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 العامليتباطؤ منو االقتصاد

 بسبب الصراع الروسي األوكراين الذي زاد من وشكوك كبرية بشأن التوقعات،  2022خفض توقعات منو االقتصاد العاملي لسنة
 .ارتفاع أسعار املواد األولية و ارتباك سالسل االمدادات العاملية

 وبدء تطبيع السياسات النقدية من طرف أغلب البنوك املركزية السيما االحتياطي الفيدرايل األمريكي تصاعد الضغوطات التضخمية
)FED ( والبنك املركزي األورويب)BCE.( 

 2022يوليوز    :صندوق النقد الدويل/آفاق االقتصاد العاملي: املصدر 

توقعات 2022
2021 2020 2019  %)التغري (

22يوليوز  22أبريل  22يناير 

3,2 3,6 4,4 6,1 ‐3,1 2,9 العامليالنمو 

2,5 3,3 3,9 5,2 ‐4,5 1,7 الدول املتقدمة

2,3 3,7 4,0 5,7 ‐3,4 2,3 ت املتحدة األمريكية الوال

1,7 2,4 3,0 1,7 ‐4,5 ‐0,2 ن اليا

2,6 2,8 3,9 5,4 ‐6,3 1,6 منطقة األورو

3,6 3,8 4,8 6,8 ‐2,0 3,7 لدول النامية  ا

4,6 5,4 5,9 7,3 ‐0,8 5,3 آسيا الصاعدة والنامية

4,1 5,0 6,0 10,1 ‐7,9 التجارة العاملية   0,9



النمو االقتصادي
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  ؛ احلبوب حملصول هام اخنفاض إىل أدى مما الفالحي املوسم بداية يف التساقطات ندرة

 ؛ فرباير 7 منذ اجلوية احلدود فتح بعد والنقل السياحة لقطاعي كبري  انتعاش

ا 2021 سنة اسرتجعت بعدما األخرى القطاعات مستوى على متباينة نتائج  الصحية؛ األزمة قبل ما مستو

 ؛ االقتصاد متويل شروط حتسن استمرار ظل يف اخلاص للقطاع املمنوحة القروض تسارع

؛ الروسي األوكراين الصراع نتيجة أورو قبل من السيما املغرب إىل املوجه األجنيب الطلب تباطؤ

ت يسرتجع أن دون البطالة ملعدل طفيف تراجع ؛ األزمة قبل ما مستو

 .اخلارجية العوامل نتيجة التضخمية للضغوطات مسبوق غري تصاعد

لنشاط االقتصادي أهم التطورات املتعلقة 
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مالحظات 2022 2021 متم شھر ماي
قطاع الفالحة

 نتيجة اجلفاف الذي عرفته بداية املوسم ) مليون قنطار 32(ضعف إنتاج احلبوب
 الفالحي احلايل 

نتائج إجيابية للسالسل الفالحية األخرى السيما األشجار املثمرة و الزراعات الربيعية

%69‐  %221+ حمصول احلبوب
%14+  %29+ حمصول احلوامض
%21+  %14+  حمصول الزيتون

قطاع الصيد البحري
 نتيجة االنتعاش القوي ألمساك املياه السطحية املصطادةارتفاع الكميات

)poisson pélagique  (خالل شهر ماي.
%14,2+  %0,7+ احلجم

%14,3+  %23,2+ القيمة

)ماي متم(القطاع املعدين  

 خالل الفصل األول ) ٪ 77(+حتقيق املكتب الشريف للفوسفاط رقم مبيعات قياسي
دة املهمة ألسعار بيع مجيع املنتوجات 2022لسنة   نتيجة الز

%14,3‐  %5,2+ إنتاج الفوسفاط 

%2,7‐  %3,9+ إنتاج مشتقات الفوسفاط 

 2022٪خالل الفصل األول من  -4,9اخنفاض املعامالت العقارية بـ 
انتعاش القروض البنكية املمنوحة للمنعشني العقاريني خالل شهر ماي

