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يقوم املسار التنموي يف املغرب عىل دعائم أربعة أساسية :

• قيام الدولة بدورها االسرتاتيجي يف تحديد االختيارات األساسية والنهوض باألوراش الكربى والتحفيز 

والتنظيم وتشجيع املبادرة الحرة؛

 • توطيد الرصح الدميقراطي واعتامد إصالحات حقوقية ومؤسسية عميقة ؛

• جعل املواطن يف صلب عملية التنمية؛

• متكني االقتصاد الوطني من مقومات التأهيل واإلقالع، بتوفري التجهيزات الهيكلية واعتامد مخططات 

طموحة، أخذت تعطي مثارها امللموسة عىل املستويات اإلسرتاتيجية والقطاعية.

  يف هذا اإلطار، قامت جل القطاعات اإلنتاجية بإعداد رؤاها ومخططاتها اإلسرتاتيجية، والبداية كانت مع 

السياحة يف إطــــار « رؤية 2010 »  التي تم تجديدها يف إطار «رؤية 2020»،  ومخطط«انبثاق» للصناعة 

ومخطط «رواج» للتجارة و«املخطط األخرض» للفالحة و« هاليوتيس» بالنسبة للصيد البحري ومخطط 

« النجاعة الطاقية» بالنسبة للطاقة و مخطط املغرب الرقمي 2013.

من  والرفع  اقتصادنا  تحديث  أتاحت  أنها  املخططات  هذه  لتطبيق  األولية   النتائج  أظهرت  وقد 

إنتاجيته وتنافسيته، ومن حجم االستثامر العمومي، وإقامة أقطاب للتنمية الجهوية املندمجة، كام 

مكنت بالدنا من إطار قار وواضح للتنمية االقتصادية ، ومن الصمود يف وجه تداعيات األزمة املالية 

العاملية، فضال عن ترسيخ موقع املغرب كوجهة محفزة لالستثامرات املنتجة ومحور أسايس للمبادالت 

التجارية، الجهوية والعاملية.

غري أن هذه النتائج املشجعة، ال ينبغي أن تحجب عنا كونها ستظل محدودة النجاعة، بدون إزاحة 

عوائق رئيسية حددها خطاب العرش ليوم 30 يوليوز 2010 يف ثالثة نقط هي :

•  ضعف التنافسية ؛

• اختالل تناسق حكامة هذه املخططات الذي يجب إزاحته باعتامد اآلليات الالزمة لتفاعلها، ضمن 

منظور اسرتاتيجي مندمج، ال مجال معه للنظرة القطاعية الضيقة ؛

• تأهيل املوارد البرشية وهنا تجب املالءمة بني التكوين العلمي واملهني والتقني وبني مستلزمات 

املعرفة  ومجتمع  اقتصاد  يف  واالنخراط  واالبتكار  العلمي  البحث  وتشجيع  العرصي  االقتصاد 

واالتصال.



ملف 4

القطاع السياحي : رؤية إسرتاتيجية متجددة

رؤية  من  استفادت  التي  املغرب  يف  األوىل  القطاعات  من  السياحة  تعترب 

إسرتاتيجية متثلت يف «رؤية 2010». انتهاء هذا املخطط، شكل فرصة للوزارة 

الوصية عىل القطاع من أجل تقييم نتائجه  واقرتاح رؤية اسرتاتيجية جديدة 

هي «رؤية 2020».

األخرية  السنوات  باملغرب خالل  االقتصادية  السياسة  متيزت 

القطاعات  تستهدف  التي  املخططات  من  العديد  بتفعيل 

األخرض»  «املغرب  (مخطط  الوطني  لالقتصاد  الحيوية 

لإلقالع  الوطني  «امليثاق  و   «TISUEILAH» مخطط  و 

الصناعي» و مخطط «رواج» و مخطط «املغرب الرقمي»...). 

و لقد طبقت نفس املقاربة بالقطاع السياحي الذي استفاد 

والتي   ،«2010 «رؤية  هي  به  خاصة  إسرتاتيجية  رؤية  من 

العرش  القطاع خالل  تلتها إسرتاتيجية جديدة ملواكبة تطور 

سنوات القادمة «رؤية 2020». 

ويف سياق تقييم نتائج «رؤية 2010»، أسفر املنحى التنازيل 

الذي عرفه النشاط السياحي الوطني خالل 2008 و 2009 

وهكذا،  وأهدافها.   «2010 «رؤية  انجازات  بني  فوارق  عن 

وصل عدد السياح يف متم سنة 2010 إىل 9,3 مليون سائح 

بفارق %7 عن هدف 10 ماليني سائح املسطر يف إطار«رؤية 

االستيعابية  الطاقة  تتعدى  ال  أن  املتوقع  من  كام   .«2010

بفارق 24 % عن هدف  املصنفة 174.180 رسيرا  للفنادق 

القطاع  230.000 رسير. وعىل صعيد آخر، سجلت عائدات 

السياحي حوايل 56,1 مليار درهم يف متم السنة الجارية، أي 

بني   ما  املمتدة  الفرتة  خالل  درهم  مليار   440 مجموعه  ما 

2001 و 2010 و هو ما ميثل %84 من األهداف املسطرة.   

و عىل الرغم من الفوارق املالحظة، فقد أبان القطاع السياحي 

الزالت  العوائق  من  العديد  أن  غري  كبرية،  دينامية  عن 

مطروحة و يجب معالجتها، حيث يعاين القطاع من ضعف 

هي  رئيسية  مدن  أربع  يف  مركزا  يبقى  الذي  العرض  تنوع 

مراكش و أكادير و الدارالبيضاء و طنجة بنسب تشكل عىل 

التوايل  03¸29 % و 70¸18 % و 34¸8 %  و 86¸4 % من 

الطاقة االستيعابية اإلجاملية للفنادق املصنفة باملغرب. من 

جهة أخرى، تهيمن السياحة الساحلية عىل العرض السياحي. 

بلدان  الطلب، فيظل موجها من طرف ستة  أما فيام يخص 

السياحية  التدفقات  من   75% حوايل  عىل  تسيطر  رئيسية 

املتحدة  اململكة  و  إسبانيا  و  فرنسا  املغرب، وهي  اتجاه  يف 

وإيطاليا و بلجيكا و أملانيا، مام يجعل أداء القطاع السياحي 

الوطني مرتبطا أساسا بالظرفية االقتصادية يف أوروبا.   

و من أجل التغلب عىل هذه الصعوبات، قام املغرب بإطالق 

إسرتاتيجية سياحية جديدة «رؤية 2020»، و التي تندرج يف 
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سياق تطبعه تحوالت دميوغرافية عميقة لها تأثري مبارش عىل 

نوعية السياح و عىل املنتجات السياحية التي يتزايد الطلب 

من  العامل  ساكنة  ترتفع  أن  املتوقع  فمن  هكذا،  و  عليها. 

6,90 مليار إىل 7,57 مليار نسمة يف أفق 2020. كام سريتفع 

عدد املسنني بنسبة %26 يف أفق 2030. و سيمثل السكان 

البالغون 50 سنة فام فوق ثلث ساكنة العامل مرتكزين أساسا 

الغربية). إضافة إىل  بأوروبا  املتقدمة (خاصة  باالقتصاديات 

ذلك، سريتفع عدد السياح الدوليني من 1,67 مليار سائح سنة 

2010 إىل 2,47 مليار سائح سنة 2020، أي بنسبة منو سنوي 

متوسط قدره 3,98 %.     

ويف هذا السياق جاءت «رؤية 2020» لرتسم لها أهدافا تتمثل 

الداخلية   السياحة  حجم  رفع  و  السياح  عدد  مضاعفة  يف 

بثالثة أضعاف و تعزيز الطاقة االستيعابية ب 200.000 رسير 

و بلوغ 140 مليار درهم من العائدات و جعل وجهة املغرب 

سيمكن  ما  وهو  العامل.  يف  األوائل  العرشين  ضمن  تصنف 

من رفع الناتج الداخيل الخام بنقطتني و كذا خلق 470.000 

األهداف،  هذه  تحقيق  أجل  من  و  جديد.  شغل  منصب 

ترتكز «رؤية 2020» عىل تعزيز الرشاكة بني القطاعني العام 

و الخاص مع تركيز الجهود عىل أربعة محاور رئيسية:

1. الجهوية : يتضمن هذا املحور تقسيم الرتاب الوطني إىل 

مثاين مناطق سياحية كربى :

املنطقة الشاملية : يدور عرض هذه املنطقة حول السياحة 

الثقافية و الشاطئية حيث يرتقب زيادة الطاقة االستيعابية 

فيام سيجل عدد  بحلول عام 2020  لتتجاوز 43.000 رسير 

الجهة ب 20,7  السياح 2,7 مليون سائح. وبذلك ستساهم 

 128.020 بخلق  و  خام  داخيل  سياحي  كناتج  درهم  مليار 

منصب شغل. 

حول   العرض  هذا  يتمحور    : املتوسطي  املغرب  منطقة 

للتوقعات  ووفقا  إيريس.  وكاال  ومرشيكا  السعيدية  مواقع 

بحوايل  االستيعابية  الطاقة  تطوير  يرتقب  اإلسرتاتيجية، 

27.300 رسير لتغطية 921.000 سائح. كام يتوقع ذر مداخل 

الجهة ب  مليارات درهم، وبذلك ستساهم  تقدر بحوايل 6 

7,2 مليار درهم كناتج سياحي داخيل خام.  



ملف 6

الدار  الوجهة  هذه  تشمل   : الوسطى  األطلسية  املنطقة 

حول  عرضها  يتمحور  حيث  الجديدة  و  والرباط  البيضاء 

سياحة األعامل و الرتفيه. و يرتقب تحقيق طاقة استيعابية 

تصل إىل 39.300 رسير بحلول عام 2020 فيام سيسجل عدد 

تقدر  مداخل  تحقيق  يتوقع  كام  سائح.  مليون   3,8 السياح 

بحوايل 24,1 مليار درهم مام سيمكن الجهة من أن تساهم 

ب 29,1 مليار درهم كناتج سياحي داخيل خام.

منطقة املغرب الوسطى : تم تشكيل هذا املجال من منطلق 

التكامل بني مواقع مكناس وفاس وإفران. حيث يرتقب زيادة 

الطاقة االستيعابية لتتجاوز 36.000 رسير بحلول عام 2020 

فيام سيجل عدد السياح 2,7 مليون سائح إضافة إىل 707.000 

مداخل  تحقيق  عىل  الجهة  سرتاهن  وبذلك  محيل.  مسافر 

تفوق 19 مليار درهم لتساهم بحوايل 30 مليار درهم كناتج 

سياحي داخيل خام.

 منطقة مراكش و األطليس :  تغطي هذه املنطقة كال من 

طاقة  تحقيق  يستهدف  و  الصويرة.  و  توبقال  و  مراكش 

استيعابية تقدر بحوايل 86.000 رسير بحلول عام 2020 فيام 

سيجل عدد السياح 3,6 مليون سائح إضافة إىل 1,4 مليون 

مسافر محيل. وهذا من شأنه تحقيق مداخل تصل إىل 26,2 

مليار درهم.

القطب  عىل  الجهة  هذه  ترتكز   : واألودية  منطقة األطلس 

السياحي املتمثل يف ورزازات والذي يشمل الوديان والواحات 

السياحة  املنطقة حول  ويدور عرض هذه  الكبري.  واألطلس 

البيئية والتنمية املستدامة. و يرتقب زيادة الطاقة االستيعابية 

لتتجاوز 26.000 رسير لتلبية طلب حوايل 1,9 مليون سائح 

إضافة إىل 388.000 مسافر محيل. وبذلك تراهن الجهة عىل 

تحقيق مداخل تفوق 13 مليار درهم.

الجهة  هذه  سرتكز   : الكربى  الجنوبية  األطلسية   املنطقة 

حول الداخلة وعروض مندمجة للسياحة الطبيعة و الرياضة. 

وبالتايل، سيتم إنشاء 3.800 رسير جديد مام من شأنه خلق 

ستساهم  وبذلك  درهم  مليون   819 بحوايل  تقدر  عائدات 

الجهة بحوايل 924 مليون درهم كناتج سياحي داخيل خام 

وبخلق 5.600 منصب شغل.

أكادير،  من  ابتداء    : األطلسية  الصحراء  و  سوس  منطقة 

يغطي هذا املجال كل املناطق الداخلية لتمتد إىل العيون عرب 

كلميم. وسيتم إنشاء ما يقرب من 110.000 رسير الستيعاب 

وهذا  محيل.  مسافر  ومليون  سائح  ماليني   4 من  يقرب  ما 

من شأنه تحقيق مداخل تقدر ب 28 مليار درهم. وبذلك 

ستساهم الجهة ب 29,4 مليار درهم كناتج سياحي داخيل 

خام و بخلق 181.000 منصب شغل. 

2. التنوع واالستدامة :  يتضمن هذا املحور ترسيع األوراش 

اإلسرتاتيجية املوجودة (برنامجي «RUZA 2020» و«بالدي») 

الثقافة  و  الرتاث  تثمني  إىل  الهادفة  االستثامرات  تدعيم  و 

(برنامج «الرتاث و املوروث» و تنويع العرض السياحي من 

الثقايف (برنامج «التنشيط والرتفيه») و  التنشيط   منتجات  

و  «البيئة  (برنامج  والثقافية  الطبيعية  املوارد  مجمل  تثمني 

القيمة  ذات  السياحية  املنتجات  أخريا تشجيع  و  الخرضة») 

املضافة العالية (برنامج «السياحات ذات الطابع املحيل التي 

لها قيمة مضافة»).    

3. متويل االستثامرات السياحية :  يتضمن هذا املحور إنشاء 

املستهدف  رأسامله  يبلغ  السياحية  للتنمية  مغريب  صندوق 

حوايل 100 مليار درهم ورصد إعانات لدعم االستثامر وتوجيهه 

إىل املناطق التي تعرف ضعفا يف مؤرشاتها التنموية و كذا تعبئة 

24 مليار درهم من التمويل البنيك لدعم املشاريع اإلسرتاتيجية 

يف إطار«رؤية 2020».  

4. التكوين :  يتضمن هذا املحور إنشاء مدرسة لالمتياز يف 

مجال التدبري الفندقي برشاكة مع املدرسة الفندقية بلوزان 

السياحية املستدامة و ذلك  و إنشاء مركز للبحث والتنمية 

برشاكة مع جامعتي «هارفرد» و «تورونتو». 

املصدر: مديرية الدراسات والتوقعات املالية
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اإلسرتاتيجية الفالحية «مخطط املغرب األخرض»

باعتباره دعامة لتنمية شاملة ومندمجة وأساسا لألمن الغذايئ، يحظى القطاع 

الفالحي بأهمية كربى، تعكسها بشكل كبري تطلعات مخطط «املغرب األخرض» 

الذي يكرس هيمنة هذا القطاع عىل غريه من القطاعات وتجعل منه قاطرة للتنمية 

يف املغرب.

أكد جاللة امللك يف خطابه السامي بتاريخ 21 أبريل 2008، 

للفالحة،  الوطنية  لأليام  الثانية  الدورة  انطالق  مبناسبة 

شاملة  لتنمية  دعامة  باعتباره  الفالحي  القطاع  أهمية  عىل 

ومندمجة وأساسا لألمن الغذايئ.

هذا، وميثل القطاع الفالحي ما بني %15 إىل %20 من الناتج 

الداخيل الخام، حسب محاصيل الحبوب ويؤثر بشكل قوي 

يف نسبة النمو وصادرات البالد، ويعترب مصدرا أساسيا للدخل 

بالنسبة ل%80 من الساكنة القروية، ويوفر أكرث من 4 ماليني 

يوم عمل للساكنة القروية.

أهداف مخطط املغرب األخرض

يهدف مخطط املغرب األخرض إىل االستفادة من اإلمكانات 

أهداف  بلوغ  بالتايل  ويروم  الفالحة،  قطاع  يختزنها  التي 

طموحة يف أفق 2020، تتعلق أساسا مبا ييل:

رفع حصة القطاع الفالحي يف الناتج الداخيل الخام من 

خالل رفع القيمة املضافة املقدرة حاليا بحوايل 74 مليار 

•
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درهم  مليار   144 بني  ما  إىل  لتصل  املتوسط  يف  درهم 

و174 مليار درهم ؛

إحداث 1.500.000 فرصة عمل جديدة؛

مضاعفة دخل الساكنة القروية؛

والزيتون  الحوامض  شعب  صادرات  مرة   3,5 مضاعفة 

والفواكه وهو ما سيمكن من رفع قيمة هذه الصادرات 

إىل حوايل 44 مليار درهم.

االستثامرات املتوقعة

أساس مقاربة  املقبلة عىل  للعرشية  برنامج عمل  إعداد  تم 

تنموية شاملة ترتكز عىل دعامتني أساسيتني:

املضافة  القيمة  ذات  الفالحة  تنمية    : األوىل  الدعامة 

واإلنتاجية العالية واملوجهة باألساس نحو التصدير. وسُيرشع 

يف هذا الصدد يف إنجاز 961 مرشوعا موزعا عىل 560.000 

ضيعة مببلغ استثامري يقارب 121,2 مليار درهم؛

الدعامة الثانية :   التأهيل التضامني للنسيج اإلنتاجي لفائدة 

840.000 فالح مستهدف من  خالل إنجاز 545 مرشوع  مببلغ  

استثامري  يقدر  ب 19,25 مليار درهم.

