجات الحقيقية للمواطن 
المستفيد النهائي من هذه السياسات، في إطار نهج تكاملي مع الهيئات اإلدارية األخرى على غرار المفتشية 

 .للمهتمين بخلق التناسق المالئم لمختلف السياساتالعامة ومجلس الحسابات 

 من خالل تعزيز عمل األجهزة الوزارية فيما ،ينبغي دعم العمل الحكوميفعلى المستوى المركزي، أما 
 كما ينبغي كذلك تعزيز دور مجلس الحسابات بالنظر إلى دوره . وتفعيل آليات التقييم المتوفرة لديها،بينها

  .ييم ودور البرلمان الذي يتطور تدريجياالفعال في مجال التق

على الصعيد المجالي، من اإليجابي مواكبة مسلسل الجهوية الموسعة بنظام تقييم للسياسات الهيكلية وذلك و
عبر تفعيل آلية العقود المبرمة بين الدولة والجهة على غرار التجارب الدولية المتقدمة في مسلسل تفعيل 

  .مستوى المجاليالسياسات العمومية على ال
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و إلى جانب العمل الحكومي، يبقى دور الهيئات المستقلة في تقييم بعض السياسات العمومية هاما، خاصة 
الوكاالت والسلطات اإلدارية المستقلة على غرار المنظمات الخاصة التي تساهم في تطوير جميع أشكال 

  .تقييم السياسات العمومية

:ة ـــخاتم  
 مصمما على مواصلة مسلسل التنمية، وذلك بفضل المكتسبات ، ظل المغربعالميةاألزمة البعد تخطيه 

 الكبير لإلصالحات الهيكلية والقطاعية والمؤسساتية الذي انطلق بفضل الورشالتي تمت تقويتها وتعزيزها 
كما . تحفيز الطلب الداخليعلى االقتصادي و نمو كان له تأثير إيجابي على المنذ عقد من الزمن، والذي

استفادت ، اعتماد منهجية تشاركية و،األزمةمن  المتضررةالتدبير المعقلن للقطاعات أنه في إطار 
 2010سنة تميزت وهكذا، . الصعبة المواكبة والدعم الكافيين لتخطي هذه الظرفيةالقطاعات المعنية من 

  .لفترة ما بعد األزمة استعادت القطاعات المحركة لالقتصاد ديناميتها حيثبخروج نسبي من األزمة، 

سجلت عائدات قطاع السياحة، وتحويالت المغاربة المقيمين بالخارج وكذلك صادرات الفوسفاط وقد 
غير أنه أمام .  لميزان األداءاتيعجز الحساب الجارملموسا مما ساهم في تقليص ومشتقاته، ارتفاعا 

 من الوطنيقتصاد اال لتمكينرات  مجهود تنويع الصاداستمرار هذا العجز، أصبح من الالزم تكثيف
االستفادة من اندماجها في المبادالت التجارية اإلقليمية والدولية من أجل مواجهة االحتياجات المستقبلية من 

  .الواردات

االقتصاد االجتماعي والتضامني فرصة  حيث يشكلكما يمكن لبالدنا االستفادة من إمكانات أخرى متاحة، 
 بأن ينمو في سياق مالئم لتطوير غير أن هذا النوع من االقتصاد مطالب ،د الوطنيحقيقية لتنمية االقتصا

خلق مناصب تساهم في فهذه القطاعات )...bio(التجارة العادلة، والمنتوجات المحلية، والزراعة العضوية 
هذا ب وقد يستجي. شغل مباشرة وغير مباشرة كما تساهم منتوجاتها بنسبة ملموسة في الصادرات الوطنية

 من االقتصاد للتحديات الجديدة التي تفرضها العولمة واقتصاد السوق وذلك عبر توجهات ذجومالن
  . المرتبطة بهذه القطاعات، وبالتالي دعم فرص المغرب لتنمية اقتصاده الجديدةاالستهالك

اما فيما  بضرورة االنخراط لصالح االقتصاد األخضر كأداة لإلبداع، سجل المغرب تقدما ههووعيا من
 سعيه المتزايد لتوسيع نطاق استعمال الطاقات المتجددة بما في باإلضافة إلىيتعلق بفعالية استعمال الطاقة، 

لطاقات المتجددة في انطالقا من ا هحتياجات من ا%10 تغطية والطاقة الشمسية بهدف يةطاقة الريحالك لذ
  .2012أفق 

 قائمة الدول ذات ضمنمؤسساتية أن المغرب يتواجد وعلى مستوى الحكامة، أبرز تحليل المؤشرات ال
 حيث حقق تقدما ملموسا فيما يتعلق ،نظام حكامة في طور التحديث ومستوى نمو اقتصادي متوسط

غير أنه يبقى أقل تقدما مقارنة بالبلدين  .وتونس وتركيا كل من مصرمع بالحكامة العمومية مقارنة 
قدرته بخصوص  ه بتعزيز موقعامطالبيجعله  ، مماخاصاألخيرين بخصوص الحكامة في القطاع ال

 . المنافسة وطريقة عمل اإلدارات العموميةتقنينالتكنولوجية الستيعاب االقتصاد، وذلك على مستوى 

وهو ما يجعلنا أكثر :"للتأكيد على هذا العزم 2010 يوليوز 30 في صاحب الجاللة وجاء الخطاب السامي ل
بتحقيق نقلة حاسمة، نحو االنخراط   كفيلة، مقومات تنموية ومؤسسية جديدةعزما على تمكين بالدنا من

البيئية الخضراء، وكسب رهانات الحكامة الجيدة، وتوسيع  اإليجابي في العولمة، وفي المسار الجديد للتنمية
 ."ىالطبقة الوسط
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 ةـــمقدم
 الهيكلية اإلصالحاتبرامج طموحة من  بفضل ،مكنت االنجازات والمكتسبات التي حققها االقتصاد الوطني

 قالعاإلتعزيز السياسة العمومية وبرامج ل سلطات العمومية تدخل الهوامشتوسيع من  ،والقطاعية
 وذلك من أجل إعطاء دفعة قوية ،ع الكبرىاالقتصادي وتسريع وتيرة االستثمار العمومي في المشاري

 .لتنمية شاملة

ترتبط  قطاعية وهيكليةفقد كشفت األزمة المالية واالقتصادية عن مواطن هشاشات  ، ذلكنمالرغم على و
قطاعات البالتنوع غير الكافي للقطاعات المحركة للتصدير وإلى ضعف مستوى إنتاجية وتنافسية  أساسا

أن  حيث ،ة، كما هو الشأن بالنسبة لقطاع النسيج واأللبسالخارجيةلمنافسة لواألكثر عرضة ة صدرمال
، كما جغرافيا على شركاء المغرب التقليديينالعرض التصديري للمغرب يظل قليل التنوع بل ومتمركزا 

  . في التجارة العالميةةدينامي أقل فروعفي  ختصأنه ي

تضخم الوسيطة، إلى جانب والسلع راد مواد التجهيز كما ينضاف إلى ذلك االرتفاع القوي لحاجيات استي
 وتسبب في زيادة المخاوف حول ،2008ابتداء من الحساب الجاري  مما انعكس سلبا على تكاليف الطاقة
  .تمويل الالقدرة علىحول  وبالتالي ميزان األداءات

فهذه . تم رصدهاولذلك أصبح من الضروري معالجة الهشاشات القطاعية ومصادر تراجع النمو التي 
تتطلب تموقعا  حقيقية للتطور والنمو، ا فرص أيضاتمنحهاألزمة ال تمثل تهديدا لالقتصاد الوطني، بل 

استباقيا من أجل االستفادة من التحوالت القطاعية العميقة التي يعرفها االقتصاد العالمي في شتى المجاالت 
نويع مصادر كما يمكن البحث عن فرص ت...). يةالطاقة والخدمات المالوصناعة السيارات والطائرات (

لمنحى  بااطارتبا آفاقا واعدة على المدى الطويل والمتوسط، تيحتالتي اإلفريقية  في السوق الصادرات نمو
المرتبطة ببطء عودة انتعاش مخاطر ومن شأن مجهود االنفتاح هذا أن يقلص من ال. المتزايد نحو التمدن

 .مغربللرئيسي الشريك لتي تعد الاورو منطقة األب صاداالقت

 وذلك في إطار إستراتيجية قطاعية ، فرص االستثمار بالجهات وتحفيزهارصدكما يتعين االستمرار في 
 .تعنى باألنشطة الخالقة لفرص الشغل ونقل التكنولوجيا

األنشطة ومن أجل هذا، يحرص المغرب على إنجاز إصالحات هيكلية من شأنها أن تحفز وتسرع 
وبرامج ...) خاصة الخدمات الماليةوالخدمات الدولية والسياحة ومهن المغرب العالمية (لتصديرل ةحركالم

، دون إغفال أهمية القطاعات الموجهة للسوق الداخلية )...اللوجستيكوالطاقة (البنيات التحتية والشبكات 
وذلك لتحقيق وتيرة نشاط اقتصادي تتوافق وطموحات النمو ...). التجارة الداخليةوالعقار و فالحةال(

 .دناوالتشغيل في بال

على مقاربة تعاقدية تؤسس لشراكة تجمع بين باعتمادها  دينامية اإلصالح التي نهجها المغرب تميزوت
ر في وضع االستراتيجيات  على الدور التشاركي والتشاوري لهذا األخيهادأكيالقطاعين العام والخاص، وت

والسياسات القطاعية، وكذا تمويل المشاريع، مما يسمح للدولة التركيز على أدوارها األساسية من خالل 
 . والتنفيذية التنظيميةاختصاصاتهاتنفيذ 

حتما على تسريع اإلصالحات  نجاح االستراتيجيات القطاعية التي انخرط فيها المغربيتوقف كما 
سين مناخ األعمال، وذلك بهدف توضيح الرؤية للفاعلين االقتصاديين وتشجيع االستثمارات المؤسساتية وتح

االقتصادية خالل والمالية المباشرة الخارجية، خاصة بعد التراجع القوي الذي سجلته كتأثير واضح لألزمة 
 . نت الماضيسنتينال

 ت، بذلحاملي الشهاداتاصة من يتطلب تسريع النمو واستيعاب الطلب اإلضافي على فرص العمل، وخو
جهود متواصلة إلعادة هيكلة االقتصاد من خالل تطوير اقتصاد المعرفة وتسريع الجيل الجديد من 

 . الصحة ونظام الرعاية االجتماعية واإلصالحات الهيكلية في مجاالت أساسية مثل التعليم
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 دينامية إصالح السياسات 2011الي يرصد الجزء الثالث من التقرير االقتصادي والمفي هذا الصدد، سو
يقدم التوجهات األساسية للسنوات المقبلة، إضافة سالقطاعية التي تم االنخراط فيها والتقدم المحرز بها، كما 

إلى خطة التنمية لالستفادة من الفرص المتاحة لمرحلة ما بعد األزمة، وكذا السياسات والبرامج التي سيتم 
ء أيضا على التذكير بمحاور سياسة التنمية البشرية التي ترمي إلى تصحيح يركز هذا الجزس و.تطبيقها

الخلل في سوق الشغل وتعزيز جودة وكفاءة المنظومة التعليمة، وتسهيل الولوج للخدمات االجتماعية 
  .األساسية

   التصدير نحو الموجهة القطاعات وتنويع تعزيز .1
التجاري، عمد المغرب إلى تسريع وتيرة إنجاز من أجل دعم نموه االقتصادي ومعالجة تدهور عجزه 

االستراتجيات القطاعية التي ترتكز على االستهداف اإلرادي للقطاعات التي يحظى فيها المغرب بمؤهالت 
وتهدف هذه االستراتيجيات إلى تنمية القطاعات الموجهة نحو التصدير عبر تطوير المهن . تنافسية مهمة

صناعة الطائرات والسيارات، واإللكترونيك، وكذا و، )الخدمات المالية (دماتترحيل الخالجديدة نذكر منها 
إستراتيجية  " عبرإعادة تموقع استراتيجي لقطاع النسيج واأللبسة والتنمية المندمجة لقطاع الصيد البحري

 .نازخر بها بالدتوالصناعة الغذائية نظرا للمؤهالت السمكية والفالحية التي " أليوتيس

 قطاع الفوسفاط باهتمام كبير نظرا لدوره المهم في التخفيف من عجز الميزان التجاري، وذلك كما يحظى
من خالل تفعيل البرنامج االستثماري الطموح لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط والذي يهدف إلى تعزيز 

تهاء رؤية  سنة ان2010وتشكل سنة . ريادة المغرب على مستوى السوق العالمية للفوسفاط ومشتقاته
" 2020رؤية " للسياحة كما ستشهد إعطاء انطالقة إستراتيجية جديدة للقطاع للعشر سنوات القادمة 2010

 .والتي ترتكز بشكل أساسي على التنمية المستدامة والمسؤولة

   تسريع وتيرة اإلستراتيجية الصناعية  .1.1

  إعادة التموقع االستراتيجي لقطاع النسيج لمواجهة المنافسة .1.1.1

في الناتج الداخلي % 13 نحو ب كونه يساهمحد محركات االقتصاد الوطنيأ قطاع النسيج واأللبسة يعتبر
من فرص الشغل في القطاع % 49,4ما يزيد على بفي ميزان األداءات و% 14,6الخام الصناعي و

 .الصناعي

 تحسنا ملموسا خالل لسجبعدما  االقتصادية العالميةوالمالية   القطاع في سياق األزمة هذاتراجع أداءوقد 
 وذلك بفضل إعادة فرض ،2005ألزمة الناجمة عن إلغاء اتفاقية النسيج واأللبسة سنة ل لمواليتينالسنتين ا

 للمغرب لمالئم وكذا بفضل التموقع ا، من طرف اإلتحاد األوروبينظام الحصص على المنتجات الصينية
، بلغت قيمة صادرات القطاع 2009ففي سنة .  "fast fashion" السريعة ضةعلى مستوى منتجات المو

وقد تكرست وتيرة التراجع هذه . 2008مقارنة مع حصيلة سنة % 4,5 بلغ مليار درهم بتراجع 30,6
مقارنة مع نفس الفترة لسنة % 6 نحوصادرات القطاع ب  بانخفاض2010أشهر األولى لسنة  ةالتسعخالل 
 عند نهاية %13,1-(االنخفاض المسجلة في بداية السنة وتيرة  وهو ما يشكل تحسنا بالمقارنة مع 2009
 .)2010مارس 

 والتي أثرت بشكل متفاوت على أهم المستوردين ، األزمة المالية العالميةإضافة إلى انعكاساتو
 مجموعة من نقاط الضعف  إلى2008 سنة القطاع مند  هذا انخفاض نشاطيعزى أيضااألوروبيين، 

. ل كبير تطور الصناعة الوطنية وتجعلها أكثر عرضة لتقلبات الظرفية الدوليةالهيكلية والتي تعرقل بشك
  :ومن بين مواطن الهشاشة نخص بالذكر 
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من رقم المعامالت اإلجمالي % 70 و50تمحور العروض أساسا حول المناولة بحصة تتراوح ما بين  •
ت بعض المقاوالت تجرى من قيمة صادرا% 80أكثر من ( قوي بعدد محدود من العمالء ال هاوارتباط

  ؛)مع عميل واحد

راتنا خصوصا  من صاد%97 يستقطبتركيز أنشطة القطاع على سوق االتحاد األوروبي والذي  •
ن االرتباط إوبالرغم من أهمية حجم هذه األسواق ف%. 68ن تمثالن لوحدهما افرنسا واسبانيا اللت

   ؛ل تقلبات السوق واحتدام المنافسةالقوي ببعض األسواق األوروبية يزيد من هشاشة القطاع بفع

ضعف اندماجية القطاع بالرغم من الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية المتمثلة في تشجيع  •
هذا وبالرغم من دخول . االستثمار في قطاع النسيج خصوصا من خالل صندوق الحسن الثاني

 القطاع جد مرتبط بالمواد هذا ، يظل)Fruit of the Loom - Polyfil - Legler( شركات كبرى
  ؛)تركيا والصين واسبانياوفرنسا ( األولية المستوردة 

مقارنة مع المتوسط  ) 2008-2000 ألف درهم خالل الفترة 125( إنتاجية جد هزيلة للقطاع  •
 ويبقى هذا المعطى جد مقلق بالنظر إلى كون هذه الصناعة).  ألف درهم 472(الصناعي الوطني 

 ). 2008-2000خالل الفترة  %44(ألول في القطاع الصناعي على الصعيد الوطني  المشغل اتظل
قطاع  تعزيز تنافسية ومن دون تحسين التأطير عبر التكوين وتحسين الجودة، سيكون من الصعب

 إلى لتحول، وا)من شغيلة القطاع %93 (28النسيج واأللبسة والذي يشغل يد عاملة غير مؤهلة
 .افة عاليةالمنتجات ذات قيمة مض

األكثر تأثرا بهذه بولمان -زعير وفاس-زمور-سال-تاونات والرباط-الحسيمة- جهات تازةتعتبرو
على هذا القطاع بهذه الجهات يمثل وزن  كونها متخصصة في قطاع المالبس والفرو حيثاالختالالت ل

  ).لصناعي الوطنيمن اليد العاملة بالقطاع ا% 32( أضعاف المستوى الوطني 1,8 و1,9و 2,2 التوالي

وسائل التغطية ضد مخاطر ضعف  أخرى نذكر منها اختالالتوإلى جانب مواطن الضعف هاته، تبرز 
   . وضعف االندماج في قنوات التوزيع الدولية، االستيراد أو التصديرعندالصرف سواء 

  ما هي الحلول اإلستراتيجية والهيكلية لمواجهة االختالالت بالقطاع ؟

سوسيو اقتصادي الهام للقطاع وللمؤهالت التي يتوفر عليها، أدرجت السلطات العمومية نظرا للدور ال
الصناعي لإلقالع  الخواص، قطاع النسيج والجلد ضمن أولويات الميثاق الوطني نالمهنييبتنسيق مع 
بفضل ويهدف هذا البرنامج التعاقدي إلى تعزيز مكتسبات القطاع وإعادة تموقعه وذلك . 2009الموقع سنة 

وبعد مرور سنة على توقيع هذه االتفاقية تم تفعيل مجموعة من . نهج ترسانة من اإلجراءات الهادفة
  :اإلجراءات ويتعلق األمر أساسا ب 

في هذا اإلطار تم تشخيص العرض المغربي القابل للتصدير، كما تم : مخطط لتنويع أسواق التصدير •
شارة أيضا إلى أنه تم االنتهاء من تصميم آليات التشخيص وتجدر اإل. لعمالء المستهدفيناتحديد قائمة 

 ؛قطاع الجينز مستوى  علىاآلليات حاليا اختبار هذه يويجر. لجرد مؤهالت مقاوالت النسيج واأللبسة

 وكالء في توريد مواد أولية بإمكانهم انبثاقجل تحفيز أ  منتعزيز عروض اقتناء المواد األولية وذلك •
 ؛غربية خالل الخمس سنوات المقبلة المقاوالت المتكتيل

 اللمسات  وضع حاليايتمو). الصباغة والطباعة والتكميل(التعريف والترويج بعروض النسيج المغربية  •
  ؛األخيرة لتفعيل هذا اإلجراء باإلضافة إلى مخطط تحديد الفاعلين المستهدفين

                                                 
 

  . في فرنسا1/25 و1/170 مقابل 1/125 و1000 /1 يبلغ معدل تأطير العمال بالمهندسين والتقنيين المتخصصين على التوالي  28
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ي هذا الصدد تفعيل العديد من وقد تم ف.  التوزيععصرنةخطة للترويج داخل السوق الوطنية وذلك ب •
امتياز برنامج ( لمتوسطة ااإلجراءات وذلك في إطار تحسين تنافسية المقاوالت الصغرى و

وكذا " sous-facturation "رالفواتي الخفض من قيمةوفيما يتعلق بمكافحة ظاهرة ...). ةومساند
على المدى القصير   خطتي عمل، فقد تقرر إعداد"règles d’origine " قواعد المنشأبمساطر التالعب

 ؛لطويلاوالمتوسط و

وتنكب في هذا . مراجعة الرسوم الجمركية وذلك لتحفيز توفير المواد األولية داخل السوق الوطنية •
 الخارجية وزارة التجارة وإدارة الجمارك و وزارة الصناعةالمكونة مناإلطار اللجنة المصغرة 

عة الرسوم الجمركية والذي تقدمت به الجمعية المغربية وزارة المالية على معاينة مشروع مراجو
  ؛لصناعة النسيج واأللبسة

 مع االتحاد األوروبي وذلك لتثبيت أفضلية كافية لصالح مقاوالت النسيج قواعد المنشأتعديل مساطر  •
 .  المتوسط األبيضواأللبسة لمنطقة البحر

  ما بعد األزمةمرحلة في ظل  استغالل الفرص المتاحة للمهن العالمية للمغرب .2.1.1

   انبثاق صناعة مناولة قوية وتنافسية في قطاع السياراتمواكبة .1.2.1.1

يحظى قطاع السيارات بموقع استراتيجي على مستوى السياسة الصناعية للمغرب حيث تم إدراجه في 
إطار مخطط انبثاق من بين المهن الصناعية العالمية الجديدة وذلك نظرا لما يمثله من رقم معامالت 

 يير مال3ومن قيمة مضافة تفوق )  من مجموع صادرات قطاع الصناعة%17( مليار درهم 11,3تجاوز ي
 معدالت ، خالل السنوات األخيرة،وقد سجل هذا القطاع).  الصناعي الخاممن الناتج الداخلي% 5(درهم 

 السيارات  والتمركز المتزايد لمجهزيLOGANلمشروع " صوماكا"نمو عالية مستفيدا من تطوير شركة 
 .ين باإلضافة إلى اآلفاق الواعدة لمشروع رونو بطنجةيالعالم

ونظرا العتماده أساسا على المناولة لحساب أكبر المصنعين األوروبيين، كان قطاع السيارات من بين 
% 10القطاعات األكثر تأثرا باألزمة االقتصادية والمالية العالمية مسجال انخفاضا في صادراته بمعدل 

ويعزى هذا االنخفاض، من جهة، إلى انخفاض طلبات المصنعين . 2008 مقارنة مع سنة 2009سنة 
 ومن جهة ،2008 من دجنبر ابتداءزبناء المجهزين المغاربة والذين شهدوا بدورهم انخفاضا في مبيعاتهم 

تبعات  إلى استمرار بعض المعيقات على المستوى الهيكلي للقطاع والتي زادت من حدة تأثره ب،أخرى
 .االقتصادية العالميةواألزمة المالية 

ز القطاع حول صناعة األسالك ارتكاتتجلى على الخصوص في  والتي المعيقاتومن أجل مواجهة هذه 
 باإلضافة إلى ، كوجهة للصادرات)فرنسا وإسبانيا (كنشاط أساسي وحول عدد محدود من الدول األوروبية

 إستراتيجية وطنية وضع القطاع ب هذايظرية المتخصصة، ح الموارد البشالنقص الحاصل على مستوى
 وذلك من أجل جعل المغرب 2015-2009في إطار الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي الذي يغطي الفترة 

)  pays low cost(عه بين الدول ذات التكاليف المنخفضة قمحطة أساسية للنهوض بقطاع السيارات وتمو
 إضافي يفوق  خام التي تتجلى أهميتها في تحقيق ناتج داخلي،اإلستراتيجيةوترمي هذه . في هذا المجال

 إلى خلق وإنعاش عرض مغربي مغري ،2015 فرصة شغل جديدة في أفق 70.000 مليار درهم و12
 .لصالح المستثمرين في قطاع السيارات

ئج ملموسة حيث نه تم الشروع في تفعيل هذا العرض والذي مكن من تسجيل نتاأوتجدر اإلشارة إلى 
وقد منح هذا األخير قرضا  . مشاريع خاصة بقطاع السيارات من دعم صندوق الحسن الثاني10استفادت 

 لصناعة السيارات بالمنطقة ة مليون أورو من أجل إنجاز وحد200 قيمةلشركة رونو طنجة المتوسط ب
 تنميةالوكالة المغربية لمن طرف   من التدابيرة مجموعإنجازتم  من جهة أخرى،. الصناعية لملوسة

 تم وضع مخططات إلنعاش القطاع بفرنسا واسبانيا ، كمابعض الدول المستهدفةعلى مستوى االستثمارات 
  : اتخاذ مجموعة أخرى من التدابير يمكن تلخيصها فيما يليتموقد . كوجهتين أساسيتين لصادرات القطاع



  السياسات االقتصادية والمالية واالجتماعية: الجزء الثالث

 111

 5 الذي تم تمركزه على مستوى Sumitomoر إنجاز بعض المشاريع االستثمارية نذكر منها المستثم •
 ؛ فرصة شغل12.000 إحداث سيمكن منمواقع في المغرب والذي 

 من ولوج Logan سيارة من نوع 6000مصر من أجل تمكين ونجاح المفاوضات بين المغرب  •
 ؛ وذلك في إطار اتفاقية أكادير2009السوق المصرية سنة 

 الذين 1 لتزويد المنتجين من الصنف 3 و2ارات من الصنفين  السيجزاءن أليمواكبة المنتجين المحلي •
 ؛يشتغلون لصالح رونو وذلك من أجل الرفع من القيمة المضافة المحلية

  . سيارة سنويا90.000 ورفعها إلى Somaca القدرة اإلنتاجية لشركة تعزيز •
 400.000 إنتاجية تناهز وفيما يتعلق بمشروع رونو بطنجة والذي يمثل قيمة مضافة حقيقية للقطاع بقدرة

، فان آفاقه تهم مواكبة ممولي رونو في إطار تموقعهم في المغرب وتطوير 2014سيارة سنويا في أفق 
  .نيالشراكة بينهم وبين المجهزين المحلي

إضافة إلى  بفضل مخططات الدعم الحكومي ،وقد كان لتحسن وضعية القطاع على المستوى العالمي
 فصل نتائج جد إيجابية على القطاع وذلك انطالقا من ال،اتيجية الوطنية للقطاعالتفعيل السريع لإلستر

ويعزى %. 39,8 ارتفاعا بقيمة 2010 شتنبر شهر إلى متم حيث سجلت صادراته 2009األخير من سنة 
 .%47,5 التي سجلت صادراته ارتفاعا بنسبة هذا التحسن أساسا إلى نشاط صناعة األسالك

ؤشرات االيجابية، يجب توخي الحذر من أجل التصدي لآلثار المحتملة لحذف آلية وبالرغم من هذه الم
"prime à la casse  " على أداء القطاعخاصة في الدول األوروبية الشريكة. 

قطاع السيارات كجهة متخصصة في ومن المحتمل أن يكون لهذا االنخفاض تأثير على مستوى الجهات ال
 أضعاف 1,5 و1,8ورديغة حيث يمثل وزن القطاع على التوالي -يةوالشاو الكبرى الدار البيضاء

ورديغة الجهة األكثر تضررا وتعرضا النخفاض الطلب نظرا - جهة الشاويةقد تكونو. المستوى الوطني
. من اليد العاملة في هذا القطاع% 79، حيث تشغل الجهة السياراتصناعة معدات العتمادها أساسا على 
 ، خاصة على المدى القصير،كل السيارة المحلية منخفضة التكلفة البديل األمثل للقطاعوفي هذا اإلطار، تش

 .من أجل استيعاب إنتاج القطاع والحفاظ على استمراريته في هذه الجهات

  الطائراتللمناولة بقطاع خريطة العالمية الإعادة تموقع المغرب في  .2.2.1.1

نظرا للمؤهالت الكبيرة التي أبرزها خالل الع يشكل قطاع صناعة الطائرات محورا هاما في برنامج إق
 رقم 2009قل من عشر سنوات تطورا مهما إذ حقق خالل سنة أوقد شهد هذا القطاع في . العقد األخير

ويعزى النمو السريع لهذا .  يد عاملة مؤهلة7.500ورو وشغل ما يزيد عن أ مليون 750معامالت تجاوز 
 Matis وEADSو Safran المستوى العالمي نذكر منهم القطاع إلى تواجد فاعلين مهمين على

Aerospaceالذين لعبوا دورا رائدا في تعزيز جاذبية المغرب لالستثمارات في هذا القطاع . 

زمة االقتصادية والمالية العالمية، برهن قطاع صناعة الطائرات الذي يصدر ما ألبا أثرهوبالرغم من ت
خالل % 17زمة بتحقيقه نمواً للصادرات تجاوز  لآلثار السلبية لألتهمن إنتاجه، على مقاوم% 100يناهز 
تراجع عن  الذي يعزى إلى اآلثار الناجمة ،زمةلكن ونظرا للتأثير المتفاوت لأل. 2009-2008الفترة 

أن يشهد القطاع انكماشا المرتقب من  كان  فإنه،نشاط النقل الجوي على طلبات الشركات العالمية الكبرى
 )%0,7-(شبه استقرار  2010 شتنبر متم شهر عندوبالفعل، سجلت صادرات القطاع . 2010خالل سنة 

 . )2010 في يناير %-25,7(بداية السنة بالمقارنة مع في تحسن  هي يرةغير أن هذه الوت
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ومن أجل التصدي لتداعيات األزمة وكذا التحوالت الهيكلية التي يشهدها القطاع على المستوى العالمي 
ين إلى إعادة بلورة استراتيجياتهم نحو خفض مهم لعدد الممولين يدفعت بأهم المنشئين العالموالتي 

إلى تسريع تنمية القطاع من إقالع المباشرين والتوجه نحو الدول الناشئة، عمد المغرب في إطار برنامج 
طاع صناعة خالل وضع إستراتيجية محددة تمكن من جعل المغرب وجهة عالمية لألنشطة المرتبطة بق

 مغرب للطيرانالعرض (ومن خالل مجموعة من التدابير التي ترتكز على أربع محاور . الطائرات
لقطاع ارتقب أن يحقق ي)  منصة صناعية مندمجةوتهيئبرنامج للترويج  وبرنامج تكوين مخصص للقطاعو

شغل جديد في أفق  منصب 15.000خلق ي درهم من الناتج الداخلي الخام اإلضافي ويير مال4ما يناهز 
2015. 

 تقدم مهم في تحقيق تم ،وبفضل المجهودات التي يبدلها مختلف الفاعلين العموميين والخواص بالقطاع
إطار تفعيل اإلستراتيجية الجديدة من أجل تحسين تنافسية صناعة الطائرات بالمغرب وتعزيز جاذبيتها من 

هذا وقد .  يشهدها هذا القطاع على الصعيد العالميأجل االستفادة من الفرص التي تتيحها التحوالت التي
 13 إنجاز ستة مشاريع استفادت من دعم صندوق الحسن الثاني بغالف مالي قدر ب 2009شهدت سنة 
 اإلجراءات المرتبطة بالترويج نذكر منها برنامج للترويج وللتسويق  وضع منهاءتناالكما تم . مليون درهم

كما تم التوقيع على مجموعة من اتفاقيات االستثمار مع شركات  .بانيةموجه لألسواق الفرنسية واالس
 منصب شغل 380ستمكن من خلق ما يزيد عن  " MS COMPOSITESو ATCHو Zodiac "فرنسية 

 .ومن تحديد تموقع المغرب وقنوات الترويج المنجزة

من ضمن الدول التي يحظى فيها بالرغم من تداعيات األزمة االقتصادية والمالية العالمية، يعتبر المغرب و
وهو ما خالل الفترة ما قبل األزمة % 25قطاع صناعة الطائرات بآفاق واعدة بمعدل نمو سنوي ناهز 

-2002 مليار درهم خالل الفترة 2,7( وتيرة االستثمارات بهذا القطاع خالل السنوات األخيرة هؤكدت
 Aerospace Maroc شركة نذكر منها شركة 20 تواجد ما يزيد عن  من خاللذلكيتجلى  كما .)2008

Zodiac  والتي تعتزم تعزيز البحث وإنتاج معدات للطائرات بالمنطقة الصناعية عين جوهرة باستثمار
وقد واكب إنشاء مجموعة من الشركات توسيع قطب النواصر لصناعة .  مليون درهم135يناهز 

وتطوير ..) .تكنولوجيا المواد المركبةوالكهرباء ( الطائرات المتخصص في أنشطة المناولة عالية الجودة 
كما تجدر . ء من خالل إحداث معهد للتكوين في مهن صناعة الطائرات بالدارالبيضاالمهن المتخصصة

  .منطقة أساسية لالستثمارات في صناعة الطائراتكاإلشارة إلى تموقع المنطقة الحرة لطنجة 

  استكشاف مؤهالت قطاع اإللكترونيك .3.2.1.1

عتبر قطاع اإللكترونيك من بين القطاعات التي تأثرت يمن اإلنتاج، % 70 نسبة تصدير تتجاوز بتسجيله
، وذلك بالرغم من 2009-2008 فترةتداعيات األزمة االقتصادية والمالية العالمية خالل المن بشكل كبير 

يار درهم من  مل6,3التطور المهم الذي شهده هذا القطاع في السنوات األخيرة بإنجازه ما يناهز 
 2009برسم سنة % 15,3وقد سجل رقم معامالت القطاع انخفاضا بنسبة . 2008الصادرات خالل سنة 

ويعزى هذا الوضع، إلى انخفاض طلبات أهم فاعلي القطاع على الصعيد العالمي . 2008مقارنة مع سنة 
 خالل ظرفية األزمة  وعوامل الهشاشة التي برزت بشكل ملحوظاالختالالتمن جهة، وإلى مجموعة من 

  .من جهة أخرى

تكلفة ومرونة اليد العاملة ( وبالرغم من المؤهالت التي يحظى بها قطاع اإللكترونيك بالمغرب ،هذا
مجموعة يعاني هذا القطاع من ، ..)تواجد بنيات تحتية وتحفيزات لالستثمار والتواجد بقرب أهم الزبناءو

لكترونية واإللكترونيك إلالمركبات ا( ثالث أنشطة رئيسية  نذكر منها التركيز علىمواطن الهشاشةمن 
كما تواجه شركات القطاع ). الصناعية واإللكترونيك المستخدمة في صناعة السيارات وصناعة الطائرات

 مما يدعو إلى أهمية إعادة تموقع استراتيجي للشركات الوطنية وتركيزها على ،منافسة أسيوية جد قوية
ويضاف إلى هذا، إشكالية ندرة الموارد البشرية المؤهلة من . ة المضافة العاليةالمنتجات ذات القيم

  .مهندسين وتقنيين مختصين
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من محدودة ، مما يعني تمركز الشغل في مجموعة 0,7 للتمركز تجاوز اوسجل هذا القطاع مؤشر
ا على مشاكل خصوصل األخيرة هذه رضعت مصدر ضعف في حالة يشكلومن شأن هذا أن . تمقاوالال

) 0,84(مستوى القطاعات ذات التمركز العالي كتلك المرتبطة بصناعة اآلالت والمعدات الكهربائية 
الي و على الت ( معدالت تصدير كبيرة ذات)0,78(وصناعة تجهيزات الراديو، والتلفزيون واالتصاالت 

 .، والتي من شأنها أن تتأثر بتراجع النشاط على المستوى الدولي)% 95و% 62

بلغ تحيث تطوان -رديغة وطنجةو-تي الشاويةلجهصناعة اآلالت والمعدات الكهربائية تخصصا تشكل و
. )من اليد العاملة بالقطاع الصناعي% 9 ( المستوى الوطنيضعف 2,1و 3,9هما على التوالي حصت

% 51من إنتاجه و% 50 في هذا القطاع، وة العامل اليدمن% 55ا على من لوحدهاتجهن الاوتستحوذ هات
ها رصيدتطوان نظرا ل-ويتمركز هذا القطاع الناشئ في منطقة طنجة. 2007من استثماراته برسم سنة 

مقربة من جهة الدار على رديغة لتواجدها و- كمركز صناعي جهوي جديد ومنطقة الشاويةكياللوجستي
 أصبحت  العاملة المؤهلة،الطاقة اإلنتاجية لهذه األخيرة، والتي تتميز بوفرة اليدوبما أن . البيضاء الكبرى

 .الجهويةتدبير ترابي أمثل ونقل المهارات الالزمة لدعم التنمية الصناعية محدودة، يتحتم اتخاذ 

 التي يتميز ديناميةبالنظر لل جهات فرصة حقيقية لتنمية هذه ال،القيمة المضافة العالية  ذو،ويمنح هذا القطاع
 وأنه ينجز ما خاصة جهاتمركزه أن تؤثر سلبا على هذه ال المرتبطة بتهشاشةغير أنه من شأن ال. بها

المسجلة على المستوى الوطني أو ما يعادل % 2 من رقم معامالته عبر المناولة مقابل% 12يقدر ب 
 .من قيمة المناولة الصناعية الوطنية% 28

صادية والمالية والتي كرست هشاشة القطاع خالل األزمة االقتمواطن االختالل هاته ومن أجل التصدي ل
، وضع إستراتيجية إرادية 2009العالمية، تم في إطار برنامج إقالع الذي تم إعطاء انطالقته في فبراير 

لتنمية القطاع تهدف باألساس إلى خلق قطاع إلكتروني قوي وذو تنافسية مهمة مقارنة مع الدول المنافسة 
 منصب 9.000 ما يناهز 2015 في أفق تخلقن وترتكز هذه اإلستراتيجية التي من المنتظر أ. المباشرة

 عرض المغرب تطوير مليار درهم، على 2,5شغل مباشر وناتج داخلي خام إضافي يقدر ب 
برنامج لتأهيل الموارد البشرية من أجل تلبية حاجيات القطاع، وكذا خلق بنية تحتية وضع لإللكترونيك، و

عداد سياسة للترويج متعددة إباطا بالشق التجاري، تم وارت. عصرية في إطار المحطات الصناعية المندمجة
اإللكترونيك الصناعية، (القنوات موجهة لبعض الفاعلين المتخصصين في بعض المهن ذات األولوية 

 ).واإللكترونيك المستخدمة في صناعة السيارات وصناعة الطائرات

ن افي هذا اإلطار، استفاد مشروعو. تدابيروقد تم تفعيل اإلستراتيجية الجديدة للقطاع بإنجاز مجموعة من ال
من مساعدات صندوق الحسن الثاني، كما تم إعطاء صفة منطقة حرة في إطار المحطات الصناعية 

  :منهاالمندمجة وإنجاز مجموعة من التدابير لدعم الترويج نذكر 

  ؛إنجاز مخطط للترويج والتسويق يستهدف السوق الفرنسية •

التي عقدت مجموعة من " ألستوم" و" طاليس"علين كالشركات الفرنسية تنظيم لقاءات مع أهم الفا •
 ؛اتفاقيات للمناولة مع شركات مغربية

اإللكترونيك "بإنجاز مشروعها االستثماري في ميدان " LEAR"تتويج مواكبة المجموعة األمريكية  •
  ؛بمنطقة الرباط تكنوبوليس" المحملة
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طاع على المستويين الكمي والنوعي، كما تم إنجاز تقييم مدقق  متطلبات القشخيصوفي مجال التكوين، تم ت
 خصيصوعلى مستوى البنية التحتية، تم ت. لقدرات التكوين على مستوى الجهات، والشعب والمؤسسات

مناطق لإللكترونيك في إطار مخطط تهيئة المحطات الصناعية المندمجة لمدينتي القنيطرة وطنجة 
 تفعيل اإلستراتيجية الجديدة قد تم و.ات هكتار10 إلى 5 هكتار و14 الي بوبمساحات تقدر على الت

 والرباط تكنوبوليس التي ) هكتار16 (من خالل إعطاء انطالقة المنطقة االلكترونية لمدينة المحمدية للقطاع
من المرتقب و هكتار 30، والممتدة في المرحلة األولى على مساحة 2008نبر ت شهر شذبدأت أنشطتها من

حتضان مما يجعلها فضاء ال للميكرو إلكترونيك اقطبوتحتضن هذه المنطقة .  هكتار300تمتد إلى أن 
 .وخلق وتطوير المشاريع ذات المؤهالت المهمة

الشأن بالنسبة لقطاع السيارات، شهد قطاع اإللكترونيك انتعاشا نتيجة تحسن الطلب الموجه  وكما هو
. يرته لتنمية القطاعتلمغربي لإللكترونيك والذي ينبغي تسريع وتفعيل العرض ا  وكذامحليينللمناولين ال

بفعل تحسن أداء % 22,2، عرفت صادرات اإللكترونيك ارتفاعا بنسبة 2010 شتنبر متم شهر فعند
 رتفاعبامن صادرات القطاع % 80,3المعدات االلكترونية التي تمثل أهم منتوج حيث يغطي ما يزيد على 

 %.33,4نسبة لصادراتها بلغ 

شكل كبير على نقل وتوزيع بونظرا للمؤهالت التي يحظى بها قطاع المكونات الكهربائية والذي يرتكز 
حيث تمثل  ،الكهرباء، أضحى من الضروري تنمية صادرات هذا القطاع على المدى القصير والمتوسط

 .يةمن صادرات الصناعة الكهربائية وااللكترون% 64 الكهربائية ما يزيد عن تالمكونا

قدر حجم السوق العالمية لتجهيزات نقل وتوزيع الكهرباء والخدمات، حسب الفيدرالية الوطنية يوللتذكير، 
. سنويا% 5 بنسبة نمو منتظرة تتجاوز 2015 مليار دوالر في أفق 140ما يناهزبللكهرباء واإللكترونيك 

ئرة في طور النمو خالل مرحلة ومن المرتقب أن تتجاوز وتيرة نمو هذا القطاع على مستوى الدول السا
ومن شأن هذه % ). 5(تجهيز قطاعاتها لنقل وتوزيع الكهرباء نسبة النمو المنتظرة على الصعيد العالمي 

ومؤهالت ..) تنمية مشاريع جديدةوضعف التغطية بشبكة الكهرباء (المعطيات بموازاة مع قوة الطلب 
أن تعزز توجه المغرب نحو السوق اإلفريقية لنقل ) ...المعرفة الثقافيةوالقرب ولوجستيك ال(المغرب 

  .وتوزيع الكهرباء

   الغذائية في التصديراتتعزيز مساهمة قطاع الصناع .3.1.1

في القيمة % 35ساهم بحوالي ييحتل قطاع الصناعة الغذائية مكانة إستراتيجية في الصناعة الوطنية، إذ 
لكن وبالرغم من اآلفاق . رات الصناعيةمن الصاد% 15في الشغل و% 19المضافة للقطاع الصناعي، و

 اإلنتاجي نسيجهالمهمة لتنمية القطاع بالنظر إلى المؤهالت الفالحية للبالد، يتميز هذا القطاع بهشاشة 
  .خصوصا على مستوى الصادرات

  …ضرورة معالجة مواطن الهشاشة

 تطوره وتحسين تنافسيته  التي تحول دونمواطن الهشاشةيعاني قطاع الصناعة الغذائية من مجموعة من 
 وتتمحور هذه المعيقات حول ضعف .)تركيا وتونسوفرنسا إسبانيا و(في منطقة تشهد منافسة حادة 

االستثمار والتأخر التكنولوجي وضعف كفاءة الموارد البشرية وضعف االبتكار والجودة، وكذا ضعف 
 . للشركات العاملة بالقطاعدبيريالجانب الت

 الوحدات التحويلية بالمواد األولية الفالحية، وإشكالية التمويل زويداكل مرتبطة بت، مشما سبق لضافنوت
من القطاع، والتكلفة المرتفعة % 95 المتوسطة والصغيرة التي تشكل حوالي مقاوالتنظرا إلى هيمنة ال

ث مراحل  يعاني قطاع الصناعة الغذائية من مجموعة من القيود على مستوى ثالإجماال،و. بيعلتللنقل وال
 . مرحلة تعبئة الرأسمال، ومرحلة تنميته، وكذا مرحلة اإلنجاز والتسويق: أساسية
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ضعف  5,9 ام يعادل وزنهانلتلالكويرة -الذهبوواد  السمارة- كلميمتيجهوتهم هذه المعيقات بالخصوص 
- ودكالة)3,7 (درعة-ماسة-سوس ونفس الشيء ينطبق ولو بحدة أقل على جهات ، الوطنيالمستوى
- ومراكش)2,3(اء الساقية الحمر-بوجدور-لعيونا و)2,8 (بني حسن-شراردة- والغرب)3,3 (أزيالل
وتعزى . )1,8( والجهة الشرقية )1,9 (تافياللت-ومكناس) 2,1(عبدة -ودكالة) 2,2(الحوز -تانسيفت

ب ط متوسال  فيتصديرال معدل حيث يقدر إلى الطابع المحلي إلنتاج القطاع جهاتخصوصيات هذه ال
 بالقطاع الفالحي الذي يشكل الدعامة األولى ا وكذا إلى ارتباطه2008-2000 الفترة خالل% 18

  .للصناعات الغذائية

  الفرص المتاحةاالستفادة من  و …

كما يمنح .  واعدة للصناعة المغربيةاح التطور المهم لالستهالك العالمي للفواكه والخضر المصنعة آفاقييت
.  حقيقية لتصدير المنتجات الفالحية المصنعةاادل الحر مع مجموعة من الشركاء، فرصتفعيل اتفاقيات التب

كما . ويشكل االنفتاح على السوق اإلفريقية من ضمن أهم أولويات اإلستراتيجية الجديدة لدعم الصادرات
ي تشهده العادات  الساكنة المغربية، والتغير الذمدنتمنح السوق الداخلية فرصاً مهمة ارتباطا بتزايد معدل ت

  .المواطنيناستهالك الغذائية باإلضافة إلى تحسن مستوى 

  محاور إستراتيجية لتنمية القطاع

 الغذائية باهتمام خاص في إطار الميثاق الوطني ات، حظي قطاع الصناعمعالجة نقاط الهشاشةمن أجل 
اكة بين القطاعين  والذي يندرج في إطار شر،2015-2009لإلقالع الصناعي الذي يغطي المرحلة 

ومن أجل . الخاص والعام تهدف إلى تعبئة وتنسيق التدابير المتخذة من طرف الدولة والفاعلين االقتصاديين
مخطط لتنمية القطاعات : التالي هي كتطوير القطاع، ترتكز اإلستراتيجية الجديدة حول خمس مبادرات 

التوابل والنباتات العطرية ولزيتون وأركان منتجات اومعلبات الخضر والفواكه (ذات مؤهالت للتصدير 
مخطط للتنمية ووضع مخطط للحوم (، ومخططات لتنمية وإعادة هيكلة قطاعات المواد األساسية )والطبية

، ومخطط لدعم القطاعات المتوسطة، وبرنامج للتكوين، وخلق شبكة من األقطاب )السريعة لصناعة الحليب
 .الفالحية تغطي كافة أرجاء المملكة

وترتكز إستراتيجية تنمية القطاع بشكل أساسي على مخطط المغرب األخضر الذي يهدف إلى تحسين 
عرض المنتجات الفالحية الموجهة للتصنيع على المستويين الكمي والنوعي، وكذا خلق مناطق صناعية 

تنمية  تعزيز - صوديا وصوجيطا - الفالحية األراضيتفويت من شأن و.  الغذائيةاتمخصصة للصناع
إنتاج، تحويل (وقد أعطت السلطات العمومية األولوية في إطار هذه العملية للمشاريع المندمجة . القطاع
، اريأخ و.والموجهة بالخصوص نحو قطاعات الزيتون والحوامض والعنب والمنتجات النباتية) وتسويق

ارجية من خالل دعم الترويج  الجديدة للتجارة الخة، في إطار اإلستراتيجييشكل البحث عن أسواق جديدة
  .، فرصة حقيقية لتطوير القطاع سوق خارجية17الذي يستهدف 

  تسريع وتيرة تأهيل قطاع الصيد البحري .4.1.1

يشكل قطاع الصيد البحري قاطرة حقيقية للنمو إذ يلعب دورا أساسيا في التنمية االقتصادية واالجتماعية 
اج سنوي يفوق المليون طن من الموارد البحرية وما يقارب المؤهالت المتاحة تمكن من تحقيق إنتف .ببالدنا
 %50 فإن القطاع يساهم بما يناهز،ونظرا لتصدير معظم اإلنتاج . مليار دوالر كرقم معامالت إجمالي1,5

 . الخامداخليمن الناتج ال %2,5  ب من إجمالي الصادرات المغربية وكذا%10الغذائية ومن الصادرات 
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أن مجموعة من العوامل نذكر منها أهمية المخزون السمكي على طول الساحل، وتجدر اإلشارة إلى 
 التبادل الحر الموقعة مع البلدان األخرى، والبنيات التحتية الضرورية للنقل التي تم تطويرها اتفاقياتو

ل فرصا  للمغرب امتيازا تنافسيا لكونها تشكمنحوكذا الطلب المتزايد لألسماك باألسواق العالمية، كلها ت
غير أن استغالل هذه المؤهالت يتطلب اعتماد . لتحسين تنافسية الصادرات المغربية من الموارد البحرية

  .تدابير هيكلية ووضع إستراتيجية استباقية من شأنها تحسين القدرة التنافسية للقطاع

  نقاط الضعف وفرص تعزيز القدرة التنافسية للقطاع

وبالرغم من ذلك تبقى تنافسية . ؤهالت تتيح فرصا جد مهمة للنمويتميز قطاع الصيد البحري بعدة م
 أساسا في عدم ضبط التسيير المعقلن للثروة ختالالته االذ ه وتتجلى.مستويات عدةعلى  عيفةالقطاع ض

السمكية والنقص في االنتظام الكمي والكيفي لتزويد وحدات تحويل األسماك وعدم مالئمة ظروف النظافة 
دة وكذا الخصاص في البنيات التحتية لتفريغ وتوزيع األسماك، مما يحول دون تثمين اإلنتاج لمعايير الجو

 .على تنافسية المنتجاتسلبا  الشيء الذي يؤثر بدوره ،السمكي بالقدر الكافي

التصدير، تتجلى أهم المشاكل في البنية الصلبة للصادرات باقتصارها على عدد محدود من على مستوى و
المعلبة (وأنواع المنتجات ) السردين واألنشوجةوالجمبري والحبار واألخطبوط (ك أصناف السم

 وخاصة منها إسبانيا واليابان حيث ،كما تتميز هذه الصادرات بتركيزها على األسواق التقليدية). والمجمدة
ك لم وباإلضافة إلى ذل. حجمها من %68و من قيمة إجمالي الصادرات للموارد البحرية %83يستوعبان 

، بل تم دول النامية من المنتجات البحريةصادرات ال الوحيد أمام تطور حاجزالتعد التعريفات الجمركية 
 .تعويضها بأنواع أخرى من حواجز الحماية والمتمثلة أساسا في المعايير الصارمة للجودة والتتبع

ة جد مهمة خصوصا في السياق لمنتجات البحريا  منوتعد اإلمكانيات المتاحة لتطوير الصادرات المغربية
 ومن جهة أخرى بركود ، من جهة بالزيادة الملحوظة في الطلب العالمي للموارد البحريةالذي يتميزالحالي 

كما يشكل القرب الجغرافي من األسواق ). باستثناء تربية األحياء المائية(اإلنتاج العالمي لهذه الموارد 
حاد األوروبي الذي يمثل أول مستورد عالمي لألسماك وأول األكثر طلبا لألسماك، وبخاصة سوق اإلت

جدير و.  في تكاليف النقلالقتصادزبون للمغرب، مؤهال أساسيا لتطوير صادرات المغرب من خالل ا
أن المستهلك األوربي يفضل أنواع المنتجات المتطلبة لليد العاملة مثل األطباق الجاهزة والتي يتوفر بالذكر 

 . حقيقية إلنتاجهاالمغرب على ميزة

وعالوة على ذلك، تشكل عولمة التجارة ومعاهدات التبادل الحر الموقعة من طرف المغرب، آفاقا جديدة 
تضمن ت سوق غزووتخول االتفاقيات الجمركية الموقعة للمنتجات المغربية فرصة ل. للمنتجات المغربية
 تم مؤخرا في يونيو ،في هذا السياقو.  من إجمالي الواردات العالمية%57ستوعب تمليار مستهلك و

. بين المغرب واإلتحاد األوروبي تخص الفالحة والصيد البحري  التوقيع على اتفاقية تبادل حر2010
وستمكن هذه االتفاقية إثر الشروع في تنفيذها من تحقيق أرباح هامة نظرا إلعفاء جميع منتجات الصيد 

 .بيةالبحري من الرسوم عند ولوجها للسوق األورو

 %45روسيا من رفع السعر المرجعي ب وستمكن اتفاقية الصيد التي تم تجديدها مؤخرا بين المغرب كما 
  .%50 زيادة في العائدات المالية رغم خفض حصص الصيد المعتمدة سنويا ب وهو ما سيسفر عن
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  منهجية التنمية المعتمدة

صيد البحري، والتي أطلق عليها إسم مخطط قطاع ال تشتمل اإلستراتيجية الجديدة المندمجة لتطوير
ه ذومن بين أول محاور ه. يتمحور حول ثالث نقاط أساسيةو مشروعا مهيكال 16، على "أليوتيس"

اإلستراتيجية، االستدامة التي من شأنها ضمان ديمومة الموارد المستغلة من خالل االعتماد على تهيئة 
 %95 ـمردودية قصوى ومستدامة، وذلك بالنسبة ل من أجل تحقيق حصصمصايد األسماك على أساس 

 المحور الثاني بأداء أكثر تميزا للقطاع عن طريق جعله يتعلقو).  حاليا%5عوض (من مصايد األسماك 
ولتحقيق . أكثر جاهزية وتنظيما لتحقيق جودة قصوى على طول سلسلة اإلنتاج من التفريغ إلى التسويق

. مخصصة للصيد على مستوى الموانئ مع تدبير فعال وتتبع للمنتوجهذه الغاية، يرتقب إنشاء فضاءات 
أما بالنسبة للمحور األخير، فيخص التنافسية التي تهدف إلى تسويق منتوج مثمن وتنافسي على مستوى 

 .األسواق العالمية، مما يستوجب ضمان انتظام تزويد الصناعة المحلية بمادة أولية ذات جودة عالية

 21,9ستراتيجية، يتوخى الرفع من مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام لتصل إلى ومن خالل هذه اإل
 منصب شغل 74.850كما يرتقب خلق .  مليار دوالر حاليا8,3 مقابل 2020مليار دوالر في أفق سنة 

 مليار دوالر 3,1 أضعاف للوصول إلى 2,6مباشر جديد وزيادة قيمة صادرات المنتجات البحرية بنحو 
 في %3,3كما يرتقب تحسين حصص السوق المغربية على المستوى العالمي لتنتقل من . 2020ي أفق ف

 .2020 أفق سنة  في%5,4 إلى 2007سنة 

وقد تم في إطار هذه اإلستراتيجية إعطاء االنطالقة لمخطط صيد األسماك السطحية والذي يعتبر من بين 
 من اإلنتاج %80ف من المصايد الذي يساهم بحوالي أهم عناصر اإلستراتيجية نظرا ألهمية هذا الصن

م اويهدف هذا المخطط إلى استغالل مستد. السمكي، وكذا لتوفرها على فرص هائلة لتطوير القطاع
. لألسماك السطحية وتثمين أمثل لها عبر الحد من مشكل تزويد الوحدات التحويلية المتواجدة حاليا

عروض المتعلق بمشاريع جديدة متكاملة لالستثمار في مجال مصايد وباإلضافة إلى ذلك، تم تقديم طلب ال
األسماك السطحية والتي من شأنها تثمين هذا الصنف من األسماك على شكل أسماك معلبة وشبه معلبة 

 .ومخللة وكذا أطباق جاهزة موازاة مع تطوير شبكة التوزيع للمنتجات البحرية

 المستوى الجهوي، تم مؤخرا تسويق القطب التنافسي الجهوي ىلوفي اطار بلورة إستراتيجية أليوبوليس ع
الذي من شأنه خلق ديناميكية أكبر في النسيج الصناعي والمساهمة في التنمية " هاليوبوليس"ْألكادير 

 2,9ه الجهة على تحقيق قيمة مضافة تقدر ب ذقد عملت هو . درعة- ماسة -االقتصادية لجهة سوس 
ه القيمة المسجلة أحسن مساهمة في ذتعد هو. من الناتج الوطني الخام% 3,6 لأي ما يعادمليار درهم 

سيمكن هذا و%). 36 ( بالمناطق الجنوبية متبوعة% ) 38(القيمة المضافة للقطاع على المستوى الوطني 
 القطب الحديث، الذي يستجيب للمعايير الدولية لتثمين المنتجات البحرية، من توفير طاقة تحويلية تقدر

 منصب شغل 20.000كما سيمكن من خلق .  هكتار150 طن بامتداده على مساحة 500.000بنحو 
 . مليار درهم6,6جديد باستثمار يقدر بحوالي 

   تعزيز ريادة المغرب في السوق العالمية للفوسفاط ومشتقاته .2.1

ته في التوازنات ه األهمية في مساهمذيحتل قطاع المعادن مكانة أساسية في االقتصاد الوطني، وتتجلى ه
 15 وبمعدل يتراوح بين% 5في الناتج الداخلي الخام بحصة  اقتصادية للبالد من خالل مساهماته-الماكرو

يجابية على التنمية الجهوية والقروية من خالل إللقطاع أيضا تأثيرات و. في الصادرات الوطنية% 20و
 منصب شغل مباشر 50.000 و30.000ر بين االقتصادية واالجتماعية وكذا توفي وانجاز البنية التحتية

  .وغير مباشر
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  ظرفية عالمية في تطور مستمر

األسعار التي سجلت ارتفاعا اضطرابا في عرفت السوق العالمية للفوسفاط ومشتقاته في السنوات األخيرة 
اما  منحى تصاعديا ه2006 من سنة ابتداء األسعار العالمية سجلتحيث  ،بانخفاضمتبوعا غير مسبوق 

مقارنة مع  %240، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 2008 دوالر للطن من الفوسفاط الخام في 346 بلغ قرابة
 دوالر للطن 490 مض الفوسفوري واألسمدة نفس المنحى حيث ارتفعت األسعار مناعرف الحو. 2007

الر للطن  دو940 دوالر للطن إلى 350مض الفوسفوري ومن ا دوالر للطن بالنسبة للح1.800إلى 
 . بالنسبة لألسمدة خالل نفس الفترة

مع   تبقىفي مستوياتتستقر ، عرفت أسعار الفوسفاط ومشتقاته تراجعا ل2008غير أنه ابتداء من أواخر 
ه من  ويفسر استقرار أسعار الفوسفاط ومشتقات.2007 الفترة ما قبل أعلى من األسعار المسجلة فيذلك 
توقيف اإلنتاج في أوائل (الطلب مع اط إلستراتيجية موازنة العرض  بنهج المكتب الشريف للفوسفجهة

  علىضريبةال مواصلة تطبيققرار الصين من جهة أخرى بو) تكوين المخزون االستراتيجي و2009
انتعاشا خصوصا بالنسبة  2010في سجلت األسعار العالميةو.  اكتفائها الذاتيضمانصادراتها وذلك ل

 466 إلى 2009 يوليوز - دوالر للطن خالل الفترة يناير326تفعت من لمشتقات الفوسفاط حيث ار
 دوالر بالنسبة 345 إلى 252ومن  (DAP) فوسفاط ثنائي األمونياكلل  بالنسبة2010 في  للطندوالر

 . خالل نفس الفترة وتعزى هذه الظرفية النتعاش الطلب العالمي) TSP( فوسفاط الثالثي الممتازلل

اإلنتاج العالمي للفوسفاط هيمنة الصين التي ضاعفت إنتاجها خالل العشر سنوات ويبين تحليل بنية 
 %17تليها الواليات المتحدة األمريكية بحصة  %36 من اإلنتاج العالمي حيث بلغت حصتهاالماضية 

 الواليات المتحدة األمريكية ظلفت، (DAP) فوسفاط ثنائي األمونياكأما بخصوص ال%. 16 والمغرب ب
غير أن الرفع من . خالل العشر سنوات الماضية %25 نسبةعلى الرغم من انخفاض إنتاجها بة الرائد

 .سيمكن من تجاوز الواليات المتحدة األمريكية خالل السنوات المقبلة وتيرة إنتاج الصين

ا بشكل رئيسي من عوم مد2013، سيرتفع إنتاج الفوسفاط ومشتقاته في أفق  العالميةوبخصوص التوقعات
نجازها من طرف المكتب الشريف إالمنتظر  و اإلنتاجقدرة المشاريع الكبرى لتنمية فضلل المغرب بقب

 والذي سيمكنها" جالميد"  الضخمهاللفوسفاط ومن قبل الصين والمملكة العربية السعودية من خالل مشروع
  .)DAP فوسفاط ثنائي األمونياكلا (من تعزيز موقعها ضمن أهم مصدري األسمدة

  اتيجية جديدة إلعادة تموقع المغرب في السوق العالميةإستر

 بالنسبة للفوسفاط والحمض %40من أجل تعزيز ريادته على مستوى السوق الدولية بحصة تتجاوز 
 بالنسبة لألسمدة خالل العشر سنوات القادمة، اعتمد المكتب الشريف للفوسفاط، الذي %15الفوسفوري و

، إستراتجية طموحة للتوسع تتمحور حول أربعة ركائز 2008 أبريل تحول إلى شركة مجهولة االسم في
ويتعلق األمر بالتنمية الصناعية وتشجيع االستثمارات األجنبية وإعادة بلورة السياسات التجارية . أساسية

 تم إطالق برنامج استثماري بغالف مالي يقدر ،وفي هذا اإلطار. وكذا تأهيل األساليب المالية والتنظيمية
 . 2012-2008في الفترة   مليار درهم37ب 

 مليون 50الفوسفاط الخام ومضاعفة القدرة اإلنتاجية لتحقيق تثمين ويطمح هذا البرنامج بالخصوص إلى 
 Jorf)لفوسفاط ل عالمي  قطبطن في السنة وتسويق المنتوج من خالل تحويل موقع الجرف األصفر إلى

Phosphate Hub)إحداث خط األنابيب لنقل الفوسفاط من خالل  وكذلك تقليص كلفة اإلنتاج" Slury 
pipe." في هذا اإلطار، يتم تفعيل مجموعة من المشاريع نذكر منها :  

المكتب الشريف للفوسفاط  باستثمار لمجوعة  الجرف األصفر جديدة على مستوى قطبمعامل إنشاء •
االستثمارات  من  مليار درهم25 سيمكن من جلب 2015 مليار درهم في أفق 15,5قدر ب ي

 ؛ منصب شغل600 المباشرة وخلق ما يزيد عن الخارجية
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أوالد ( مليون طن من خالل إنشاء أربع وحدات معدنية 23الرفع من قدرة استخراج الفوسفاط بنسبة  •
 مليون 40خلق أربع محطات للغسل بطاقة إنتاجية تناهز  و)Ext ZCN وفارس وحالسة وبن جرير

 ؛طن

ويمثل هذا . ر درهميي مال4بين خريبكة والجرف األصفر بغالف مالي يزيد عن خط األنابيب إنجاز  •
دوالر للطن  25  مليون طن من الفوسفاط بكلفة المنتج38المشروع الذي سيسمح بنقل ما يناهز 

 ؛ المكتب الشريف للفوسفاطمرحلة أساسية في سياسة ضبط التكاليف وتعزيز تنافسية مجوعة 

 .األصفر وتزويد منطقتي بن جرير واليوسفية بمياه واد أم الربيعتحلية مياه البحر بجرف  •
  مليار درهم18 ب 2011 و2010وتقدر استثمارات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط برسم سنتي 

