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 مقدمة عامــــة
سواء على مستوى التوازنات الماآرواقتصادية أو  رب على أرض الواقع نتائج مقنعةلقد حقق المغ

على مستوى دينامية نموه وقدرته على استقطاب اإلستثمارات المباشرة الخارجية أو فيما يخص الخطوات 
جاعة وإذا آان ذلك يبعث على االطمئنان نظرا لسالمة االختيارات ون. التي آرسها في المجال الديمقراطي

المجهودات المبذولة، فإنه يحث في نفس الوقت على مواصلة نهج اإلصالحات الهيكلية والقطاعية لتحسين 
مناخ األعمال وإنعاش االستثمار الخاص واستدراك الخصاص االجتماعي وتحسين الحكامة االقتصادية 

  . تأمينا الستمرار مسار التقدم والتنمية
  

 الملكية تعزز مسار الديمقراطية التشارآية والتضامنية، فإنها وإذا آانت التوجيهات والمبادرات
تفتح آفاقا أرحب، ليس فحسب لتكريس المكتسبات بل آذلك لتسريع وتيرة اإلصالحات وتقوية البنيات 

بين القطاعين الخاص والعام في إطار توجهات  التحتية للبالد وتنمية مجاالت التجديد واإلبداع في التعاقد
  . قابلة للتحقيق على المستوى القطاعياستراتيجية
  

وإذا آانت آثار هذه المجهودات تترجم اليوم على مستوى نسب النمو، فإنها تبين في نفس الوقت 
  .الحدود والعوائق التي يجب تجاوزها بل القطائع الضرورية التي يجب اإلقبال عليها

  
ستدامة تطرح أهمية التوفر على تصور إن تعدد وتعقد المجاالت التي تقتضيها التنمية البشرية الم

ويمكن اعتبار . شمولي ومندمج، يحقق شروط االنسجام للخطوات القطاعية التي تساهم في هذه التنمية
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مثاال مقنعا لهذا النوع من التصور الشمولي الحابل بالتغيير واإلصالحات 

  . للفاعلين، أي في اتجاه حكامة جديدة أآثرتشارآية وقدرة على اإلنصاتالتي تدفع في اتجاه مشارآة أآبر 
  

وتقتضي تحديات التنمية اليوم، ضرورة تلمس وفهم التحوالت العميقة التي يعرفها العالم والتي 
تتيح إمكانيات هائلة لخلق الثروات وتفتح سبل االندماج في شبكات التبادل واإلنتاج آأسس جديدة لرآوب 

لذا عمل المغرب على المزاوجة بين تطوير انفتاحه وإدخال . التقدم االقتصادي واالجتماعيمسارات 
التغييرات الضرورية لالنسجام مع المعايير الدولية، وذلك عبر تعزيز منطق التقارب والتجاذب بين 

قطاب مكونات الفضاء األورومتوسطي، في إطار مقاربة إقليمية ذآية ومنفتحة على دينامية باقي األ
تلكم هي اإلشكالية التي خصص هذا التقرير جزءه األول لرصدها وتحليل . الجهوية لالقتصاد العالمي

  .تطوراتها واستخالص العبر المفيدة لتموقع أفضل لالقتصاد المغربي على الصعيدين اإلقليمي والعالمي
  

 لقياس أهمية وتشكل الخالصات األساسية لهذا الجزء بما تطرحه من تحديات منطلقا صالحا
اإلنجازات التي حققها االقتصاد الوطني في مجاالت النمو وآفاق التنويع الضروري للقدرات اإلنتاجية 

إضافة لذلك، سيتضمن الجزء الثاني من التقرير وألول مرة إطاللة ... وتحليل الطلب الداخلي والخارجي
قياس اإلنجازات والقدرات على التأقلم على الميزات السوسيواقتصادية على المستوى الجهوي، سعيا نحو 