وقد تم تخطيط هذه االستثامرات يف إطار منسجم يضمن 

بكلفة  موازية  بعمليات  تعزيزها  وسيتم  الالزمة،  الفعالية 

إجاملية تقدر ب 52,50 مليار درهم تهم بالخصوص تأهيل 

املجاالت السقوية.

عمليات أفقية للمواكبة

تهدف العمليات األفقية للمواكبة إىل ضامن نجاح املخطط 

العمليات  عرب  االستثامر  بعد  وما  االستثامرية  مراحله  يف 

األساسية التالية:

•

•

•

مالءمة اإلطار املؤسسايت املنظم للقطاع الفالحي

ويدخل يف هذا اإلطار أساسا ما ييل :

تنمية  بوكالة  األمر  ويتعلق  خاصة،  مؤسسة  إحداث 

هذا  تفعيل  عىل  باإلرشاف  تتكلف  التي  الفالحة 

الربنامج؛

إحداث مكتب وطني يتكلف بالسالمة الصحية للمواد 

الغذائية؛

هيكلة الغرف الفالحية وتأهيل الهيئات املهنية؛

املستويات  عىل  بالفالحة  املكلفة  الوزارة  تنظيم  إعادة 

جهوية  بنيات  إحداث  مع  واملحلية  والجهوية  املركزية 

تتكلف بالتخطيط والتنفيذ من أجل التمكن من تأطري 

وتتبع تنفيذ املشاريع؛

مع  باملوازاة  النتائج  وتقييم  تنفيذ  لتتبع  آليات  وضع 

تقدم إنجاز املشاريع. 

وضع آليات متويل مالمئة

عرب  األخرض  املغرب  ملخطط  البنكية  باملواكبة  األمر  يتعلق 

توفري متويالت مالمئة لخصوصيات املشاريع الفالحية.

يف هذا الصدد، تم التوقيع عىل مجموعة من االتفاقيات مع 

مؤسسات مالية نذكر منها عىل الخصوص االتفاقية املوقعة 

بني الحكومة والرشكة العامة لألبناك، مبناسبة الدورة الرابعة 

لأليام الوطنية للفالحة، وتهدف إىل تعبئة غالف مايل يقدر ب 

3 ماليري درهم عىل مدى 5 سنوات. 

وضع قواعد السالمة الصحية للمواد الغذائية

املكتب  بإحداث  املتعلق   25-08 رقم  القانون  إصدار  بعد 

الظهري  بواسطة  الغذائية  للمواد  الصحية  للسالمة  الوطني 

•

•

•

•

•
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املرسـوم  ونشـر   ،2009 فرباير   18 بتاريـخ  الصادر  الرشيف 

رقـم 482-09-2 املتعلق مبجلس إدارة املكتب، رشعت هذه 

الهيأة منذ بداية السنة يف مزاولة مهامها املتمثلة يف الحرص 

عىل حامية صحة املستهلك واملحافظة عىل صحة الحيوانات 

والنباتات.

تفعيل العمليات الرامية إىل تعزيز اإلنتاجية

يتعلق األمر عىل الخصوص بتنمية التقنيات واآلليات الخاصة 

باالقتصاد يف مياه السقي، والنهوض بالبحث العلمي يف مجال 

املهني  التكوين  وتعزيز  املوايش،  وتربية  الغذائية  الصناعة 

الجديدة  التقنيات  استعامل  أجل  من  اإلرشاد  وعمليات 

التأطري  وتعزيز  املختارة  البذور  إىل  اللجوء  فيها  مبا  لإلنتاج، 

التقني للفالحني وجمعياتهم.

العمليات التي تم الرشوع يف إنجازها

تثبيت اإلسرتاتيجية عىل املستوى الرتايب

إسرتاتيجية  لتثبيت  خاصة  أهمية  العمومية  السلطات  تويل 

إعداد  عرب  الرتايب  املستوى  عىل  األخرض  املغرب  برنامج 

بني  نوعية  رشاكات  وتوقيع  الجهوية  الفالحية  املخططات 

البنيك  للقطاع  العموميني والخواص مبشاركة فعالة  الفاعلني 

التمويل  وسائل  تعبئة  أجل  من  الدوليني  واملانحني  الوطني 

الالزمة.

التوقيع  امللك  جاللة  إرشاف  تحت  اإلطار  هذا  يف  تم  وقد 

الحكومة  بني  اتفاقية   16 عىل   2009 أبريل   14 بتاريخ 

إىل  االتفاقيات  هذه  وتهدف  اململكة.  جهات  ومختلف 

وتحسني  تنمية  الخصوص  عىل  تهم  مرشوع   1.400 إنجاز 

والزراعات  والخرضوات  املثمرة  واألشجار  الحبوب  زراعة 

وكذا  والجامل  واألغنام  واملاعز  األبقار  وتربية  الصناعية 

للخصوصيات  وفقا  النحل  وتربية  والطيور  الدجاج  تربية 

املحلية. واملؤهالت 

تفعيل رشاكة بني القطاعني العام والخاص وإحداث أقطاب 

فالحية

يف  سيتم  الفالحية،  للمواد  أفضل  تثمني  ضامن  أجل  من 

أقطاب  إحداث  والخاص  العام  القطاعني  بني  الرشاكة  إطار 

األمر مبجاالت  ويتعلق  األساسية.  الفالحية  باملناطق  فالحية 

أنشطة  بني  تجمع  الغذائية  للصناعات  مخصصة  مندمجة 

اإلنتاج والتحويل والتسويق وتوزيع املنتوجات الفالحية وكذا 

والخدمات.  والبحث  بالتكوين  املتعلقة  املوازية  األنشطة 

ومن شأن إحداث هذه األقطاب اعتامد أفضل التجارب عىل 

التكنولوجيا  نقل  و  اإلنتاج  بجودة  لالرتقاء  الدويل  املستوى 

لفائدة املستثمرين املغاربة. باإلضافة إىل القطبني الفالحيني 

إنجازهام،  أشغال  انطلقت  التي  الرشقية  واملنطقة  ملكناس 

يتم إعداد الدراسات إلنجاز مشاريع مامثلة بكل من تادلة 

وسوس ماسة، من املنتظر أن تنطلق األشغال بها خالل سنة 

 .2011

استغالل األرايض التابعة مللك الدولة 

يتجىل الهدف األسايس من الرشاكة بني القطاع العام والخاص 

التي تتم حول األرايض الفالحية التابعة مللك الدولة يف تثمني 

األرايض املعنية من خالل مشاريع منسجمة.

 80.000 حوايل  الربنامج  هذا  من  األولني  الشطرين  ويهم 

 12,3 مببلغ  استثامرا  متثل  مرشوعا   296 عىل  تتوزع  هكتار 

مليار درهم متيحة 3.500 فرصة شغل.

ومن شأن الشطر الجديد الذي يهم 21.240 هكتارا أن يرفع 

يتم  التي  الدولة  مللك  التابعة  لألرايض  اإلجاملية  املساحة 

استغاللها يف هذا اإلطار إىل 100.000 هكتار.

مساحة  حسب  أنواع  ثالثة  إىل  الثالث  الشطر  وينقسم 

الضيعات الفالحية املعنية:

املشاريع الكربى، مبساحة تساوي أو تفوق 100 هكتار 

لكـل مشـروع، ويبلـغ عددهـا 57 مرشوعا؛

•
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املشاريع املتوسطة، ويبلغ عددها 139 مرشوعا، ترتاوح 

 100 و  هكتارا   20 بيـن  الواحـد  املشـروع  مساحة 

هكتار؛

ويبلغ  الصغرى،  املشاريع 

تقل  مرشوعا،   38 عددها 

مساحة املرشوع الواحد عن 20 

هكتارا. 

تفعيل الفالحة التضامنية

القطاع  إنتاجية  تحسني  تعرتض 

مجموعة من العوائق تتعلق عىل 

االستثامرات  بضعف  الخصوص 

العقار  بإشكالية  أساسا  املرتبط 

الفالحني  صغار  أرايض  وضيق 

وتدبريها  تنظيمها  وضعف 

والولوج إىل املوارد املالية البنكية.

املغرب  مخطط  جاء  النواقص،  هذه  من  الحد  أجل  ومن 

األخرض مبقاربات متجددة  لتنظيم صغار الفالحني من خالل 

نظام خاص بتجميع الضيعات حول منعشني خواص أو هيآت 

مهنية تتوفر عىل القدرات التدبريية الالزمة لتفعيل التقنيات 

الحديثة للتمويل واإلنتاج والتسويق.

 42 عىل   2010 ماي   22 بتاريخ  التوقيع  تم  اإلطار  هذا  يف 

وكالة  ممثلة يف  البحري،  والصيد  الفالحة  وزارة  بني  اتفاقية 

•

•

التنمية الفالحية، من جهة، واملديريات الجهوية للفالحة من 

جهة أخرى، من أجل توضيح العالقة بني املجمعني والفالحني 

الصغار املعنيني بالتجميع.

العملية 42 مرشوعا منها 33 مرشوعا تابعا   وتشمل هذه 

للشعب الزراعية مببلغ 3,8 مليار 

درهم، و9 مشاريع تتعلق بشعبة 

مليار   1,5 مببلغ  املوايش  تربية 

ب  تقدر  إجاملية  بكلفة  درهم، 

 .2020 أفق  يف  درهم  مليار   5,3

ومن املرتقب أن تهم هذه العملية 

حوايل 1.000 مجمع و57.800 فالح 

صغري.

أن يصل مجموع  املرتقب  هذا، ومن 

هـذا  يف  إنجازها  املزمع  االستثامرات 

إلـى 193 مليار درهم. وتقدر  اإلطـار 

حصة الدولة يف هذا املجهود االستثامري 

بحوايل 68,60 مليار درهم أي %35,5، موزعة كام ييل :

23,69 مليار درهم أو %19,5 برسم الدعامة األوىل؛

13,47 مليار درهم أو %70 برسم الدعامة الثانية؛

31,43 مليار درهم أو %59,9 برسم استثامرات أخرى.

•

•

•

املصدر : مديرية امليزانية
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اسرتاتيجية قطاع التجارة مخــطط «رواج»

تحديث قطاع التجارة والحد من النواقص التي تعاين منها األنشطة التجارية وجعل 

التنمية االقتصادية للبالد مع الرتكيز عىل تنويع العرض  القطاع إحدى رافعات 

كلها أهداف مخطط  القطاع،  بالثمن، وتنظيم مهنيي  الجودة مقارنة  وتحسني 

«رواج» .

أهداف املخطط 
يهدف مخطط «رواج» إىل تحديث قطاع التجارة، والحد من 

القطاع  وجعل  التجارية،  األنشطة  منها  تعاين  التي  النواقص 

عىل  الرتكيز  مع  للبالد،  االقتصادية  التنمية  رافعات  إحدى 

تنويع العرض وتحسني الجودة مقارنة بالثمن، وتنظيم مهنيي 

القطاع. 

ويتعلق األمر بإنجاز األهداف اإلسرتاتيجية التاليـة :

تعزيز جاذبية العرض التجاري اتجاه املستثمرين الوطنيني 

واألجانب، عرب إنجاز مخططات للتجارة يف املجال الحرضي 

عىل املستوى املحيل والجهوي والوطني، وإضفاء االنسجام 

تجارة  منها  خاصة  التجارة،  أشكال  مختلف  توزيع  عىل 

واملشاريع  واملتوسطة  الكربى  التجارية  واملراكز  القرب 

الكربى املهيكلة والتجارة املتنقلة؛

املالءمة  القطاع، عرب  الفاعلني يف هذا  إطار عمل  تحسني 

متثيلياتهم،  وتحسني  للقطاع،  املنظمة  للقوانني  املستمرة 

بالنشاط  املتعلقة  تلك  منها  والسيام  املساطر  وتبسيط 

التجاري، وتكوين الفاعلني عىل الخصوص يف مجال التدبري 

والتوزيع وحامية املستهلك من الناحية الصحية والغذائية.

•

•

عىل املستوى الرقمي، ترمي اإلسرتاتجية إىل تحقيق األهداف 

التالية :

مضاعفة القيمة املضافة لقطاع التجارة ثالث مرات لتصل 

إىل 180 مليار درهم، أي %15 من الناتج الداخيل الخام 

املضافة  القيمة  بلغت  فقد  عوض %9,8 حاليا. ولإلشارة 

للقطاع سنة 2009 حوايل 72 مليار درهم، مقابل 70 مليار 

درهم سنة 2008، أي بزيادة %2,1؛

إحداث 450.000 منصب شغل مبارش؛

تأهيل 1.000 سوق قروي؛

تغيري بنية القطاع عرب تقليص نسبة تجارة القرب من 

%91 إىل %70 ورفع النسبة املتعلقة بتجارة املراكز 

الكربى واملتوسطة من %9 إىل 30%.

بالنسبة للمراكز التجارية الكربى واملتوسطة، من املرتقب أن 

ينتقل عددها من 50 إىل 600 مركز، وعدد األشخاص العاملني 

 2,8 من  املضافة  والقيمة  عامل،   90.000 إىل   8.000 من  بها 

مليار درهم إىل 26 مليار درهم، والوعاء العقاري املخصص لها 

من 142 هكتارا إىل 1.000 هكتار؛

•

•

•

•
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ينتقل  أن  املرتقب  من  املستقلني،  التقسيط  لتجار  بالنسبة 

عدد نقاط البيع من 850.000 إىل 980.000 نقطة بيع، وعدد 

األشخاص العاملني بها مـن 1.096.500 إلـى 1.500.000 عامل، 

والقيمة املضافة من 54,7 مليار درهم إىل 101 مليار درهم. 

ينتقل  أن  املرتقب  من  التسويق،  شبكات  تجارة  يخص  فيام 

الفاعلني من 1.800 إىل 13.000 فاعل، وعدد األشخاص  عدد 

العاملني بها من 15.000 إىل 45.000 عامل، والقيمة املضافة 

من 1 مليار درهم إىل 12 مليار درهم.

مكونـات اإلسرتاتيجية 
من أجل تحديث قطاع الصناعة سيتم تركيز الجهود عىل تجارة 

القرب املستقلة، واملراكز التجارية الكربى واملتوسطة، وشبكات 

التجارية،  األنشطة  ومناطق  الجملة،  وأسواق  التسويق، 

واملقاوالت الرائدة باإلضافة إىل عمليات املواكبة األخرى. 

تحديث تجارة القرب

عىل  تنافسيتها  تحسني  إىل  القرب  تجارة  تحديث  يهدف 

مستوى جودة املنتوجات والخدمات، عرب إعادة تأهيل املناطق 

التجارية، وتنمية فضاءات مخصصة للتجارة تستجيب للمعايري 

املعمول بها من ناحية االستقطاب والجودة والسالمة والولوج، 

الباعة املتجولني، وكذا مواكبة عمليات  وتهيئة مواقع لتثبيت 

تأهيل األسواق القروية.

هكذا، وإىل غاية متم يونيو 2010، استفاد حوايل 2.142 تاجرا 

من دعم الدولة، املتمثل يف 25.000 درهم، من أجل تحديث 

من  لالستفادة  طريقهم  يف  تاجر   5.400 ويوجد  البيع،  نقاط 

هذا الدعم. ومن املتوقع أن تتم معالجة 25.500 فضاء تجاري 

يف أفق 2012.

ويف هذا اإلطار، يهدف الربنامج االستعجايل للفرتة 2012-2008، 

إىل رفع عدد املستفيدين من 2.100 مستفيد سنة 2009 إىل 

10.500 مستفيد سنة 2012، وذلك مبساهمـة صندوق رواج 

مببلـغ 54 مليون درهم سنة 2009 و264 مليون درهم سنة 

  .2012

وفيام يخص إعادة تأهيل الفضاءات التجارية ومواكبة املشاريع 

املنجزة من طرف الفاعلني املحليني، من املفرتض أن ينتقل عدد 

إىل 25   5 بني 2009 و2012 من  ما  إنجازها  املزمع  املشاريع 

بغالف  تاجر،  و15.000   3.000 التوايل  عىل  لفائدة  مرشوعا، 

استثامري من املرتقب أن ينتقل من 75 مليون درهم إىل 375 

مليون درهم.  

وشبكات  واملتوسطة  الكربى  التجارية  املراكز  تنمية 

التسويق

عرف قطاع تجارة املراكز الكربى واملتوسطة منوا مضطردا خالل 

السنوات األخرية. ومن املفرتض إن ينتقل عددها من 22 مركزا 

سنة 2009 إىل 38 مركزا سنة 2012 ثم 300 مركز يف أفق 2020. 

مع إحداث 2.000 نقطة بيع منها حوايل 40 شبكة مغربية.

من ناحية أخرى، عرف قطاع شبكات التسويق منوا قويا خالل 

األربع سنوات األخرية، وموازاة مع ذلك عرفت عالمات مغربية 

منوا ملموسا خارج الحدود الوطنية.

هذا، ويهدف الربنامج االستعجايل للفرتة 2008-2012، إىل رفع 

عدد الشبكات من 500 سنة 2009 إىل 650 شبكة سنة 2012، 

وعدد نقاط البيع من 3.500 إىل 5.500 نقطة وعدد مناصب 

الشغل املحدثة من 23.000 إىل 38.500 منصب شغل.