  . مليار درهم على التولي15,2و

  في سوق ترحيل الخدمات الماليةمتاحةفرص : ترحيل الخدمات .3.1

ر األسواق، تستخدم المقاوالت بشكل متزايد أساليب جديدة للتنظيم وذلك في السياق الحالي للعولمة وتحري
وتعد الخدمات المعلوماتية واالتصاالت .  حركة واسعة النتقال الخدماتخلقلمواجهة المنافسة الدولية، مما 

 لها تحيففيما تبقى وتيرة ترحيل الخدمات المالية ضعيفة مما . السلكية والالسلكية األنشطة األكثر ترحيال
  .مجاال واسعا للتطور

  ترحيل الخدمات الماليةآفاق واعدة ألنشطة  .1.3.1

 مديرا للشركات المالية بأن أكثر من نصف 150 شملت 29»برايس واترهاوس كوبر« بينت دراسة أجرتها
يعتزمون اإلنخراط  من مستخدميهم، وأكثر من النصف انخرطوا أو% 20 إلى 10هؤالء يعتزمون نقل 

 ستشمل ، وفي نطاق أوسع. ويعزى ذلك إلى رغبة المقاوالت في تحسين أدائها. الخدماتفي عملية لترحيل
الخدمات المالية المرحلة نشاطات الدعم ذات القيمة المضافة العالية كالبحث ونشاطات أخرى كالمحاسبة 

 .وتدبير الرواتب

الفرانكفونية ستمثل ) BPO(ة ، فإن السوق العالمية لخدمات المعامالت المنقول»داتامنيتور«وحسب توقعات 
وامتد ترحيل الخدمات من قطاع مراكز . مرحلة% 16، منها 2013 مليار دوالر في أفق سنة 22

 مليار دوالر في أفق سنة 9¸1(الذي يحتل صدارة الخدمات المرحلة الفرانكفونية ) CRM(االتصال 
 على يصالن، اللذان س)A&F(ة المالي–والمحاسبة) HR( الموارد البشرية يليتوسع إلى قطاع) 2013
 1¸1فيما ستحتل الخدمات المالية المرتبة الثالثة بمبلغ . 2013 دوالر في أفق سنة  مليار5,2 و7,5التوالي 

 .مليار دوالر

نظرا لقلة الموارد البشرية المؤهلة، تبقى ) ITO(في ظل ركود خدمات تكنولوجيا المعلومات المنقولة و
األكثر تأهيال ) CRM( تدبير العالقة مع الزبون وعلى الخصوص) BPO (خدمات المعامالت المنقولة

، »رداتامنيتو« حسب ، يبلغ رقم المعامالت المحتمل لهذا القطاعحيث ،2013للنمو بالمغرب في أفق سنة 
أما عدد مناصب الشغل المحتملة فيقدر بحوالي . منها بالسوق الفرانكفونية% 87 مليار درهم، تتعلق 12¸6

 . في السوق الفرانكفونية60.000 منصبا، منها 70.000

 أساسا نحو السوق ةالمالية الموجه-المحاسبةوويأتي ترحيل النشاطات المتعلقة بالموارد البشرية 
 مليار درهم في 0¸3 و1¸1الفرانكفونية في المرتبة الثانية بأرقام معامالت محتملة ستصل على التوالي إلى 

رة في هذا الصدد إلى المقومات الهامة التي يتوفر عليها المغرب في مجال وتجدر اإلشا. 2013أفق سنة 
 ).IFRS(المحاسبة بمختلف أنواعها، وذلك بفضل تبنيه للمعايير الجديدة للمحاسبة 

                                                 
 

 .المخاطر والمكاسب، سبتمبر: اليةترحيل الخدمات الم) : 2008(قسم المعلومات االقتصادية  29
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 ى بالمغرب، حيث ال يتعدا حضورأقل  فالتزال)التأميناتوالعمليات البنكية ( الخدمات المالية المنقولة ماأ
 من رقم فقط% 1¸7  أي،2013 مليار درهم في أفق سنة 0¸2المحتمل للسوق الفرانكفونية رقم المعامالت 

بالمغرب، في حين تبلغ هذه الحصة ) BPO(لخدمات المعامالت المنقولة   المحتمل اإلجماليالمعامالت
األقل نقولة وتبقى السوق الفرانكفونية للخدمات المالية الم). CRM(بالنسبة لتدبير العالقة مع الزبون  64%

 . بالمقارنة مع نظيرتها االنجلوساكسونيةاتطور

قد انطلقت حركة انتقال الخدمات المالية على يد فاعلين بنكيين بريطانيين وأمريكيين، حيث اعتمدوا على ل
 يسجل الفرنسيون تأخرا ملحوظا في هذا الميدان، وذلك على الرغم ، بينماالترحيل كوسيلة لخفض التكاليف

بي إن پي «و» إس جي سوفتوير«لحاالت االستثنائية المحدودة كما هو الشأن بالنسبة للفاعلين من بعض ا
  الظاهرة جد محدودة في ميدان التأمين، إذ هذهوتبقى. اللذان نقال نشاطهما إلى الهند» پاريبا سكيورتيز

عويضات وإدارة العقود ودفع الت 30تدبير التأمينات وخلق المنتجات(تظل جميع النشاطات القابلة للترحيل 
 بالرغم من تزايد االهتمام بأهمية متمركزة داخل التراب الفرنسي) وتحسين الخدمات اإلدارية والمعلوماتية

هذا الوضع إلى ضعف نضج القطاع، وإلى تعرضه لمنافسة محدودة بالمقارنة مع  ويعزى. الترحيل
 .31الصناعة وكذا إلى تقيده بقوانين صارمة

سواق الخدمات المالية، الفاعلين على اللجوء إلى ترحيل نشاطاتهم  أ حدة المنافسة وانفتاحتزايد وقد أجبر
، وذلك على غرار الهند بالنسبة ...)السنغال ومدغشقر(في اتجاه المغرب العربي والبلدان الفرانكفونية 

بالزبائن إلى  مكلف 100» أكسا«وعلى سبيل المثال، نقلت شركة التأمين . للبلدان االنجلوساكسونية
وحسب دراسة أجراها مكتب . »أكسا المغرب«وهي فرع » دريكت اسورنس«المغرب، يعملون لحساب 

من % 4 و3 ستتراوح ما بين 2010فإن األعداد التي ستشملها االنتقاالت في أفق » رونالد بيرجر«
وعددهم  (من العاملين في قطاع التأمين% 6، و)60.000وعددهم (العاملين في القطاع البنكي 

  . شخصا4.000، مما يشكل مجموعا قدره )40.000

  رحلةالمحيط التنافسي للمغرب في مجال الخدمات المالية الم .2.3.1

يتشكل المنافسون المباشرون للمغرب في سوق ترحيل الخدمات المالية من البلدان التي تستهدف باألساس 
   : وتتمثل أساسا فيالسوق الفرانكفونية

 وتتميز ببنياتها التحتية في مجال ،لى سوق الترحيل بأوروبا الشرقية والوسطىع التي تسيطر رومانيا •
 ؛ وبمواردها البشرية المؤهلة وبأجورها المنخفضة، فضال عن قربها الثقافي والجغرافياالتصاالت

 نفسها أكثر فأكثر داخل سوق الترحيل مستفيدة من مواردها البشرية المؤهلة، لكن  التي تفرضتونس •
  ؛االتصاالتف المغرب، تبقى بنياتها التحتية غير كافية خاصة في مجال وعلى خال

 على بنيات تحتية ممتازة وعلى موارد بشرية مؤهلة وثنائية اللغة، مما  التي تتوفرجزيرة موريس •
وبخالف المغرب يبقى بعد جزيرة موريس عن البلدان الفرانكفونية الرئيسية عائقا . يمنحها امتيازا هاما

  .ن تموقعها داخل سوق الترحيل القريب للخدماتيحول دو
فرانكفونية، خاصة البلدان الناطقة  اليستهدفون األسواق غير فمباشرين،الأما بالنسبة للمنافسين غير 

يتعلق األمر باألساس بالهند، على الرغم من تضخم األجور الذي عرفته مؤخرا، و. باإلنجليزية واإلسبانية
 .شرية الوفيرة والمؤهلة بأجور منخفضة، وبروسياوبالصين ذات الموارد الب

                                                 
 

 .المعاشات ومنتجات التأمين على الحياة والتأمين على الصحة 30
تعد االتفاقية الجماعية لقطاع األبناك أكثر حمائية مقارنة مع تلك المتعلقة بقطاع التأمينات، حيث تمنع ترحيل النشاطات التي تمس المعامالت  31

 .المالية المرتبطة بحساب الزبون
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،  بفرنساقطاع ترحيل الخدمات بالمغرب باإلجراءات المعلن عنها يتأثر ينتظر أن وعلى صعيد آخر،
والرامية إلى فرض مخطط عمل على الفاعلين الفرنسيين في ميدان مراكز االتصال من أجل إعادة توطين 

  :ويتعلق األمر ب اءين في هذا الصدد وقد تم تبني إجر. نشاطاتهم بفرنسا

فاعلين ( ومية وجميع المتدخلين في القطاع عم، والذي يجمع السلطات ال»ى مراكز االتصالقملت«تنظيم  •
  ؛...)اقتصاديين ونقابات مهنية ومنظمات نقابية

  حكومي يقضي بتتبع أثر المكالمات، حيث يلزم الفاعلين باإلعالن عنمرسومإعادة تفعيل مشروع  •
  .موقعهم الجغرافي

نشاط الخدمات المالية  مالءمة عرض الخدمات المرحلة بالمغرب ارتباطا بنمو .3.3.1
  رحلةالم

 الدور الهام الذي يلعبه كمحرك للنمو نظراًلقد أولى المغرب اهتماما كبيرا لقطاع ترحيل الخدمات 
ة هذا القطاع إلى  عرض المغرب الرامي إلى الرفع من حص2005 حيث أطلق سنة ،االقتصادي بالبالد

 :ويتمحور هذا العرض حول ثالث نقاط. 2015 منصب شغل في أفق 100.000خلق  مليار درهم و15

كحد أقصى للضريبة على الدخل مع اإلعفاء من الضريبة على الشركات % 20إطار تحفيزي يحدد  •
 ؛خالل الخمس سنوات األولى

  ؛ن مواردها البشرية وتنمية مؤهالتهادعم مباشر للمقاوالت من أجل حثها على تكويوضع آلية ل •

  .توفير البنيات التحتية والخدمات للمستثمرين عبر تطوير ست مناطق مخصصة لترحيل الخدمات •
 وتجلى ذلك في ظهوره ألول مرة .وقد تحسنت وضعية المغرب في هذا القطاع منذ إطالق هذا العرض

 وكذا تصنيفه ،2007 سنة « AT Kearney global services location index » على قائمة الترتيب
ويعزى هذا التحسن إلى التطور السريع الذي سجله . 2008 وجهة لترحيل الخدمات سنة 30من بين أهم 

هذا القطاع خالل الثالث سنوات الماضية، حيث تم تعزيز عرض المغرب بمنصتين صناعيتين متكاملتين 
(Casanearshore et Rabat Technopolis) . أهمية هذه المنصات في التدابير المحفزة التي وتكمن

تمنحها للمستثمرين، الشيء الذي كان له وقع إيجابي على جاذبية المغرب لشركات عالمية للخدمات 
 شخصا سنة 380، التي زاد عدد العاملين فيها عن "أكسا للتأمين"شركة المالية، كما هو الشأن بالنسبة ل

  . نهاية السنة الجارية عندآخرين 800، علما أنه تقرر تعيين 2009

 خاصة منها المالية بالمصادقة على القانون رقم رحلةخدمات المال تم تعزيز عرض المغرب في قطاع كما
ويمنح هذا . ، والذي يهدف إلى حماية البيانات الشخصية2009 الذي دخل حيز التنفيذ في يناير08-09

ويسعى المغرب بشكل .  على منافسيه ويعزز مصداقيتهالنص القانوني ميزة تنافسية لالقتصاد المغربي
رئيسي إلى استقطاب عروض من المناطق األوروبية الناطقة بالفرنسية نظرا لحداثة هذه السوق في مجال 
االستعانة بمصادر خارجية في إنجاز الخدمات المالية مما يشكل إمكانية كبيرة لتطور ونمو عرض 

  . المغرب

غرب، في ظروف األزمة الحالية والمنافسة القوية من دول ينشط فيها ترحيل إال أنه يتعين على الم
 إستراتيجيته إلنعاش وتطوير هذا القطاع من خالل استهداف أسواق بلورةالخدمات بصورة واضحة، إعادة 

 حيث يعرف) الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة(جديدة، خاصة المعتمدة على اللغة اإلنجليزية 
  . ، وذلك اعتمادا على مكتسباته وتجربته مع زبنائه الفرانكفونيينا كبيراقطاع ترحيل الخدمات المالية نشاط
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يشكو عرض المغرب في مجال الخدمات المالية من نقط ضعف مهمة تخص باألساس التكوين كعنصر و
هة منافسة عالمية مكثفة وتبقى زيادة عدد المؤهلين والكفاءات الحل الرئيسي لمواج. استراتيجي لتنميته

 على السوق الفرانكفونية والهند على السوق –على رأسها رومانيا –تفرضها بلدان أوروبا الشرقية 
. وتعتبر قلة الموارد البشرية من أهم معيقات تطور القطاع التي يجب أخذها في الحسبان. االنجلوساكسونية

لى جاذبية المغرب في مجال الخدمات المالية يضاف إليها تضخم األجور الذي يمكن أن يؤثر سلبا ع
ويمكن التخفيف من نقص الموارد البشرية بإعادة توجيه الطاقات البشرية العاملة في مراكز . المرحلة

  .االتصال نحو أنشطة الخدمات المالية، باالعتماد على دورات تدريبية مناسبة

  ب في السوق العالمية تعديل اإلستراتيجية السياحية من أجل تموقع أفضل للمغر .4.1

وتكمن أهميتها في كونها تعتبر موعدا  . حاسمة بالنسبة للقطاع السياحي بالمغربمحطة 2010  سنةتعد
تهدف إلى إستراتيجية جديدة  ك»2020رؤية «كذا اإلعالن عن و» 2010رؤية «لتقييم إنجازات ونتائج 
  .لعشر سنوات المقبلةتطوير القطاع خالل ا

   اإلنجازات واألهدافأسباب الفوارق بين .1.4.1

 في ظل ركود االقتصاد العالمي، حيث لم 2008ا ملحوظا منذ سنة ؤعرف النشاط السياحي بالمغرب تباط
 8¸3 و2008 مليون سائح سنة 7¸9(خالل السنتين األخيرتين، % 6يتعد نمو عدد السياح الوافدين نسبة 

 مليار درهم من العملة الصعبة 385دل ومكن القطاع السياحي من جلب ما يعا). 2009مليون سائح سنة 
رؤية «من الهدف المسطر في إطار% 73ما يشكل  ، وهو2009 و2001خالل الفترة الممتدة ما بين 

 الفندقية من حيث عدد األسرة إلى  اإلستعابيةوعلى صعيد آخر، من المتوقع أن تصل الطاقة. »2010
ار اإلستراتيجية السياحية الوطنية والمحدد من الهدف المسطر في إط% 25 أي بفارق سرير، 172.249

  . سرير230.000ي ف

فعلى . وأهدافها بالعديد من العوامل الظرفية والهيكلية» 2010رؤية «يمكن تفسير الفوارق بين إنجازات 
 البلدان عرفتهااالقتصادية والمالية التي   عانت السياحة الوطنية من اآلثار السلبية لألزمة،الصعيد الظرفي

ألمانيا  وفرنسا وإضافة إلى سياسات التقشف المعلن عنها من طرف إسبانيا. 2008مرسلة للسياح منذ ال
 التي اضطرت إلى التخفيض من نفقاتها 32والمملكة المتحدة، والتي انعكست سلبا على معنويات األسر

  .وتقليص الميزانية المخصصة للعطل

طني من ضعف تنوع العرض الذي يبقى مركزا في أربع من الناحية الهيكلية، يعاني القطاع السياحي الو
 تبقى السياحة الساحلية هي ،من جهة أخرى و.33الدارالبيضاء وطنجة وأكادير ومدن رئيسية هي مراكش

، مما يضع المغرب في منافسة مباشرة مع بلدان حوض البحر %23المهيمنة على العرض السياحي بنسبة 
كما تجدر اإلشارة إلى . والمتميزة بتنافسية عروضها السياحية) تونس وتركيا ومصر(األبيض المتوسط 

إهمال البعد الجهوي في سياسات إنعاش االستثمارات السياحية بالمغرب، وهو ما تعكسه مخططات التنمية 
أما فيما يخص . الجهوية السياحية التي تركز اهتمامها على دعم التسويق على حساب دعم االستثمار

من التدفقات السياحية في % 75ها من طرف ستة بلدان رئيسية تسيطر على حوالي الطلب، فيظل موج
  .بلجيكا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وإسبانيا واتجاه المغرب، وهي فرنسا

  

  

                                                 
 

  .زمستقر ولكنه ال يزال عند مستوى منخفض في يوليوفي فرنسا، مؤشر ثقة األسر   32
 .من الطاقة االستيعابية اإلجمالية للفنادق بالمغرب% 4¸86و% 8¸34، %18¸70، %29¸03بنسب تشكل على التوالي  33
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  االنعكاسات على الصعيد الماكرواقتصادي والقطاعي .2.4.1

 على الصعيد ا مباشرااسوأهدافها انعك» 2010رؤية «سيكون للفوارق المالحظة بين إنجازات 
 مليون 9¸5وهكذا فإن الطلب السياحي المتوقع برسم السنة الحالية لن يتعد . الماكرواقتصادي والقطاعي

وانطالقا من . »2010رؤية « ماليين سائح المسطر في إطار10 بالمقارنة مع هدف %5سائح، بفارق 
راسات والتوقعات المالية، فإن هذا الفارق النموذج الحسابي للتوازن العام المطور من طرف مديرية الد

من حيث % 0¸03 من حيث الناتج الداخلي الخام الحقيقي وبحوالي %0¸10سيولد خصاصا يقدر بحوالي 
، وكذا نظرا لكون %5لكن حجم هذا الخصاص يظل محدودا نظرا لكون فارق الطلب ال يتعد . التشغيل

  . %7¸1غرب ال تتجاوزمساهمة السياحة في الناتج الداخلي الخام للم

 قد  باألساس قطاع الفنادق والمطاعم الذي سيعرف خصاصااالنعكاسات ستهم ،على الصعيد القطاعي
طاع النقل الذي سيسجل قإضافة إلى . من حيث التشغيل% 2¸94من حيث اإلنتاج و% 0¸17 يصل الى

ر اإلشارة إلى أن وتجد. من حيث التشغيل% 0¸77من حيث اإلنتاج و% 0¸01 خصاصا يقدر بحوالي
 تجعل منهما شديدي الحساسية لتقلبات 34المساهمة القوية لهذين القطاعين في القيمة المضافة للسياحة

  .النشاط السياحي بالمغرب

 تتمكن من بلوغ نانطالقا من الفوارق المالحظة، فإنه من الواضح أن أغلب مؤشرات القطاع السياحي ل
نها سجلـت في مجملها ارتفاعا ملحوظا مما يعكس القفزة الكمية ، لك2010األهداف المرسومة لها في 

هذا وتنكب الحكومة حاليا على إعداد . »2010رؤية «والكيفية التي حققها قطاع السياحة في إطار
  .»2020 برؤية«يتعلق األمر وإستراتيجية جديدة للسياحة

  2020التوجهات الكبرى لرؤية  .3.4.1

 ويمكن. »2010رؤية « بالتجارب التي راكمها من خالل قويا» 2020رؤية «سيخوض المغرب غمار
تؤثث لإلستراتيجية السياحية الوطنية الجديدة، وهي تطوير عرض س ثالث محاور رئيسية اإلشارة إلى

اعتماد مقاربة نوعية قي صياغة العرض السياحي وتشجيع السياحة المستدامة  ومتوازن ومتنوع
  .ولةؤوالمس

  : بأخذ مجموعة من العناصر بعين االعتبارهينار» 2020رؤية «ويبقى نجاح 

  ؛تنويع األسواق وتجزيئها عبر تقسيم الزبائن الفعليين والمحتملين إلى مجموعات متجانسة •

   ؛ من الزبائننوعيةصياغة منتجات سياحية تستجيب لحاجيات ومتطلبات كل  •

ضرورة تبني مقاربة ذكية في تحسين تنافسية أسعار المنتوج السياحي المغربي عبر تحسيس الفندقيين ب •
حيث يجب أن تراعي هذه األخيرة نوعية الزبائن المستهدفين وكذا قناة التوزيع . تحديد األسعار

   ؛المختارة

السياحة  اعتماد مقاربة متعددة القنوات تنبني على تدخل العديد من الفاعلين في توزيع المنتجات •
 ؛35المغربية

 . تقنيات التواصل التي تراعي خصوصيات الزبائن المستهدفينوضع سياسة تقوم على تشجيع استخدام •
 
 
  

                                                 
 

 . بالنسبة للنقل%16¸64 بالنسبة للفنادق و32%¸23 34
 .الجوالت السياحية المتخصصين ووكاالت األسفار ووكاالت األسفار على اإلنترنتمنظمي الجوالت السياحية ومنظمي  35
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  الداخلية للسوق الموجهة القطاعات .2
تحرص الحكومة على استفادة اإلنتاج الوطني من اإلمكانيات التي يتيحها انفتاحه على الخارج، كما تركز 

العقار والتجارة وة السيما قطاعات الزراع ذات البعد الداخلي، القطاعاتعلى ضرورة وأهمية تنمية 
  للتصدي لتداعياتوقد ساهمت هذه القطاعات بشكل فعال في تعزيز قدرة االقتصاد المغربي. الداخلية

 اإلستراتيجية، التي تهدف إلىاإلجراءات مجموعة من  تنفيذ ، وذلك من خاللاألزمة العالمية األخيرة
  .سجلته معدالت نموهاتعيق تطورها، وتدارك التراجع الذي معالجة نقط الضعف التي 

  مواصلة تنفيذ مخطط المغرب األخضر .1.2

تشير توقعات المحيط الخارجي للفالحة المغربية إلى تحول جدري يمثل قطيعة مع االتجاهات المسجلة لحد 
ا ذاآلن فيما يخص تطور األسعار، وإعادة تشكيل نظم اإلنتاج، وتغير الطلب على المنتجات الفالحية وك

ا المحيط فرصا، كالنمو القوي للطلب العالمي ذ هوبقدر ما يشكل.  الظروف المناخيةتفاقم حدة تأثيرات
 حالة الغموض وعدم االستقرار ، خاصة مع تهديدابقدر ما يشكل في ذات الوقتعلى المنتجات الفالحية، 
اط وتتمثل نق. وفيما يخص المحيط الداخلي للقطاع، فيتميز بنقاط ضعف وقوة. في أسعار هذه المنتجات

المياه واألراضي (الضعف في أوجه القصور وال سيما من حيث االستخدام األمثل والرشيد لموارد اإلنتاج 
الثراء (، فيما تكمن نقاط القوة في اتسام الفالحة المغربية بمزايا تنافسية هامة ...)ورأس المال البشري

ق األوروبية، وتوفر انجازات فالحية والتنوع في الظروف المناخية والفالحية للبالد، والقرب من األسوا
  ...).ناجحة في مختلف سالسل اإلنتاج يمكن االستفادة منها

وأخذا بعين االعتبار التحديات والفرص المتاحة، عمدت السلطات العمومية إلى تنفيذ إستراتيجية فالحية 
ويل والبحث االستثمار والتم(متجددة مرتكزة على مقاربات جديدة للتدخل العمومي في القطاع 

 على ذ والتي ال تزال تنف2008 سنةوترمي هذه اإلستراتيجية الطموحة التي انطلقت  ...).والتكوين
الصعيدين الوطني والجهوي، إلى تحقيق تنمية منسجمة على مستوى مختلف مكونات القطاع ومختلف 

ومع ذلك، فإن . اإلنتاجا إلى تحسين استخدام عوامل ذأنواع الضيعات من أجل اندماج ناجح في السوق وك
هذه اإلستراتيجية ستكون أكثر نجاعة إذا ما تمت مالئمة نظام دعم اإلنتاج الذي الزال يشكل عائقا أمام 

  ...).سعاراألنظام الحماية، ونظام (تدبير أمثل لموارد اإلنتاج 

  تحديات وآفاق الفالحة المغربية

العقد المقبل محيطا دوليا يتسم بتحول في تطور  المغربي خالل يمن المتوقع أن يواجه القطاع الفالح
ويالحظ أيضا ظهور تطور هيكلي نحو مستويات . األسواق وبتقلب أكثر حدة في أسعار المنتجات الفالحية

فمن المتوقع أن يتعد متوسط أسعار المنتجات الفالحية على مدى السنوات وبالفعل . عالية لألسعار الفالحية
وسيؤدي االرتفاع المستمر في . 2007/200836القياسي الذي سجل خالل سنة  المستوى العشر المقبلة

 إنتاج الوقود الحيوي استجابة لمتطلبات استخدامه إلى زيادة الطلب على الحبوب والزيوت النباتية والسكر
  .التي تستخدم كمواد خام

                                                 
 

36 2010 : OCDE ) من المتوقع الخصوص، وجه وعلى) : 2019-2010غذية والزراعة تومنظمة الاالقتصادية  منظمة التعاون والتنمية توقعات 
، في حين من المتوقع 2006-1997 ٪ تقريبا مقارنة مع متوسط فترة 40 إلى 15 الثانوية بنسبةلقمح والحبوب األسعار الحقيقية لمتوسط يرتفع أن 

 . ٪40ارتفاع أسعار الزيوت النباتية بنسبة أكثر من 
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 وجود فرص يجب وتتجلى تأثيرات التغيرات في السوق العالمية على الفالحة الوطنية من جهة في
 ومن جهة أخرى في تحديات في مجال ضمان األمن ،استثمارها، بما في ذلك زيادة الطلب الخارجي

 األسعار العالمية إلى  تأثيرالغذائي وذلك مع تفادي التأثير السلبي على ميزان األداءات الناتج عن انتقال
يرة في متطلبات االستيراد للسلع األساسية ذات ويرجع هذا االنتقال أساسا إلى التقلبات الكب. السوق الوطنية

وخاصة بالنسبة (الصلة هي األخرى بالتقلبات في مستوى تلبية الطلب الداخلي عبر نظام اإلنتاج المحلي 
  ).للحبوب

تتأثر كثيرا من تداعياته، وذلك بسبب النقص سوفيما يخص ظاهرة التغير المناخي، فإن الفالحة المغربية 
وهكذا، ومن أجل . وارد المائية، وارتفاع درجات الحرارة وتدهور األراضي والنظم البيئيةالمتوقع في الم

ضمان األمن الغذائي وتأمين الظروف المعيشية للسكان القرويين، يتحتم على بالدنا رفع تحديات التكيف 
بما في ذلك  (مع آثار تغير المناخ، وال سيما من خالل االستثمارات المناسبة وتمويل إجراءات التكيف

  .ا استحداث آليات مؤسساتية مبتكرةذوك) تحقيق طفرة تكنولوجية تعوض أي انخفاض محتمل في اإلنتاجية

 القطاع الفالحي المغربي بأداء منخفض من حيث ترشيد استخدام عوامل يتسموعلى المستوى المحلي، 
 من التجزيء الكبير بشكل خاص يعاني ومن بين العوامل األقل تثمينا نجد الرأسمال العقاري الذي. اإلنتاج

وال يزال الرأسمال البشري يشكل عائقا أمام اعتماد . مالئمة اللوحدات اإلنتاج ومن القوانين العقارية غير
وبالنسبة لعوامل اإلنتاج . لك بسبب انخفاض المستوى التعليمي للفالحينذتكنولوجيات حديثة في القطاع و
لك على الرغم من إحراز بعض التقدم في ذو( خاصة من حيث المكننة األخرى، يجدر تحسين استخدامها

 المعدل المعتمد من طرف مقابل هكتار، 10.000لكل ا  جرار57اآلونة األخيرة ال سيما مع تحقيق معدل 
استخدام األسمدة ، باإلضافة إلى  هكتار10.000 لكل ا جرار70منظمة التغذية والزراعة والذي يعادل 

  .والمبيدات

يما يخص الموارد المائية التي تعد عامال استراتيجيا للقطاع الفالحي المتميز بشدة التأثر بالتغير وف
من األراضي الفالحية تخضع % 80 حيث أن ما يقارب ، بطريقة مثلىغير مستخدمةالمناخي، ال تزال 

 عوض ما على مستوى الضيعة% 45لنظام السقي السطحي الذي يتميز بمردودية منخفضة ال تتجاوز 
وباإلضافة إلى هذا النقص في اقتصاد الماء، فإن المتر مكعب من . بالنسبة للري الموضعي% 85يقارب 

  .37المياه ال يزال أقل تثمينا

  تسريع تنفيذ المقاربات الجديدة لإلستراتيجية الفالحية

العمومية إلى من أجل رفع التحديات وتثمين الفرص المتاحة للقطاع الفالحي الوطني، عمدت السلطات 
الهادفة إلى تحقيق تنمية متوازنة للقطاع من خالل توفير " مخطط المغرب األخضر"تنفيذ إستراتيجية 

الدعامة (والصغيرة ) الدعامة األولى للمخطط(تدخالت عمومية مالئمة للضيعات الكبيرة والمتوسطة الحجم 
 تجميع الفالحين، وجعل العالقات بين وتشمل اإلجراءات اإلستراتيجية لهذا المخطط). الثانية للمخطط

 على التعاقد، ودعم تثمين اإلنتاج وتكييف نظام التمويل وتعزيز االندماج في السوق ةرتكزمالفاعلين 
وسيتم دعم كل هذه التدابير الهيكلية من خالل إعادة التشكيل الجزئي للنظام المعتمد في المساعدات . ةالدولي

  .الحكومية لهذا القطاع

تم تعزيز المقاربة التعاقدية بين مختلف  ، وبغية ضمان نجاح برامج تأهيل مختلف السالسل الفالحية،وهكذا
على الخصوص بسالسل الزيتون  المتعلقة تعاقديةالبرامج الالفاعلين من خالل اإلسراع في تنفيذ العديد من 

 مليار درهم ستعبئ من أجل 11أكثر من (، واللحوم ) مليار درهم لتثمين منتجات الزيتون5سيتم تعبئة (
  ). مليار درهم ستخصص لتأهيل هذه السلسلة6,7(مور توال) تطوير نماذج إنتاج جديدة

                                                 
 

متر المكعب، / د 1¸6 المتوسطة للماء في المغرب ةالمردودي) : مجلة القطاع الفالحي أجندة من أجل انتقال فالحي ناجح( 2010 ،البنك العالمي 37
 . متر المكعب/ د 4ء أقل من اإلمكانيات التي تقدر بحوالي وهو أدا
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. لك إلبراز المزايا المقارنة لكل واحدة منهاذوقد بلورت هذه البرامج باالعتماد على خصائص كل جهة و
زء األكبر من القيمة المضافة وتجدر اإلشارة إلى أن منطقة سوس ماسة درعة حققت في المتوسط الج

 في القيمة المضافة الفالحية على %5,31 مساهمة بذلك بحوالي 2008-1998الفالحية خالل فترة 
بني حسن في المرتبة الثانية بمساهمة في المتوسط تقدر -شراردة-وتأتي منطقة الغرب. المستوى الوطني

، فإن هذا الترتيب ال يكشف عن االتجاهات ومع ذلك%. 15 تليها منطقة الشرق بما يقارب %20بحوالي 
المتباينة التي سجلتها القيمة المضافة في قطاع الفالحة على المستوى اإلقليمي حيث سجل متوسط النمو 

تطوان قد سجلتا أعلى -، فإن جهتي الجنوب وطنجةهكذاو%. 3السنوي على الصعيد الوطني معدل 
ورديغة انخفاضا -تي الدار البيضاء الكبرى والشاوية، في حين سجلت جه%6و% 13معدالت نمو بنسبة 

ويعزى هذا التراجع إلى حد كبير إلى انخفاض إنتاج الحبوب في هذه الجهات بمتوسط معدالت %. 1قدره 
  %. 7-نمو سنوية قدرها 

، أطلقت السلطات العمومية خطة طموحة تتضمن إنشاء 38ومن جانب آخر وقصد تعزيز تثمين اإلنتاج
في جميع أنحاء المملكة ستكون بمثابة مركبات لدعم المهنيين في مجاالت ) agropoles(ية أقطاب فالح

ومن بين الستة أقطاب المبرمجة، يوجد اثنان وهما قطبي مكناس وبركان . البحث والتكوين ومراقبة الجودة
  . مليار درهم من االستثمارات6,3ا أكثر منمسيعبئان وحدهفي طور اإلنجاز وحاليا 

يث التمويل، وعالوة على التعبئة المستمرة للتمويل الوطني والدولي لتنفيذ مخطط المغرب األخضر ومن ح
 إنشاء شركة تم، )SFDAعبر إنشاء شركة تمويل التنمية الفالحية (وإعادة هيكلة نظام التمويل الفالحي 

 الفالحي لتمويل ضقرلل التابع وسيخصص هذا الفرع. لتمويل صغار الفالحين سميت شركة تمويل الفالح
  .المنتجين غير المؤهلين للتمويل البنكي التقليدي، وخاصة في إطار مشاريع التجميع

أما بالنسبة لتحسين الدعم العمومي للقطاع الفالحي قصد الزيادة من فعاليته، فقد عمد إلى مراجعة التدابير 
يزانية المخصصة لصندوق التنمية تم الرفع من حصة الم وهكذا،. المحفزة الستعمال المدخالت الفالحية

، وتم إرساء قواعد جديدة لمنح اإلعانات مع إعطاء األفضلية 2010ر درهم عام اليي م3الفالحية لتعادل 
وتعزز أيضا هذه التدابير الجديدة المحافظة على المياه بتخصيص منحة تصل إلى . لمشاريع التجميع

لك من أجل تحقيق أهداف البرنامج الوطني لالقتصاد ذ ومن التكلفة االستثمارية لمشاريع التجميع% 100
 هكتار إلى الري بالتنقيط في أفق سنة 555.000الذي يهدف إلى تحويل ) PNEEI(في مياه الري 

2015.  

وفيما يتعلق بالتخفيف من العوائق التنظيمية والعقارية القائمة في مختلف السالسل الفالحية والتي تعرقل 
يل والتكوين وولوج األسواق، اعتمدت اإلستراتيجية الفالحية الجديدة التشجيع على تنظيم االستفادة من التمو

 يجري حاليا تحديد مجمعين رئيسيين جدد من ،وفي هذا الصدد. الفالحين تحت قيادة مجمعين محتملين
 هكتار 21.000 خالل إطالق الشطر الثالث من الشراكة بين القطاعين العام والخاص المتعلقة بما قدره

  .SODEAمن أراضي شركة 

تم تحقيق تقدم كبير نحو المزيد من إدماج القطاع الفالحي في محيطه الخارجي  وعالوة على ذلك،
لك من خالل إبرام االتفاقية الفالحية الجديدة بين المغرب واالتحاد ذلالستفادة من الفرص المتاحة، و

الحوامض  والطماطم خاصة لرئيسية للمغربوسيسمح بموجب هذه االتفاقية للمنتجات ا. األوروبي
لك مع مراعاة تخصيص مرحلة انتقالية تمكن من ذاالستفادة من الولوج التفضيلي إلى السوق األوروبية، وب

خاصة الحبوب ومشتقاتها والتفاح وزيت الزيتون والحليب  تأهيل اإلنتاج المحلي من المنتجات األقل تنافسية
  .المعقم

                                                 
 

38 DEPF (2010) :  بالنسبة %79 بالنسبة للمغرب مقابل %25هذا ينعكس على نسبة المنتوجات الفالحية المثمنة في الصادرات الفالحية بمعدل 
  . بالنسبة لتركيا%47لتونس و
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 المقاربات المبتكرة التي أتى بها مخطط المغرب األخضر بإصالحات أخرى تعمل  تعزيزيظلومع ذلك، 
 ومنها على وجه الخصوص ترشيد الدعم العمومي  عنصرا أساسياعلى تحسين القدرة التنافسية لهذا القطاع

الزمة  تحسين تدبير المخاطر المكما يتحتم. لك للحد من االختالالت الناجمة عن األسعار النسبيةذللقطاع و
تحسين واستقرار اإلنتاج  وإنشاء أسواق فعالة(لألنشطة الفالحية من خالل حكامة رشيدة لهذه المخاطر 

قادرة على ضمان األمن الغذائي والحماية من ) تعزيز قدرته التنافسية، ودعم المخزونات التأمينية والوطني
  .المخاطر المحتملة خاصة الغذائية والمالية والسياسية

  ية تنمية المناطق الجبليةإستراتيج

من أجل ضمان تنمية متوازنة في جميع أنحاء التراب الوطني، ووفقا للتوجيهات الملكية السامية، توجد 
حاليا في طور اإلعداد إستراتيجية متجددة تهدف لتحسين الظروف المعيشية للساكنة في المناطق الجبلية 

وسوف تتمحور هذه اإلستراتيجية حول . ئية لهذه المناطقوتعزيز اإلمكانيات االقتصادية والثقافية والبي
لك لتمكين ساكنة هذه المجاالت التي تمثل ما يقارب ثلث ذتنسيق التدخالت وجعل السياسات متكاملة و

وسوف تشمل أولويات هذه اإلستراتيجية . السكان المغاربة من االستفادة من إمكانات هذه المناطق
ولوج ، بما في ذلك الرفع من مستويات الدخل للسكان في المناطق الجبلية، والاالحتياجات األكثر استعجاال

 الخدمات الصحية واالجتماعية، واالستخدام الرشيد لموارد المياه، وتثمين المنتجات المجالية والخبرات إلى
  .مناطقا تعزيز وتنويع النشاط االقتصادي في هذه الذوك...) الفالحة، والصناعة التقليدية(المكتسبة 

  قطاع العقار بين اإلقالع وضرورة تخطي العراقيل البنيوية .2.2

 في خلق دينامية حقيقية مكنت من تراجع 2003ساهمت اإلصالحات التي عرفها قطاع العقار منذ سنة 
 وحدة، وذلك بفضل مجهودات السلطات العمومية المبذولة 609.000الخصاص السكني ليستقر حاليا في 

 والذي تم ،"مدن بدون صفيح"وقد مكن برنامج . عشوائي وإنعاش السكن االجتماعيللقضاء على السكن ال
 مدينة من 41، لفائدة 2010 من تحقيق هذا الهدف، إلى متم يونيو ،2004الشروع في إنجازه سنة 

لما يزيد عن   مدينة معنية بظاهرة انتشار األحياء الصفيحية، مما مكن من ضمان السكن الالئق83مجموع 
 . نسمة830.00

، وذلك اعترافا منها 2010ولقد تم تتويج هذه اإلنجازات بمنح المغرب جائزة األمم المتحدة لإلسكان لسنة 
بالجهود الجبارة المبذولة بمبادرة من جاللة الملك في مجال تحسين ظروف عيش الفئات المعوزة القاطنة 

  . بالمدن

إلى مختلف التشجيعات والتسهيالت على مستوى ويعزى تراجع العجز السكني في المجال الحضري أيضا 
 مقابل 2008 وحدة سنة 129.000ونتيجة لهذا، تجاوز إنتاج السكن االجتماعي . العرض والطلب

 2006كما سجلت القروض العقارية خالل الفترة الممتدة ما بين . 2002 وحدة فقط سنة 45.000
ومكنت ضمانة . مليار درهم 152,5م إلى  مليار دره81من   منتقلة%88 تزايدا مهما ناهز 2008و

أسرة للسكن الالئق، وذلك إلى  61.079من ولوج " فوكاريم" الدولة للقروض العقارية بواسطة صندوق
  . مليار درهم من القروض الممنوحة8,9 بمبلغ إجمالي ناهز 2010 شتنبرحدود متم 

يرة إنتاج السكن االجتماعي، بحيث  إثر تراجع وت2009غير أن هذه الدينامية شهدت فتورا خالل سنة 
وكان لهذا . 2008 مع سنة ة مقارن2009سنة % 30عرف عرض السكن االجتماعي انخفاضا بنسبة 
%). 35,9 بالمغرب ب ةانخفاض االستثمارات األجنبي(التراجع أثر سلبي على االستثمار في القطاع 

خفاض نسبة نمو القيمة المضافة لقطاع ان وتشهد مؤشرات أخرى على تراجع دينامية هذا القطاع خصوصا
% 3,4و )2007سنة  11,7%و 2008 سنة %9,4 بعد(  %3,4 لم تتجاوز العموميةاألشغال  والبناء

باإلضافة إلى كل هذه التحديات الظرفية المرتبطة بتراجع الدينامية، فإن قطاع . تبالنسبة الستهالك اإلسمن
  .يوية األخرىالعقار مطالب أيضا بمواجهة العراقيل البن
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من القيمة % 15,7وعلى المستوى الجهوي، سجلت جهة الدار البيضاء الكبرى حصة متوسطة بلغت 
وتأتي جهة . 2008 و1998المضافة الوطنية لقطاع البناء واألشغال العمومية خالل الفترة الممتدة ما بين 

 درعة -ماسة-ليها جهة سوس، ت%11,4تطوان في المرتبة الثانية بمساهمة تقدر في المتوسط ب -طنجة
 تانسيفت -تطوان ومراكش-وتجدر اإلشارة إلى أن جهتي طنجة%). 9,8(تانسيفت -ومراكش) % 10,2(

 1998عرفتا زيادة الطلب بقطاع العقار ويتجلى ذلك في معدالت النمو المهمة خالل الفترة ما بين 
  %. 15و% 17 والتي ناهزت على التوالي 2008و

  لعقار؟ أي رهانات لقطاع ا

على الرغم من التقدم الذي حققه قطاع العقار ما زالت مجموعة من المشاكل البنيوية قد تؤثر على 
وتتلخص أبرز الرهانات التي يجب على القطاع مواجهتها في السنوات القادمة . الدينامية الجيدة لهذا القطاع

  :في 

 وحدة منها 123.000نوي اإلضافي يقدر الطلب الس(ضرورة تلبية الطلبات المتزايدة على السكن  •
 ؛وكذا االمتصاص التدريجي للعجز المسجل)  وحدة اجتماعية60.000

وتجدر اإلشارة . ن أجل تحقيق األهداف المسطرة في هذا القطاعضرورة تعبئة موارد مالية مهمة م •
، أصبح  األسرالتمويل الذاتي الناتج عن ادخار الذي تميز منذ سنوات بهيمنة هنا إلى أن تمويل السكن
يحظى تحديث آليات التمويل  ومن أجل مواكبة تطور الطلب، .لنظام البنكييشهد توجها متزايدا نحو ا

- تحفيزات جبائية لصالح تنمية ادخار2011وفي هذا اإلطار، يتوقع قانون المالية لسنة . بعناية خاصة
 السكن؛ 

وقد تطرح هذه المقاربة بعض . مارتركيز سياسة السكن االجتماعي على التحكم في كلفة االستث •
 ؛ةالمشاكل في جودة البناء مما يستدعي احتياجات هامة للقيام باإلصالحات الالزم

إن محاربة الخصاص السكني المتراكم . عدم كفاية األراضي المهيأة لتوسع األحياء السكنية القانونية •
إال أن القوانين . تعمير سنويا هكتار لل3000 تستوجب فتح 2025وموجة التمدن المتوقعة في أفق 

يؤثر بطريقة مباشرة على والعقارية تبقى معقدة مما يحول دون مواكبة هذا الخصاص االستعجالي 
 ؛األراضي المهيأةأسعار

نظر للتعقيدات المرتبطة بالبعض الصعوبات وذلك " مدن بدون صفيح"تعرف بعض عمليات برنامج  •
 وتعدد المتدخلين، وكذا للمشاكل المتعلقة بالمواكبة طانخرابنوعية المشاريع المتبقية، وضعف 

 ؛االجتماعية للساكنة المستهدفة

تتمظهر االختالالت في قطاع السكن المعد للكراء خصوصا في العدد الهام للمساكن الشاغرة والذي  •
وتعزى هذه الوضعية إلى .  وحدة وذلك مقابل طلب متزايد على هذا النوع من السكن820.000يناهز 

في هذا اإلطار، يوجد حاليا . عوامل كثيرة نخص منها اإلطار التشريعي والقانوني الذي ينظم الكراء
  مشروع قانون الكراء قيد الدراسة بغرفة المستشارين؛

عدم تناسق وثائق التعمير، وصعوبة إنجاز المرافق العمومية، وآجال إعطاء رخص البناء غياب أو  •
 .ى التي يجب معالجتهاتبقى من بين االختالالت األخر
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  أي آفاق ؟: تمويل قطاع العقار:  4 إطـار

 وعليه فإن البحث عن سبل تمويل .يتطلب إرساء التوجهات اإلستراتيجية المعتمدة في قطاع العقار تعبئة موارد مالية مهمة
إن تعبئة التمويل البنكي رغم وجود هامش للتحرك . التمويلأخرى تفرض نفسها بإلحاح لمواكبة االحتياجات المتزايدة على 

ينبغي مصاحبته بتنويع مصادر ) في فرنسا% 35من مجموع القروض لالقتصاد مقابل % 30تمثل القروض العقارية ( 
  .التمويل

ل المثال، لم فعلى سبي. مكن تحليل توظيفات االدخار المؤسساتي من إبراز ضعف اللجوء إلى االستثمار في قطاع العقار
من مجموع محفظتها المالية % 5، نسبة 2008تتجاوز توظيفات ادخار شركات التأمين وإعادة التأمين في قطاع العقار سنة 

 CMR لصندوق المغربي للتقاعدبالنسبة ل% 3(كما تبقى توظيفات صناديق التقاعد ضئيلة . بالنسبة للقيم المنقولة% 89مقابل 
أما بالنسبة لصندوق ). CIMR لصندوق المهني المغربيبالنسبة ل% 5 وRCAR نح الرواتبلنظام الجماعي لمل% 0,7و

% 9نسبة " التهيئة والعقار والسياحة"من مجموع االدخار المؤسساتي، يمثل قطب % 35اإليداع والتدبير والذي يهيمن على 
  .من مجموع أصول الصندوق

، يمكن لتعبئة هذا الصددفي . مة لتمويل محتمل لفائدة قطاع السكنمكن تحليل توظيفات االدخار من تحديد مصادر مهكما 
االدخار البعيد المدى أن يشكل إحدى السبل التي ينبغي استكشافها لجلب رؤوس األموال المتوفرة من أجل تمويل القطاع 

ريق مراجعة ويتأتى هذا عن ط.  واألقل عرضة للخسارةةالذي يبقى من بين التوظيفات األكثر مردودي، العقاري
إن .  المنخرطينتاستراتيجيات التوظيفات بالنسبة لمختلف صناديق التقاعد وذلك من أجل ضمان استغالل أمثل لمدخرا

ففي . ارتفاع عدد المتقاعدين سيضعف قدرة تمويل صناديق التقاعد مما يستوجب التحكم في المخاطر المرتبطة بالتوظيفات
كما تبقى الحصة . من محفظتها المالية لقطاع العقار% 15تقاعد ما يقارب بعض الدول كسويسرا، تخصص صناديق ال

وعليه، . الذي يخوله القانون% 30المستثمرة في هذا القطاع من محفظة شركات التأمين وإعادة التأمين، بعيدة عن سقف 
 يبقى مهما مقارنة مع القيم ةيبقى الهامش الممكن استغالله كبيرا مما يستدعي االستفادة منه خصوصا وأن معدل المردودي

  .المنقولة

 مالية أكبر من ةيمنح مردودي" التهيئة والعقار والسياحة"وفيما يخص صندوق اإليداع والتدبير، يظهر جليا أن قطب 
 محققة 2008سنة % 9وتشكل نسبة هذا القطب في األصول العامة للصندوق . األقطاب األخرى مع مخاطر شبه منعدمة

من مجموع أصول الصندوق بيد أن " األبناك والنشاطات المالية"بالنسبة لقطب % 78يل مقابل نسبة من المداخ% 18
 وهكذا، فإن التوجيه اإلستراتيجي لتوظيفات الصندوق نحو النشاطات األكثر %.47مساهمته في نتائج الصندوق لم تتجاوز 

خاصة الصندوق الوطني للضمان  يق التقاعدمردودية يمثل خيارا حكيما في ظل الوصاية الممارسة على بعض صناد
  .اإلجتماعي والتي من شئنها تدعيم هذه الخطوة

  قطاع العقار دعم دينامية من أجل 

 وسيمتد 2010من أجل إعطاء دينامية جديدة لهذا القطاع، تم تبني إجراءات جديدة في قانون المالية لسنة 
 وذلك إلعطاء رؤية أفضل لجميع الفاعلين في 2020 إلي غاية سنة 2010العمل بهذه اإلجراءات من سنة 

  .القطاع

ويتعلق األمر بمختلف التدابير التي من شأنها إعطاء دفعة جديدة لقطاع السكن االجتماعي والذي حدد ثمنه 
 بالنسبة للمساحة المتراوحة  درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة250.000في مبلغ أقصاه 

وتبقى هذه اإلعانة مشروطة بالتزام المقتني تخصيص السكن االجتماعي . مربع متر 100 و50بين 
 وذلك من أجل المقتنى لسكناه الرئيسية لمدة أربع سنوات ويقيد رهن رسمي لفائدة الدولة خالل هذه المدة

  .تحسين استهداف المستفيدين ومحاربة ظاهرة اإلحتكار

ءات إعفاء من الضريبة على الشركات وعلى الدخل وبخصوص المنعشين العقاريين، تمنح هذه اإلجرا
ومن واجبات التسجيل ومن الرسم الخاص على اإلسمنت وكذا من الضرائب والرسوم المستحقة لفائدة 

 500الجماعات المحلية وذلك في إطار اتفاقيات مبرمة بين الدولة والمنعشين العقاريين المتعهدين ببناء 
  . سنوات5 سكن على األقل خالل مدة أقصاها
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 سكن اجتماعي في تمكين المنعشين العقاريين 500 إلى 1500ويكمن الهدف من تقليص سقف اإلنتاج من 
 وكذا ضمان توزيع أفضل لهذا ،يالصغار والمتوسطين من المساهمة في الرفع من عرض السكن االجتماع

لتكتل في إطار العرض عبر مجموع التراب الوطني، إلى جانب تشجيع المقاوالت الصغرى على ا
  . مقاوالت متوسطة

وقد تم أيضا الشروع في تدابير قانونية كما هو الشأن بالنسبة لمدونة التعمير ومدونة البناء وتحيين قوانين 
  .الملكية المشتركة والكراء

.  خصوصا المتعلقة بمناطق التعمير الجديدة،كما بذلت جهود لتسريع تحضير وثائق ومخططات التعمير
 هكتار من العقار العمومي لفائدة مجموعة العمران في 3.853تمت تعبئة لق بالوعاء العقاري، وفيما يتع

وستنجز هذه المجموعة بموجب هذه .  بينها وبين الدولة2009فبراير  16إطار االتفاقية المبرمة في 
  ... وحدة سكنية من خالل تهيئة وخلق مدن جديدة ومناطق حضرية جديدة200.000االتفاقية 

فيما يخص تسهيل مساطر إعطاء رخص البناء، تم تشكيل لجان على مستوى الواليات مكلفة بإعطاء و
ومن جهة أخرى، تم إعداد .  أسابيععة أربىرخص البناء إلنتاج السكن االجتماعي في آجال ال تتعد

  . مشروع قانون يهم المشاركة في التعمير وقد تم وضعه لدى األمانة العامة للحكومة

 تقييم مرحلي لتحديث القطاع: ة الداخليةالتجار .3.2

نسبة ) باألسعار الثابتة( نموا مطردا، حيث بلغ 2009-2005 التجارة الداخلية خالل الفترة  قطاععرف
أكثر من  لتبلغ حصة القطاع . مليار درهم67,2 إلى 58كما ارتفعت القيمة المضافة من .  سنويا3,8%
وفر الشغل لما يقرب من يفي قطاع الخدمات، كما أنه % 23 الناتج الداخلي الخام وحوالي من% 11
  .نين المشتغليمن السكان النشيط% 13

، ساهمت 2009 سنة وعلى عكس التجارة الخارجية التي سجلت اتساع العجز في الميزان التجاري في 
الطلب المحلي، التجارة الداخلية، في صمود االقتصاد المغربي أمام تداعيات األزمة العالمية بفضل انتعاش 

 إلى 2008 سنة  مليار درهم518,5ألسر والمؤسسات العمومية من ل  النهائيستهالكاإلنفقات إذ ارتفعت 
  . %6,4، أي بزيادة قدرها 2009 سنةر درهم في  مليا551,7

  مخطط تطوير وتحديث قطاع التجارة .1.3.2

إال أنه يسجل في . ذا القطاعمن ه% 90، حيث تشكل "التجارة الصغيرة"تتميز التجارة الداخلية بهيمنة 
السنوات األخيرة إعادة تشكيل المشهد التجاري المغربي، وذلك من خالل تطور أنماط تجارية جديدة، 

على إمكانات كبيرة لتوسيع   تتوفرالتيو، ويتعلق األمر بالمساحات الكبرى والمتوسطة والشبكات التجارية
 تمل بتفشي ظاهرة القطاع غير المنظم، حيث يشتزال تتسم ال التجارة الداخلية غير أن .حصتها في السوق

من يعملون في % 36,9من األشخاص المزاولين لألنشطة التجارية، منها % 50 أكثر من  علىهذا األخير
  .هم باعة متجولون% 12,7و التجارة بالتقسيط

ا، فإن مخطط التطوير ونظرا ألهمية التجارة الداخلية في االقتصاد الوطني وحجم الصعوبات التي تواجهه
 يمنح أهمية ، مليون درهم900 ، والذي خصص له غالف مالي قدره "2012-2008رواج "والتحديث 

 وكذا الرفع من ،كبيرة للتجارة المستقلة من خالل تشجيع التجار الصغار على االنخراط في شبكات تجارية
ركز على المستهلك، وعلى أهمية األول ي: ويتمحور مخطط رواج حول هدفين أساسين. مستوى تجارتهم

أما .  وبكل إنصافالجهاتضمان حصوله على منتجات تخضع لشروط السالمة والجودة وذلك في جميع 
  .  فيرمي إلى تحسين تنافسية القطاع والعمل على ظهور نماذج جديدة للتوزيع،الهدف الثاني
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لعديد من اتفاقيات الشراكة، من شرعت الحكومة في توقيع ا، "عرض المغرب "في إطار تطويرو وهكذا،
، )2009(لفائدة تجار الجملة في مراكش " مركز شراء"بينها االتفاقية المتعلقة بانجاز دراسة جدوى إنشاء 
كما يتطلب ). 2010(الدار البيضاء  الفضاءات التجارية بوكذلك تلك المتعلقة بمشروع إعادة هيكلة وتشكيل

في هذا اإلطار رصد مخطط رواج غالفا ماليا و. ضاءات التجاريةتحديث تجارة القرب إعادة تأهيل الف
عالوة على ذلك، حرص المخطط . 2012 مشروع في أفق 25 مليون درهم من أجل إنجاز 375قدره 

التوزيع مهيكلة على وعلى مرافقة تطور العالمات المغربية بهدف تشجيع ظهور نماذج جديدة للتجارة 
   .الدوليوالصعيد الوطني 

 مليون درهم من 900 الذي رصد له غالف مالي قدره )2008 ("صندوق رواج "ضافة إلى إحداثباإل
عملت الوزارة الوصية على البحث عن شركاء ، جل تحقيق األهداف المسطرة لمخطط التجارة والتوزيعأ

تين مع ، على اتفاقية الجاريسنةوهكذا، تم التوقيع، خالل ال. جدد للمساهمة في تطوير النشاط التجاري
ج تم وضعه، من طرف وحدث منتأ" باك راسمالي"ويعتبر". التجاري وفا بنك"و" البنك الشعبي المركزي"
 وكذا التجار لمساعدتهم على تحسين ،، رهن إشارة المقاوالت الصغيرة والمتوسطة"التجاري وفا بنك"

  . نجاز استثماراتهمالالزمة إلدمات التأمين والتمويل جل تزويدهم بخأقدرتهم التنافسية واإلنتاجية، ومن 

  على االقتصاد الوطني وأثرهاتقييم االنجازات : 2012-2008مخطط رواج  .2.3.2
، أي ما 2012 مليار درهم في أفق 98يهدف مخطط رواج إلى رفع الناتج الداخلي الخام للتجارة إلى 

، %12,5ي بنحو  اإلجمالداخليسنويا، ومساهمة القطاع في الناتج ال% 8يعادل نسبة نمو تصل إلى 
نجازات التي تم تحقيقها إلى غاية وفي رصد ألهم اإل.  ألف منصب شغل إضافي200باإلضافة إلى خلق 

  : محاور أساسيةة ثالثيمكن تصنيفها إلى، أي بعد سنتين من تطبيق المخطط، 2010يونيو 

 تأهيل تجارتهم  وصل عدد التجار الذين استفادوا من الدعم المالي إلعادة حيثتحديث تجارة القرب •
 900 حاليا إلى 200مستفيدين من وتجدر اإلشارة إلى أنه يجب رفع عدد ال.  تاجر2.142إلى حوالي 

 عالمات مغربية، 10كما استفادت من الدعم . 2012 سنة تاجر في 25.500 لتحقيق هدف ياشهر
  ؛وذلك بهدف تحسين تنافسيتها وطنيا ودوليا

 وضع سياسة وطنية ألسواق إنجاز دراسة تهدف إلى  من خاللرضتنظيم تجارة الجملة للفواكه والخ •
   ؛الخضرو الفواكه الجملة

 . جهة خالل فترتين11منطقة مخصصة لألنشطة التجارية في  12  تم تحديد حيثالتخطيط التجاري •
 مراكشو  في كل من أكادير2013 إلى 2010خمسة مناطق سيتم انجازها خالل الفترة الممتدة من 

 2013فاس؛ بينما السبعة المتبقية تمت برمجتها في الفترة ووجدة و القنيطرةو يضاءالب الدارو
  .2015و

  الدعم لقطاعات متجددة تنمية  .3
وتعد .  الملحةإحدى أولوياتهيسعى البرنامج الحكومي الحالي إلى تعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني ك

لمياه على وجه الخصوص، من بين أهم محددات هذه الخدمات اللوجستيكية والطاقة واكقطاعات الدعم، 
وتندرج في هذا الصدد، اإلستراتيجية . ها وتحسين جودتهائالتنافسية، لذا يجب العمل على الرفع من أدا

اللوجستيكية التي جاءت الستكمال مسلسل اإلصالحات القطاعية التي التزمت السلطات العمومية بتنفيذها، 
  .ملحوظ في تكلفة هذا القطاع مقارنة مع المعايير الدوليةخصوصا وأنه يسجل ارتفاع 

وفي نفس اإلطار، تعمل الحكومة على تفعيل اإلستراتجية الطاقية، وذلك لضمان تموين االقتصاد الوطني 
  .المنتجات النفطية والكهرباء، والمحافظة على التوازنات الماكرواقتصادية، وترشيد التوزيعب
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 مستدام لهذه المادة اإلستراتيجية خصوصا في القطاع تدبير المياه ضمان تهدف إستراتيجيةا، وأخير
  .االستهالك ترشيد باإلضافة إلىالزراعي، 

  لتنافسية اح يتامفأحد اإلستراتيجية الجديدة للوجستيك  .1.3

 مع آجالأحسن  كلفة وقليهدف اللوجستيك من خالل مجموعة من الخدمات إلى تدبير حركة البضائع بأ
التجارة الداخلية والخارجية، النقل، ( جميع القطاعات االقتصادية  على صعيدوذلك. سالمةال شروطتوفير 
ارتفاع  أن هذا القطاع يعاني من غير .وبالنسبة لجميع الفاعلين في القطاعين العام والخاص..) .النسيج

 تحديث القطاع عهمما استوجب م. من الناتج الداخلي الخام% 20التكاليف اللوجستيكية التي تمثل نحو 
 عن اإلستراتيجية الوطنية لتطوير 2010 اإلعالن في ابريل جاءومن هذا المنطلق، . وإصالح هياكله

التنافسية اللوجيستيكية كمكمل أساسي لالستراتيجيات القطاعية المتعددة التي انخرط فيها المغرب خالل 
  .معايير الدوليةلل واستجابته نيوط وذلك من أجل تحسين تنافسية االقتصاد ال،السنوات األخيرة

 مما ،2015في أفق عام % 15تهدف اإلستراتيجية الجديدة إلى تخفيض التكاليف اللوجستيكية إلى و
 وبذلك يستفيد مختلف الفاعلين االقتصاديين. البيعسعر سينعكس إيجابا على تكاليف اإلنتاج، فضال عن 

على الصعيد  و. عن اإلستراتيجية اللوجستيكيةناتجة المن فرص الربح) المنتجين والموزعين والمستهلكين(
للمنتجات المحلية، كما ستعزز من ) تكلفة/سعر(الدولي، ستساعد هذه األخيرة على تحسين القدرة التنافسية 

  .جاذبية المغرب لالستثمارات الخارجية

ج الداخلي الخام بحلول  نقاط من النات5 إلى 3 بنحو وتيرة النمو االقتصادي عززومن المتوقع أيضا أن ت
 مليار درهم، أي بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 15 نحو، أي ما يعادل زيادة القيمة المضافة ب2015 سنة
باإلضافة إلى أهدافها االقتصادية، تنخرط هذه .  نقطة من الناتج الداخلي الخام في السنة0,7 و0,5

مغرب إلى نهجها من أجل وضع األسس الضرورية اإلستراتيجية في إطار المقاربة البيئية التي يسعى ال
من انبعاث ثاني أوكسيد الكاربون خالل % 35وبالتالي فهي تهدف إلى التقليص بنسبة . لتنمية مستدامة

  %. 30الخمس السنوات المقبلة، بفضل خفض حركية البضائع بنسبة تصل إلى 

  :اور رئيسية محة خمسينبني تفعيل اإلستراتيجية اللوجستيكية الجديدة علىو

  تطوير شبكة وطنية مندمجة للمناطق اللوجستيكية؛ •

  ؛تجميع تدفقات السلعترشيد و •

  ؛فعالينتشجيع بروز فاعلين لوجستيكيين مندمجين و •

  تنمية الكفاءات عبر مخطط وطني للتكوين في مهن اللوجستيك؛ •

  .وضع إطار لحكامة القطاع واتخاذ التدابير التنظيمية المالئمة •
نامج اللوجستيك، الذي تم التوقيع عليه من طرف الحكومة والكنفدرالية العامة لمقاوالت وينص عقد بر

وتجدر اإلشارة . 2011 عقود تنفيذية أفقية وقطاعية وجهوية إلى حدود أبريل ةالمغرب، على إبرام عشر
ر بقطاع ويتعلق األم.  وتخص قطاع النقل2010إلى أن أولى هذه العقود تم اإلعالن عنها في شهر ماي 