وتشكل هذه المقاربة منطلقا أوليا سيقتضي . مع المتغيرات الوطنية والدولية التي تختزلها مختلف الجهات
آذلك وألول مرة ستتم مساءلة المعطيات الجديدة التي وفرها النظام . مثابرة وجهدا أآبر في المستقبل
  .ص النتائج االقتصادية األساسية لتطور االقتصاد الوطنيالجديد للمحاسبة الوطنية الستخال
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وآذلك  السياسة االقتصادية واالجتماعية بالمغرب  مكتسباتوعلى أساس هذا التحليل، تم تقييم
على الممكن  التقدم  وسبلفاق الوطني مع التطرق آلد االقتصاتواجه الزالت آراهات التيتبيان اإل
  الجزء الثالثوهو ما يتطرق إليه. الدوليةانفتاحا على المنافسة أآثر اقتصاد  في إطار ة القطاعيياتالمستو

 العنصر  أو تأهيلاألنظمة التحفيزية وأ سواء على مستوى التمويل يا األفقيةلقضاباإلضافة إلى بعض ا
 اردالتنمية القروية والمحافظة على الموبعالقة مع قضايا السياسة الفالحية حديث ت وصوال إلى البشري

ماء التي أضحت قضية إستراتيجية ذات  الإلشكاليةالتدبير الجيد على الخصوص حماية البيئة والطبيعية و
 آمسألة مرآزية وللتطورات التي شهدها ملف  التشغيلوبنفس األهمية تم التطرق لمعضلة. أهمية بالغة

  . لبلدناحماية االجتماعيةال
  

  السنوات األخيرةالمالية العمومية فيتطورات قييم  التقرير لت هذاخصص الجزء الرابع منولقد 
ولعل ذلك سيشكل إطارا صالحا لمقاربة أوضح . نمو قوي ومستداملدعم بعالقة مع المجهودات الساعية 

مختلف التدابير المتخذة لدعم اإلصالحات ل و2007إعداد مشروع قانون المالية لسنة فيها لظرفية التي تم ل
 التي تواجه االقتصاد مع استمرار االستحضار الضروري لإلآراهات قتصادي اال النمو وتيرةتسريعو

  . والتي ال يمكن تجاهلهاالوطني
  

 لسنة  السابق والمالييالقتصادا التقرير هاجاء بواستمرارا في تطوير المبادرة الجديدة التي 
 ي باستحسان آبير، والذي حظ مرة، ألولإدراج ملحق خاص بالنوع االجتماعيوالتي تمثلت في  2006

إدماج قطاعات وزارية ب  إغناء تقرير النوع االجتماعي لهذه السنة تم، الوطني والدولييينعلى المستو
 تأآثر دقة آلثار السياساقييم أوسع لت جديدة وبمنهجية تستحضر االرتباطات القطاعية مما يفتح آفاقا

  ...  الساآنة المستهدفة على مكوناتالعمومية
  

الرقابة آليات  وةمسلسل تدبير الميزانيعلى  التي اتخذت اإلصالحاتياق، فإن وفي نفس الس
 يشمل آل مكونات اإلدارة العموميةالمصاحبة لها إضافة إلى التطورات المرتقبة في أفق تقديم المالية 

كل وفي ذات الوقت فإنها تش. العمومية، ستوفر بالتأآيد شروطا أحسن التخاذ القرارات وإنجاز المشاريع
االقتصادي  التقدمتلك التي تسعى لتوفير سبل  :  أبعاده األساسية في إحدىتقدم الديمقراطيلل مرتكزا

 قياسا على المعايير الدولية الحديثة استجابة للتطلعات المشروعة لمختلف مكونات المجتمع واالجتماعي
  . المغربي نساءا ورجاال
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  ملخص
  

، حيث تواصل النمو 2006صادية الوطنية إيجابية خالل سنة تبقى االتجاهات العامة للظرفية االقت
االقتصادي، وسجلت المالية العمومية نتائج مشجعة، آما تحسنت النتائج المتعلقة برصيد التجارة الخارجية 

وساهمت الظروف المناخية المالئمة وتحسن الطلب في أهم . وسعر الصرف والمديونية بشكل طفيف
فحسب تقديرات مديرية الدراسات والتوقعات المالية، فإن . عاش االقتصاد الوطنيالبلدان الشريكة في انت

وترجع هذه الدينامية مقارنة مع سنة . 2006 سنة %7,3الناتج الداخلي الخام الحقيقي سيسجل نموا بـ 
 غير  والدينامية الجيدة للناتج الداخلي الخام%25 إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفالحي بـ 2005