وبالنسبة ألسواق الجملة، تم الرشوع يف إنجاز دراسة إلعداد 

بالفواكه  الخاصة  الجملة  أسواق  لتوجيه  الوطني  املخطط 

والخرضوات، من أجل إعادة هيكلة مسلسل توزيع هذه املواد 

وتقليص عدد الوسطاء.

تهيئة مناطق األنشطة التجارية

يتعلق األمر باعتامد مبادئ التجارة الحرضية عرب إقامة مناطق 

تجارية جديدة بغية ضامن اندماج أفضل للفضاءات التجارية 

يف محيطها الحرضي. 

هكذا، من املرتقب، ما بني سنة 2009 و2012، أن ينتقل عدد 

املشاريع من 3 إىل 12 مرشوعا، وعدد نقاط البيع من 600 إىل 

2.400 نقطة، وعدد املناصب املحدثة من 3.000 إىل 12.000، 

والوعاء العقاري الالزم من 120 إىل 480 هكتارا.

للتجارة  الجديدة  األشكال  تشجيع  سيتم  ذلك،  مع  موازاة 

املتجلية عىل الخصوص يف املركبات التجارية وأروقة التسوق. 
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هكذا، سينتقل عددها من 15 سنة 2009 إىل 18 فضاءا سنة 

2012، وعدد نقاط البيع من 1.900 إىل 2.500 نقطة، ومناصب 

الشغل املحدثة من 9.700 إىل 12.000 منصب.

مواكبة الفاعلني الوطنيني الرائدين 

تويل الحكومة أهمية خاصة ملواكبة املقاوالت املغربية الرائدة، 

وذلك من أجل تحديث وتنمية عالماتها التجارية خاصة عىل 

الصعيد الدويل. وقد تفوقت هذه املقاوالت أساسا يف مجاالت 

األلبسة والـتأثيث وقطع الهدايا.

 5 من  الرائدة  املقاوالت  هذه  عدد  ينتقل  أن  املفرتض  ومن 

مبساهمة   ،2012 سنة  مقاولة   25 إىل   2009 سنة  مقاوالت 

«صندوق رواج» يف حدود 20 مليون درهم سنة 2009 و100 

مليون درهم سنة 2012. 

عمليات املواكبة 

إحداث الصندوق الوطني لتنمية التجارة والتوزيع

مبلغ   له  الذي رصد  والتوزيع،  التجارة  تنمية  يهدف صندوق 

املناطق  وإعادة هيكلة  تطوير  إىل متويل  مليون درهم،   900

التجارية وذلك عرب تشجيع تجميع صغار التجار يف الشبكات 

الحديثة ودعم امليزة التجارية للمغرب لضامن جودة املنتوجات 

املرجعيني  الفاعلني  تنافسية  تعزيز  وكذا  مسارها   وتتبع 

تجارية.  أقطاب  وإحداث  والدويل  الوطني  املستوى  عىل 

إذ خصص   2012-2008 الفرتة  املبلغ عىل طول  هذا  ويتوزع 

100 مليون درهم برسم سنة 2008 و200 مليون درهم سنويا 

خالل الفرتة 2012-2009.

إنعاش املنتجات املحلية 

وعدم  التنظيم  بسوء  يتميز  قطاع  من  باالنتقال  األمر  يتعلق 

ذات  الجودة  عالية  منتجات  يوفر  قطاع حديث  إىل  التكامل 

قيمة مضافة عالية.

بعض  ومطابقة  تثمني  عملية  انطلقت  ذلك،  أجل  ومن 

املنتوجات للمعايري املعمول بها مثل الكأم (الرتفاس) والثمور 

والزيتون واألعشاب الطبية والعطرية واللوز.

املصدر : مديرية امليزانية



ملف 14

إسرتاتيجية قطاع الصنـاعة مخطط «إنبثاق»

بفضل امليثاق الوطني لالنبثاق الصناعي، أصبح املغرب يتوفر عىل رؤية واضحة 

وطويلة املدى يف املجاالت الصناعية والخدمات مع الرتكيز عىل األنشطة ذات 

القيمة املضافة العالية والتكنولوجيات الحديثة. امليثاق يهدف أيضا لإلعداد ملرحلة 

ما بعد األزمة املالية العاملية.

برنامج االنبثاق

يروم برنامج «إنبثاق» إرساء دعائم قطاع صناعي وطني قوي، 

الشغل،  فرص  وإتاحة  الرثوات  خلق  يف  املساهمة  شأنه  من 

وترسيع وترية التنمية.  

األول  القسم  يتعلق  أساسيني:  قسمني  الربنامج  هذا  ويضم 

مزايا  عىل  املغرب  فيها  يتوفر  التي  الجديدة  املهن  بتثمني 

مقارنة، واملسامة باملهن العاملية للمغرب. ويتعلق األمر بقطاع 

الخدمات عن بعد وصناعة السيارات وصناعة أجزاء السيارات 

مزيد  إضفاء  إىل  الثاين  القسم  ويهدف  اإللكرتونيك.  وصناعة 

من الدينامية عىل األنشطة الصناعية الكالسيكية، عرب النهوض 

بالعرض املغريب بقطاعات النسيج واأللبسة والجلد والصناعات 

الغذائية.

امليثاق الوطني لالنبثاق الصناعي

عىل ضوء التقدم املسجل برسم مخطط االنبثاق، تم وضع لبنة 

جديدة يف مسار تعزيز وضعية البالد كقاعدة لإلنتاج والتصدير، 

من خالل التوقيع تحت إرشاف جاللة امللك نرصه الله بتاريخ 

13 فرباير 2009 عىل امليثاق الوطني لالنبثاق الصناعي للفرتة 

.2015-2009

القطاعني  بني  الرشاكة  منهجية  تعميق  امليثاق  هذا  ويكرس 

العام والخاص من أجل إضفاء مزيد من التنسيق عىل مختلف 

التدخالت يف إطار يتسم بالفعالية والشفافية. وقد تم توقيع 

والقطاع  املعنيني،  بالوزراء  ممثلة  الدولة،  بني  امليثاق  هذا 

املغربية  للمقاوالت  العامة  الكنفدرالية  يف  ممثال  الخاص 

والتجمع املهني لألبناك املغربية.

أهداف امليثاق  

الدعامات  امليثاق  يضع  األزمة،  بعد  ما  ملرحلة  اإلعداد  قصد 

املجاالت  يف  املدى  وطويلة  واضحة  رؤية  لتوفري  األساسية 

القيمة  ذات  األنشطة  عىل  الرتكيز  مع  والخدمات  الصناعية 

املضافة العالية والتكنولوجيات الحديثة.

اإلسرتاتيجية  هذه  من  املتوخاة  املرقمة  األهداف  وتتجىل 

مليار   50 تفوق  استثامرات  إنجاز  إىل  ستؤدي  التي  الجديدة 
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درهم، يف تقليص البطالة عرب إحداث 220.000 منصب 

شغل يف أفق 2015، وتحسني توازن امليزان التجاري، عرب 

رفع رقم معامالت الصادرات ب 95 مليار درهم، ورفع 

القيمة املضافة للقطاع ب 50 مليار درهم.

ويقدر الغالف املايل املخصص للميثاق الوطني لالنبثاق 

مخصصة   34% منها  درهم،  مليار   12,4 ب  الصناعي 

لتحفيز  و24%  البرشية،  املوارد  وتأهيل  للتكوين 

االستثامر.

تفعيل امليثاق

وضع  تم  امليثاق،  بتفعيل  املتعلقة  الرؤية  توضيح  بغية 

التكوين،  حاجيات  وتحديد  قطاع،  بكل  خاصة  تحفيزات 

وقامئة  إنجازها،  الالزم  املندمجة  الصناعية  القواعد  وطبيعة 

املقاوالت األجنبية العاملة باملجاالت املعنية من أجل االتصال 

بها وربط عالقات الرشاكة معها.

يتضمن امليثاق 111 تدبريا يلزم كال من الدولة والقطاع الخاص 

وتتمحور حول ثالثة أهداف أساسية :

تنمية املهن العاملية للمغرب ؛

تعزيز القدرات التنافسية للمقاوالت ؛

تطبيق قواعد الحكامة الجيدة.

اتفاقيات تطبيق امليثاق

لإلسرتاتيجية  وملموس  حقيقي  مضمون  إعطاء  أجل  من 

املعتمدة خاصة فيام يخص إحداث البنيات األساسية املتعلقة 

باالستقبال والتمويل وتأهيل املقاوالت واملوارد البرشية العالية 

جاللة  ترأسه  الذي  أعاله  املذكور  الحفل  خالل  تم  التأهيل، 

امللك التوقيع عىل 5 اتفاقيات لتفعيل امليثاق بني الدولة ممثلة 

بالوزارات املعنية عىل التوايل مــع :

•

•

•

صندوق اإليداع والتدبري والرشكة اإلسبانية «إدونيا 

وورد» من أجل تهيئة وتنمية وتسويق وتدبري قاعدة أوىل 

للصناعة املندمجة بالقنيطرة، علام أن الربنامج يهدف إىل 

إنجاز 22 قاعدة صناعية مندمجة يف أفق 2015 ؛

والبنوك  الخارجية  للتجارة  املغريب  البنك  مجموعات 

املالية  املواكبة  حول  وفابنك  التجاري  والبنك  الشعبية 

•

•
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لتنمية املهن العاملية للمغرب ؛

البنك  ومجموعات  املغرب  ملقاوالت  العامة  الكنفدرالية 

والتجاري  الشعبية  والبنوك  الخارجية  للتجارة  املغريب 

وفابنك. وتهدف هذه االتفاقية إىل تعزيز التنافسية من 

خالل وضع أنظمة للتنقيط متفق عليها ؛

املدارس  مجموعة  ورئيس  بباريس  املركزية  املدرسة 

للمهندسني  مدرسة  إحداث  عرب  التكوين  حول  املركزية 

برشاكة مع هذه املجموعة ؛

وتجمع  لفرنسا  امليكانيكية  واملهن  الصناعات  اتحاد 

الطريان والفضاء «جيامس»  املغاربة يف مجال  الصناعيني 

أجزاء  صناعة  مهن  معهد  وتدبري  وتنمية  إحداث  حول 

الطائرات بالدارالبيضاء.

اإلنجازات املسجلة
تسجيل  الصناعي  لالنبثاق  الوطني  امليثاق  تفعيل  عرف 

السيارات  صناعة  قطاعات  الخصوص  عىل  همت  إنجازات 

وأجزاء الطائرات واإللكرتونيك والخدمات عن بعد.

مجال صناعة السيارات

تم إحداث مواقع مخصصة لهذا الصنف من الصناعات، وتوجد 

مواقع أخرى يف طور اإلنجاز، مع تعزيز مكانة الدارالبيضاء التي 

«قنيطرة  وإحداث  بصوماكا،  السيارات  لتجميع  موقعا  تضم 

سيتي»  أوطموتيف  و«طنجة  بالقنيطرة  سيتي»  أوطموتيف 

بطنجة املتوسطي، الذي من شأنه أن يعزز األنشطة باملنطقة 

الحرة لطنجة. 

كام أن مرشوع رونو باملنطقة الشاملية يتوخى إنتاج 400.000 

سيارة يف السنة، وسيمكن من إحداث 72.000 منصب شغل 

مبارش وغري مبارش يف أفق 2015، ويتوقع تدشني هذه الوحدة 

ومن  السنة.  يف  سيارة   170.000 إنتاج  بوترية   2012 بداية 

املرتقب أن يرتاوح االستثامر املتعلق بهذا املرشوع ما بني 800 

•

•

•

مليون ومليار أورو. وتجدر اإلشارة إىل أن صندوق الحسن الثاين 

قرضا  رونونيسان  منح رشكة  واالجتامعية  االقتصادية  للتنمية 

السيارات  أورو وذلك إلنجاز وحدته إلنتاج  يبلغ 200 مليون 

باملنطقة الصناعية مللوسة.

 مجال صناعة أجزاء الطائرات 

صناعة  مجال  يف  تعمل  دولية  مقاولة   30 باملغرب  تتواجد 

و«سوريو»  أساسا ب«سفران»  األمر  ويتعلق  الطائرات  أجزاء 

و«سيغوال»  و«إيدس»  و«ديون»  و«لوبيسطن»  و«سيفكام» 

و«ميكروسبري»  و«ضهري»  و«إندرايرو»  و«بوينغ»  و«كروزت» 

و«مس  و«أتش»  و«نيكزانس»  أيروسبيس»  و«زودياك 

كومبوزيت». ويبلغ رقم معامالت القطاع أكرث من 6,6 ماليري 

وسيتيح  املضافة،  القيمة  برسم  درهم  مليار   2,5 منها  درهم، 

تشغيل 7.000 شخص بصفة مبارشة أو غري مبارشة منهم أكرث 

املنتظر أن يصل عدد مناصب  من 4.500 إطار مؤهل. ومن 

الشغل املحدثة يف أفق 2012 إىل حوايل 10.000 منصب.

منها  نذكر  الصناعة،  لهذه  مخصصة  مناطق  إحداث  تم  وقد 

عىل الخصوص قطب صناعة الطائرات محمد الخامس بالقرب 

من املطار عىل مساحة 85 هكتارا، الذي يوفر مجموعة من 

الخدمات للمستثمرين مبا فيها مجمع للتكوين، ويتعلق األمر 

لتكوين  املخصص  املدين  للطريان  الخامس  محمد  بأكادميية 

املجمع  هذا  وسيتعزز  الطريان.  ومراقبي  والتقنيني  املهندسني 

مبعهد مهن صناعة أجزاء الطائرات.

مجال صناعة اإللكرتونيك

من خالل تنمية اإللكرتونيك املتخصصة، أصبحت البالد تتوفر 

عىل إمكانية التموقع باعتبارها قاعدة جهوية للمناولة إلنتاج 

أجزاء السيارات والطائرات واملعدات ذات االستعامالت الطبية 

والدفاعية والتي تضم قيمة إضافية وطنية عالية.

ويوفر  درهم  ماليري   5 يقارب  معامالت  رقم  القطاع  ويحقق 

بهذه  خاصة  مواقع  إنجاز  تم  وقد  شغل.  منصب   11.000

من  بالقرب  سيتي»  «إلكرتونيك  خاصة  منها  نذكر  الصناعة 

املنطقة الحرة لطنجة. 
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مجال الخدمات عن بعـد

يستفيد قطاع الخدمات عن بعد باملغرب من عدة مزايا تتجىل 

أساسا يف القرب الجغرايف واللغوي من دول جنوب أوربا خاصة 

منها فرنسا وإسبانيا، والتوفر عىل إطار تحفيزي للفاعلني، وبنيات 

مخصصة  مجهزة  ومواقع  دولية،  مبواصفات  لالتصاالت  تحتية 

للقطاع، وكذا بنيات للتكوين املناسب ويد عاملة مؤهلة. 

مراكز  تعرفها  التي  املتميزة  الدينامية  إىل  اإلشارة  وتجدر 

االتصال، حيث تم إحداث 250 مقاولة متخصصة مكنت من 

مدينة وحققت  لفائدة 25.000 شخص ب 15  الشغل  توفري 

رقم معامالت يقارب  ملياري درهم.

املصدر: مديرية امليزانية
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إسرتاتيجية قطاع الصيد البحري «هاليوتيس»

عرف قطاع الصيد البحري ابتداءا من سنة 2010 االنطالقة الفعلية إلسرتاتيجية 

«هاليوتيس» التي تهدف إىل إرساء برنامج عمل منظم و تشجيع االستثامر يف هذا 

القطاع.    

يساهم قطاع الصيد البحري بنسبة 2 إىل %3 من الناتج الداخيل 

الخام وب %10 من قيمة الصادرات الوطنية و يوفر مناصب 

 170.000 منها  شغل  منصب   660.000 من  بأكرث  تقدر  شغل 

منصب مبارش، أي بنسبة %1,5 من الساكنة النشيطة و490.000 

منصب شغل غري مبارش وهو بذلك مصدر دخل لفائدة 3 ماليني 

شخص. كام يسجل هذا القطاع رقم معامالت يقدر بـ16,3 مليار 

درهم متثل فيه الصادرات نسبة 70%.

أهداف اسرتاتيجية «هاليوتيس»

األهداف  بلوغ   ،2020 أفق  يف  الجديدة  اإلسرتاتيجية  تتوخى 

التالية :

مضاعفة مساهمة القطاع يف الناتج الداخيل الخام ثالث 

مرات ليبلغ 22 مليار درهم ؛

حوايل  من  للقطاع  املهيكلة  غري  األنشطة  نسبة  تقليص 

%50 إىل مستوى أقل من %15؛

البحرية من  املنتوجات  مضاعفة رقم معامالت صادرات 

1,2 إىل 3,1 مليار دوالر أمرييك ؛

•

•

•

للمنتوجات  العاملية  السوق  يف  املغرب  حصة  من  الرفع 

البحرية من %3,3 اىل %5,4 عرب ولوج أسواق جديدة ؛

الرفع من االستهالك الداخيل لألسامك من 10 كيلوغرامات 

إىل 16 كيلوغرامات لكل مواطن سنويا.