قطاع البناء واألشغال العمومية
%4,5‐  %24,4+ )يونيو متم( استهالك االمسنت

%1,0+  %1,4+ القروض البنكية املقدمة للعقار

الصايف للمكتب الوطينارتفاع إنتاج الطاقة احمللية إثر التحسن امللموس إلمجايل اإلنتاج
ء واملاء الصاحل للشرب بـ   ٪31للكهر

قطاع الطاقة
%3,7+  %7,7+ اإلنتاج احمللي للطاقة

%4,1+  %8,3+ استهالك الطاقة

 صناعة "ويف " الصناعات الغذائية"ويف " الصناعات الكيماوية"اخنفاض اإلنتاج يف
؛على  اخلصوص" السيارات

قطاع الصناعة   
%2,3‐  %0,9+ )1الفصل (مؤشر االنتاج الصناعي دون تكرير البرتول 

%71,4  %72,0 معدل استخدام الطاقة اإلنتاجية

 تقلص االخنفاض 2022بفضل ارتفاع عدد الوافدين خالل شهري ماي ويونيو ،
٪ متم شهر ماي  48-٪ مقابل 36-إىل  2019املسجل منذ بداية السنة مقارنة مع 

.٪ متم شهر أبريل60-و 

قطاع السياحة
%309+  %76,6‐ )يونيو متم(عدد الوافدين 

%86+  ‐  )متم  أبريل(عدد الليايل السياحية

 ملسافرين عرب املطارات خالل شهر يونيو مما ساهم 90اسرتجاع ٪ من الرواج اخلاص 
فرباير و ذلك مقارنة  7٪ منذ فتح احلدود اجلوية يف 76,9يف تقوية هذا املعدل إىل 

.2019بنفس الفرتة من

قطاع النقل
%73+  ‐ النقل اجلوي

%2,7‐  %2,5‐ )الوكالة الوطنية للموانئ( النقل البحري

تباطؤ أداء القطاع الثانوي ودينامية قوية للقطاع الثالثي
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يف ظل تباطؤ الطلب األجنيب املوجه إىل املغرب، السيما من قبل منطقة اليورو، بفعل 

من املتوقع أن ينحصر منو االقتصاد تداعيات األزمة األوكرانية وضعف حمصول احلبوب، 

 .كتوقع أصلي لقانون املالية 3,2%مقابل  1,5%يف  2022الوطين خالل سنة 

2022خفض توقعات النمو االقتصادي الوطين لسنة   
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%ب معدالت الفائدة املدينة  دون احتساب القروض ذات الطابع املايل  القروض البنكية تدفق
-مباليري الدراهم-خالل اخلمسة أشهر األوىل 

حتسن شروط متويل االقتصاد رغم الظرفية الصعبة

22/1فصل 
6,4(+ ولألسر )%4+ أو درهم مليار +16,4( اخلاصة املالية غري للشركات املمنوحة البنكية القروض ارتفاع املؤسساتية، القطاعات حسب 

؛ )%1,7+ أو درهم مليار
االقتصادي الغرض حسب:

  ؛ )0,1%- أو درهم مليون 106- مقابل2,1%+ أو درهم مليار 3,6(+ لالستثمار املوجهة القروض انتعاش-
  أو درهم مليار8,3+ مقابل 5,9%+ أو درهم مليار 13,4(+ السيولة تسهيالت إطار يف املمنوحة القروض منو وترية تسارع-

  ؛)1,2%+ أو درهم مليون +655 مقابل 1,9%+ أو درهم مليار 1,1( لالستهالك املمنوحة والقروض )%4+
؛ )+2,9% أو درهم مليار+6,5مقابل +1,2%أو درهم مليار +2,7( للسكن املمنوحة القروض منو تباطؤ-

من كل  منه استفادت ،2022 سنة مناألول الفصل خالل املتوسط يف%4,28 إىل أساس نقطة16 بـــ املدينة الفائدة معدالت تراجع 
 .واملتوسطةوالصغريةجداالصغريةواملقاوالتالكربىاملقاوالت