من التكاليف % 55من الناتج الداخلي الخام من جهة، و% 6استراتيجي في االقتصاد المغربي، بحيث يمثل 
ورغم أهمية هذا القطاع إال أنه يعاني من بعض المعوقات التي تعرقل . اللوجستيكية من جهة أخرى

  :تطوره، نذكر منها

  ؛% 70 بنسبة تناهز هيكل القطاع غير المأهمية حصة •

  من مقاوالت فردية؛% 98من مقاوالت تملك على األكثر شاحنتين، و% 92ون القطاع من تك •

 10 األسطولمن % 53 ويتعدى عمر؛ سنة 13قدم األسطول الوطني، حيث يبلغ متوسط عمره  •
 . سنة20منه يفوق عمره % 22 سنة، بينما 15أكثر من % 34سنوات، و
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 القدرة ضعف وذلك راجع إلى ،% )5أقل من (مشاركة مغربية ضعيفة في النقل البري الدولي  •
  .التنافسية للمقاوالت المغربية مقارنة بنظيراتها األوروبية

وذلك لتمكينه ،  إلى تطوير وتحسين مستوى القطاعالذي سيوقع مع المهنيينويهدف العقد التنفيذي للنقل، 
ثقة عن العقد التنفيذي، حول ب خارطة الطريق، المن تتمحور.من أداء دوره كقطاع دعم لالقتصاد الوطني

تضم الفئة األولى تدابير تنظيمية وقانونية تهدف إلى تقنين القطاع .  فئتين إلى يمكن تصنيفهانقاط سبع
رفع مستوى  وتحديث الفئة الثانية على  تركز بينما.وتحسين القدرة التنافسية لنقل البضائع على الطرق

  .ومراقبة القطاع تطوير النقل الدولي والنقل البري للبضائع

 تم االعتماد على نموذج حسابي للتوازن العام لدراسة تأثير إصالح قطاع النقل على االقتصاد المغربي،
 خفض هامش الربح كونترتب عن المحاكاة األولى . تينامكون من قطاعين وذلك بناء على محاك

"markup"39  وخلق فرص العمل بنسبة %0,8من شأنه أن يزيد الناتج الداخلي الخام بنسبة % 5بنسبة ،
 "markup "وينتج عن خفض%. 5,5، كما يمكنه أن يخفض األسعار، خاصة أسعار النقل بما قدره 0,9%

مع % 1,9فرص الشغل بنسبة و% 1,5 إذ يرتفع الناتج الداخلي الخام بنحو ا مضاعفاوقع% 10بنسبة 
  . %7,1الك النهائي لألسر بنسبة ، باإلضافة إلى ارتفاع االسته%0,7زيادة في األجور تصل إلى 

  نحو تعزيز الطاقات المتجددة: تنويع مصادر الطاقة  .2.3

من االستهالك العالمي للطاقة مند سنوات لتأثيرات الظرفية  % 41خضعت السوق العالمية للنفط التي تمثل
  .االقتصادية والجيوسياسية العالمية التي أدت إلى عدم استقرار األسعار العالمية

 على الواردات الخارجية %96ر لضعف موارده الطاقية، يظل المغرب معتمدا بنسبة تزيد عن وبالنظ
 رهين ظرفية طاقية عالمية متقلبة همن استهالكه الطاقي مما يجعل %61 الذي يشكل ،لتزويده بالنفط الخام
لدوالر والتوترات  تقلبات أسعار صرف اإلىعدم استقرار أسعار النفط ولنتيجة وذلك  ،في السنوات األخيرة

  .الجيوسياسية والتزايد المستمر للطلب العالمي

   ظرفية السوق العالمية للبترول

. عرفت السوق العالمية للطاقة خالل الخمس سنوات األخيرة تحوالت أدت إلى تقلبات مهمة في األسعار
، سجلت 2003-2000 دوالرا للبرميل في فترة 28 و22وهكذا وبعد استقرار نسبي في األسعار بين 

 دوالرا 145 حيث وصلت الحد األقصى الذي بلغ 2008 و2004األسعار ارتفاعا ملحوظا ما بين 
وتعزى هذه الظرفية للتزايد المستمر للطلب على النفط خصوصا في الدول . 2008للبرميل في يوليوز 

حظ تراجع األسعار  لو2008ولكن وابتداء من النصف الثاني من ... الناشئة كالصين والهند والبرازيل
 دوالرا للبرميل بسبب انعكاسات األزمة االقتصادية والمالية والتي أدت إلى تزايد 33التي وصلت إلى 

  ).OPEP (يبالمخزون وفائض اإلنتاج لدى دول األوب

 2,2 إلى تقليص حصص اإلنتاج ب 2009وللحد من تراجع األسعار، عمدت دول األوبك ابتداء من يناير 
 دوالرا للبرميل في 70 في اليوم مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ ألسعار النفط حيث تجاوزت مليون برميل

  . دوالر للبرميل77حول معدل   أسعار النفط تقلبت، 2010وخالل التسعة أشهر األولى من سنة . 2009

  

  

  

                                                 
 

 وهو ما 1,35طاع النقل ب ويقدر هذا المؤشر بق.  معدله كلما كانت درجة المنافسة منخفضةكلما ارتفع. مؤشر يمكن من تقييم تنافسية قطاع ما 39
 . من الهامش%35يمثل 
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  توقعات السوق العالمية للطاقة

فحسب . ظرفية اقتصادية ومالية متقلبةيبقى من الصعب توقع تطورات السوق العالمية للطاقة في ظل 
 2010مليون برميل في اليوم خالل  86,6 سيرتفع الطلب العالمي إلى ،)AIE(الوكالة الدولية للطاقة 

ويعزى هذا االرتفاع إلى . %2,2 مسجال ارتفاعا قدره 2009 سنة مليون برميل في اليوم 84,7مقابل 
أما فيما يخص . ةالناشئة والشرق األوسط وأمريكا الالتينيوبعض الدول األسيوية  تزايد الطلب في الصين
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والوكالة (، فتتوقع مختلف الجهات المهتمة لتطورات سعر البترو

  .2011 سنة ا دوالر80و 2010 سنة ادوالر 78أن يتراوح متوسط سعر البرميل ...) األمريكية للطاقة

  ة جديدةتفعيل سياسة طاقية وطني

نظرا لضعف موارده الطاقية، يستورد المغرب حاليا أغلب احتياجاته من الطاقة باإلضافة إلى اعتماده و
ويؤدي هذا الوضع المتزامن مع ارتفاع األسعار العالمية للنفط إلى تفاقم . على مصادر الطاقة االحفورية

 مما أثر سلبا 2004مليار درهم في  26,2 مقابل 2009 مليار درهم في 54¸2فاتورة الطاقة التي بلغت 
  .على الميزان التجاري وساهم في تزايد نفقات المقاصة

 وذلك ارتباطا بإعطاء ،وبالنسبة للتوقعات، من المنتظر أن يرتفع االستهالك الوطني للطاقة بوتيرة سريعة
نامج انبثاق االنطالقة للعديد من المشاريع الوطنية الكبرى في المغرب كمخطط المغرب األخضر وبر

فحسب . والمركب الفوسفاطي الجرف األصفر وتطوير البنيات التحتية الطرقية والمالحية والجوية
السيناريو المرجعي لوزارة الطاقة، سيتضاعف الطلب على الموارد األولية للطاقة أربع مرات حيث 

 2030 سنة TEPون  ملي43 إلى 2008سنة ) TEP" (معادل المنتوجات النفطية" مليون 15سينتقل من 
 95.000 إلى 2008ساعة خالل / جيكاواط24.000فيما سيرتفع الطلب على الكهرباء من 

أما عند اعتماد السيناريو التفاؤلي .  ميكاواط12.000 بقدرة كهربائية تناهز 2030ساعة سنة /جيكاواط
  . ميكاواط20.000 جيكاواط ساعة بقدرة 133.000فسيرتفع الطلب على الكهرباء إلى 

 2009وفي هذا السياق ومن أجل مواكبة التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد، أطلقت وزارة الطاقة في 
تأمين التموين بالطاقة بأسعار تنافسية وتقليص : ة محاور كبرى وهيخمس سياسة طاقية جديدة تعتمد على

تكثيف التنقيب و الطاقات المتجددة تطوير التبعية في الميدان الطاقي من خالل تعبئة الموارد الوطنية عبر
عن البترول وتثمين الشيست الحمري وتحسين النجاعة الطاقية في مختلف القطاعات وأخيرا تنمية 

  . تحاد األوروبينسيق مع بلدان المغرب العربي واالاالندماج في السوق الطاقية الجهوية عبر التعاون والت

  اءضمان اإلمدادات بالمواد النفطية وبالكهرب

تهدف اإلستراتجية ضمان التزويد المنتظم بالمواد النفطية التي ستنخفض حصتها في االستهالك الطاقي 
، وذلك بتعزيز التنقيب عن النفط وإعطاء األهمية للشيست الحمري من جهة، 2030 في أفق %40إلى 

ين وإقرار إلزامية وتنويع مصادر االستيراد ومضاعفة نقط االستقبال في الموانئ وتعزيز قدرات التخز
  . التوفر على مخزون احتياطي من جهة أخرى

وفي هذا اإلطار، تم مؤخرا إعطاء انطالقة مشروع منصة مندمجة صناعية ومينائية وتجارية وطاقية 
 البحر األبيض ة من نفط وغاز منطق%20ويهدف هذا المشروع إلى استقطاب ". ناظور شرق متوسط"

وستوفر . مان تأمين التزويد بهذه المواد من خالل وحدة للتخزينوسيمكن المغرب من ض. المتوسط
إمكانيات التخزين أيضا للمغرب فرصة إعادة التصدير لدول البحر األبيض المتوسط المستوردة للنفط وكذا 

  .دول أمريكاوبعض الدول اإلفريقية 
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 وضع 2008هر يوليوز فيما يخص الكهرباء وبهدف االستجابة لحاجيات المغرب من هذه المادة، عرف ش
ويهدف هذا . 2012 و2008للقطاع يشمل الفترة الممتدة بين ) PNAP(مخطط وطني للتدابير األولوية 

 وزارة الطاقة، نالمخطط الذي تسهر عليه لجنة وطنية للتوجيه تحت إشراف الوزير األول ولجنة تسيير م
 ميكاواط 1.440ت جديدة بقدرة تبلغ  من إنتاج الكهرباء وذلك بتشغيل وحدا%20إلى تعزيز العرض ب 
متر مربع من اللوائح  400.000 ميكاواط من الطاقة الهيدرومائية وكذا بإنشاء 400من الطاقة الريحية و

  .الشمسية

 ميكاواط والتي 841 من زيادة قدرة طاقية إضافية تبلغ 2010يونيو  وقد مكن هذا البرنامج إلى غاية
 كما سيمكن توسيع مركب الجرف األصفر من الحصول .2011 ل ميكاواط خال1.068سترتفع لتبلغ 

 DAEWOO ميكاواط والتي سيتم إنجازها من طرف مجموعة 700على طاقة من وحدات الفحم تقدر ب 
  .MITSUIو

القيمة متوسط حصة من على  زعير أ- زمور- سال -وعلى الصعيد الجهوي، حققت جهة الرباط 
 في %18,2 وذلك بمساهمتها بنسبة 2008 و1998ي الفترة الممتدة بين المضافة بقطاع الكهرباء والماء ف

عبدة في المرتبة الثانية بمعدل مساهمة بلغ -وتأتي جهة دكالة. القيمة المضافة للقطاع على الصعيد الوطني
  . %9,3 وجهة الدار البيضاء الكبرى بنسبة %11، متبوعة بجهة طنجة تطوان بنسبة 11,8%

  تجددةتطوير الطاقات الم

وبهدف تعزيز التنوع الطاقي، ترتكز اإلستراتيجية الوطنية على تطوير الطاقات المتجددة وذلك من أجل 
 لكل من الطاقة %14 بحصة، 2020 من اإلنتاج الكهربائي في أفق %42رفع حصتها إلى حوالي 

 من المشاريع الكبرى ولتحقيق هذه األهداف، تم إعطاء انطالقة العديد. الشمسية والريحية والهيدرومائية
  :التي تتجلى في 

 ماليير 9 بميزانية استثمار تبلغ 2009 رمخطط إنتاج الطاقة الشمسية، الذي تم إطالقه في نوفمب •
، أي ما 2020أفق  ميكاواط في 2.000ويهدف هذا المخطط إلى تحقيق قدرة إنتاجية تقدر ب . دوالر
وسينجز . 2020ن القدرة الكهربائية في أفق م %14 و2008من القدرة المنجزة أواخر  %38يعادل 

. وسبخة طاح وارززات وعين بن مطهر وفم الواد وبوجدور:  مواقع وهي ةهذا المشروع في خمس
 مليون 3,7 سنويا ومن تفادي انبعاث TEP مليون 1ومن المنتظر أن يمكن هذا المخطط من اقتصاد 
 طن من غاز ثاني أوكسيد الكاربون في السنة؛

سيمكن هذا البرنامج الذي بلغ غالفه المالي اإلجمالي :  المغربي المندمج للطاقة الريحية المشروع •
 مليار درهم المغرب بجانب مخطط الطاقة الشمسية من تقليص وارداته من الطاقة، وذلك بتوفير 31,5
. نويامن ثاني أكسيد الكاربون سطن  يين مال9 تجنب انبعاث في ساهم مما سي،ا سنويTEP مليون 2,5

 وهي األكبر من نوعها في إفريقيا 2010وفي هذا اإلطار، تم تدشين المحطة الريحية طنجة في يونيو 
 : ويتضمن مشروع الطاقة الريحية ثالثة مكونات وهي .  مليار درهم2,75بكلفة إجمالية تبلغ 

 280إحداث حقول ريحية جديدة للمساهمة في رفع القدرة الكهربائية من أصل ريحي من  
  ؛2020أفق  ميكاواط في 2000ميكاواط حاليا إلى 

  تحقيق اإلدماج الصناعي للقطاع بصناعة معدات الحقول الريحية في المغرب؛ 

 .النهوض بالبحث والتطوير والتكوين 

فرصة إلنتاج حاجياتهم من الكهرباء باالعتماد على الطاقة  الذي يوفر للمنتجين Energie Proبرنامج  •
وفي هذا . ء فائض هذا اإلنتاج من طرف المكتب الوطني للكهرباء بسعر تفضيليوسيتم شرا. المتجددة

 .2012 ميكاواط انطالقا من الطاقة الريحية في أفق 1000اإلطار، من المنتظر إنتاج 
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بالموازاة مع ذلك، تم اتخاذ تدابير لمواكبة تطوير الطاقات المتجددة، وتهم إحداث شركة االستثمار الطاقي 
، وكذلك المصادقة على 2010، والمصادقة على قانون جديد للطاقات المتجددة في يناير 2009في يونيو 

كما تهم أيضا . قانون الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة التي تعوض مركز تنمية الطاقات المتجددة
متعهد ختيار ية اعمل باشرتالمصادقة على مشروع قانون إنشاء الوكالة المغربية للطاقة الشمسية التي 

  ).2015 ميكاواط بحلول 500(إلنجاز الشطر األول من محطة الطاقة الشمسية لوارززات 

  النهوض بالنجاعة الطاقية

من  %25 و%15تتوخى اإلستراتيجية المعتمدة في المجال الطاقي الرفع من النجاعة الطاقية وذلك بتوفير
السياق، تمت برمجة العديد من التدابير في مختلف وفي هذا .  على التوالي2030 و2020الطاقة في أفق 

القطاعات كإدماج معايير التوجيه والعزل وتركيب سخانات الماء الشمسية في البنايات الجديدة وتجديد 
حظيرة السيارات في قطاع النقل وتعميم اإلفتحاصات الطاقية في قطاع الصناعة ودعم استعمال المصابيح 

  .GMT+1ذا اعتماد توقيت ذات االستهالك المنخفض وك

 المصادقة على مشروع قانون النجاعة الطاقية من طرف مجلس الحكومة في توفي هذا اإلطار، تم
ويهدف هذا المشروع إلى الرفع من فعالية استهالك الطاقة وذلك بإدماج تقنيات النجاعة . 2010فبراير 

وبالنسبة للنتائج، تم تحقيق تقدم نذكر . ميةالطاقية بصفة دائمة وعلى مستوى جميع البرامج القطاعية للتن
  :منه 

 وتمديد البرنامج من طرف المكتب 2009 مليون مصباح ذات االستهالك المنخفض في 4,2تركيب  •
 مليون مصباح في متم 22,7 مليون مصباح لبلوغ هدف 5 وذلك بتركيب 2010الوطني للكهرباء في 

  ؛2012

. لى تغيير سلوك المستهلك وذلك بمنح تخفيضات لألشخاصتطبيق التسعيرة التحفيزية التي تهدف إ •
  من طرف صندوق التنمية الطاقية؛ة مليون درهم ممول44وفاق غالف هذه العملية 

 2008 سنة ميكاواط 90 خالل فترة الصيف مما مكن من اقتصاد ما يعادل GMT+1اعتماد توقيت  •
  .2009 سنة ميكاواط 80و

، الذي حسابويمول هذا ال. 2009 حساب خاص في إطار قانون المالية وعلى المستوى المالي، تم إنشاء
 مليون دوالر ومن طرف صندوق 800بلغ غالفه المالي مليار دوالر، من طرف منح خارجية تقدر ب 

ويهدف هذا الحساب إلى الرفع من الطاقة اإلنتاجية خصوصا من .  مليون دوالر200الحسن الثاني بحصة 
  .دة وتوفير الدعم المالي لتعزيز النجاعة الطاقيةمصادر الطاقة المتجد

  االندماج الجهوي

يشكل المغرب، بحكم موقعه الجغرافي، محطة لنقل الطاقة بين ضفتي البحر األبيض المتوسط من خالل 
 Gazoducشبكات الربط الكهربائية وأنابيب نقل الغاز الطبيعي الجزائري إلى إسبانيا والبرتغال عبر خط 

Maghreb Europe . وتسعى اإلستراتيجية الجديدة للطاقة إلى االستفادة من هذا المعطى عبر تعزيز
  .االندماج الجهوي الطاقي

 سنةوفي هذا الصدد، تم التوقيع على العديد من االتفاقيات كاتفاقية تمويل برنامج دعم إصالح قطاع الطاقة 
 في ة التدريجي لسوق الطاقة المغربي مع المفوضية األوروبية، وذلك من أجل تحقيق االندماج2009

  . مليون أورو76,6االتحاد األوروبي، والتي ستكلف 
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 على اتفاقية بين الجزائر والمغرب وتونس والتي تخول للمغرب االندماج 2010كما تم التوقيع في يونيو 
بوضع النصوص وتجدر اإلشارة إلى أن هذه االتفاقية تلزم الدول الموقعة . في السوق المغاربية للطاقة

التشريعية والقانونية وبتوفير الشروط التقنية واالقتصادية الالزمة إلنشاء سوق كهرباء مالئمة من أجل 
  . تسهيل االندماج الجهوي بين هذه الدول وكذا مع االتحاد األوروبي

بطة إلى  سيرفع قدرة الشبكة الرايوباإلضافة إلى ذلك، تم االنتهاء من الخط الرابط مع الجزائر والذ
  .  ميكاواط، وكذا إنجاز دراسة تقنية واقتصادية لتوسيع شبكة الربط بين المغرب وإسبانيا1200

 " Transgreen" وأخيرا تجدر اإلشارة إلى انخراط المغرب، كأول بلد في المغرب العربي، في مشروع
ط المتوسطي للطاقة ويهدف هذا المشروع المهم، والذي يندرج في إطار المخط. 2010 شتنبر 29بتاريخ 

ذات المصادر المتجددة بين ضفتي المتوسط في أفق  الشمسية، إلى خلق شبكة واسعة لنقل الكهرباء
2020. 

 إستراتيجية قطاع الماء تنفيذ ةواصلم .3.3

األولية هتمامات ضمن اال ،أزمة الغذاء العالمية وتغير المناخيتميز ب محيط في ،الموارد المائيةتدخل 
 مادةر المستدام لهذه البيدت السياسة المائية لضمان العزيزولي أهمية كبيرة لتالتي تة لسلطات العموميل

، األمر الذي يعكس رغبة اء أولويات إصالح قطاع المءالمااالقتصاد في مسألة  وتتصدر .اإلستراتيجية
مستدامة الة وندمجمال للتنمية إستراتيجية ةركيزكر الطلب بيدت إعطاء المزيد من االهتمام لفي ةالحكوم

ويندرج هذا التوجه في إطار اإلستراتيجية البيئية الوطنية التي تهدف إلى الحفاظ . المغربب ءلقطاع الما
 . والبيئةء في مجال الماندمجةخالل تنفيذ مشاريع ممن  البيئة على

  ء قطاع الماتنمية رهانات

. الجفاف والفيضاناتالمتجلي في  يلمناختغير ا النتيجةتها رذبتفاقم ن 40تتميز الموارد المائية بالمغرب
في لعجز حيث تجاوز ا جفاف رة فتعشرين الماضية أكثر من سنوات الخمس والثالثين شهدت الوهكذا،

 فقد للفيضانات،أما بالنسبة . في بعض األحيان% 40 41 الذي هم جل األحواض المائيةهطول األمطار
  . هائلةاقتصاديةة وبشريخسائر ة سببم حدةرا وأكثر تاوأصبحت أكثر ت

غير االستخدام ويرجع ذلك إلى . كما يعتبر سوء تدبير الموارد المائية من أهم التحديات التي يجب رفعها
 ،%)45مردودية استعمال الماء على مستوى الضيعة  ال تتعدى(ي فالحلمياه خاصة في القطاع ال لمعقلنال

وكذا  ،)متر مكعب سنويا مليون 70ة التدني إلى تصل وتير(وإلى تدني حجم حقينة السدود بفعل التوحل 
المياه جودة باإلضافة إلى ذلك، فإن .  المفرطها مستويات المياه الجوفية بسبب استغالللالنخفاض الحاد في

معالجة مياه الصرف الصحي المنزلي  نسبة ىوال تتعد (في معالجتها النقصتدهور بسبب التلوث وت بدأت
15 .( %  

سياسة موحدة متدخلين وغياب تعدد البحيث يعاني من القطاع لضعف حكامة أساسا قات ه المعيذوترجع ه
كما أن ارتفاع فاتورة . تهاميزانيوزيع أمثل لتبهدف  يةولويات القطاعاألتحديد تمكن من ة للمياه ندمجوم

   . فيهشجع المستخدمين على االقتصادالماء بشكل ال يعكس السعر الحقيقي للماء المستهلك ال ي

  

 

                                                 
 

 1.000قدر بنحو تبة اإلجهاد المائي الذي يوتبقى دون ع متر مكعب للفرد سنويا، 731 بحوالي المتاحة حاليا في المغرب المائية إلمكاناتاتقدر  40
  .متر مكعب للفرد سنويا

  ).ملوية وسوس ماساوسبو لربيع و اأم(البالد المهمة في األربعة المائية  بالنسبة لألحواض الوضع حرجيعتبر ا 41
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 اإلسراع في إصالح القطاع 

 العديد من اآلليات وضعفي العمومية ت سلطات الع والمستدام للموارد المائية، شرالمعقلنر بيدتلضمان ال
 اإلستراتيجية ستمكن فوهكذا،.  من جهة أخرىر بيئي لهذه المواردبيدمن جهة وتر الطلب بيدمن أجل ت

، وذلك يلتغير المناخا اتريثوتأ ه المادة الحيويةذ في هوقعالعجز المتكل من مواجهة من  ءجديدة للماال
  . ر الطلب والعرضبيدت وةمابفضل تحديث نظام الحك

قانون آليات جميع ألجرأة ي الالزم تنظيمستكمال اإلطار الالالحكومة تسعى  ء،قطاع الماالنسبة لحكامة بف
مشمولة، بما في ذلك ال غيرالجوانب هذا القانون ونصوصه التطبيقية إلدماج مراجعة ، وءلمال 10/95

 ذلك، إلى وباإلضافة. ءالماقتصاد في تصريف مياه الصرف الصحي في البحر وتحلية مياه البحر واال
 تهدورخالل  والمناخ ءعلى للمالمجلس األ على أنظار اه النهائيةت في صيغءام الوطني للطخطالم سيعرض
  . قصد المصادقة عليهالقادمة

 إلى الري نتقالتنفيذ اإلصالحات من خالل االيتواصل ، ءالماتثمين ر الطلب وبيدت عموفيما يتعلق بد
االقتصاد تحسيس بأهمية  والالتسعيرينظام الإعادة النظر في و، ات المائيةشبكمردودية البالتنقيط، وتحسين 

يندرج الذي و PNEEI(42( الري ءمالالقتصاد في الوطني  وفيما يتعلق بتنفيذ البرنامج ،وهكذا. ءالمافي 
قتناء التجهيزات المقتصدة في الماء يمكن أن تصل  المغرب األخضر، تقدم الحكومة منحا الطخطضمن م
  .من تكلفة االستثمار% 100 إلىقيمتها 

بذلت في مجال التي الجهود دعم  إلى اإلستراتيجية، تهدف تدبير وتنمية العرضجهود وفيما يخص ترسيخ 
في أفق  اري كباسدإنشاء خمسين خالل من  ذلكا من حيث تعبئة الموارد المائية وال سيمء تطوير قطاع الما

 من الشمال إلى ءموارد الماتحويل برنامج السدود الصغيرة والمتوسطة، و ، ومواصلة2030 سنة
، وإعادة )متر مكعب مليون 400تعبئة  (يةتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية أو الريحو، 43الجنوب

 متر مكعب سنويا في أفق سنة مليون 300إمكانات تقدر بنحو(تخدام مياه الصرف الصحي المعالجة اس
2030 .(  

إضافة إلى ذلك، يواصل تنفيذ برنامج سد الفجوة القائمة بين األراضي الفالحية في سافلة السدود وتلك 
ما سيتم تفعيل اإلصالح ك. من أجل تثمين أفضل للموارد المائية المعبأة)  هكتار108.440(المجهزة 

المؤسساتي لقطاع السقي الكبير من خالل دعم التدبير المفوض في إطار الشراكة بين القطاعين العام 
  . والخاص

 الوطني طخطم مواصلة تنفيذ المنهاإجراءات  تم تفعيل عدة ر تغير المناخ،ي تأثشدة الحد من بخصوصو
تهيئة  اتخططموإدماج مخاطر تغير المناخ في ) وياسن موقعا 20 ةينبغي حماي(للوقاية من الفيضانات 

وضع آليات مالية، سيتم  كما. ئية الماحواضألا تهيئة طخطمر ويعمت الاتخططم والتراب الوطني
  . مكافحة آثار الجفاف من أجل صندوق الكوارث الطبيعيةكالتأمينات و

 اتخططمعدة سيتم تفعيل ، هاوحمايتالموارد المائية الحفاظ على جودة ، ومن أجل من جهة أخرىو
لصرف ل، والبرنامج الوطني العادمةمياه الالبرنامج الوطني للصرف الصحي ومعالجة منها وبرامج 
كل في % 90ه الخدمة يصل إلى ذاستفادة من ه تحقيق معدل إلىيهدف الذي (ية قروالمناطق البالصحي 

وطني للوقاية ومكافحة التلوث الصناعي، ، والبرنامج ال)2030 أفقية في ورقالوالمناطق الحضرية من 
  . وذات الصلة بها النفايات المنزلية تدبيروطني لال طخطكذا المو

                                                 
 

 هكتار 550.000ل ي تحوالى PNEEIيهدف برنامج ، و) من الموارد المعبأة%80أكثر من استعمال ( ءاستخدام الما في  القطاع األولتعد الفالحة 42
 .وذلك خالل عشر سنوات المقبلةية سق من المساحة الم%50رب ا ما يقيلى الري بالتنقيط، أالرش إبمن الري السطحي و

االجتماعية واالقتصادية التنمية الجنوب لدعم إلى الشمال من المياه سيعمد إلى تحويل ، ئيةمااألحواض ال في بعض نقصحاالت اللمعالجة  43
مليون  400 تحويل :الثانية المرحلة و من سبو، ويامتر مكعب سنمليون  400تحويل : ولى المرحلة األ( وتانسيفت لربيعم اوأأبي رقراق بأحواض 

 ).الو-من لوكوس ويامتر مكعب سن
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  مواصلة إصالح وعصرنة القطاع المالي .4.3

لتمكين االقتصاد الوطني من تحقيق نمو مستدام واندماج فعال في االقتصاد العالمي، أصبح من الضروري 
وفي هذا اإلطار، تمت مواصلة عدة إصالحات ترمي في .  ونجاعتهتحديث القطاع المالي وتعزيز أمنه

تنمية سوق  ومجملها إلى الرفع من مستوى اإلشراف والتوجيه وكذا تحسين ظروف الحصول على التمويل
  .الرساميل

  التوجيهواإلشراف  .1.4.3

حدة  والمتعلق بإحداث و02-08-572المرسوم رقم  لضمان تمويل سليم لالقتصاد الوطني، تم اعتماد
 2009 يناير 15منذ  ،معالجة المعلومات المالية

 وتتكلف هذه الوحدة بجمع ومعالجة المعلومات المتعلقة بغسل األموال وإحداث قاعدة معطيات متعلقة بها 
والمساهمة والتعاون مع المصالح والهيئات المختصة لوضع التدابير الالزمة، واقتراح اإلصالحات 

وأخيرا، إبداء الرأي وتقديم . دارية الضرورية على الحكومة لمكافحة هذه الظاهرةالقانونية والتنظيمية واإل
  .المشورة للحكومة بشأن مضمون تدابير التطبيق

وفيما يخص اإلشراف وتأطير أنشطة مؤسسات توظيف رأسمال المجازفة، فقد حدد قرار وزير االقتصاد 
وض التي ال يمكن لهذه المؤسسات  سقف القر2009 نونبر17 المؤرخ ب09-2838والمالية رقم 

 من وضعيتها %10، لم يعد بمقدور هذه المؤسسات إقراض أكثر من 2010 فبراير 18فمنذ . تجاوزه
الصافية، أي من األصول المحاسبية الصافية المسجلة بتاريخ البيان األخير المصادق عليه من طرف مدقق 

يمكن لمؤسسات توظيف رأسمال المجازفة الحصول على إال أنه بموافقة مجلس القيم المنقولة، . الحسابات
  . من وضعيتها الصافية وذلك خالل فترة ال تتجاوز ستة أشهر%30قروض في حدود 

وفي نفس السياق، واصلت السلطات العمومية تعزيز اإلشراف على القطاع المالي من خالل إصالح 
وفي هذا االتجاه، تم . رساميل وقطاع التأميناإلطار القانوني والتنظيمي المنظم لسلطات رقابة أسواق ال

تقديم مشروع قانون إصالح مجلس القيم المنقولة الذي كان موضوع مشاورات واسعة إلى األمانة العامة 
ووفقا لهذا المشروع، سيتم تغيير وضعية المجلس ليصبح . للحكومة، ليصادق عليه في المستقبل القريب

مجلس  درجة انسجام وتجانس أعضاء مجلسه اإلداري وإنشاء شخصية معنوية عمومية مع الرفع من
وتماشيا مع ذلك، تم إعداد مشروع قانون تم تقديمه للكتابة العامة للحكومة والمتعلق بإنشاء . تأديبي مستقل

سلطة مستقلة لإلشراف على قطاع التأمين، تترأسها شخصية مستقلة تتمتع بوضعية شخصية معنوية 
  .ليعمومية وباستقالل ما

 المتعلقة بالقواعد االحترازية 12/01تم تبني دورية تلغي وتعوض الدورية رقم ، 2009منذ فاتح فبراير و
بهدف توحيد طرق احتساب النسب االحترازية المطبقة على ذلك والمنظمة لنشاط هذه المؤسسات 

التنظيمية المتعلقة بهذه  التوظيف الجماعي للقيم المنقولة والتذكير بمختلف التدابير القانونية وتمؤسسا
  .النسب وكذا للحد من المخاطر المتعلقة بتركيبة أصول هذه المؤسسات

 لصدماتا على الصمود أمام مختلف بنكيتقييم قدرة النظام ال احترازي شمولي من أجل تم وضع إطار كما
ون مع السلطات ويرتكز هذا اإلطار على اختبارات ومحاكاة أزمات النظام البنكي وذلك بتعا. الممكنة

 مجال فيالتكميلية  إلجراءاتكما اعتمدت مجموعة من ا. المكلفة بالتقنين واإلشراف على النظام المالي
  %.10إلى ع ف الذي ارتنسبة المالءة الماليةلعلى مستوى الحد األدنى كذا إدارة المخاطر و
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  تحسين فرص الحصول على التمويل  .2.4.3

ويهدف .  المالية لبريد المغرب ليتحول إلي شركة مجهولة االسم تحويل جميع الخدمات2009سجلت سنة 
هذا اإلجراء إلى تحسين الولوج إلى الخدمات المالية من خالل االستفادة من كثافة شبكة بريد المغرب 

-01كما أن بريد المغرب تحول إلى شركة مجهولة االسم بموجب ظهير رقم . استبناكهوالرفع من نسبة 
  . 08-07 الصادر بموجبه القانون رقم 2010 فبراير 11 المؤرخ ب10-09

 إتمام إصالحات النظام المركزي للضمان وإعادة تأهيل مختلف آليات دعم تمويل المقاوالت وسيساهم
الصغرى والمتوسطة وكذا األفراد، في تحسين ظروف حصول المقاوالت الصغرى والمتوسطة على 

تم تطبيق خطة تطوير الصندوق المركزي للضمان خالل وفي هذا اإلطار، . وسائل التمويل الضروري
فخالل سنة . ولقد أكدت النتائج األولية على نجاعة التدابير المتخذة. 2012 و2009الفترة الممتدة ما بين 

 مليار درهم، مسيرة من طرف الصندوق المركزي 2,2 مشروع مما قدره 1.108 لوحدها استفاد 2009
. لة لتسهيل حصول المقاوالت الصغرى والمتوسطة على قروض بنكيةللضمان، كضمانة من طرف الدو

 مليون درهم عبارة عن قروض 829 مليار درهم كقروض االستثمار و1.4وقد شمل هذا المبلغ 
   . مليون درهم كقروض إلعادة الهيكلة100االستغالل و

بغية مواكبة برامج في نفس السياق، تم إدخال مجموعة من أدوات الضمان والتمويل المشترك وذلك 
 من أجل تمويل وهيكلة "Renovotel 2010"ويتعلق األمر بالخصوص بصندوق . التنمية القطاعية

  الذي يهدف إلى تشجيع المغاربة المقيمين بالخارج على"MDM Invest"المؤسسات الفندقية وصندوق 
  .  بالمغرباالستثمار

 Emergence""إقالع االستثمار""، تم إنشاء صندوق "الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي"وفي إطار تنفيذ 
Invest"  الذي يتوخى تعزيز الموارد المالية الخاصة عن طريق المشاركة مع مستثمرين خواص في ،

" Fogarim"بعد دمج كل من " ضمان السكن"وفي نفس السياق، تم خلق صندوق . صناديق االستثمار
  :المحدث نوعين من المنتجاتويقدم هذا الصندوق . العمومي" Fogaloge"و

الذي كان مخصصا في البداية لموظفي القطاع العام تم توسيعه " Fogaloge"صندوق ضمان السكن  •
المغاربة المقيمين بالخارج ابتداء من يوليوز  واألسر ذات الدخل المتوسط ،2009ليشمل، منذ أبريل 

 .من نفس السنة

 .غير القار وات الدخل المحدودالمخصص لألسر ذ" Fogarim"صندوق ضمان السكن  •
في إطار اإلسراع بوتيرة التحرير المالي وتعزيز مصداقية واستقاللية بنك اإلصدار، تمت مراجعة نمط  و

 17 المؤرخ ب 10-947المالية رقم  وفوفقا لقرار وزير االقتصاد. مقايسة القروض ذات السعر المتغير
رة على أساس التغير السنوي لمتوسط سعر الفائدة ، تمت مراجعة أسعار الفائدة المتغي2010مارس 

  . الشهر الذي تمت فيه المراجعةنصف سنة الذي يسبقالمرجح بين البنوك خالل آخر 

كما أن مشروع تحويل سوق الدار البيضاء إلى مركز مالي سيفتح آفاقا واعدة لجلب رؤوس األموال 
ع هو تنويع الخدمات والمنتوجات المالية المقدمة ومن بين ما يهدف إليه هذا المشرو. ولتطوير مهن جديدة

وتهييء األرضية لتطويرها وكذا دعم ترحيل الخدمات المالية من أجل فتح السوق المالية المغربية على 
   .مساهمات خارجية جديدة
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  تنمية سوق الرساميل  .3.4.3

 2010 يونيو 19ي من أجل تعزيز تنمية سوق الرساميل، خصوصا سوق األجل لألدوات المالية، تم ف
تبني مشروع قانون من طرف المجلس الوزاري الذي سيعطي للفاعلين إمكانية إيجاد أدوات جديدة لتغطية 

عقود آلجل نهائية وعقود اختيارية وعقود : هي والمخاطر من خالل ثالث فئات رئيسية من المنتجات
المراقبة المزدوجة التي يمارسها الصرف، باإلضافة إلى إحداث الشركة المسيرة وغرفة المقاصة وكذا 

 ومن أجل وضع إطار قانوني لعمليات إقراض. الفاعلين ومجلس القيم المنقولة وبنك المغرب على السوق
، مشروع قانون متعلق بإقراض 2009 أكتوبر 19اقتراض السندات، تبنى مجلس الوزراء، منذ و

  .السندات

لجمعيات القروض الصغرى وإنشاء آليات للرصد والمراقبة ر المؤسساتي يكما تم التفكير في إمكانية التغي
وفي المقابل، يتعين . تتالءم وخصوصيات القطاع فضال عن تعبئة موارد إضافية لصالح هذه الجمعيات

، 2008 دجنبر31 المؤرخ ب08-2338على هذه الجمعيات، من خالل قرار وزير االقتصاد والمالية رقم 
نيف وفي تخصيص المؤونة المتعلقة بالقروض على الزبائن وفق القواعد احترام المعايير الدنيا في تص

 .التي يحددها القانون
و من أجل إشراك الفاعلين األساسيين داخل سوق الرساميل في وضع التوجهات اإلستراتيجية للشركة 

ريق فتح المسيرة لبورصة الدار البيضاء، اختارت السلطات العمومية تنويع المساهمين في الشركة عن ط
 وفي ظل ذلك، تمت الصياغة النهائية لتعديل القانون المتعلق بالبورصة واعتماده من طرف .رأسمالها

  .2010المجلس الوزاري المنعقد في يونيو 

الشعبي "و" المغرب للتأجير" بين الشركتين يكما أن رد الحكومة كان إيجابيا تجاه التقارب اإلستراتيج
ذلك من أجل السماح  والبنك الشعبي المركزي والتدبير وعتوالي لصندوق اإليداالتابعتين على ال" للتأجير

كما ترمي هذه العملية أيضا إلى . للقطاع المالي العمومي بالمساهمة بشكل فعال في تعبئة وصرف االدخار
 .تشكيل فاعل مرجعي في السوق المغربي لقروض اإليجار

  االجتماعية السياسة دعم .4
التنمية البشرية بالمغرب من أهم أولويات الحكومة، حيث اتجهت الجهود نحو تسريع يعتبر تحسين مستوى 

جتماعي االلتزام الكامل للدولة فقد أظهر الحوار اال. إنجاز األوراش االجتماعية الكبرى على عدة مستويات
ة مع مختلف وفي مجال الحماية االجتماعية، مازالت النقاشات جاري. القدرة الشرائية للمواطنينبتحسين 

  .الشركاء االجتماعيين من أجل إصالح صناديق التقاعد

وبخصوص سوق الشغل، مكنت التدابير المتخذة من أجل إنعاش الشغل وتقليص البطالة من تسجيل معدل 
وفي مجال التربية والتكوين، يتوخى المخطط االستعجالي تسريع اإلصالح الذي . %10بطالة تحت سقف 

 ،كما ساهمت. الية النظام التربوي واالستجابة لحاجيات المغرب في مجال التكوينيروم تحسين جودة وفع
 اإلجراءات المعتمدة في إطار مخطط العمل االستراتيجي لوزارة الصحة في تحسين جودة ،من جهتها

  .  وكذا التأثير بشكل إيجابي على أهم المؤشرات الصحيةالعالجاتالخدمات والولوج إلى 

  الحوار االجتماعي تدابير بفضل الدخلتحسن  .1.4

تم تتويج الحوار االجتماعي للحكومة مع شركائها االقتصاديين واالجتماعيين خالل السنوات األخيرة 
وقد كانت لهذه . بمجموعة من اإلجراءات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية وتعزيز الحماية االجتماعية

 على انتعاش الطلب وبالتالي على النمو ييجابإثر أ) م مليار دره19(الجهود التي كلفت غالفا ماليا مهما 
  . االقتصادي



  السياسات االقتصادية والمالية واالجتماعية: الجزء الثالث

 142

 10 وفي السالليم من 9 إلى 1 عرفت أجور الموظفين المصنفين في سالليم الوظيفة العمومية من ،وهكذا
ويعزى هذا االرتفاع إلى خفض الضريبة . على التوالي %22 و%10 في المتوسط بفما فوق ارتفاعا 

 إلى %42وانتقل المعدل الهامشي للضريبة على الدخل من .  برفع سقف اإلعفاءعلى الدخل مصحوبة
وفيما يخص سقف الدخل . 2010 و2009 على التوالي خالل سنتي %38 إلى %40 ثم من 40%

 30.000 ثم إلى 2009 درهم سنة 28.000 درهم إلى 24.000 فقد انتقل من ،المعفى من الضريبة
  .2010درهم سنة 

 وارتفع الحد %28 إلى %22ى، انتقلت حصص الترقية اإلدارية الداخلية للموظفين من  ومن جهة أخر
 5 في السلم 4إلى  1كما أسفرت ترقية الموظفين المصنفين في السالليم من . %10األدنى لألجور بنسبة 

  ).في الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية( عون 47.500عن ارتفاع أجور 

 درهم شهريا ورفع 600تقدم الحاصل في الحوار االجتماعي بزيادة القيمة الدنيا للمعاشات إلى كما ترجم ال
 مأجوري لتشمل وسيعها مع تالثالثة األوائل درهم لكل طفل في حدود 200قيمة التعويضات العائلية إلى 

  .القطاع الفالحي والغابوي

ين لوزارة التربية الوطنية وكذا موظفي وزارة إضافة إلى ذلك، ومن أجل تشجيع انتقال الموظفين التربوي
 درهم 700الصحة إلى المناطق النائية والتي يصعب الوصول إليها، تم وضع تعويض شهري جديد بقيمة 

  . مليون درهم560 ذه العملية للدولة ميزانية تقدر بوستكلف ه.  موظف35.000لصالح 

وطني من زيادة األجور بفضل تبني نظام ، استفاد موظفو األمن ال2010وابتداء من فاتح مارس 
وكلفت هذه . التعويضات الجديد للموظفين الخاضعين للنظام االستثنائي للمديرية العامة لألمن الوطني

  . موظف53.340 مليار درهم لفائدة 1,74ما يناهز لدولة اميزانية العملية 

عباء النفقات الصحية للموظفين،  وخصوصا التقليص من أ،ومن أجل المساهمة في دعم التغطية الصحية
 التي يتحملها األطباء ة برفع التعريف2010قام الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ابتداء من فاتح يناير 

  . 2010 مليون درهم سنة 112نحو وسيكلف هذا اإلجراء مبلغا سنويا يقدر ب. نوين واألخصائالعامو

  دعم الحماية االجتماعية  .2.4

لجهود المبذولة من أجل تفعيل وهو ما تدل عليها ا، ية كبيرة للحماية االجتماعيةأهملحكومة تولي ا  
وقد تم توسيع هذه . قطعت أشواطا كبيرة، بعد خمس سنوات من انطالقها ، التيالتغطية الصحية األساسية

  . لتشمل عددا أكبر من المستفيدينالعملية

أساسيا لمنظومة الحماية االجتماعية، بأهمية ومن جهة أخرى، يحظى نظام التقاعد، باعتباره مكونا   
بالغة، خاصة أنه يواجه صعوبات كبيرة تهدد توازنه المالي، مما حدا بالسلطات العمومية إلى التفكير جديا 

  .في إصالح نظام التقاعد بالمغرب

  توسيع التغطية الصحية األساسية .1.2.4

ل الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط منذ أن دخل التأمين اإلجباري عن المرض حيز التنفيذ، استقب
 مستفيد جديد، مما مكن من رفع عدد المستفيدين من خدمات الصندوق 249.000االجتماعي ما يقارب 

وفيما يخص القطاع الخاص، فقد بلغ عدد المستفيدين من التغطية الصحية .  مليون شخص3,2إلى 
 2010وشهدت سنة . مأجورون% 82هم  مليون شخص، من2,48 ما يناهز 2009اإلجبارية في أكتوبر

  :عدة تحوالت في آلية عمل أنظمة التأمين عن المرض أدت إلى

 مطابقة تعريفة األداء لسداد أتعاب األطباء العامين والمتخصصين مع التعريفة المرجعية الوطنية في •
 وزيارة  درهما بالنسبة الستشارة120 و80والتي تم تحديدها في ) 2010يناير (القطاع العمومي 

 ؛يئصازيارة طبيب أخ درهما الستشارة و190 و150طبيب عام، و
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باستثناء عالجات (توسيع التغطية الصحية لصندوق الضمان االجتماعي لتشمل العالجات المتنقلة  •
والطب  والتي تخص األعمال الطبية والشبه طبية وتلك المتعلقة بالتحاليل البيولوجية الطبية) األسنان

وقد دخلت هذه . حوص الطبية المصورة باإلضافة إلى األدوية واآلالت الطبيةاإلشعاعي والف
 ؛2010اإلجراءات حيز التنفيذ في فبراير سنة 

 حاليا مع 2.616 عند انطالق التغطية الصحية إلى 1.100من  القابلة للتعويضتوسيع سلة األدوية  •
  %.65إلى % 31 من تقللتعويض، حيث انتاتسجيل تحسن في نسبة 

. ن أجل توسيع الحماية الصحية، تقوم الحكومة حاليا بدراسة تدابير خاصة بالتغطية الصحية للطلبةوم
 سنة، والحاصلين على شهادة 35 و16وسيستفيد من هذا النظام الطلبة المتراوحة أعمارهم ما بين 

حية كذوي البكالوريا والمسجلين في مؤسسات التعليم العالي شريطة عدم استفادتهم من أي تغطية ص
  .الحقوق

في طور  مليون شخص، 8,5، والذي يستهدف نظام المساعدة الطبية الموجه للمعوزين في حين ال يزال 
أزيالل عدد - في جهة تادلة2008وحدد التقييم األولي للتجربة النموذجية التي أطلقت سنة . التجربة

من الساكنة المؤهلة % 36يقارب ، أي ما 2010 ويونيو 2008 ما بين نونبر 151.082المستفيدين في 
منهم يعدون معوزين % 64، ا شخص420.000لالستفادة من خدمات المساعدة الطبية والتي يبلغ عددها 

  .نسبيين

 درهم في السنة لكل شخص مع حد 120 (نوقد أظهر هذا التقييم أيضا حجم مساهمات المعوزين النسبيي
 درهم منذ انطالق التغطية الصحية 300.000عت إلى والتي ارتف)  درهم لكل أسرة600أقصى يصل إلى 

وتحتم هذه . ن درهميي مال5الجهة مع العلم أن التوقعات األولية حددت حجم المساهمات في هذه في 
 علىالوضعية إعادة النظر في آليات تحديد األشخاص المؤهلين وتحسين عمل النظام في أفق تعميمه 

  . 2010مجموع التراب الوطني نهاية سنة 

   إصالح نظام التقاعدضرورة .2.2.4

 في القطاع العمومي، وضع إصالح استعجالي لتفادي حدوث خصوصاتحتم وضعية صناديق التقاعد 
ووعيا منها بهذه المخاطر، قامت الحكومة بدراسة مشروع إلصالح نظام  .اختالل في التوازنات المالية

  .المطبقةتخص مجموعة المعايير التقاعد يضم تدابير تنظيمية وأخرى 

 . على التوزيع والرسملةرتكزانيتكون من دعامتين ت وتهدف اإلصالحات التنظيمية إلى وضع نظام للتقاعد
 العام والخاص مع إحداث ينإلى وضع نظام أساسي موحد للقطاع ،بشكل أدق ،مشروع اإلصالح يهدفو

تتلخص في وضع نظام تكميلي ويمكن إضافة دعامة ثالثة . أنظمة تكميلية إجبارية مسيرة بطريقة مستقلة
  .اختياري

يبلغ حدها األقصى التي جور األكون النظام األساسي الموحد من أرصدة بالنقط، تطبق على شريحة سيتو
ويمكن . وستوكل مهمة تدبير النظام للصندوق الوطني للضمان االجتماعي. ضعف الحد األدنى لألجور

  .ة والعمال غير المأجورينإضافة أنظمة توسيعية لفائدة أصحاب المهن الحر

وستتكون األنظمة التكميلية اإلجبارية من نظام تكميلي موحد للوظيفة العمومية يعمل بنظام النقط ويأخذ 
بعين االعتبار التزامات الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد غير المدرجة في 

 CIMR 2)نظام تكميلي مهني ( نظام تكميلي للقطاع الخاص وستتكون أيضا من. النظام األساسي الموحد
  .إجباري عند أول درهم
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مجموعة المعايير المطبقة، تهدف هذه األخيرة إلى الرفع من نسبة االشتراك ب المتعلقةوفيما يخص التدابير 
إلى وهكذا، من المتوقع رفع نسبة االشتراك . وخفض مستوى الخدمات وتعديل السن القانوني للتقاعد

مع تطبيق تدريجي لهذا اإلجراء بالنسبة ) تمثل الحد األقصى لقدرة مساهمة المأجورين واألجراء% (20
% 11,89الصندوق الوطني للضمان االجتماعي (لألنظمة التي تطبق نسب اشتراك منخفضة نسبيا 

  %).12و% 6الصندوق المهني المغربي للتقاعد ما بين و

وطبقا . كل تدريجي ودون المساس بالحقوق المكتسبة أمرا واردا أيضاويبقى خفض الخدمات الممنوحة بش
 سنة من الخدمة بالنسبة لألجور 30من آخر أجر شريطة استيفاء % 60لذلك، سيتحدد التقاعد في 

ومن المتوقع أن تشهد األجور العليا انخفاضا أكبر في مستوى الخدمات الممنوحة من طرف . المنخفضة
  ). من آخر أجر على األرجح%50(صناديق التقاعد 

 نتائج إيجابية لمبادرات إنعاش الشغل  .3.4

 التنظيمي وأ التشريعي سواء على المستوىصالحات الهيكلية األخير جملة من اإل المغرب خالل العقد طبق
ل شغ إصالح قانون التم ،فعلى المستوى التشريعي.  وتحسين مناخ العملإنعاش الشغلأجل وذلك من 

فقد أما على المستوى التنظيمي، .  اإللزامي على المرض والميثاق الوطني للتعليم والتكوينوقانون التأمين
والمجلس االقتصادي وكالة التنمية االجتماعية، و إنشاء الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات، تم

عززت هذه اعية، وفي خضم تنفيذ االستراتيجيات القط. والمجلس األعلى لمبادرة التشغيلواالجتماعي، 
 . شغللل  جديدةاإلصالحات القدرة على خلق فرص

لفئات امختلف ل إدماج نوعيةسياسة إرادية مبنية على برامج على نهج  الحكومة عملت، لبطالةمن ا لحدلو
شغل من خالل  تحسين فرص التهدف إلىوبرامج أخرى  ،)تأهيل ومقاولتيو، إدماج( عن الشغل ةالباحث

إدماج ، وإنعاش التشغيل إلى  باألساسولقد أسفر تقييم هذه المبادرات الهادفة .بشريةالموارد التأهيل 
نتائج ، عن  احتياجات الشركات في مجال الموارد البشريةلبيةت، باإلضافة إلى الشباب في سوق الشغل

  :منها 44إيجابية

سجال بذلك زيادة ، م"إدماج" طالبي الشغل من عقود اإلدماج في إطار برنامج  من52.257استفادة  •
  ؛2008مقارنة مع سنة  %10تصل إلى 

 ؛)2008 مقارنة مع سنة %13+(طالبي الشغل من  14.033 تأهيل •

   ؛2007 في سنة 586 مقابل "اولتيمق" في إطار برنامج 2009 مقاولة سنة 1.012 إنشاء •

حيث دول األجنبية، الهجرة القانونية للعمال المغاربة نحو الدبير  سياسة االنفتاح الهادفة إلى توضع •
المستفيدين من العقود المؤقتة عودة وارتفع معدل .  شخص من عقود عمل لمدة محدودة10853استفاد 

 .2009سنة  %97 إلى 2006سنة  %57 في اسبانيا من
 عددا من التدابير اإلستراتيجية اليقظة لجنة ت حددالعالمية،ثار األزمة المالية  آتخفيف من الومن أجل
تتمحور و. ى األهداف الرئيسية للشغل وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات المتضررة من األزمةللحفاظ عل

وسجل تقييم .  االجتماعية والمالية والتجارية والتكوينتخص الجوانبهذه التدابير حول أربعة عناصر 
التخفيف من فقدان ما ساعد على هو ، و)%60 ( الجانب االجتماعيالتدابير المتخذة لمواجهة األزمة هيمنة
 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، إلى غاية يونيو حيث قدم ،فرص الشغل في القطاعات المتضررة

% 81والجلود أكثر من النسيج واأللبسة  مقاوالتتمثل و.  شركة444 مليون درهم لدعم 505، 2010
  . %8من المستفيدين وقطاع السيارات 

                                                 
 

   وزارة التشغيل والتكوين المهني: المصدر44



  السياسات االقتصادية والمالية واالجتماعية: الجزء الثالث

 145

هدف إلى توسيع التغطية في مجال التشغيل ي 2012-2010 برنامج عملوتجدر اإلشارة إلى أن 
، وتفعيل مشروع نظام التعويض عن فقدان العمل، وكذا "إدماج"االجتماعية لصالح المستفيدين من برنامج 

 على احترام الحقوق االجتماعية التشغيل الخاصة من أجل حثها مراقبة وكاالت إنجاز مهمة تستهدف
  .جراءألل

 على مشروع قانون بشأن التعويض عن 2010 غشت 19 وافقت الحكومة يوم فقد وعالوة على ذلك،
للتعويض عن النصوص التشريعية والتنظيمية تعزيز ترسانة من إلى   هذا المشروعهدفوي. حوادث الشغل

ها عرفشيا مع التطورات االقتصادية واالجتماعية التي ياحوادث الشغل وإدخال إصالحات جذرية، وذلك تم
لتأمين ا على أساس مبادئ القوانين المعمول بهاحديث  التعويض الجديد من تمويمكن نظا. المغرب

 .م احترام معايير السرعة والكفاءة المطلوبة لعملية التعويض عن الشغلت، ومن امتعارف عليهالاالجتماعي 

  نفس جديد إلصالح نظام التعليم  :2012- 2009البرنامج االستعجالي  .4.4

الخارجية، تمت بلورة البرنامج و  الداخليةتهتالالت النظام التربوي وتحسين مردوديمن أجل الحد من اخ
لوطني للتربية  تسريع وتيرة تنفيذ الميثاق ابهدف" نفس جديد إلصالح نظام التربية والتعليم " ستعجالي اال

على اعتمادا ك وذل ،2012 إلى 2009 خالل الفترة الممتدة من الكمية والنوعية هأهدافوالتكوين وتحقيق 
  . جميع أسالك التكوينعلى مستوى" المشاريع"منهجية 

  تدابير هادفة من أجل تحقيق األهداف المتوخاة .1.4.4

األهداف األربعة التي حددها المجلس األعلى ندرج في إطار  مشروعا ت25االستعجالي حدد البرنامج 
  :هيوللتعليم 

  ؛ سنة15اإلنجاز الفعلي إللزامية التعليم إلى حدود  •

  ؛تحفيز المبادرات واالمتياز في الثانوية التأهيلية والجامعة •

 ؛معالجة اإلشكاالت األفقية لمنظومة التربية •

  . للنجاحةتوفير الموارد الالزم •
، وذلك 2015قطاع التربية تعميم التعليم األولي في غضون  مسؤولوفيما يتعلق بالهدف األول، يتوخى 

يم األولي في المدارس االبتدائية العمومية وتكوين أكثر من  قاعة دراسية للتعل3.600عن طريق فتح 
  طفل أكثر من مليونالتالميذ في التعليم األولي إلى زيادة عدد  من هذه التدابيروستمكن . معلم3.600
 قسم 302 حوالي 2010-2009 وقد تم فتح خالل سنة .%42 نحوأي بمعدل نمو ب، 2012 سنةبحلول 

 35.260 مدرس ومدرسة واستفادت 20.275س العمومية، وتم تكوين حوالي بالتعليم األولي بالمدار
  .مؤسسة من التأطير التربوي

 قاعة دراسية إضافية في التعليم 2.500البرنامج أيضا إلى توسيع التعليم اإلجباري عبر بناء هذا ويهدف 
 6.800( إعدادية 720 وكذا تشييد ،) قاعة في المجال القروي1.700 (2012 و2009االبتدائي ما بين 

 330.000وسيمكن هذا التوسيع من استقطاب أكثر من .  منها في المجال القروي%80) قاعة دراسية
 مدرسة 125 مؤسسة تعليمية منها 359حوالي ، 2010-2009 خالل سنة ،وقد تم فتح. تلميذ جديد

 89 إعدادية و145و) 100% وصلت نسبة تغطية الجماعات القروية بالمدارس االبتدائية إلي(ابتدائية 
  .ثانوية

وذلك . وتهدف هاته اإلجراءات إلى المحاربة الفعلية لظاهرة التكرار والتقليص من الهدر والفشل المدرسي
، تصل إلى 2010-2009لفوج  بدون تكرار في صفوف تالمذة ا استكمال الدراسةنسبةمن أجل تحقيق 

  .التعليم اإلعداديب 2018-2017سنة  %80  وإلىبالتعليم االبتدائي 2015-2014سنة  90%
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اقتصادية -ومن أجل ضمان تساوي فرص التعليم اإلجباري، يسعى البرنامج إلى رفع الحواجز السوسيو
 داخلية في اإلعداديات القروية، مما 600والجغرافية للتعليم اإلجباري، وذلك عبر إحداث أكثر من 

 وكذا عبر 2012خليات في التعليم اإلعدادي إلى غاية  مرات عدد التالميذ المستفيدين من الدا5سيضاعف 
 مرات 8 وسيتضاعف بنحو.  حافلة مدرسية لإلعداديات القروية والمدارس االبتدائية المحلية650تسليم 

 مرات عدد التالميذ المستفيدين من المنح 5عدد المستفيدين من المطاعم في اإلعداديات القروية وبحوالي 
  .الدراسية

 التعليم الخاص من البرنامج اإلستعجالي إلى تقنين وإعادة هيكلةهدف يشجيع التعليم الخاص، تومن أجل 
 مدرس 30.000 لفائدة  آليات التأطير وتعزيز،هعرضل وتطوير نموذج جديد ، القانونيهإطارخالل تحسين 

  .ة خاصة مؤسسمدير 2.435و

إلى تحقيق نسبة " نجاح" برنامج يسعى ،تأهيلية المبادرات واالمتياز في الثانوية التحفيزوفيما يخص مجال 
 بالنسبة لتالميذ فوج 2021-2020ون ض في غ%60في الثانوية التأهيلية تصل إلى  استكمال الدراسة

 320وإلى إنشاء ) 970.000 إلى 700.000الثانوي التأهيلي من تالميذ سينتقل عدد  (2009-2010
 مقعد جديد، 213.000، وهو ما سيمكن من توفير )وي في المجال القر104 (2012ثانوية إلى غاية 
 سرير إضافي 12.500 والداخليات عبر خلق ما يناهز نيات وتجهيز الثانويات التأهيليةوضمان تأهيل الب

 عدد المستفيدين من 2,5 نحو قاعة دراسية غير صالحة ومضاعفة ب550في الداخليات الثانوية وإصالح 
  .المنح

، خاصة منها المتعلقة رئيسية لمواجهة اإلشكاالت األفقية لمنظومة التربية محاورثة حدد البرنامج ثالقد و
  :، وهيبالموارد البشرية

  ؛ جودة عاليةتربوية ذاتأطر  مدرسين وتوفير من أجل تعزيز كفاءات األطر التربوية •

  ؛تعزيز آليات تأطير وتتبع وتقويم األطر التربوية •

 مشجعة وأكثر بيئة وظروف عمل وتوفير أكثر مرونةن تدبير  من أجل ضماترشيد الموارد البشرية •
 .تحفيزا

   مالية مهمة للبرنامج االستعجالياعتمادات .2.4.4

 مليار درهم خالل الفترة ما 43,7يتطلب تحقيق أهداف البرنامج االستعجالي ميزانية إجمالية تقدر بنحو  
. ليار درهم خالل نفس الفترة م32,5وتصل الميزانية اإلضافية المرصودة إلى . 2012 و2009بين 

وتهم ). %0,6(والدراسات ) %48,6( للبناء والتجهيز متبوعة بميزانية التسيير%51وستخصص أكثر من 
االستثمارات باألساس مشاريع توسيع عرض التعليم وإعادة تأهيل المؤسسات المحددة في إطار الهدف 

 .األول إلجبارية التعليم

 2010بية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي خالل سنة وقد سجلت ميزانية وزارة التر
 من %26 مليار درهم، أي حوالي 49,4 مقارنة مع السنة الماضية لتصل إلى %6,5ارتفاعا بنسبة 
 من %73وتستحوذ نفقات الموظفين على أكثر من .  منها مخصص للتعليم المدرسي%83ميزانية الدولة، 
  . التربية الوطنيةميزانية وزارة
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  تفعيل البرنامج االستعجالي .3.4.4

  البرنامج الوطني إلعادة تأهيل المؤسسات التعليمية العامة

 إلعادة تأهيل المؤسسات التعليمية العامة والمقرر في إطار البرنامج االستعجالي،البرنامج الوطني يهدف 
 وتعزيز البنية القرب خدمات ن جودةتحسي ووميم في التعليم العالتمدرسإلى تحسين ظروف باألساس، 

 15.300  حواليستفيدتسو. التحتية الرياضية والمساحات الخضراء واألنشطة الثقافية داخل المدرسة
  .تينعلى مدى سنمؤسسة تعليمية من هذا البرنامج 

 بشبكات الصرف المؤسسات التعليميةوربط   داخلية300 تأهيلإعادة  إلى البرنامج أيضاهذا  يهدفو
 وتجديد المعدات، وذلك باعتماد مبدأ الصيانة الوقائية ا منه%80 لفائدةلصحي ومياه الشرب والكهرباء ا

  . المؤسساتفي جميع

 تم أيضا ربط كما.  داخلية284 وحدة مدرسية و1.068، تم إعادة تأهيل 2010-2009خالل سنة و
وبذلك وصل معدل الربط . هرباء بشبكة الك1.500 مؤسسة تعليمية بشبكة الماء الصالح للشرب و2.750

 ومعدل الربط بشبكة الصرف %82,2معدل الربط بشبكة الكهرباء و% 63بشبكة الماء الصالح للشرب 
  .%45,6الصحي 