اسرتاتيجية تقوم عىل ثالثة محاور 

الثالثة  املحاور  عىل  «هاليوتيس»  إسرتاتيجية  تفعيل  يرتكز 

األساسية التالية :   

•

•
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 االستمرارية بهدف تأمني استغالل دائم للرثوات البحرية 

وتبادل  البحث  تعزيز  وذلك عرب  املقبلة  األجيال  لفائدة 

املعرفة العلمية وإعداد املصايد عىل أساس نظام الحصص 

االهتامم  وكذا  البحري  الصيد  أنشطة  ومالءمة  وتحديث 

بزراعة األسامك لجعلها رافعة أساسية لتنمية القطاع؛

حسن األداء عرب توفري البنيات التحتية واآلليات املتعلقة 

باالستغالل و كذا التنظيم الالزم من أجل تحسني جودة 

أساسا  األمر  يتعلق  تسويقها.  يتم  التي  األسامك  تفريغ 

بحرص أنشطة الصيد يف الفضاءات املينائية املخصصة لذلك 

والتي يديرها فاعل واحد (Global Operator) وتعزيز 

السوق  للبحر، هيكلة  املجاورة  التسويق  قاعات  جاذبية 

أسواق  تأهيل  عرب  وذلك  أكرب  دينامية  ومنحه  الداخيل 

الجملة والتقسيط و تطوير البنيات التحتية والتجهيزات 

املتعلقة بتفريغ األسامك من أجل أن تبلغ  نسبة الرثوات 

السمكية التي يتم تفريغها %95 عوض نسبة %5 التي تم 

تسجيلها سنة 2009 وكذا بلوغ حجم إنتاج يبلغ ما قدره 

1,6 مليون طن ؛

السمكية  للرثوات  العايل  التثمني  عرب  التنافسية،  تعزيز 

وتوجيه تسويقها يف األسواق النامية مع توجيه املصنعني 

نحو هذه األسواق وتسهيل ولوجهم إىل املواد األولية مع 

وسط  شامل  من  بكل  للتنافسية  أقطاب  ثالثة  إحداث 

وجنوب اململكة.

إنجازات عىل درب تفعيل اسرتاتيجية 

«هاليوتيس» 

متكن قطاع الصيد البحري من تسجيل نتائج هامة عىل مستوى 

تفعيل إسرتاتيجية «هاليوتيس»  التي انطلقت يف شتنرب 2009. 

االسترياتيجية  محاور  حسب  اإلنجازات  هذه  تلخيص  وميكن 

كام ييل :  

دعم الصيد التقليدي  :  تم استبدال 197 قارب صيد تقليدي 

لفائدة 800 صياد تحطمت قواربهم يف ميناء أكادير بفعل سوء 

•

•

•

األحوال الجوية التي عرفتها هذه املدينة يف فرباير 2010. و قد 

ناهزت تكلفة هذه العملية 12 مليون درهم؛

تأهيل البنيات التحتية : تم بناء حاجز للحامية البحرية بنقطة 

مجهزة للتفريغ للفنيدق و تهيئة معمل لصناعة الثلج بنقطة 

مجهزة للتفريغ بالصخريات؛

األنواع  لتنمية  إنجاز مخططات  إنطالق  : تم  التهيئة  مخطط 

الطحالب  وكذا   ،C السميك  املخزون  يف  الصغرية  البحرية 

البحرية و القمرون؛

تدبري أسطول الصيد : تم منع استخدام الشباك العامئة املنجرفة 

لصيد األسامك وكافة األنواع البحرية مبوجب القانون رقم 07-

19 املغري واملتمم للظهري رقم 255-73-1  الصادر يف 23 نونرب 

رقم  بالظهري  الصادر   ) البحري  الصيد  بتنظيم  املتعلق   1973

هذا  تعزيز  تم  وقد   (  2010 يوليوز   16 بتاريخ   1-10-122

اإلجراء بوضع نظام للتعويض و مراقبة تلف هذا الشباك وذلك 

القطاع  بني   2010 يوليوز  فاتح  يف  املربمة  االتفاقية  مبوجب 

املكتب  و  باملالية  املكلفة  والوزارة  البحري  بالصيد  املكلف 

الوطني للصيد والتي تقيض بتخصيص مبلغ 130 مليون درهم 

لفائدة هذا اإلجراء. كام يتم التفكري حاليا يف تأهيل وتحديث 

األسطول التقليدي والساحيل ومراجعة برنامج «إبحار» بشكل 

يضمن أحسن الرشوط  لنجاح تفعيل هذا الربنامج.

حاليا  البحري  بالصيد  املكلفة  الوزارة  تقوم   : األسامك  تجارة 

بإعداد النظام األسايس لتجار األسامك؛

تعزيز وتحديث الرتسانة القانونية املنظمة للقطاع: تم إعداد 

مرشوعي قانونني يتعلق األول بتجارة األسامك و الثاين بإحداث 

املرشوعان يف  ويوجد  البحرية  األحياء  لرتبية  الوطنية  الوكالة 

طور املصادقة يف الربملان؛

عىل  لإلشهاد  مسطرة  إعداد  تم  واملوانئ:  التفريغ  مراقبة 

مطابقة اصطياد األسامك للمعايري املعمول بها يف إطار املخطط 
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لصيد  الصارمة  املراقبة  ضامن  قصد  وذلك  للمراقبة  الوطني 

املوارد البحرية وتفريغها؛

سلسلة  مراحل  يف  البحرية  املنتوجات  مسار  تتبع  مخطط 

اإلجراءات  تحديد  تروم  لدراسة  االنطالقة  إعطاء  تم  القيم: 

أفق  البحرية يف  املنتوجات  إنتاج  لتتبع مسار سلسلة  الالزمة 

رفع قيمتها املضافة؛

تطوير البحث يف ميدان الصيد مع استهداف تربية األسامك: 

تتبعه إىل  الوطني و تم تفويض  السميك  املخزون  تم تحديد 

املعهد الوطني للبحث يف الصيد البحري؛

من خالل   الرتكيز  تم   : التسويق  وتشجيع  العالمات  تسجيل 

عملية اإلفتحاص التي أنجزها القطاع برسم سنة 2010، عىل 

تحديد مصايد األسامك التي حازت عىل املصادقة االيكولوجية 

وكذا إجراء مقارنات عىل مستوى التسويق املؤسسايت وعروض 

أجل  من  وذلك  املهنيني  لفائدة  توفريها  املمكن  الخدمات 

تسويق  تشجيع  وكذا  للرصد  فعالة  تكنولوجية  آلية  إحداث 

منتوجات البحر باإلضافة إىل توفري نظام للمصادقة االيكولوجية 

عىل مصايد األسامك ؛

إحداث أقطاب تنافسية : تم إحداث جمعية تهدف إىل تنشيط 

القطب التنافيس ألكادير قصد ترسيع وترية إنجازه ؛

بوضع  تتعلق  دراسة  إلنجاز  االنطالقة  إعطاء  تم   : التكوين 

اإلطار،  هذا  ويف  الصيد.  مصانع  يف  للتكوين  مديري  مخطط 

بلغ عدد خريجي مؤسسات التكوين برسم سنة 2010ما يناهز 

1500 خريج ؛

مقارنة  دراسة  إنجاز  تم   : البحرية  األحياء  تربية  تطوير 

األحياء  تربية  قطاع  حالة  حول  واملغرب  بلدان  أربعة  بني 

البحرية. كام تم تحديد خارطة ألنشطة القطاع عىل املستوى 

الوطني.

املصدر: مديرية امليزانية
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اإلسرتاتيجية الطاقية

وعيا من السلطات العليا بالرهانات والتحديات الجسيمة والواعدة التي ميثلها قطاع 

الطاقة بالنسبة للبالد نتيجة التطورات املتسارعة التي تعرفها أسعار املواد الطاقية وعدم 

استقرارها، تم تقديم اإلسرتاتيجية الطاقية الجديدة لجاللـة امللك بتاريــخ 2 نونرب 

2009؛ اسرتاتيجية من شأن العمل بها جعل  اململكة يف منأى عن تقلبات السوق.  

أكد  صاحب الجاللة امللك محمد السادس نرصه الله يف رسالته 

للطاقة  األوىل  الوطنية  األيام  يف  للمشاركني  املوجهة  السامية 

والتحديات  الرهانات  عىل   2009 مارس   6 بتاريخ  املنعقدة 

الجسيمة والواعدة التي ميثلها قطاع الطاقة بالنسبة للبالد نتيجة 

تقلبات أسعار املواد الطاقية وعدم استقرارها.

الجديدة  الطاقية  اإلسرتاتيجية  تقديم  تم  األساس،  هذا  وعىل 

لجاللـة امللك بتاريــخ 2 نونرب 2009. 

وتنقسم اإلسرتاتيجية الطاقية إىل ثالثـة أجـزاء:

-2009 الفرتة  ويغطي  القصري  املدى  يهم  األول  الجزء 

2012، ويتحكم فيه هاجس ضامن توازن العرض والطلب 

عىل الطاقة؛

-2013 الفرتة  ويغطي  املتوسط  املدى  يهم  الثاين  الجزء 

األهمية  إيالء  مع  اإلنتاج  مخططات  عىل  ويركز   ،2020

للفحم الحجري والغاز الطبيعي ومصادر الطاقة املتجددة 

عىل حساب البرتول؛

•

•

الجزء الثالث يهم املدى البعيد ويغطي الفرتة 2030-2020، 

املتجلية عىل  البديلة  للحلول  ويهدف إىل وضع تصورات 

الخصوص يف اللجوء إىل الطاقة النووية واألحجار النفطية 

واملحروقات البيولوجية.

األهداف واملحاور الرئيسية 

تتجىل األهداف املتوخاة من اإلسرتاتيجية الطاقية الجديدة يف 

ما ييل:

تأمني تزويد البالد وتنويع مصادر الطاقة ؛

والقروي  الحرضي  املجالني  يف  الطاقة  إىل  الولوج  تعميم 

سنة  متم  غاية  إىل  أنه  اإلشارة  وتجدر  مناسبة.  بتكلفة 

شاملة  بصفة  الحرضية  املساكن  كهربة  متت   ،2009

واملساكن القوية بنسبة %97 ؛

الطاقة  تقنيات  إىل  اللجوء  خالل  من  البيئة  حامية 

النظيفة ؛

•

•

•

•



ملف 22

إدماج املغرب يف النظام الطاقي األورو-متوسطي، وتعزيز 

أسس التعاون الجهوي خاصة من خالل تطوير إسرتاتيجية 

البنيات التحتية املتعلقة بنقل وتخزين املوارد الطاقية. 

املحاور الرئيسية لإلسرتاتيجية الطاقية

تتعلق املحاور الرئيسية لربنامج العمل املعتمد يف هذا املجال 

يف ما ييل :

تنويع مصادر وأشكال الطاقة ؛

تعبئة املوارد الطاقية الوطنية مع تكثيف التنقيب عن البرتول 

وتثمني األحجار النفطية والنهوض بالطاقات املتجددة خاصة 

منها ذات املصدر املايئ والريحي والشميس ؛

استغالل جميع الهوامش التي تتيحها الفعالية الطاقيـة.

•

•

•

•

مالءمة اإلطار املؤسسايت

تتميز مالمئة اإلطار املاكرواقتصادي مبا ييل :

إعادة تحديد دور املركز الوطني للطاقات املتجددة من 

عىل  والتقني  العلمي  اإلرشاف  عىل  مهامه  تركيز  أجل 

العلمية  الدراسات  وإنجاز  الوطني،  الطاقي  املرشوع 

والتشاور  املتجددة،  الطاقات  باستعامل  النهوض  حول  

التجربة  إغناء  أجل  والدوليني من  الوطنيني  الفاعلني  مع 

الوطني  املركز  تحول  وبذلك  املجال؛  هذا  يف  املغربية 

للطاقات  الوطنية  الوكالة  إىل  املتجددة  الطاقات  لتنمية 

املتجددة والفعالية الطاقية ؛

إحداث الوكالة املغربية للطاقة الشمسية يف إطار تنمية 

الطاقة  من  انطالقا  الكهرباء  إلنتاج  املندمجة  املشاريع 

الشمسية ؛

•

•
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يونيو   30 بتاريخ  الطاقية  االستثامرات  رشكة  إحداث 

2009 برأسامل يصل إىل 1 مليار درهم موزع بني الدولة 

وصندوق الحسن الثاين للتنمية االقتصادية واالجتامعية؛

للامء  الوطني  واملكتب  للكهرباء  الوطني  املكتب  إدماج 

املاء  قطاعي  تدبري  ترشيد  أجل  من  للرشب  الصالح 

والكهرباء، ومواكبة تحديث القطاعات العمومية بهدف 

إنتاج  مسلسل  عمليات  عىل  التكامل  من  مزيد  إضفاء 

وتوزيع املاء والكهرباء. 

وتأيت هذه الهيآت لتعزيز التدابري التي تم اتخاذها خالل السنة 

التنمية  الفارطة واملتجلية عىل الخصوص يف إحداث صندوق 

دوالر  مليار   1 إلـى  تصـل  منحة  من  استفاد  الـذي  الطاقية 

مقدمة من طرف اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية 

املتحدة.

تكثيف الجهود املتعلقة بالطاقات املتجددة 

والفعالية الطاقية

الطاقات املتجددة

تعترب الطاقات املتجددة محورا رئيسيا يف سياسة دعم آليات 

بحامية  املتعلق  كيوطو»  ل«برتكول  طبقا  النظيفة  التنمية 

البيئة.

هكذا، من املنتظر أن تتم تغطية حاجيات البالد بنسبة 42% 

والريحية  الشمسية  منها  خاصة  املتجددة  الطاقات  بواسطة 

واملائية بنسبة %14 لكل مصدر، يف أفق 2020. 

عىل  منها  نذكر  مزايا  عدة  املتجددة  الطاقات  دعم  يتيح 

املستوردة  املواد  اتجاه  الطاقية  التبعية  تقليص  الخصوص 

البيئة  وحامية  الحجري،  والفحم  الطبيعي  والغاز  كالبرتول 

الحراري،  االحتباس  يف  املتسببة  الغازات  انبعاث  وتقليص 

إقامة رشاكات  املناخية، كام تشجع عىل  التغريات  والحد من 

•

•

التكنولوجيا وتنمية  املرجعيني، ونقل  الفاعلني  إسرتاتيجية مع 

البحث  بعمليات  والنهوض  للمغرب،  بالنسبة  جديدة  مهن 

والتنمية. 

الطاقة الشمسية

إىل  تصل  قدرة  إحداث  يف  الشمسية  الطاقة  مرشوع  يتجىل 

الساعة  يف  جيغاواط   4.500 إنتاج  أجل  من  ميغاوات   2.000

بكلفة تقدر ب 9 ماليري دوالر.

من  بكل  هكتار   10.000 مبساحة  مواقع   5 تحديد  تم  وقد 

ورزازات وعني بني مطهر وفم الواد وبوجدور وسبخة تاه.

أول محطة  استغالل  وع يف  الرشُُّ املتوقع  اإلطار، من  ويف هذا 

مساحة  عىل  مغاواط   500 بقوة  الكهربائية  الطاقة  إلنتاج 

طلب  إعداد  تم  وقد   .2015 سنة  أفق  يف  هكتار   10.000

العروض الدويل إلنجاز هذه الوحدة.

كام تجدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل «مرشوع دزيرتك» املندرج 

شبكة  إحداث  إىل  ويرمي  متوسطية،  األورو  الطاقة  إطار  يف 

تزويدها من طرف محطات  يتم  املتبادل  باالرتباط  كهربائية 

للبحر  الجنوبية  الضفة  بدول  املتواجدة  الشمسية  الطاقة 

األبيض املتوسط. ومن شأن هذا املرشوع أن يشجع عىل تنمية 

الصناعات املرتبطة بالطاقة الشمسية وإحداث مراكز للبحث 

يف هذا املجال والنهوض بأنشطة البحث والتنمية.

الطاقة الريحية

من املنتظر أن تلبي الطاقة الريحية ثلث الحصة املغطاة من 

أفق  يف  للبالد  الطاقية  الحصيلة  يف  املتجددة  الطاقات  طرف 

.2020

ويتكون الربنامج الوطني املندمج للطاقة الريحية من خمس 

محطة.  لكل  ميغاواط   300 إىل   100 بقوة  ريحية  محطات 

وتبلغ االستثامرات اإلجاملية املتوقعة يف إطار هذا الربنامج ما 

قدره 16 مليار درهم.
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الطاقة  من  املنجزة  اإلجاملية  القدرة  تصل  أن  املفرتض  ومن 

تم  ميغاواط   280 منها  ميغاواط،   2.000 حوايل  إىل  الريحية 

الرشوع يف استغاللها مبناطق تطوان وطنجة والصويرة، و720 

وتطوان،  والعيون  طرفاية  مبناطق  اإلنجاز  طور  يف  ميغاواط 

طنجة  مناطق  يف  إلنجازها  اإلعداد  يتم  ميغاواط  و1.000 

وتطوان وتازة العيون وبوجدور.

 25.000 بحوايل  املجال  هذا  يف  املتاحة  اإلمكانيات  وتقدر 

ميغاواط منها 6.000 ميغاواط، تهم مواقع تم تحديدها بعدة 

جهات اململكة.