5,73,7

9,5

19,7

15,3

23,7

201720182019202020212022

5,53

5,15

5,00

4,55
4,39

4,28

1718192021



I 10

2,9

‐1,6

1,1

‐0,1

7,8

1,7

1,00,4

1,53,4

20182019202020212022

ارتفاع معدل التضخم

ت إىل التضخم معدل ارتفاع   سنة من األوىل أشهر الستة خالل كمتوسط  +5,1% إىل ليصل سنة 28 منذ مسبوقة غري مستو
عوض 7,8%+ بـنسبة الغذائية املواد أسعار ارتفاع نتيجة 2021 سنة من الفرتة نفس خالل +0,9% عوض 2022

.%1,5+ مقابل 3,4%+ بـــــ الغذائية غري املواد أسعار ارتفعت حني يف املاضية، السنة %0,1- 

1022سنة  +1,4%مقابل 2022خالل سنة +5,3% من املتوقع أن يتجاوز معدل التضخم.  

غري الغذائي/  الغذائيمعدل التضخم 
 متوسط الستة أشهر األوىل

% 0,9+
% 0,7+

% 0,0

% 2,3+

% 5,1+
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2022 سنة من األول الفصل و 2021 سنة من األول الفصل بني ما شغل منصب ألف 58 فقدان : 
 ؛ والصيد والغابة الفالحة قطاع مستوى على منصب ألف 183 فقدان−
 على ألف 13 و العمومية واألشغال البناء قطاع مستوى على ألف 29 و اخلدمات قطاع مستوى على منصب ألف 85 إحداث −

 .الصناعة قطاع مستوى
الوطين املستوى على نقطة 0,4 بـ البطالة معدل اخنفاض : 

 ؛ % 5,1 إىل نقطة -0,2 : القروي اجملال / % 16,3 إىل نقطة-0,8 :احلضري الوسط −
 .% 20,8إىل نقطة-0,9 : احلضري الوسط يف الشهادات حاملي / % 25 إىل نقطة-0,9 : احلضري الوسط يف سنة 34-25 الشباب−

 األزمة اندالع قبل مباشرة 2020 سنة من األول الفصل خالل املسجل املستوى مع مقارنة نقطة 1,6 بــ مرتفعا املعدل هذا يظل 
 .19 لكوفيد الصحية

حضري/ وطين %: مستوى البطالة   

اخنفاض معدل البطالة

10,59,1

10,5

12,5

12,1

15,613,3

15,1

17,116,3

T1‐18T1‐19T1‐20T1‐21T1‐22فصل 
  22/ 1

 فصل
  18/ 1

 فصل
  19/ 1

 فصل
  21/ 1

 فصل
  20/ 1



املبادالت اخلارجية 
 وميزان األداءات  
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 التجاري امليزان عجز ارتفاع إىل أدى مما ،(+39%) الواردات تسارع وكذا (+41%) للصادرات إجيايب تطور
 .+37% بنسبة

.)+5%( خلارج املقيمنياملغاربة حتويالت ارتفاع تواصل

  .2019 سنة املسجل مستواها ماي شهر خالل جتاوزت واليت (+173%) السياحةلعائدات ملموس انتعاش

 .10,8% بنسبة ببالد املباشرة األجنبية االستثمارات صايف ارتفاع

 .الواردات من أشهر 6 حوايل بتغطية يسمح املغرب بنك لدى الصرف الحتياطياتجيد مستوى

 االقتصاد متانة يف االقتصاديني الفاعلني ثقة يعكس مما 5% ±  النطاق داخل الدرهم صرف سعر استقرار 
 .الوطين