) %65( مليار درهم 1,96 منها مليارات درهم حوالي ثالثب لهذا البرنامج اإلجمالية الميزانية وتقدر
) %11( درهم  مليون314و  اإلعداديلتعليم الثانويل) %17( مليون درهم 533وللمدارس االبتدائية 

 .إلعادة تأهيل الداخليات) %7( مليون درهم 200، وأخيرا التأهيليلتعليم الثانوي ل

في إطار  بمجموعة من اإلجراءات من أجل إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية التربية والتعليم قام قطاعوقد 
 التي من استنتاج العواملتحليل نتائج التقييم حيث مكن  ،2009-2008 ة الدراسيسنةبرنامج اختبار لل

  . التحتية والمعدات المدرسيةات البنيوإعادة تأهيل الجودةتحسين ستساعد على 

 مشروع لمحاربة الهدر المدرسي باالعداديات:  برنامج إتقان

على مدى الذي يمتد ، و"تقانإ" من أجل تحسين جودة التربية الوطنية كوينبرنامج تحسين جودة التيعتبر 
إلى  ويهدف هذا البرنامج . األمريكيةلتعاون الثنائي بين المغرب والواليات المتحدةانتيجة ، أربع سنوات

 التعليم باالعدادياتموظفي نظام تكوين  جودة، وتحسين والهدر المدرسي باالعداديات  الفشلمحاربة
كفاءات تعزيز " مشروع هذا البرنامج في إطار تحقيق ويندرج. والمديرين وكذا تطوير تمدرس التالميذ

   .للبرنامج االستعجالي" األطر التربوية

 مليون دوالر 14 نحو بقدرت  إجماليةميزانيةب الوكالة األمريكية للتنمية طرفويتم تمويل هذا البرنامج من 
 بولمان -فاس (جيتينعطى االنطالقة لهذا البرنامج في جهتين نموذوست. مريكى على مدى أربع سنواتأ

ته  في مرحليستهدف البرنامجوس. على باقي الجهات في وقت الحق تعميمه انتظارفي ) ةعبد-ودكالة
من  %25 على المستوى الوطني بنسبة مع توسيعه  المذكورتينجهتين في الاالعداديات من %50األولى 

 . من المشروعالسنتين األخيرتين خالل المؤسسات التعليمية

 ج الثاني لدعم إصالح نظام التربية المغربيالبرنام

 إلى  المالي والتقني إلى تقديم الدعم باألساس المغربينظام التربية البرنامج الثاني لدعم إصالح يهدف
إلصالح التي تلبي كل من أولويات الحكومة والبنك الدولي والجهات االسلطات المغربية في مجاالت 
 والبنك األفريقي األوروبيالبنك األوروبي لالستثمار واالتحاد (تمويل المانحة الرئيسة المشاركة في ال
 الوطني للتربية والتكوين في ميثاقالدعم تسريع تنفيذ في مجال  ةصا وخ،)للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية

 .إطار البرنامج االستعجالي
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 المخصصة األربعة االستراتجية ويهدف هذا البرنامج بالتحديد إلى دعم البرنامج االستعجالي بمحاوره
ويستوحي هذا البرنامج أهدافه من الخطوط اإلستراتيجية .  اإلعدادي واالبتدائي والثانويللتعليم األولي

 في البرنامج ويقوم على أساس األولويات الواردة والتكوين لتربيةلميثاق الوطني الالمنصوص عليها في 
 نظام التربية لدعم إصالح ولالبرنامج األ"ويدعم هذا البرنامج وعلى المدى المتوسط، يكمل . االستعجالي
قطاع التعليم المدرسي فيما  تنفيذ سياسة وبرنامج عمل والذي يندرج في إطار) 2008-2005" (المغربي
  .ربوينظام التالتطوير يتعلق ب

  2011-2010إجراءات رائدة خالل سنة  .4.4.4

-2010 خالل السنة الدراسية د قطاع التعليم المدرسي تطبيق البرنامج االستعجالي، حدواصلةفي إطار م
جراءات من أجل توسيع العرض المدرسي وأخرى تهدف إلى رفع العوائق  مجموعة من اإل2011

  .تعميم التعليم األساسيل وذلكالسوسيواقتصادية 

ائية،  مدرسة ابتد225( وحدة جديدة 1.100توسيع العرض المدرسي، يهدف القطاع إلى بناء فيما يخص و
توسيع الوحدات المتواجدة وذلك إلى  مؤسسة بالعالم القروي، و624 منها ) ثانوية297 إعدادية و578و

 داخلية 751 اإلعدادي والتأهيلي وخلق ي قسم بالثانو221 و قسم جديد بالتعليم االبتدائي582عبر بناء 
  .جديدة

وذلك عبر توزيع " مليون محفظة"بادرة ، سيتابع القطاع تطبيق مرفع العوائق السوسيواقتصاديةومن أجل 
 مقارنة مع السنة الماضية، %8,23 أي بارتفاع يقدر ب2011-2010 محفظة خالل سنة 4.089.572

 أسرة، والرفع من عدد المستفيدين من 640.000 تلميذ و1.304.000لصالح " تيسير"وتوسيع برنامج 
. 2011-2010 مستفيد سنة 30.996 و1.163.893المطاعم والنقل المدرسي ليصل على التوالي إلى 

 بارتفاع يصل إلى 2011-2010 سنة 97.019أما بالنسبة للمستفيدين من الداخليات، فسينتقل عددهم إلى 
ويقدر المبلغ اإلجمالي للعمليات المتعلقة بالداخليات والمطاعم المدرسية . مقارنة مع السنة الماضية% 18

   .مقارنة مع السنة الماضية% 23هم أي بارتفاع  مليون در694بحوالي  2011-2010سنة 

  تفعيل برنامج العمل اإلستراتيجي لقطاع الصحة .5.4

من أجل تمكين المنظومة  2012-2008تم وضع برنامج عمل استراتيجي على مستوى قطاع الصحة، 
ها من سيمكن تفعيلو. الوطنية للصحة من لعب دورها الكامل في توفير خدمات صحية عالية الجودة للجميع

 إضافة إلى ، الصحةمهنييومعالجة اختالل المنظومة الصحية في المغرب واالستجابة لتطلعات الموظفين 
  : أهداف وهي كالتالي10يضم هذا المخطط و. المجال  هذافعاليات أخرى ناشطة في

  وفاة15ل إلى  والدة حية، ونسبة وفيات األطفا100.000 لكل 50تقليص نسبة وفيات األمهات إلى  •
 ؛2012لكل ألف والدة حية في أفق 

  ؛تخليق قطاع الصحة •

 ،ضمان المساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية بين الجهات وبين الوسط القروي والحضري •

 ؛تسهيل ولوج الطبقات المعوزة للعالجات، خاصة في المجال القروي •

 في غضون %5إلى نسبة استشفاء تصل  (عالية تنافسية ذات قدرةتوفير خدمة صحية فعالة و •
 ؛)2012

إعادة الثقة للمواطن في النظام الصحي وتحسين ظروف االستقبال بالمستشفيات وداخل المستعجالت  •
 ؛وتوفير األدوية وضمان اإلنصاف

  ؛ من تكاليف العالجات الصحية ومن تكاليف األدويةتقليصال •
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  ؛ والسالمة الصحيةيقظة العزيزت •

 ؛%25في تمويل الصحة إلى أقل من تخفيف الحصة التي تتحملها األسر  •

  .التكفل كليا باألمراض المزمنة •
  المتعلقةوسيتم تحقيق هذه األهداف عن طريق دعم الموارد البشرية وذلك عبر تطبيق المبادرة الحكومية

 جودة عالية ي وتطوير التكوين المستمر وإنعاش العرض الصحي ذ2020 طبيب في أفق 3.300بتكوين 
افئة، وإعادة تأهيل المستشفيات العمومية ووضع سياسة عقالنية لألدوية من أجل وموزع بطريق متك

ومن جهة أخرى، سيتم وضع برامج محددة تتعلق خاصة بصحة األم واألطفال . تشجيع األدوية الجنيسة
   .واألمراض طويلة األمد

تدني نسبة  و الدواء بالمغرب غالءإشكالية إلى تقرير اللجنة البرلمانية أشار ،تكلفة الدواءوفيما يتعلق ب
  .استعمال األدوية الجنيسة وإلى الدور المحوري الذي يجب أن تضطلع به مهنة الطب في هذا المجال

 أسعار عدد من األدوية ومن أجل تحسين ولوج الفئات المعوزة لألدوية، قامت وزارة الصحة بتخفيض
 ها بيندواء من 167اض ما يزيد عن وهم هذا االنخف%. 50إلى % 10بنسب تتراوح بين األساسية 

  .األدوية التي تستخدم لعالج السرطان والسكري وأمراض القلب واألوعية الدموية والمضادات الحيوية

على ضوء ما هو األدوية لتحديد أسعار  جهود إلنشاء اإلطار المرجعي  حالياوباإلضافة إلى ذلك، تبذل
  أنعلما الجنيسة األدوية للتعزيز استعما  أهمية خاصةوقد تم إيالء. معمول به في العديد من الدول

  .األدوية األصلية مقارنة مع% 50 أسعارها قد تقل ب

ةـــخاتم  
وقد . ستراتيجية التنمية في المغربطاعية أحد الخيارات األساسية اليشكل تسريع اإلصالحات البنيوية والق

ل التحديث والتنمية ودعم مقاومة اقتصاده سمحت مختلف اإلصالحات التي تبناها المغرب بتعزيز مسلس
  .لمختلف الصدمات الداخلية والخارجية

وتشهد هذه اإلنجازات المحققة بالرغم من ظرفية دولية غير مشجعة على فعالية المقاربة المعتمدة وتعزز 
دماج  لمواصلة تفعيل اإلصالحات الجارية وتوسيع مجالها من أجل ان الذي اتخذهمسارالإرادة المغرب و

 . أفضل لالقتصاد الوطني في االقتصاد العالمي

وفي إطار هذا التوجه، يندرج خيار مواصلة أوراش اإلصالحات من خالل إطالق استراتيجيات جديدة 
كاإلستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستية والتي جاءت لتكمل االستراتيجيات القطاعية المعتمدة 

  . ومالءمة االقتصاد الوطني ألفضل المعايير الدولية" التنافسية الكليةهدف "سابقا من أجل بلوغ 

ويعد التكامل والتفاعل اإليجابي بين مختلف اإلستراتيجيات القطاعية شرطا أساسيا لضمان نجاحها ونجاح 
االستثمارات المبرمجة في مختلف القطاعات من أجل نمو مستدام يندرج في إطار النهج الواقعي الذي ساد 

  .دائما سياسة النمو في المغرب

ال كوبالرغم من أن تخصيص ميزانيات مختلف االستراتيجيات القطاعية يتم عن طريق تحديد مساهمات 
تظل مطروحة بحدة وتحتاج للبحث عن  ، فإن إشكالية التمويل العام والخاص في إطار شراكةالقطاعين

  .منتجات مالية جد مبتكرةوخلق كتشجيع االدخار على المدى الطويل بدائل جديدة 

ففي ظل الوضعية الراهنة، المتميزة بضعف القدرة التمويلية وبضرورة رفع مستوى االستثمار من أجل 
تنمية مستدامة، يتحتم تعبئة متزايدة لالدخار الوطني، وذلك بهدف وضع خطة تمويل سليمة تنبني على 

وفي هذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى الدور . دولةمستوى مديونية ال يفوق قدرة تحمل الميزانية العامة لل
الكبير الذي يمكن للسوق المالية أن تلعبه من خالل تعبئة االدخار خاصة على المدى الطويل وبالتالي 

 .تمويل االستثمارات
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 النفقات العمومية، مما يستلزم وضع سياسات عمومية نجاعةويعتبر نجاح هذا الخيار رهين كذلك بتحسين 
 مختلف  بينفوارقالوتقليص محاربة الفقر و الثروات نميةلتحقيق أهداف محددة من حيث توناجعة الئمة م

 . للتنمية تحقيق أهداف األلفيةلمساهمة فيمن أجل االجهات 

 كما يتحتم إعطاء األهمية الالزمة للبعد الجهوي من أجل تعزيز التنمية بمختلف الجهات االقتصادية
 . التطور القطاعي بامتيازباعتبارها فضاء للتكامل و

ويفرض تسريع مسلسل اإلصالحات الهيكلية والقطاعية بصورة دائمة، في ظل منافسة متصاعدة، توحيد 
كسب رهان جهود كل الفاعلين االقتصاديين من أجل تحقيق تنمية مستدامة بمعدالت كافية وكذا من أجل 

   . في االقتصاد العالميندماج االقتصاد المغربيالشغل باإلضافة إلى ضمان نجاح ا
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  :ةـمقدم

بعدم  وباختالالت مالية، ميزت عالمية صعبة تظرفية أداءه الجيد في ظلاالقتصاد المغربي يواصل 
أسعار في  ولعالمية،األسواق اأسعار السلع األساسية في في  اتاضطرابوبأسواق الديون السيادية، استقرار 

وكما تم توضيحه سابقا، فقد .  شركائنا الرئيسيينمن طرف يةتقشفاعتماد سياسات بصرف العمالت و
تدابير دعم ومن  ، الطلب المحليومن دعم وطني من انتعاش األنشطة غير الفالحية،االقتصاد الاستفاد 

، باإلضافة إلى  القطاع الخاصىالمباشر علأثيره  وتوميجهود االستثمار العممالقدرة الشرائية وتعزيز 
قطاعات اليقظة اإلستراتيجية لفائدة في إطار لجنة وبالنظر لإلجراءات التي تم اتخاذها  .م التضخالتحكم في
لذي يعرفه االقتصاد  واالقتصادية العالمية، واالستفادة أكثر من االنتعاش ا باألزمة الماليةةتأثرالمالتصدير 
 .من تفعيل السياسات القطاعيةوالعالمي، 

ي قتصاداماكروطار ال اإليقدمالذي  ،الماليو االقتصادي من التقرير الجزء الرابع  يندرجفي هذا السياقف
على ضوء التطور المرتقب التوقعات المالية كذا  و،2011 لسنةعليه مشروع قانون المالية رتكز ي يذال
  .في هذا المشروعتخذة  الموالجبائية والميزاناتية ةالتدابير االقتصاديأثر وقتصاد الوطني لال

في البداية، سيتم إعطاء لمحة عن التطورات البنيوية للمالية العمومية مع التركيز، بالخصوص، على و
 مع التطرق إلى السياسات الميزاناتية والجبائية 2010قانون المالية  وآفاق اختتام 2009قانون المالية تنفيذ 

 يةوضعال ت، تحسنموارد الجبائيةللفي سياق نمو سريع و ، السنوات األخيرةخاللف. متوسطعلى المدى ال
 .األصول سعارأل  المهمرتفاعاالأرباح الشركات و ونمو لمغرب بفضل دينامية العديد من القطاعاتل المالية

عجز في ض اخفداخلي الخام من تحقيق انبشكل أسرع من الناتج ال موارد الجبائيةلا مكن نمو قدو
  . الميزانية

 والنفقات اإلجمالية توقعات قانون لمداخيل الجاريةاأن تطابق ، 2010 نهاية السنة المالية ويتوقع عند
 في األسواق المواد األوليةرتفاع أسعار لمقاصة التي عرفت تفاقما نتيجة انفقات ا باستثناء 2010المالية 

، وهي متغيرات يصعب ضبط التوقعات بشأن ر الدوال سعر صرفرتفاعا اذك وبترول،الكية ملعاال
  .تطورها

تعزيزه بإطارات توضيحية  عمومية، إذ تم القضايا الراهنة المتعلقة بالمالية البعض أيضا الجزءويناقش هذا 
في موارد الضريبة على مساهمة الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء على سبيل المثال  تخص

 الضريبة على القيمة المضافة خالل الفترة األخيرةموارد  في تكوين القطاعاتمختلف مساهمة و، الشركات
تزيد لتي البنيوية ا جزء اإلكراهات هذا اليبرز، وباإلضافة إلى ذلك. استنادا إلى نتائج الحسابات الوطنية

 عرض بعض التجارب الناجحة كما تم. لحكومةا هوامش تدخلحد من ت ومومية المالية العمن هشاشة
لحد  كبديل من أجل االتحويالت النقدية المشروطةاختارت  والتي  فيما يتعلق بالمقاصة،االستهدافسياسة ل

 .لسلع األساسيةامن تكلفة دعم 

وضعية المالية هذا الجزء عرض يسالمركزية موسعة، الرامية إلى نهج  ضوء اإلصالحات األخيرة وعلى
  .الجبائي الحاليضوء االنتقال وآفاق تنميتها على موارد  البنية تطور مبرزا على الخصوص المحلية

 من خاللوذلك  ،في صلب أهدافه األوليةتسريع وتيرة النمو  2011 لسنة الية قانون المعويضع مشرو
ودعم وتسريع تنفيذ االستراتيجيات القطاعية   واإلصالحات الهيكليةوميالستثمار العماجهود م مواصلة
 ، التصديرواقأس، وتنويع خارجيةال االستثماراتجلب الستثمار الخاص، و اإنعاش النمو، ومصادرلتنويع 

  . جهويةدعم التنمية الإضافة إلى  ، في أفريقياخصوصا

لقطاعات االجتماعية وتعزيز سياسة التضامن ا دعم ه، من بين أولوياتالية،مشروع قانون المكما يتوخى 
والمحافظة على  جهوي،االجتماعي والتويين على المستوزيع أفضل لثمار النمو من أجل االجتماعي 

  . المناسبة لتمويل االقتصاد الوطنيشروطالتوازنات األساسية لضمان ال
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  45موميةالع للمالية الحديثة التطورات .1

  ليل الميزانية العامة للدولةحت .1.1

لميزاناتي ترسيخ أسس التوطيد ااإليجابية المحققة خالل السنوات األخيرة على االقتصادية ساعدت النتائج 
 من الناتج %1,5 من عجز الميزانية تحسن  فقد.ودينامية المداخيلالنفقات المتبع من خالل التحكم في 

 واختتمت .2007سنة % 0,7و 2008 سنة %0,4ليسجل فائضا طفيفا بنحو  2006 سنة الداخلي الخام
مع  مقارنة طفيفاع ذلك، يبقى، م الذي  من الناتج الداخلي الخام%2,2بلغ   بعجز2009 السنة المالية

في ض اخفان داء الجيد رافق هذا األوقد. ز الماليعجنسبا مرتفعة من الالذين سجلوا شركائنا الرئيسيين 
ضمان التمويل الالزم لإلصالحات كما مكن من  ،عمومي لالستثمار الة جديدةدفعأعطى  ويةنوديمنسبة ال

آلثار ا مواجهةاليقظة اإلستراتيجية من أجل في إطار لجنة خذة المتالتدابير وكذا الدنا بباالقتصادية والمالية 
  .السلبية لألزمة

 مليار 4,2عن نقص في الموارد بمبلغ  46 احتساب موارد الخوصصةدونتحصيل الموارد العادية  أسفرو
 40,4( منذ بداية األلفية الجديدة متتاليةفوائض  قانون المالية، مقابل توقعات، مقارنة مع 2009سنة درهم 

 مليار 13,6و 2006سنة  مليار درهم 17,1 و2007 سنة مليار درهم 27,1و 2008 سنةمليار درهم 
 مليار درهم سنة 0,4و 2003سنة  مليار درهم 3,2 و2004 سنة مليار درهم 8,6 و2005سنة درهم 
2002 .( 

واردات الخاضعة  وال األسراستهالكك الجبائية السسايعزى تراجع دينامية الموارد إلى تباطؤ نمو و
 كذلكفسر يو. تباطؤ المعامالت العقارية وانخفاض أسعار العقارات ومنتجات الطاقة وإلى ،للضريبة

 شغللتدابير المتخذة لتعزيز فرص الباالقيمة المضافة وعلى ضريبة سريع وتيرة االستردادات المتعلقة بالتب
والذي جاء بعد تقليص  2009 سنةخل خفض العبء الضريبي على الدعن طريق ة الشرائية درالقدعم و

 .2008 سنة الضريبة على الشركاتمعدالت 

% 27,9  مقابل2009من الناتج الداخلي الخام سنة % 6,52  فقد بلغت،46 اإلجماليةالنفقاتأما فيما يخص 
جهود م ارتفع  في الوقت الذياتج الداخلي الخاممن الن% 10,2 إلى نفقات األجور تخفضوان. 2008 سنة

% 5,2 و%10,2مقابل % 1,7 إلى نفقات المقاصةمن الناتج الداخلي الخام و% 5,9االستثمار إلى 
 في االستثمارفي نفقات تزايد  الاأتي هذوي. 2008على التوالي سنة من الناتج الداخلي الخام % 4,5و

 .2009  مقارنة مع توقعات قانون الماليةمنتجات النفطيةلعالمية للانخفاض األسعار ا بت تميزة دوليظرفية

أي  ،%68 47 دون احتساب موارد الخوصصةالموارد العادية بلغ معدل إنجاز، 2010 غشت نهاية وعند
تتجاوز  من المتوقع أن، بناء على ذلكو. مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية% 4 بانخفاض
لفائض باألداء الجيد لكل من هذا اويفسر . درهمون  ملي817 رباما يقبقعات التومستوى  االنجازات

الضريبة على القيمة المضافة الداخلية والرسوم الجمركية والضريبة الداخلية على استهالك المنتجات 
 المسجل على مستوى الضريبة على الشركات والضريبة على الدخلالنفطية الذي مكن من تغطية التراجع 

  .ات التسجيل والتنبروواجب

  

  

 

                                                 
 

 .ذلك ما لم تتم اإلشارة إلى عكس ،حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافةل األخذ بعين االعتبار دون 45
 .ندوق دعم األسعارصو يلطرق االصندوق الخاص لم يتم األخذ بعين االعتبار كل من 46
  .مع احتساب مداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة 47
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   جبائيةالموارد ل أهم التطورات والتحوالت على مستوى ا .1.1.1

 مليار درهم مقارنة مع توقعات 4,2 انخفاضا بنحو 2009 سنة صةوصالعادية دون الخموارد  التسجل
 2,4 بلغ انخفاضا تسجلالتي لضرائب المباشرة  السلبي لكل من اداءالتراجع باألويفسر هذا . قانون المالية

).  مليار درهم1,8(واجبات التسجيل والتنبر ، و) مليار درهم3,5(مليار درهم، والضرائب غير المباشرة 
 3,5بمبلغ  توقعات قانون المالية دون احتساب موارد الخوصصة جبائيةغير الموارد تجاوزت الوبالمقابل، 

  . العامة للدولةيزانيةصصة على الموالخعمليات  غياب تأثير الشيء الذي خفف منمليار درهم، 

 مليار 152,1 لتصل بذلك إلى 2009عند متم سنة % 95,2 الجبائية الموارد بلغ معدل إنجاز توقعات
. 2008سنة مقارنة مع % 9,1ا بنسبة انخفاض مسجلة بذلك  المتوقعة في قانون المالية159,8درهم مقابل 

في الناتج ) للجماعات المحليةلقيمة المضافة اعلى ضريبة ال مع احتساب(الموارد الجبائية حصة واستقرت 
 انخفاض  إلى،موارد في الاالنخفاض اهذويعزى . 2008سنة % 27مقابل % 23خام في  الالداخلي

 قدرت بنسبةمقابل مساهمة إيجابية % 6,1 بنسبة في هذا التراجعالضرائب المباشرة التي ساهمت 
الضرائب غير المباشرة التي أصبحت إلى تراجع  ضا السلبي أياألداءيرجع هذا  كما. 2008سنة % 15,9
انتقلت نسب  ،من جانبهاو. 2008 سنة% 7 بنسبةبعد مساهمة إيجابية % 1,4بنحو سلبية تها مساهم

-إلى% 0,6 من 2009 و2008 سنتي بين  الجمركيةوالرسوموالتنبر التسجيل مساهمة كل من واجبات 
  .على التوالي% 1,1-إلى% 0,2 منو% 0,4

سنة  نقطة 1,8موارد الجبائية بنحو نخفاض حصة الضرائب المباشرة في الا ،التطورات نجم عن هذهوقد 
كبيرة  مرونة برازإ من 2009 و2000 الفترة الممتدة ما بين الموارد الجبائية خالل تحليل مكنو .2009

تطور الموارد الجبائية، ساير  ،إجماالو. 2005 سنة ابتداء منلنشاط االقتصادي للموارد الجبائية بالنسبة ل
وانطالقا . 2004-2000 الفترة خالل 0,8مرونة ، تطور النشاط االقتصادي، إذ بلغ معامل ال2004قبل 
 ؛2008-2005 خالل الفترة 2,1 حيث انتقلت إلى هذه المرونة تغيرا ملحوظا  عرفت،2005سنة  من

ستصبح مرونة ال، غيرأن هذه يةضريبة الداراإلونظام الجبائي إصالح الالشروع في ويرجع ذلك أساسا إلى 
   .موارد الجبائيةانخفاض الارتباطا ب )1,4- (2009 سنة ةلباس

   الخامبالنسبة للناتج الداخلي  الموارد الجبائيةمرونة  تطور : 40 مبيان
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حساب مديرية الدراسات و التوقعات المالية     مصدر :    
 3 و2004 سنة 1,1(ى التوالي لسنة الخامسة عل للموارد الجبائية لكبيرة مرونة قد تم تحقيقللتذكير، فو

ما يفسر الفائض المسجل في السنوات م) 2008 سنة 2 و2007 سنة 2,8 و2006 سنة 1,4و 2005سنة 
ضريبة ال الذي أسفر عن ارتفاع موارد الداخليلطلب المهم لدور  أيضا إلى النتيجةوتعزى هذه ال. األخيرة
االتصاالت قطاعي  في القطاع المالي وكبار الملزمين ليجابيةاإلنتائج كذلك إلى الالقيمة المضافة، وعلى 
  .والعقار

 بنية في تغير الحاصلفي البعوامل بنيوية تتمثل   الموارد الجبائيةكبير في مرونةالر طوتالهذا ويرتبط 
 والبريد مومية واألشغال العالبناءواعدة كاقتصادية  قطاعات بإنبثاقميز ت الداخلي الخام الذيالناتج 

المسجلة  ةلباساللمرونة اأما . في األرباحا  كبيراتزايد التي سجلت  والتأميننشطة الماليةت واألواالتصاال
  :تشريعيةعوامل اقتصادية وفهي تعزى أساسا إلى  2009 سنة
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 والواردات  األسراستهالك(القاعدة الضريبية تقلص إلى ترجع هذه النتيجة ، على المستوى االقتصادي •
تراجع حجم إلى ة ويمنتجات الطاقال ويةالعقار األصول سعارلى انخفاض أإ و)الخاضعة للضريبة
، حيث موارد الجبائية العلى األساسيةمواد  أثر التطور الظرفي للكما .%15 حوالي بمبيعات العقارات

 سواء ط الفوسفاجيد لقطاع أداء تحقيق عن 2008 مواد األولية سنةيد الكبير في أسعار الازتأسفر ال
 .أو على مستوى األرباح ى رقم المعامالتعلى مستو

 التنازلياالتجاه مع  2009سنة موارد الجبائية انخفاض التماشى ي ،تشريعيأما بخصوص الجانب ال •
، 2008 مع سنةط مقارنة ا نق4  قدره بانخفاض أي%23 الذي انتقل إلى يبي الضرلمستوى العبء

ض من عبء يخفالتمن خالل القدرة الشرائية  دعم والشغل،لتعزيز فرص المتخذة لتدابير باارتباطا 
  . 2008 سنة الضريبة على الشركات معدالت خفضو ،2009سنة الدخل  على ضريبةال

من و. القيمة المضافةعلى ضريبة تسريع وتيرة االستردادات الخاصة بالإلى  ،ويعزى هذا التطور أيضا
اإلصالح الجزئي كما أن  . المراقبةعزيزلتجابي ر اإلييأثتالعبر ناحية أخرى، تم التخفيف من هذه العوامل 

، والذي لم يرافقه إصالح نظام االستردادات لمستحقات المتعلقة بالسلع االستثماريةلنظام اإلعفاءات 
   . لالستردادةغير قابلبنيوي لمستحقات ال، أدى إلى تراكم الضريبة على القيمة المضافة

بدورها  تميزت  والتي الضرائب المباشرةبنيتها لصالحيقة في تغييرات عمالموارد الجبائية  تطور واكبو
-2000ا التحول البنيوي المالحظ خالل الفترة فسر هذوي. بتحول بنيتها لصالح الضريبة على الشركات

 مقاوالتالعدد تزايد و ىلشركات الكبراأرباح دينامية و النمو االقتصادي منها تحسن دة عوامل بع2009
تحصيل ال  مجالنتيجة الجهود المبذولة لتحديث اإلدارة الضريبية في ة الضريبيهامستحقاتالتي تؤدي 

 لصالح الضرائب حوال ت2009-2000خالل الفترة موارد الجبائية  البنية ت شهد وهكذا،.قبةارمال عزيزتو
) نقطة 9,5-(الرسوم الجمركية مقابل تراجع نسبة كل من ) نقطة 10,8 تطورت حصتها بنحو(المباشرة 

  ).تين نقط- (ةمباشرالوالضرائب غير 

   )% (2009-2000تطور بنية الموارد الجبائية خالل الفترة :  2 جـدول
 

الفارق 
2009/2000

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

 الضرائب المباشرة 36,3 36,5  37,7  40,0  41,0  43,2  44,6  44,6  48,9 47,1  10,8 
 الرسوم الجمرآية 17,3  16,0  15,2  12,8  12,9  12,3   10,9 9,9  8,2  7,8  9,5-
 (*) الضرائب غير المباشرة 40,8   41,7  40,8 40,9  39,9   38,1 38,2   38,6 36,8   38,9 1,9-
 تسجيل والتنبرال   5,6   5,9 6,2  6,3    6,2   6,3   6,3   6,9   6,1   6,2 0,6

 المجموع  100  100  100  100  100  100  100  100   100  010 
  حساب مديرية الدراسات والتوقعات المالية: المصدر

 دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة للجماعات المحلية (*)

  الضرائب المباشرة تطور مداخيل  .1.1.1.1

 الضرائب غير المباشرة للدولةحصة  الموارد الجبائية تفوقمن مجموع الضرائب المباشرة ت حصة صبحأ
واعدة في نشاط بعض القطاعات الإلى دينامية  باألساس حوليرجع هذا التو. 2004 وذلك ابتداء من سنة

  .القطاع الماليو  واألشغال العموميةاالتصاالت والبناءك  الوطنيالقتصادا

مليار  2,4تراجعا بقيمة  بذلك  مسجلة2009سنة  درهم  مليار71,6بلغت موارد الضرائب المباشرة وقد 
من % 9,7وشكلت هذه الضرائب . 2008 مليار درهم مقارنة مع سنة 10,2و  التوقعاتدرهم مقارنة مع

، في حين لم تمثل منها الضرائب غير المباشرة سوى من الموارد الجبائية% 47,1 والناتج الداخلي الخام
38,9%.  
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مسجلة بذلك معدل إنجاز قدره ، 2009 مليار درهم سنة 43,5 على الشركات الضريبةموارد  بلغتو
مما يبرز  ،قانون المالية مقارنة مع توقعات  درهميون مل832موارد إضافية بلغت ب أي ،101,9%

ويعزى ذلك إلى تحسن . على نتائج كبار الملزميينالمالية واالقتصادية العالمية محدودة لألزمة التأثيرات ال
 خاصة فيما يتعلق الجهود التي تبذلها إدارة الضرائبإلى ومقاوالت المن طرف  المصرح بهاائج النت

 مليار درهم 7,5 بلغ قد تحققت هذه النتيجة اإليجابية بالرغم من تراجع مبلغ التسويات الذيو. بالمراقبة
الخاص بشهر تسبيق البلغ  في حين 2008مارس في  مليار درهم 11,8 مقابل 2009مارس خالل شهر 

 .2009شهر مارس بالنسبة ل مليار درهم 6,5 مليار درهم مقابل 6,2، 2009دجنبر 

ة على لثللسنة الثاموارد الضريبة على الدخل  2009سنة تجاوزت موارد الضريبة على الشركات لكما 
، هكذا و. التواليلميزانية العامة للدولة للسنة الثانية علىل القيمة المضافة  علىضريبةموارد ال والتوالي،

 والذي تال 2009 سنة% 6المسجل بنسبة نخفاض حيث أن االدينامية الضريبة على الشركات استمرت 
، 2005 سنة% 22,4 و2006 سنة% 24,8 و2007 سنة% 24,1 و2008 سنة% 54,2 بنسبةزيادات 

من  احصته تلانتقالتي  ،تعززت موارد الضريبة على الشركاتوهكذا، . إحصائيا بسيطا ايمثل تصحيح
 ،2009 سنة% 28,6ثم إلى  2008 سنة% 27,7 إلى 2007سنة % 22,2موارد الجبائية من مجموع ال

   .ميزانية الدولةموارد في صبح أول مصدر للتل

 بلغ معدل إنجاز موارد الضريبة على الشركات، 2010األولى من سنة الثمانية شهر األعند متم و
 مليار درهم 2,7بمبلغ  مستوى أقل ، وهويار درهم مع نهاية السنة مل36,6 ويتوقع أن تبلغ .%57حوالي

ويفسر هذا االنخفاض بآثار األزمة االقتصادية العالمية على النتائج المالية لبعض . من التوقعات األولية
  . في رأسمالهارفعت المتخذ لفائدة المقاوالت التي جراءأثر اإلبالملزمين الكبار و

   تركيز الضريبة على الشركاتتحليل:  5 إطـار

 الملزمينعدد ارتفع  فقد. إلصالح الضريبيموارد الجبائية وتطور عدد الخاضعين للضريبة فعالية اتحسن اليعكس كل من 
حسب % 66 تسجل نتائج سلبية، الشركات التي بلغت نسبة و.2008 و2005  سنتيبينكمتوسط سنوي  %14 نسبةب
ساهمت هي التي ) 2008سنة  مسجلة ةشرك 126.000وعددها ( فقط من الشركات% 34 أنأي  ،عامة للضرائبلمديرية الا

   . السنوات األخيرةخالل الجيد للمواردداء األفي 

حصة بلغت  حيث ،مرتفع للضريبة على الشركاتتحليل مساهمة الشركات الكبرى وجود تركيز أظهر باإلضافة إلى ذلك، 
حوالي )  من مجموع الملزمين‰0,5أي ما يعادل  (رى من حيث المساهمة في الضريبة على الشركاتالخمسين شركة الكب

  .2006 سنة% 56، مقابل 2007 الموارد سنةمن % 46

يتم سو. من الموارد اإلجمالية لهذه الضريبة% 80 من الملزمين يساهمون بنسبة %2مساهمة الشركات أن أظهر تحليل كما 
  :الضريبة على الشركات بالنسبة لكل قطاع على حدةوء على تركيز تسليط الض ،فيما يلي

  قطاع المقاوالت العمومية

وهو في الضريبة على الشركات  مليار درهم 12,7نحو ب 2008برسم سنة ) مقاولة 277(ساهم قطاع المقاوالت العمومية 
 10,5أكثر من ب  العينةهذهين مجموع من بفقط  مقاوالت 10 ساهموت. هذه الضريبةموارد من إجمالي % 27,2ما يمثل 

وإذا . إجمالي الضريبة على الشركاتمن % 22,6 و جميع الشركات المعنيةمساهماتمن مجموع % 83أو  مليار درهم
 لإلشارة،و. إجمالي الضريبة على الشركاتمن % 41,4 تصل هذه النسبة إلى ،) مقاولة17 (صةوصالمخ أضفنا الشركات

  . هذا القطاعيؤديهاالتي موارد من ال% 31  لوحدهمافوسفاطالمكتب الشريف لل ولمغرباتصاالت اتبلغ مساهمة 

  قطاع الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء

موارد وسجلت هذه ال. 2008سنة  مليار درهم 9,9 بنحو)  شركة77(الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء ساهمت 
 سنة% 21,4 الضريبة على الشركات إجمالي من حصتها وبلغت .2008-2001رة خالل الفت% 21متوسط نمو سنوي بلغ 

 بنك وفاوالتجاري اتصاالت المغرب شركات هيثالثة  ياتي من مواردهذه ال من% 53مصدر تحليل أن الظهر يو. 2008
  .مجموع الضريبة على الشركاتمن % 11  أي ما يعادلالفارج لألسمنتو
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  القطاع المالي 

 وصندوق اإليداع  وشركات القرض والتأجيرالتأمينشركات البنوك و( مؤسسة 67الذي يتكون من  48 الماليساهم القطاع
  .الضريبة على الشركات إجمالي من% 28,6  أي ما يعادل،2008 سنة  درهممليار 13,2بنحو ) وبنك المغربوالتدبير 

  2008سنة توزيع الضريبة على الشركات ل : 41 مبيان

أخرى
35%

القطاع العام
42%

القطاع المالي دون 
احتساب صندوق 
اإليداع و التدبير

10%

الشرآات المدرجة 
دون احتساب 
اتصاالت المغرب

13%

'

مصدر : وزارة اال قتصاد والمالية     
  

أوجه القصور التي ومن أهم . قليل من كبار الملزمينعدد في  للضريبة على الشركات ا قوياوفي الختام، يبين التحليل تركز
لملزمين الذين يسجلون نتائج سلبية، الشيء من اعدد كبير  وجود ،الضريبي وعاءالتوسيع ل ة المتوقعاألهدافتحد من تحقيق 

  . المستقبليةالذي ينعكس على األرباح 

 مليار 3,2 نحوفي الموارد ب بتراجعأي  مليار درهم 25,8بلغت موارد الضريبة على الدخل ومن جهتها، 
 العوامل  إلىالنتائجوتعزى هذه  .2009 مقارنة مع توقعات قانون المالية% 89,1 ومعدل إنجاز بلغ درهم
  :التالية

% 18,7بنسبة للمعالجات مركز الوطني ال موارد الضريبة على الدخل المحصلة من طرف ضاانخف •
التعديل  مما يعكس ،%8,1الخاص بنسبة موارد الضريبة على الدخل المتأتية من القطاع  راجعخوت

 الذي عرفه نظام هذه الضريبة؛

 مليون درهم 1.920 والتي انتقلت من المتأتية من مبيعات القيم المنقولة على الدخل ةبيانخفاض الضر •
 سنةالضريبة لهذه شهري إلى العمل بطريقة األداء الذلك أساسا يرجع  و.هم مليون در280إلى 

 ؛2007 برسم سنة المبالغ المستحقة 2008موارد  تضمنت الوقت الذيفي ، 2009

سوق ال يعرفه لذي االركودبالنظر إلى وذلك األرباح العقارية، ب الخاصة تراجع الضريبة على الدخل •
، أي 2009 سنةدرهم  ارملي 3 إلى 2008 سنة درهم ار ملي5,4من  اردموال هذه لتقانتوقد . ةيالعقار

  %.1,43بانخفاض قدره 
من الناتج % 3,5 لتمثل ،2008 مقارنة مع %22,5وقد انخفضت موارد الضريبة على الدخل بنسبة 

 ت، انخفضللضريبة على الشركاتوخالفا . 2001 سنة، وهو تقريبا نفس المستوى المسجل الداخلي الخام
% 20مقابل % 17 لتصل إلى 2009 و2001 سنتيبين موارد الجبائية  في الحصة الضريبة على الدخل

الجزء زال يال فمباشرة الحديثة، الالضرائب رغم كون الضريبة على الدخل تكتسي طابع و .2001 سنة
ى المطبقة عل على الدخل وعلى مستوى الضريبة. هذه الضريبةموارد  معظممثل ي الخاص باألجور
 جبائية المتبعة التي تتوخىالسياسة الإلى  حد كبير إلى انخفاضها التدريجي، يعزى هااألجور وما شابه

  . على العمل المفروض العبء الضريبيالتخفيف من

                                                 
 

 .دون احتساب شركات التمويل 48
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 موارد مجموعفقد تواصل تطور حصتها في ، يةوالعقارقيم المنقولة الناحية الموارد الخاصة ب من أما
 سنة% 12ه الضريبة على الدخل من ذقلت حصتها من المداخيل اإلجمالية لهحيث انت الضريبة على الدخل

ا التطور بشكل كبير إلى التحوالت ذويعزى ه .2008 سنة% 22,3 و2007 سنة% 19 إلى 2004
خالل و.  في السنوات األخيرةيةوالعقارالمنقولة سوق األصول في التطورات الملحوظة الظرفية في ظل 

  %.14,1 ي أ2007سنة  ما قبل مستويات مستوىة إلى ، عادت هذه النسب2009

انخفضت بنسبة حيث  ،%65,6بلغت نسبة إنجاز موارد الضريبة على الدخل ، 2010 غشت نهاية وعند
 مليار درهم، أي 24,7موارد  هذه ال ستبلغ،2010 نهاية سنة ومع. ةمقارنة مع السنة الماضي% 10

لتعديل جدول الضريبة على  نظرا ذلكقانون المالية ووقعات ت درهم مقارنة مع ون ملي600بانخفاض قدره 
 عند مليار درهم 1,6عند مستوى ية العقارموارد الضريبة على الدخل المتعلقة باألرباح  استقرارالدخل و

  .2009الفترة من  ، وهو نفس المستوى المسجل خالل نفس2010 نهاية يونيو

 مليون 87انخفاض أي ب ،2009 سنة  مليار درهم2,2 في جلب الضرائب المباشرة األخرى قد ساهمتو
 رسوممداخيل ال انخفاض نتيجة% 96,3 ما يقارب التوقعات إنجاز معدل بلغو. التوقعاتمقارنة مع درهم 

% 0,9 الضرائب بنسبة هذوارتفعت مداخيل ه. والضريبة المهنية وضريبة السكنر يالتأخالمفروضة على 
 .2008مع مقارنة 

   غير المباشرةتطور الضرائب .2.1.1.1

سنة  مع مقارنة% 3,9لك انخفاضا بنسبة ذ مسجلة ب مليار درهم59,2 الضرائب غير المباشرة بلغت
والذي   مليار درهم3,5 في الموارد بقيمة ا، أي ما يعادل نقص%94,5 إنجاز، وهو ما يمثل معدل 2008
 %8 الخام، مثلت هذه المواردالداخلي إلى الناتج ونسبة .  القيمة المضافة علىضريبة باألساس اليخص

 .2009برسم سنة 

 نحو تدريجيا تجهيالمغرب أصبح ، 2005سنة إصالح الضريبة على القيمة المضافة الشروع في منذ 
 ولكن ،فقط من الضرائب المباشرةم يأت لجبائية الموارد يد الازتأن ، بحيث 49لمتطورة ااألنظمة الجبائية

  . فة القيمة المضا علىلضريبةمن اأيضا 

داد ترسا دون تحسين نظام ية،الستثمارالمتعلقة بالسلع اإصالح جزئي لنظام اإلعفاءات بلتزام أدى اال وقد
 في سياق نمو قوي في ،وأدى ذلك.  االستثماراتوعاء عيوس، إلى تالضريبة على القيمة المضافةديون 

 .دداسترالقابلة لالغير  لمضافةالضريبة على القيمة ابنيوي لديون تراكم إلى ة، ومياالستثمارات العم

 إنجاز بلغمعدل مع % 7,7  بنسبة القيمة المضافة علىضريبة بتراجع موارد ال2009وقد تميزت سنة 
. توقعات قانون الماليةبالمقارنة مع  في الموارد انخفاضك مليار درهم 4,7 يعادل ما ي أ،89,3%

، حيث استقرت 2008 مع مقارنة %7,3بنسبة  الداخلية  القيمة المضافة علىضريبةوانخفضت موارد ال
  القيمة المضافة علىضريبةويمكن تفسير النقص المسجل على مستوى ال.  مليار درهم16,7في حدود 

  : مليار درهم بالعناصر التالية 1,2الداخلية البالغ 

 مليار 4,1 مليار درهم مقابل 4,8 والتي بلغت 2009اة عند نهاية دجنبر دأهمية االستردادات المؤ •
  ؛2008درهم سنة 

 ارتفعت األزمة االقتصادية العالمية حيث تداعيات النشاط االقتصادي غير الفالحي من جراء تباطؤ •
 . 2007 سنة %6,6 و2008 سنة %3,8 بعد 2009 سنة %0,9  ب المضافةقيمته

                                                 
 

افة نظرا لحيادها االقتصادي مع القيمة المضعلى ضريبة العلى رتكاز اال إلىفي البلدان النامية نتقال الجبائي التي اعتمدت االسعت سياسات  49
 .أسسهابسبب ضيق ضريبة على الدخل والضريبة على الشركات تجنب االعتماد على ال
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 2008ع  مقارنة م%8 على الواردات، فقد انخفضت بنسبة الضريبة على القيمة المضافةوفيما يخص 
مقارنة مع  مليار درهم 3,6ويرجع النقص في هذه الموارد، الذي بلغ .  مليار درهم22,8حيث بلغت 

  :قانون المالية، إلى ما يلي توقعات 

 قانون الماليةاعتمده   كتوقع%6تزايد بنسبة مقابل  %7 الخاضعة للضريبة بنسبة الوارداتتراجع  •
 ؛2009

 63 مليار درهم بسبب سعر متوسط للنفط بلغ 1,3بمبلغ  يةالنفطت ن المنتجاالناتجة ع واردمالتراجع  •
  . دوالر للبرميل المعتمدة في قانون المالية100دوالرا للبرميل مقابل فرضية 

وقد . 50 على أدائها، تم حساب معدل فعاليتهاالضريبة على القيمة المضافةومن أجل تقييم أثر إصالح 
 دول االتحاد مستوى طابقسا خالل السنوات األخيرة إذ أصبحت تعرفت فعالية هذه الضريبة تحسنا ملمو

وتستفيد من هذه الضريبة بكيفية كبيرة الدول المنفتحة على الخارج والتي اختارت معدال موحدا . األوربي
، 2000 سنة %44,4 مقابل 2009 سنة %63,8في حدود تقر معدل الفعالية واس. وشامال لكل المنتجات

ومن جهة أخرى، بلغ التحسن ما .  نقطة سنويا2,4  مما يشكل تحسنا بنحو، نقطة19,4أي بزيادة بلغت 
  . نقطة سنويا2,5 حوالي 2009 و2005بين 

، حوالي 2010عند نهاية شهر غشت  داخلية، القيمة المضافة ال علىضريبةوقد بلغ معدل إنجاز موارد ال
 مليون 280بزيادة أي  مليار درهم 18,7، سنةه ال في نهاية هذه الموارد،ذبلغ هتومن المتوقع أن %. 75

، ند االستيرادالقيمة المضافة ععلى ضريبة موارد الأما بالنسبة ل. توقعات قانون المالية درهم مقارنة مع
 لسنةفي نهاية او.  األوليةوقعاتمن الت% 77 ي، أ2010غشت  نهاية عند مليار درهم 17,9فقد بلغت 

في قانون المتوقعة  مليار درهم 23,2 مليار درهم مقابل 25,6في حدود هذه الموارد تستقر س، ةالحالي
  .الوارداتبانتعاش  ارتباطاإضافية مليار درهم  2,5المالية، أي 

  المساهمة القطاعية في تكوين موارد الضريبة على القيمة المضافة :  6 إطـار
مقارنة مع % 7,7، بزيادة 2009 مليار درهم سنة 56,5لقيمة المضافة الداخلية  للضريبة على ا51اإلجماليةبلغت الموارد 

ويرجع هذا التطور إلى تراجع الضريبة على القيمة المضافة الداخلية نظرا . 2008سنة % 23,2 بعد ارتفاع بلغ 2008
، %15,8ه نسبة نمو بلغت وبغض النظر عن قطاع النقل الذي سجلت موارد. 2009ألهمية االستردادات عند نهاية دجنبر 

عرفت الضريبة على القيمة المضافة المتأتية من مختلف القطاعات األخرى انخفاضات أبرزها قطاعات تكرير النفط 
  %).16,4-(والنسيج والجلد %) 19,8-(والعقار %) 29-(والمنتجات الطاقية األخرى 

  
%. 13,6السنوي للضريبة على القيمة المضافة قرابة ، بلغ متوسط االرتفاع 2009و 2007في الفترة الممتدة ما بين ف

 فقد. وتعزى هذه الوتيرة المتسارعة أساسا إلى التطور اإليجابي الستهالك األسر وإلى إصالح الضريبة على القيمة المضافة
  :تميزت هذه الفترة بمجموعة من التدابير الهادفة إلى توسيع الوعاء الضريبي أبرزها 

  
 ؛ مليار درهم1,4 مما جلب لميزانية الدولة ، للمعدل العادي للضريبة على القيمة المضافة2003إخضاع التبغ سنة  
 2004سنة % 14إلى % 7رفع المعدل المخفض للضريبة على القيمة المضافة المطبق على الطاقة الكهربائية من  

  ؛ مليون درهم680مما نتج عنه زيادة في الموارد بقيمة 
 ماليين درهم للضريبة على القيمة 5الطابع الصناعي والتجاري التي تحقق مبيعات تفوق إخضاع التعاونيات ذات  

  ؛ مليون درهم لميزانية الدولة140 مما جلب 2005المضافة سنة 
 مع توحيد معدل الضريبة المتعلق بالقطاع المالي ليخضع 2006توسيع وعاء الضريبة على القيمة المضافة سنة  
 مليون درهم إضافية وتطبيق المعدل العادي على ألعاب الحظ وعلى بعض المنتجات 830مما جلب % 10لمعدل 

 ؛ مليون درهم710والخدمات مما وفر 

                                                 
 

لضريبة على القيمة  نسبة إلى االستهالك األسري على المعدل العادي لالضريبة على القيمة المضافةناتج قسمة موارد يعرف هذا المفهوم ك 50
 .المضافة

 .جماعات المحليةمع احتساب حصة ال 51
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 24استبدال اإلعفاء الدائم على مستوى السلع التجهيزية التي يتم اقتنائها من طرف المقاوالت بإعفاء مؤقت لمدة  
 ؛شهر ابتداء من الشروع في نشاطاتها

 واالسترجاع الفوري لفائدة هذه الشركات للديون الجارية %20 القروض اإليجارية للمعدل العادي إخضاع عمليات 
 ؛المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة وذلك بغرض الحد من حاالت المصدم

  .%14 عوض معدل %20عمليات العقارية للمعدل العادي الإخضاع  
من الموارد المسجلة % 55,6 أداءة المضافة بأهمية تركيزها، حيث تم ومن جهة أخرى، تميزت موارد الضريبة على القيم

مساهمة ب )مومية واإلنعاش العقاريالبناء واألشغال الع( العقار قطاعويتعلق األمر ب.  قطاعات فقط4 من طرف 2009سنة 
 %12,4 و%15 و%15,5بمساهمات قدرها قطاع االتصاالت و الصناعة الغذائية والقطاع الماليوقطاع % 12,7قدرها 

  .على التوالي

حيث زادت، من جهتها، حصة  2009-2007مختلف القطاعات خالل الفترة بين  ا متبايناز تطوري التركوقد عرف هذا
سنة % 10,3  منالقيمة المضافة على ضريبةال انتقلت مساهمتها في تكوين مواردحيث  ،ة نقط2,4بنحو العقار قطاع 
بالبرامج  ارتباطا الجيد لهذا القطاع خالل هذه الفترة، باألداءهذا التطور اإليجابي سر ويف .2009سنة % 12,7 إلى 2007

 .%20 إلى %14 انتقل من الذيالطموحة على مستوى البنية التحتية والسكن، باإلضافة إلى تغيير معدل هذه الضريبة 

 خالل على القيمة المضافة تراجعا الضريبة في تكوين موارد األخرىقطاعات ة بعض ال شهدت مساهمومن جهة أخرى،
  .نفس الفترة خالل% 1,8 إلى% 2,1حصته من  انتقلت وخاصة القطاع الفندقي والمطعمي الذي 2009-2007الفترة 

لتستقر في حدود ، 2009سنة % 106,9  بلغ إنجازكما سجلت الرسوم الداخلية على االستهالك معدل
ويرجع هذا األداء الجيد أساسا . مع التوقعات األوليةمقارنة  مليار درهم 1,3بزيادة  مليار درهم أي 19,6

 .إلى الضريبة الداخلية على استهالك المواد النفطية والتبغ

 2008 مقارنة مع %10,1ارتفعت موارد الضريبة الداخلية على استهالك المنتجات النفطية بنسبة وهكذا، 
ويعزى هدا الفائض . مليار درهم 11,7 إلى  مليون درهم لتصل900وتجاوزت التوقعات األولية بمبلغ 

 سجلت سنة %9 مقابل نسبة %2,2إلى كون التوقع األولي راهن على ارتفاع استهالك الغازوال بنسبة 
ويمكن تفسير هذه الوضعية جزئيا بتأثير عملية التخزين إبان فترة تراجع أسعار المنتجات النفطية . 2009

  .في السوق الدولية

 وتجاوزت 2008 بالمقارنة مع %1,7انخفاضا بنسبة رسوم الداخلية على استهالك التبغ  السجلتفي حين 
 إلى تطورويعزى هذا ال. مليار درهم 6,9لتبلغ حوالي  مليون درهم 280رب اما يقالتوقعات األولية ب

  .2009 قانون الماليةالعتبار عند إعداد  لم يؤخذ بعين االذيو 2008في غشت  األسعار ارتفاع

من المتوقع و. %73 االستهالك ائب الداخلية علىضربلغ معدل إنجاز موارد ال، 2010 متم غشت دوعن
 800 بما يقارب توقعات قانون الماليةمتجاوزة بذلك  مليار درهم 20,2 السنة إلى ه نهاية هذأن تصل في
ند نهاية غشت  ع%72  التبغاستهالكعلى موارد الضريبة الداخلية  إنجازمعدل كما بلغ . مليون درهم

ائب ضرأما بالنسبة لل. ما يطابق التوقعات األوليةوهو عند متم السنة   مليار درهم6,9لتبلغ ، 2010
 %75 أي 2010 حتى نهاية غشت درهم مليار 8,4 المنتجات النفطية، فقد بلغت  استهالكالداخلية على

ستهالك في األشهر األخيرة، يتوقع أن وعلى هذا األساس، وباعتبار التطور المهم لال. من التوقعات األولية
 . مليون درهم800 بحوالي 2010تتجاوز هذه المداخيل توقعات قانون المالية 

  الجمركيةسوم مداخيل الر .3.1.1.1

موازاة مع االنفتاح المتزايد لالقتصاد المغربي، قامت السلطات العمومية بعدة إصالحات استهدفت بال
.  التحدي الناتج عن هذا االختيار االستراتيجيمواكبة الوطني ل االقتصادئيتهيالتعريفة الجمركية قصد 

المراقبة والمجهودات المبذولة في مجال محاربة الغش عند قوية ويهدف كل من اإلصالح الضريبي وت
  . إلى استكمال هذا اإلصالحزورةعملية التعشير والتصريحات الم
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، %100، أي بمعدل إنجاز بنسبة 2009 سنة  مليار درهم برسم11,8 الرسوم الجمركيةموارد  وقد بلغت
تحقيق قد تم و. وذلك رغم انخفاض الواردات الخاضعة للضريبة وتراجع أسعار االستيراد وتأثير اإلصالح

 هذه أثرتخفيف من مما مكن من  مليار درهم 1,7 مبلغ مكنت من جلب عمليات المراقبة التي ضلبفذلك 
 بنية في ة نقط9,5أكثر من فقد فقدت  ،2009لرسوم الجمركية سنة الجيد لموارد ا األداء ورغم. العوامل
 .2009-2000الضريبية خالل الفترة الموارد 

 11,1 مقابل 2009 مليار درهم سنة 9,8 وبلغ النقص في الموارد المترتب عن كافة االتفاقيات الجمركية
 المنتجات الجاهزة االستهالكيةوساهمت أنصاف المواد وسلع التجهيز الصناعية و. 2008مليار درهم سنة 

 . في هذا النقص%80في حدود 

غشت  نهاية عند% 10 ارتفاعا بنسبةالرسوم الجمركية وموازاة مع تطور الواردات، سجلت موارد 
 مليار درهم 1,4 مبلغب ،2010 قانون المالية لسنة توقعاته الموارد، ذمن المتوقع أن تتجاوز هو. 2010
 .يبيتوسع الوعاء الضر نتيجة

  مداخيل واجبات التسجيل والتنبر .4.1.1.1

 معدل إنجاز وقد بلغ. برمته االقتصاديالتسجيل والتنبر بتطور النشاط يرتبط تطور موارد واجبات 
وبلغت مرونة هذه الموارد بالنسبة للنمو . 2009 سنة %83,8 التسجيل والتنبرتوقعات موارد واجبات 

ه ذ، تراجعت ه2009أما بالنسبة لسنة . 2008-2001 الفترة خالل 2االقتصادي مستوى مهما يقارب 
انخفضت العقارية، حيث المعامالت  في واجبات انتقال الملكية نظرا لتراجع هامالموارد بسبب انخفاض 

وانتقلت موارد . 2009 قانون المالية ات كنقص مقارنة مع توقعمليار درهم 1,8 أو ما يعادل %7,1بنحو 
 بانخفاض أي 2009 سنة مليار درهم 6 إلى 2008 سنة مليار درهم 7,3 من التسجيل والتنبرواجبات 

 .مليار درهم 1,3بقيمة 

مليار  0,5بنحو  انخفاضا المواردهذه ، ستعرف 2010قانون المالية واعتمادا على المعطيات المحينة ل
 نشاطناف ستئوا) ةمراجعة التعريف( بسبب تراجع موارد الضريبة السنوية المطبقة على السيارات درهم

 فقط% 3,2 بنسبة 2010الموارد عند متم شهر غشت   حيث ارتفعت هذه، ولو ببطء،لصفقات العقاريةا
تطور يعزى هذا الو.  مليون درهم216، أي ما يعادل زيادة تقدر بنحو 2009 سنةمع نفس الفترة لمقارنة 

 .مالت العقاريةالمعالكية ارتباطا بتباطؤ حجم  المانتقالعلى تقلص موارد الواجبات  إلى

 جبائية الموارد غير ال .2.1.1
 وتجاوزت توقعات قانون 2008 مقارنة مع سنة %12,5بنسبة الموارد غير الجبائية ارتفعت   

وقد شكلت .  مليار درهم18,3 مليار درهم لتسجل مبلغا إجماليا قدره 0,5 بحوالي 2009المالية لسنة 
 سنة %14,2 و2007سنة % 12 و2008سنة % 8,9 مقابل 2009 من الموارد اإلجمالية سنة 10,7%
وتميز  . الموارد من الفئةللميزانية عن هذه يدل على استقاللية متزايدة  مما،2005 سنة %15,1 و2006

 عمليات الخوصصة المبرمجة والتي قدرتدم إنجاز ، كالسنة السابقة، بع2009 تنفيذ قانون المالية لسنة
  . درهميير مال3 بلغمب المخصصة لميزانية الدولة هاإيرادات

 ناتجة عن أهمية مساهمات كل 2009سنة  %104,7 فقد بلغ معدل إنجازها ،االحتكار موارد يهموفيما 
 %123 من المكتب الشريف للفوسفاط واتصاالت المغرب والتي وصل معدل إنجازها على التوالي

قارنة مع التوقعات خاصة  سجلت فائضا بالمفقدوفيما يخص الموارد غير الجبائية األخرى، . %117و
  . مليار درهم3,3 بمبلغ صناديق اإلعاناتعلى مستوى 
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 ةولالدنفقات  .3.1.1
 . أساسا بانخفاض األسعار الدولية للمنتجات النفطية2009يمكن تفسير التحكم في النفقات لسنة   

 جاز بلغبمعدل إن ، أي2009 سنة  مليار درهم151,5بلغت  التي العادية النفقات على وقد انعكس ذلك
  .2008 مع سنةمقارنة % 3,2قدره انخفاض بو قانون المالية قارنة مع توقعات م86,8%

ومن أجل تقييم السياسات المتبعة الرامية إلى ترشيد النفقات، يجب معاينة تطور النفقات على المديين 
  .خالل أمد قصيرالمتوسط والطويل، على اعتبار أن هذه السياسات ليس بإمكانها تغيير بنية الميزانية 

وإجماال، يبين تطور بنية النفقات العمومية برسم العشر سنوات األخيرة أن جميع مكوناتها قد ارتفعت 
 المسجل على مستوى فوائد الدين من مواجهة ارتفاع االقتصادومكن . باستثناء نفقات األجور وخدمة الدين

 أصبحت تشكل عنصرا مهما فقد ،ت االستثمارنفقا أما. نفقات السلع والخدمات األخرى وتكاليف المقاصة
  .في بنية ميزانية الدولة

  )% (تطور بنية النفقات العمومية:  3 جـدول
 الفارق

2000/2009  
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000  

 ظفينالمو 42,2 43,1 44,5 46,3 46,1 43,1 43,6 41,3 36,6 38,5 3,7-
باقي نفقات السلع والخدمات 17,4 17,4 19,8 19,9 18,8 25,5 20,0 20,5 19,3 23,8 6,4
 الدين العمومي 18,7 16,8 15,9 15,1 14,3 12,1 12,9 12,1 9,5 8,9 9,8-

 )*(المقاصة  3,7 4,4 2,2 2,5 4,6 6,4 8,3 9,6 16,1 6,2 2,5
 )**(االستثمارنفقات  17,9 18,3 17,6 16,2 16,1 12,9 15,3 16,5 18,5 22,4 4,5

  حساب مديرية الدراسات والتوقعات المالية: المصدر
 صندوق دعم األسعارلم يتم األخذ بعين االعتبار *: 

  يلطرق اصندوق الخاصلم يتم األخذ بعين االعتبار ال* : *

  النفقات العادية .1.3.1.1

سنة % 25,7لسلع والخدمات األخرى بنسبة االرتفاع نفقات  نتيجة مشتركة النفقات العادية يعد االرتفاع في
% 20,6النفقات  هذه بلغت الداخلي الخام،الناتج نسبة إلى و%. 7 زيادة نفقات األجور بنسبةو 2009

 .ةنقط 2,1بنحو  ةمن السنة السابقنسبة أقل  يوه

من  %80,4 هذه األخيرة ثمثلحيث  ، السلع والخدماتنفقات بهيمنة تتسم عادية النفقات البنيةال تزال 
فقد  ،الدينفيما يخص نفقات خدمة و. 2008سنة % 68,6مقابل  2009العادية سنة مجموع النفقات 

% 19,7 من حصة نفقات المقاصةو %11,5إلى % 11,6 من 2009 و2008ي تبين سنحصتها  انتقلت
 .%8إلى 

 نفقات السلع والخدمات .2.3.1.1

أي ، 2008 سنة  درهممليار 107,4قابل  م2009 مليار درهم سنة 121,8ت نفقات السلع والخدمات بلغ
 سنة العادية في تطور النفقات ة نقط9,2 نحوببذلك  أسهمت  وقد.%13,5 مليار درهم أو 14,5 زيادةب

 .2008 سنة ةنقط 6,4 تقدر بنحو  مقابل مساهمة2009

، 2009 سنة  مليار درهم75,3 ناهز ما ي من هذه النفقات،%62 التي تشكل قرابة بلغت نفقات األجورو
الحوار في األجور المقررة في إطار الزيادة الداخلي الخام ارتباطا ب من الناتج %10,2ما يعادل  يأ