الفعالية الطاقية

تهدف العمليات املدرجة يف إطار الفعالية الطاقية إىل تقليص 

االستهالك الطاقي ب %12 يف أفق 2020 وإىل %15 يف أفق 

.2030

وقد تم إعداد مرشوع قانون ينظم هذه العمليات التي تروم 

تحقيق األهداف األساسية التالية :

الرفع من فعالية استهالك مختلف أشكال الطاقة بهدف 

تقليص الفاتورة الطاقية بالنسبة لالقتصاد الوطني؛

األنشطة  جميع  يف  الطاقية  الفعالية  تقنيات  إدماج 

الصناعية  الوحدات  داخل  االستهالك  وترشيد  القطاعية، 

•

•

االفتحاص  وتعميم  النقل،  ووسائل  العقارية  والوحدات 

الطاقية  للفعالية  مدونات  وإعداد  بالطاقة،  املتعلق 

بالنسبة لكل قطاع، والتحفيز عىل استعامل سخانات املاء 

املعتمدة عىل الطاقة الشمسية، واملصابيح االقتصادية.

وقد تم بالفعل اتخاذ مجموعة من التدابري التي تصب يف هذا 

االتجاه. ويتعلق األمر عىل الخصوص مبا ييل:

استهالك  تقليص  أجل  من  االقتصادية  املصابيح  توزيع 

توزيع  يتم  أن  املتوقع  ومن  الذروة.  ساعات  يف  الطاقة 

22,7 مليون مصباح اقتصادي يف أفق 2012. وبغية تحفيز 

برامج تقليص استهالك الطاقة، تم يف إطار قانون املالية 

عىل  املفروضة  الجمركية  الرسوم  تخفيض   2009 لسنة 

استرياد املصابيح االقتصادية لتصل إىل %2,5 ؛

 اعتامد َفْوَترة اجتامعية تحفيزية يف شكل مبالغ مسرتدة 

من أجل تشجيع الزبناء عىل تخفيض االستهالك ب20% 

عىل األقل مقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة؛

املستهلكة  بالقطاعات  الطاقي  االفتحاص  ثقافة  إرساء 

بشكل كبري للطاقة ؛

الطاقي  التأثري  دراسات  إنجاز  إلزامية  عىل  التنصيص 

الحرضي  املجال  يف  خاصة  الجديدة،  للمشاريع  بالنسبة 

والصناعي، ومأسسة املراقبة التقنية يف هذا املجال. 

•

•

•

•

املصـدر: مديرية امليزانية
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دور املنشآت العامة يف تنفيذ اإلسرتاتيجيات القطاعية

من خالل مساهمتها يف تنفيذ األوراش الكربى املقررة من طرف الحكومة و عملها يف 

قطاعات ذات طابع اسرتاتيجي وتدخالتها يف القطاعات االجتامعية (التكوين واإلدماج، 

السكن االجتامعي وتطبيق نظام التغطية الصحية اإلجبارية)، تعترب املنشآت العامة 

رافعة أساسية للتنمية االقتصادية واالجتامعية.  

تتخذ  مساهمة املنشآت العامة واملؤسسات العمومية يف تفعيل 

االسرتاتيجيات القطاعية عدة أشكال، منها اإلرشاف املبارش عىل 

للوكالة  بالنسبة  الشأن  هو  كام  القطاعية  املخططات  تنفيذ 

املغربية للطاقة الشمسية «MASEN» التي تسهر عىل تنفيذ 

مخطط املغرب للطاقة الشمسية، ورشكة االستثامرات الطاقية 

وتطوير  لتثمني  الوطنية  اإلسرتاتيجية  تنفيذ  عىل  ترشف  التي 

الطاقات املتجددة ؛ والتمويل كام هو الشأن بالنسبة لصندوق 

الحسن الثاين والصندوق املغريب للتنمية السياحية الذي سيمول 

والسائد  الشائع  الشكل  أن  غري  سياحية.  وجهات  مثان  إنجاز 

لتدخل املنشآت العامة يف تفعيل االسرتاتيجيات القطاعية يظل 

هو االستثامر يف شكل برامج عمل والتي تشكل العمود الفقري 

االقتصاد  القطاعية يف مختلف مجاالت  االسرتاتيجيات  لتفعيل 

املغرب األخرض  للمغرب ومخطط  اللوجستيكية  (اإلسرتاتيجية 

ومخطط هاليوتيس ومخطط انبثاق  ورؤيا 2020 للسياحة...).

استثامرات املنشآت العامة

سجلت املنشآت العامة برسم الفرتة بني  2008-2010 تطورا 

ملحوظا يف حجم استثامراتها ، حيث بلغ حجم االستثامر املنجز 

والذي يهم قطاعات حيوية ما يناهز 220 مليار درهم مبعدل 

بالفرتة  مقارنة   79% نسبته  ومنو   83% قدره  متوسط  إنجاز 

 .2007-2005

االستثامر  عىل  املحافظة  يف  املؤسسات  هذه  دور  يؤكد  مام   

للتنمية  هامة  رافعة  وجعله  عالية  مستويات  يف  العمومي 

االقتصادية بالبالد. 

بلغ حجم استثامرات املنشآت العامة برسم سنة 2009 وحدها 

ما قدره 67,7 مليار درهم مقابل 66,5 مليار درهم سنة 2008 

أي بتزايد نسبته %1,8 مام يؤكد عىل انتقال استثامرات هذه 

املنشآت إىل عتبة جديدة تشكل قطيعة مع الفرتة السابقة كام 

يوضح ذلك الرسم البياين اآليت : 
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وقد بلغت نسبة إنجاز استثامرات سنة 2009 ما قدره 80 % 

و يربز تحليل االنجازات فيام يخص استثامرات املنشآت العامة 

التي تتدخل يف قطاعات اسرتاتيجية، عىل أن بعضا منها سجل 

نسبة إنجاز فاق هذا املعدل منها :

درهم  مليون   8.349 إنجاز   : العمران  القابضة  املجموعة   •
خالل سنة 2009 أي بنسبة إنجاز %97 ؛

مليون   6.204  : باملغرب  السيارة  للطرق  الوطنية  الرشكة   •
درهم أي بنسبة إنجاز %93 ؛

• مجموعة صندوق اإليداع والتدبري : 4.439 مليون درهم أي 
بنسبة إنجاز %135 ؛

• املكتب الوطني للامء الصالح للرشب : 3.754 مليون درهم 
أي بنسبة %89 ؛

• وكالة تهيئة ضفتي وادي أيب رقراق : 3.142 مليون درهم أي 
بنسبة %157 ؛

• املكتب الوطني للمطارات : 2.496 مليون درهم أي بنسبة 

  .133%

وستعمل املنشآت العامة خالل سنة 2011 عىل مواصلة جهودها 

العمومية  السلطات  أبدت عنه  الذي  لاللتزام  تأكيداً  الحيوية 

باملحافظة عىل املنحى التصاعدي لالستثامر العمومي وبترسيع 

أكرب  انسجام  مع ضامن  القطاعية  االسرتاتيجيات  إنجاز  وترية 

واندماج أفضل يف تفعيل هذه االسرتاتيجيات من أجل تحسني 

التنمية  مصادر  وتنويع  الوطني  االقتصاد  وتنافسية  جاذبية 

وترية  عىل  الحفاظ  سيتم  حيث  الوطني،  الرتاب  كامل  عىل 

إنجاز  سيتم  درهم،  مليار   107 مستوى  يف  عالية  استثامرات 

أو مجموعة منشآت  منها من طرف 11 منشآت عامة   65%

عامة. (انظر الجدول اسفله)

وبهدف السهر عىل حسن تنفيذ الربامج االستثامرية للمنشآت 

أواخر سنة  بتتبعها وذلك يف  لجنة مكلفة  إحداث  تم  العامة، 

2008 تحت إرشاف وزارة االقتصاد واملالية ومبساهمة مسريي 

أهم املنشآت العامة. وتعقد هذه اللجنة اجتمـاعات كل ثالثة 

أشهر تخصص لتتبـع الربامج االستثامرية لهذه املؤسسات والتخاذ 

اإلجـراءات الالزمة لتحقيـق األهداف اُملَسطرة.

ولدعم دورها يف تنفيذ اإلسرتاتيجية القطاعية عمدت الدولة إىل 

تعزيز ومواكبة برامج عمل املنشات العامة، يتم إدراج عمليات 

إعادة الهيكلة القطاعية والعملياتية للمنشآت العامة يف إطار 

ريادي  بدور  اضطالعها  بغية  وضعيتها  لتقوية  برنامج  عقود 

التنمية االقتصادية واالجتامعية وإعطاء دفعة قوية ألدائها  يف 

تعمل  التي  العامة  املنشآت  بعض  رأسامل  (فتح  وتنافسيتها 

الساحة  عىل  وجودها  وتقوية  واعدة  اسرتاتيجيه  قطاعات  يف 

لتفعيل  الالزمة  املالية  اإلمدادات  وتوفري  والدولية  اإلقليمية 

االسرتاتيجيات القطاعية....) مع الحرص عىل بلوغ مساهمة أكرب 

لهذه الهيآت يف تنفيذ هذه اإلسرتاتيجيات.

ومتاشيا مع هذا التوجه اإلسرتاتيجي تعمل 

والخوصصة  العامة  املنشآت  مديرية 

عىل ترسيع وترية إبرام عقود برامج بني 

يتضمن  العامةحيث  واملنشآت  الدولة 

سوف  برامج  عقود   2011 عمل  برنامج 

الخطوط  ورشكة  املغرب  بريد  مع  تربم 

الجوية امللكية املغربية والوكالة الوطنية 

للموانئ والرشكة الوطنية لإلذاعة والتلفزة 

للرشب  الصالح  للامء  الوطني  واملكتب 

والصندوق  للمطارات  الوطني  واملكتب 

املغريب للتقاعد.   

2011 2010 مليون درهم

15 217 18 000 املجمع الرشيف للفوسفاط

13 000 12 969 مجموعة صندوق اإليداع والتدبري

10 328 8 542 مجموعة العمران للتهيئة

7 436 9 780 املكتب الوطني للكهرباء

7 103 4 926 املكتب الوطني للسكك الحديدية

4 500 4 635 املكتب الوطني للامء الصالح للرشب

3 290 7 898 الرشكة الوطنية للطرق السيارة باملغرب

3 441 4 120 الوكاالت املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء

2 000 2 242 وكالة تهيئة ضفتي وادي أيب رقراق

1 964 2 778 املكتب الوطني للمطارات

1 873 1 562 رشكة الخطوط امللكية املغربية

37 461 33 219 منشآت عامة أخرى

614 107 671 110 املجموع

املصـدر: مديرية املنشآت العامة واخلوصصة
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الندوة الوطنية حول اإلشكاالت القانونية والعملية يف 
املجال الرضيبي

«منازعات التحصيل» و «اإلثبات والتحقيق يف املنازعات الجبائية» و «مساطر فرض 

وتصحيح الرضيبة» مواضيع تم تدارسها خالل الندوة التي نظمها املجلس األعىل، 

بتنسيق مع املديرية العامة للرضائب ، مبراكش يومي 4 و 5 فرباير  2011 حول موضوع 

«اإلشكاالت القانونية والعملية يف املجال الرضيبي».

الكلمة االفتتاحية التي ألقاها السيد محمد الطيب النارصي وزير 

العدل، ركز فيها عىل خصوصية املنازعات الرضيبية و عىل طبيعة 

الصالحيات التي يتوفر عليها القايض اإلداري وهو بصدد الفصل 

فيها. مام يستدعي التزامه مبنهجية رصينة قوامها التوفيق بني 

ضامن حق الدولة يف توفري املوارد املالية الالزمة، و ضامن تحقيق 

مبدأي املساواة واإلنصاف يف تحمل العبء الرضيبي لدى امللزم. 

اإلدارية يف  اإلستئناف  إىل دور محاكم  الوزير  السيد  أشار  كام 

إغناء االجتهاد القضايئ يف املادة الجبائية.

السيد مصطفى فارس الرئيس األول للمجلس األعىل، ركز عىل 

محاور الندوة التي شملت العمل القضايئ يف املجال الرضيبي ، 

اإلثبات والتحقيق يف املنازعات الجبائية ، مسطرة فرض الرضيبة 

وتصحيحها ، ثم منازعات التحصيل. كام دعا إىل خلق لجنة مكونة 

من قضاة ومحامني ورجال إدارة وخرباء ومهتمني بهدف بلورة 

نتائج هذا اللقاء وإيجاد الحلول ملا قد يستجد من إشكاالت.

وركز السيد مصطفى مداح، الوكيل العام للملك لدى املجلس 

صلتها  خالل  من  الندوة  أهمية  فيها  أبرز  كلمة  يف  األعىل، 

الحق  بالتوفيق بني  فيها  اإلداري مطالبا  القضاء  يعترب  بقضايا 

قطيعة  غري  من  السلط  فصل  واحرتام  الخاص،  والحق  العام 

مع باقي املكونات اإلدارية للدولة. مام يدعو إىل االنفتاح عىل 

باقي الفاعلني رغبة يف تكريس مبادئ العدل واإلنصاف. 

العام  املدير  زغنون،  اللطيف  عبد  السيد  ألقى  جانبه  من 

للرضائب، كلمة أشار يف مستهلها إىل الحيز املهم الذي تحتله 

تشكله  وما  اإلداري،  القضاء  أشغال  ضمن  الرضيبية  املنازعة 

أن  أشارإىل  والقضايئ.  كام  الفقهي  للنقاش  من مجال خصب 

الوفاء بااللتزامات الرضيبية أصبح من الركائز األساسية للمواطنة 

الحقة. والتي يعمل القضاء عىل حاميتها طبقا للتوجيهات امللكية 

املستلهمة من الخطاب السامي بتاريخ 8 أكتوبر 2010 مبناسبة 

عبد  السيد  وأوضح  الترشيعية.  للسنة  األوىل  الدورة  افتتاح 

اللطيف زغنون كذلك، أن املنظومة القانونية للرضيبة تطورت 

انطالقا من سنة 2005  بإصدار كتاب املساطر الجبائية ثم كتاب 

الوعاء والتحصيل وإصدار املدونة العامة للرضائب سنة 2007. 

ويف ذات السياق جاء قانون املالية لسنة 2011  ليزيح شيئا من 

الغموض يف جملة من النقط التي كانت يف حاجة إىل التوضيح. 

كام تعمل اإلدارة عىل إعداد دورية تفسريية لجميع مقتضيات 

امللزمني  التواصل مع مختلف  العامة للرضائب. ودعم  املدونة 

عن طريق فتح بوابتها اإللكرتونية وتضمينها مختلف النصوص 

أسئلة  مختلف  عىل  واألجوبة  التفسريية  والدوريات  الرضيبية 

امللزمني، فضال عن إعادة هيكلة اإلدارة يف إطار سياسة القرب 

وبلورة التواصل مع جميع الجهات املعنية وعىل رأسها القضاء.

املديرية  مع  برشاكة  األعىل  املجلس  الندوة  هذه  نظم  قد  و 

العامة للرضائب وشارك فيها إىل جانب مسؤويل و أطر املديرية 

مستجدات
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العامة للرضائب، رؤساء الغرف باملجلس األعىل ومسؤويل وقضاة 

من مختلف محاكم اململكة وقد عرف اللقاء حضور عدد من 

املجال من محامني وموثقني وخرباء وأساتذة  املهتمني يف هذا 

جامعيني.

محاور  أربع  عىل  اللقاء  خالل  املقدمة  العروض  تركزت  وقد 

أساسية همت :

 • العمل القضايئ يف املنازعات الجبائية؛

• اإلثبات و التحقيق يف املنازعات الجبائية؛

• مساطر فرض وتصحيح الرضيبة؛

• محور منازعات التحصيل.

املحوراألول، تدارس فيه املتداخلون األسباب املربرة للنقض يف 

املنازعات الرضيبية عىل ضوء قرارات املجلس األعىل، الطرق 

املهم  الدور  أبرزوا  كام  الجبائية.  املنازعات  لتسوية  البديلة 

املنازعات  لتسوية  وساطتها  يف  يتجىل  الذي  الرضيبية  للجان 

الواقعية  املسائل  يف  بالبت  تختص  أنها  إىل  مشريين  الجبائية 

دون القانونية،  مدى مساهمة العمل القضايئ يف خلق توازن 

بني حقوق امللزم وواجباته ، إضافة إىل الرقابة القضائية عىل 

الوطنية  اللجنة  اختصاصات  همت  التي  الرضيبي  العمل 

واملسطرة وطبيعة القرارات الصادرة عنها.

املحورالثاين، شمل اإلثبات يف امليدان الرضيبي  باعتباره جوهر 

الرضيبية  الدعوى  يف  الخربة  خصوصيات  الرضيبية،  املنازعة 

إضافة إىل إعادة تقدير أساس الرضيبة مبا فيها مراجعة القيمة 

اإليجارية ، تقييم القيمة التجارية للعقار إذ إن لإلدارة صالحية 

تقييم القيمة التجارية للعقار وإعادة تقدير رقم األعامل عىل 

بإعادة  املتعلقة  املنازعات  تناول  كام  املحاسبة  استبعاد  إثر 

تقدير رقم األعامل.