أهم تطورات املبادالت اخلارجية وميزان األداءات 

دة أسعار السلع، خصوصا  ارتفاع ملحوظ للمبادالت التجارية نتيجة أساسا الستمرار ز
.احملروقات واحلبوب
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نسبة التغري  تغري القيمة 2022 2021 مباليري الدراهم
40,7% 51,1 176,4 125,4 الصادرات
96,2% 23,4 47,6 24,3 الفوسفاط ومشتقاته
27,4 27,7 128,8 101,1 دون الفوسفاط ومشتقاته
39,2% 82,6 293,2 210,7 الواردات
113,8% 29,1 54,6 25,6 الطاقة
31,8 9,0 37,1 28,1 املواد الغذائية
28,4% 44,5 201,5 157,0 دون الطاقة واملواد الغذائية
15,9% 8,0 58,0 50,0 مواد التجهيز
53,9% 24,6 70,1 45,6 مواد نصف مصنعة
7,8% 3,9 54,6 50,7 مواد االستهالك
36,9% -31,5 ‐116,8 ‐85,3 العجز التجاري

نقطة مئوية+0,7 60,2 59,5 الصادرات للوارداتمعدل تغطية

 ومشتقاته الفوسفاط مبيعات خاصة التصديرية القطاعات مجيع هم (+40,7%) للصادرات إجيايب تطور. 

 (+43%) واحلبوب (+104%) الطاقية املواد أسعار خصوصا األسعار الرتفاع أساسا نتيجة (+39,2%) الواردات ارتفاع.   

 60,2 إىل ليصل مئوية نقطة0,7 بــ لصادرات الواردات تغطية معدل حتسن%. 

 ارتفاع عجز امليزان التجاري للسلع
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 النسيج واجللد

 صناعة السيارات

 املنتجات الفالحية
 والغذائية

 صناعة الطائرات

%
+32,6

%
+26,2

%
+24,4

املصدرة املواد أسعار ارتفاع وكذا لبالد املوجه اخلارجي الطلب حتسن نتيجة ملغرب العامليةاملهنلصادراتإجيايبجد تطور. 

 نسبة التغري 
2022/2021

املهن العاملية للمغرب
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 الصناعات اإللكرتونية

%
+24,0

 مايوالرتاكم حىت متم شهر 
مباليري الدراهم

%
+61,5
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حتويالت املغاربة 
خلارج  القاطنني 

2019 من الفرتة نفس خالل مستواها من 73% حوايل اسرتجاع من مكنها مما ،%173بـنسبة السياحة لعائدات كبري  انتعاش. 

شهر متم 50% جتاوز الذي الكبري االرتفاع بعد 5% بـنسبة رتفاع خلارج املقيمني املغاربة لتحويالت اإلجيايب التطور استمرار 
 .2021 سنة من مايو

2021 سنة من مايو شهر متمىتح 51,5% مقابل التجاري العجزمن 50,2%  تغطية مناملداخيل هذه مكنت. 

عائدات السياحة

 نسبة التغري 
2022/2021  مايوالرتاكم حىت متم شهر 

مباليري الدراهم

%
+5,0

خلارج /عائدات السياحة  حتويالت املغاربة املقيمني 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

%
+173
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صايف االستثمارات األجنبية 
ملغرب املباشرة 

 مايوالرتاكم حىت متم شهر 
مباليري الدراهم

 االستثمارات األجنبية املباشرة

10,8% بنسبة ببالد املباشرة األجنبية االستثمارات صايف انتعاش. 

 

%
+10,8

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
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احتياطيات الصرف 

الواردات من أشهر 6 حوايل بتغطية يسمح املغربلبنكالدوليةلالحتياطيات مريح مستوى. 

2022 مايوشهر متم حىت درهم مليار 21 حدود يف للبنوك لدى الصافية اخلارجية املوجودات مستوى استقرار. 