 أي باقتصاد %99,6 وقد أنجزت هذه النفقات بمعدل.  منصب شغل جديد12.820وبخلق االجتماعي 
 في النفقات بالتأخير ويفسر هذا االقتصاد. 2009 قانون الماليةتوقعات درهم مقارنة مع ون ملي 306قدره 

المسجل على مستوى بعض الوزارات في تسوية وضعيات الترقية في الدرجة والسلم، خاصة وزارة 
 . التربية الوطنية
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 الجهود نتيجة 2005الداخلي الخام، عرفت كتلة األجور تراجعا تدريجيا منذ سنة الناتج ونسبة إلى 
مالية المفتوحة خالل قوانين المالية وعدم تعويض المناصب العدد  تقليص(في هذا اإلطار  المبذولة

وتبقى هذه ). ...المناصب الشاغرة نتيجة التقاعد والمغادرة الطوعية وحذف التوظيف في الساللم الصغرى
الجهود المركزة على المناصب المالية غير كافية حيث ينبغي أن تتوج بتحسين تدبير االعتمادات من خالل 

 ميزانية وتدبير الموارد البشرية وكذلك إعطاء مزيد من المسؤولية لآلمرينالوقعات التنسيق بين ت
ومن شأن التدبير المتضمن . مقننةجل االنتقال من اعتمادات تقييمية إلى اعتمادات أ وذلك من بالصرف،

 والمتمثل في حذف المناصب المالية الشاغرة التي لم يتم استعمالها حتى نهاية 2010في قانون المالية 
 .السنة أن يضفي مزيدا من الوضوح خالل عملية التوقع

 بنسبة التوقعات  مقارنة معةتزايدت المبالغ المرصود  فقدفيما يتعلق بنفقات السلع والخدمات األخرى،و
 الداخلي الخامناتج من ال% 6,3 هذه النفقات تمثلو .2009 سنة  مليار درهم46,6 حيث بلغت% 9,8
 .2008 سنة %5,4مقابل  2009 سنة

  فوائد الدين .3.3.1.1

 في ةنقط 9,8التي فقدت ما يقرب من على الدين ائد و عبء الفم بانخفاضالميزانية تتسبنية ال تزال 
  .2001سنة % 16,4 مقابل 2009 سنة من النفقات% 8,8حيث مثلت  العشر سنوات األخيرةغضون 

  درهمونملي 675 اقتصاد  عن2009سنة % 96,3وقد أسفر إنجاز توقعات تكاليف الدين الذي بلغ معدله 
الداخلي الخام ارتباطا  الناتج إلىنسبة  %2,4 الدينفوائد وبلغت . لداخليالدين ابفضل تراجع فوائد  وذلك

 .%0,7 الدين الخارجي بنسبة ، في حين ارتفعت تكاليف%5 فوائد الدين الداخلي بنسبةانخفاض ب

، في خضم مواصلة التدبير النشيط للدين 2006سنة ، ابتداء من  الدين الخارجيويمكن تفسير ارتفاع فوائد
الدولة التي تهدف إلى رفع نة يجديدة لخزال اإلستراتيجية في إطار ة الخارجيالتتعبئة التمويالخارجي ب

كلفة الذلك، انخفضت من  بالرغمو%. 25حصة المديونية الخارجية في المحفظة اإلجمالية لمديونيتها إلى 
  .2008 مع سنة أساس مقارنةنقطة  30ة بنسبة لديون الخارجيلضمنية ال

أما بخصوص الدين الداخلي، فقد تم التحكم في تكلفة الفوائد ارتباطا بانخفاض نسبة الفائدة الظاهرية 
 خصوصا مع تقلص حجم %5,1التي بلغت ) 2008 أساس مقارنة مع سنة ة نقط25 انخفاض بما قدره(

  .ية خالل السنوات األخيرةالدين الناتج عن التحكم في رصيد الميزان

 نفقات المقاصة .4.3.1.1

 مليار 30,9حيث انتقلت من  ،انخفاضاالمتحملة من طرف الميزانية العامة للدولة  52عرفت نفقات المقاصة
ويعزى هذا التراجع باألساس إلى التحكم في كلفة المنتجات . 2009 سنة  مليار درهم12,2 إلىدرهم 

ارتباطا بانخفاض أسعار هذه المواد في األسواق ) ة اإلجمالية من الكلف%65(النفطية وغاز البوتان 
 .الدولية

 وانتقلت حصتها في ميزانية الدولة 2008 مقارنة مع سنة %60,5بنسبة نفقات المقاصة وبذلك انخفضت 
 من الناتج الداخلي الخام أي بتراجع %1,7وشكلت هذه النفقات . 2009سنة % 6,2 إلى %16,1من 

 . 2008قارنة مع سنة  م نقطة2,8قدره 
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ويفسر تجاوز المبلغ الفعلي للمقاصة . وكانت قد عرفت هذه النفقات ارتفاعا متواصال خالل الفترة األخيرة
 عند دوالر لبرميل النفط 75 مليار درهم، باعتماد فرضية 16,5، بمبلغ 2008لتوقعات قانون المالية 

أما بالنسبة لسنة .  دوالر للبرميل100 قارب  في حين أن معدل السعر المسجل، قانون الماليةإعداد
ويفسر ذلك .  مقارنة مع قانون الماليةدرهم مليار 15,7 بلغ توفيرا نفقات المقاصة، فقد سجلت 2009

 دوالرا للبرميل مقابل فرضية 63 حيث استقرت في حدود ،بتراجع أسعار النفط الخام في السوق الدولي
 كما يفسر أيضا بالتوفير الناتج عن .2009انون المالية لسنة  دوالرا للبرميل المتضمنة في ق100

 توزيع حصيص الدقيق الوطني للقمح الطري المدعم وعن ةاستهداف الجماعات المعوزة في إطار عملي
وقد مكنت هذه . 2009  فبراير 16مراجعة بنية أسعار المنتجات النفطية والتي دخلت حيز التنفيذ منذ 

حد من تغير أسعار هذه المنتجات ومن حذف عدة مكونات كانت تثقل نفقات المقاصة البنية الجديدة من ال
  . كمعامل المالءمة

نظام المساعدة الطبية أزيالل الخاصة ب-وتشكل تجربة االستهداف المباشر التي تم إطالقها في جهة تادلة
 بشكل المقاصة نظام إصالح أفق، نموذجا سيساهم في استخالص الدروس في "RAMED"لفائدة المعوزين 

   .شمولي

 إلى تحسين استهداف نفقات المقاصة وإلى 2008ويرمي إصالح هذا النظام الذي تم الشروع فيه منذ سنة 
 لهذه الخدمات، وذلك بوضع اتعزيز الحماية االجتماعية من أجل استهداف أمثل للمواطنين األكثر احتياج

 برنامج 2008 ولذلك، وضعت الحكومة منذ سنة .برنامج للتحويالت النقدية المباشرة والمشروطة
 ).برنامج تيسير(اإلعانات االجتماعية من أجل دعم تمدرس الفئات المستهدفة 

   سياسة االستهداف بالمكسيك والشيلي׃ 7 إطـار
ويتمثل باألساس في أداء اإلدارة . ةيرتكز دعم المواد األساسية حاليا على السكر والدقيق وعباد الشمس والمنتجات النفطي

وينبغي اإلشارة إلى أن هناك خصائص معينة لكل نوع من . البيع لفائدة بعض المتدخلينللفارق ما بين سعر التكلفة وثمن 
   .المنتجات المدعومة

ار العالمية للمواد  في السنوات األخيرة، حيث شهدت األسعخاصةوتستمر هذه النفقات في إلقاء ثقلها على ميزانية الدولة، 
إضافة إلى ذلك، يستفيد الفقراء واألغنياء من هذه النفقات بدون تمييز وبالتالي . الغذائية والمنتجات النفطية ارتفاعات مهمة

رس وتلقيح األطفال والمشاركة في برامج تمدالمية اجتماعية من خالل وجب العمل بسياسة استهدافية ترمي إلى تحقيق تن
  ...محو األمية

وارتبطت .  غالبية التجارب الدولية الناجحة سياسة التحويالت المالية المشروطةنهجتوللحد من كلفة دعم المواد األساسية، 
 .سياسات الدعم ببرامج اجتماعية تجعل االستفادة من الدعم المالي مشروطا بتحقيق أهدافها

 Oportunidades/progresa ة المشروطة في المكسيكلماليالتحويالت ا. 1

 ماليةتحويالت   على1997 منذالذي انطلق العمل به  "Oportunidades/progresa"يعتمد برنامج االستهداف بالمكسيك 
على تحسين تها تعزيز قدرلفقر ال في حالة منبرنامج إلى تقديم المساعدة إلى األسر التي تعيش هذا اليهدف و. مشروطة
  هذهمن أجل الحصول على و.ثة عناصر هي التعليم والصحة والتغذيةويتألف البرنامج من ثال.  المعيشيةاظروفه

  سناألطفال دون تسجيلك الذكر ةبالعناصر السالف تلبية شروط معينة مرتبطة ةهدفمست اليتعين على األسر، عويضاتالت
ت من أجل تحسين مساعداال واستخدام الطبيةحضور الزيارات كذا  وصحيةاالنخراط في وحدة وفي المدرسة، الثامنة عشر 

 . األسريةحياةال

 ما  أي2004 أمريكي سنة  مليون دوالر2,2 اإلجمالية هتتكلف تبلغ والذي الفدراليةبرنامج من الميزانية  هذا اليتم تمويلو
ة تنسيق البرنامج بالتعاون مع وزارة الصحة ووزار ب وزارة التنمية االجتماعية وتقوم.داخلي الخاممن الناتج ال% 0,32يمثل 

 التي تعرف المناطق الجغرافية يتم االقتصار فقط على، أوال. ويتم اختيار األسر المستفيدة في ثالث خطوات. التربية والتعليم
 على توفير الخدمات تهاقدركذا  ويةسروحدات الصحية والمدالتأكد من وجود البعد ذلك، يتم .  معدالت الفقرا فيارتفاع

ياتها دراسات استقصائية لألسر لتحديد مستو عبر  داخل المناطق الجغرافية المستهدفة،،ينيتم اختيار المستفيد و.مطلوبةال
سلة إلى  حددة استنادا الفقر المعتبةلفرد الواحد مقارنة مع  ا عدد من المؤشرات األساسية، ال سيما دخلاستنادا إلىالمعيشية 

  من أجل تحديدوأخيرا،. المالية التحويالت  من عن خط الفقراألسر التي يقل دخلهاوتستفيد . المواد الغذائية األساسيةمن 
 .لقاءات جمعويةفي إطار المراقبة، إلى  اللجوء، يتم  األسر المستفيدةقوائم
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 تختلف  التي باإلضافة إلى مبالغ المنح الدراسية، دوالرا في الشهر لألسرة الواحدة15كميات المعونة الغذائية إلى  تصلو
 للمرأة لتعزيز دورها والحد من مخاطر سوء استخدام هذه مالية المساعدات المنح يتم  كما.سي الدرامستوىالحسب 

  المؤونة كمية ونوعيةلرفع منمن المساعدات الممنوحة للنساء تستخدم ل% 70فإن التحويالت، ألنه، وفقا للتقديرات، 
  .ر لألسةالغذائي

 وهي المستهدفة من قبل البرنامج جاالتفي المخاصة فقر وي الحد من الف إيجابي رتأثي برنامجهذا المن حيث التأثير، كان لو
شدة الفقر من من المستفيدين و% 30بالنسبة لـ الحد من الفقر  علىساعد هذا البرنامج، حيث الصحة والتغذية والتعليم

 .من المستفيدين% 45بالنسبة لـ

  « Chile Solidario» و« Programa Puente » ׃ االستهداف في الشيلي برامج .2

شيلي لالستثمار صندوق الال من قبل 2001 سنة صمم الذي، »Programa Puente« برنامج إدماج تم 2002في يناير 
 ".Chile Solidario"المسمى ة للفقراء مالي لتقديم المساعدة الإطار برنامج أوسعفي ،  (FOSIS)والتضامن

 ها على اكتسابتاعدإلى مس النفسي واالجتماعي لألسر الفقيرة ور الدعميوف إلى ت»Programa Puente«يهدف برنامج و
 بمحاربة كفيلةلمبادرات الاتمويل   أربعة عناصر هي هذا البرنامجويتضمن .الفقرن خلص متالمهارات والكفاءات الالزمة لل

 األسر ةساعد، بمى وجه التحديد عل،البرنامجويقوم  . الدعم النفسي واالجتماعيإلى إضافة ، والتقييملتأطير واكوينالفقر والت
التعليم، والصحة و) تقديم بطاقات الهوية( الهوية  الدعاماتوتشمل هذه . من الفقربالتخلصفي بناء سبع دعائم تسمح لهم 

 . والدخل والتوظيف األسرةة وديناميظروف السكنو

 Programa» في إطار برنامج ية واالجتماعيةالرعاية النفسعهد بتسيير البرنامج إلى وزارة التخطيط، فيما عهد بتسيير  وقد
Puente» إلى البلديات التي تقوم باختيار اإلطار التقني الذي يقوم بزيارة العائالت والذي يعين من بين األطر العاملة لدى 

 .الوكاالت العمومية المحلية

 التي تمثل أداة لتصنيف األسر التي « Ficha CAS-2 »ويتم اختيار العائالت المستفيدة على أساس المعلومات الواردة في 
ويوافق عدد النقط . 750 و350 عددا من النقط تتراوح ما بين حاجياتها بإعطائهاهي في حاجة للمساعدة االجتماعية وفقا ل

عوامل  أربع وفقتصنيفها يتم  متغير 13 االعتباربعين  مع األخذ  النقطسابتحا ويتم .األكثر ارتفاعا الحاالت األكثر احتياجا
 .العمل والدخل الصافي والتعليموالسكن : 

  أي ما إذاهتطور ومتابعة برنامجبتنفيذ ال هالزمي على عقد ة األسرهو توقيعوفي البرنامج بمثابة شرط آخر ف عنصر اضنوي
 ارة تعتبر حدكبيركائز  7 شرطا تندرج ضمن 53عقد العائلي بااللتزام  هذا الهميو. الفقر المدقعت تجاوزت أم ال مرحلة كان

 .أدنى للخروج من الفقر المدقع

حصل األسر الفقيرة على ، تPuente» «Programaفي إطار برنامج   الذي يدخلباإلضافة إلى الدعم النفسي واالجتماعي
 . برامج التدريب والضمان االجتماعي والمساعدة في التوظيفوكذا االستفادة من ةنوضممية مالسندات الحماية وتحويالت 

 مدى المشاركة  علىةتناقص مقدار المكافأ كما ي.ية مباشرةمال شكل مساعدات  في الغالب، علىللمرأةقدم سندات الحماية، تو
 . شهرا24في البرنامج الذي يستمر 

تتألف هذه و. يتها على أساس وضع تلقيهاألسرةلالتي يحق  النقدية المساعدة مضمونةالنقدية ال التحويالت تمثلكما 
من مدرس المنتظم، وتالب مااللتزا ةطي، شر سنة18  عنأعمارهم قلتفراد األسرة الذين أل ةقدممدعم ات  من وحدالمساعدات

ستهالك مياه الشرب ال وعلى منحة ينعاقمواألشخاص السنة  65أعمارهم فوق لألشخاص الذين ت بالنسبة المعاش التقاعدي
 . متر مكعب 15 ال يتجاوزعن استهالك % 100التي يمكن أن تصل إلى 

لضمان ل يةمو الحكةمونظالم في ا إدماجهعبر  الفقيرةإلى مساعدة األسر « Chili Solidario »يهدف برنامج و
 األفراد كما يحظى .2005 و2002ما بين لفترة في ا أسرة 225.000 ما يقرب من ءشمل هذا اإلجراوقد  .االجتماعي

 والتوظيف التعليم والتدريب :والعاملقطاعين الخاص للبرامج االجتماعية ا باألفضلية فيما يخص برنامجال من هذا نوستفيدالم
  .األسريومكافحة العنف وكذا الوقاية  ،التأهيل والوقاية من المخدراتمعاقين وإعادة  ودعم الالسكنوتحسين ظروف 
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  االستثمارنفقات  .5.3.1.1

، داخلي الخام من الناتج ال%5,9  ما يعادلي، أ2009 سنة  مليار درهم43,8 53 االستثماراتنفق لغتب
مليار درهم نظرا  7,6بمبلغ المتوقع ت اإلصدارات المستوى وتجاوز%. 120,9إنجاز ناهزت  بنسبة

 إلى 2007  منمؤجلةال اعتمادات االستثمار تبلغو. ؤجلةصناديق اإلعانات واالعتمادات المألهمية 
، أي بزيادة 2007 إلى 2006 من ؤجلةلما بالنسبة لتلك مليار درهم 9,3 مليار درهم مقابل 11 ،2008
  %.15,5 بنسبة بلغت 2009خالل سنة  ؤجلةارتفاع االعتمادات المواصل تو%. 18قدرها 

  عجز الميزانية وتمويله .4.1.1

في مقابل ملياري درهم المتوقعة  2009 ر درهم سنةيي مال9 لخزينةالخصوصية لحسابات الرصيد ناهز 
 في الحد من العجز في تساهمالتي و المواردهذه الفئة من بروز وتجدر اإلشارة إلى . قانون المالية

 نقطة وهو ما يناهز، 2008-2002الفترة في  مليار درهم في المتوسط سنويا 5,2رب اما يقبالميزانية 
 . 2009داخلي الخام سنة من الناتج ال% 1,2الفائض ما يعادل وشكل هذا . داخلي الخام الناتج المنواحدة 

عجز في الميزانية عن ونفقات الدولة موارد تنفيذ سفر  أ،لخزينةالخصوصية لحسابات ئض ال فاحتسابباو
متوقع في قانون المالية عجز مقابل من الناتج الداخلي الخام % 2,2 وهو ما يعادل مليار درهم، 15,9بلغ 

 . داخلي الخاممن الناتج ال% 2,9 مليار درهم أو 21,4قدره 

 20 احتياج في التمويل قدره تم تسجيل مليار درهم، 4,1 بنحو الخزينةداء  أمتأخرات تقليصباعتبار و
 مليار درهم، 12,7حوالي بعلى مستوى التمويل الخارجي يجابي إ صافيبالنظر إلى تدفق و. درهممليار 

 . مليار درهم7,3 ارتفاعا بنحوالتمويل الداخلي فقد عرف 

 تميزت بارتفاع حجم حيثسة التمويل الخارجي،  نقطة تحول على مستوى سيا2007سنة إذا اعتبرت و
سنة فإن  ،مؤسسات القروض المتعددة والثنائية األطرافلدى األموال المعبأة في السوق المالية الدولية و

 . تدفقات صافية موجبة للمرة الثالثة منذ نهاية إعادة الجدولةتم تسجيلم تحد عن هذه القاعدة إذ  ل2009

تفكيك الجمركي وأهمية التكاليف المالية المترتبة عن اإلصالحات وتحمل بعض وهكذا، ورغم مواصلة ال
طرد لنفقات ندوق المغربي للتقاعد والنمو المالنفقات االستثنائية خاصة تلك المتعلقة بتصفية متأخرات الص

لمسجلة  بتراجع عجز الميزانية وذلك بفضل االنجازات ا2009االستثمار، تميز تنفيذ قانون المالية لسنة 
من % 4,1وهكذا، انتقل عجز الميزانية، دون احتساب موارد الخوصصة، من . على مستوى الموارد

من الناتج الداخلي % 1,9 أي بتحسن يعادل 2009سنة % 2,2 إلى 2002الناتج الداخلي الخام سنة 
 .الخام

حين أن الرصيد  في 2009من الناتج الداخلي الخام سنة % 0,2وحقق الرصيد األولي فائضا بنسبة 
 نقطة من الناتج الداخلي الخام مما 0,7األولي الذي من شأنه أن يثبت نسبة المديونية يكمن في عجز قدره 

من الناتج الداخلي الخام مقابل عجز محقق % 3,1أدى إلى تحقيق عجز في الميزانية قابل للتحمل بنسبة 
 تخفيض نسبة المديونية المباشرة للخزينة منية هذه الوضعوقد مكنت . من الناتج الداخلي الخام% 2,2بلغ 

  .من الناتج الداخلي الخام% 46,9إلى حدود 

  تطور نسبة المديونية المباشرة للخزينة .5.1.1

 االحتياجات التمويلية للخزينة في في التحكمفيما يخص المديونية، مكنت تقوية التوازنات األساسية من 
  .التحكم في تطوره ويةنويض مهم لمعدل المد من تخفيمستويات متطابقة مع أهداف الحكومة مما مكن

                                                 
 

 .دون احتساب نفقات الصندوق الطرقي الخاص 53
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، أي 2009سنة % 46,9 إلى 2002سنة % 63,8نة من يلخزا يةنوديلم اإلجماليالمعدل انتقل ، هكذاو
على قابلية قوي  مؤشروهو  سنوات، 7 في ظرف نقطة من الناتج الداخلي الخام 16,9بانخفاض قدره 
تدبير المديونية الداخلية، بل تحسين  إلى فقطليس هذا االنخفاض  ويعزى. ةوميالمالية العمتحمل وضعية 

باهظة، الذات الفوائد نة ي الخزلديون مسبقتسديد ال الخارجية عن طريق الللمديونية طيأيضا إلى التدبير النش
مخاطر معدالت للتحكم في  "swaps"  االئتمان المتبادلعملياتللجوء لوتحويل الديون إلى استثمارات، وا

 .الفائدة وأسعار الصرف

على سوق االئتمان الداخلي  آثار سلبية الدين في رهذا التطول لم يكن ، مخاوف منه عكس ما قد يثيرعلىو
تم معاينة هذا النوع من تلم أنه  على فترة طويلة سجلةمعطيات المالتظهر و.  األسراستهالكعلى وال 

الدين ارتفاع  األخرى، حيث يترافق عادة تديابعض االقتصاعلى خالف ، وطنياالقتصاد الاآلثار في 
فعالية  اإليجابية في األسس االقتصادية وحوالت ويرجع ذلك أساسا إلى الت.ارتفاع أسعار الفائدةبالداخلي 

  .أسعار الفائدةانخفاض  في متسهأ التي مديونيةالتدبير 

 سنة% 47,3خلي الخام مقابل من الناتج الدا% 46,9إلى لخزينة ل ية المباشرةنوديم المعدل وانخفض
 ،%36,2إلى لتصل نقطة من الناتج الداخلي الخام  1,2بنحو  نسبة الدين الداخلي تراجع نتيجة 2008

  .%10,7ليستقر في حدود  نقطة من الناتج الداخلي الخام 0,8بنحو الدين الخارجي ارتفاع مصحوبا ب

  المالية العمومية  قابلية تحملتقييم  .6.1.1

المالية وضعية  حسين تمواصلة على  السنوات األخيرةخاللحقق مالالجيد قتصادي األداء االساعد 
موارد خاصة لالجيد لداء األبفضل  و، دون احتساب نفقات المقاصة،النفقاتتحكم في ة من خالل الوميالعم
إلى  2006سنة من الناتج الداخلي الخام % 1,5 من عجز قدره  الميزانيةرصيد انتقل وقد. جبائية منهاال

قد و%. 3عجز في حدود ل، مقابل توقع أولي 2008سنة % 0,4و 2007سنة % 0,7لغ طفيف بفائض 
باإلضافة  ومنتجات الطاقة وليةارتفاع أسعار المواد األب تميزت الئمةدولية غير مظرفية تحقق ذلك في 

 .ألزمة المالية العالميةتداعيات اإلى 

تحت تأثير   مرشحة للتفاقمومية العمات على النفقاتطالضغوتظل  ،ات المبذولةجهودممن الوبالرغم 
فرض وهو ما سي ،اإلصالحات الهيكلية والسياسات القطاعيةواكبة عوامل داخلية تتعلق بمتطلبات م

 حيث أن في هذا السياق 2010قانون المالية  ندرجوي.  المواردوظيفتما يتعلق بخيارات صعبة في
 ، على المدى المتوسطاتنفقالعلى النتائج وإطار  يزانية المرتكزوخاصة تدبير الم، راهنةاإلصالحات ال

 . ندرة المواردفي ظل الممكنة الخيارات ستساهم في ترشيد 

سلطات العمومية في مواصلة الرغبة  2010 يعكس قانون المالية العمومي،االستثمار في مجال و
برى وكذا االستراتيجيات القطاعية ، ومواصلة سياسة األوراش الكها لدعم النشاط االقتصادياتجهودم
   ).رهم مليار د53,8(

لم يسبق له  بشكل ةمالياألسواق الستقرار عدم ابدولية تتسم ظرفية  ي ف2010قانون المالية كما يتم تنفيذ 
 في الوقت الذي برهنت ،دعم الطلبمن مالي مستدام نسبيا  هامشتتوفر على التي دول تمكنت القد و. مثيل
مثل هذه الهوامش لتمويل تدابير مواجهة التقلبات الدورية في حالة عن  التوفرأهمية ن عاألزمة فيه 
 يزناتيةهذه الحوافز المفي اعتماد معظم البلدان المتضررة من األزمة  شرعت قدو.  االقتصادينكماشاال

االقتصاد العودة إلى تمويل على  يؤشر مماكبيرة  إنعاش اتخططم من خالل تنفيذ 2009ابتداء من سنة 
  . أحيانا غير متكافئومي عجز عمعبر 
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منذ بداية هذا العمومية  السلطات اعتمدتها التي رادية، اإلجبائيةالسياسة ال مكنت وفيما يخص المغرب،
 تحمل آثار أكثر قابلية علىة وميالمالية العموضعية جعل ساهم في موارد الجبائية مما ن اليتحسمن  ،العقد

 ،حسب فوميجديد لالستثمار العمونية وإعطاء نفس ديمض نسبة اليخفمن ت التحسن كن هذاملم يو. األزمة
بالدنا في السنوات فيها  انخرطتولكن أيضا ضمن التمويل الالزم لإلصالحات االقتصادية والمالية التي 

 .األخيرة

الرصيد ن ، في حين أ2008 سنة من الناتج الداخلي الخام% 3,1حقق الرصيد األولي فائضا بنسبة فقد 
 يعني أن مما من الناتج الداخلي الخام %3 بنحو عجزكمن في  ي54يةنوديم نسبة الارستقريحافظ على االذي 

ذلك، سجلت مقابل  .من الناتج الداخلي الخام% 5,6 يبلغ نسبةقابل للتحمل االفتراضي المالي العجز ال
 المديونية ، مما مكن من تقليص معدلمن الناتج الداخلي الخام% 0,4 في حدود افائضالمالية العمومية 

  .من الناتج الداخلي الخام% 47,3 إلى لخزينة لمباشرةال

معدل   قد يمكن من استقرارمن الناتج الداخلي الخام% 1,9حوالي بأولي  فإذا كان فائض عالوة على ذلك،
 2008-2003خالل الفترة  %0,9في حدود ولي أعجز  متوسط، فإن 2002-1998خالل الفترة الدين 
وهكذا . يةاتميزانالكراهات المن حدة اتخفيف متزايد  هعنهو ما ترتب  و،تحقيق نفس النتيجة ليا كافيعتبر
% 2,4مقابل  2008 و2003من الناتج الداخلي الخام بين % 4,1زانية الممكن تحمله بلغ ن عجز الميفإ

  .2002-1998من الناتج الداخلي الخام خالل الفترة 

الرصيد في حين أن  ،من الناتج الداخلي الخام% 0,2 بقيمة فائضاولي الرصيد األقق ح، 2009 سنةوفي 
 نتج عنه مما ،من الناتج الداخلي الخام% 0,7 بنحو مثل عجزا ييةنوديم نسبة الارستقريحافظ على االذي 

الل المسجل خ% 2,2بنسبة مقابل عجز من الناتج الداخلي الخام % 3,1 نسبةقابل للتحمل بعجز مالي 
 على الرغم من 2009المديونية سنة انخفاض طفيف في نسبة في  قد ساهمت هذه النتيجةو. 2009

.  على مستوى نفقات المقاصةبكثير االقتصاد المسجل عوضهلموارد والذي اعلى مستوى حظ التباطؤ المال
تراجع  يعكس عات،القطافي بعض المتوخاة وباإلضافة إلى تأثير األزمة المالية العالمية على النتائج 

 سنة ، هذا باإلضافة إلى كونلضريبة على الشركات والضريبة على الدخلأيضا تأثير إصالح االموارد 
 .ةهموارد استثنائية مم تضمنت 2008

تحقيق ألنه يتوجب ، 2010سنة  ا تصاعديااتجاهالمديونية  يتخذ معدلن يرتقب أ،  من ذلكوعلى العكس
وضعية   في حين أن،المديونيةنسبة  استقرار لتحقيقلناتج الداخلي الخام من ا% 0,4يتعدى  أولي العجز 
أن من المرتقب و. من الناتج الداخلي الخام% 1,9بنسبة كشف عن وجود عجز أولي ة العمومية تالمالي

من % 2,8ي يبلغ ذ المستدامالميزانية الة توسعية إلى تجاوز عجز يزاناتيؤدي االختيار الطوعي لسياسة مي
 .من الناتج الداخلي الخام نقطة 1,2 حوالي، ب2010سنة اتج الداخلي الخام الن

نتظر في اقتصاديات نمو إيجابي أعلى نسبيا مما هو محقيق تنحو  ةومياالتجاه الحالي للمالية العمويذهب 
ن  المبذولة للحد ماتجهودمالفي  ينموتال مسلسلالمساهمة الدولة في هذا وتتمثل . شركائنا الرئيسيين

إذا و. ياالستثماروكذلك  يستهالكاال من خالل اإلنفاق دعم النشاط االقتصاديبالعبء الضريبي وااللتزام 
. عجز الميزانيةفي إلى اتساع نسبي إضافي ال يستهان به، فإنها ستؤدي نمو  بتحقيق  هذه السياسةتسمح

لثقة لة المستدامة ووميية العمالراهنة للمالوضعية الفضل تمويل هذا العجز مشكلة بيشكل   لن،ومع ذلك
  . مولةالجهات الملمغرب لدى االتي يتمتع بها 

العرض جودة فيما يتعلق بخاصة   مصدر قلق كبيرداءاتميزان األقابلية تحمل مسألة كما تشكل 
  .الوطنياالقتصاد تنافسية  توىي وبمسريصدتلا

                                                 
 

وهو حاصل ضرب الفارق بين معدل النمو االقتصادي ومعدل . يتعلق األمر بالمعدل الذي يمكن من استقرار نسبة المديونية في مستوى معين 54
 . جهة، ونسبة المديونية للسنة ما قبلها من جهة أخرىالفائدة الحقيقي للمديونية في سنة ما من



 المــالـية العمــــومية :الرابعالجزء 

 170

  المالية المحليةتحليل  .2.1

من الناتج الداخلي % 3,7 هابلغت نفقات، إذ  الوطني في االقتصادة متزايدأهميةى الجماعات المحلية بظتح
مرحلة  خاصة في ا مهماي كان دورهتالاتها استثمارأما . 2002سنة % 1,5 مقابل 2009سنة الخام 
% 0,9  لم تتجاوزالنسبةأن هذه مع العلم  ،من الناتج الداخلي الخام% 1,4رب اما يق، فقد شكلت ةاألزم

 ،2004-2000خالل الفترة الجماعات المحلية وأظهر تحليل مالية . 2002سنة ي الخام من الناتج الداخل
الستثمار مما أدى إلى تحقيق انفقات وسيير نفقات التتغطية لأن موارد التسيير كانت كافية، إلى حد بعيد، 

 اتنفقل متصاعدةال، أدت الوتيرة 2005وابتداء من سنة . من الناتج الداخلي الخام% 0,3رب ا قائضف
% 75تمت تغطية نفقات االستثمار في المتوسط بنسبة  حيث غير أنه ظل محدودا، ،عجزإلى االستثمار 

  .موارد التسييرمن 

  تحليل الموارد .1.2.1

خالل العقد % 50 الرئيسيةالميزانية   للجماعات المحلية ضمن موارد تسيير الدولةتحويالت تتجاوز
بزيادة أي ، 2002 مليار درهم سنة 14 مقابل 2009سنة م  مليار دره24هذه الموارد بلغت و. الماضي

 ةديناميوقد أدت ال. لدولةبالنسبة للموارد الجبائية لميزانية ا% 9,5مقابل % 8سنوية متوسطة قدرها 
 الجيل الثاني من اإلصالحات انطالقمع بالموازاة  ،2005سنة من على المستوى الجبائى ابتداء المسجلة 
 2005 سنتيبين سنويا % 10,3 ها التي بلغ معدل نموموارد الجماعات المحلية إلى تحسن ،الجبائية

 . 2009و

 تفي حين بلغالموارد، تشكيل هذه في % 88,1 في حدود 2009سنة لميزانية الرئيسية اساهمت و
%. 0,6 إذ بلغت ،ملحقة هزيلةالميزانيات الكانت مساهمة فيما  ،%11,3ة وصيخصالحسابات المساهمة 

الموارد الجبائية : ين رئيسينموردساسي، على األعنصر هي ال ورئيسية،لميزانية ال موارد تسيير اترتكزو
ي ذ، والالمتعلق بالنظام الضريبي للجماعات المحلية 06-47الخاصة على النحو المحدد في القانون رقم 

%) 22,5 (عات المحليةالجما، وهي تتألف من الموارد التي تديرها 2008يناير  فاتحدخل حيز التنفيذ في 
   %).56,9(الموارد المحولة  فيهم ،أما النوع الثاني%). 20,6( لحسابهاتدار أخرى و

 )% (تطور بنية موارد التسيير للميزانية الرئيسية:  4 جـدول

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002  

الميزانية الرئيسية 100  100  100  100  100  100  100  100 
الجماعات المحليةالموارد التي تديرها   20,8  18,0  19,0  21,8  24,8  22,8  24,6  22,5 
رسوم محلية وموارد مختلفة  6,8  4,4  4,0  5,6  8,8  10,8  12,5  12,4 
 مداخيل الخدمات 8,2  7,4  7,0  8,2  8,0  3,8  3,8  3,2 
مداخيل السلع  5,8  6,2  8,0  8,1  8,0  8,2  8,4  6,9 

الجماعات المحلية ار لصالحالموارد التي تد  23,7  24,2  25,1  25,2  23,6  24,2  21,1  20,6 
الرسوم على الخدمات الجماعية  11,1  11,5  12,5  12,7  12,2  12,2  11,6  10,9 
نضريبة السك 3,7  3,9  4,0  4,1  3,8  4,1  1,6  1,4   
ة المهنيةالضريب (البطنطا)  9,0  8,9  8,7  8,4  7,6  7,8  7,9  8,2   

الموارد المحولة 55,5  57,8  55,9  53,0  51,6  53,0  54,3  56,9 
 عائدات الضريبة على القيمة المضافةمن الحصة  53,7  55,6  53,3  49,4  45,8  48,5  50,0  52,2 
 على الشركات والضريبة على الدخلةبيالضرحصة الجهات من  1,8  2,2  2,3  2,3  3,8  2,9  3,2  3,1 
صناديق اإلعانات 0,0  0,0  0,3  1,2  1,9  1,6  1,0  1,6 

  حساب مديرية الدراسات والتوقعات المالية : مصدر ال
  

  ذاتيةالموارد الجبائية ال .1.1.2.1

 سنة مليار درهم 5,9 مقابل 2009  سنةدرهم مليار 9,1 بلغت ذاتية مداخيلعلى  تتوفر الجماعات المحلية
 الجماعات المحليةتديرها من موارد داخيل وتتألف هذه الم%. 6,4  بلغ، أي بمعدل نمو سنوي2002

  %).47,7( لحسابهاتدار أخرى و%) 52,3(
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 الموارد المسيرة من طرف الجماعات المحلية

وتتكون أساسا من ، 2009سنة  درهم  مليار4,8 مسيرة من طرف الجماعات المحليةبلغت الموارد ال
هذه الموارد وشهدت ). %30,6( سلع المداخيلو%) 14,3(خدمات موارد ال، و)%55,1(رسوم المحلية ال

 مقابل %9,4 تزايد وصل إلىمعدل لتحقق تحسنا ملحوظا في أدائها على مدى السنوات الخمس الماضية 
معدالت بعض بما أن  ،على هذا المستوىئية مهمة،  جبااتيهناك إمكانوتظل . لعقد الماضيبالنسبة ل 4%

  للجماعات المحليةةالمالي وةرث تقييم الفي حين يتيحن يالمنتخباإلتاوات يتم تحديدها من طرف الضرائب أو 
 . هوامش كبيرة

مجموع موارد التسيير  في الجماعات المحليةحصة الموارد التي تديرها تلفت اخعلى المستوى الجهوي، و
السمارة - كلميمجهةلبالنسبة  %10,4حوالي المدروسة إذ وصلت إلى إلى أخرى خالل الفترة  من جهة

تطوان، - طنجةجهاتلوبالنسبة . %20,1غ لوطني بعدل ممقابل تطوان - طنجةجهةلبالنسبة  %29,9و
-زمور-سال- والرباط الكبرىالدار البيضاء والحوز-تانسيفت-مراكشيحسن و–بني-شراردة-والغرب
  .%24هذه الحصة فقد تجاوزت  ،زعير

  الموارد المسيرة لحساب الجماعات المحلية

ويبين تحليل بنية هذه . 2009 سنة مليار درهم 4,4 الجماعات المحلية لحسابسير بلغت الموارد التي ت
 مهنية الةبيالضرمتبوعا ب) %50 من أكثر(الموارد، أن الرسم على الخدمات الجماعية يتصدر الالئحة 

الجماعات باعتبار أنها يساهم كثيرا في تمويل ثانويا ال موردا  تشكل ضريبة السكنيما أصبحت  ف،)40%(
  . في بداية هذا العقد%15 مقابل 2009سنة  %6,7سوى مثل لم ت

- 2005 خالل الفترة %3,1 وبنسبة 2009 و2002 سنتيبين % 4,7بنسبة اإليرادات هذه ت ارتفعوقد 
 مقابل %4,6(الجماعية س الضريبة على الخدمات اأستراجع  ، إلىأساسا ،هذا التباطؤ ويعزى 2009

معدالت الانخفاض رتبط ب الم)%7-مقابل % 17,6-(سكنية ضريبة الالكبير في تراجع و) 6,7%
. محلي اليبيالضر  النظامإصالحإطار  درهم في 5.000 إلى 3.000 من ىعفمسقف الال ورفع يةبيالضر

بتعديل  ، إلى حد كبير،)%5,5 مقابل %8(مردوديتها تحسن  ريفسمكن تمهنية، في الةبيالضرأما بخصوص 
 المهنية ابتداء ةبيالضر ضمنالضريبة الحضرية المهنية  دماجإ، فضال عن يةبيمعدالت الضرالالقواعد و

  . 2008  سنةمن

 %0,1ما بين مجموع موارد التسيير  في الجماعات المحلية لحسابسير التي تموارد حصة الشكلت و
مقابل  الدار البيضاء الكبرى جهةلبالنسبة  %50,2بوجدور و-والعيون كويرةل-هبالذوادي جهتي لالنسبة ب

 جهة الدارالبيضاءهي ف التي تجاوزت المعدل الوطني ةاألربعجهات الأما . %21,6بلغ وطني معدل 
-غرب الجهةو) %26,5(دكالة - عبدةجهةو) %37,4(زعير -زمور- الرباطوجهة) %50,2(الكبرى 
  ).%22,3(حسن ي-بني-شراردة

  الموارد المحولة .2.1.2.1

من % 57جهات، آلية للحد من التفاوت بين الوالتي تحتوي على  ،لدولةمن ا يةبيضرتمثل التحويالت ال
 القيمة المضافة  علىضريبةمن موارد ال% 30تحويل نسبة  الموارد من هذهتشكل وت. التسييرموارد 

من صناديق و%) 5,5(بة على الشركات والضريبة على الدخل موارد الضريمن % 1تحويل و%) 91,8(
   %).2,8 (اإلعانات
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 نمو سنوي قدره عدلبم أي ،2005 سنة 8,1  مقابل2009سنة  مليار درهم 12التحويالت هذه بلغت 
 ا هاما عنصرلفائدة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة %30ويشكل تحويل . 10,5%

زيادة سنوية أي ب، 2005سنة  مليار درهم 7,5بل  مقا2009سنة  مليار درهم 11,1(ارد الموداخل هذه 
 2005سنة الضريبة على القيمة المضافة منذ تحويالت في مهمة الزيادة الوتعزى ). %10ة بلغت متوسط

  .الضريبة على القيمة المضافة على وجه الخصوص وإصالح اإلصالح الضريبي بشكل عامإلى 

من الموارد اإلجمالية % 1 ( على الشركات والضريبة على الدخلةبيالضربلغت حصة لى ذلك، باإلضافة إ
 مليون درهم 353مقابل  2009سنة  مليون درهم 660 ) على الشركات والضريبة على الدخلةبيلضرل

بنية هذا التطور نتيجة لتغير ويعتبر . %16,9بلغ مهم ، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي 2005سنة 
 . اتشركال ة علىبيفي السنوات األخيرة لصالح الضرائب المباشرة وخاصة الضرارد الجبائية المو

باستثناء الدار البيضاء جهات الموارد التسيير بالنسبة لكافة  من %50أكثر من تحويالت الموارد مثلت 
ت مثلتي الة وصي الموارد الخصةهيمن التي اتسمت بتطوان-زعير، وطنجة-زمور-سال-الكبرى والرباط

  .%48,9 و%42,4و %25,1 على التوالي

  آفاق تنمية موارد الجماعات المحلية: القدرة الجبائية  .2.2.1

زيادة بال هذه الموارد ميز وتت.في استعمال الموارد المالية المتاحةنقص ب الجماعات المحليةمالية تسم ت
وسيولة مهمة على مستوى ة ئض غير مستخدمواتوفر فبمن قبل الدولة و المحولة في المواردالمتواصلة 

 ائضاصندوق فوهكذا، حقق هذا ال. "الضريبة على القيمة المضافةناتج من الحصة "الصندوق المسمى 
 . 2009 سنة أكثر من خمسة مليارات درهم باستثناء ، في المتوسط، بلغاسنوي

 الموارد ال منات يإمكان على تتوفر الجماعات المحلية االستخدام المحدود للموارد المتاحة، إلى وباإلضافة
 .والوطنيمحلي  اليبيالضرالنظام إصالح لها عالقة بيستهان بها 

  إصالح النظام الجبائي المحلي:  8 إطـار
يناير منذ فاتح  الذي دخل حيز التنفيذ 06-47القانون رقم وذلك في إطار إلصالح مهم  موارد الجماعات المحلية خضعت
نظام إلى تبسيط الهذا القانون يهدف وبالفعل، . نظام ضريبي حديث وفعالتمكين هذه األخيرة من هدف استي ذوال ،2008

هذا مستجدات التي أتى بها الوتكمن أهم . سياسة الالمركزيةمسايرة وطني ومع نظيره ال تهءمالوممحلي  اليبيضرال
 :ما يليفياإلصالح 

 إدماجهاإلغاء الضريبة الحضرية المهنية بعد كذلك و 3 إلى 6 من ةبيت الضرومعدالشطر ض أيخفت :المهنيةضريبة ال 
  المهنية؛ضريبة الفي 

  ؛% 6,5 إلى 6من و% 10,5 إلى 10 من تمرالتي معدالت الفي ملموسة  زيادة : الجماعيةخدماتال ةبيضر 
  درهم؛ 5.000 إلى 3.000ورفع سقف اإلعفاء من  3 إلى 6 من ةبيومعدالت الضرأشطر ض يخفت :السكنضريبة  
هكذا، تستفيد و.  جدامنخفضة الةذات المردوديإلغاء الضرائب عبر  17 إلى 42محلية من الضرائب ال عدد تخفيض 

ثالث المن الضرائب الجهات  ضرائب و3 من  والعماالت واألقاليمةبي ضر11الجماعات الحضرية والقروية من 
 ؛ المتبقية

بطانطا ضريبة الأصبحت  وهكذا. رها وزارة االقتصاد والماليةبالتي تدية محلإصالح وتغيير أسماء الضرائب ال 
 .جماعية المرافق الةبيضرالحضرية ضريبة السكن، أما ضريبة النظافة فأصبحت تسمى ضريبة وال ،ةهنيضريبة المال

  
  : والجديد ويلخص الجدول التالي التوزيع القديم.يةبيالضركما تمت مراجعة توزيع الموارد 
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 )% ( للجباية المحليةالجديد والتوزيع القديم : 5 جـدول
  التوزيع القديم التوزيع الجديد

ضريبة ال
 ةهنيالم

ضريبة 
 السكن

 المرافق ةبيضر
 جماعيةال

ضريبة 
 بطانطاال

ضريبة ال
 الحضرية

ضريبة 
  النظافة

 الجماعات 90  90  90  95  90  80 
 الميزانية العامة للدولة 10  10  10  0  4  4 
 صندوق المقاصة الجماعي 0  0  0  0  6  6 
 الغرف المهنية 0  0  0  0  0  10 
 الجهات 0  0  0  5  0  0 
 المجموع 100  100  100  100  100  100 

  
. النزاعات والتحصيل واقبةرمالعقوبات والغرامات والمحلية مع نظيراتها الوطنية فيما يخص الضرائب المة مالء 

  على القانون الضريبي للجماعات المحلية؛ة وميالديون العمتم تطبيق مدونة تحصيل وهكذا، 
كذلك عزز تصريح وشرع منظومة الموقد اعتمد ال. القاعدة الضريبية وإجراءات التحصيلحساب قواعد سهيل ت 

  جميع الضرائب ؛ بالنسبة لجراءات اإلقانون  الوحد، وبخصوص التحصيل. صالحيات المجالس المنتخبة في هذا المجال
على أساس النشاط ...) سيارات األجرة والحافالت(للمسافرين  ومينقل العمشروع في احتساب الرسم على الالوقد تم  

من الرسم على اإلقامة المستهدفة من قبل ؤسسات وعالوة على ذلك، تم توسيع قائمة الم. الرخصةأساس وليس على 
  الضيافة ؛منازل  واتالرياضع إخضاخالل 

، شركة صوناداك (ةألكثر من ثالثين منظمبالنسبة  ةودائمالمهنية شاملة ضريبة خاصة بالاإلعفاءات الفي حين أصبحت  
جبائي أو مقر يتوفرون على الذين لملزمين ل% 50بنسبة دائم ويمنح تخفيض ). تنمية الخالوكاالت كذلك سال الجديدة و

   .طنجة إقليمفي نشاط رئيسي يقومون بأو رئيسي 

   المحليةرسومآفاق ال .1.2.2.1

 من توخاةكمن المكاسب الموت. ر درهميي مال5حوالي من تحصيل محلية السبعة عشر الضرائب ال تمكن
تنظيم  الضريبية والتحكم في األسسونسب الضريبية  تحديد الما يخصفيصرامة مزيد من الالصالح في اإل
  . تحصيلللمثل أ

لتوليد  غير مستغلة محلية عن وجود قدرات حقيقيةالضرائب الجهات فيما يخص بين الما كشف التفاوت يو
متغيرات محلية على أساس حساب مرونة مختلف مكونات الضرائب اليظهر و. جهاتموارد في معظم الال

سكن ضريبة البالنسبة لذا الحال كهو. حصيلتكبيرة لتحسين الهوامش وجود لقاعدة الضريبية معقولة ل
تها، حسب الحاالت، ما مرونتتراوح القيمة المضافة، حيث  على ضريبةال باإلضافة إلى الضريبة المهنيةو

  .2و 1,3بين 

  آفاق الضريبة على القيمة المضافة .2.2.2.1

 "تجهيزالإعانات " ويتعلق األمر ب. جماعات المحليةالاإلعانات لفائدة  من نوعين 1976إصالح أدخل 
 من %30 باعتماد يساوي اتعويضهم وتم 1996ين سنة  الموردينزالة هذتمت إوقد ". تسييرالإعانات "و

  .  من الناتج الداخلي الخام%2حوالي ب يلضريبة على القيمة المضافة أالحصيلة اإلجمالية ل

  القيمة المضافة على مبادئ تهدف علىضريبةالعائدات جماعات المحلية من ويستند نظام توزيع حصة ال
على شكل أدنى  من اعتماد ،جبائية، بغض النظر عن حجمها أو ثروتها الت المحليةجماعاالاستفادة  إلى

كبيرة جبائية المن أجل الحد من الفوارق الجماعات المحلية الموازنة عادلة ما بين ضمان مبلغ جزافي و
 . الموارد الخاصةتحصيل  اتجهودمللغاية ومكافأة 

وزارة ن دوريات إف ،)جماعات المحليةموظفي الور أجلدفع (االعتماد غير الجزافي جزء فيما يخص و
حسب تمييزي تعامل  باإلحساسي ف ،في بعض األحيان يتسبب،  مما قد،طريقة التوزيعحدد تالداخلية 
  .  المحليةجماعاتال المطروحة من طرف اإلشكاليات
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ى موازنة تحد من خاضعا لنظام توزيع مستقر ومبني عل " dotation spéciale:االعتماد الخاص"أصبح إذا 
وهذا من شأنه . لمواردااستخدام ومواكبتها في ترشيد مها معوزة سيتم دعالجماعات المحلية الفان الفوارق، 
تعبئة المزيد جماعات الغنية على دل الاعالتوزيع السيشجع كما . مساواة والفقرال من حدة الكذلكالتخفيف 

  .خاصةمن الموارد ال

ارتباطا بالمشروع الكبير  المقبلة،بشكل عام، في السنوات اعات المحلية جمالموارد تعزز تنتظر أن وي
  .المتمثل في الجهوية المتقدمة

  تحليل النفقات .3.2.1

الموظفين التي بهيمنة نفقات  2009-2002عموما خالل الفترة نفقات الجماعات المحلية تميزت 
شراء و) %33,1 (ةستثمارياالالنفقات  اليهت ، من مجموع النفقات%39,4رب اما يقاستحوذت على 

تسيير المالي الويظهر ). %6,3(اإلعانات بوتلك المتعلقة ) %7,9(الدين نفقات و) %13,3(معدات ال
 ةاالستثمارينفقات الحيث أن   مالي سليمتدبيرمع تسيير ميزانية الدولة معالم مقارنة للجماعات المحلية 

بالنسبة لميزانية  ، في المتوسط،%17وز تلك النسبة النفقات اإلجمالية في حين لم تتجاحوالي ثلث مثلت 
  . الدولة

نفقات الجماعات المحلية  أكبر حصة من ال2009 برسم سنة الدار البيضاء الكبرىحققت جهة وقد 
 مالجنوبية لجهات  في حين أن حصة ال،)%10,7(زعير -زمور-سال- الرباط جهةهاتتل) 14,1%(
 من %50أكثر من جهات فقط خمس احتكرت ، الستة عشر المملكةجهات   بينمنو. %6,2تجاوز ت

، الحوز-تانسيفت-مراكشو، ةدرع-ةماس-سوسو الكبرى، ءبالدار البيضا المحلية ويتعلق األمرالنفقات 
 .تطوان- وطنجة،زعير-زمور-سال-الرباطو

جمالي  من إ%77,3،  األخيرة هذهتمثلإذ  النفقات المحليةالجزء األكبر من تهيمن الجماعات على و
 اتقمستوى نفعلى  مرة 16وقاليم والعماالت مستوى األعلى  ة مر4,3 (2009سنة  النفقات المحلية

 ).الجهات

النفقات  بالمقارنة مع ،2009-2002 الفترة طوال أيضا بنية نفقات الميزانية العامة للدولة تختلفكما 
ونفقات خدمة الدين ) للجماعات المحلية %13,3مقابل  للدولة %21 (عداتالمنفقات هيمنة باعتبار  المحلية

  ). بالنسبة للجماعات المحلية %7,9مقابل الدولة فيما يخص  12,5%(

الفترة  خالل الميزانية العامة للدولة ات من نفق%11رب اما يقالجماعات المحلية مثل مجموع نفقات و
بحجم  االستثمار اتمية نفقويمكن تفسير أه. حصة االستثمارما يخص  في%23المشمولة بالتقرير مقابل 

في مثلت التي والقيمة المضافة  على ضريبةالجماعات المحلية وخاصة الإلى التي يتم تحويلها الضرائب 
 . محليةالمتوسط ثلث الموارد ال

 حيث ،الدولمقارنة مع باقي في المغرب ضعيفة محلية النفقات الن إفالناتج الداخلي الخام، إلى نسبة و
. لدول االتحاد األوروبيبالنسبة  %11بل  مقاسةقيد الدرا  في المتوسط خالل الفترة%3رب اما يقشكلت 

جم النفقات المحلية نسبة إلى حببين دول االتحاد األوروبي فيما يتعلق ما  ةكبيرات تفاوتتوجد ومع ذلك، 
 سنة ركامن في الد%30أكثر من إلى  في اليونان %2,2 ما بين تتراوحوالتي الناتج الداخلي الخام 

2004.  
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  حصة النفقات المحلية من الناتج الداخلي الخام حسب الدول : 42 مبيان
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     مصدر : حساب مديرية الدراسات و التوقعات المالية    
  نفقات الموظفين .1.3.2.1

 ،2009-2002  خالل الفترة%6,1في المتوسط بنسبة ازدادت ، والتي الدولةموظفي نفقات بالمقارنة مع 
هذا التزايد الكبير في نفقات موظفي  ويرجع .%8,7بنسبة الجماعات المحلية موظفي نفقات ارتفعت 

يفات المكثفة التي كانت ترمي وظتموجة البسبب في أعداد الموظفين زيادة ال أساسا إلى الجماعات المحلية
  .  كذلكالحوار االجتماعي وبسبب سبة بطالة الحاصلين على الشواهدإلى الحد من ن

 في ما يتعلق %42,2بل مقاالجماعات المحلية ية  من ميزان%39,3على الموظفين ستحوذت نفقات وا
 في هذا تنافسية كثرالحوز األ-تانسيفت- ومراكشةدرع-ةماس-سوس يتوتعتبر جه. دولةميزانية الب

. %45  نسبةبوجدور تجاوزت-العيونجهة وية الشرق  أن الجهة في حين%35ن عقل الميدان بنسب ت
موظفي عدد  إذ أن ينتكتلة األجور في كال اإلدارتكوين اك  هنمن بين العوامل التي تفسر هذا االختالف،و

ميزانية  على مستوى ال490.000 مقابل 2009موظف سنة  130.000الجماعات المحلية وصل إلى 
بالنسبة  للموظفين المدنيين %50مقابل في الجماعات المحلية  %14تأطير بلغت  مع نسب العامة للدولة

األجر ن ضعف تأطير موظفي الجماعات المحلية أدى إلى ضعف إ، فيالميزانية العامة للدولة وبالتلل
 5.515 درهم شهريا مقابل 8.900بنحو لموظفيها دولة يقدر متوسط األجور التي تدفعها ال حيث متوسطال

  . 2009الجماعات المحلية سنة درهم شهريا لموظفي 

  نفقات الدين .2.3.2.1

متوسط لية بيد أنها تراجعت بالنسبة لميزانية الدولة بالجماعات المح في %4,9الدين بنسبة ارتفعت نفقات 
إشكالية من  تعاني بنفس الحدة ال الجماعات المحليةغير أن . 2009-2002 خالل الفترة %0,2قدره 

 ةدرع-ةماس-سوس اتبصفة مكثفة ويتعلق األمر بجهلجأت إلى االقتراض  الجهات بعض إذ أن نديال
  . يدةازمت  استثمارية لتمويل نفقاتالحوز-تانسيفت-ومراكشبولمان -وفاس

الدار البيضاء الكبرى منخفضة بشكل في إجمالي موارد جهة ض ارتقحصة االمن ناحية أخرى، تعتبر 
). %9,2 (جهةفي حين أن خدمة الدين استولت على حصة كبيرة من نفقات هذه ال) %1,4(خاص 

 ،محدودة جدا ومتأخرةبصفة قتراض لجأت إلى االقد بوجدور -العيونرغم أن جهة وعالوة على ذلك، 
 أكثر تخدمة الدين مثلن فإ) الموارد اإلجمالية للجهة من %0,2(، 2000 سنوات النصف الثاني منحتى 
 .2009 و2002 سنتي في المتوسط بين %4من 
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  النفقات الخاصة بالمعدات .3.3.2.1

بالنسبة  %13,1ابل الجماعات المحلية مق من مجموع نفقات %6,1متوسط شكلت نفقات المعدات في ال
أهمية التحمالت االجتماعية واالعتمادات ويرجع هذا الفارق الكبير في النسب إلى  ميزانية العامة للدولةلل

نسبة  موظفي الدولة أعلى من ة تأطيرنسبتعتبر من ناحية أخرى، و .ة العامة للدولةينازيفي الماالحتياطية 
تحمالت اجتماعية عني الذي يالشيء ) 2009سنة  %14 مقابل %50 (الجماعات المحليةموظفي تأطير 
 اعتماداتتوي على حتال لجماعات المحلية ل  بالنسبةمعداتالنفقات ن فإوباإلضافة إلى ذلك، . أعلى

  .ميزانية العامة للدولةلاحتياطية كما هو الشأن بالنسبة ل

 نفقات االستثمار .4.3.2.1

فير  من تواومكنهالجماعات المحلية افة مالية القيمة المض على ضريبةالالمتعلق بموازنة العزز نظام 
الجماعات  لجأوت. هذا النظاممن قروية الالجماعات  ت على الخصوصاستفاد حيث لالستثمارمهمة موارد 
  .اتهااستثمارتجهيز الجماعي لتمويل الصندوق االقتراض من كذلك، إلى  ،المحلية

 2009و 2002 سنتي من مجموع النفقات بين %33في المتوسط ستثمار الجماعات المحلية نفقات امثلت 
 إصدار نفقات االستثمار منخفضا عدلمعتبر ي ،ومع ذلك. ميزانية العامة للدولةلبالنسبة ل %16,8مقابل 

قيد الدراسة حيث  خالل الفترة تحسنقد و. ميزانية العامة للدولةلالحال بالنسبة لعليه هو ما مع جدا مقارنة 
منح ساهم تعميم وقد . 2009 سنة %48 إلى 2008سنة  %44، و2007 و2006سنتي  %26 من مر

من أجل تكاليف الإلى تضخيم  لجوء الجماعات المحلية في تقليصالقيمة المضافة  على ضريبةحصة ال
وعزز ارتفاع نفقات التسيير إبطاء  الشيء الذي ساعد على ،توازن واالستثمارالحصول على إعانات ال

  . المحلية الجماعاتادخاربالتالي 

  تحليل رصيد الميزانية .4.2.1

 تعلق األمر بجهتيوي. 2009سنة تحقيق فائض في الميزانية   فقط منلجهتين الجماعات المحلية تمكنت
أن الجهات ، في حين ) مليون درهم على التوالي26,2و 84,8 (تاونات-الحسيمة-ورديغة وتازة-الشاوية

درهم  مليون 647,4وعبدة -دكالة سبة لجهةلنبا  مليون درهم28,8 بين  ما تراوحاعجزاألخرى عرفت 
  . عةدر-ةماس-سوسبالنسبة لجهة 

  استطاعت أنالتيالجهات  ،تافياللت-عبدة ومكناس- ودكالةتاونات-الحسيمة-تازة والشاويةتعد جهات و
دون الجهات األخرى، ب مليون درهم في حين أن 90ها العجز فيلم يتجاوز  حيث ،يتهازانمي رصيد حسنت

 طموحة وخاصة بالنسبة يةبرامج استثمارسبب  بسةودرمالفترة ال خالل ا متزايداعجزعرفت ثناء، است
  .بولمان- وفاسةدرع-ةماس-سوس يتجهل

  ؟هل هناك نماذج يقتدى بها في مجال المالية المحلية:   9 إطـار
 

 مكنتوقد . العديد من اإلصالحات في المغرب منذ االستقاللشهدت  التي المجاالت ذات األولويةمن  ةتعتبر الالمركزي
العديد من الدراسات لتسليط الضوء على الخيارات موسعة من القيام بالمركزية الرامية إلى تحقيق اإلصالحات األخيرة 
لمالية المحلية  تحليل النظم ا وقد مكن. في هذا المجال التجارب الدولية بعضضلك من خالل عرذ و،اإلستراتيجية الممكنة

 التركيز قد تمو. اختيار النماذج المناسبةو استخالص الدروس من  في هذا المجال المغربسبقت البلدان التي حسب عةنوالمت
ات ئيتقديم إحصا  من الصعبهوالجدير بالذكر أن. وبريطانياهولندا وايطاليا وسبانيا إألمانيا وعلى خمسة بلدان هي 

جدا مقارنة  مما يجعل من الصعب ، المؤسساتي الذي تعرفه هذه الدولتنوعلنظرا ل وروبيةألا المالية المحلية بخصوص
  .اإلجماليةاألرقام 

 أوال فقدان ׃ هيو اتجاهات رئيسية  من تحديدمحلية في السنوات األخيرةفي مجال المالية الالتجربة األوروبية ومكن تحليل 
 هذه خضوعثانيا، . المواطنينلكافة  الخدمات المقدمة في تدبير  بها المنوطةلصالحياتالجماعات المحلية التدريجي ل

 .التجانسبعدم المحلية موارد  البنية وصفوأخيرا، يمكن . متزايدةمالية كراهات إل ،الجماعات بمختلف درجاتها
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. لمالية المحليةلعامة القواعد الة وضع يلدولة مسؤول تخول لالستقرار والنمو، األوربي لميثاقواحتراما لل البلدان،في معظم 
هذا ال يلغي . المرتبطة بترابها ذات الطابع العام المهامجميع عن المحلية هي المسؤولة في الغالب فالجماعات ومع ذلك، 

 . وجود فوارق معينة ناتجة عن خصائص كل بلد على حدة

 من اتمكنه التي لضمانات الدستوريةا ىألمانيا على اختصاصات مهمة حيث أنها تتوفر علفي  المحليةتتوفر الجماعات 
مواردها كما أن  .أوروبادول بالمقارنة مع بقية ضعيفا ال يزال ومع ذلك، فنظامها الضريبي .  داخل ترابهاالتصرف بحرية

في اسبانيا على ة والمحلية جهويالوعلى عكس ذلك، تتوفر الجماعات . تتكون أساسا من المنح المقدمة من الحكومة المركزية
بين دولة ما العالقات المالية وتتطور  .ختصاصاتهاتحديد اب ااستقالل ذاتي يسمح لهب كما أنها تتمتع . مهم اقتصادينوز
  .مشتركةالجبائية المسؤولية ال جماعات الجهوية في اتجاه نظام والاسبانيإ

 االيطالية جمهوريةحيث أن ال في آن واحد فدرالي ومركزي صبغة ذات طابع المحلية يكتسي نظام الجماعات ،في ايطاليا
 الدولةكما تمنح . المهام المنوطة بهاعات من تغطية مالية كاملة لكافة ا الجم كلتستفيدو .الذاتي المحلي متعترف وتعزز الحك

النفقات العمومية وقد مثلت . ترابية للتعويض عن الفوارق الالموازنةنظام  وتسهر على المحليةاعتمادات خاصة للجماعات 
جميع وتدبر  الدولة ةالمحلية تنفذ سياسجماعات ال فإن ،أما بالنسبة لهولندا. 2004سنة ة وميمن النفقات العم% 5,32 حليةالم

كما أنها ) 2004  النفقات العمومية سنةمن %35,1( مهمةمحلية  الهولندية نفقات المحليةأن للجماعات   حيثالقضايا المحلية
  .مالي الا وضعهبخصوصتعتمد على الدولة 

تدخل في جميع المجاالت ت يمكن أن  إذصالحيات تشريعية غير محدودة، على  المركزيةسلطةل تتوفر افي المملكة المتحدة،
 ،كامل الحرية في ممارسة مهامها داخل ترابهاعات االجمأعطي لهذه  فقدومع ذلك، .  للسلطات المحليةةفوضبما فيها تلك الم
 حد إلى  إذن تحت سيطرة الدولةالمالية المحليةوتظل . لقانونشريطة احترام ا المالية دهامواراستخدام جميع مما مكنها من 

  . 2004  من النفقات العمومية لسنة%29 المحلية حيث تمثل النفقات كبير

 هاقاللضعف استب  مااتتميز نوع  التيلمالية المحليةل بالمقارنة مع النماذج األوروبية ءالمغرب استثنامن جهته، ال يشكل و
 المركزية سلطةالعن   الفعلية المحليةالجماعات مستوى استقالليةالمحلية في المغرب على أن المالية دل دراسة  إذ تالمالي،

  .ال تزال ضعيفة

نظام تقييم كما أن . م من المهااعات المحلية عددالجمخول لت في المغرب ة جديدة مؤسساتيةهيكل ت ظهر،في هذا السياق
 يحضيان باهتمام السلطات العمومية في اتجاه صياغة توصيات واقتراحات  موارد الدولة إلى السلطات المحلية ونقلالموازنة
  .ة المحلييةل التنمية االقتصادائوس من أهم  المحليةة باعتبار أن الماليوزيعجديدة للت

 المتوسط المدى على والجبائية الميزاناتية السياسات .2
عيل العديد من اإلجراءات واإلصالحات ومواصلتها على مستوى السياسات خالل السنوات األخيرة، تم تف

 .الجبائية والميزاناتية بهدف ترشيد النظام الجبائي وعصرنة تدبير النفقات العمومية

  السياسة الجبائية .1.2

نظام  إرساء  في اإلرادة القوية،ة في القوانين المالية للسنوات األخيرةخذتعكس أهم التدابير الجبائية المت
 من الوعاء الضريبيوفي هذا السياق، تم تخفيض العبء الجبائي وتوسيع  .مبسط وحديثومحفز جبائي 

، ضريبة على القيمة المضافةأجل ضمان استمرارية أكبر لإلصالح الذي شمل، في السنوات األخيرة، ال
خالل ريبي ، والضريبة على الدخل التي همت بالخصوص مراجعة الجدول الض2005ابتداء من سنة 

دعم النشاط وراء  اسعيو .2008 والضريبة على الشركات سنة 2010 و2009 و2007 واتسن
بين البلدان التي مفرط ما الرسوم الجمركية لتجنب فارق ضريبي تمت برمجة تخفيض  االقتصادي،

 .ينالتجاريالشركاء مع المغرب وغيرها من التبادل الحر  اتفاقات تجمعها

، وذلك بهدف 2005 سنة تدريجيا ابتداء من صالح الضريبة على القيمة المضافةإوقد تم الشروع في 
خضوع ضريبي عتبة اعتماد  وةمبررالإلعفاءات غير لالتدريجي حذف الالضريبية و النسبتخفيض عدد 
  . عتبات رقم المعامالت فيما يخص الضريبة على الدخلمع تتناسب وعتبة إعفاء 
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ل في عصرنة يخادمى مواصلة سياسة تخفيض العبء الضريبي على الوتتجلى العوامل التي ساعدت عل
وتتمثل أهم تدابير . اإلدارة الضريبية وفي تحكم أكبر في الوعاء وتعزيز المراقبة والسلوك الجيد للملزمين

 تشغيلوتشجيع االستثمار والفي تخفيف العبء الضريبي على المقاوالت واألسر اإلصالح الضريبي 
  .هاتبسيطو مساطرسق الاوكذلك تن

   والمتوسطةىالصغرقاوالت للمالتخفيض الضريبي وتعزيز القدرات التمويلية  .1.1.2

 من 2008الضريبة على الشركات سنة ض معدل يخففي ت ، في هذا السياق،التدابير التي اتخذتتتمثل أهم 
 ةبيضرال جدول  وإعادة هيكلة والبنكيللقطاع المالي بالنسبة %37إلى  %39,6 من و%30 إلى 35%

 24.000رفع الحد األدنى لإلعفاء من ب، و%38 إلى %42من األقصى معدل التخفيض دخل بعلى ال
تحسين القدرة بغية وباإلضافة إلى ذلك، و. خرىاألشطر الضريبية األتعديل مع  درهم 30.000درهم إلى 
اإلعالة خصم  ومضاعفة %20 إلى %17األتعاب المهنية من أجورين، تم رفع نسبة خصم الشرائية للم

  . معالينأشخاص  6 درهم وهو ما يعادل 2.160 درهم في السنة في حدود 360 إلى 180من 

 ، والمتوسطة عن طريق جعلها تستفيدىالصغرقاوالت وشملت تدابير أخرى تعزيز القدرة التمويلية للم
وعلى . ال رأس الم فيلزيادةا من مبلغ %20ساوي يتخفيض من ، على مستوى الضريبة على الشركات

 درهم بدال من 1.000بمبلغ من تطبيق رسم ثابت هذه المقاوالت التسجيل، تستفيد أيضا مستوى واجبات 
 تم تشجيع ذلك،وباإلضافة إلى .  رأس المال فيزيادةعقود اللبالنسبة  %1الذي يساوي الرسم النسبي 

الواردة في قانون المالية لعام لك بتدابير ضريبية تحفيزية وخاصة تلشركات اإعادة هيكلة واندماج عمليات 
2010 .  