أما املحور الثالث، عرف مداخالت عديدة منها: تجريم التهرب 

الرضيبي، تطور القضاء االستعجايل اإلداري يف مجال املنازعات 

الجبائية، وقف تنفيذ إجراءات استخالص الدين الرضيبي عىل 

مناذج  طرح  للرضائب،  العامة  املدونة  من   242 املادة  ضوء 

بتحصيل  املتعلق  القانون  تطبيق  يثريها  التي  اإلشكاالت  من 

الدين العمومي أمام القضاء االستعجايل، اإلشعار للغري الحائز 

الحائز وما  للغري  باإلشعار  األمر  إجراء  تطبيق  فعالية عالج  و 

يعرفه من إشكاالت ذات صلة مبفهوم الغري انطالقا من مقتىض 

الديون  ملميزات  عرض  مع  التحصيل  مدونة  من   101 املادة 

موضع اإلشعار للغري الحائز. وعالج شكليات هذا اإلشعار مع 

الرتكيز حول إشكالية التبليغ وأنواعه وآثاره. كام تطرق ملسألة 

الطعن  مسألة  معالجة  إىل  البنكية.  الحسابات  عىل  الحجز 

اإلدارية  املطالبة  عىل  ركزت  التي  و  الحائز  للغري  اإلشعار  يف 

واملطالبة القضائية بني القضاء االستعجايل وقضاء املوضوع.

يف  الرضيبي  الدين  مكانة  و  التحصيل  ضامنات  تناول  كام 

القانون الجبايئ، و الوسائل الواقعية والقانونية لحامية الدين 

الرضيبي. 

واستعرض املشاركون يف نهاية العروض خالصات عن ما أسفرت 

عنه الندوة من نتائج ومقرتحات تم حرصها يف ما ييل :

• إحداث لجنة مشرتكة بني املجلس األعىل و املديرية العامة 

للرضائب تجتمع مرتني يف السنة خالل شهري يناير و يونيو 

للسيدين  مشرتك  بقرار  انعقادها  يوم  و  أعضاؤها  يعني 

الرئيس األول للمجلس األعىل و املدير العام للرضائب. تتوىل 

مهمة رصد مختلف الصعوبات العملية يف املادة الجبائية ؛

املدونة  مقتضيات  جعل  أجل  من  ترشيعي  إقرتاح  إعداد   •

العامة للرضائب أكرث إنسجاما و تكامال بشكل يزيل ما قد 

يكتنف بنودها من قصور، و يضمن التوازن بني املركز املايل 

للملزم وحقوق الخزينة العامة ؛

• إعداد اقرتاح ترشيعي لجعل النصوص القانونية ذات الصلة 

مبدونة التحصيل منسجمة معها ؛

• العمل عىل استحداث إجراءات خاصة للتحقيق و اإلثبات يف 

الفتاوى الجبائية بالنسبة للوعاء والتحصيل. 

املصـدر: املديرية العامة للضرائب
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اإلسهام يف حامية املستهلك : الجامرك

بحكم تواجدها عىل مستوى املراكز الحدودية وبالنظر للمهام املوكلة لها، تعمل 

الرامية إىل  القوانني والتنظيامت  إدارة الجامرك بشكل يومي عىل احرتام وتطبيق 

مكافحة كل أنواع االتجار التي تهدد الصحة العامة وسالمة املواطن من مواد مزيفة 

منتجات  الغذائية،  املواد  (السجائر،  مهربة  أو  التجميل...)  (األدوية، مستحرضات 

املعايري  مع  يتوافق  ال  منتوج خطري  أي  أو  مخدرات  أو  الغيار...)  قطع  النظافة، 

الصحية والتقنية.

تتدخل إدارة الجامرك يف هذا اإلطار يف املجاالت التالية :  

مكافحة تهريب البضائع

تعمل  الجامرك عىل محاربة السلع التي يتم جلبها إىل الرتاب 

الوطني والتي متثل خطرا حقيقيا عىل صحة املواطن. وتسعى 

والتنظيامت  للترشيعات  االمتثال  ضامن  إىل  الصدد  هذا  يف 

الالجمركية املسطرة يف مجال املراقبة و املعايري التقنية و التدابري 

الصحية ... وتلك الخاصة بالصحة النباتية وذلك يف إطار دعمها 

لعمل األجهزة األخرى والتي تأخذ عىل عاتقها أيضا مسؤولية 

صحة وسالمة املواطنني.

املحجوزة  املهربة  البضائع  قيمة  الشان  هذا  يف  تجاوزت  وقد 

(باستثناء املخدرات) برسم سنة 2010، 630 مليون درهم.

مكافحة التقليد

وعيا منها بحجم األرضار الناجمة عن التقليد التي تهدد سالمة 

الصحة العامة، خاصة منها ما تعلق باألدوية، جعلت الجامرك 

من مكافحة هذه اآلفة إحدى أولوياتها.

فمنذ عام 2006، خولت لهذه اإلدارة إمكانية التدخل، وذلك 

من خالل اتخاذ مجموعة من التدابري عىل مستوى الحدود إما 

بناء عىل طلب مالك/صاحب العالمة املسجلة أو املستفيد من 

الحق الحرصي أو حسب مبادرة املصالح الجمركية إثر اشتباه 

أو ثبوت عملية تزييف.

وهكذا، ومنذ سنة 2006، قامت الجامرك بعمليات ضد املخالفني 

كونها  يف  املشكوك  الحرللسلع  التداول  وإيقاف  حجز  همت 

مزيفة، حيث تم يف هذا السياق :

• معالجة أكرث من 1000 ملف خصت طلبات إيقاف التداول 

الحر للسلع املزيفة  ؛

للسلع  الحر  للتداول  إيقاف  تدبري  ما يفوق عن 150  اتخاذ   •

املشكوك يف كونها مزيفة  ؛

• حجز كميات هامة من السلع املزيفة، حيث حققت إدارة 

التي  للواردات  ملحوظة شملت 11 حاوية  الجامرك قضية 

تحتوي عىل أكرث من 130.000 من املواد املزيفة.
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مكافحة تهريب السجائر
لقد تجسدت نتائج تظافر جهود مختلف املتدخلني يف مجال 

الكبري  الرضر  ذات  للسجائر،  املرشوعة  غري  التجارة  مكافحة  

عىل صحة املستهلكني،  يف تحقيق أثر إيجايب عىل معدل تغلغل 

تهريب السجائر إىل املغرب والذي انخفض من %35 يف سنة 

2005 إىل %10 يف 2010. كام بلغت املحجوزات من السجائر 

يف سنة 2010  99 مليون وحدة، مقابل أكرث من 25 مليون يف 

2009 و23 مليون وحدة يف سنة 2008.

مكافحة االتجار الالمرشوع للمخدرات
إىل جانب هيئات وأجهزة عمومية  املغربية،  الجامرك  تساهم 

أخرى، يف مكافحة هذه اآلفة باتساق تام مع محاور «اإلسرتاتيجية 

الوطنية الهادفة إىل خفض العرض».

ردعيا  تأثريا  اإلطار  هذا  يف  املتخذة  التدابري  عن  نتج  وقد 

إدارة  مكن  حيث  للمخدرات  املرشوع  غري  االتجار  عىل 

طن   61 يفوق  مبا  قدرت  كبرية  كميات  ضبط  من  الجامرك 

يف سنة 2010 شملت قبضة استثنائية لـ 15 كيلو غراما من 

الكوكايني.

هذه النتائج اإليجابية أصبحت ممكنة بفضل استخدام أجهزة 

التي  الضوئية)  (السكانري/املاسحات  التدخلية  غري  املراقبة 

ومراقبة  رصد  نظام  وتقوية  تعزيز  يف  كبري  حد  إىل  ساهمت 

البضائع العابرة للموانئ.

وقد رافق تقوية الجهاز التقني تعزيز للوسائل القانونية، حيث 

األخرى  البلدان  مع  التعاون  عىل  الصدد  هذا  يف  الرتكيز  تم 

غري  الولوج  طرق  تنامي  ولرصد   . الظاهرة  هذه  مكافحة  يف 

املتاجرين  املخدرة وإفشال عمل  للمواد  املغرب  إىل  املرشوع 

عملها  أساليب  تحسني  عىل  باستمرار  الجامرك  تعمل  بها،  

وطرق تدخلها وتحيني مساطرها وتقنياتها املعتمدة يف املراقبة 

وتحليل املخاطر.

املصـدر: مديرية اجلمارك و الضرائب غير املباشرة  
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تدابري جديدة لتحرير عملية الرصف

أقر قانون الرصف مجموعة من اإلجراءات  تهم الفاعلني االقتصاديني و املواطنني 

املغاربة عىل حد سواء. و تندرج هذه التدابري يف إطار  جهود الحكومة الرامية 

لتعزيز دعم سياسة تحديث وانفتاح  االقتصاد عىل األسواق الخارجية  من جهة 

املزيد  يف  أساسا  التدابري  هذه  تتمثل  اخرى.  جهة  من  الرصف  عملية  تحرير  و 

من املرونة يف إنجاز العمليات مع الخارج و ذلك عرب تبسيط و تليني اإلجراءات 

بها. املتعلقة 

الرصف،  قانون  تحرير  مسار  تعزيز  إطار  يف 

اتخذت الحكومة تسع تدابري تهم :

املغربية  االستثامرات  سقف  من  الرفع 

املسموح بها بالخارج خاصة بالقارة اإلفريقية 

: هذا اإلجراء سيمكن من نقل املبلغ املسموح 

تحويله سنويا من 30 إىل 100 مليون درهم 

املستثمرين  املعنويني  لألشخاص  بالنسبة 

بالنسبة  درهم  مليون   50 إىل  و  بإفريقيا 

لإلستثامرات خارج هذه القارة. و يهدف هذا 

ينهجها  التي  االنفتاح  سياسة  دعم  التدبري 

املستثمرين  وتشجيع  جهة،  من  املغرب 

املغاربة من اغتنام فرص االستثامر التي متنحها 

البلدان اإلفريقية من جهة أخرى.

تبسيط استعامل الحسابات بالعملة األجنبية أو بالدرهم القابل 

:  هذا  الخدمات  و  السلع  باسم مصدري  املفتوحة  للتحويل 

التدبري سيمكن مصدري البضائع و الخدمات إيداع 70 % عوض 

50 % من إيرادات صادراتهم يف حساباتهم بالعملة األجنبية او 

االقتصادي من  الفاعل  للتحويل. مام سيمكن  القابل  بالدرهم 

حرية استعامل املبالغ املودعة يف هذه الحسابات، و كذا القيام 

بعمليات موازنة العمالت و تحصيل الفوائد عن املبالغ املودعة 

يف الحسابات بالعملة، إضافة إىل تخفيض تكاليف العمليات مع 

الخارج مبا يف ذلك التكاليف الناتجة عن تقلبات اسعار الرصف.



مستجدات 32

 : املغرب  إىل  الصادرات  مداخيل  جلب  تربير  يف  تسهيالت 

يهدف هذا االجراء إىل رفع نسبة التخفيضات من 3 % إىل 5 % 

للرشكات العاملة يف مجال تصدير النسيج و األلبسة مع تعميم 

هذا التسهيل عىل جميع املصدرين.

املهنية  األسفار  برسم  استعاملها  املسموح  املبالغ  من  الرفع 

لفائدة املقاوالت الصغرى و املتوسطة و كذا األشخاص الذاتيني 

املزاولني للمهن الحرة :  يضمن هذا االجراء رفع قيمة املبالغ 

 30000 من  املهنية  األسفار  مصاريف  لتغطية  بها  املسموح 

الذاتيني  لألشخاص  بالنسبة  سنويا  درهم   60000 عىل  درهم 

 % 10 عىل  درهم   60000 ومن  الحرة.  املهن  يزاولون  الذين 

تجاوز سقف 200000 درهم سنويا  من رقم معامالتها دون 

بالنسبة للرشكات املغربية التي ال تتوفر عىل حسابات بالعملة 

االجراء  هذا  يهدف  و  للتحويل.  القابل  بالدرهم  أو  األجنبية 

من  سيمكنها  حيث  املتوسطة  و  الصغرى  املقاوالت  ملساندة 

تسديد املصاريف املتعلقة باالسفار املهنية و الترصف يف هذه 

املبالغ عن طريق بطاقات االعتامد الدولية املمنوحة من طرف 

البنوك املغربية. 

الرشكات  رأسامل  يف  املغاربة  املأجورين  مساهمة  تحرير 

املتعددة الجنسيات :  يف هذا الصدد، ميكن أن تصل مساهمة 

املأجورين املغاربة يف رأسامل الرشكات املتعددة الجنسيات إىل 

نسبة 10 % من دخلهم السنوي الصايف دون املوافقة القبلية 

ملكتب الرصف.

االمتيازات املمنوحة للمغاربة املقيمني بالخارج : تكمن هذه 

االمتيازات يف رفع هذه النسبة من 40 %  إىل 50 % من قيمة 

املبالغ التي تم إدخالها و بيعها بسوق الرصف املغربية دون تجاوز 

سقف 100000 درهم سنويا عوض 50000 درهم حاليا. مام ميكن 

الجالية املغربية من إعادة رشاء و تصدير العمالت و تحصيل 

الفوائد عن املبالغ املودعة يف حساباتها بالعملة االجنبية. 

الرفع من قيمة حصة السياحة :  تم رفع حصة السياحة من 

مبلغ 20000 درهم إىل 40000 درهم سنويا، و هذا يف حدود 

20000 درهم مام سيمكن املستفيدين من القيام بعدة اسفار و 

متكني املواطنني من تغطية مصاريف رحالتهم و إقامتهم بالخارج 

دون اللجوء إىل السوق املوازية ( السوق السوداء). 

تسهيل التحويالت املتعلقة بالعالجات الطبية بالخارج :  يهدف 

هذا التدبري إىل تسهيل و تليني  اإلجراءات الالزمة للعالج بالخارج 

الطبية من  الشواهد  املصادقة عىل  إلزامية  و ذلك عرب حذف 

طرف وزارة الصحة إلمتام عملية التحويالت املالية عرب البنوك.

حصة خاصة بالتجارة االلكرتونية : يروم هذا التدبري إحداث 

 10000 مبلغ  حدود  يف  االلكرتونية  بالتجارة  خاصة  منحة 

درهم سنويا لفائدة األشخاص الذاتيني. يستفيد منها باالساس 

الباحثني بواسطة بطاقة إعتامد دولية.  الجامعيني و  الشباب، 

من  العديد  من  االستفادة  من  املعنيني  ستمكن  املنحة  هذه 

املعلوماتية  الربامج  تحميل  و  االنرتنيت كرشاء  عرب  الخدمات 

ورشاء الكتب و التذاكر.

املصـدر:  مكتب الصرف
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االجتامعات السنوية املشرتكة للهيئات املالية العربية 
واجتامع مجلس وزراء املالية العرب

لزاما عىل  أصبح  العربية،  املنطقة  تعرفها  التي  والتطلعات  التطورات  مع  موازاة 

الهيئات املالية العربية إعادة النظر يف دورها و تعميقه بهدف إرساء قاعدة تعاون 

السنوية  االجتامعات  عليه  أكدت  ما  هذا  العربية.  البلدان  بني  فعال  اقتصادي 

املشرتكة للهيئات املالية العربية التي احتضنتها دمشق يوم 6 أبريل 2011.

العربية  املالية  للهيئات  املشرتكة  السنوية  االجتامعات  همت 

واملالية، كال  االقتصاد  الدين مزوار وزير  السيد صالح  برئاسة 

من الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتامعي، وصندوق 

النقد العريب، واملرصف العريب للتنمية االقتصادية يف إفريقيا، 

واملؤسسة العربية لضامن االستثامر، والهيئة العربية لالستثامر 

واإلمناء الزراعي، حرضها وزراء االقتصاد واملالية للدول العربية 

والوفود  الهيئات  هذه  لدى  بلدانهم  عن  محافظني  بصفتهم 

املؤسسات  هذه  مجالس  رؤساء  إىل  باإلضافة  لهم،  املرافقة 

وممثيل  السامني  املوظفني  من  وعدد  العامني،  ومديريها 

املنظامت اإلقليمية والدولية. 

السوري  الحكومة  رئيس  االجتامعات  هذه  أشغال  افتتح 

السيد محمد ناجي عطري الذي تطرق للتحديات االقتصادية 

وما  العربية،  املنطقة  تشهدها  التي  واالجتامعية  والسياسية 

والتنمية  اإلصالح  عملية  لدفع  الجهود  تكثيف  من  تتطلبه 

االقتصادية واالجتامعية والرتكيز عىل برامج اإلصالح االقتصادي 

فئات  جميع  عىل  نتائجها  تنعكس  شاملة  تنمية  عملية  لبناء 

املجتمع. ويف هذا الصدد تحدث تداعيات األزمة املالية العاملية 

عىل اقتصادات الدول العربية وبالخصوص عىل قطاعها املايل 

إىل  أدى  مام  الكلية   اقتصاداتها  عىل  وانعكاساتها  واملرصيف  

مقومات  إىل  مشريا  العربية،  املنطقة  يف  النمو  معدل  تراجع 

الدور  وأهمية  العربية   املنطقة  عليها  تتوفر  التي  التكامل 

الذي ميكن أن تلعبه املؤسسات املالية العربية يف إرساء قاعدة 

تعاون اقتصادي فعال بني البلدان العربية.