  ).%4,9(الفالحي وذلك رغم تباطؤ وتيرة نمو األنشطة غير الفالحية التي ستظل إيجابية 
  

فقد . وتجلى تطور األنشطة اإلنتاجية باألساس في األداء الجيد للمكونات األساسية للطلب اإلجمالي
. سعار الجارية باأل%11,9تجاوز استهالك األسر المنحى المتوسط المالحظ خالل فترة طويلة ليتزايد بـ 

ومقارنة مع السنة الماضية، فإن . %8,9واعتبارا الرتفاع األسعار، فإن هذه النسبة تعادل نموا حقيقيا بـ 
آما سجل تقدم ملموس على . هذه النتيجة تعني تحسن مستوى عيش األسر خصوصا األسر القروية

آما ينتظر أن .  السنة الماضية خالل%6,8 مقابل %10,5مستوى االستثمارات التي يقدر ارتفاعها بـ 
  .يتواصل النمو السريع للصادرات للسنة الثانية على التوالي بفضل انتعاش الطلب الخارجي

  
 لكن بوتيرة أقل، حيث من المتوقع أن يرتفع 2007وسيتواصل هذا المنحى التصاعدي خالل سنة 

. الحي وتطور مهم لألنشطة غير الفالحيةنظرا لتوقع أداء معتدل للنشاط الف% 3,5الناتج الداخلي الخام بـ 
 وهو ما سيؤثر على استهالك األسر %6,8وبافتراض سنة فالحية متوسطة، سينخفض نمو هذا القطاع بـ 

وبالمقابل، سيساهم التطور اإليجابي للظرفية لدى شرآائنا األساسيين في . %6,3الذي لن يتزايد سوى بـ 
فضال عن ذلك، ستستمر جهود االستثمار . %8,4توقع أن يبلغ استمرار نمو الصادرات الوطنية الذي ي

 من الناتج %26,4 ليمثل بذلك 2007 سنة %37,للسنة الثانية على التوالي حيث يتوقع أن ترتفع بـ 
  .الداخلي الخام

  
وعلى مستوى المالية العمومية، يتوقع تسجيل نتائج مشجعة رغم اإلآراهات التي يواجهها 

 السنوات الثالث األخيرة عتغييرا آبيرا مقارنة مالمداخيل الجبائية   منحىعرفيفلن . االقتصاد الوطني
ويسجل هذا . 2007 و2006 من الناتج الداخلي الخام خالل سنتي %20,9 و%21,5حيث ستبلغ 

 من الناتج الداخلي %28,2 و%28,4االستقرار آذلك على مستوى النفقات التي ستمثل خالل نفس الفترة 
  .الخام

  
وباستثناء آتلة األجور التي يمكن أن تسجل تراجعا نتيجة المغادرة الطوعية، ستعرف باقي 

واعتبارا للنتائج التي يمكن أن تحققها موارد الدولة ونفقاتها، . 2006النفقات نفس المستويات المسجلة سنة 
. 2007 سنة %1,2و 2006 من الناتج الداخلي الخام سنة %1,4سيظل االدخار العمومي إيجابيا وسيمثل 

  .2006 سنة %2,7 مقابل %3في حين سيظل عجز الميزانية مستقرا في 
  

إذ ولن تعرف وضعية ميزان األداءات تغييرا مقارنة مع ما عرفته خالل السنوات األخيرة، 
مداخيل السياحة وتحويالت المغاربة  وذلك بفعل دينامية 2007 و2006فائضا خالل سنتي  سيسجل

  .تحسنا ملحوظايعرف العجز التجاري لن رج، في حين القاطنين بالخا
  

فمعدل البطالة، الذي .  وسيصاحب هذه النتائج الجيدة على العموم تحسن على المستوى االجتماعي
وستؤدي هذه التطورات اإليجابية  .2006 سنة %10، سيتراجع إلى أقل من 2005 سنة %11وصل إلى 