145153183
225253244234253

321331327

20122013201420152016201720182019202020212022

 الدراهميريمبال

 االحتياطيات الدولية

 *واردات السلع واخلدماتشهر
4,24,3

5,1
6,0

6,6

5,15,0

7,07,1

5,95,8

2017 2016 20142015 2013 20122019 201820202021
حىت متم يونيو

2022

 مؤشر معدل تغطية االحتياطيات الدولية على أساس تقديرات الواردات من السلع واخلدمات خالل السنة املوالية* 
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اية سنة  2022توقعات 

 سنة اخلام الداخلي الناتج من 5% ليناهز األداءات مليزان اجلاري احلساب عجز يرتفع أن ينتظر  
 .التجاري امليزان عجز رتفاع أساسا ارتباطا وذلك ،2022

السلع واردات من أشهر 6 يعادل مستوى يفاملغربلبنكالدوليةاالحتياطيات تظل أن ويرتقب 
 .واخلدمات

اجلاري احلساب
 اخلام الداخلي الناتج من

2019 2017 
 

2015 2014 2013 2016 2012 2021 
 

2022 
 توقعات

2018 2020 

‐5,0%
‐2,3% ‐1,1% ‐3,4%

‐4,9%
‐3,2% ‐3,8%

‐2,0%

‐5,5%
‐7,9%

‐9,5%

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012



2022تنفيذ قانون املالية لسنة 
 إىل غاية متم يونيو والتوقعات اخلتامية
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مباليري الدراهم

سبة االنجاز
التطور  يونيو

2202
يونيو
2021

م ن الدرا بمالي
القيمة %

56,1% 28 041  23,5% 147 440 119 399 جارة املداخيل ا

59,0% 23 522  21,8% 131 511 107 988 جبائية املداخيل ا

68,3% 12 794  57,3% 35 135 22 341 الضربة ع الشركات    

59,2% 1 245  5,1% 25 460 24 215 ع الدخل الضربة     

56,3% 5 719  17,7% 37 977 32 258 الضربة ع القيمة املضافة    

43,4% ‐1 127  ‐9,6% 10 575 11 702  الداخل              

63,6% 6 846  33,3% 27 402 20 556 راد               ع االست

48,9% 742  5,2% 15 068 14 325 هالك     الضربة الداخلية ع االس

57,2% 1 328  23,9% 6 880 5 552 جمركية    الرسوم ا

65,7% 1 336  15,8% 9 797 8 461 ر     جيل والتن رسوم ال

39,1% 4 218  42,9% 14 043 9 825 جبائيةا ر ا ملداخيل غ

28,1% ‐1 219  ‐23,6% 3 936 5 155 ها     شآت العامة :  م املداخيل املتأتية من املؤسسات وامل

59,6% 5 437  116,4% 10 107 4 670 مداخيل أخرى 

2022نتائج تنفيذ قانون املالية يف متم يونيو 
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: املداخيل مستوى على
59مسجلة بذلك نسبة إجناز بلغت ) % 21,8+مليار درهم أو  23,5(+ اجلبائيةاملداخيل  ارتفاع %.

 :وتتجلى أهم التطورات اليت ميزت الضرائب والرسوم األخرى فيما يلي 
املايل والقطاع واإلمسنت الفوسفاط لقطاعات اجليد األداء بفضل أساسا درهم مليار 12,8+ : الشركات على الضريبة. 

درهم مليار 1,2+ :الدخل على الضريبة. 

3,7 مقابل درهم مليار 4,9( الضريبية اإلرجاعات الرتفاع نتيجة درهم مليار 1,1- :الداخل يف املضافة القيمة على الضريبة 
 .)2021 يونيو متم درهم مليار

الواردات قيمة الرتفاع نتيجة درهم مليار 6,8+ :االسترياد على املضافة القيمة على الضريبة. 

التوايل على درهم مليار 1,3+و درهم مليون 742+ : اجلمركية والرسوم االستهالك على الداخلية الضريبة. 
درهم مليار 1,3+ :والتنرب التسجيل رسوم. 