وخالل هذه الجلسة االفتتاحية ألقى السيد صالح الدين مزوار، 

كلمة مثن فيها الدور الفعال الذي تلعبه الهيئات املالية العربية يف 

دعم التنمية االقتصادية واالجتامعية وتعزيز التكامل االقتصادي 

العريب، مشريا إىل الظرفية الدولية التي تتميز باستمرار تداعيات 

املتقدمة والدول  الدول  اقتصاديات  العاملية عىل  املالية  األزمة 

الناشئة وحالة عدم اليقني التي تطبع أجواء االقتصاد العاملي مام 

أثر يف وترية استعادة  االقتصاد العاملي لنشاطه.

ويف هذا اإلطار أشار السيد وزير االقتصاد واملالية إىل التطورات 

أهمية  عىل  مؤكدا  العربية  املنطقة  تعرفها  التي  والتطلعات 

قيام الهيئات املالية العربية بإعادة النظر يف دورها وتعميقه 

مبا يتوافق مع االحتياجات املستجدة لدول املنطقة من خالل 

توسيع نطاق تدخالتها وتكثيف الدعم للمشاريع ذات البعد 

املستوى  من  وترفع  الفقر  وطأة  من  تحد  التي  االجتامعي 

الصحي والتعليمي للشعوب العربية. 
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وطالب السيد صالح الدين مزوار الهيئات املالية العربية بتكثيف 

جهودها لتعزيز العمل العريب املشرتك من خالل متويل املزيد 

من املشاريع اإلمنائية العربية املشرتكة التي تدعم روابط التكامل 

البنية  مشاريع  وباألخص  املجاالت،  كافة  يف  العريب  االقتصادي 

التحتية واملشاريع الزراعية وتوطني التكنولوجيا املتطورة وتحقيق 

األمن الغذايئ، باإلضافة إىل دعم استكامل اإلصالحات الهيكلية 

والقطاعية، ووضع آليات جديدة لتوفري املزيد من املوارد املالية 

امليرسة ذات السحب الرسيع ملواكبة جهود الدول العربية فيام 

يخص مواجهة التقلبات التي يعرفها االقتصاد العاملي، ويعزز من 

جهودها يف تطوير أنظمة وقوانني الحكامة الجيدة والشفافية 

لتحسني بيئة األعامل واالستثامر.

وقد أسفرت أشغال هذه االجتامعات،  عىل العديد من النتائج 

همت باألساس :

• املصادقة عىل التقارير السنوية لنشاطها التموييل ونتائجها 

املنرصمة،  املالية  السنة  عن  الختامية  وحساباتها  املالية 

اإلدارية  وامليزانيات  االستثامرية  العمليات  برنامج  واعتامد 

للسنة املالية 2011 لبعض هذه املؤسسات ؛

• تعيني مراقبي حسابات الهيئات املالية العربية لسنة 2011 

وتحديد أتعابهم ؛

لضامن  العربية  املؤسسة  إدارة  مجلس  أعضاء  انتخاب   •

انتخاب  تم  الصدد  ، ويف هذا  الصادرات  وائتامن  االستثامر 

العريب يف  املغرب  لتمثيل مجموعة  املغربية  اململكة  ممثل 

مجلس إدارة هذه املؤسسة فرتة االنتداب 2014/2011 ؛

• انتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة العربية لالستثامر واإلمناء 

الزراعي ؛

للدول  املعززة  املبادرة  يف  العريب  النقد  صندوق  مساهمة   •

عالية املديونية منخفضة الدخل ( HIPC ) الخاصة بحالة 

جمهورية جزر القمر؛

• تخصيص نسبة 10 %  (61.6 م $) من صايف دخل الصندوق 

العريب لإلمناء وصندوق النقد العريب واملرصف العريب للتنمية 

واإلمناء  لالستثامر  العربية  والهيئة  إفريقيا  يف  االقتصادية 

الزراعي  لدعم الشعب الفلسطيني.

اجتامع مجلس محافظي صندوق النقد 

العريب 
محافظي  مجلس  اجتامع  مزوار  الدين  صالح  السيد  ترأس 

فيها إىل  أشار  باملناسبة  كلمة  ، وألقى  العريب  النقد  صندوق 

لدعم  املتقدمة  الدول  اتبعتها  التي  التحفيزية  السياسات  اثر 

اقتصادياتها بقيامها بضخ كميات هائلة من السيولة يف أسواقها 

إلنعاش النمو الذي ساهم  يف ارتفاع كبري يف أسعار املواد األولية، 

اليشء الذي كان له آثار سلبية ليس فقط عىل الدول النامية 

بل وعىل الدول الغنية أيضا بشكل  يهدد  تعايف اقتصادياتها.

الدول  تواجه  التي   الضغوطات  إىل  تطرق  اإلطار  هذا  ويف 

العربية غري املصدرة للنفط يف موازناتها نتيجة الرتفاع تكلفة 

استرياد النفط واملواد األساسية مثل القمح الذي قاربت أسعاره 

املستويات القياسية املسجلة يف عام 2008، مؤكدا انه يف ظل  

هذه الظروف الصعبة، ال خيار أمام الدول العربية غري متابعة 

إجراءات اإلصالح املايل  واالقتصادي  لتحصني اقتصاداتها من 

تداعيات أي انتكاسات جديدة محتملة. 

ودعا السيد وزير االقتصاد واملالية الصندوق يف ظل التطورات 

بصفة  العاملية  الساحة  تشهدها  التي  املتسارعة  والتحديات 

جهوده   تكثيف   إىل  خاصة   بصفة  العربية  واملنطقة  عامة 

وتوظيف كل طاقاته وإمكانياته  ملواكبة جهود الدول األعضاء 

للنهوض بأوضاعها االقتصادية، واىل القيام بدور أكرب فيام يخص  

الدول  ملساعدة   املايل   واالستقرار  والتنسيق  التعاون  تعزيز 

العربية عىل كسب رهانات التنمية .

اجتامع مجلس محافظي املرصف العريب 

للتنمية االقتصادية يف إفريقيا
محافظي  مجلس  اجتامع  مزوار   الدين  صالح  السيد  ترأس 

املرصف العريب للتنمية االقتصادية يف إفريقيا ، وألقى باملناسبة 

كلمة أشار فيها إىل أن  الظرفية االقتصادية العاملية، قد أثبتت 

النمو قد تغريت وأصبحت يف هذا اإلطار الدول  أن جغرافية 

للنمو  مهام  مصدرا  اإلفريقية  القارة  دول  بينها  ومن  الناشئة 

 ، املستقبل، ووجهة متميزة وواعدة لالستثامرات والتجارة  يف 

تتنافس حولها أكرب الرشكات واملؤسسات العاملية، اليشء الذي 
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يشكل يف نفس الوقت فرصة حقيقية تستطيع كل من الدول 

العربية واإلفريقية استثامرها لتحقيق تنمية قوية ومستدامة 

يستفيد منها الطرفان. 

كام أشار إىل أن التعاون العريب اإلفريقي أصبح يتطلب أكرث من 

أي وقت مىض، تضافر جهود الدول العربية واإلفريقية إلرساء 

تكتل جهوي من شأنه  وتعزيز  الواعدة،  االقتصادية  الرشاكات 

متكني الطرفني من االستفادة املثىل من كافة اإلمكانيات والقدرات 

االقتصادية واملالية والبرشية والطبيعية التي تتوفر عليها .

وأكد السيد وزير االقتصاد واملالية يف هذا الصدد عىل الدور 

العربية  املالية  املؤسسة  بصفته  املرصف  يلعبه  الذي  االيجايب 

املشرتكة الوحيدة املختصة يف متويل التنمية يف إفريقيا يف دعم 

التعاون االقتصادي واملايل والفني البيني، وطالبه بتفعيل دوره 

طريق  عن  واإلفريقية  العربية  الدول  بني  العالقات  لتعزيز 

والقطاع  الريفية،  والتنمية  التحتية،  البنية  مرشوعات  متويل 

ملموسة  بصفة  تدعم  التي  املجاالت  من  وغريها  اإلجتامعى 

تنمية هذه البلدان وُتساهم ىف تخفيف وطأة الفقر.

اجتامع مجلس محافظي الصندوق العريب 

لالمناء االقتصادي واالجتامعي
تطرق السيد وزير االقتصاد واملالية يف مداخلته خالل اجتامع 

مجلس محافظي الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتامعي 

مؤسسة منوذجية يف  يعترب  الذي  للصندوق  اإلمنايئ  الدور  إىل 

الخاص  القطاع  ودعم  التنمية  متويل  فاعلة يف  وأداة   املهنية 

محطة  يعيش  العريب  العامل  أن  إىل  فأشار   . العريب  العامل  يف 

واملؤسسات  الحكومات  من  كل  عىل  تحديات  تفرض  خاصة 

يجب أخذها كفرصة للتقدم، فالصناديق العربية بصفة عامة 

والصندوق العريب لإلمناء بصفة خاصة يجب أن تتاقلم مع هذا 

املعطى الجديد مع الحفاظ عىل خصوصياتها .

و أوضح أن املسؤولية ملقاة عىل الحكومات التي هي مطالبة 

الهيئات  أن  كام   ، املالمئة  السياسات  يف  والتفكري  باالهتامم 

املالية العربية مدعوة إىل االستجابة للحاجيات الجديدة ووضع 

القطاعية  العامة والخاصة  االستثامرات  آليات لدعم صناديق 

املوجهة لدعم القطاعات اإلسرتاتيجية ذات األثر املبارش عىل 

التشغيل، وكذا املساهمة يف متويل املشاريع التنموية القطاعية 

عرب قروض مختلطة ، جزء منها يخصص إلصالح القطاع يتميز 

بالسحب الرسيع لترسيع وثرية اإلصالح ، وجزء يف شكل قرض 

عادي لنفس القطاع .

أهمية  عىل  مزوار  الدين  صالح  السيد  أكد  الصدد  هذا  ويف 

الذي  فالتحول   ، املرحلة واالستفادة منها  التفكري يف تحديات 

العربية  الدول  عىل  يفرضان  األقطاب  ومرحلة  العامل  يشهده 

التعامل مبنطق جديد  تغيري طريقة  أي وقت مىض  من  أكرث 

يبعد عن املنطق التقليدي، وتقوية اندماجها وانفتاحها وتعزيز 

برشية  إمكانات  عىل  تتوفر  العربية  فالدول   . فيها  االستثامر 

ومادية هائلة ميكن توظيفها يف تقوية اندماجها . 

اجتامع مجلس وزراء املالية العرب
الدورة  اجتامع  أشغال  يف  واملالية  االقتصاد  وزير  السيد  شارك 

الثانية ملجلس وزراء املالية العرب الذي انعقد عىل  االعتيادية 

العربية  الدول  تجاوز  إىل  وتطرق  االجتامعات،  هذه  هامش 

لتداعيات األزمة املالية العاملية ، واىل الرتتيبات الجديدة والتطورات 

الهيكلية املحتملة لعامل ما بعد األزمة ، مشريا إىل املخاطر و تضارب 

املصالح وأهمية الوصول إىل حد أدىن من التوافق لتوحيد الخطاب 

العريب . وأشار إىل أن ما تعرفه منطقتنا من تغريات وتحديات 

تستدعي منا أن نكون أقوياء بتكتلنا ووحدتنا.  

اإلنفاق يف  إىل ضغط  واملالية  االقتصاد  وزير  السيد  أشار  كام 

إىل  و  األساسية  املواد  أسعار  بارتفاع  املرتبط  العربية  الدول 

مام  الدول،  هذه  عىل  االجتامعي  للضغط  الكبرية  الفاتورة 

عىل  مركزا  معها  للتعامل  جديدة  آليات  يف  التفكري  يتطلب 

املحطات  لتجاوز  الجيد  والتنسيق  االستباقية  القدرة  أهمية 

االستثامر  بدينامية  والدفع  االستقرار  رشوط  وتوفري  الصعبة 

واالندماج  االقتصادي  التكامل  لتقوية  الشغل  مناصب  وخلق 

الجهوي يف عامل مييزه تنافس األقطاب.

واملالية)  االقتصاد  (وزارة  الفرنسية  الحكومة  ممثل  وتطرق 

مجموعة  إطار  يف  ستنعقد  التي  االجتامعات  إىل  تدخله  يف 
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أو   ، القادم  يوليو  يف  الفالحة  لوزراء  بالنسبة  سواء  العرشين 

وزراء التشغيل يومي 28 و29 سبتمرب 2011  أو وزراء مالية 

مجموعة العرشين يف 15 أكتوبر 2011 ، وأوضح انه من املهم 

وضع  عىل  العرشين  مجموعة  قرارات  تركز  أن  عىل  الحرص 

تنسيق  وعىل  اقتصادية  املاكرو  االختالالت  ملعالجة  آليات 

أهمية  الصدد عىل  وأكد يف هذا  والنقدية،  املالية  السياسات 

ورضورة إعداد برنامج عمل بهذا الخصوص . 

كام أشار ألهمية الرتكيز عىل موضوعات التنمية ومنها أساسا 

تطوير البنية التحتية يف الدول النامية، و طرق التمويل الجديدة 

والرسوم عىل املعامالت املالية واستقرار التدفقات الرأساملية 

وتراكم االحتياطيات ومناعة األنظمة املالية والطاقات املتجددة 

وتقلبات أسعار املواد األولية وآثارها عىل األمن الغذايئ وتعزيز 

مكافحة املضاربات املالية .

وركز تدخل مدير دائرة الرشق األوسط بصندوق النقد الدويل 

عىل محورين أولهام النظرة املستقبلية للمؤرشات االقتصادية 

للمنطقة العربية والثاين يتعلق بالتحديات التي تواجه املنطقة 

يف  املرتقب  النمو  لرتاجع  بالنظر  القصري  املدى  عىل  وخاصة 

بعض دول املنطقة ولعدم اليقني الذي يحوم حول بعض الدول 

وآثاره عىل قطاع السياحة ، وكذا أخذا بعني االعتبار الكلفات 

املرتتبة عن التوترات التي تعرفها بعض الدول العربية .

وقد أشارت تدخالت وزراء مالية بعض الدول كمرص إىل وجود 

الدول  من  مساندة  تتطلب  القصري  األمد  يف  سيولة  مشكلة 

العربية  وتستدعي عودة االستثامرات العربية ، وتطرق وزير 

الثقة  وانعدام  البطالة  حدة  تزايد  إشكالية  إىل  تونس  مالية 

أشارت  كام  االجتامعية،  واملشاكل  املتفيش  الفساد  بسبب 

السياسية  التطورات  من  بالرغم  انه  إىل  لبنان  مالية  وزيرة 

التي عرفتها املنطقة العربية إال أن التحديات تبقى هي ذاتها 

تحفيز  سياسة  إطار  يف  اهتامماتنا  صلب  يف  وضعها  ويجب 

موضحة   ، االجتامعي  الجانب  يضم  وجعله  وتنويعه  النمو 

مع  يرتافق  أن  ويجب  لوحده  كافيا  ليس  املايل  التصحيح  أن 

إصالحات لجلب االستثامر.

وقد تم االتفاق يف إطار اجتامع وزراء املالية العرب عىل عقد 

السنوية  االجتامعات  انعقاد  قبيل   2011 سبتمرب  يف  اجتامع 

موحد  عريب  موقف  لبلورة  الدوليني  والبنك  النقد  لصندوق 

بالنسبة للقضايا ذات البعد الدويل واإلقليمي. وتم االتفاق عىل 

يتضمن  املاضية  السنة  غرار  عىل  موحد  عريب  خطاب  إعداد 

التأكيد عىل رضورة ايالء اهتامم خاص ملشاريع التكامل العريب 

يف إطار مبادرة البنك الدويل مع وضع آلية لتتبع تقدم هذه 

داخل  واملنصف  املتوازن  التمثيل  أهمية  عىل  وكذا  املبادرة، 

التعاون  الدوليني، والتأكيد عىل أهمية  النقد والبنك  صندوق 

بني البنك وصندوق النقد الدوليني فيام يخص تطوير القطاعات 

املحورية يف العامل العريب وبالخصوص القطاع املايل.

اجتامع مجلس االرشاف للحساب الخاص 

بتمويل املشاريع الصغرية واملتوسطة
االجتامعات  هامش  عىل  مزوار  الدين  صالح  السيد  شارك 

ملجلس  األول  االجتامع  يف  العربية،  املالية  للهيئات  السنوية 

اإلرشاف للحساب الخاص بتمويل املشاريع الصغرية واملتوسطة 

يف البلدان العربية، حيث أكد يف مداخلته عىل أهمية إضفاء 

التي  التمويلية  الرشوط  عىل  والتحفيزي  التنافيس  الطابع 

الصغرية  املنشآت  مشاريع  عىل  الحساب   هذا  سيطبقها  

واملتوسطة مقارنة مع ما هو سائد يف األسواق املالية ، ولدى 

مؤسسات التمويل اإلمنايئ الدولية، وذلك بهدف تعزيز مكانة 

القطاع الخاص العريب وتوطيد قدرته التنافسية ودعم املنشآت 

تحسني  إىل  الهادفة  الصغر  واملتناهية  واملتوسطة  الصغرية 

إىل  اإلطار  هذا  يف  مشريا   ، الفقرية  الفئات  معيشة  مستوى 

رضورة اعتامد مقاربة  القرب وتوخي الرسعة واملرونة وتبسيط 

مساطر التمويل .

لعمليات  العامة  السياسة  اعتامد  االجتامع  هذا  يف  تم  وقد 

اإلرشاف  مجلس  من  لكل  اإلجرائية  والقواعد  الخاص  القطاع 

ولجنة اإلرشاف لهذا الحساب.