 إلى انخفاض معدل الفقر ودعم الجهود المبذولة لمحاربة على مستوى المكونات األساسية لالقتصاد
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آما ستتدعم هذه الوضعية بالتأثيرات اإليجابية المتوقعة للمبادرة الوطنية للتنمية . الهشاشة االجتماعية
الميزانية وآذا اإلصالحات المتخذة في مجال إحداث  في إعداد يمقاربة النوع االجتماعاعتماد البشرية و

آما ينتظر أن تساهم بعض األنشطة الهادفة إلى تسهيل . دعم األنشطة المدرة للدخلفرص الشغل و
 في تسريع توفير شروط تنمية قوية ومستدامة ودعم قالحصول على الخدمات الطبية والتعليم والسكن الالئ

  .السلم االجتماعي
  

االجتماعي، حيث في نفس االتجاه، تم تحقيق نتائج مهمة على صعيد المساواة فيما يخص النوع 
سيمكن التطبيق التدريجي للمقاربة الجديدة للميزانية من تحسين الوضعية االقتصادية واالجتماعية للمرأة 

فهذه األخيرة مازالت تشغل وظائف متواضعة في ظروف عمل صعبة وأآثر عرضة للبطالة . المغربية
  .وللفقر

  
 جهود 2006ات العمومية خالل سنة وموازاة مع هذا التحسن المتوقع للظرفية، واصلت السلط

اإلصالح لوضع هياآل مالئمة لدعم النشاط االقتصادي بهدف تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية 
 الجهود الرامية إلى إرساء أسس تنمية قوية ومتوازنة للحد من العجز 2007وستتواصل خالل سنة . للبالد

فقد تم فتح عدة أوراش لتحقيق هذه األهداف من أهمها .  واالجتماعييالمسجل على المستوى االقتصاد
 2007وفي هذا اإلطار، ستستمر خالل سنة . الحكامة الجيدة للمالية العمومية وتأهيل الموارد البشرية

 وتفعيل رقابة النفقات ججهود إصالح قطاع العدل واإلدارة وتعميم آلية تدبير الميزانية المرتكز على النتائ
  .ع حقل تطبيق إطار النفقات على المدى المتوسط وإرساء قواعد جديدة للتدبير الترابيالعمومية وتوسي
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  دينامية االقتصاد العالمي وتطور المحيط اإلقليمي : الجزء األول 
  

أدى تكثيف المبادالت التجارية واالستثمارات إلى تنامي ظاهرة الترابط المتبادل بين مختلف 
تقوم به الشرآات المتعددة الجنسيات، من خالل اعتمادها إستراتيجية االقتصاديات بسبب الدور الذي 
  .ظهور تعريف جديد للحدود يختلف عن التعريف الجغرافي توزيع مسلسل اإلنتاج، مما أدى إلى

  
ورغم ذلك، حافظ البعد اإلقليمي على آل مكوناته، حيث نالحظ دائما ذلك الواقع االقتصادي 

وهذه العولمة المتعددة األقطاب . األقطاب االقتصادية الكبرى بمحيطها اإلقليميالعالمي المتمثل في ارتباط 
هي النتيجة المباشرة لتزايد مسلسل االندماج الذي يتفاعل على صعيد أهم المجموعات االقتصادية 

ليمي ولهذا يستوجب تحليل تطور المحيط الدولي االقتصادي مع األخذ بعين االعتبار البعدين اإلق. اإلقليمية
  .والدولي للعولمة

  
 االقتصادية التي سجلتها جوانطالقا من هذا المعطى، سيعرض الجزء األول من هذا التقرير النتائ

آما سيحاول، من . مختلف الجهات االقتصادية في العالم وسيتناول بالتحليل العوامل التي ساهمت في ذلك
  .رورية للنهوض باالقتصاد الوطنيخالل التجارب الدولية الناجحة، استنباط اإلجراءات الض

  
   الدولي دنمو متواصل لالقتصا. 1
  

فقد ارتفع الناتج .  رغم تعرضه للعديد من اإلآراهات2005ظل االقتصاد العالمي قويا خالل سنة 
، مستفيدا من نفس عوامل النمو خالل السنة 2004سنة % 5,3مقابل % 4,9الداخلي الخام العالمي بـ 