 حوافز ذتم اتخا مناسبة،على توفير السكن بأسعار نعشين العقاريين من أجل تشجيع المو ذلك،وعالوة على 
  .االجتماعيكن السقتنيي ومنعشين العقاريين ضريبية لفائدة كل من الم

  التدابير الجبائية الرامية إلى تشجيع االستثمار .2.1.2

 في  مليون درهم200 إلى 500من تخفيض ال ، فيصدد في هذا ال،بير الرئيسية التي اتخذتالتداتجلى ت
 اإلعفاء من الرسوم  االستفادة منالحق فيتمنح بموجبها دولة الات مع ياتفاقضروري إلبرام الحد األدنى ال

تصادية واالجتماعية تنمية االقالوكالة " و"ةخاصة طنجة المتوسطيالوكالة ال"لفائدة والضرائب ومنح حوافز 
تنمية االقتصادية واالجتماعية في األقاليم الواإلنعاش وكالة "لمملكة ووعماالت الجهة الشمالية لقاليم أل

  ". الشرقية من المملكة لعماالت وأقاليم الجهة لتنمية االقتصادية واالجتماعية اوكالة "و" الجنوبية للمملكة

من الضريبة ، 2012جنبر  دإلى غاية تخفيض مؤقتيمنح  بورصة القيم،لمساهمة في تنشيط وبغرض ا
كما تم . هارأس مال عن طريق فتح أو زيادةبورصة القيم التي تدخل بالنسبة للمقاوالت لشركات على ا
الجماعي للقيم المنقولة توظيف اللفائدة هيئات  ،لشركاتالضريبة على امن   وبصفة دائمة، الكلياإلعفاء

 في رأسمال المخاطر والشركات غير المقيمة توظيفالهيئات ي في التسنيد والجماعتوظيف الهيئات و
  .بخصوص فوائض القيمة على مبيعات القيم المنقولة المرصدة في بورصة القيم بالدارالبيضاء

والضريبة  الضريبة على الشركاتمن للمقاوالت المقيمة في المناطق الحرة  يإعفاء كلكذلك، كما تقرر 
بالنسبة  ةبيلضر لاإخضاعهو في االستغالل ،روع من الشاألولىالخمس سنوات ل  خال،على الدخل

 وتطبيق خصم لضريبة على الشركات بالنسبة للمقاوالت الخاضعة ل%8,75بمعدل للعشرين سنة التالية 
  . بالنسبة للمقاوالت الخاضعة للضريبة على الدخل%80بقيمة 
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بين البلدان التي أبرمت اتفاقات للتجارة الحرة مفرط ي تجنب فارق ضريبوسعيا وراء  من ناحية أخرى،و
تراجع  وهكذا،. ستيرادرسوم االنسب تدريجي ل ضيخفت تم الشروع في،  من الدولمع المغرب وغيرها

 %45 إلى 2006 قبل سنة %50  منلمنتجات الصناعيةالمطبق على االحد األقصى لرسوم االستيراد 
 2011سنة  %30 هذا المعدلبلغ وسوف ي. 2010سنة  %35ثم إلى  2008سنة  %40و 2006سنة 
  .2012سنة  %25و

   والترشيدمةالءمالتبسيط والتدابير الهادفة إلى ال .3.1.2

من أهمها  ، تم اتخاذ تدابير السنوات األخيرةخالل المغربي، جبائيمة النظام الالءفي سياق تبسيط وم
، 8 إطـارأنظر (. 2008  فاتح ينايرمن ابتداء هالمحلي الذي شرع في تطبيقجبائي الالنظام إصالح 
   .)172صفحة 

التي تعطي الحق في اختيار نظام النتيجة  عدد عتبات رقم المعامالت وقد تم في نفس السياق خفض
ظمة الضريبية وتناسقها مع مما مكن من تبسيط األن 2 إلى 3 جزافي منالالنظام  والصافية المبسطة أ

بالنسبة للضريبة ع وخضعتبة الرفع تم  كما. القيمة المضافة على لضريبةالعتبات المقررة فيما يخص ا
الخضوع  عتبة تعميموتم كذلك .  درهم500.000إلى  180.000 منار  الخدمات الصغقدميومللصناع 

 .  المنتجاتكافةعات مبيعلى  درهم 2.000.000 للضريبة الخاصة بالتجار والبالغة

للشركات بالنسبة  2010 سنةابتداء من واألداء االلكتروني التصريح إلزامية إقرار وباإلضافة إلى ذلك، تم 
رقم ي يتجاوز تالتلك  بالنسبة ل2011 سنة مليون درهم، واعتبارا من 100رقم معامالتها التي يتجاوز 

" TSAVA"السيارات الخاصة على ضريبة ال حإصال تمفي نفس الصدد، و.  مليون درهم50معامالتها 
 معنويين واألشخاص الذاتييناألشخاص الما بين التمييز  حذف وهكذا، تم. الحالي تبسيط الجدول عبر

تساوي  أو تقلعربات ذات قوة جبائية المطبقة على التعريفة  على ال،ذاتيينألشخاص اللبالنسبة  ،واإلبقاء
 وإدراج حصانا 14 إلى 11 منجبائية لها قوة التي عربات لق على االرفع من الرسم المطب وأحصنة 10

  . حصانا فما فوق15شطر جديد ل 

للضريبة على القيمة  %10مخفض المعدل التطبيق  من أبرزها ،مةءالالمهدف أخرى بتدابير  اتخاذكما تم 
استثناء اجن، ووعلى المواد التي تدخل في صناعة علف الماشية والدوارة الطرق السيعلى المضافة 
 القيمة  علىضريبةاسترداد الاالستفادة من  من 2009يناير فاتح من معادن المستعملة ابتداء لي امصدر

 %20غ لبعادي الذي يمعدل البال القيمة المضافة  علىضريبةقروض التأجير للعمليات وإخضاع المضافة 
 تم ذلك،وباإلضافة إلى . الجماعيتجهيز صندوق الالمتلقاة من القروض الممنوحة وعلى غرار فوائد 

لتنمية االقتصادية ا توكاالفائدة ميزانية لال  منباعتماداتاستبدال اإلعفاء من الضريبة على القيمة المضافة 
 القيمة  علىضريبة فيما يخص اللألصول الثابتةدائم الاإلعفاء  إلغاءوفي نفس السياق، تم . واالجتماعية

لتصدير  اعملياتقف على االونظام الحصر كما تم كذلك  .شهرا 24 قت لمدةواستبداله بإعفاء مؤالمضافة 
  .فقط

  السياسة الجمركية .2.2

 السنوات األخيرة خالل يةتدابير اإلصالحاتخذت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مجموعة من ال
 من أجل  وتشجيع الصادرات وتبسيط اإلجراءات الجمركيةات، تشجيع االستثمارهمت، على الخصوص

اإلجراءات الرئيسية تتمثل و. ذه العملية التكاليف المرتبطة بهقليصرك وتاالجمفي السلع تسهيل ولوج 
وتصنيف أماكن التعشير مخازن والتحسين النظم االقتصادية للجمارك وتطوير في  يةلسياسة الجمركل
) نظام بدر (لمساطر ابسيطتزود وتالات البضائع في الموانئ وتنمية منص وتقليص أجل ولوج مقاوالتال
. مراقبةوتعزيز العقلنة إضافة إلى التشريعية والتنظيمية تأهيل األداة األعمال وعالم  شراكات مع عقدو

شفافة وقادرة على  سريعة و محلية سلسلة من التدابير بهدف توفير خدماتاتخاذتم بالتعشير، وفيما يتعلق 
  . رغبات الفاعلينتلبية 
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  يةاتسياسة الميزانال .3.2

 سبيل التجربةعلى  2002منذ  في تطبيقه تشرع و2001سنة   الميزاناتياإلصالح ت الحكومةاعتمد
ة بغية وضع أسس متينة لحكامة مالية جديدة لماليل التنظيميفي القانون التنصيص عليه قريبا وسيتم 

 النفقات مردوديةة وفعاليتعزيز بعلى كافة اإلدارات العمومية  هتعميم سيسمحكما  .تستهدف تنمية البالد
والشفافية المالية حكومي صالح على ثالثة مجاالت رئيسية هي أداء العمل الويرتكز هذا اإل. وميةالعم

 مساطرالهياكل اإلدارية وتبسيط الفي تخفيف وتتمثل أهداف هذا اإلصالح . وتعزيز الدور الرقابي للبرلمان
التنافسية والتنمية المستدامة للبالد مع مساهمة في من أجل الوجودة الخدمات المقدمة األداءات وتحسين 

ميزانية أساسا على إرساء ويستند إصالح ال. ة على المدى المتوسط لإلطار الماكروقتصاديضمان استدام
قرار وإسيرين مزيد من الحرية للمال، ومنح اإلستراتيجيةالوضوح عند اتخاذ القرارات  تيحتي تدوات الاأل

  .ةوميالعمخاص بالصفقات تشريع الاللدولة وإصالح ي لالمحاسب النظام وإصالح اتتدبير مندمج للنفق

 في هسيمن الضروري تكرفيها صبح أمرحلة من النضج إلى ميزانية في المغرب الوصل إصالح وقد 
 اتدريجيا ومنحه المستجدات التي تم إدماجهاالحدود القانونية لمختلف  توضيحبغية لمالية التنظيمي لالقانون 

مما تدرج والمشاركة الواقعية وإذن فضلت الالتجربة المغربية ف. تراجع فيهاالقوة القانونية لضمان عدم ال
  .ةوميالنصوص األساسية للمالية العم قبل الشروع في تغيير تقوية المكتسباتمكن من 

  متوسطعلى المدى الإطار النفقات 

 راريةاستمإلى  ،على وجه الخصوصالعام، وي  إلى تعزيز االنضباط المالةالجديدمقاربة ال  هذههدفت
اإلمكانيات المالية مع  زاناتيةالسياسات الميتناسق ضمان لى عمع الحرص  يةة والقطاعزاناتيلسياسات الميا

عبر  بين القطاعات  ماإلى تعزيز فعالية توزيع الموارد أيضا كما يهدف. الماكروقتصاديطار اإلللدولة و
  .بين االستراتيجيات والميزانية ما طتربأدوات وأساليب تنمية 

 شمولية االعتمادات

التزامهم  مقابل معمال اعتماداتهفي استسيرين للمستقاللية مزيد من االشمولية االعتمادات ال آلية تمنح
المحرز بالنظر التقدم  حول تقريربتقديم مؤشرات أداء وباالعتماد على تحقيق أهداف محددة مسبقا ب

ستثمار الوزارات  من ميزانية ا%97أي  (ة إدار37اختارت سبع سنوات، خالل و. للوسائل المستعملة
سنوية ترافق  وضع مؤشرات أداء  علىهذه اإلداراتتسهر  شمولية االعتمادات إذ) 2009المؤهلة لسنة 

ترى بوضوح ما أحرز  أن هذه اإلداراتتستطيع  ،بذلكو. لبرلمانل ةقدمالمميزانيات القطاعية الع يرامش
 .التغييرهذا  الجهات الفاعلة في بكونهاتقدم  من

  الالتمركز الميزاناتي

سيرين الم الميزاناتي على تدبير محلي يمكن من تلبية رغبات المواطنين عن طريق جعل زيساعد الالتمرك
 تربطهم باإلدارات ركزة على عقودمالالميعتمد مسيرو المصالح و. عن نتائج أعمالهممسؤولين أكثر 

 المدىالنفقات على  على أساس إطار هاتحدد الوسائل الالزمة لتحقيقواألهداف تتضمن  ،المركزية
  .متوسطال

أصبحت و. نتدابركزة وفقا لمبدأ االمالالمالمصالح المركزية ومصالح بين الما تقسيم المسؤوليات مكن  وي
 5 إلى سنتينبين ما وح مركز اإلداري على مدى فترة تتراتلالمخططات المديرية الالوزارات تقوم بإنشاء 

ركزة مالالمالمصالح تحويلها إلى على الخصوص، المهام المزمع  ،وتشمل هذه المخططات. سنوات
مصالح المخصصة لتلك الواإلمكانيات صالح ملالموظفين الذين سوف تشملهم إعادة االنتشار لفائدة هذه او

 .المركزيةدارات اإليجب أن تظل من مسؤولية التي والقرارات اإلدارية الفردية 
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  إصالح مراقبة نفقات الدولة

القبلية الجاري بها العمل بمراقبة مراقبة للتدريجي إلى االستبدال الة ومي العمالنفقاتإصالح مراقبة يهدف 
تم الشروع في  تكلفتها،ض يخفتمراقبة وال دائرة اختصاروبغية . اتاألداءتتبعية وبعدية ترتكز على تقييم 

الخزينة العامة للمملكة في مع نفقات الدولة لتزامات ولمراقبة العامة المصالح اظيمي لوتنوظيفي تقريب 
واحد له كامل قطب  المعطيات في إطارمشروعية  وقبة صحةارملتخفيف وذلك  2006سنة أوائل 

التي ميزت التغلب على ازدواجية التدخل مكن ذلك من ي إذ "نفقات الدولةمراقبة تنفيذ "يسمى الصالحية 
  .ةومي العمات عملية تنفيذ النفقالسةسبقبة وارمفعالية البضر كانت تي تالمراقبة نفقات الدولة و

هذه هدف وت. 2008بر ن نو4منذ تم إقرار المرسوم المتعلق بالمراقبة المكيفة للنفقة وباإلضافة إلى ذلك، 
تم الشروع في تخفيف  الغاية، تحقيقا لهذهو. داءواألالمراقبة على مستوى االلتزامات إلى تخفيف األخيرة 

،  تخفيف الحق العامتحت عنواناتهم التدبيرية بغض النظر عن قدرالمراقبة القبلية بالنسبة لكافة المسييرين 
للمراقبة الذي سوف يتم تعميمه في أفق الجديد ظام هذا النوسيمكن . 2009يناير  فاتح اعتبارا من وذلك

 إلى النفقاتمراقبة نقل ال يتعلق األمر بو.  العموميةالنفقاتتنفيذ  سلسلمير في سمن تعزيز دور الم 2012
إطار دوره في  إجراءات النفقاتجودة ن واضمن أم هذا األخير يلتأكد من أناوإنما اآلمر بالصرف 

   .فقةمنكمصلحة 

 أو أي مة للمملكة الخزينة العاوألمالية لالمفتشية العامة التدبيرية عبر تدقيق تقوم به يتم تقييم هذه القدرة و
مكن الشروع في تدقيق وي. بقرار من وزير الماليةللمراقبة والتدقيق مرخص لها لهذا الغرض هيئة أخرى 
دليل مما ويتم على أساس عني المالية أو بناء على طلب الوزير المبكلف الموزير بمبادرة من الالحسابات 

رة التدبيرية المنصوص عليها في إطار المراقبة حد مستويات القدأيمكن من إدراج المصالح المسيرة في س
  . )المراقبة المخففة أو المراقبة المخففة اإلضافية(المكيفة للنفقة 

تمكنهم صالحية لمصالح المسيرة التي تتوفر على نظام للمراقبة الداخلية  لتمنح المراقبة المخففة للنفقاتو
  أنفيجب المخففة اإلضافية،أما بالنسبة للمراقبة . ملتخولها لهم القوانين الجاري بها العالتي المراقبة 

وتبقى المصالح . الداخليةقبة ارمل، باإلضافة إلى آلية للتدقيق الداخليلنظام على  توفر هذه المصالحت
تزام لعلى مستوى االلنفقاتها شاملة القبة ارملل ةضعاالمؤهالت المطلوبة خالمسيرة التي ال تتوفر على 

  .مصالح مراقبة الخزينة العامة للمملكة حاليا من قبل  هو معمول بهكماداء  األعلى مستوىوكذلك 

 التدبير المندمج للنفقات

س مبدأ يتكربة ويبسط اإلجراءات ومي العماتالنفق اآلمر بالصرف في قلب مندمج للنفقاتيضع التدبير ال
 . يةاتزانالداخلية وتبادل المعلومات المي المراقبة د وتعزيز قدراتيوحالرقن ال

ي اتميزانمعلومات نظام يشكل  وهو ،2010يناير فاتح من شرع فيه ابتداء وقد صمم هذا النظام و
 يقلص مدةمن شأنه أن  العمومية النفقاتموحد ومشترك بين جميع الجهات الفاعلة في مجال ومحاسبي 

 النفقات تنفيذ دواليب واطرمسالوثائق وتبسيط معالجة تكاليف عقلنة  والنفقاتمعالجة الوثائق المتعلقة ب
 النفقاتللفاعلين في مجال  وتقديم خدمة جيدة والمحاسبية ةياتميزانعلى المعلومة ال اآلني والحصول
  . العمومية

مهنة  قلب ،2009شهر يناير ها ابتداء من نشرالتي تم   العتبة األولى من التدبير المندمج للنفقة،تمثلو
 النفقاتمحيط في  عالية بالنسبة لمختلف المتدخلين يمة مضافة وتغطي مساحة ذات قالنفقاتتدبير 
قانون إلى حين صدور قانون المالية عتبة من تسيير االعتمادات الصادرة في سمح هذه الوت. وميةالعم

  .داءاللتزام حتى األمنذ ا اتلنفقل يتنفيذ المحاسبالورصد التصفية 
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ة يليوظيفية تكملبنة  ،2009 أكتوبر  شهر وهي متاحة منذقة،وتشكل العتبة الثانية من التدبير المندمج للنف 
ويتجلى . وأوامر الشراءعلى الخصوص تدبير الصفقات  بما في ذلك اتتتيح خدمات تدبيرية عميقة للنفق

قتطاعات ساب االحو العدساب ح: يقدم الخدمات التالية التصفية إذ حساب في الثانية عتبة هذه الدور 
حساب و مراجعة األسعار،ساب حو...) ضماناتوالاالقتطاعات من المنبع وت ضمانااالقتطاعات ك(

  .ائد على المتأخراتوفالساب حوالغرامات، 

 وهي ،2009يناير  فاتح  هذا النظام منذتستخدماتجريبية وزارات أربعة للنشر  ىالتجربة األولهمت  وقد
لمياه المندوبية السامية لو ،ز والنقلووزارة التجهي ،البحريفالحة والصيد  ووزارة ال،وزارة الصحة
وزارة التنمية االجتماعية واألسرة همت قد فثانية من االنتشار الموجة أما ال. التصحرحاربة والغابات وم
قطاعات وزارية  تليها 2009مارس ابتداء من   التدبير المندمج للنفقة في نظامأدمجتالتي والتضامن 

  . السامية للتخطيطندوبية ووزارة تحديث القطاعات العامة والم والرياضة ةبيوهي وزارة الشبأخرى 

عميم هذا  تم تلمشروع التدبير المندمج للنفقة، جلس اإلستراتيجيللمات الدورة الثالثة توجيهطبقا ل وهكذا،
باستثناء على كافة اآلمرين بالصرف واآلمرين بالصرف المساعدين  2010يناير  شهر  من ابتداءنظامال

  .الخزينة العامة للمملكةيشكل هذا الورش واحدا من أبرز أوراش و ،الوطنيدفاع الإدارة 

 إصالح محاسبة الدولة

ة ومي العمةسباحمبين الما التقارب العام الذي يتميز بتجاه في إطار االإصالح محاسبة الدولة يندرج 
ساعد هذا وسي. اينةعالحقوق الممنطق الصندوق إلى التي تجسد التحول من منطق عامة المحاسبة الو

 ةمعلومنظام معالجة الإعادة تشكيل في تأثير حاسم يكون له  في اتخاذ القرارت العمومية وساإلصالح
المحاسبية الجديدة، سيكون من الممكن ليات هذه اآلوبفضل . ميزانية الدولةلقراءة أفضل بسمح ليالمحاسبية 

من ) القروض (اعليهدين ما هو كل و) الديونمباني واألراضي وال ( وممتلكاتهالدولةلتقييم الوضع المالي 
بيان ذلك عبر وعامة لمعلومات الواردة في المحاسبة العطي تلخيصا لخالل السجالت المحاسبية التي ت

  . األخرىالبيانات الماليةوازنة ووالمنتيجة ال

محاسبات ثالث ا بين  باألحرى، التواصل موأ ،تعايشالعلى في أسسها لدولة ل الجديدة ةسباحالمستند تو
 الزاوية، ه هذمن، وموافقة البرلمانيةالميزانية وفقا للتنفيذ رصد تمكن من ي لتية، ااتالمحاسبة الميزاني هو
التي تكتسي طابع محاسبة ة ماعوالمحاسبة ال) محاسبة الصندوق( تتبع حالة خزينة الدولة  منمكنهي تف

لدولة، ممتلكات اوضعية بشأن موضوعية لومات شفافة ومع والتي تمكن من الحصول على عاينةالحقوق الم
جهة اوفي الضع التحليلية التي تالمحاسبة أخيرا  و،ةوميأو استدامة المالية العمهوامش التحرك وبشأن 

  .مردوديةالفعالية والجانب  من وميةالعم السلطات إجراءاتتقييم من ح تسمسوالتي  يتينخر األينتسباحالم

   الصفقات العموميةإصالح منظومة تدبير

ق الحياة العامة ومحاربة كل ممارسات يخلت ليتوجه الحكومالة وميالعمقوانين الصفقات يعكس إصالح 
 خطوة هامة ،2007فبراير صفقات الدولة لإصالح مرسوم يشكل تحقيقا لهذه الغاية، و. رشوةاالحتيال وال

ات ريتشمالتدبير طلبات مراقبة وال وتفويتالالشفافية والكفاءة في تعزيز تحديث اإلجراءات ومسلسل في 
 . العمومية

مقاوالت لبالنسبة لكافة المتدخلين وخاصة بالنسبة ل وميالعمتزود نظرا للحاجة إلى تنسيق وتوحيد عملية الو
بالنسبة لصفقات الدولة والمؤسسات د ياإلصالح اعتماد مرسوم وحبارية على الصفقة العمومية، هم المت

  . وتجمعاتهاومية والجماعات المحلية والمقاوالت العم

والجماعات المحلية والمؤسسات لدولة ا إداراتيوحد جميع وطني لدولة أول برنامج صفقات ابوابة تعد و
والذي للنفقة العمومية مخصص ال) العربية والفرنسية(بلغتين امج األول والوحيد نهو أيضا البرو. العمومية
  .عموميةالاإلدارات جميع ات الخاصة بمناقصالمات شاملة عن الحصول على معلوبمقاوالت يسمح لل
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 2011 لسنة المالية قانون مشروع .3

   2011قانون المالية لمشروع  اقتصادي السياق الماكرو .1.3
حقق سنة  حيث ألزمة االقتصادية والمالية التي هزت العالماأمام  عن صموده  االقتصاد الوطنيأبان

 االستباقية جراءاتلإل كانوقد  . وشمال إفريقيااألوسطة الشرق  متميزا مقارنة مع منطقأداء 2009
 التي تهدف إلى دعم القدرة الشرائية وتقوية 2010 و2009 و2008قوانين المالية  إطار في المتخذة

مجهود االستثمار العمومي باإلضافة إلى اإلجراءات المتخذة في إطار لجنة اليقظة اإلستراتيجية معززة 
 تحقيق نمو في وكذلك األساسية على استقرار التوازنات  في الحفاظا مهما دور،دبموسم فالحي جي
 2008 و2004، وهو مستوى يفوق بقليل المعدل المتوسط المسجل بين سنتي %4,9 بلغاقتصادي حقيقي 

)4,8.(%  

من  تنفيذ مجموعة سيتواصل األداء الجيد لالقتصاد الوطني، وذلك بفضل ،2011 و2010سنتي وبالنسبة ل
 فالحية األنشطة غير الانتعاشإلى باإلضافة  ،اإلصالحات الماكرو اقتصادية والهيكلية خالل العقد الماضي

   . الموجه للمغربالطلب العالميو

  2010توقعات اختتام سنة  .1.1.3

جيد، هذا موسم فالحي من  وفالحية لألنشطة غير الجيداألداء المن  2010 سنة  الوطني االقتصادستفيديس
 كما سيستفيد من تحسن وضعية القطاعات المتضررة من األزمة، .انتعاش االقتصاد العالميإلى  باإلضافة

كما يتضح ذلك من خالل األداء الجيد لقطاعات الفوسفاط والسياحة واإلليكترونيات وصناعة السيارات 
  .التدابير المتخذة لمواجهة األزمةالتي استفادت من 

 ك، بأسعار السنة الماضية، بفعل التأثير المشتر%4 بنسبة نمواوطني  الومن المتوقع أن يسجل االقتصاد
  .5,1% وتراجع القيمة المضافة الفالحية بنحو %5الرتفاع الناتج الداخلي الخام غير الفالحي بنسبة 

   الفالحية األنشطة

  مليون قنطار، وذلك حسب74,6 إنتاج الحبوب ما يناهز بلغ ،2010-2009خالل الموسم الفالحي 
 مقارنة بمحصول الموسم السابق، %26,8ورغم انخفاضه بنحو . وزارة الفالحة والصيد البحريمعطيات 

  . السابقةة في المتوسط مقارنة بالمواسم الفالحية الخمس%21,8إال أنه سجل زيادة بحوالي 

ألمطار  مرضيا على الرغم من تأثره سلبا با،دون احتساب منتوج الحبوب األخرى، وظل أداء الزراعات
ويعزى ذلك إلى التدابير المتخذة في إطار برنامج مكافحة أثار الفيضانات، . القوية في بعض المناطق

 مليون 307وهكذا، تم تخصيص ما يقارب . خاصة في منطقة الغرب، والتي تعد المنطقة األكثر تضررا
وعات باللجوء إلى  مليون درهم مخصصة لتحويل المزر100درهم لهذا البرنامج بما في ذلك حوالي 

وقد تجاوز معدل تنفيذ مشاريع تحويل المزروعات األهداف المرسومة بفضل . المزروعات الربيعية البديلة
  ).%60(واألسمدة ) %90(الدعم الممنوح للمزارعين القتناء البذور المختارة 

موع  هكتار من مج65.000 من تحويل، 2010 منتصف شهر ماي وهكذا، مكن هذا البرنامج عند
 مجموع من هكتار 25.000 بلغت المساحات المزروعة بالذرة حوالي حيث ، هكتار متوقعة85.000
 هكتار من 20.000 هكتار المبرمجة، في حين بلغت المساحات التي تخص عباد الشمس 30.000
جراء تأثرها بالفيضانات، استفادت محاصيل السكر من برنامج دعم يقدر من و.  هكتار متوقعة50.000

ويغطي هذا البرنامج .  مليون درهم ممول على أقساط متساوية من طرف الدولة وكوزومار19بنحو 
  . هكتار من قصب السكر1.200 هكتار من سكر الشمندر و4.000

 مقابل 2010 خالل سنة %5,1نحوهذه التطورات، فإن القيمة المضافة الفالحية ستنخفض بل اواعتبار
  .الموسم الفالحي السابق خالل %30,6 حواليارتفاع قدر ب
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   ما قبل األزمةبوتيرة الفالحية األنشطة غير تطور

 والذي يفوق في %4,9 في قيمتها المضافة بمعدل االفالحية تحسن األنشطة غير من المتوقع أن تسجلو
بفضل انتعاش أنشطة القطاع الثاني، بعد ) %4,3 (2009-2005المتوسط المعدل المسجل خالل فترة 

  .مرتفعة قطاع الخدمات بوتيرة نمو، وكذلك بفضل 2009لحاد خالل سنة االنخفاض ا

األولى  الثمانيةفخالل األشهر . 2010ه اإليجابي خالل سنة ءأداالبحري  واصل قطاع الصيد ،ومن جهته
 مقارنة مع نفس الفترة من السنة %17,5لهذه السنة، ارتفع حجم تفريغ الصيد الساحلي والتقليدي بحوالي 

. %19,6 الرئيسي الذي رفع من الحمولة المفرغة بنسبة صنفوتشكل األسماك السطحية ال. ةالماضي
مقارنة مع نفس الفترة  %6 ارتفعت العائدات الناتجة عن تسويق هذه المنتجات بحوالي ،وبالموازاة مع ذلك

 بنحو ويعزى هذا االنتعاش إلى ارتفاع قيمة مبيعات األسماك السطحية والقشريات. 2009سنة من 
، معوضا بذلك االنخفاض قي قيمة األنواع 2009 غشت على التوالي مقارنة بأواخر شهر %5 و18,5%
عند نهاية شهر  %3,9بنحو وعالوة على ذلك، عرفت قيمة صادرات المنتجات البحرية ارتفاعا . األخرى
  .2009سنة مقارنة مع نفس الفترة من  2010 شتنبر

  ثانيالألنشطة القطاع انتعاش ملحوظ 

فيما يخص و .2009 سنة %4,7 بعدما سجل تراجعا بحوالي %5,5سيعرف القطاع الثاني نموا بحوالي 
 بعد تراجع %10 بنسبة ارتفاعا المعدنية نشطة حيث ستعرف األ،نموا متبايناستسجل  ،األنشطة الصناعية

ا بارتفاع قوي  مستفيدة من انتعاش الطلب العالمي الموجه للمغرب مصحوب2009 سنة %23,8بنسبة 
 شتنبر غاية نهاية إلى %83,9 بحوالي تزايدالصادرات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، والتي عرفت 

القوى الديمغرافية من طرف خاصة ،  انتعاش الطلبوفي ظل.  مليار درهم11,9، أي ما يعادل 2010
 2010 شتنبر ومشتقاته نهاية شهر من الفوسفاطالمجموعة  إنتاجفع تر، ا...)البرازيلوالهند ( والفالحية 

  .على التوالي %46,6 و%60,6بنسبة 

ويرجع هذا االنتعاش للتوجه الجيد لمؤشر . %3,1ومن المتوقع أن ترتفع الصناعات التحويلية بنسبة 
 تظهر والتي 2010 شتنبراإلنتاج الصناعي، وكذا آلخر المعطيات المتعلقة بالصادرات الصناعية ألواخر 

قطاع االيجابي لداء األ استمرار وكذلك والجلد ةلبسج واأليالنسقطاع  صادرات وتيرة انخفاض في تراجعا
  .اإللكترونيكصناعة دينامية السيارات و

 بفضل 2009 سنة %3,4 مقابل %5,9ومن المتوقع أن يسجل قطاع البناء واألشغال العمومية نموا بنحو 
يع الكبرى، وتنفيذ تدابير إنعاش السكن االجتماعي تعزيز االستثمار العمومي، ومواصلة سياسة المشار

 وتظهر ...).اإلعفاءات الضريبية وتعبئة العقار العمومي (2010المقررة في إطار قانون المالية لسنة 
% 9,1 بحواليلعقار لقطاع ا الممنوحة القروض نمو ،2010 شتنبر إلى غاية نهاية  هذا القطاعمؤشرات
الشركات العمومية في مجال   من ديناميةأيضاوسيستفيد هذا القطاع  .2009 شتنبر أواخر مقارنة مع
  مليار درهم من8,5نحوسنة الحالية ال عبأت أثناءمجموعة العمران التي كما هو الشأن بالنسبة لاإلسكان 

  .2009سنة  مليار درهم خالل 8,3 االستثمارات مقابل

  وتيرة مستديمة بقطاع الخدمات ةتطور أنشط

ألنشطة لاألداء الجيد من  ستفيدا م2009 سنة %3,9 مقابل %5 بحوالي نموا  الخدماتقطاععرف يس
  .انتعاش كل من الطلب الداخلي والخارجياألخرى، ومن 
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 العشرية األخيرة، إذ نتائج على غرار ،وسيواصل قطاع البريد واالتصاالت السلكية والالسلكية ديناميته
وسيستفيد هذا القطاع من انخفاض أسعار الربط البيني بين . 2009 سنة %2,8 مقابل %6,2سينمو بنسبة 

من طرف  المحققة نتائجال إلىويعزى هذا التطور ". لمجموعة وانا"شبكات الهاتف ودينامية الشبكة الجديدة 
 55 عرف رقم المعامالت لكل من اتصاالت المغرب، حيث2010لسنة النصف األول خالل  فاعلي القطاع

 مليار درهم 1,6 و2,7 و12,8 على التوالي ليبلغ %24 و%12و %1,5فاعا بمعدل  ارتميديتيل وواناو
  .%4,8 بحوالي الثالث الفاعلينع رقم المعامالت لمجموع اارتفمما ساهم في  ،على التوالي

 خالل السنة %1,2 بعد تراجعه بحوالي %6,1ومن جهته، سيسجل قطاع الفنادق والمطاعم نموا بنسبة 
 نموا د المغرب من انتعاش السياحة العالمية الذي سجل، وفقا لمنظمة السياحة العالمية، وسيستفي.الماضية
 االضطرابات على الرغم من 2010 سنةفي عدد السياح الدوليين خالل النصف األول من % 7 ويقدر بنح

  .األيسلنديبركان السحابة البركانية الناتجة عن البسبب التي عرفتها حركة المالحة الجوية 

 شتنبر عند نهايةد عدد السياح الوافدين يازتدل على ذلك ي المغرب بدوره من هذا االنتعاش كما استفادقد و
، وعدد المسافرين %11في الفنادق المصنفة بنسبة السياحية  عدد الليالي ارتفاع، و%11 بنسبة 2010

  %.6,4بنحو ار وعائدات األسف%18الدوليين الذين عبروا من خالل المطارات الوطنية بنسبة 

بالجديدة والتي حققت نموا في " مازاغان"و "ميديتيرانياالسعيدية "وسيستفيد هذا القطاع أيضا من مشاريع 
، 2009سنة نفس الفترة  مقارنة ب2010 نهاية يوليوز عند على التوالي %187 و%65المبيتات بحوالي 
 %29، مقابل 2010هاية يوليوز  نعند على التوالي %38 و%33 الفنادق حوالي ملءإذ وصلت نسبة 

  .2009سنة من  خالل نفس الفترة %27و

، أي %5,5ومن المتوقع أن يسجل قطاع النقل، كقطاع دعم مرتبط بباقي مكونات االقتصاد، نموا بمعدل 
 المرتقبة للقطاع باألساس إلى األثر ةوترجع هذه الدينامي). %2,8(بوتيرة أعلى بكثير من السنة الماضية 

  . للمحصول الفالحي، وإلى انتعاش األنشطة غير الفالحية والتجارة الخارجيةيباإليجا

 من إجمالي القيمة المضافة، دعم القطاع %12,6سيواصل قطاع التجارة، والذي يمثل في المتوسط كما 
لتحسن ، وذلك بفضل التأثيرات اإليجابية 2009 سنة %3,5 مقابل %4,5الثالث مسجال نموا بحوالي 

  . الفالحيلالمحصوبجودة  ارتباطا يلالمداخ

 تطور عناصر الطلب

دينامية استمرار  إلى ذلك عزىيو . النمو االقتصاديتعزيز في ة أساسيتشكل دعامة عناصر الطلب لظست
توسط من الناتج  في الم%58حوالي استهالك األسر حيث شكلت حصة  ،استهالك األسر واالستثمار

بعد % 7,2بنسبة  باألسعار الجارية، ليواصل نموه،. 2009-2005رة سمي خالل الفتالداخلي الخام اإل
 نقطة 4,1 إلى 2009 نقطة سنة 2,8 منفي النمو االقتصادي مته مساهإذ ستنتقل  ،2009سنة % 4,7
لى الحفاظ إ والفالحية، األنشطة دون احتساب ،تعزى هذه الدينامية إلى تحسن دخل األسر و.2010سنة 

 الضريبة إصالحلى إلى االنعكاسات اإليجابية لمقتضيات الحوار االجتماعي، وإ، وعلى قدرتهم الشرائية
  . انتعاش تحويالت المغاربة المقيمين بالخارجإلى وكذا ،على الدخل

سنة % 12  عوض7,5%  العمومية ارتفاعا بحوالياالستهالك النهائي للمؤسساتسجل يومن المتوقع أن 
 االستهالك النهائي الوطني  في حين سيتحسن.في النمو االقتصادي نقطة 1,3ساهم بحوالي يس، إذ 2009
  .نقطة في النمو االقتصادي 5,5  بحوالياساهمم، %7,3 بنسبة

                                                 
 

 . دون احتساب الفروع الخارجية 55
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سمي ج الداخلي الخام اإل من النات%33، الذي يشكل في المتوسط حوالي  الخاماالستثمارتعزز سيمن جهته 
االستثمار العمومي والخاص سيسجله كل من االنتعاش الذي  من ، مستفيدا2009-2005خالل الفترة 

بعد % 9,5 سيرتفع التكوين الخام للرأسمال الثابت بنسبةكما . التحسن المتوقع للنشاط االقتصاديارتباطا ب
 -0,2 مقابل ة نقط2,9 االقتصادي فستصل إلى وأما مساهمته في النم. 2009 سنة 0,6%انخفاضه بنسبة 

 اإلنتاج وسائل في لالستثمار االرتفاع القوي  استمرارخصوصا إلىدة وتعزى هذه الزيا .2009نقطة سنة 
في  %20بنسبة كما سيساهم ارتفاع االستثمار العمومي . مقاوالتكل من الدولة والل التحتية اتوالبني

 .ز االستثمار اإلجمالييعزت

 انتعاش المبادالت الخارجية

 االنكماش الحاد في حجم منبعد سنة  وذلك ،2010ها سنة و التجارة الخارجية نمعيد تستأنمن المتوقع 
انخفاض االتحاد األوروبي وجانب  من التجارية بسبب تراجع الطلب العالمي خاصة ت المغربمبادال
 على صعيد ،ع الصادرات اإلجمالية للسلعاارتف، يتوقع وهكذا. األولية الفوسفاط وغيرها من المواد أسعار

صادرات مجموعة وستعرف . 2010 سنة% 19,2لجارية، بحوالي  اباألسعارالمبادالت الخارجية، 
بعد انخفاض بحوالي , مليار درهم 3,32إلى لتصل % 72  نموا بحوالي الشريف للفوسفاطمكتبال

 من أيضاستستفيد هذه الصادرات كما  .لمغربل الموجه مستفيدة من الطلب العالمي ،2009 سنة 63,6%
لتلبية االستهالك صادراتها من هذه المنتجات على المرتفعة ية لرسوم الجمركمواصلة تطبيق الصين ل

  .المحلي

بعد % 8,6 بنسبة ، الشريف للفوسفاطمكتب مجموعة الدون احتساب صادرات ،ترتفع الصادراتوس
 المنتجات أنصاف بالنسبة لصادرات رتقب نتيجة االنتعاش الملماضيةالّسنة ا% 10,7تراجعها بنسبة 

  . الخاموادوالم) االستهالك والتجهيز(المنتجات النهائيةوالمنتجات الغذائية و

 نتيجة ،2009 سنة% 18,7بعد تراجع بحوالي% 12,1  بنسبةا الواردات ارتفاعأن تسجلمن المتوقع و
 وهكذا، فإن واردات الطاقة، المرتبطة. دينامية الطلب الداخلي سواء بالنسبة لالستهالك أو االستثمار

السعر المتوسط أن يظل افتراض مع  ،%31,9 غير الفالحي، ستعرف ارتفاعا بنسبة  بالنشاطارتباطا وثيقا
المشتريات من   تعرفيتوقع أنو.  دوالر للبرميل78,4 العالمية عند مستوى األسواقللبترول في 

  . االستثمار في القطاعين العام والخاصدعيمالمنتجات نصف المصنعة وسلع التجهيز ارتفاعا مهما نظرا لت

 صادرات أوتطور مختلف مجموعات االستخدام، سواء على مستوى واردات  المرتقب أن ينتج عن ومن
ارتفاع  بأي، 2009سنة % 20,8، بعد من الناتج الداخلي الخام% 21 عجز تجاري يقدر بحوالي ،السلع

  . نقطة0,2 قد يصل إلى

من الناتج % 10,7 إلىيصل قد  عجزا  للسلع والخدماتيسجل ميزان المبادالت التجاريةومن جهته، س
 المشترك الرتفاع واردات السلع والخدمات بقيمة التأثيرتحت ، 2009سنة  %10,9  بعد،الداخلي الخام

 ارتفاع صادرات السلع يعزى هذا العجز كذلك إلى و.2009سنة % 17 بنسبة ابعد تراجعه% 10,4
 فيما يخص مساهمتها في النمو اأم. 2009سنة % 18,5بعد تراجعها بحوالي % 12,9 بنسبةوالخدمات 
  .نقطة 0,4-ستقر في لت ةلباكون ست فسسمياإلاالقتصادي 

على % 9,4و% 6,5وتحويالت المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة ألسفار  عائدات اسجلستكما 
  .2008 و2004 سنتيقل بكثير من المتوسط المسجل بين هذه المعدالت أ تظلو. التوالي
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 والمداخيل اإلسميمن الناتج الداخلي الخام مكون  يسجل الدخل الوطني الخام المتاح، الأن ومن المتوقع
، ذلكواستنادا إلى . 2009سنة % 4,6 مقابل 2010سنة % 6,5عا بنسبة االعالم، ارتفمن باقي الصافية 

 هذا المعدلوسيظل . 2010من الناتج الداخلي الخام سنة % 30,6 الوطني الخام حوالي االدخارل ِكشيس
 علىو. من الناتج الداخلي الخام% 34,8 الذي من المتوقع أن يصل إلى الخام االستثماركاف لتغطية غير 

من الناتج الداخلي % 4,2 الوطني حوالي بالنسبة لالقتصاد حاجيات التمويل ستسجلضوء هذه التطورات، 
  .الخام

  الفرضيات المرتبطة بالمحيط الدولي  .2.1.3

 مستفيدا من دعم دورة 2009 العالمي منذ منتصف سنة االقتصادنتعش ا الحاد، بعد فترة من الركود
 ،ورو شهدت منطقة األ،2010فخالل الفصل الثاني من سنة . يزاناتيةز الميحفتالإجراءات  واتالمخزون

بفضل األداء % 1 بلغحيث  االقتصادي، انتعاشا ملحوظا في نموها ،التي تعتبر الشريك الرئيسي للمغرب
ويعتبر  %.2,2يناهز   مابلغ 1990تميز أللمانيا التي سجلت أعلى نمو منذ إعادة توحيد البالد في سنة الم

منذ اجتيازها مرحلة الركود في ذلك المرة الرابعة التي تسجل فيها منطقة األورو بصفة متتالية نموا فصليا 
  .2009 الثالث من سنة لفصلا

يرة أقل نسبيا وذلك ت بو2011 وخالل سنة 2010اني من سنة كما سيتواصل هذا االنتعاش في النصف الث
 لهذا يتوقع أن .اتضعف دعم دورة المخزونوبت الدعم التي سينتهي العمل بها تدريجيا ءاارتباطا بإجرا

وهكذا، . 2010سنة  %4,8 مقابل 2011سنة % 4,2يعرف النشاط االقتصادي العالمي نموا بنسبة 
سنة  %1,7عوض  2011سنة % 1,5الرئيسي للمغرب، نموا بنسبة ستسجل منطقة األورو، الشريك 

في حين سينتعش . 2011 و2010سنتي % 1,6كما سيسجل االقتصاد الفرنسي نموا بمعدل . 2010
ويتوقع أن . 2010سنة % 0,3مقابل تراجعه بنسبة % 0,7 بنسبة 2011االقتصاد االسباني خالل سنة 

وسينعكس هذا التطور . 2010سنة % 11,4 عوض 2011سنة % 7تعرف التجارة الدولية نموا بنسبة 
سنة % 6,1 مقابل 2011سنة % 4,6على الطلب العالمي الموجه للمغرب الذي سيرتفع حجمه بمعدل 

2010.  

 دوالرا للبرميل الواحد 77 تراوح متوسط سعر النفط الخام نحو  فقد،األوليةسعر المواد أما فيما يخص 
لطاقة تباطؤ النمو في ل  العالميةوكالة ال تتوقع،2011 بالنسبة لسنةأما . 2010 من سنة غشت يناير ومابين

 فعاليةتحسين كذلك بسبب الطلب العالمي على النفط بسبب االعتدال المتوقع في نمو االقتصاد العالمي و
عرض  الوفرةومعتدل، النظرا للطلب ف.  االقتصاديةاستخدام الطاقة في بلدان منظمة التعاون والتنمية

 دوالرا 78 في حدود 2011 أفق سنة نسبيا في ا النفط مستقرسعرظل يس مستويات المخزونوارتفاع 
  .، مع استبعاد أية موجة من المضارباتللبرميل

 دوالر مقابل االورو 1,3يستقر في حدود س إذ على مدى أفق التوقعات،ا تغير لن يعرف سعر الصرف و
  .ضاربة في سعر الصرف، هذا إذا تم استبعاد أية م2011سنة 

، مع تقوية 2011 مليون قنطار كمحصول زراعي للحبوب خالل سنة 70 وقد تم اعتماد فرضية 
المحاصيل األخرى بما فيها قطاع الماشية، مع العلم أن مساهمة زراعة الحبوب في القيمة المضافة 

 %.30الفالحية ال تتجاوز 
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  2011التوقعات االقتصادية الوطنية لسنة  .2.3

 على الصعيد العالمي لنشاط االقتصاديانتعاش ابفضل  ه االقتصاد الوطني نموأن يواصلالمتوقع  نم
كذلك بفضل لمغرب، إلى جانب استمرار دينامية الصناعات المختلفة، ولموجه الوأثره على الطلب العالمي 

 بأسعار السنة ،%5لهذا يتوقع أن يسجل االقتصاد الوطني نموا بمعدل .  القطاعيةاتخططمالمختلف 
 جراء التأثير المشترك للزيادة في الناتج الداخلي الخام غير الفالحي 2010 سنة %4الفارطة، مقابل 

  %.0,5، وكذا ارتفاع القيمة المضافة الفالحية بنسبة %5,6بمعدل 

م  الموسفخالل.  الفالحيةالمدخالتعلى مستوى الظروف المواتية من المقبل الموسم الفالحي تفيد يسوس
القطاع الزراعي  معدل المكننة في ، ووصل مليون قنطار1,1مخزونات الحبوب فالحي الحالي ناهزت ال

وبزيادة  حبوب قنطار من ال مليون70 إنتاج  فرضيةفعلى اعتبار. من مبيعات الجرارات %50إلى 
 المضافة أن ترتفع القيمةمن المتوقع  ،2011 خالل سنة% 5 بنسبة ا الماشيةذوك ،المحاصيل األخرى

  .2010فالحي الموسم ال خالل %5,1 مقابل انخفاض بنسبة %0,5الفالحية بنسبة 

 : ومن بينها ، األخضرمخطط المغربفي إطار ها  اتخاذمن التدابير المهمة التي تمهذه األنشطة وستستفيد 
، ...)ونالحبوب والدواجن والزيت(قطاعات زراعية مختلفة ب للنهوض المبرمة "برامج-عقود"دينامية 

تعزيز تمويل كذا عالية، ومضافة قيمة  إلى إنتاج ذو  تحويل األراضي من إنتاج الحبوبومواصلة عملية
  .القطاع

ومن شأن هذه التطورات  .لي وتعزيز نمو الصادراتداخالطلب البارتفاع وتيرة  2011 كما ستتميز سنة
ارتفاعا ية فالحألنشطة غير اللمضافة ل ستسجل القيمة اوهكذا، .أن تؤثر إيجابا على نشاط فروع مختلفة

  . 2011خالل  %5,4بنسبة 

، نتيجة التحسن الذي عرفته 2010سنة % 5,5بعد  %5 بنسبة  نموا القطاع الثانيسجلالمتوقع أن ي ومن
معدنية، والتي تمثل في المتوسط نشطة الستسجل القيمة المضافة لأل ،وهكذا. مجمل القطاعات االقتصادية

هذه  حيث ستستفيد. 2010سنة % 10مقابل % 11,5، ارتفاعا بنسبة المضافة لي القيمةمن إجما% 2,9
لزيادة للمكتب الشريف للفوسفاط باجديدة ال ا من اإلستراتيجية، وكذاإلضافياألنشطة من الطلب الخارجي 

يات جديدة  وباستخدام تقنيات استخراج جديدة وعمل، واألسمدةء والكيميامناجمفي ال اإلنتاجية من قدراته
  .لتصنيع األسمدة

 من إجمالي القيمة %16,5التي تمثل في المتوسط  ،لصناعات التحويليةوسترتفع القيمة المضافة ل
  واأللبسة، النسيج قطاعإلعادة هيكلةات السلطات العمومية جهود ممع االستفادة من% 3,6المضافة، بنسبة 

   .الخدماتترحيل  االلكترونيات، وتشجيع نشاطنشاط  وتعزيز ناولة في قطاع السيارات،وتطوير صناعة الم

 ، من إجمالي القيمة المضافة%5,7ل في المتوسط ثالبناء واألشغال العمومية، والذي يم سيسجل قطاعو
 وتعبئة ،"السكن االجتماعي"وبرامج ، وميتعزيز برامج االستثمار العم، وذلك بفضل %7,6 ا بنسبةنمو
  .لضريبية واإلعفاءات اموميالععقار ال

،  من إجمالي القيمة المضافة%2,9  في المتوسطلثمي يذوالالكهرباء، ء و قطاع الماوستتزايد وتيرة نمو
مخطط   الوطني، وإستراتيجيةدينامية النشاط االقتصادي، بفضل 2010سنة  %5مقابل  %6,5بنسبة 

استخدام الطاقة، طرق تعزيز قدرات العرض، وتحسين  إلى تهدف والتي اإلجراءات ذات األولوية
 للجوء إلى وا، الرياح والطاقة المائيةالرفع من حصة استخدامالمتاحة، والغاز االستغالل األمثل لموارد و
  .يمتوسط  األوروربط البينيال
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تطور ، مستفيدة من ال2010سنة  %5مقابل % 5,6ويتوقع أن تعرف أنشطة القطاع الثالث نموا بنسبة 
كما سترتفع . والثاني، وكذا من انتعاش الطلب سواء الداخلي أو الخارجيالملحوظ في القطاعين األول 

 من إجمالي %3  في المتوسطي يمثلذوالالقيمة المضافة لقطاع البريد والمواصالت السلكية والالسلكية، 
انخفاض أسعار الربط البيني بين   مستفيدا من2010سنة  %6,2مقابل  %5,3، بنسبة القيمة المضافة

 ذنفيالتحيز ا" مجموعة وانا "ودخول االتصاالت،  مرتقب من طرف الوكالة الوطنية لتقنينال هاتفمشغلي ال
  . لهذه السوقة جديدحيوية التي أعطتو

من إجمالي القيمة  %2,5  في المتوسطي يمثلذ، والقطاع الفنادق والمطاعميعرف ومن المتوقع أن 
العالمي االقتصادي النمو في  نتعاشيجة اال، نت2010سنة % 6,1 عوض %6,3، نموا بنسبة المضافة

 بالجديدة وافتتاح محطة موغادور "مازاغان"و "ميديتيرانياالسعيدية "ا بفضل مشاريع ذك و،والسياحة الدولية
  .العرائشبلصويرة وليكسوس با

، نموا بنسبة من إجمالي القيمة المضافة %4,2  في المتوسطي يمثلذوالالنقل، قطاع  أنشطة ستسجلو
 وانتعاش فالحية اإليجابي لتعزيز األنشطة غير ال، مستفيدا من التأثير2010سنة % 5,5 مقابل 5,9%

ستفيد أيضا كما سي. التجارة الطرقية تحسن نشاط ميناء طنجة المتوسطي ووكذلك من ،التجارة الخارجية
  .مهنيي نقل البضائع بين الدولة و"عقد برنامج" إبرام من

من إجمالي القيمة  %12,7  في المتوسطي يمثلذوالة القطاع التجاري، كما يتوقع أن تعرف أنشط
 نتيجة الرتفاع المداخيل ة، بفضل االنعكاسات اإليجابي2010في  %4,5، بعد %4,6 نموا بنسبة ،المضافة
   . جيدفالحي موسم

  تطور عناصر الطلب

االقتصادي،  النمو دعمرية،  استهالك األسر، باألسعار الجاواصلعلى مستوى عناصر الطلب الداخلي، سي
إلى و، شغل دينامية سوق الإلى هذا التحسن رجعوي. 2010سنة % 7,2بعد % 7,9 حيث سيرتفع بنسبة

  %).2(انتعاش تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج وكذلك إلى التحكم في نسبة التضخم 

وهكذا، سيرتفع التكوين الخام . خاص العمومي والراالستثمايستفيد من دينامية  فسأما فيما يخص االستثمار،
 نقطة 2,9 نقطة مقابل 3,3مساهما بذلك بحوالي  2010سنة % 9,5بعد % 10,3للرأسمال الثابت بنسبة 

  .2010سنة % 34,8مقابل % 34,5إلى فسيصل معدل االستثمار الخام أما . 2010سنة 

 2010سنة % 19,2 بعد 2011 سنة% 11,8من المتوقع أن تتحسن الصادرات اإلجمالية للسلع بنسبة و
سترتفع قيمة صادرات كما . وتعزيز األنشطة اإلنتاجيةالموجه للمغرب، بفضل انتعاش الطلب العالمي 

 مستفيدة من تعزيز نشاط قطاع ، مليار درهم36,2 لتبلغ% 12,4منتجات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 
 وسترتفع .ا من انتعاش االقتصاد العالميذوكنامية، النمو في الدول الاستقرار الفوسفاط ومشتقاته ومن 

فيما و. 2010سنة % 8,6بعد % 11,6بنسبة الصادرات، خارج مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، 
  .2010سنة % 12,1بعد % 11,4ع أن تسجل ارتفاعا بنسبة ق فمن المتو،عالسليخص واردات 

سنة  %21 بعد ،ن الناتج الداخلي الخامم% 21,8هذه التطورات عجزا تجاريا يقدر بحوالي سينتج عن و
 مداخيل األسفار وستسجل. 2010سنة  %55,2 بعد %57,5 سيصل معدل االنفتاح إلى .2010

في حين . على التوالي% 11,5و% 11,7 إيجابيا في حدود ارتفاعاوتحويالت المغاربة المقيمين بالخارج 
 ، نتيجةمن الناتج الداخلي الخام% 11,1يقارب ميزان المبادالت التجارية للسلع والخدمات عجزا سيسجل 

 وإلى ،2010سنة % 10,4بعد % 11,3السلع والخدمات بنسبة من واردات الالتأثير المزدوج الرتفاع 
  .2010سنة % 12,9بعد % 11,4السلع والخدمات بنسبة من صادرات الارتفاع 
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. 2010سنة % 6,5 بعد 2011سنة % 7,8 المتاح ليصل إلى خامومن المتوقع أن يرتفع الدخل الوطني ال
من الناتج الداخلي الخام سنة % 30,6ومن جهته، سيعرف االدخار الوطني الخام ارتفاعا يصل إلى 

من الناتج الداخلي % 34,5 االستثمار الخام الذي من المتوقع أن يشكل من معدلأقل معدل  وهو ،2011
% 3,9 حواليالقتصاد الوطني بالنسبة لت التمويل  حاجياتسجل س،هذه التطورات المرتقبةووفقا ل. الخام

  .2010 نقطة مقارنة مع سنة 0,3 أي بتحسن قد يصل إلىمن الناتج الداخلي الخام، 

   ميزاناتيةال والجمركية والسياسات الجبائيةتدابير  .3.3

اعات على القطاألزمة االقتصادية العالمية تأثير  2010 و2009  سنتي بينموميةيعكس تطور المالية الع
 الضغط الناجم من للحدالتدابير المتخذة و الضريبية اإلصالحاتتأثير الموجهة نحو التصدير من جهة، و

   . من جهة أخرىالنفط والغازأسعار عن تقلبات األسعار الدولية بما في ذلك 

دي عن وهكذا، اتخذت الحكومة قرارات مهمة وتدابير فورية لدعم تمويل االقتصاد وتحفيز النشاط االقتصا
طريق جهد إضافي فيما يخص االستثمار ودعم القدرة الشرائية، باإلضافة إلى عدة تدابير لدعم القطاعات 

 .أكثر باألزمة المتأثرة

وسيساهم النهج المتبع في السياسة الجبائية والميزاناتية في مواصلة اإلصالحات ودعم وتيرة الجهود 
  .ذبية المغرب مع ضمان نجاعة أكبر للنفقات العموميةالمبذولة لتحديث االقتصاد الوطني وتعزيز جا

   الفعالية وتقليص التكاليفضمان: التدابير الجبائية والجمركية  .1.3.3

 في تخفيض العبء الضريبي على األشخاص 2010 و2007ساهمت التدابير التي تم اتخاذها بين سنتي 
ويشكل . واالجتماعي لفائدة دعم التشغيلالذاتيين والمعنويين، األمر الذي أدى إلى انخفاض الركن الجبائي 

 خطوة جديدة في عملية توسيع الوعاء الضريبي، وتشجيع تعبئة االدخار 2011مشروع قانون المالية لسنة 
وفي هذا االتجاه، تتمثل أهم التدابير المقترحة في هذا . وجاذبية القطب المالي الجديد للدار البيضاء

على المقاوالت الصغرى وإدماج القطاع غير المهيكل وتحفيز المشروع في تخفيض العبء الجبائي 
 اتخاذ تدابير 2011يتوخى مشروع قانون المالية لسنةو. مالي بالدارالبيضاءالشركات العاملة في القطب ال

  .لتعبئة االدخار

  تدابير لصالح المقاوالت الصغيرة

من أجل تحسين مناخ األعمال وتشجيع  و،نظرا ألهمية المقاوالت الصغيرة في النسيج االقتصادي الوطني
 %15وتشجيع خلق فرص الشغل، تم اقتراح معدل مخفض يساوي  المقاوالت على المزيد في الشفافية