وقع السيد الوزير عىل هامش هذه االجتامعات مع الدكتور 

أحمد محمد عيل، رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية عىل 

للكهرباء  الوطني  املكتب  لفائدة  إضايف  اتفاقية ضامن متويل 

مببلغ 220 مليون درهم للمساهمة يف متويل مرشوع محطة 

العنفات الغازية مبدينة القنيطرة.

املصـدر: مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية
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مع  باملوازاة   ،2010 سنة  العاملي  االقتصاد  انتعاش  تواصل 

تحسن التجارة الدولية والرشوط التمويلية، حيث سجل معدل 

وعرفت   .2009 سنة  بنسبة 0,6%  ركود  بعد  بنسبة 5%  منو 

االقتصاديات الصاعدة والنامية منوا قويا بنسبة %7,1 بعد 2,6% 

االقتصاد  وسجل  الداخيل.  الطلب  انتعاش  بفضل   2009 سنة 

الصيني ارتفاعا بنسبة %10,3 مقابل %9,2 سنة 2009، رغم 

التضخمية.  املخاطر  تزايد  ملواجهة  النقدية  السياسة  تشديد 

الهندي منوا قويا بنسبة %9,7 مقابل 5,7%  وحقق االقتصاد 

سنة 2009، مام يزيد من الضغوط عىل البنك املركزي لتشديد 

السياسة النقدية. ويف الربازيل، تسارع النمو االقتصادي ليسجل 

%7,5 بعد تراجع بنسبة %0,6 سنة 2009، نتيجة األداء القوي 

يف النصف األول من السنة. ومن شأن التدابري املتخذة من قبل 

بعض البلدان الصاعدة لتشديد سياستها النقدية أن تساهم يف 

التضخمية، لكنها قد تؤدي يف املقابل إىل  الحد من الضغوط 

تباطؤ يف وترية منوها االقتصادي. كام يساهم تزايد التدفقات 

الرصف  أسعار  ارتفاع  يف  الدول  هذه  نحو  الخارجية  املالية 

وصعوبة تدبري السياسة النقدية يف هذه البلدان.

ويف الواليات املتحدة، سجل منو الناتج الداخيل الخام انتعاشا 

سنة   2,6% بنسبة  انخفاض  مقابل   2010 سنة   2,8% بنسبة 

أن هذا  االستهالكية لألرس. غري  النفقات  زيادة  بفضل   ،2009

املحرك التقليدي لالقتصاد األمرييك ال يزال يعاين من الصعوبات 

معدل  يظل  حيث  والتشغيل،  اإلسكان  أسواق  يف  املستمرة 

البطالة مرتفعا وفرص الشغل غري كافية. وتعزز منو االقتصاد 

سنة  بنسبة 6,3%  قوي  انخفاض  بعد  ليسجل 3,9%  الياباين 

الدعم الحكومي  الطلب املحيل بفضل  انتعاش  2009، نتيجة 

إضافة إىل تحسن الصادرات. ويف اململكة املتحدة، بلغ معدل 

النمو %1,3 بعد تراجع بنسبة %4,9 خالل سنة 2009، نتيجة 

الجنيه  رصف  سعر  برتاجع  مدعوما  الخارجي  الطلب  تحسن 

اإلسرتليني. 

وسجلت منطقة األورو منوا بنسبة %1,7 بعد انكامش بنسبة 

%4 سنة 2009، بفضل األداء الجيد للنمو يف أملانيا (3,9%+ 

بعد %4,7- سنة 2009) وبشكل أقل يف فرنسا (%1,6+ بعد 

%2,6-). يف حني، تواصل الركود يف بعض الدول األعضاء التي 

تعاين من أزمة مالية مثل اليونان (%4,5-) وإسبانيا (0,1%-). 

وبعد إقرار آلية أمان مايل دامئة ملواجهة األزمات املالية الكربى 

ينتظر  الحالية،  املالية  املساعدات  برامج  إىل  إضافة  بأوروبا، 

للبلدان  السيادية  الديون  نسبي يف سوق  استقرار  يسجل  أن 

األعضاء التي تواجه إكراهات مالية. ويرتقب أن يتواصل النمو 

أداء جيد لالقتصاد الوطني يف مجمله لسنة 2010

النمو االقتصادي العاملي الذي بلغ حسب آخر  متيزت ظرفية  سنة 2010 بتعزيز 

تقديرات صندوق النقد الدويل %5 سنة 2010. و عىل الصعيد الوطني، سجل النشاط 

االقتصادي نتائج جيدة عىل مستوى التوازنات املاكرو اقتصادية. فقد وصل معدل 

النمو %4 سنة 2010  مع توقع ارتفاعه اىل نسبة %5 سنة 2011. 

معطيات
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يف منطقة األورو بوترية معتدلة يف سنة 2011 يف سياق خفض 

العجز املايل وتباطؤ النمو االقتصادي العاملي. ووفقا لتوقعات 

صندوق النقد الدويل، التي نرشت يف 25 يناير 2011، ينتظر 

أن يسجل النمو يف منطقة األورو %1,5 بعد %1,7 سنة 2010، 

مع تحقيق منو بنسبة  %2,2 يف أملانيا و %1,6 يف فرنسا و 1% 

يف إيطاليا و %0,6 يف إسبانيا.

وقد رفع صندوق النقد الدويل من توقعاته للنمو االقتصادي 

العاملي سنة 2011 إىل %4,4 مقابل %4,2 يف أكتوبر املايض، 

املتحدة  الواليات  يف  النمو  آفاق  يف  امللحوظ  التحسن  نتيجة 

(%3 مقابل 2,3%).

االقتصادية  الظرفية  مؤرشات  تظهر  الوطني،  الصعيد  وعىل 

 .2010 سنة  خالل  االقتصادي  للنشاط  الجيد  األداء  تواصل 

الفالحية  السنة  ستستفيد  األول،  القطاع  ألنشطة  فبالنسبة 

2010-2011 من املخزون املايئ املهم نتيجة التساقطات املطرية 

املتوسط  فوق  تحقيق محصول  تم  بعدما  البالد  عرفتها  التي 

يقدر بحوايل 75 مليون قنطار من الحبوب خالل السنة التي 

قبلها. ومن جهته، عرف قطاع الصيد البحري منوا إيجابيا سنة 

بنسبة  الصيد  تفريغ  حجم  ارتفاع  ذلك  عىل  يدل  كام   2010

%1,8 مقارنة مع سنة 2009.

املكتب  مجموعة  نشاط  حافظ  الثاين،  بالقطاع  يتعلق  وفيام 

رقم  بلغ  حيث  مضطرد،  منو  وترية  عىل  للفوسفاط  الرشيف 

معامالته عند التصدير 35,6 مليار درهم عند نهاية سنة 2010 

مسجال بذلك ارتفاعا بنسبة %96,6 مقارنة مع سنة 2009. كام 

كان أداء إنتاج واستهالك 

حيث  جيدا،  الكهرباء 

بنسبة  ارتفاعا  سجال 

عىل  و5,9%   6,1%

نفس  برسم  التوايل 

استهالك  وعرف  الفرتة. 

املؤرش  اإلسمنت، 

البناء  لقطاع  الرئييس 

بنسبة  طفيفا  تزايدا 

مع  مقارنة   0,35%

سنة  املسجل  املستوى 

مستوى  وعىل   .2009

الصناعات  إلنتاج  االستداليل  الرقم  ارتفع  الصناعي،  القطاع 

بنسبة %0,2 خالل  بسيط  ارتفاع  بعد  بنسبة 2%  التحويلية 

سنة 2009. 

السياحة  قطاع  يواصل  الثالث،  القطاع  أنشطة  يخص  وفيام 

منحاه التصاعدي الذي انطلق منذ الفصل األخري لسنة 2009، 

كام يدل عىل ذلك التطور اإليجايب لعدد السياح وعدد املبيتات 

بالفنادق املصنفة ومداخيل السياحة والتي تعززت عند نهاية 

سنة 2010 عىل التوايل بنسب %11,4 و %11 و %6,3 بانحدار 

سنوي. كام كان أداء قطاع االتصاالت إيجابيا خالل نفس الفرتة 

حيث عرف رقم معامالته ارتفاعا بنسبة %6 مقارنة مع سنة 

الرئيسية  ارتفاع عدد املشرتكني يف مكوناته  2009، إضافة إىل 

(خدمات املحمول والثابت واألنرتنت) بنسب %26,4 و 6,6% 

و %57,3 عىل التوايل برسم نفس الفرتة.
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ويتواصل األداء اإليجايب الستهالك األرس سنة 2010، مستفيدا 

املغاربة  تحويالت  وتحسن  جيدة،  فالحية  سنة  تحقيق  من 

املقيمني بالخارج (%7,7+)، والتحكم يف مستوى تزايد األسعار 

 ،10% من  أقل  يف  البطالة  معدل  عىل  والحفاظ   ،(+0,9%)

والتدابري املتخذة يف إطار قانون املالية لدعم القدرة الرشائية. 

لالستهالك  املوجهة  القروض  ارتفعت  ذلك،  إىل  وباإلضافة 

ومداخيل الرضيبة عىل القيمة املضافة الداخلية، اللتان تعتربان 

 .22,7% و   8,1% بنسب  األرس،  الستهالك  أساسيني  مؤرشين 

ومن جانبه، يتواصل مجهود االستثامر الذي يتوقع أن يرتفع 

الصيد  الفالحة،  خاصة  الكربى  املشاريع  لفائدة   20% بنسبة 

والسياحة.

صادرات  سجلت  للمغرب،  الخارجية  املبادالت  يخص  وفيام 

سنة  مع  مقارنة   19,3% بنسبة  ارتفاعا  والخدمات  السلع 

واردات  طرف  من  املسجلة  تلك  من  أعىل  بوترية  أي   ،2009

التغطية  معدل  بذلك  ليبلغ   ،(+13,6%) والخدمات  السلع 

%74,3 مقابل %70,7 عند نهاية دجنرب 2009، أي بزيادة 3,6 

نقطة. واتسمت مبادالت السلع بارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 

 .(+13,3%) الواردات  مع  مقارنة  أعىل  بوترية  أي   ،30,8%

وحققت مبادالت الخدمات فائضا بلغ 41,5 مليار درهم، رغم 

بوترية   (+14,6%) النفقات  منو  نتيجة   4,5% بنسبة  تراجعه 

أرسع من املداخيل (6,2%+).

املايل  القانون  تنفيذ  تم  العمومية،  املالية  مستوى  وعىل 

مطابق  بشكل   2010 املالية  السنة  نهاية  عند  مجمله  يف 

تأثرت  التي  املقاصة  نفقات  باستثناء  األولية،  للتوقعات 

إنجاز  وبلغ معدل  الدولية.  السوق  النفط يف  أسعار  بارتفاع 

بتحقيق  ارتباطا   103,7% نسبة  الجبائية  الرضائب  مداخيل 

من   96,2% و  املبارشة  غري  الرضائب  توقعات  من   110,5%

مداخيل الرضائب املبارشة و %116,3 من التوقعات األولية 

التسجيل  حقوق  توقعات  من   99,5% و  الجمركية  للرسوم 

احتساب  دون  العادية  النفقات  إنجاز  معدل  وبلغ  والتنرب. 

التوقعات  من  إثرتحقيق 94%  املقاصة %94,1 عىل  نفقات 

توقعات  من  و94,8%  والخدمات  السلع  لنفقات  األولية 

فوائد الدين العمومي. وبلغت نفقات االستثامر 46,4 مليار 

درهم، أي مبعدل إنجاز بلغ 100,6%.

عند  بنسبة 4,8%  سنوي،  بانحدار  النقدية،  الكتلة  وارتفعت 

بنسبة %7 عند متم دجنرب  زيادة  نهاية دجنرب 2010 مقابل 

واصلت  النقدية،  الكتلة  مقابالت  مستوى  وعىل   .2009

منذ  شهري  بانحدار  تحسنها  الصافية  الخارجية  املوجودات 

بذلك  لتعكس  أكتوبر،  شهر  خالل  مميز  ارتفاع  مع  يوليوز، 

منحاها االنخفايض ألول مرة منذ شتنرب 2008. وقد بلغت 193 

درهم  مليون   320 أو  بنسبة 0,2%  بارتفاع  أي  درهم،  مليار 

عند متم دجنرب 2010 بعد انخفاض بنسبة %2,2 أو 4,4 مليار 

درهم عند نهاية دجنرب 2009. ويرجع هذا التطور إىل تحسن 

منو  ويتواصل  املغرب.  لبنك  الصافية  الخارجية  املوجودات 

الكتلة  منو  يف  األول  املساهم  وتظل  مدعومة  بوترية  القروض 

النقدية. وارتفعت بانحدار سنوي بنسبة %7,4 أو 47,9 مليار 

درهم عند نهاية دجنرب 2010 لتبلغ 696,3 مليار درهم بعد 

زيادة بنسبة %11,5 أو 67,1 مليار عند نهاية دجنرب 2009. 

بنسبة 3,6%  املركزية  اإلدارة  عىل  الصافية  الديون  وارتفعت 

بعد انخفاض بنسبة %8,6 خالل السنة املاضية. ويرجع هذا 

اإليداع  إىل مؤسسات  املركزية  اإلدارة  لجوء  تزايد  إىل  التطور 

األخرى.

وعىل مستوى السوق النقدية ما بني البنوك، تواصل خالل سنة 

2010 االنكامش الذي تعرفه السيولة البنكية والذي انطلق منذ 

سنة 2007 والذي تدخل بنك املغرب لتدبريه بطريقة مالمئة. 

وهكذا قلص البنك املركزي من معدل االحتياط النقدي بنقطتني 

مئويتني لينتقل إىل %6 ابتداء من فاتح أبريل 2010. باإلضافة 

السنة عن  بانتظام عىل مدار  السيولة  بادر إىل ضخ  إىل ذلك 

طريق «التسبيقات ملدة 7 إيام عرب طلبات العروض» باألساس، 

والتي بلغ حجمها املتوسط 16,7 مليار درهم سنة 2010 وهو 

مستوى مقارب ملا تم تسجيله سنة 2009. أما بالنسبة لسعر 

 2010 سنة  خالل  تطور  فقد  البنوك،  بني  ما  اليومي  الفائدة 

املتوسط  الرئييس. وبلغ يف  الفائدة  يف مستويات تقارب سعر 

%3,29، أي بزيادة 3 نقاط أساس مقارنة مع سنة 2009 فيام 

تراجع تغريه بـ 20 نقطة أساس ليبلغ %0,07 سنة 2010.

وفيام يخص السوق األولية لسندات الخزينة، بلغت إصدارات 

بزيادة  مليار درهم،  الخزينة خالل سنة 2010 حوايل 101,1 

هذه  توزعت  وقد   .2009 سنة  مع  مقارنة   38,7% قدرها 

واألجل   41,8% بنسبة  القصري  األجل  بني  ما  اإلصدارات 
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اقترصت  فيام   (11,5%) الطويل  واألجل   (46,6%) املتوسط 

هذه اإلصدارات خالل سنة 2009 عىل األجل القصري (68,4%) 

واألجل املتوسط (%31,6). وبلغت تسديدات سندات الخزينة 

81,6 مليار درهم، بزيادة بنسبة %20,6 مقارنة مع سنة 2009. 

ونتيجة لذلك، ارتفع الحجم الجاري لسندات الخزينة بنسبة 

ليصل إىل 277,4 مليار  نهاية دجنرب 2009  %7,6 مقارنة مع 

درهم. وفيام يتعلق بتطور أسعار الفائدة املتوسطة املرجحة 

لسندات الخزينة عىل مستوى السوق األولية برسم سنة 2010، 

فقد سجلت معدالتها السنوية ارتفاعا مقارنة مع سنة 2009 

األسعار خالل  الذي سجلته هذه  املهم  االرتفاع  نتيجة  وذلك 

الفصل األول لسنة 2010 مقارنة مع الفصل الرابع لسنة 2009 

والذي مل تعوضه االنخفاضات املسجلة خالل الفصول الثالثة 

األوىل لسنة 2010.

سنة  خالل  اإليجايب  منوها  البيضاء  الدار  بورصة  واستأنفت 

مؤرشا  ارتفع  فقد  الرتاجع.  من  متتاليتني  سنتني  بعد   2010

«مازي» و«مادكس» بنسب %21,2 و %22,1 عىل التوايل عند 

نهاية دجنرب 2010 بعد انخفاض بنسبة %4,9 و %6,6 خالل 

السنة املاضية. وقد هم هذا التحسن جميع القطاعات املمثلة 

عىل مستوى بورصة الدار البيضاء باستثناء ثالث قطاعات. ومن 

جهتها، ارتفعت رسملة البورصة بنسبة %13,8 لتبلغ 579 مليار 

درهم. وبلغ الحجم اإلجاميل للتداوالت 238,7  مليار درهم، 

بزيادة بنسبة %65,3 مقارنة مع سنة 2009. وتوزعت هذه 

التداوالت أساسا ما بني السوق املركزية (%48,8) وسوق الكتل 

(%27,5). وتجدر اإلشارة إىل أن بورصة الدار البيضاء سجلت 

إدراج رشكتني إضافيتني خالل سنة 2010، ليصل عدد الرشكات 

املدرجة إىل 74 رشكة.

املصدر: مديرية الدراسات والتوقعات املالية