ظل النشاط االقتصادي في الواليات المتحدة قويا، حيث ارتفع الناتج الداخلي الخام بـ وهكذا، . الماضية
والنمو المتسارع %) 10,2(، في حين استفادت الدول اآلسيوية من دينامية االقتصاد الصيني 3,2%

 بعد% 1,3وفي المقابل، تراجع النمو االقتصادي في منطقة األورو إلى %). 2,6(لالقتصاد الياباني 
  .2004سنة % 2,1

  
 إيجابية، حيث ينتظر أن يسجل 2007 و2006وستظل توقعات االقتصاد العالمي خالل سنتي  

آما سيتقلص فارق النمو . 2007سنة % 4,9 قبل أن يتراجع إلى 2006سنة % 5,1النمو االقتصادي 
 سنة %2,3د االقتصادي بين الدول الصناعية تدريجيا، وسيتواصل ضبط التضخم في المتوسط في حدو

  .، مما يعكس االنكماش التدريجي للسياسات النقدية2007
  

 2006على التوالي خالل سنتي % 2,9و% 3,4وسيسجل النمو االقتصادي في الواليات المتحدة 
ويعزى هذا التباطؤ إلى االعتدال التدريجي .  انسجاما مع إمكانيات النمو المتاح على المدى البعيد2007و

أما في اليابان، فسيستفيد . تيجة االرتفاع المتواصل ألسعار النفط وتراجع السوق العقاريةللطلب الداخلي ن
وهكذا، سيرتفع الناتج .  من األداء الجيد للطلب الداخلي والخارجي2006النشاط االقتصادي خالل سنة 

توقع للتجارة  نتيجة التباطؤ الم2007سنة % 2,1قبل أن يتراجع إلى % 2,7الداخلي الخام الياباني بـ 
  .العالمية

  
 قبل أن يتراجع إلى 2006سنة % 2,4وسيرتفع معدل النمو االقتصادي في منطقة األورو إلى 

وستستفيد الصادرات من دينامية الطلب الخارجي الموجه للمنطقة ومن أرباح التنافسية . 2007سنة % 2
المقاوالت بفضل دينامية الطلب وسيتزايد استثمار . الناتجة عن االنخفاض السابق للعملة الموحدة

واستمرار استفادة المقاوالت من ظروف التمويل اإليجابية، مما سيؤدي إلى زيادة وتيرة إحداث مناصب 
في حين، سيحد جمود أسواق السلع . الشغل، وبالتالي ارتفاع نسبي للقدرة الشرائية واستهالك األسر
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انية والضرائب من ارتفاع النمو االقتصادي في والشغل إضافة إلى غياب التنسيق على مستوى الميز
  .منطقة األورو ومن قدرتها على مواجهة الصدمات الخارجية

  
ورغم هذه التوقعات اإليجابية، يالحظ استمرار بعض المخاطر التي من شأنها أن تؤثر على نمو 

حسابات الجارية، مما ويتعلق األمر خصوصا باستمرار ارتفاع أسعار النفط وتدهور ال. االقتصاد العالمي
سيزيد من اإلجراءات الحمائية للدول والتي أدت مؤخرا إلى تعليق مفاوضات دورة الدوحة إلى أجل غير 

  .مسمى إثر فشل المفاوضات المتعلقة بتحرير األسواق الفالحية وتقليص الدعم المقدم لهذا القطاع
  

  نمو اقتصادي قوي في أهم األقطاب اإلقليمية. 1.1
  

 اإلقليمية، حيث استفادت من ب بتواصل االنتعاش االقتصادي في أهم األقطا2005نة تميزت س
ظرفية دولية مالئمة تتميز بانخفاض آلفة التمويل الخارجي ودينامية التجارة اإلقليمية التي تدعمت بتزايد 

رتفاع  رغم استمرار ا2007 و2006وسيتواصل هذا التطور خالل سنتي . اتفاقيات االندماج والتعاون
  .أسعار النفط وتطبيق سياسة نقدية انكماشية في أهم الدول الصناعية

  
  استمرار االنتعاش االقتصادي لدول أمريكا الالتينية. 1.1.1

  
فرغم . 2005 في دول أمريكا الالتينية خالل سنة 2003تأآد اإلقالع االقتصادي الذي بدأ سنة 
، وسجلت آل 2004سنة % 5,7مقابل % 4,3 للمنطقة بـ تراجع وتيرته، ارتفع نمو الناتج الداخلي الخام