  مليون3يطبق على هذه الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات والتي تحقق رقم معامالت يقل عن 
ما ال يقل عن منصب شغل واحد كل سنة على وسيتعهد المستفيدون من هذا المعدل المخفض بخلق . درهم

  .مدى ثالث سنوات انطالقا من سنة الخضوع لهذا النظام الضريبي

 تدابير تحفيزية لفائدة شركات المركز المالي للدار البيضاء
 فيما يتعلق بالخدمات المالية ،لدعم طموح المغرب في جعل الدار البيضاء مركزا ماليا جهويا ودوليا

كون على نفس وتيرة التقدم المحرز، تم إدراج مجموعة من التدابير المختلفة في قانون المالية  ولت،الدولية
وفي هذا الصدد، تم اقتراح إحداث نظام لدعم .  وذلك لتحسين جاذبية المغرب لالستثمارات2011

فيد تلك وهكذا، يقترح أن تست. الشركات التي تحمل ترخيصا للعمل داخل المركز المالي للدار البيضاء
الشركات المرخص لها من قبل سلطات المركز المالي للدار البيضاء، من اإلعفاء الكامل من الضريبة 

 . بعد هذه الفترة%8,75على الشركات خالل السنوات الخمس األولى وتطبيق نسبة مخفضة تساوي 
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  تدابير من أجل تشجيع تعبئة االدخار

 تساير دينامية تسارع االستثمار في السنوات األخيرة، فقد تم نظرا لكون وتيرة تعبئة االدخار المحلي ال
 تتعلق بتشجيع تعبئة االدخار وتنشيط 2011إدراج مجموعة من تدابير اإلعفاء في قانون المالية لسنة 

ويتعلق األمر باإلعفاء الكلي، وفق بعض الشروط، لمداخيل . عمليات البورصة وتشجيع الولوج إلى الملكية
مخطط ادخار ( وفوائد ادخار السكن مساميل المنقولة المحققة في إطار مخطط ادخار األسهوأرباح الر

  .والفوائد المستخلصة من مخطط ادخار التكوين) السكن

  تدابير مكافحة القطاع غير المهيكل

 شغلخلق فرص الفيما يتعلق بخصوصا على الصعيد االجتماعي، ما ايلعب دورا ه كونهباإلضافة إلى 
سيؤدي إلى عصرنة المقاوالت في االقتصاد الوطني مهيكل ال القطاع غيرن إدماج إ، فن الفقروالحد م

   .ادماجنأداء واليصبح أكثر  وتنويع النسيج اإلنتاجي الوطني

االندماج في النسيج االقتصادي والتكيف مع متطلبات على  مهيكلغير الملزمي القطاع بغية تشجيع و
باإلجراءات التالية التي  2011أتى مشروع القانون المالي لسنة ، تنافسيةالت كراهاإاالقتصادية وتحوالت ال

  : 2012-2011لفترة تهم ا

  ؛الملزمينتحديد عملية قبل ما  عمليات المنجزةوال لودخإخضاع العدم  •

   ؛...والتصدير) zoning(المناطق ضريبة على الدخل المتعلقة بالدخول المرتبطة بتقسيم اإلعفاء من ال •

بيع عند على الهامش اإلجمالي المحقق الذي يرتكز القيمة المضافة على ضريبة أداء الط تبسي •
  .المخزون

  يصالح الجمركاإل

 في إطارالكامل المقرر تحرير الجمركي اليتزامن مع  الذي 2012في أفق   مفرطضريبيفارق تجنب ل
 ، لفائدة جهة أخرىتحويل التجارة فاديتل المغرب واالتحاد األوروبي، وبالتالي  ما بين الشراكةيةاتفاق

قصى معدل أإلى  والذي سوف يؤدي مستقبال 2011سنة  يصالح الجمركلإلالتدريجي سيتواصل التنفيذ 
إلى المعدل هذا  ينتقلهكذا، سو. المشتركمعدل الوالمعدل التفضيلي بين ما % 10قدره وفارق % 25قدره 

  .2011سنة % 30

وتنويع  الوطني ي اإلنتاجالنسيجاستجابة ومرونة  هم في تحسيناسيأنه أن  من شا هيكلياإلجراءيعتبر هذا و
الشركاء مع مبادالت التجارية للاالقتصاد الوطني تبعية من سيساهم كذلك في الحد كما . همداداتإمصادر 

  .حربادل أو تشراكة اتفاقيات معهم تربطنا الذين 

  يةاتتدابير الميزانال .2.3.3

إلى ، تي شرع في تنفيذهاباإلضافة إلى مواصلة اإلصالحات ال ،2011نة سمشروع قانون المالية ليطمح 
 وإصالح صندوق وميوتشجيع االستثمار العملنفقات ترشيد ا هداف بما في ذلكتحقيق مجموعة من األ

  . طبقات المعوزةاستهداف أفضل للمقاصة من أجل ال

إلى درهم  مليار 84من  انتقلت التية ومي وتيرة االستثمارات العمت، تسارع2007 سنةمن وابتداء 
سيتعزز  الهيكلية والسياسات القطاعية، وفي أفق مواكبة اإلصالحات. 2011سنة  مليار درهم 167,3

المردودية األولوية للمشاريع ذات  ، مع إعطاء2011 في مشروع قانون المالية يجهود الدولة االستثمارم
  . عاليةالجتماعية القتصادية وااال
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وتعطى . وراش المقررةع مختلف األيتسرإلى العمل على  2011لسنة قانون المالي المشروع ويسعى 
 الالمركزية وعدم ةواصليتم العمل على موس. ات الملكيةلتوجيهلاألولوية إلصالح القضاء واإلدارة وفقا 

قانون ل امشروعسيدعم باإلضافة إلى ذلك، . وتطوير اإلدارة اإللكترونيةمساطر ال كذلك تبسيطوالتركيز 
جديدة للطاقة ال واإلستراتيجيةالصناعي االنطالق ط مخطخضر و األطخطمالبشدة  2011  لسنةالمالي
   .التكنولوجي طور، والسياسات البيئية والتءوالما

 باتخاذ العديد من التدابير لصالح القطاعات 2011يتميز مشروع القانون المالي ،  وموازاة مع ذلك
االجتماعي، السيما سكن والصحة والكوين والتربية للت  يعطي اهتماما خاصاه فإن،مثومن . االجتماعية

  .صفيح دونبرنامج مدن ب كما يهتم أيضا بمواصلة ،المنخفضةتكلفة ذو الالسكن 

النظام  إدراكا ألوجه القصور فيو .مليار درهم 17  ستبلغ تكلفة المقاصةدعم القدرة الشرائية للمواطنينول
من خالل لعملية اه هذتتعزز وس. مختلفة مبادراتعبر استهداف األسر الفقيرة وع في فقد تم الشرالحالي، 
 لنظام تدريجيالتعميم الالتعليم وللولوج إلى من خالل المساعدة االجتماعية  لفقراءة لدعم االمباشرالتقوية 

تم ي تالماعية االجتالتغطية يأتي كتكميل لمنظومة ي ذ، ال"RAMED"المساعدة الطبية لفائدة المعوزين 
  . (AMO)الشروع فيها بتطبيق نظام التغطية الصحية اإلجبارية 

  562011والنفقات العمومية برسم السنة المالية وارد  الموقعاتت  .4.3

 على المالية العمومية رساءمن إ 2011  لسنةماليال ستمكن خيارات السياسة المالية المقررة في القانون
 التي  رغم الظرفية الصعبة المرتبطة باألزمة المالية العالميةوسط على المدى المتمالءمةمسار أكثر 

تأثير إصالح الضرائب المباشرة على ى باإلضافة إلهذا . ينت الماضيسنتينالخالل  وطنيميزت االقتصاد ال
 .موارد الجبائيةتطور ال

 الضرائبتوى كافة مسع وتيرة النشاط االقتصادي إلى آثار إيجابية على ريسيؤدي تسفمن جانب الموارد، 
والمرتبطة بخيار الحكومة  2010 و2009 سنتي وذلك بفضل التعديالت التي اتخذت 2011 سنة والرسوم

من  موارد الجبائية االقتصادية على اللظرفيةر ايأثوبت،  من جهة الشرائيةالقدرةالستثمار وتحسين ادعم ل
  .جهة أخرى

 سنة من الناتج الداخلي الخام نقطة 1,3ف انخفاضا بنحو وفيما يخص النفقات العادية، من المنتظر أن تعر
ويندرج هذا االنخفاض في ظرفية .  نتيجة التحكم في نمط تدبير مصالح اإلدارة2010 مقارنة مع 2011

تتسم بالتزام السلطات العمومية بالمحافظة على مستوى مجهود االستثمار العمومي من أجل مواكبة 
  .السياسات القطاعيةاإلصالحات البنيوية وتفعيل 

  الموارد المالية .1.4.3

دون احتساب حصة الجماعات المحلية من  ،2011 سنة  مليار درهم172,3 العاديةوارد ستناهز الم
 %5,9 ارتفاعا بنسبة ، مسجلة بذلك وموارد الحسابات الخاصة للخزينةالضريبة على القيمة المضافة

آلفاق المستقبلية للنشاط االقتصادي  والمرتبطة با2010قانون المالي لمقارنة مع التقديرات المحينة ل
  .جبائيةغير الموارد للوالمساهمة اإليجابية 

                                                 
 

 باحتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الطرقي الخاص 56
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 لفترةخالل اأهم المؤشرات الماكرواقتصادية تجاوزت نمو نمو معدالت الجبائية وارد  المسجلتوقد 
 سنة 0,3-و 2009 سنة 1,4- (انخفض لتصبح سالبة  قدمرونةالغير أن مستوى هذه . 2006-2008
انوني ق تنفيذ صاحبتالتي الصعبة االقتصادية  يةلظرفا نتيجة مع انخفاض الموارد الجبائية  ارتباطا)2010
مرونة تسجل هذه ال ويتوقع أن. اإلصالح الضريبيهذا باإلضافة إلى تأثير  ،2010 و2009لسنتي المالية 
 %7,1 مقابل %5,7 بنسبة الموارد الجبائية  يتوقع أن تتحسن، حيث0,8تحسنا بحوالي  2011سنة 

  .للنشاط االقتصادي باألسعار الجارية

  الضرائب المباشرة

مقارنة مع % 7,8بنسبة  ضافانخامسجلة بذلك  مليار درهم، 68,6بنحو الضرائب المباشرة قدرت 
 من %43,4 من الناتج الداخلي الخام و%8,2ويمثل هذا المبلغ . 2010المعطيات المحينة لقانون المالية 

الضريبة على الشركات وارد مل األداء الجيد باألساس إلى ارتفاعهاويعود . الجبائيةوارد وع الممجم
  . على التوالي درهمارملي 2,1ودرهم  مليار 2,6 الضريبة على الدخل بحواليو

 %7,2 بذلك ارتفاعا بنسبة لتسجل مليار درهم، 39,2الضريبة على الشركات بلغ  أن تالمتوقعومن 
االرتفاع تطورا نحو  كما ستعرف. من الناتج الداخلي الخام% 4,7 لتمثلو 2010ستواها سنة مقارنة مع م

 ساهمت بقدر كبير قوة تركيز موارد الضريبة .2010 و2009 تيسنعرفته خالل بعد االنخفاض الذي 
على الشركات في هذا االنخفاض حيث ساهم كل من المكتب الشريف للفوسفاط واتصاالت المغرب وبنك 

  .2008 في مجموع موارد الضريبة على الشركات لسنة %25لمغرب وصندوق اإليداع والتدبير بنسبة ا

 %3,2أي ما يعادل  2011سنة   مليار درهم26,8حوالي الضريبة على الدخل رد اومويرتقب أن تبلغ 
عين  بتطورهذا الخذ ويأ. 2010مقارنة مع  %8,6ارتفاعا بنسبة   بذلكمسجلة من الناتج الداخلي الخام،

جور وكذا األ  مداخيلوتحسن خالل السنوات األخيرة صالح هذه الضريبةاألثر الهيكلي إل االعتبار
  .ل األخرى الناجمة عن األرباح المحققة على مستوى القطاع العقاري ودينامية سوق البورصةيخادمال

  الضرائب غير المباشرة

 ارتفاعا  بذلك، مسجلة2011 خالل سنة ار درهمملي 67,7 حواليبالضرائب غير المباشرة وارد مقدر ت
 46,9الضريبة على القيمة المضافة وارد ستبلغ مومن بين هذه الموارد، . 2010مقارنة مع % 5بنسبة 

الضريبة على القيمة المضافة الداخلية موارد ارتفاع  ناتجة عن %5,9بنسبة مليار درهم، أي بزيادة 
  .مليار درهم 1,4بقيمة يبة على القيمة المضافة عند االستيراد الضر وموارد  درهم مليار1,2بحوالي 

% 2,4 أي ما يمثل  مليار درهم19,9  لتبلغ%6,5بنسبة ستتزايد الضريبة على القيمة المضافة الداخلية و
 ثاراآلإلى  وستهالك األسرال  المرتقب إلى األداء الجيداالرتفاعويعزى هذا . من الناتج الداخلي الخام

 بعين االعتبار التحوالت التي ييموال يأخذ هذا التق. مؤخراإلصالحات التي شرع في تنفيذها ل مةالمتراك
  .يمكن أن تطرأ على وتيرة استرداد الضريبة على القيمة المضافة

بزيادة قدرها  أي  درهم مليار27ند االستيراد القيمة المضافة ععلى ضريبة تبلغ موارد ال، سامن جانبه
متطلبات ارتباطا ب 2011ميز سنة سيي ذتدريجي للواردات الالنتعاش ال أساسا إلى اويرجع ذلك% 5,5

  . تنمية القطاع اإلنتاجي الوطني

مع مقارنة % 3 مليار درهم، أي بزيادة 20,8 بحوالي االستهالك الداخلية على ضرائبموارد الوتقدر 
الداخلية الضرائب المنتظر أن ترتفع من و%. 2,5ستشكل ، داخلي الخامالناتج الونسبة إلى . فارطةالسنة ال

  .  مليار درهم7,1لتستقر في حدود % 2,5على استهالك التبغ بنسبة 

بزيادة  أي  مليار درهم12,3 نفطيةستهالك المنتجات الاعلى الداخلية الضرائب ستبلغ موارد من جانبها، 
  وإعادة تكوينةستهلكمات الكميالالمبلغ على تطور تحقيق هذا يتوقف و  .2010مقارنة مع سنة % 2,8

  . مليار درهم 1,4ستهالك االعلى الداخلية لضرائب لاألخرى تبلغ الموارد ومن المتوقع أن . االحتياطات
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  األخرى موارد ال

 بنسبة 2010سنة مقارنة مع ، تراجعا  مليار درهم11,2بمبلغ تقدر ، التي  الرسوم الجمركيةستعرف
مستوى مقارنة مع ال بانخفاض طفيف  أي2011سنة % 7,1لجبائية الموارد افي تبلغ حصتها سو%. 5,7
لواردات لأثر النمو المتوقع الجمركية على  ةأثر إصالح التعريفسيغلب بذلك و%). 8 (2010محقق سنة ال

  . 2011سنة 

مقارنة مع % 10,2 قدرها بزيادةأي  مليار درهم 10,6تبلغ ، فسالتنبرالتسجيل وأما فيما يخص واجبات 
  .النشاط االقتصادي مقارنة مع 1,4تصل إلى مرونة و ما يشكل ، وه2010

أو درهم مليار  14,2جبائية دون احتساب عائدات الخوصصة، يتوقع أن تبلغ غير الموارد البخصوص 
ومن بين هذه الموارد، ستعرف موارد . %8,2رتفاعا بنسبة اوستعرف  موارد العاديةمن إجمالي ال% 8,2

أما .  مليار درهم10,2مقارنة مع السنة الفارطة لتستقر في حدود % 13,1 بنسبة  ارتفاعااالحتكارات
 مقارنة  درهم مليون116قدره بانخفاض أي  مليار درهم 3,9 بنحو تقدرفقد  األخرى، مواردبالنسبة لل

   .2010مع 

   النفقات العمومية .2.4.3

خصوصا  النفقات العموميةى  علاتالضغوطتتفاقم مكن أن من الم ات المبذولة،جهودمعلى الرغم من ال
 كما يحتمل أن .والسياسات القطاعيةبنيوية  اإلصالحات الواكبةمعلق بمتطلبات  عوامل داخلية تتبسبب

 األسعار العالمية للنفط وغاز مخاوف حول تقلباتاليكون مصدر التأثير مرتبط بعوامل خارجية مرتبطة ب
زيادة في لل لتي تعرفها الموارد الجبائية والهامش المتاحالحديثة ا اتبالنظر إلى التطورو. البوتان والقمح

ا  وتحسين فعاليتهوميةالعم نمو بعض مكونات النفقاتالتحكم في ، أصبح من الضروري يةنوديممستوى ال
  . لمواردفي مجال توظيف ا ةخيارات دقيقمما يتوجب معه نهج 

خاصة التدبير الميزاناتي  راهنة،حات ال ألن اإلصالسياقهذا الفي  2011مشروع قانون المالية ويندرج 
حكامة يارات في ظل تخاالستمكن من ترشيد المتوسط، نفقات على المدى إطار الالمرتكز على النتائج و

  .ةوميلمالية العمل ةجديد

% 0,5 قدرها  طفيفة، مما يمثل زيادة2011سنة درهم مليار  163,9عادية النفقات الوينتظر أن تبلغ 
قدره  داخلي الخام أي بنقصمن الناتج ال% 19,6خفض هذه النفقات إلى ستنوبالتالي  2010مع مقارنة 

  .المحين 2010لسنة قانون المالي البالمقارنة مع داخلي الخام  نقطة من الناتج ال1,3

. 2010مقارنة مع % 6,2بزيادة رهم أي  مليار د129رب االسلع والخدمات ما يقتبلغ نفقات وسوف 
من الناتج % 10,3ما يعادل أو % 66,7السلع والخدمات ضمن نفقات  الموظفين جوروسوف تبلغ حصة أ

  . 2010سنة المستوى المسجل وهو نفس ، داخلي الخامال

على الخصوص، تأثير خلق المناصب  ،يعكسمما % 7 بزيادة  أيدرهممليار  86األجور وستبلغ نفقات 
السلع والخدمات وستبلغ نفقات . ي الدرجات والرتبكالترقيات فالمعايير األساسية المالية وتأثير بعض 

سنة % 11,9بنسبة  بعد انخفاض حاد 2011سنة % 4,7زيادة قدرها  أي ب درهم مليار43األخرى 
2010 .  

% 6,9 بزيادة أي داخلي الخاممن الناتج ال% 2,3 أو ما يعادل  مليار درهم19 فوائد الدينستبلغ كلفة و
بنسبة داخلي انخفاض عبء فوائد الدين الكلفة إلى  الههذفي زيادة  في الويرجع السبب. 2010مع مقارنة 

  %. 42,8بنسبة لدين الخارجي رتفاع فوائد اوا% 1,3

، ممثلة  مليار درهم17مستوى ) األسعاربما في ذلك صندوق دعم (تبلغ كلفة المقاصة ومن المتوقع أن 
  .داخلي الخامالناتج ال من %2بذلك 
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سلطات العزم  2011المالي لسنة قانون المشروع ترجم ميزانية العامة للدولة، يالار استثموفيما يتعلق ب
 48,1سيتم استثمار ، وفي هذا الصدد. دعم النشاط االقتصاديالرامية إلى ها اتجهودممواصلة العمومية 

  .  المحين2010 مقارنة مع القانون المالي لسنة %21,4مليار درهم أي بارتفاع يناهز 

العمومية لسنة النفقات االستثمارية المفتوحة برسم تجدر اإلشارة إلى أن االعتمادات ة أخرى، ومن ناحي
  .أضعاف استثمار ميزانية الدولة 3أكثر من ما يمثل  ي مليار درهم أ167,3حوالي ب تقدر 2011

   العجز واحتياجات التمويل .3.4.3

الناتج  من %3,5 إلى 2011فقات برسم سيصل عجز الميزانية الناتج عن التطورات المرتقبة للموارد والن
 سنة %16,4 مقابل %61,4وسيتم تمويله باالعتماد على القروض الداخلية في حدود . داخلي الخامال

  .ة وهي السنة التي اتسمت بشروط تمويلية مناسبة للمغرب في السوق الدولي2010

 خاتمـــة
انتعاش بطفرة في االقتصاد العالمي وب في سياق يتسم 2011لسنة قانون المالي الإعداد مشروع  تم

 الوضعية وقد أدخلت هذه.  مثيلااالستقرار المالي لم يسبق لهعدم الخارجية بعد فترة من المبادالت 
 وصخصعلى وجه الة وميالمالية العمتدبير  االقتصادية عموما وات السياسيةنهجمفي عميقة يرات يتغ
 . العموميةاألموالتدبير الشفافية في وتزايد  يةبيلضرموارد افي اليد ازتحسين متونفقات ترشيد الألزمت و

مالية قوية الحكامة التوالرامية إلى  األخيرة التي اتخذها المغرب اتصالحاإلتسمح س، من جهة أخرىو
تعلق يو. للماليةالتنظيمي في القانون وذلك بعد أن يتم اعتمادها ة وميالمالية العموضعية تعزيز في لدولة ل

 النفقاتمراقبة  ة وإصالحللنفقالتدبير المندمج نظام اعتماد والمتعددة السنوات برمجة الميزانية باألمر 
 .المحليةللدولة والجماعات الضريبي  النظام  وإصالحوميةالعم

شرطا مهما للنمو االقتصادي المستدام، الذي يعد ستقرار االقتصادي الكلي، سيرتكز اال ،وعالوة على ذلك
وهذا يتطلب مواصلة . ة والشروط العامة لتمويل االقتصادوميالمالية العمعلى التحكم في إلى حد كبير 

حسين توذلك من أجل  ترشيد المواردالنفقات والرامية إلى التحكم في في السنوات األخيرة ولة ذالمبالجهود 
 . للبالدالتنمية االقتصادية واالجتماعيةهوامش التحكم المالية لخدمة 

 ات المؤدية إلىسارع وتيرة التغيروستت. دالتحديث الشامل للبالمسارات  ت تعزز،إلصالحاتهذه اوبفضل 
  .اإلصالحافر مختلف أوراش ظعبر تالتقدم 
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   عـــامةخاتمـــة

 عليها النموذج التنموي للمغرب من تدعيم نموه وقدرته على الصمود، ينبنيمكنت األسس المتجددة التي  
  .لتقلبات الظرفية العالمية األكثر عرضة لمصدرة قطاعاته امن خاللوذلك 

 سنة %5فقد أبدى االقتصاد الوطني صمودا ملحوظا على الصعيدين الجهوي والدولي بمعدل نمو قارب 
 وذلك بفضل األوراش الكبرى لإلصالحات الهيكلية والقطاعية والمؤسساتية المفتوحة منذ أكثر من ،2009

 2009نجاز باإلجراءات اإلرادية المتخذة في إطار قانوني المالية وقد تعزز هذا اإل. عقد من الزمن
التي تمت مأسستها عبر إنشاء لجنة اليقظة ة بين القطاعين العام والخاص و وكذا بفضل الشراك2010و

 برفع تصنيف المغرب إلى 2010لقي هذا الصمود استحسان شركائنا وتوج في مارس  و.اإلستراتيجية
.  األوربيين، في الوقت الذي تراجع فيه تصنيف العديد من شركائنا« Investment Grade » مرتبة

ما قبل ها ل حيث استعادت القطاعات المحركة دينامية، خروجا نسبيا من األزمة2010وهكذا، عرفت سنة 
  .األزمة

هناك إشكاليات أساسية مطروحة تتعلق الزالت  سنة االنتعاش االقتصادي، 2010وإذا كانت سنة 
اطر المرتبطة بالصعوبات التي يواجهها شريكنا األوروبي في التوفيق بين التحكم في عجز الميزانية بالمخ

 وتقلب أسواق ، الذي يعيق االستثمارات المباشرة األجنبية،واإلقالع االقتصادي وبالولوج المحدود للتمويل
   .البورصة والصرف والمواد األولية

 والتي ساعدت األزمة على الهيكليةهشاشة  الاني من بعض مواطن الوطني يعاإلنتاجينسيجنا زال ي الو
 واألسواق  أساسا بضعف تنوع الصادرات المغربيةيرتبطاألمر و.  ساهمت في تعميقهاكشفها، بل

   .وتنافسيتها تهامن ضعف إنتاجيالمعرضة للمنافسة الخارجية قطاعات المستهدفة ومعاناة بعض ال

محركات  من خالل تعزيز إنجاز إصالحات هيكليةصلة تسريع و يتطلب رفع هذه التحديات موا
وبرامج البنيات ...)  خاصة الخدمات المالية،الخدماتترحيل والسياحة ومهن المغرب العالمية (التصدير

القطاعات مواصلة تحديث ، دون إغفال أهمية وضرورة )...اللوجستيكوالطاقة (التحتية والشبكات 
 وذلك لتحقيق وتيرة نشاط اقتصادي ،...)التجارة الداخليةوالعقار ولزراعة ا(الموجهة للسوق الداخلية 

  .تتوافق وطموحات النمو والتشغيل في بلدنا

 اإلستراتيجيات القطاعية شرطا أساسيا لضمان  مكوناتويعد التكامل والتفاعل اإليجابي بين مختلف
  .  من أجل نمو مستدامدة الواعها ونجاح االستثمارات المبرمجة في مختلف القطاعاتعتنجا

ففي ظل الوضعية الراهنة، المتميزة بتقلص القدرة التمويلية وبضرورة رفع مستوى االستثمار من أجل 
تنمية مستدامة، يتحتم تعبئة متزايدة لالدخار الوطني، وذلك بهدف وضع خطة تمويل سليمة تنبني على 

فإن القطاع المالي مدعو وفي هذا الصدد، . دولةمستوى مديونية ال يفوق قدرة تحمل الميزانية العامة لل
  . تعبئة االدخار خاصة على المدى الطويلللعب دور جوهري في

 .ذلك لسببينستوى الحالي للمديونية واختيارا ناجعا بالنظر للملجوء إلى السوق الدولية للرساميل يعتبر الو
المغرب منذ أكثر من عشر سنوات مع  في كونه يكافئ مجهود اإلصالحات التي يقوم بها همايتجلى أول

 من مساهمة االدخار االستفادةيتجلى الثاني في كونه يفتح لبالدنا إمكانية  و. ثقة المجتمع الدولي بهتعزيز
ما وهذا  ،العالمي في تمويل مشاريعها الكبرى المهيكلة والتي ستمكنها من لعب دور طالئعي في المنطقة

 .في السوق المالية العالميةبشروط تفضيلية  األخيركتتاب االفي المغرب  نجاح يزكيه
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 من خالل  النفقات العموميةنجاعة كذلك بتحسين ا رهين مواصلة ورش اإلصالحات نجاح خيارظلوي
محاربة الفقر و الثروات نمية من حيث تالمرسومةهداف األعمومية لتحقيق السياسات استهداف أمثل لل

 . للتنمية تحقيق أهداف األلفيةلمساهمة في مختلف الجهات ل بينفوارقالوتقليص 

كما سيمكن إقرار حكامة أكثر شمولية وانشغاال بالقرب من االستفادة من مشاركة أكبر للجهات في خلق 
  . ، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية في إطار الورش الكبير للجهوية بالنظر لمؤهالتها وإمكاناتهاالثروات

مواطن وستنعكس إيجابا على الحياة اليومية للء جغرافية التنمية البشرية إغنامن  ستمكن هذه الخياراتو 
 في إطار هما الذي يطمح إلينيالحقيقيوالنماء  تحقيق التقدم في مستوى مجهوداته المبذولة وذلك من خالل

  .تضامنية ومواطنة نشيطة
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1- المحيط الدولي
متوسط

2004-992005200620072008200920102011
1.1 - النمو اإلقتصادي (%) 

0,64,84,2-3,74,65,25,32,8العالم

3,52,52,0-0,1-2,42,42,62,1الدول األكثر تقدما في العالم (1)    

2,62,62,3-3,03,12,71,90,0الواليات المتحدة األمريكية

5,22,81,5-1,2-1,21,92,02,4اليابان

4,11,71,5-2,11,73,02,90,5منطقة " األورو"

2,51,61,6-2,22,02,42,30,1فرنسا

0,30,7-3,7-3,73,64,03,60,9إسبانيا

4,73,32,0-1,20,83,42,71,0ألمانيا

3,63,73,1-3,75,96,55,53,0أوروبا الوسطى والشرقية

4,77,83,6-2,98,46,94,70,7تركيا

6,99,510,411,47,76,99,48,4آسيا في طور النمو (2)

5,29,29,79,96,45,79,78,4الهند

4,55,05,37,13,71,17,04,5الفلبين

6,34,05,25,12,30,26,14,5كوريا الجنوبية

8,911,312,714,29,69,110,59,6الصين

1,75,74,0-2,34,75,65,74,3أمريكا الالتينية

0,59,28,58,76,80,97,54,0-األرجنتين

0,27,54,1-2,53,24,06,15,1البرازيل

1,55,06,0-3,35,54,64,63,7الشيلي

2,05,07,16,32,70,84,74,6كولمبيا

6,55,03,9-2,83,24,93,31,5المكسيك

1,56,84,37,58,52,98,55,0-األرغواي

1,30,5-3,3-0,010,39,98,24,8فنزويال

4,35,35,86,05,02,04,15,1منطقة الشرق األوسط

4,24,56,87,17,24,75,35,5مصر

5,28,17,98,57,62,33,44,2األردن

1,63,34,33,53,72,45,04,6المغرب العربي

4,15,12,03,02,42,43,84,0الجزائر

4,03,07,82,75,64,94,05,0المغرب (3)
4,74,05,76,34,53,13,84,8تونس

2.1- نمو الناتج الداخلي الخام للفرد (%) 

3,71,71,8-0,2-1,61,92,32,0الدول األكثر تقدما في العالم (1)    

3,32,11,6-0,5-1,92,11,71,1الواليات المتحدة األمريكية

5,12,02,1-1,1-1,01,92,02,4اليابان

4,50,61,2-1,61,12,42,20,1منطقة " األورو"

4,91,31,9-1,10,83,32,61,4ألمانيا

0,80,6-4,8-0,9-2,61,92,31,9إسبانيا

2,71,01,3-0,2-1,61,21,71,7فرنسا

5,97,98,89,66,95,77,77,7آسيا في طور النمو (2)

2,92,82,9-0,83,74,54,63,1أمريكا الالتينية

0,12,12,4-3,22,62,92,82,3منطقة الشرق األوسط

المصادر:   "آفاق االقتصاد العالمي"،  صندوق النقد الدولي، أكتوبر 2010
  (ت) : تـوقـعـات

(1) هذه المجموعة تضم حسب  تقرير "آفاق االقتصاد العالمي" 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 2009، وتوقعات مديرية الدراسات والتوقعات المالية بالنسبة لسنتي 2010 و2011

توقعات
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1- المحيط الدولي (تابع 1)
متوسط

2004-992005200620072008200920102011
 (%) نمو الطلب الداخلي الكلي -3.1

3,52,51,9-0,6-2,52,52,41,7الدول األكثر تقدما في العالم (1)    
3,63,02,2-1,1-3,33,22,61,3الواليات المتحدة األمريكية

4,01,01,3-1,3-0,91,71,21,3اليابان
3,41,00,9-2,01,92,92,60,4منطقة " األورو"

1,92,51,2-0,50,02,41,31,2ألمانيا
1,10,0-6,0-0,6-4,65,15,24,1إسبانيا
2,41,41,6-2,62,82,73,30,4فرنسا

2,55,33,8-3,73,33,94,61,8اإلقتصاديات المتقدمة األخرى (2)
4.1- نمو التكوين الخام للرأسمال الثابث(%)

13,42,04,9-2,9-2,34,23,41,0الدول األكثر تقدما في العالم (1)    
14,82,26,4-4,5-1,2-3,25,32,5الواليات المتحدة األمريكية

0,44,4-14,0-2,6-1,2-0,83,10,5-اليابان
0,11,6-11,3-0,8-2,33,25,44,6منطقة " األورو"

10,15,93,0-0,50,98,04,72,5-ألمانيا
1,6-6,8-16,0-4,8-6,17,07,24,5إسبانيا
1,91,7-7,1-3,44,44,56,00,5فرنسا

5.1- المبادالت الخارجية

11,011,47,0-6,27,88,97,42,9التجارة العالمية
معدل نموالصادرات من السلع والخدمات (%)

10,811,37,1-6,07,79,27,62,7العالم
14,812,76,0-4,25,99,05,81,5الدول األكثر تقدما في العالم (1)    

9,511,65,9-3,56,79,09,36,0الواليات المتحدة األمريكية
24,126,18,1-6,17,09,78,41,7اليابان

14,410,55,6-5,35,28,86,40,4منطقة " األورو"
14,316,06,9-7,17,713,17,62,5ألمانيا
11,68,64,1-1,1-5,32,56,76,7إسبانيا
12,28,84,0-0,8-3,83,55,02,5فرنسا

11,07,96,0-7,88,810,99,47,1أوروبا الوسطى والشرقية
8,118,813,1-12,617,415,214,26,5آسيا في طور النمو (3)

9,612,95,3-3,510,47,76,03,4أمريكا الالتينية
3,01,06,9-5,85,94,55,73,1منطقة الشرق األوسط

معدل نموالواردات من السلع والخدمات (%)

11,211,56,8-6,47,88,57,23,0العالم
13,411,25,1-0,7-5,56,17,33,3الدول األكثر تقدما في العالم (1)    

13,812,64,6-2,6-6,66,16,12,7الواليات المتحدة األمريكية
16,811,88,6-4,35,84,21,61,0اليابان

12,78,74,1-5,26,08,65,90,3منطقة " األورو"
9,414,95,8-5,16,611,95,03,3ألمانيا
17,84,71,2-5,3-8,07,710,28,0إسبانيا
10,67,33,6-5,46,35,95,70,3فرنسا

17,97,76,6-7,79,413,313,64,4أوروبا الوسطى والشرقية
0,421,013,1-12,512,28,68,96,2آسيا في طور النمو (3)

15,516,66,1-2,710,612,812,57,4أمريكا الالتينية
0,25,16,5-6,712,510,417,717,5منطقة الشرق األوسط

المصادر:   "آفاق االقتصاد العالمي"،  صندوق النقد الدولي، أكتوبر 2010
  (ت) : تـوقـعـات

(1) هذه المجموعة تضم حسب  تقرير "آفاق االقتصاد العالمي" الدول التالية : الواليات المتحدة األمريكية، اليابان، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة 
(2) مجموعة إقتصاديات أخرى متقدمة تضم : أستراليا، قبرص، الدانمارك، هونغ كونغ، إسالندا، "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

توقعات
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1- المحيط الدولي (تابع 2)
متوسط

2004-992005200620072008200920102011

شروط التبادل (سلع وخدمات)

0,1-0,6-1,82,8-1,10,3-1,4-0,1-اإلقتصاديات المتقدمة (1)

0,1-0,6-1,82,8-1,10,3-1,4-0,1الواليات المتحدة األمريكية

1,61,7-5,16,1-0,40,3-2,6-1,3-اليابان

0,2-0,4-1,43,5-1,30,3-0,9-0,2-منطقة " األورو"

4,21,20,4-2,45,02,90,03,4إقتصاديات صاعدة أخرى ودول في طور النمو (2)

12,96,14,6-6,06,48,26,30,1 نموالطلب العالمي الموجه إلى المغرب (بالحجم) (%) (3)

13,25,34,0-1,3-5,75,67,85,7اإلتحاد األوربي

11,79,26,7-7,19,910,29,35,9خارج اإلتحاد األوربي

6.1-  رصيد الحسابات الجارية بالنسبة للناتج الداخلي الخام  (%)
0,8-0,9-0,8-1,4-1,3-2,0-1,9-1,4-الدول األكثر تقدما في العالم (4)     

2,6-3,2-2,7-4,7-5,1-6,0-5,9-4,3-الواليات المتحدة األمريكية
2,93,63,94,83,22,83,12,3اليابان

0,40,20,5-0,7-0,40,40,40,4منطقة " األورو"
0,95,16,57,66,74,96,15,8ألمانيا
4,8-5,2-5,5-9,7-10,0-9,0-7,4-3,8-إسبانيا
1,8-1,8-1,9-1,9-1,0-0,6-0,5-1,5فرنسا

4,0-3,7-2,5-7,9-8,0-6,6-5,1-4,0-أوروبا الوسطى والشرقية
5,4-5,2-2,3-5,7-5,9-6,1-4,6-1,4-تركيا

2,24,16,06,95,94,13,03,0آسيا في طور النمو (5)
0,65,12,62,9-2,61,80,60,6كوريا الجنوبية

2,27,19,310,69,66,04,75,1الصين
3,1-3,1-2,9-2,0-0,7-1,0-1,3-0,3الهند
1,22,04,54,92,25,34,13,4-الفلبين

1,6-1,2-0,6-0,7-1,21,41,60,4-أمريكا الالتينية
1,32,63,22,31,52,01,71,2األرجنتين
3,0-2,6-1,5-1,7-1,91,61,20,1-البرازيل
2,0-0,7-1,52,6-0,41,24,94,5-الشيلي
2,8-2,7-2,2-2,9-2,8-1,9-1,3-0,5-كولمبيا
1,4-1,2-0,6-1,5-0,8-0,5-0,5-2,0-المكسيك
0,7-0,1-4,80,7-0,9-2,0-0,80,2-األرغواي
8,317,714,88,812,02,67,88,2فنزويال

6,516,818,615,215,32,64,45,2منطقة الشرق األوسط
1,6-2,0-2,4-0,73,21,61,90,5مصر
8,5-7,2-5,0-9,6-16,9-11,0-18,0-3,8األردن

8,212,913,912,016,31,13,74,1المغرب العربي
10,620,524,722,820,20,33,43,6الجزائر

3,9-4,4-5,0-5,2-0,1-2,01,82,2المغرب (6)
4,1-4,4-2,8-3,8-2,4-1,8-0,9-3,1-تونس

المصادر:  "آفاق االقتصاد العالمي"،  صندوق النقد الدولي، أكتوبر 2010
  (ت) : تـوقـعـات

(1) اإلقتصاديات المتقدمة تضم : منطقة األورو، الواليات المتحدة األمريكية، المملكة المتحدة، كندا، اليابان، إضافة إلى الدول المكونة للمجمع "إقتصاديات أخرى متقدمة"
(2) إقتصاديات صاعدة أخرى ودول في طور النموتضم : جميع الدول النامية والدول الصاعدة في في العالم

(3) المصدر : الشركة العامة وحساب مديرية الدراسات والتوقعات المالية
(4) هذه المجموعة تضم حسب  تقرير "آفاق االقتصاد العالمي" الدول التالية : الواليات المتحدة األمريكية، اليابان، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة 

(5) دول آسيا في طور النموتضم دول القارة اآلسيوية، ما عدا دول الشرق األوسط، واليابان، وكوريا الجنوبية، وهونغ كونغ، وسنغفورة والتايوان
(6) المصدر : المندوبية السامية للتخطيط إلى غاية 2009، وتوقعات مديرية الدراسات والتوقعات المالية بالنسبة لسنتي 2010 و2011

توقعات
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1- المحيط الدولي (تابع 3)
متوسط

2004-992005200620072008200920102011

7.1- التدفق الصافي للرساميل األجنبية نحو الدول الصاعدة :  (مليار دوالر)

48,489,151,7190,038,4161,8135,458,9دول آسيا الصاعدة (1)

32,845,939,2107,359,925,191,2100,3أمريكا الال تينية

7,122,413,229,726,825,936,646,9إفريقيا

23,753,22,558,611,13,7-3,01,2-الشرق األوسط 

30,5102,7121,2187,2153,125,566,681,0دول اوربا الوسطى والشرقية

116,3290,4253,1696,5184,4234,8339,6300,1مجموع الدول الصاعدة والدول النامية

161,7252,5258,3417,2439,0240,8296,3328,7إستثمارات مباشرة صافية

82,591,532,832,2-36,986,9-15,532,4-إستثمارات المحفظة

60,8-97,610,5-172,1-29,95,431,7192,5-التدفقات الصافية للرساميل الخاصة األخرى

8.1- رصيد ميزانية اإلدارة العامة بالنسبة للناتج الداخلي الخام (%)

8,0-9,3-10,1-4,7-2,1-2,3-3,3-3,2-الدول األكثر تقدما في العالم (2)    

9,7-11,1-12,9-6,7-2,7-2,0-3,2-1,8-الواليات المتحدة األمريكية

8,9-9,6-10,2-4,1-2,4-4,0-4,8-7,3-اليابان

5,1-6,5-6,3-1,9-0,6-1,3-2,5-1,9-منطقة " األورو"

3,7-4,5-3,1-1,60,20,0-3,3-2,4-ألمانيا

6,0-8,0-7,6-3,3-2,7-2,3-3,0-2,6-فرنسا

4,3-5,1-5,2-2,7-1,5-3,3-4,4-2,6-إيطاليا

6,9-9,3-11,2-4,1-0,71,02,01,9-إسبانيا

9.1 - نسبة الفائدة (%) (3)

  المدى القصير

2,734,545,364,821,430,250,950,75الواليات المتحدة األمريكية

0,170,070,570,850,740,460,400,40اليابان

3,042,493,734,682,890,700,701,00منطقة " األورو"

  المدى الطويل

4,494,404,704,042,223,843,003,75الواليات المتحدة

1,351,481,691,501,181,301,401,80اليابان

4,393,303,964,322,943,402,003,00منطقة " األورو"

10.1- نسبة البطالة (%)

6,36,25,85,45,88,08,38,2اإلقتصاديات المتقدمة (4)

5,05,14,64,65,89,39,79,6الواليات المتحدة األمريكية

5,04,44,13,84,05,15,15,0اليابان

4,33,73,53,33,23,73,33,3كوريا الجنوبية

8,79,08,47,57,69,410,110,0منطقة " األورو"

8,510,69,88,47,37,57,17,1ألمانيا

9,29,39,38,37,89,49,89,8فرنسا

12,39,28,58,311,318,019,919,3إسبانيا

المصادر:   "آفاق االقتصاد العالمي"،  صندوق النقد الدولي، أكتوبر 2010
  (ت) : تـوقـعـات

(1) دول آسيا الصاعدة تضم دول القارية اآلسيوية، ما عدا دول الشرق األوسط، واليابان
(2) هذه المجموعة تضم حسب تقرير "آفاق االقتصاد العالمي" الدول التالية : الواليات المتحدة األمريكية، اليابان، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة 

(3) المصدر : BNP Paris Bas -يوليوز-غشت 2010- 
(4) اإلقتصاديات المتقدمة تضم : منطقة األورو، الواليات المتحدة األمريكية، المملكة المتحدة، كندا، اليابان، إضافة إلى الدول المكونة للمجمع "إقتصاديات أخرى متقدمة"

توقعات
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1- المحيط الدولي (تابع 4)
متوسط

2004-992005200620072008200920102011

11.1  - التضخم (%)

0,11,21,1-1,82,32,42,23,2الدول األكثر تقدما في العالم (1)      

0,31,41,0-2,53,43,22,93,8الواليات المتحدة األمريكية

0,3-1,0-1,4-0,30,30,01,4-0,5-اليابان

2,12,22,22,13,30,31,61,5منطقة " األورو"

0,21,51,1-3,03,43,62,84,1إسبانيا

1,81,91,91,63,20,11,61,6فرنسا

19,85,95,96,08,14,75,24,1أوروبا الوسطى والشرقية

40,88,29,68,810,46,38,75,7تركيا

2,83,84,25,47,53,16,14,2آسيا في طور النمو (2)

0,73,52,7-0,71,81,54,85,9الصين

2,82,82,22,54,72,83,13,4كوريا الجنوبية

4,14,26,26,48,310,913,26,7الهند

4,97,66,22,89,33,24,54,0الفلبين

8,36,35,35,47,96,06,15,8أمريكا الالتينية

6,39,610,98,88,66,310,610,6األرجنتين

7,95,04,35,57,04,22,42,6كولمبيا

2,83,13,44,48,71,71,73,0الشيلي

7,74,03,64,05,15,34,23,2المكسيك

9,44,76,48,17,97,16,56,4األرغواي

21,116,013,718,730,427,129,232,2فنزويال

5,06,47,510,013,56,76,86,2منطقة الشرق األوسط

3,88,84,211,011,716,211,710,0مصر

0,75,55,0-1,63,56,34,713,9األردن

2,02,13,13,05,53,74,23,9-المغرب العربي

2,41,62,33,64,95,75,55,2الجزائر

0,71,03,32,53,71,01,82,0المغرب (3)
2,82,04,23,44,93,54,53,5تونس

12.1 - األسعار الدولية ألهم المواد 

27,053,464,371,197,061,876,278,8البترول (دوالر للبرميل) (4) 

42,042,044,270,9345,6121,7110,090,0الفوسفاط الخام (دوالر/طن) 

134,1152,4191,7255,2325,9223,4190,0192,0القمح الصلب للواليات المتحدة األمريكية  (دوالر/طن)

16,221,832,622,228,240,045,038,0السكر (السوق الحرة) (دوالر/طن) 

5,6-17,023,9-0,8-0,90,58,85,0المواد األولية الفالحية (معدل التغير السنوي) 

28,631,41,9-8,0-6,622,456,217,4المعادن (معدل التغير السنوي) 

المصادر:   "آفاق االقتصاد العالمي"،  صندوق النقد الدولي، أكتوبر 2010
  (ت) : تـوقـعـات

(1) هذه المجموعة تضم حسب تقرير "آفاق االقتصاد العالمي" الدول التالية : الوالات المتحدة األمريكية، اليابان، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة 

(2) دول آسيا في طور النمو تضم دول القارية اآلسيوية، ما عدا دول الشرق األوسط، واليابان، وكوريا الجنوبية، وهونغ كونغ، وسنغفورة والتايوان
(3) المصدر : المندوبية السامية للتخطيط إلى غاية 2009، وتوقعات مديرية الدراسات والتوقعات المالية بالنسبة لسنتي 2010 و 2011

(4) المـعدل السنوي لبترول بحر الشمال ودبــي وطـكساس

توقعات

205



      2 - المؤشرات الماآرو اقتصادية 
متوسط

2004-992005200620072008200920102011

1.24,03,07,82,75,64,94,05,0-تغير الناتج الداخلي الخام باألسعار التابثة (بالنسبة للسنة الماضية)(%)
تغير القيم المضافة باألسعار التابثة بالنسبة للسنة الماضية (%)

4,01,4-20,016,629,0-11,121,1-2,6القيمة المضافة للقطاع األول
5,10,5-20,816,330,6-13,525,3-3,6منتجات الفالحة، القنص والخدمات الملحقة

10,119,012,2-19,3-6,421,2-الصيد والمزروعات المائية
4,7-3,64,94,86,63,6القيمة المضافة للقطاع الثاني

23,8-5,9-4,17,41,69,1الصناعة اإلستخراجية
3,13,53,83,82,10,9الصناعة (دون احتساب صناعة تكرير البترول)

3,71,82,41,43,92,7الصناعة الغذائية والتبغ
1,0-0,4-0,70,01,32,4الصناعة النسيجية والجلدية 
1,33,92,5-1,312,61,1-الصناعات التحويلية األخرى

0,51,1-6,93,08,06,7الصناعة الكيماوية  وشبه الكيماوية 
0,8-3,85,95,48,94,6الصناعة الميكانيكية والصناعة التقيلة والصناعة الكهربائية

0,7-2,98,53,28,75,3الطاقة
70,7-5,8-32,741,9-19,219,0-صناعة تكرير البترول

5,37,76,95,85,93,5الكهرباء والماء
5,86,18,711,79,43,4 البناء واألشغال العمومية

4,86,35,26,14,13,9القيمة المضافة للقطاع الثالث (1)
3,24,04,62,54,53,5التجارة

1,2-3,17,88,74,10,8الفنادق والمطاعم
5,09,55,28,42,62,8النقل

24,35,410,410,48,72,8البريد والمواصالت
2,213,08,918,73,91,1األنشطة المالية والتأمينات

5,77,97,58,30,53,6الخدمات المقدمة للمقاوالت والخدمات الشخصية
2,44,83,22,43,97,6اإلدارة العمومية والضمان اإلجتماعي
4,86,62,68,08,74,5التربية، الصحة واألنشطة اإلجتماعية

3,09,08,917,53,21,5فرع تخيلي
4,15,65,46,54,21,45,05,6الناتج الداخلي الخام دون احتساب القطاع األولي

مساهمة أهم القطاعات في نمو الناتج الداخلي الخام باألسعار التابثة (بعدد النقط من نسبة النمو) :
4,03,07,82,75,64,94,05,0نسبة نموالناتج الداخلي الخام (%)

0,60,2-3,02,03,8-1,62,8-2,4القيمة المضافة للقطاع األول
0,70,1-2,91,83,7-1,83,0-0,5منتجات الفالحة، القنص والخدمات الملحقة

0,10,20,1-0,2-0,90,2-الصيد والمزروعات المائية
1,3-0,01,31,21,60,9القيمة المضافة للقطاع الثاني

1,6-0,1-1,00,10,00,2الصناعة اإلستخراجية
0,10,50,60,50,30,1الصناعة (دون احتساب صناعة تكرير البترول)

0,60,10,10,10,10,1الصناعة الغذائية والتبغ
0,00,00,00,10,00,0الصناعة النسيجية والجلدية 
0,00,20,00,00,10,0الصناعات التحويلية األخرى

0,10,10,30,20,00,0الصناعة الكيماوية  وشبه الكيماوية 
0,10,20,10,20,10,0الصناعة الميكانيكية والصناعة التقيلة والصناعة الكهربائية

0,10,20,10,20,10,0الطاقة
0,1-0,10,10,0-0,60,0-صناعة تكرير البترول

0,00,20,20,10,20,1الكهرباء والماء
0,20,30,50,70,60,2 البناء واألشغال العمومية

0,23,12,73,12,11,9القيمة المضافة للقطاع الثالث (1)
1,60,40,50,30,50,4التجارة

0,40,20,20,10,00,0الفنادق والمطاعم
0,10,30,20,30,10,1النقل

0,90,20,30,30,30,1البريد والمواصالت
0,10,60,51,00,20,1األنشطة المالية والتأمينات

0,30,80,80,90,10,4الخدمات المقدمة للمقاوالت والخدمات الشخصية
0,20,40,30,20,30,6اإلدارة العمومية والضمان اإلجتماعي
0,40,60,20,70,80,4التربية والصحة واألنشطة اإلجتماعية

0,1-0,2-0,8-0,4-0,4-0,3فرع تخيلي
3,44,84,75,53,71,24,3الناتج الداخلي الخام دون احتساب القطاع األولي

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقا من معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى حدود 2009
(1) مع احتساب الخدمات غير القابلة للمتاجرة المقدمة من طرف اإلدارات العمومية

         (ت)    توقعات مديـرية الدراسات والتوقعات المالية

توقعات
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      2 - المؤشرات الماآرو اقتصادية (تابع 1)
متوسط

2004-992005200620072008200920102011

2.2439469527679577344616254688843736206779133834645-الناتج الداخلي الخام باألسعار الجارية (بمليون درهم)
391866473956517948545693619632654465مجموع القيم المضافة (بمليون درهم)

6478869565874827492890690107183القيمة المضافة للقطاع األول
5919562932811476871682969100890منتجات الفالحةوالقنص والخدمات الملحقة

559466336335621277216293الصيد والمزروعات المائية
110117133749140631149052187866186742القيمة المضافة للقطاع الثاني

8426899410534131554512116925الصناعة اإلستخراجية
6697477166812028207486996104004الصناعة (دون احتساب صناعة تكرير البترول)

171872060922847186012132730255الصناعة الغذائية والتبغ
160461489816642168921658617670الصناعة النسيجية والجلدية 
705198429709102301198115208الصناعات التحويلية األخرى

142531742417468197082018320965الصناعة الكيماوية  وشبه الكيماوية 
124391439314536166431691919906الصناعة الميكانيكية والصناعة التقيلة والصناعة الكهربائية

133731606715983165901708620037الطاقة
1481148412968419631084صناعة تكرير البترول

118921458314687157491612318953الكهرباء والماء
213443152232912372333866345776 البناء واألشغال العمومية

216960270642289835321713341076360540القيمة المضافة للقطاع الثالث (1)
512795645460956650587059772054التجارة

95531296313265162941627816775الفنادق والمطاعم
171211796118357232642389725795النقل

114691656118134198872136522097البريد والمواصالت
213112685930231364443913340107األنشطة المالية والتأمينات

434475923465936770108064586549الخدمات المقدمة للمقاوالت والخدمات الشخصية
380004791750664519105400058860اإلدارة العمومية والضمان اإلجتماعي
370654814449997542715936063103التربية والصحة واألنشطة اإلجتماعية

34302-33325-31089-25951-23212-18767-فرع تخيلي
327078404391430466470765528942547282القيمة المضافة دون احتساب القطاع األولي

البنية بالنسبة  لمجموع القيم المضافة باألسعار الجارية (%) : 
16,514,716,913,714,616,4القيمة المضافة للقطاع األول

15,113,315,712,613,415,4منتجات الفالحة والقنص والخدمات الملحقة
1,41,41,21,11,21,0الصيد والمزروعات المائية
28,128,227,227,330,328,5القيمة المضافة للقطاع الثاني

2,21,92,02,47,32,6الصناعة اإلستخراجية
17,116,315,715,014,015,9الصناعة (دون احتساب صناعة تكرير البترول)

4,44,34,43,43,44,6الصناعة الغذائية والتبغ
4,13,13,23,12,72,7الصناعة النسيجية والجلدية 
1,82,11,91,91,92,3الصناعات التحويلية األخرى

3,63,73,43,63,33,2الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية 
3,23,02,83,02,73,0الصناعة الميكانيكية والصناعة التقيلة والصناعة الكهربائية

3,43,43,13,02,83,1الطاقة
0,40,30,30,20,20,2صناعة تكرير البترول

3,03,12,82,92,62,9الكهرباء والماء
5,46,76,46,86,27,0 البناء واألشغال العمومية

55,457,156,059,055,055,1القيمة المضافة للقطاع الثالث (1)
13,111,911,811,911,411,0التجارة

2,42,72,63,02,62,6الفنادق والمطاعم
4,43,83,54,33,93,9النقل

2,93,53,53,63,43,4البريد والمواصالت
5,45,75,86,76,36,1األنشطة المالية والتأمينات

11,112,512,714,113,013,2الخدمات المقدمة للمقاوالت والخدمات الشخصية
9,710,19,89,58,79,0اإلدارة العمومية والضمان اإلجتماعي
9,510,29,79,99,69,6التربية والصحة واألنشطة اإلجتماعية

5,2-5,4-5,7-5,0-4,9-4,8-فرع تخيلي
83,585,383,186,385,483,6القيمة المضافة دون احتساب القطاع األولي

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقا من معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى حدود 2009
(1) مع احتساب الخدمات غير القابلة للمتاجرة المقدمة من طرف اإلدارات العمومية

         (ت)    توقعات مديـرية الدراسات والتوقعات المالية

توقعات
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      2 - المؤشرات الماآرو اقتصادية (تابع 2)
متوسط

2004-992005200620072008200920102011

3.2- موارد و استخدامات السلع والخدمات بالحجم ( أسعار السنة الماضية)

4,03,07,82,75,64,94,05,0الناتج الداخلي الخام
6,0-6,69,68,215,012,2الواردات من السلع والخدمات

3,22,65,93,95,75,6اإلستهالك النهائي الداخلي 
3,23,52,94,34,811,2اإلدارات العمومية 

3,22,36,93,86,04,0األسر  
6,07,49,714,311,52,5التكوين الخام للرأسمال الثابت 
13,1-7,313,311,65,27,3الصادرات من السلع والخدمات

مساهمة عناصر الطلب في النمو اإلقتصادي (بعدد نقط نسبة النمو)

4,03,07,82,75,64,94,05,0الناتج الداخلي الخام
3,1-2,13,33,16,05,5الواردات من السلع والخدمات

2,42,04,53,04,44,2اإلستهالك النهائي الداخلي 
0,60,70,60,80,91,9اإلدارات العمومية 

1,81,34,02,23,52,3األسر  
1,51,92,74,03,60,8التكوين الخام للرأسمال الثابت 
4,9-2,13,93,71,82,6الصادرات من السلع والخدمات

4.2- موارد واستخدامات السلع والخدمات باألسعار الجارية (بمليون درهم)

439469527679577344616254688843736206779133834645الناتج الداخلي الخام
141689200071229084276477350409290759322370355548الواردات من السلع والخدمات

337986405282439067472242518527551669591570640151اإلستهالك النهائي الداخلي 
80657102110107071112234118132132277142182154305اإلدارات العمومية 

257329303172331996360008400395419392449388485846األسر  
111803145256162456192573227465226054247636273260التكوين الخام للرأسمال الثابت 

513666997446761435095387832689415724تغير المخزونات
126233170513197459220302258165210459235402261058الصادرات من السلع والخدمات

 نسبة نموعناصر الطلب حسب األسعار الجارية (%)

8,24,59,46,711,86,95,87,1الناتج الداخلي الخام
17,010,910,3-4,215,414,520,726,7الواردات من السلع والخدمات

6,65,88,37,69,86,47,28,2اإلستهالك النهائي الداخلي 
3,58,34,94,85,312,07,58,5اإلدارات العمومية 

6,75,09,58,411,24,77,28,1األسر  
0,69,510,3-6,29,411,818,518,1التكوين الخام للرأسمال الثابت 
18,511,910,9-7,915,015,811,617,2الصادرات من السلع والخدمات

 عناصر الطلب بالنسبة للناتج الداخلي الخام حسب األسعار الجارية (%)

32,237,939,744,950,939,541,442,6الواردات من السلع والخدمات
76,976,876,076,675,374,975,976,7اإلستهالك النهائي الداخلي 

18,419,418,518,217,118,018,218,5اإلدارات العمومية 
58,657,557,558,458,157,057,758,2األسر  

25,427,528,131,233,030,731,832,7التكوين الخام للرأسمال الثابت 
1,21,31,31,25,15,33,51,9تغير المخزونات

28,732,334,235,737,528,630,231,3الصادرات من السلع والخدمات
30,535,136,940,344,234,035,836,9معدل انفتاح اإلقتصاد الوطني على الخارج (%) (1) 

31,135,937,641,144,935,637,238,3نسبة الواردات في الطلب الداخلي  (%) (2)
26,628,829,432,538,136,035,234,6معدل اإلستثمار الخام (3)

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقا من معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى حدود 2009
(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

توقعات
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      2 - المؤشرات الماآرو اقتصادية (تابع 3)
متوسط

2004-992005200620072008200920102011

5.26,07,49,714,311,52,5- التكوين الخام للرأسمال الثابت  (النمو بالنسبة للسنة الماضية)
10,115,14,4-3,6-15,6-7,0-منتجات الفالحة والصيد والخدمات الملحقة

9,311,88,515,114,71,1مواد الصناعة
5,05,29,115,69,23,5مواد البناء واألشغال العمومية

1,26,331,37,26,54,2مواد الخدمات
مساهمة المواد في نمو التكوين الخام للرأسمال الثابت (بعدد النقط من نسبة النمو)

0,20,30,1-0,1-0,4-0,2-منتجات الفالحة، الصيد والخدمات الملحقة
3,84,83,56,26,10,5مواد الصناعة

2,52,74,77,94,71,7مواد البناء واألشغال العمومية
0,10,31,50,40,40,3مواد الخدمات

6.2111803145256162456192573227465226054247636273260- التكوين الخام للرأسمال الثابت حسب األسعار الجارية  (بمليون درهم)
338833263508322541814364منتجات الفالحة، الصيد والخدمات الملحقة

453266021967081801669805393686مواد الصناعة
56641745428180097526111663113644مواد البناء واألشغال العمومية

6448716910067116561356814360مواد الخدمات
0,69,510,3-6,79,411,818,518,1نسبة النمو (%) :

8,129,64,4-2,35,5-2,4-منتجات الفالحة، الصيد والخدمات الملحقة
4,5-6,911,611,419,522,3مواد الصناعة

7,98,69,719,214,51,8مواد البناء واألشغال العمومية
1,46,740,415,816,45,8مواد الخدمات

   البنية (%) :

3,02,32,21,71,81,9منتجات الفالحة والصيد والخدمات الملحقة
40,541,541,341,643,141,4مواد الصناعة

50,751,350,450,649,150,3مواد البناء واألشغال العمومية
5,84,96,26,16,06,4مواد الخدمات

7.2463918568772624695671621745150779698832202896357- الدخل القومي الخام المتوفر باألسعار الجارية (بماليين الدراهم)
الموارد

429384520911569124608224677436721010الدخل القومي الخام
439469527679577344616254688843736206779133834645الناتج الداخلي الخام

15196-11407-8030-8220-6768-10085-دخل الماكية الصافي الوارد من الخارج
345344786155571633976771458688التحويالت العادية الصافية الواردة من الخارج

اإلستخدامات

337986405282439067472242518527551669591570640151نفقات اإلستهالك النهائي
257329303172331996360008400395419392449388485846األسر

80657102110107071112234118132132277142182154305اإلدارات العمومية 
125932163490185628199379226623228029240632256206اإلدخار القومي الخام

5,25,49,87,510,94,66,77,7نسبة نمو الدخل القومي الخام المتوفر باألسعار الجارية (%) :
الموارد

4,85,09,36,911,46,4الدخل القومي الخام
4,74,59,46,711,86,95,87,1الناتج الداخلي الخام

2,342,133,2-22,721,5-1,7-دخل الماكية الصافي الوارد من الخارج
13,3-11,510,516,114,16,8التحويالت العادية الصافية الواردة من الخارج

اإلستخدامات

4,25,88,37,69,86,47,28,2نفقات اإلستهالك النهائي
3,55,09,58,411,24,77,28,1األسر

6,68,34,94,85,312,07,58,5اإلدارات العمومية 
8,04,413,57,413,70,65,56,5اإلدخار القومي الخام

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقاً من معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى حدود سنة 2009

         (ت) توقعات مديـرية الدراسات والتوقعات المالية

توقعات
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      2 - المؤشرات الماآرو اقتصادية (تتمة)
متوسط

2004-992005200620072008200920102011

بنية الدخل القومي الخام المتوفر باألسعار الجارية (%)

72,971,370,370,369,670,871,171,4النسبة الحدية لإلستهالك (%) (1) 
55,553,353,153,653,753,854,054,2اإلدارات العمومية 

17,418,017,116,715,917,017,117,2األسر المقيمة
27,128,729,729,730,429,228,928,6اإلدخار القومي الخام (%)(2)

28,731,032,232,432,931,030,930,7اإلدخار القومي الخام بالنسبة للناتج الداخلي الخام (%)
8.2-حساب الرأسمال القومي باألسعار الجارية (بماليين الدراهم)

125879163440185547199353226608228025240632256206الموارد
125932163490185628199379226623228029240632256206اإلدخار القومي الخام