فيما املبتكرة، التمويل آليات برسم درهم مليار 5,2 حوايل حتصيل نتيجة درهم، مليار 4,2 حبوايل اجلبائية غري املداخيل حتسن 
.درهم مليار 1,2 حبوايل العمومية واملنشآت املؤسسات من املتأتية املداخيل اخنفضت

 )  % 23,5+ (مليار درهم  28يف اجملموع، سجلت املداخيل حتسنا حبوايل 

2022نتائج تنفيذ قانون املالية يف متم يونيو 
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سبة االنجاز
التطور  يونيو

2022
يونيو
2021

م ن الدرا بمالي
القيمة %

56,1% 19 197  15,0% 147 053 127 856 ةا نفقاتال جار

50,3% 2 661  3,7% 74 175 71 514 األجور    

50,3% 4 190  13,6% 34 920 30 730 سلع وخدمات أخرى   

60,3% 291  1,7% 16 924 16 633 فوائد الدين    

12 055  21 034 8 979 املقاصة   

45,7% 8 844  104,6% 387 ‐8 458 الرصيد العادي

50,7% 7 755  24,4% 39 556 31 801 ثمار االصدارات برسم االس

2022نتائج تنفيذ قانون املالية يف متم يونيو 

مليار 12 مببلغ املقاصة حتمالت الرتفاع ألساس نتيجة ،% 15 أودرهم مليار 19,2 حبوايل اجلارية النفقات ارتفاع 
 .درهم

دة إىل أساسا املقاصة حتمالت ارتفاع يُعزى ن غاز سعر عرفها اليت الز  .الدولية األسواق يف البو

50,7 حوايل التوقعات إجناز نسبة وبلغت درهم، مليار 7,8 حبوايل االستثمار نفقات برسم اإلصدارات ارتفاع %.   
 ) % 16,9+(مليار درهم  27إمجاال، سجلت النفقات ارتفاعا حبوايل 
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ت سجلته الذي للفائض االعتبار بعني وأخذا التطورات، هلذه نتيجة  اخلصوصية احلسا
ليبلغ درهم مليار 11 مببلغ امليزانية عجز اخنفض ،)درهم مليار 20,9(+ للخزينة
 .درهم مليار 18,3

 .املالية قانون برسم املتوقع املستوى من % 25 حوايل العجز من املستوى هذا وميثل

2022نتائج تنفيذ قانون املالية يف متم يونيو 
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 من املتبقية الفرتة خالل اقتصادي املاكرو اإلطار تطور آفاق وكذا،2022 سنة من األول النصف يف احملصلة النتائج إىل لنظر
 .اخلام الداخلي الناتج من %5,3 يعادل ما أو درهم مليار 73 حوايل يف امليزانيةعجز يستقر أن املتوقع من السنة،

 السيما ،للمداخيل املرتقب التحسن بفضل وذلك املالية، لقانون األصلية التوقعات حدود يف العجز مستوى بقىيس وهكذا،
 مبرسوم إضافية اعتمادات هلا فتحت واليت املقاصة، حتمالت مستوى على املسجل االرتفاع تغطية من سيمكن والذي ،اجلبائية
 .االستثمار ونفقات درهم، مليار 16 مببلغ

.2021 متم يف %69 مقابل اخلام الداخلي الناتج من %70 حوايل إىل املديونية نسبة ترتفع أن املنتظر من لذلك، وكنتيجة

2022لسنة  احملينةالتوقعات 

حتيني 
2022  

2022
م .ق 2021 2020 2019 مباليني الدراهم

‐73 080 ‐72 648 ‐70 882 ‐82 342 ‐41 517  امليزانيايت العجز    

‐5,3% ‐5,5% ‐5,5% ‐7,1% ‐3,3% نسبة للناتج الداخلي اخلام  
‐5,3% ‐5,9% ‐5,9% ‐7,1% ‐3,8% بدون احتساب تفويت مسامهات الدولة       
69,8% 72,4% 68,9% 72,2% 60,3% مديونية اخلزينة نسبة للناتج الداخلي اخلام



الربجمة امليزانياتية اإلمجالية للثالث سنوات القادمة
2023-2025 
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  ةالفرضیات املعمتد:  