وحققت فنزويال واألرجنتين أعلى مستويات النمو، آما سجلت . اقتصاديات المنطقة معدالت نمو إيجابية
في حين تباطأ النشاط االقتصادي في البرازيل والمكسيك نتيجة . الشيلي والبيرو وباناما معدالت نمو جيدة

 .كماشيةتطبيق سياسة نقدية ان
 

منو الناتج الداخلي اإلمجايل احلقيقي ملنطقة أمريكـا 

0
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الواليات املتحدة األمريكية

أمريكا الالتنية

: صندوق النقد الدويل، شتنرب 2006 مصدر املعطيات

ت : توقعات
  

  
واستفادت منطقة أمريكا الالتينية من ظرفية اقتصادية عالمية إيجابية تميزت بضعف آلفة التمويل 

وبقوة الطلب الخارجي على المواد األولية من طرف ) %4,9(+الخارجي وتحسن شروط التبادل 
 قوة الطلب الداخلي، آما استفاد اقتصاد المنطقة من. ، خاصة الصينةالواليات المتحدة والدول اآلسيوي

آما سجلت .  السريع لقروض االستهالكدحيث ارتفع استهالك األسر جراء انتعاش سوق الشغل والتزاي
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وانعكست هذه التطورات على الواردات التي تزايدت . العديد من الدول ارتفاعا نسبيا في مجال االستثمار
  .2005خالل سنة % 22بـ 

 مليار دوالر 33,7زان األداءات فائضا قياسيا قدر بـورغم ذلك، سجل الحساب الجاري لمي
، نتيجة ارتفاع الصادرات )2004سنة % 0,9 مقابل 2005من الناتج الداخلي الخام للمنطقة سنة % 1,4(

 واستمرار تزايد تحويالت المهاجرين نحو بلدانهم األصلية، خاصة المكسيك وبعض دول أمريكا %19بـ 
 .وتتميز دورة النمو الحالية بتزامنها مع فائض في الميزان الجاري. رالوسطى والجنوبية آاإلآواتو

 
وفي هذا السياق، عرفت عمالت جل دول المنطقة تحسنا في معدل صرفها الحقيقي، خاصة مقابل 

وظل معدل . الدوالر، حيث سجلت آل من البرازيل، وآولومبيا والشيلي واألورغواي أقوى االرتفاعات
ت اإلآواتور وفنزويال مستقرا رغم المداخيل الكبيرة التي حققتها الصادرات الصرف الحقيقي لعمال

 وتحسن قدراتها التمويلية من ةومكن آل من االرتفاع المتزامن لعمالت دول أمريكا الالتيني. النفطية
  .تخفيض معدل الدين الخارجي في العديد من الدول

  
ة مالئمة إلى انخفاض معدالت التضخم في وباستثناء األرجنتين، أدى نهج سياسات نقدية ومالي

وهكذا، فقد تراجع . دول المنطقة رغم تزايد الطلب الداخلي والضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط
آما أدت الجهود المبذولة من طرف العديد . 2005سنة % 6,3 إلى 2004سنة % 6,5معدل التضخم من 

يزانية الدولة إلى تحسن المالية العمومية، حيث لم يتجاوز من دول أمريكا الالتينية على مستوى تطهير م
  .2002سنة % 3,6 مقابل 2005 من الناتج الداخلي الخام سنة %2,4عجز الميزانية في المنطقة 

  
وعلى مستوى التوقعات، ستظل الوضعية االقتصادية في منطقة أمريكا الالتينية إيجابية حيث 

إال أن . 2007 و2006 على التوالي خالل سنتي %4,2و% 4,8سيسجل النمو االقتصادي في المتوسط 
معدالت النمو ستظل متباينة بين دول المنطقة، ففي الوقت الذي سيتراجع النشاط االقتصادي في األرجنتين 