4-15-26-81-50-53-صافي التحويالت الرأسمالية الواردة من باقي العالم 
125879163440185547199353226608228025240632256206اإلستخدامات

111803145256162456192573227465226054247636273260التكوين الخام للرأسمال الثابت
513666997446761435095387832689415724تغير المخزونات

32778-33899-36812-35952-834-89401148515645القدرة (+) أو الحاجة(-) للتمويل
3,9-4,4-5,0-5,2-0,1-2,02,22,7القدرة (+) أو الحاجة للتمويل (-) بالنسبة للناتج الداخلي الخام  (%)

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقاً من معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى حدود سنة 2009
(1) اإلستهالك النهائي الوطني بالنسبة  للدخل القومي الخام المتوفر

         (ت)    توقعات مديـرية الدراسات والتوقعات المالية

توقعات

210



          3 - المؤشرات القطاعية
متوسط

2004-992004/052005/062006/072007/082008/092009/10

1.3- الفالحة والصيد البحري

الفالحة

395,7228,4375,4223,1267,2543,6معدل التساقطات على الصعيد الوطني (مم)
المساحات المزروعة حسب أهم الزراعات (بماليين الهكتارات)

(1)5319539255844845530954354774الحبوب
103610591069843928969901القمح الصلب
1792190720381729193020091951القمح الطري

2173218021891993218121831922الشعير
263246244228219224الذرة

346351373371373376القطنيات
877249584866الحبوب الزيتية
655229362643عباد الشمس

212020202123الفول السوداني
197190171168172137المزروعات الصناعية

597049515850الشمندر
171314191712قصب السكر

695671347260646869847170المساحات المزروعة اإلجمالية
904189888951896089819004المساحة القابلة للزراعة

76,979,481,172,277,879,6المساحة المزروعة بالنسبة للمساحة القابلة للزراعة (%)

إنتاج أهم المزروعات (بألف قنطار)

(1)537294269992268249605321910449074576الحبوب
118149407209555138124002033025708القمح الصلب
23010210244231310688252954338432471القمح الطري

1691011021253517625135323786016398الشعير
1394501297494912102045الذرة

180114873322141819562753القطنيات
8446525298407471019الحبوب الزيتية
44618283322323502عباد الشمس

398470446496410517الفول السوداني
421584088535483354833838335422المزروعات الصناعية

309353301525520248402925727513الشمندر
1121978709966933991267910قصب السكر

مردود أهم الزراعات (%)

(1)10,07,916,55,210,019,215,6الحبوب
11,48,919,66,113,421,028,5القمح الصلب
12,711,020,86,213,121,616,6القمح الطري

7,75,111,63,86,217,38,5الشعير
5,32,012,24,25,59,2الذرة

5,44,28,93,85,27,3القطنيات
9,99,110,714,415,615,5الحبوب الزيتية
6,53,52,98,912,711,7عباد الشمس

18,724,122,325,219,722,8الفول السوداني
220,0214,7207,9211,7222,9258,7المزروعات الصناعية

521,8475,0517,7491,4508,8545,9الشمندر
669,4591,7695,0485,6540,0653,7قصب السكر

527962326965687869137331إنتاج زراعات الخضر (بألف طن)
بما في ذلك : 

15,615,227,918,019,016,0الطماطم
24,323,724,420,922,222,3البطاطس

المصادر :  مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقاً من معطيات
- وزارة الفالحة والصيد البحري

- المندوبية السامية للتخطيط

(1) معطيات تخص أهم ثالثة أصناف من الحبوب (القمح الطري، والقمح الصلب، والشعير)
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   3 - المؤشرات القطاعية (تابع 1) 
متوسط

2004-992004/052005/062006/072007/082008/09
121313201265128512381279إنتاج الحوامض (بألف طن)

بنية استعمال الحوامض (%)

55,162,957,152,349,762,3اإلستهالك المحلي
40,037,142,945,447,137,7التصدير

23,027,623,821,919,825,4معدل استهالك الفرد من الحوامض (كلغ للفرد في السنة)

متوسط
2004-9920052006200720082009

تربية الماشية

227532406124308232952394425166عدد رؤوس الماشية (باأللف) (دورة مارس-أبريل)
259626642670259326512790البقر
151531612216298155661611417093الغنم

500552755340513651785284الماعز
210187190200206203الذبائح المراقبة

136127129143148149البقر
414242414236الغنم

121416141314الماعز
الصيد البحري

أسطول الصيد البحري

294829702987299330132178عدد السفن
84,884,985,085,085,084,4نسبة الصيد الساحلي (%)

232972253456257556259797263643218740الحمولة (بالبرميل)
37,942,943,644,344,651,0نسبة الصيد الساحلي (%)
إنتاج الصيد البحري الوطني

941978100289111841210الكمية (بألف طن)
88,082,482,276,479,788,2نسبة الصيد الساحلي (%)

565867576682645586386974القيمة (بمليون درهم)
46,744,940,539,042,539,0نسبة الصيد في أعالي البحار (%)

6,06,96,77,27,35,8السعر المتوسط (درهم للكلغ)
3,24,24,45,14,74,0الصيد الساحلي

27,626,830,028,432,019,0الصيد في أعالي البحار
بنية استعمال منتجات الصيد الساحلي  حسب الكمية (%)

33,544,539,247,434,333,9اإلستهالك المحلي
18,619,716,720,213,010,2التصبير
5,517,921,55,023,722,3التثليج

41,217,221,826,427,632,2فضالت السمك

2.3- المـعادن

إنتاج واستعمال الفوسفاط ( بألف طن)

228162725427386278342486118307اإلنتاج التجاري
117381388813834140071203412569المبيعات المحلية

11134133851339914204118245825التصدير
إنتاج وتصدير الحامض الفسفوري

289233903409345627713077اإلنتاج (بألف طن)
167821642064213315301833التصدير (بألف طن)

4821688069998175210967188التصدير (بمليون درهم)
2880317933913833137863921السعر المتوسط عند التصدير(درهم للطن)

48,949,148,951,047,631,8معدل تصدير الفوسفاط (1)

130941620217508222695137818743رقم المعامالت عند التصديرلمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط  (بمليون درهم)
69,171,871,072,865,572,5نسبة مشتقات الفوسفاط (%)

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقاً من معطيات
- وزارة الفالحة والصيد البحري

- وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
- المندوبية السامية للتخطيط

- المكتب الوطني للصيد البحري
- المكتب الشريف للفوسفاط

(1) نسبة التصدير من اإلنتاج القابل للمتاجرة
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   3 - المؤشرات القطاعية (تابع 2) 
متوسط

2004-9920052006200720082009
13,4-1,4-2,76,78,54,0     معدل نمو الرقم اإلستداللي لإلنتاج المعدني (%)

2,03,3-5,2-9,13,34,9-المعادن الحديدية
14,1-1,4-3,76,88,74,4المعادن غير الحديدية

3.3-الطاقـــة والماء

نشاط  قطاع الطاقة (بألف طن مقابل بترول)

375466526475490820اإلنتاج المحلي
البنية (%)

71,978,878,472,172,181,5الكهرباء من أصل مائي
9,811,59,115,315,912,4الكهرباء من أصل ريحي

4,80,00,00,00,00,0الفحم الحجري
13,59,712,612,69,36,1النفط الخام

114011335913972153601476914994اإلستيراد
البنية (%)

3,91,63,85,97,58,0الكهرباء
26,829,127,826,524,921,3الفحم الحجري
52,349,144,840,734,929,1النفط الخام

17,020,223,727,732,841,6المنتجات النفطية
104361231313057138171478315118اإلستهالك
البنية (%)

7,25,17,69,610,413,0الكهرباء من أصل مائي
29,730,229,728,125,222,4الفحم الحجري

62,861,659,158,461,760,7المنتجات النفطية
0,43,13,73,92,73,9الغاز الطبيعي

100611184812531133411429314298العجز الطاقي
96,496,296,096,696,794,6معدل  اإلعتماد على الواردات من الطاقة  (%) (1)

3,32,93,0-5,916,33,5   معدل نمو الرقم اإلستداللي إلنتاج  الكهرباء (%)

153761951821105226082400425009اإلنتاج المحلي للكهرباء (بمليون كيلواط)
35,233,028,126,927,930,1حصة المكتب الوطني للكهرباء (%)

27,928,224,023,024,019,4بما في ذلك : الكهرباء الحرارية (%)
53,462,662,457,654,351,1إنتاج ذو امتياز

140201762819260205022163822384استهالك الكهرباء (بمليون كيلواط)
بما في ذلك : (%)

49,351,953,654,955,255,0الموزعة من طرف المكتب الوطني للكهرباء
50,748,146,445,144,845,0المبيعات االجمالية للموزعين

استهالك الطاقة الكهربائية الموزعة من طرف المكتب الوطني للكهرباء
6918915310328112841193612316 (بمليون كيلواط)

458658256501711874817597الجهد العالي والمتوسط
233233283827416644554719الجهد المنخفض

استغالل المياه الصالحة للشرب بالوسط القروي

680753767794828861انتاج المكتب الوطني للمياه الصالحة للشرب (بمليون متر مكعب)
497500499507528539المبيعات لوكاالت التوزيع (بمليون متر مكعب)

53,944,755,345,761,278,2معدل ملء السدود(%)
66,457,874,666,782,878,3سد الوحدة
31,719,418,115,518,271,8سد المسيرة

39,846,265,045,753,471,4سد بين الويدان
60,151,467,744,277,181,5سد ادريس األول

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقاً من معطيات
- وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

- المندوبية السامية للتخطيط
- المكتب الوطني للكهرباء

- المكتب الوطني للمياه الصالحة للشرب
(1) نسبة العجز الطاقي بالنسبة لإلستهالك
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   3 - المؤشرات القطاعية (تابع 3) 
متوسط

2004-9920052006200720082009

4.3- الصنـاعات التحـويلية 

172717209559241789275565315258اإلنتاج الصناعي (بمليون درهم)
2,511,715,414,014,4نسبة النمو (%)

البنية حسب قطاعات النشاط اإلقتصادي (%)

32,829,528,228,427,3الصناعة الغذائية
15,012,011,010,59,1صناعة النسيج والجلد

36,239,840,138,441,9الصناعة الكيما وية والشبه الكيماوية
11,212,713,815,015,2الصناعة الميكانيكية والصناعة  التقيلة

4,86,17,07,76,5الصناعة الكهربائية واإللكترونية

32,632,027,127,424,6نسبة القيمة المضافة من اإلنتاج المحلي حسب قطاعات النشاط اإلقتصادي (%)
32,439,730,729,226,1الصناعة الغذائية

39,238,436,635,934,7صناعة النسيج والجلد
30,826,823,126,622,4الصناعة الكيما وية والشبه الكيماوية
30,826,124,722,422,6الصناعة الميكانيكية والصناعة  التقيلة

33,428,625,722,822,5الصناعة الكهربائية واإللكترونية
19,419,523,725,632,0نسبة اإلستثمار من القيمة المضافة حسب قطاعات النشاط اإلقتصادي (%)

15,611,913,416,520,1الصناعة الغذائية
17,916,115,116,517,3صناعة النسيج والجلد

22,423,740,437,245,0الصناعة الكيما وية والشبه الكيماوية
22,837,314,823,234,8الصناعة الميكانيكية والصناعة  التقيلة

22,919,223,525,032,1الصناعة الكهربائية واإللكترونية
26,726,125,827,427,0نسبة الصادرات من اإلنتاج المحلي حسب قطاعات النشاط اإلقتصادي (%)

16,016,715,715,414,9الصناعة الغذائية
66,366,465,864,763,1صناعة النسيج والجلد

21,120,618,822,926,4الصناعة الكيما وية والشبه الكيماوية
9,510,915,115,415,0الصناعة الميكانيكية والصناعة  التقيلة

57,460,664,766,360,0الصناعة الكهربائية واإللكترونية

تغير الرقم اإلستداللي لإلنتاج الصناعي حسب قطاعات النشاط
4,75,45,24,52,20,2 اإلقتصادي (%)

بما في ذلك :
3,63,83,01,24,02,0منتوجات الصناعة الغذائية
0,9-2,6-1,03,69,20,2منتوجات صناعة النسيج

1,23,52,5-4,14,42,5المنتوجات الكيماوية
7,23,3-9,310,45,07,4منتوجات الصناعة الثقيلة

0,7-2,412,638,623,31,9منتوجات صناعة السيارات
1,3-0,85,11,6-8,62,6أجهزة كهربائية والكترونية

نشاط صناعة السكر (بألف طن)

414039493548340138383500معالجة المزروعات السكربة
30363162255224682926بما في ذلك : الشمندر

490472401424468اإلنتاج المحلي
101541109484بما في ذلك : المستخرج من قصب السكر

544614659746751976الواردات من السكر المكرر
99910701094111911421161استهالك السكر

المصادر : حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقاً من معطيات :
- وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

- المندوبية السامية للتخطيط
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   3 - المؤشرات القطاعية (تابع 4) 
متوسط

2004-9920052006200720082009
نشاط المطاحن الصناعية (بألف قنطار)

3792439731423144328046337سحق القمح
3177532827346643550437889بما في ذلك : القمح الصلب

نشاط الصناعة الزيتية (بالطن)

5750050000750007500095000اإلنتاج
7706310002100045005500التصدير

10,262,028,06,05,8نسبة الصادرات من اإلنتاج المحلي (%)

نشاط صناعة الحليب 

30333500950010000القدرة اإلنتاجية (بألف لتر)
12011410157115001800إنتاج الحليب الطري (بمليون لتر)
714883110011621400كمية الحليب المعالج (بمليون لتر)

59,562,670,077,577,8نسبة الحليب المعالج من اإلنتاج اإلجمالي (%)

5.3- البناء واألشغال العمومية 

نشاط صناعة اإلسمنت 

9098138358531150استيراد اإلسمنت المائي (بألف طن)
83881028911357127871404814520مبيعات اإلسمنت اإلجمالية (بألف طن)

423595057050052540655205549659عدد رخص البناء
البنية(%)

14,913,615,014,412,3عمارات
6,55,85,54,53,9فيالت

69,572,072,173,476,5سكنى مغربية
7,77,56,56,76,7بنايات صناعية و تجارية

0,40,40,40,50,2بنايات إدارية
1,10,60,60,50,4بنايات أخرى

12181173114511511170الثمن المتوسط للمتر المربع (بالدرهم)
12381123119411741255عمارات
14961128144015131442فيالت

11021557110611131155سكنى مغربية
13191277112711521265بنايات صناعية و تجارية

17011267156615961600بنايات إدارية
13871492125513241279بنايات أخرى

501756876215624859365061المساحة المبنية (ألف متر مربع)
140691554917450170561572013838المساحة المسقفة (ألف متر مربع)

180971972522988222392130618858القيمة المتوقعة (مليون درهم)

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقاً من معطيات :
- وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

- المندوبية السامية للتخطيط
- الجمعية المهنية لشركات اإلسمنت

- المكتب الوطني البيمهني للحبوب والقطاني
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   3 - المؤشرات القطاعية (تابع 5) 
متوسط

2004-9920052006200720082009
6.3- النقـــــل

33,735,536,735,7شبكة الطرق المشيدة والمعبدة (بمليون كم)
17752013212522612412عدد السيارات المتنقلة (باآلالف)

73,272,572,072,072,0نسبة السيارات السياحية (%)
46,754,955,759,7رواج السيارات (بمليون سيارة في اليوم)

30,935,238,6الطرق الوطنية
10,012,212,8الطرق الجهوية
5,87,48,3الطرق الرئيسية

الطرق السيارة

4656116398139611204طول الطرق (كم)
91824463837337044045700حجم اإلستثمارات (بمليون درهم)

421640810106612501442رقم المعامالت (بمليون درهم)
971410486110871136712271رواج السيارات (بمليون سيارة في اليوم)

نقل المسافرين  (بالأللف)

147572100523582261202752729600النقل السككي
7043919210506122481286613486النقل الجوي

23,114,615,212,28,76,6نسبة الرحالت منخفضة التكلفة (شارتر) (%)
نقل البضائع  (بألف طن)

1882220281197981683221250الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك 
293583491134851358593170325000النقل السككي
563846748566823727176771559849النقل البحري
515661676359النقل الجوي

504935155954492589246471569348عدد حوادث السير
35,430,429,227,626,523,2معدل خطورة حوادث السير (%)

81793808818640593102103069107084عدد الضحايا
370036173754383841623946القتلى

141801203512134124061299212164عدد الضحايا ذوو الجروح الخطيرة
639136522970517768588591590974عدد الضحايا ذوو الجروح الخفيفة

7.3- السياحـــة 

102754124270133230143221152927164600الطاقة اإليوائية للفنادق (بعدد االسرة)
45,747,049,048,045,041,0نسبة التوافد على الفنادق (%)

231830563572403142124293الوافدون من السياح األجانب غير المغاربة ( باآلالف)
7,511,916,912,84,51,9نسبة النمو (%)

البنية حسب أهم مناطق الوفود (%)

37,643,841,539,840,572,9فرنسا
9,912,113,113,414,143,4إسبانيا
7,64,74,24,04,39,8ألمانيا
5,04,03,94,03,94,1إيطاليا

3,92,72,62,72,62,8الواليات المتحدة األمريكية
6,25,75,65,65,95,9الدول العربية

454258436558740878798341المسافرون العابرون للحدود المغربية  ( باآلالف)
بما في ذلك (%) : 

35,450,247,745,545,646,5المغاربة المقيمون في الخارج
41,249,852,354,554,453,5السياح األجانب

124931521616327168941646216239الليالي السياحية في الفنادق المصنفة ( باآلالف)
البنية (%)

80,080,681,781,179,477,1السياحة الدولية
20,019,418,318,920,622,9السياحة الداخلية

274684096752486586745555152824المداخيل 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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   3 - المؤشرات القطاعية (تتمة) 
متوسط

2004-9920052006200720082009
8.3- المواصالت السلكية والالسلكية 

64511369917271224232580728827عدد المنخرطين (باأللف) (1)
129013411266239429913516الهاتف القار

51601235816005200292281625311الهاتف المحمول
21,845,957,873,583,792,5كثافة الهاتف القار والمحمول (%) (2)

4,44,54,27,99,711,3الهاتف القار
17,441,553,565,774,081,2الهاتف المحمول

9.3- التأمينات

112191315714731177211985520940رقم معامالت شركات التأمين (بمليون درهم)
28,424,828,033,133,031,7نسبة تأمين الحياة و تأمين الرسملة (%)

71,674,871,866,666,467,6نسبة التأمين غير تأمين الحياة (%)
35,235,433,130,630,231,5بما في ذلك : التأمين على السيارات

11,513,313,112,612,412,5   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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4 - المبادالت الخارجية 
متوسط

2004-9920052006200720082009
1.4 التجارة الخارجية

8188199265111979125517155740111967تطور الصادرات اإلجمالية (بمليون درهم)
28,1-12,812,124,1-4,2نسبة النمو (%)

8,6-9,014,18,4-1,5المواد الغذائية
30,1-5,45,36,9--2,4-بما في ذلك : - الحوامض

7,9-13,45,99,8-0,2   - منتوجات البحر (1)
32,3-10,733,019,6--9,9الطاقة و زيوت التشحيم

56,4-14,66,685,3-2,4المواد الخام
43,2-9,720,449,7-10,8أنصاف المنتجات

63,4-9,226,4130,4-1,8مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (2)
21,2-41,717,410,5-4,0مواد التجهيز

2,7-6,8-11,22,9-2,2مواد اإلستهالك
26,6-14,511,919,5-5,1المواد المصنعة (3)

البنية (%)

20,319,618,919,216,821,4المواد الغذائية
2,73,12,62,42,12,0بما في ذلك : - الحوامض
10,89,39,38,87,810,0   - منتوجات البحر

2,72,41,92,22,22,0الطاقة و زيوت التشحيم
9,310,610,710,215,39,3المواد الخام

22,527,126,328,334,127,0أنصاف المنتجات
15,916,315,817,833,016,8مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (2)

7,18,510,711,210,010,9مواد التجهيز
38,031,731,328,721,629,2مواد اإلستهالك

67,667,368,368,265,767,1المواد المصنعة (3)

حصة أهم الشركاء اإلقتصاديين في الصادرات (%)

73,872,871,969,956,864,1اإلتحاد األوروبي (15 دولة)
33,830,029,027,920,224,5بما في ذلك : - فرنسا

15,020,020,220,417,921,2 - إسبانيا
8,26,36,15,13,43,3 - المملكة المتحدة

5,55,05,05,24,74,6 - إيطاليا
4,43,23,13,02,63,1 - ألمانيا

3,74,04,03,96,85,3الهند
3,42,62,02,43,93,3الواليات المتحدة األمريكية

1,91,31,61,61,62,2إتحاد المغرب العربي
2,71,00,81,01,11,2اليابان

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقاً من معطيات مكتب الصرف إلى حدود 2009
         (ت)    توقعات مديـرية الدراسات والتوقعات المالية

(1) منتجات البحر : السمك الطري المملح والمنشف ،  قشريات رخويات ومحارات، مصبرات السمك
(2) الفوسفاط، األسمدة الطبيعية ، والحامض الفوسفوري

(3) أنصاف المنتجات والمنتجات النهائية للتجهيز واإلستهالك
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4 - المبادالت الخارجية (تابع 1) 
متوسط

2004-9920052006200720082009

129596184380210554261288326042265188تطور الواردات اإلجمالية (بمليون درهم)
18,7-14,224,124,8-8,2نسبة النمو (%)

23,9-1,373,319,2--2,9المواد الغذائية
55,9-25,6204,532,1--4,8بما في ذلك : - القمح
25,5-13,720,234,7-19,8الطاقة و زيوت التشحيم

44,1-5,14,316,9-17,9بما في ذلك : - البترول
48,9-5,624,968,4-5,8المواد الخام

22,8-20,821,016,2-8,2أنصاف المنتجات
6,8-21,918,928,4-6,0مواد التجهيز 
1,6-9,219,29,4-7,3مواد اإلستهالك

البنية (%)

10,58,57,310,29,89,1المواد الغذائية
3,82,31,53,63,82,1بما في ذلك : - القمح
16,021,421,320,722,320,4الطاقة و زيوت التشحيم

9,613,012,010,09,46,5بما في ذلك : - البترول
6,96,56,06,18,25,1المواد الخام

21,722,223,522,921,320,2أنصاف المنتجات
21,520,922,321,422,025,2مواد التجهيز 
23,420,419,518,716,419,9مواد اإلستهالك

حصة أهم الشركاء اإلقتصاديين في الواردات (%)

56,951,351,150,848,350,3اإلتحاد األوروبي (15 دولة)
21,718,217,615,915,015,7بما في ذلك : - فرنسا

11,211,611,511,111,212,1 - إسبانيا
5,86,06,36,46,76,5 - إيطاليا
5,44,84,74,94,75,4 - ألمانيا

4,82,22,12,72,81,9 - المملكة المتحدة
4,63,34,55,95,17,1الواليات المتحدة األمريكية
4,96,66,65,56,74,3المملكة العربية السعودية
2,22,72,93,53,13,0إتحاد المغرب العربي

89,185,286,279,773,772,4معدل التغطية التجارية من السلع والخدمات (%)
63,253,853,248,047,842,2معدل التغطية التجارية من السلع (%)

73,166,966,359,260,252,0 الميزان التجاري دون احتساب الطاقة
122,4124,4137,490,482,298,7 الميزان التجاري للمواد الغذائية

65,565,759,759,476,556,3 الميزان التجاري ألنصاف المنتجات
20,821,925,525,221,618,3 الميزان التجاري لمواد التجهيز

102,783,885,473,762,862,0 الميزان التجاري لمواد اإلستهالك

10,916,117,122,024,720,8العجز التجاري الخام بالنسبة للناتج الداخلي الخام (%)
4,77,57,88,810,67,4الفاتورة الطاقية بالنسبة للناتج الداخلي الخام (%)

25,339,840,143,046,748,4الفاتورة الطاقية بالنسبة للصادرات (%)
6,37,38,19,110,49,1استيراد مواد التجهيز بالنسبة للناتج الداخلي الخام (%)

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقاً من معطيات مكتب الصرف إلى حدود 2009

219



4 - المبادالت الخارجية (تابع 1) 
متوسط

2004-992005200620072008200920102011
2.4- ميزان األداءات بالنسبة للناتج الداخلي الخام 

3,9-4,4-5,0-5,2-0,1-2,01,82,2رصيد الحساب الجاري
6,37,89,19,58,17,27,47,7مداخيل األسفار

1,0-0,6-0,5-0,7-0,6-1,9-المداخيل الصافية لإلستثمارات
7,89,19,610,29,87,98,38,8التحويالت الجارية الصافية

1,72,92,72,74,05,2رصيد حساب الرأسمال و العمليات المالية

3.4184612890329954413793529126628- اإلستثمارات والقروض األجنبية (بمليون درهم)
83,492,487,091,779,276,2حصة اإلستثمارات األجنبية المياشرة (%)

24,5-14,7-19,384,33,638,1نسبة النمو (%)
البنية حسب أهم الدول  المساهمة(%)

42,470,531,135,534,728,7فرنسا
20,55,525,114,97,617,6إسبانيا

1,72,64,310,915,24,9اإلمارات العربية المتحدة
3,92,97,96,911,611,8الواليات المتحدة

1,33,110,34,53,14,2بلجيكا+اللوكسمبورغ
30,215,321,327,327,732,9دول أخرى

البنية حسب أهم القطاعات (%)

2,910,726,632,417,213,2السياحة
6,88,714,520,027,625,2العقار

27,010,332,28,65,910,4الصناعة
46,655,46,08,24,212,8اإلتصاالت

4,92,85,74,720,329,6األبناك
11,912,214,926,124,78,8قطاعات أخرى

4.4- الدين الخارجي 

33,922,020,119,819,420,7 حجم الدين الخارجي الكلي بالنسبة للناتج الداخلي الخام
22,613,111,310,79,910,7حجم الدين الخارجي للخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام

11,48,98,89,19,510,0حجم الدين المضمون بالنسبة للناتج الداخلي الخام

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطالقاً من معطيات مكتب الصرف إلى حدود 2009

توقعات
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          5- النقد والقروض و األسعار 
متوسط

2004-9920052006200720082009

1.5- النقد 

342507474818555525644765714668762248تطور المجمع النقدي M3 (بمليون درهم)
6751189364108601119844127877136664النقود اإلئتمانية
151637227213262686327743353649391831النقود الكتابية

419585914765077720487936887604التوظيفات تحت الطلب
8140099094119161125130153774146149التوظيفات ألجل

357163797357829507374286754449تطور التوظيفات السائلة (بمليون درهم)
378223512791613354695502757535816697السيولة اإلجمالية لإلقتصاد (بمليون درهم)

(%) M3 9,314,017,016,110,86,7نسبة نمو المجمع النقدي
7,912,121,510,46,76,9النقود اإلئتمانية
11,915,915,624,87,910,8النقود الكتابية

10,211,810,010,710,210,4التوظيفات تحت الطلب
5,0-5,112,920,35,022,9التوظيفات ألجل

15,527,0-12,3-1,652,3-2,0نسبة نموالتوظيفات السائلة (%)
8,512,719,613,48,97,8نسبة نموالسيولة اإلجمالية لإلقتصاد (%)

(%) M3 بنية المجمع النقدي

19,718,819,518,617,917,9النقود اإلئتمانية
44,347,947,350,849,551,4النقود الكتابية

12,312,511,711,211,111,5التوظيفات تحت الطلب
23,820,921,519,421,519,2التوظيفات ألجل

(%) M3 نسبة نمو مقابالت المجمع النقدي

3,6-5,3-49,714,915,08,8الموجودات الخارجية الصافية
4,96,60,22,71,16,1-الديون الصافية على الدولة
14,311,116,328,522,99,2القروض المقدمة لالقتصاد

13,528,630,02,3-1,41,2موارد ذات صبغة غير نقدية
14,76,394,15,746,1-19,7أخرى

(%) M3 بنية مقابالت المجمع النقدي

28,334,033,530,926,424,0الموجودات الخارجية الصافية
22,315,913,611,910,810,8الديون الصافية على الدولة
64,059,859,664,972,174,1القروض المقدمة لالقتصاد

17,011,88,89,611,210,8موارد ذات صبغة غير نقدية
5,4-3,9-4,1-2,5-2,7-2,7-أخرى

76,060,453,947,339,945,7الديون الصافية على الدولة بالنسبة للمداخيل العادية للدولة  (%)
51,355,358,870,877,879,5القروض المقدمة لالقتصاد بالنسبة للناتج الداخلي الخام (%)

9,210,810,99,57,28,6الموجودات الخارجية الصافية بعدد شهور استيراد السلع اإلجمالية (%)
86,197,2106,2112,9110,0110,9معدل السيولة اإلجمالية لإلقتصاد (%) (1)

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقاً من معطيات بنك المغرب
(1) السيولة الكلية لإلقتصاد ( المكونة من المجمع النقدي M3 و مجاميع التوظيفات السائلة) بالنسبة للناتج الداخلي الخام باألسعار الجارية
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          5- النقد والقروض و األسعار (تابع 1) 
متوسط

2004-9920052006200720082009

2.5- أسواق الرساميل 
127801252315417092586328531750508893رسملة البورصة (بمليون درهم)

4,3-9,3-6,122,265,340,6نسبة النمو (%)
29,147,872,295,177,269,1رسملة البورصة بالنسبة للناتج الداخلي الخام (%)

44441054712294147071965221200األرباح الموزعة (بماليين الدراهم)
3,484,182,952,513,704,17المردودية المتوسطة العامة (%) (1)
545463737776عدد الشركات المدرجة في البورصة

مؤشرات البورصة
MASI 4,9-13,5-8,422,571,133,9معدل تغير

MADEX 6,6-13,4-10,923,777,735,1معدل تغير

4512599209139090326125217736127948حجم المعامالت (بمليون درهم)
176553827811868521379715907678668السوق المركزي

128773751811738521198515667171887األسهم
49497601299181224056781السندات
2630960931204051123285866049279سوق الكثل
2620560920189681094424543738878األسهم

مؤشرات مؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
5602486475129087132139162039192937األصول الصافية (بمليون درهم)

سندات الدين القابلة للتداول (بمليون درهم)

160323251518259954259625252677257937سندات الخزينة
372514824691124492715631528شهادات اإليداع

580450214718355635278450سندات شركات التمويل
6462979906125818252684أوراق الخزينة

4.5- األسعـــــــار
96,8100,0102,5106,3107,4الرقم اإلستداللي لتكلفة المعيشة (أساس 100 = 1989)

96,3100,0104,5111,9113,0المواد الغذائية
98,9100,0101,0102,8103,8األلبسة
97,9100,0102,1103,0103,8السكن 

98,0100,0101,9103,4105,4التجهيز المنزلي
99,2100,0100,7101,0101,9العالج الطبي

91,9100,0100,3101,3100,4النقل والمواصالت
97,2100,0101,1102,4103,4الرقم اإلستداللي لتكلفة المعيشة دون احتساب المواد الغذائية

0,71,03,32,53,71,0 معدل نمو الرقم اإلستداللي لتكلفة المعيشة (%)
0,70,33,94,57,11,0المواد الغذائية

0,50,71,11,01,81,0األلبسة
0,71,32,22,10,90,8السكن 

0,21,02,01,91,51,9التجهيز المنزلي
0,61,10,80,70,30,9العالج الطبي

0,9-0,54,58,90,31,0النقل والمواصالت
0,61,42,91,11,30,9الرقم اإلستداللي لتكلفة المعيشة دون احتساب المواد الغذائية

نسبة نمو الرقم اإلستداللي لألسعار عند اإلنتاج (%)

1,79,78,64,77,814,7- الصناعات االستخراجية

1,0-3,217,013,66,024,1 استخراج الهيدروكربور وخدمات ملحقة

12,821,618,93,911,4-4,1 استخراج واستغالل وتنمية المـنا جم المعدنية
3,116,25,71,08,715,9- صناعات استخراجية أخرى

0,30,02,02,70,00,0- إنتـاج وتوزيـع الكهرباء والغاز والماء
4,20,02,33,20,00,0- إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والحرارة 

6,20,01,52,00,00,0 جذب ومعالجة وتوزيع المياه
15,2-2,19,15,91,818,2 الصناعات التحويلية
0,4-0,17,9-0,23,1-0,8 صناعات غذائية

0,80,50,9-0,9-0,4-0,5- صناعة النسيج  والجلد
25,8-4,519,710,23,030,3 صناعات كيماوية و شبه كيماوية 

5,6-0,74,51,83,74,5 صناعات ميكانيكية ومعدنية 
0,83,30,62,01,01,1صناعات كهربائية والكترونية

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقاً من معطيات :
- بنك المغرب

- بورصة الدار البيضاء
(1) نسبة األرباح الموزعة لرسملة البرصة لمجموع الشركات المدرجة
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          5- النقد والقروض و األسعار (تتمة) 
متوسط

2004-9920052006200720082009

أسعار صرف أهم العمالت بالنسبة للدرهم (الشراء)

110,40610,98711,01011,18411,32011,215 أورو 
110,1808,8438,7658,1717,7138,065 دوالر أمريكي
116,07316,07116,15816,34914,27012,592 جنيه استرليني

معدل تدخالت بنك المغرب في نهاية السنة (%)

4,254,254,254,254,25-24 ساعة
74,003,253,253,253,503,25 أيام

معدالت الفائدة السنوية الدائنة  (%) (1)

4,153,293,643,483,963,32معدل الفائدة السنوية المتوسط المرجح لودائع ستة أشهر
4,513,613,743,764,343,66معدل الفائدة السنوية المتوسط المرجح لودائع سنة واحدة

4,313,483,693,684,193,56معدل الفائدة السنوية المتوسط المرجح لودائع 6 أشهر و سنة واحدة
3,982,282,492,413,103,11معدل الحسابات على الدفاتر

3,291,501,901,201,901,90معدل الحساب على دفاتر صندوق التوفير الوطني

معدالت الفائدة المطبقة على أذينات الخزينة (%) (2)

3,982,452,573,323,503,34 13 أسبوعا
4,202,542,683,303,623,41 26 أسبوعا
4,522,893,023,233,683,46 52 أسبوعا

4,693,133,163,333,683,64  سنتان
5,583,973,653,363,863,82 5 سنوات
--6,244,784,063,40 10 سنوات

--6,695,354,343,65 15 سنة 
--6,014,633,81 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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 6- المالية العمومية (1)
متوسط

2004-9920052006200720082009
ق.م.م 
2010

م.ق.م 
2011

1.6- تحمالت و موارد الخزينة (بماليين الدراهم)

98030122442135377156788186300173571165930179472المداخيل العادية (مع احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق)
95865118410132448153604183545170355162730172272المداخيل العادية (دون احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق)

79510100603113578135204167275152053149636158107المداخيل الجبائية
3028843460506396030881827715806367668636الضرائب المباشرة 

1538122880243862800933312258032466426790الضريبة على الدخل
1262519378241823001346290435323661039245الضريبة علـى الشركات

297271280278213227244258البتانتا
7565787131453537الضريبة الحضرية
393709162318651885186920792260المساهمة اإلضافية

1031579072961044446ضرائب مباشرة أخرى
3246738370434015215161568591916447367678الضرائب غير المباشرة

1682722825273613481142875395614427946886الضريبة علـى القيمة المضافة
74218937116111449518072167451866019866في الداخل

940613888157502031624803228162561927020عند اإلستيراد
1564015545160401734018693196302019420792الرسوم الداخلية على اإلستهـالك

54695345561761336983686569347107على التبغ
9152900292021015910639117081197012305على المنتوجات الطاقية

10191198122110471071105712901380أخرى
1201012409123441341513706118301190011225الرسوم الجمركية

4744636471959331101759452958710568حقوق التسجيل والتمبر

1635417807188701840016269183021309414165المداخيل غير الجبائية
7054549077287758778210489904010227بما في ذلك مداخيل االحتكار واالستغالل

21654032292931842755321632007200مداخيل بعض الحسابات الخاصة

109076143165144300152743183230189504198275209036مجموع النفقات (مع احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق)(2)
106911139133141371149559180475186288195075201836مجموع النفقات (دون احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق)(2)

91231127229123919133869157036152090164143164939النفقات العادية (مع احتساب صندوق دعم األسعار)
89842125105122779132840156492151496163143163939النفقات العادية (دون احتساب صندوق دعم األسعار)

68504985199212498258107355121828121420128989السلع والخدمات
4823761897631646566570315752648040086036األجور

2026736622289603259337040465644102042953سلع و خدمات أخرى
1788517441186521926118231174741772318950الدين العمومي

1312815052162121655215389146131530415496الداخلي
47572389244027092842286124193454الخارجي

484311269131431635031450127882500017000الموازنة 
138921241140102954459410001000بما في ذلك صندوق دعم األسعار

478711458229192926421480178714533-6799الرصيد العادي (مع احتساب صندوق دعم األسعار)
4138333-66959669207642705318858-6022الرصيد العادي (دون احتساب صندوق دعم األسعار)

187545293584960211562900255008000رصيد الحسابات الخاصة (مع احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق)
186845833465933811546894755004000رصيد الحسابات الخاصة (دون احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق)

1971320519238462821237740463613963248097نفقات اإلستثمار
7701962167018912195256722002200بما في ذلك الصندوق الخاص للطرق

29564-32345-15934-892340453070-20723-13152-رصيد الميزانية العامة
12564-7345-3146-945442202039534520-8309-رصيد الميزانية العامة دون احتساب المقاصة

المصادر :  وزارة اإلقتصاد والمالية
(1) دون احتساب حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة 

(2) مع احتساب الرصيد الصافي للحسابات الخاصة للخزينة
ق.م.م قانون المالية المحين

م.ق.م مشروع قانون المالية 

توقعات
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 6- المالية العمومية (تابع 1) (1)
متوسط

2004-9920052006200720082009
ق.م.م  

(3)2010
م.ق.م 

(4)2011
2.6- تحمالت و موارد الخزينة: التغير بــ %

4,48,2-6,8-5,912,710,615,818,8المداخيل العادية (مع احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق)
4,55,9-7,2-5,312,611,916,019,5المداخيل العادية (دون احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق)

1,65,7-9,1-4,513,412,919,023,7المداخيل الجبائية
11,07,8-12,5-8,019,416,519,135,7الضرائب المباشرة 

4,48,6-22,5-10,716,36,614,918,9بما في ذلك : الضريبة على الدخل
15,97,2-6,0-12,522,424,824,154,2الضريبة علـى الشركات

23,46,67,55,7-0,7-2,23,3-2,0-البتانتا
22,25,7-56,345,2-9,0-4,420,0-2,1الضريبة الحضرية
0,811,28,7-4,589,6128,914,91,1المساهمة اإلضافية

3,98,95,0-3,68,313,120,218,1الضرائب غير المباشرة
7,711,95,9-7,210,719,927,223,2الضريبة علـى القيمة المضافة

7,311,46,5-6,91,229,924,824,7في الداخل
8,012,35,5-7,417,913,429,022,1عند اإلستيراد

0,25,03,28,17,85,02,93,0-الرسوم الداخلية على اإلستهـالك
1,71,02,5-0,34,05,19,213,9-على التبغ

0,45,82,210,44,710,12,22,8-على المنتوجات الطاقية
1,322,07,0-14,32,3-1,43,42,0أخرى

5,7-13,70,6-0,58,72,2-2,08,7-الرسوم الجمركية
7,11,410,2-6,815,813,129,79,0حقوق التسجيل والتمبر

28,58,2-11,612,5-2,5-10,88,46,0المداخيل غير الجبائية
13,813,1-23,140,80,40,334,8-8,3بما في ذلك مداخيل االحتكار واالستغالل

0,5125,0-13,516,7-27,48,7-15,5مداخيل بعض الحسابات الخاصة

5,215,70,85,920,03,44,65,4مجموع النفقات (مع احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق)(2)
4,715,71,65,820,73,24,73,5مجموع النفقات (دون احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق)(2)

3,17,90,5-2,68,017,3-5,421,1النفقات العادية (مع احتساب صندوق دعم األسعار)
3,27,70,5-1,98,217,8-5,021,6النفقات العادية (دون احتساب صندوق دعم األسعار)

0,36,2-6,56,79,313,5-6,523,7السلع والخدمات
6,39,42,04,07,17,06,87,0األجور

11,94,7-20,912,513,625,7-7,158,9سلع و خدمات أخرى
4,21,46,9-5,3-0,86,93,3-0,2-الدين العمومي

5,04,71,3-7,0-5,60,07,72,1الداخلي
15,442,8-5,52,111,04,90,7-15,6-الخارجي

32,0-59,395,5-11,142,716,624,492,4الموازنة 
47,19,268,40,0-9,7-46,3-4,0-بما في ذلك صندوق دعم األسعار

14,521,4-4,116,218,333,822,8-0,7نفقات اإلستثمار
14,30,0-14,913,216,116,9-23,6بما في ذلك الصندوق الخاص للطرق

المصادر :   وزارة اإلقتصاد والمالية
(1) دون احتساب حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة 

(2) مع احتساب الرصيد الصافي للحسابات الخاصة للخزينة
(3) معدل تغير معطيات قانون المالية المحين 2010 بالنسبة لسنة 2009

(4) معدل تغير معطيات مشروع قانون المالية 2011 بالنسبة لقانون المالية المحين 2010

توقعات
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 6- المالية العمومية (تابع 2) (1)
متوسط

2004-9920052006200720082009
ق.م.م  
2010

م.ق.م 
2011

3.6- مؤشرات المالية العمومية

98030122442135377156788186300173571165930179472المداخيل العادية (بماليين الدراهم) (2)
البنية (%)

81,182,283,986,289,887,690,288,1المداخيل الجبائية
30,935,537,438,543,941,238,438,2الضرائب المباشرة 

15,718,718,017,917,914,914,914,9بما في ذلك : الضريبة على الدخل
12,915,817,919,124,825,122,121,9الضريبة علـى الشركات

0,30,20,20,20,10,10,10,1البتانتا
0,10,10,10,00,00,00,00,0الضريبة الحضرية
0,40,61,21,21,01,11,31,3المساهمة اإلضافية
33,131,332,133,333,034,138,937,7الضرائب غير المباشرة

17,218,620,222,223,022,826,726,1الضريبة علـى القيمة المضافة
7,67,38,69,29,79,611,211,1في الداخل

9,611,311,613,013,313,115,415,1عند اإلستيراد
16,012,711,811,110,011,312,211,6الرسوم الداخلية على اإلستهـالك

5,64,44,13,93,74,04,24,0على التبغ
9,37,46,86,55,76,77,26,9على المنتوجات الطاقية

1,01,00,90,70,60,60,80,8أخرى
12,310,19,18,67,46,87,26,3الرسوم الجمركية

4,85,25,36,05,55,45,85,9حقوق التسجيل والتمبر
16,714,513,911,78,710,57,97,9المداخيل غير الجبائية

7,24,55,74,94,26,05,45,7بما في ذلك مداخيل االحتكار واالستغالل

109076143165144300152743183230189504198275209036مجموع النفقات (بماليين الدراهم) (3)
البنية (%)

62,868,863,864,358,664,361,261,7السلع والخدمات
44,243,243,843,038,439,740,541,2األجور

18,625,620,121,320,224,620,720,5سلع و خدمات أخرى
16,412,212,912,69,99,28,99,1الدين العمومي

12,010,511,210,88,47,77,77,4الداخلي
4,41,71,71,81,61,51,21,7الخارجي

4,47,99,110,717,26,712,68,1الموازنة 
1,31,50,80,70,30,30,50,5بما في ذلك صندوق دعم األسعار

18,114,316,518,520,624,520,023,0نفقات اإلستثمار
0,71,41,21,21,21,41,11,1بما 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

توقعات
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 6- المالية العمومية (تابع 3) (1)
متوسط

2004-9920052006200720082009
ق.م.م  
2010

م.ق.م 
2011

4.6- مؤشرات المالية العمومية (بالنسبة للناتج الداخلي الخام)

23,423,223,425,427,023,621,321,5المداخيل العادية (مع احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق)
22,922,422,924,926,623,120,920,6المداخيل العادية (دون احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق)

19,019,119,721,924,320,719,218,9المداخيل الجبائية
7,28,28,89,811,99,78,28,2الضرائب المباشرة 

3,74,34,24,54,83,53,23,2بما في ذلك : الضريبة على الدخل
3,03,74,24,96,75,94,74,7الضريبة علـى الشركات

0,10,10,00,00,00,00,00,0البتانتا
0,10,10,30,30,30,30,30,3المساهمة اإلضافية
7,77,37,58,58,98,08,38,1الضرائب غير المباشرة

4,04,34,75,66,25,45,75,6الضريبة علـى القيمة المضافة
1,81,72,02,42,62,32,42,4في الداخل

2,22,62,73,33,63,13,33,2عند اإلستيراد
3,72,92,82,82,72,72,62,5الرسوم الداخلية على اإلستهـالك

1,31,01,01,01,00,90,90,9على التبغ
2,21,71,61,61,51,61,51,5على المنتوجات الطاقية

0,20,20,20,20,20,10,20,2أخرى
2,92,42,12,22,01,61,51,3الرسوم الجمركية

1,11,21,21,51,51,31,21,3حقوق التسجيل والتمبر
3,93,43,33,02,42,51,71,7المداخيل غير الجبائية

1,71,01,31,31,11,41,21,2بما في ذلك مداخيل االحتكار واالستغالل

26,027,125,024,826,625,725,425,0مجموع النفقات (مع احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق)(2)
25,526,424,524,326,225,325,024,2مجموع النفقات (دون احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق)(2)

21,824,121,521,722,820,721,019,7النفقات العادية (مع احتساب صندوق دعم األسعار)
21,423,721,321,622,720,620,919,6النفقات العادية (دون احتساب صندوق دعم األسعار)

16,318,716,015,915,616,515,615,4السلع والخدمات
11,511,710,910,710,210,210,310,3األجور

4,86,95,05,35,46,35,35,1سلع وخدمات أخرى
4,33,33,23,12,62,42,32,3الدين العمومي

3,12,92,82,72,22,02,01,9الداخلي
1,10,50,40,40,40,40,30,4الخارجي
1,22,12,32,74,61,73,22,0الموازنة

0,30,40,20,20,10,10,10,1بما في ذلك صندوق دعم األسعار
4,73,94,14,65,56,35,15,8نفقات اإلستثمار

0,20,40,30,30,30,30,30,3بما في ذلك الصندوق الخاص للطرق
0,92,03,74,22,90,21,7-1,6الرصيد العادي (مع احتساب صندوق دعم األسعار)

0,11,0-1,31,73,43,92,6-1,4الرصيد العادي (دون احتساب صندوق دعم األسعار)
1,3-1,9-0,61,73,83,10,2-1,1الرصيد األولي

3,5-4,0-2,2-1,50,70,4-3,9-3,1-رصيد الميزانية العامة
1,5-0,9-0,4-1,80,73,35,0-2,0-رصيد الميزانية العامة دون احتساب المقاصة

20,720,921,724,427,023,021,621,3الضغط الجبائي(3)

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 الرصيد الصافي للحسابات الخاصة للخزينة

(3) المداخيل الجبائية (مع احتساب حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة) بالنسبة للناتج الداخلي الخام

توقعات
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 6- المالية العمومية (تتمة)
متوسط

2004-99200420052006200720082009

5.6- المديونية العمومية (%)

18,216,214,213,812,39,810,1خدمة الدين العمومي بالنسبة للمداخيل العادية
13,413,912,312,010,68,38,4   خدمة الدين الداخلي بالنسبة للمداخيل العادية
4,92,32,01,81,71,51,6   خدمة الدين الخارجي بالنسبة للمداخيل العادية

16,414,212,212,912,69,99,2خدمة الدين العمومي بالنسبة  لمجموع النفقات العمومية
3,32,22,01,61,81,40,7اهتالك القروض الخارجية  بالنسبة للناتج الداخلي الخام

19,012,510,78,79,06,64,5عبء الدين الخارجي  بالنسبة للمداخيل العادية
4,42,72,52,02,31,81,1عبء الدين الخارجي  بالنسبة للناتج الداخلي الخام

64,258,262,157,353,547,346,9معدل المديونية للخزينة
40,944,349,046,042,837,436,2   مخزون الدين الداخلي بالنسبة للناتج الداخلي الخام
23,213,913,111,310,79,910,7   مخزون الدين الخارجي بالنسبة للناتج الداخلي الخام

6.6- إصدارات الخزينة العامة للمملكة : 

19667201791891721975263573662938924نفقات اإلستثمار (بمليون درهـــم)
6,316,219,939,06,3-3,913,7نسبة النمو (%)

البنية حسب أهم الوزارات (%)

36,334,224,531,034,634,230,4المالية والخوصصة
9,66,813,411,310,311,412,4النجهــيز، التكوين المــهني ، و تكوين األطــر

8,38,98,87,46,45,111,2الفالحة والصيد البحري
9,29,09,710,710,07,314,6التربية الوطنية والتعليم العالي

3,73,54,54,54,44,63,1الداخلية
3,75,55,35,34,73,94,0الصحة العمومية

0,80,81,10,80,70,90,6العــــــــد ل
0,30,30,20,20,20,00,2الشؤون الخارجية والتعاون

28,131,132,528,928,632,623,4الوزارات األخرى ( بما في ذلك الميزانيات الملحقة)

6624182806114055105720112900140921121336نفقات التسيير (بمليون درهـــم)
13,9-7,36,824,8-5,44,637,7نسبة النمو (%)

البنية حسب أهم الوزارات (%)

16,214,123,325,025,536,440,4المالية والخوصصة
1,11,21,30,70,60,50,6النجهــيز، التكوين المــهني ، و تكوين األطــر

2,72,52,81,91,91,31,6الفالحة والصيد البحري
32,233,332,131,230,525,533,2التربية الوطنية والتعليم العالي

9,59,79,08,68,97,64,7الداخلية
6,06,25,45,35,65,06,8الصحة العمومية

2,32,52,12,02,21,71,8العــــــــد ل
1,91,81,41,71,51,01,3الشؤون الخارجية والتعاون

28,028,722,623,823,220,99,4الوزارات األخرى ( بما في ذلك الميزانيات الملحقة)

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية
- المندوبية السامية للتخطيط بالنسبة للناتج الداخلي الخام
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7- المؤشرات اإلجتماعية
متوسط

2004-9920052006200720082009

1.7- الديمغرافيا
289973017230506308413117731514الساكنة (باأللف)(1)
54,655,556,056,456,957,3معدل التمدن (%)

50,350,450,550,650,650,7معدل األنوثة  (%)
البنية حسب فئات السن (%)(*)

على المستوى الوطني

31,630,429,829,128,628,0   0-14  سنة
21,120,620,520,420,320,1   15- 24 سنة
39,841,041,842,543,143,7   25- 59 سنة

7,58,08,08,08,08,1   60 سنة فما فوق
على المستوى الحضري 

27,827,527,026,426,025,5   0-14  سنة
20,119,919,719,419,218,9   15- 24 سنة
44,744,945,746,147,147,6   25- 59 سنة

7,47,67,78,07,88,0   60 سنة فما فوق

541758545982611162396368عدد األسر (2)
63,461,261,962,463,063,5الوسط الحضري
5,45,25,15,05,04,9متوسط عدد أفراد األسر
4,64,74,64,64,54,5الوسط الحضري
6,75,95,95,95,85,8الوسط القروي

1998200420052006200720082009

3,002,502,422,372,332,302,23معدل الخصوبة (3)
2,302,102,042,032,012,002,00الوسط الحضري
4,003,102,772,70الوسط القروي

2004-9904/0505/0606/0707/0808/0909/10
21,220,22019,819,519,218,9المعدل الخام للوالدات (بالنسبة لأللف)

19,217,917,817,817,717,617,5الوسط الحضري
23,823,122,822,321,921,420,9الوسط القروي

5,75,55,55,55,55,75,7المعدل الخام للوفيات (بالنسبة لأللف)
15,514,714,514,314,013,513,2المعدل الخام للتزايد الديمغرافي (بالنسبة لأللف)

1990199420042009
2.7- التربية والتكوين

52,460,287,090,5المعدل الصافي للتمدرس (%) (4)
22,530,178,587,9اإلناث بالوسط القروي

2004-9904/0505/0606/0707/0808/0909/10
735748690568705070702522669365717952673759عدد تالميذ التعليم األولي

(*)14,212,212,918,921,928,233,5بما في ذلك التعليم العصري (%)
عدد التالميذ والطلبة

3955756,5402260039438313939154387864038638383945201التعليم اإلبتدائي
94,793,492,791,691,190,489,2نسبة القطاع العام (%) 
1107369,3123175213171491396896143810214473541433089التعليم الثانوي اإلعدادي

98,197,396,896,595,994,894,1نسبة القطاع العام (%) 
543978633409656796681369713633784935861516التعليم الثانوي التأهيلي

94,394,794,293,794,193,292,5نسبة القطاع العام (%) 
285640309115322164295034315844323585التعليم العالي (القطاعين العام والخاص)(5)
تطور عدد األطر التعليمية  في القطاع العام

131388134633131625129123128148127495127823التعليم اإلبتدائي
53901562815424154391547165487555176التعليم الثانوي اإلعدادي
33786356753513034810357793621038583التعليم الثانوي التأهيلي

101401064097739867999510095التعليم 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) التقرير الوطني حول أهداف األلفية للتنمية 2009

(5) دون احتساب تكوين األطر والتكوين المهني ما بعد البكالوريا.
(*) بما في ذلك 7,8% للتعليم األولي العام
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7- المؤشرات اإلجتماعية (تابع1)
متوسط

2004-9904/0505/0606/0707/0808/0909/10
10433532946734133448737456288عدد األساتذة في التكوين البيداغوجي

71,150,924,429,432,923,931,8نسبة المعلمين (%)
17,723,235,031,634,129,934,4نسبة أساتذة السلك األول (%)
7,515,424,824,524,737,329,5نسبة أساتذة السلك الثاني (%)
3,710,515,814,68,38,94,3نسبة األساتذة المبرزين (%)

84869106029120331135670150867175328187722تطور أعداد المتدربين حسب مستوى التكوين المهني (1)
15,016,114,912,211,612,9التخصص (%)

44,835,235,232,931,128,7التأهيل (%)
40,248,749,954,957,358,4التقني (%)

19821994199820042008(3)2009(*)
65,054,948,344,140,539,7معدل األمية ( بـ %) (2)

44,036,933,730,428,828,4الحضري 
81,775,466,961,956,755,6القروي

2004-9920052006200720082009
214573666832957344513532140333تطور ميزانية التسيير لوزارة التربية الوطنية (بمليون درهم) (4)

32,232,131,230,525,533,2نسبتها في الميزانية العامة للدولة (%)
177518312346264526665691تطور ميزانية اإلستثمار لوزارة التربية الوطنية (بمليون درهم) (4)

9,39,810,710,07,314,6نسبتها في الميزانية العامة للدولة (%)
232323849935303370963798746024تطور الميزانية ااإلجمالية لوزارة التربية الوطنية (بمليون درهم) (4)

27,029,127,826,621,428,7نسبتها في الميزانية العامة للدولة (%)
3.7- التشغيل واألجور

1.3.7- نشاط الساكنة، التشغيل والبطالة (15 سنة فما فوق)

103891082510990111481126711314عدد السكان النشيطين ( باآللف)
529854495578574658745916الوسط الحضري 
509053765412540253935398الوسط القروي

البنية حسب فئات السن (%)

على المستوى الوطني

1526,123,622,822,321,820,7- 24 سنة
2551,051,050,650,650,650,7- 44 سنة
4516,919,020,721,121,722,7 - 59 سنة

على المستوى الحضري 

1520,219,218,017,917,315,8- 24 سنة
2558,857,256,856,556,356,4- 44 سنة
4517,419,521,922,123,024,4 - 59 سنة

معدل النشاط  ( بـ %) 

52,251,551,351,050,649,9المعدل الوطني
78,076,276,476,175,975,3ذكور
27,427,927,227,126,625,8إناث

46,144,944,744,944,744,0المعدل الحضري 
72,870,871,471,571,670,8ذكور
20,820,119,319,619,318,6إناث

60,760,760,559,759,058,4المعدل القروي
84,683,683,482,682,081,9ذكور
36,938,638,437,737,036,1إناث

المصادر :  - وزارة اإلقتصاد والمالية
- المندوبية السامية للتخطيط

(1) تهم القطاع العمومي
(2)المصدر : اإلحصاء العام للسكان والسكنى بالنسبة لسنة 1971، 1982، 1994، 2004  والبحث الوطني حول مستوى معيشة األسر بالنسبة لسنة 1998

(3) نتائج البحث الوطني حول األمية وعدم التمدرس والهدر المدرسي (نهاية 2006)
(4) تهم نفقات وزارة التربية الوطنية و وزارة التعليم العالي 

(*) التقرير الوطني حول ا هداف األلفية للتنمية 2009
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7- المؤشرات اإلجتماعية (تابع2)
متوسط

2004-9920052006200720082009

912496289928100561018910284عدد السكان النشيطين المشتغلين ( باآللف)
424744444714486050135100الحضريون 
487751845214519651765184القرويون

البنية حسب فئات السن (%)

على المستوى الوطني

1524,322,021,120,519,718,7- 24 سنة
2550,250,050,250,150,450,4- 44 سنة
4518,620,822,322,823,424,4 - 59 سنة

على المستوى الحضري 

1516,917,316,917,317,015,7- 24 سنة
2558,656,857,056,556,456,5- 44 سنة
4520,623,025,025,226,027,4 - 59 سنة

على المستوى القروي

1532,129,729,528,527,727,0- 24 سنة
2542,944,244,144,244,544,5- 44 سنة
4516,919,019,920,620,921,4 - 59 سنة

بنية السكان الحضريين النشيطين المشتغلين حسب قطاعات اإلنتاج (%)

5,25,25,35,65,55,0الفالحة والغابات والصيد البحري
23,122,421,320,920,920,2الصناعة

9,19,310,210,711,211,8البناء واألشغال العمومية
20,922,220,420,019,920,0التجارة بالجملة و بالتقسيط

5,56,46,46,46,86,7النـــقل والتخزين والمواصالت
36,034,436,236,135,636,1الخدمات واإلدارة العمومية

0,10,10,20,20,20,2أنشطة غير مصنفة

126511971062109210781029عدد السكان النشيطين العاطلين ( باآللف)
10511005864886861816الحضريون 
213192199206217214القرويون

26,928,127,127,327,527,6معدل أنوثة السكان النشيطين العاطلين
29,931,029,830,330,831,3في الوسط الحضري 
12,413,315,614,314,713,4في الوسط القروي

معدل البطالة حسب الجنس (%)

12,111,19,79,89,69,1المعدل الوطني
12,211,09,79,89,59,0ذكور
12,311,39,79,89,89,5إناث

19,818,315,515,414,713,8المعدل الحضري 
18,116,514,013,913,012,1ذكور
25,124,920,920,820,319,8إناث

4,33,63,73,84,04,0المعدل القروي
5,44,64,64,85,15,0ذكور
1,71,51,81,71,81,7إناث

المصادر :  - المندوبية السامية للتخطيط
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7- المؤشرات اإلجتماعية (تابع3)
متوسط

2004-9920052006200720082009
معدل البطالة بالوسط الحضري حسب فئات السن (%) 

1534,532,931,731,631,831,8- 24 سنة
2514,613,611,712,114,713,3- 44 سنة
(1)454,34,03,83,43,42,9 - 59 سنة 

معدل البطالة بالوسط القروي حسب فئات السن (%) 

155,55,96,47,08,78,7- 24 سنة
252,72,62,62,74,33,2- 44 سنة
0,9(1)451,31,11,61,31,7 - 59 سنة 

معدل البطالة بالوسط الحضري حسب الشهادة المحصل عليها

11,310,09,29,08,37,7بدون شهادة
26,124,921,921,220,619,1مستوى متوسط 
27,026,819,220,319,017,8مستوى  عالي

26,525,720,820,820,018,6حاصل على شهادة
معدل البطالة بالوسط القروي حسب الشهادة المحصل عليها

2,22,52,52,62,62,5بدون شهادة
11,810,611,211,412,211,8حاصل على شهادة

4.7-الصحة

2179192418501637عدد السكان لكل طبيب ( في القطاعين العمومي والخاص) (2)
12480118681200612002عدد السكان لكل مؤسسة للعالج الطبي الضروري (2)

4444338434688342921064607126مجموع أيام التطبيب (باآلالف) (2)
1111117411731134عدد السكان لكل ممرض (2)

2354254525922626تطور عدد مؤسسات العالج الطبي الضروري (2)

70,372,072,272,572,672,8أمل الحياة عند الوالدة (بالسنوات)
68,470,871,071,271,471,6ذكور
72,373,273,573,773,974,2إناث

198719921995199719982004
35,941,550,358,458,863,0نسبة استعمال وسائل منع الحمل (%) (3)

51,954,464,265,865,865,5الوسط الحضري 
24,631,539,251,750,759,7الوسط القروي

1971198519942004(4)20072008(*)
5.7- مستوى المعيشة  والتجهيزات األ ساسية

42,72116,514,29,08,8معدل الفقر (%) 
38,313,310,47,94,84,7الوسط الحضري 
44,726,823,022,014,414,2الوسط القروي

198519911998200120072008(*)
عشريات اإلنفاق الكلي لكل أسرة (5)

101,92,12,62,62,62,6% من األسر األكثر فقرا
1030,529,228,832,133,133,0% من األسر األكثر غنى

12,213,911,812,312,7الفرق بين العشريين

المصادر :  - المندوبية السامية للتخطيط
(1) 45 سنة فما فوق,

(2) المعطيات الخاصة بسنتي 2007 و 2009 توافق على التوالي يونيو 2007 و يونيو 2009,
(3) المصدر : البحث الوطني حول استهالك ونفقات األسر 1984/1985 بالنسبة لسنة 1985، اإلحصاء العام للسكان والسكنى بالنسبة لسنوات 1960، و1971، و1994، و2005

(4) المصدر : البحث الوطني حول استهالك ونفقات األسر 2007
(5) المصدر : اإلحصاء العام للسكان والسكنى بالنسبة لسنة 1971، والبحث الوطني حول استهالك ونفقات األسر 1984/1985 بالنسبة لسنة 1985،

 والبحث الوطني حول مستوى معيشة األسر بالنسبة لسنوات 1991 ، و1998 ، و2001 
(*) التقرير الوطني حول ا هداف األلفية للتنمية 2009
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7- المؤشرات اإلجتماعية (تتمة)

19982001200420072008

55,965,271,687,290,4الدور المزودة بالكهرباء (%) (1)
86,191,489,996,397,4الوسط الحضري 
15,625,843,272,680,0الوسط القروي

متوسط
2004-9920052006200720082009

50,170,080,086,087,089,0نسبة الساكنة القروية المستفيدة من الماء الصالح للشرب
برنامج كهربة العالم القروي

53,881,088,093,095,496,5نسبة كهربة القرى (%)
45114201598176718671918عدد المنخرطين

62542263227673316393441935670عدد 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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