توقعات): ت(

    2025  

)ت(  

2024  

)ت(  

2023 

)  ت(  

2022
 املتغريات 2021

 قانون املالیة حمني م.ق

75 75 75 32 80 103  )مبليون قنطار(حمصول احلبوب 

590 630 700 800 450 616 ن   )لدوالر للطن(سعر البو

78 85 93 105 68 70 )لدوالر للربميل( الربنتسعر البرتول 

9,8 9,8 9,8 9,8 9,3 9,0  سعر صرف الدوالر مقابل الدرهم

%2,0 %2,0 %2,0 %5,3 %1,2 %1,4  التضخم معدل

ئية واحلالة األزمة بتداعيات املرتبطة املعطيات تطور على بناء الفرضيات هذه تدقيق سيتم .العاملي املستوى علىأو ببالد سواء الو

صادي  20232025للثالث سنوات القادمة  إالطار املاكرو اق
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  صادیة  20232025التوقعات الاق

ل أن املتوقع من املعمتدة، الفرضیات ضوء ىل صاد منو س ٪ 4,5 + یناهز مبعدل انتعاًشا 2023 سنة الل الوطين الاق

ة ٪ 1,5 + عوض ة من الرمغ ىل ،2022 سنة املرتق ولیة الظرف  .مضطربة اجلد ا

ضها ميكن التوقعات هذه ٔان ٕاال صاد انتعاش آفاق تدهور اسمترار ال يف ختف منو توقعات وخفض 2023 سنة العاملي الاق ا

اصة رها االوكراين الرويس الرصاع تداعیات سب االوريب ابالحتاد و إالنتاج وسالسل االولیة املواد ٔاسعار ىل ؤا

   .التضخمیة الضغوط يف التحمك ٔاجل من نقدیة السیاسات شدید مع ابملوازاة العاملیة، والتورید

منو معدل یقرتب ٔان املتوقع من املتوسط، املدى ىل   .٪ 4 دود يف املقدر املتاح مستواه من تدرجيیا ا

 2025 2023للثالث سنوات القادمة الربجمة املزيانیاتیة إالجاملیة 

سب املسهتدفة  2022 ال
 املؤرشات 2021

)ت( 2025 )ت( 2024 )ت( 2023  قانون املالیة حمني م.ق

%3,8 %3,7 %4,5 %1,5 %3,2 %7,9 يل اخلام ا  منو الناجت ا

%4,4 %4,0 %12,9 %13,0‐ %1,0‐ %17,8 ة        القمية املضافة الفالح  

%3,9 %3,8 %3,6 %3,8 %4,1 %6,6 ة        ري الفالح القمية املضافة   

توقعات): ت(
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2025 2024 2023 م .ق.م 2022حتيني  2021 م ن الدرا بمالي

‐5,4% ‐5,8% ‐5,2% ‐5,3% ‐5,5%
جز ي ال انيا ر امل املتوقع دون اتخاذ تداب

ام  سبة للناتج الداخ ا

‐5,5% ‐5,9% ‐5,5% ‐5,3% ‐5,9% جز مات الدولة ال ساب تفوت مسا دون اح

74,1% 72,7% 70,8% 69,8% 68,9% ام مدیونیة الخزینة  سبة للناتج الداخ ا

‐3,5% ‐4,0% ‐4,5% ‐5,3% ‐5,5% جز ي ال انيا هدف  امل املس

‐3,6% ‐4,1% ‐4,8% ‐5,3% ‐5,9% جز مات الدولة ال ساب تفوت مسا دون اح

70,3% 70,5% 70,1% 69,8% 68,9% ام مدیونیة الخزینة  سبة للناتج الداخ ا

المستھدف و التدابیر الالزمة لبلوغھ المیزانیاتيمسار العجز 

 2025 2023للثالث سنوات القادمة الربجمة املزيانیاتیة إالجاملیة 

اإلصالحات واإلجراءاتاختاذ جمموعة من يتطلب إن الوصول إىل هذه األهداف 
.  موارد إضافيةمن تعبئة متكن 