  .وفنزويال، ستسجل البرازيل والمكسيك معدالت نمو أدنى من المعدل المتوسط للمنطقة
  

وى دعم االندماج والتعاون للمنطقة باستغالل آل إمكانياتها وستسمح الجهود المبذولة على مست
فسيؤدي تطبيق اتفاقية التبادل الحر المبرمة ما بين دول أمريكا الوسطى وجمهورية . بشكل أفضل

الدومينك والواليات المتحدة إلى إنعاش المبادالت واالستثمارات الخارجية المباشرة في المنطقة وإلى 
آما سيمكن هذا االتفاق من تقليص اختالل التوازنات . صادية والمؤسساتيةترسيخ تنميتها االقت

الماآرواقتصادية للمنطقة نتيجة آثاره اإليجابية على مستوى تنويع عروض التصدير وتعزيز الروابط ما 
   .بين مختلف القطاعات االقتصادية وآذا العالقات مع الواليات المتحدة
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  حرك الجديد لالقتصاد العالمي الم: المنطقة اآلسيوية. 2.1.1

  
ظلت دول آسيا النامية تسجل نتائج اقتصادية جيدة، حيث ارتفع الناتج الداخلي الخام لهذه المنطقة 

ويعزى هذا االرتفاع إلى األداء الجيد للطلب الداخلي . 2004سنة % 8,8 مقابل 2005سنة % 9بـ 
ني أثر إيجابي على مجموع اقتصاديات المنطقة نتيجة وقد آان لدينامية االقتصاد الصي. والتجارة الخارجية

 .االندماج والتعاون المتزايد على المستوى اآلسيوي
 

منو الناتج الداخلي اإلمجايل احلقيقي ملنطقة آسيا 
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الصني

إقتصاديات آسيا الصاعدة

اليابان

مصدر املعطيات : صندوق النقد الدويل، شتنرب 2006

ت : توقعات
  

نتيجة ارتفاع االستثمارات المحلية % 10,2 وحقق االقتصاد الصيني معدل نمو مرتفع ناهز 
المراقبة وستمكن إجراءات . واألجنبية، مما أدى إلى دعم التشغيل وبالتالي إنعاش االستهالك

) سياسة مختلطة انكماشية، تأطير القروض، الحد من االستثمارات في بعض الصناعات(الماآرواقتصادية 
من تقليص األخطار الناجمة عن االرتفاع المفرط للنمو مع الحفاظ على استمرار وتيرة نمو جيدة خالل 

  ).%10 (2007 و2006سنتي 
  

 جراء االرتفاع القوي للطلب الداخلي الناتج 2005 سنة% 8,5وسجل الناتج الداخلي الخام للهند 
آما انتعشت استثمارات المقاوالت . عن انخفاض األسعار وتحسين الدخل الفردي وانخفاض الضرائب

إال أن هذه الوضعية أدت إلى تفاقم العجز . بفضل انخفاض معدالت الفائدة وسهولة الحصول على القروض
ومن جهته، . الذي لم تتمكن صادرات قطاع الخدمات من تغطيته) لخام من الناتج الداخلي ا%3(التجاري 

. ، بفضل دينامية الصادرات2005 سنة %5,1 ب1األربعة(ASEAN) تزايد معدل النمو لدول اآلسيان
، نتيجة انتعاش الطلب الداخلي، خاصة 2006وستسجل هذه االقتصاديات نفس معدل النمو خالل سنة 

صاد الياباني من دينامية النشاط االقتصادي اآلسيوي، حيث ارتفع ناتجه الداخلي واستفاد االقت. االستثمار
فقد فتحت قوة التجارة اإلقليمية بين دول المنطقة . 2004سنة % 2,3 مقابل 2005سنة % 2,6الخام بـ 

  .أسواقا جديدة في وجه الشرآات اليابانية، مما أدى إلى تحسن التشغيل واألجور
  

، حيث من 2007 و2006 لدول آسيا النامية خالل سنتي  نمو االقتصادي وسيستمر تزايد ال
وستظل قوة الصادرات تشكل %. 8,6و% 8,7المتوقع أن يرتفع الناتج الداخلي الخام على التوالي بـ 

                                                 
  .اندونيسيا وماليزيا والفيليبين والتايالند 1
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المحرك الرئيسي للنمو نظرا لالندماج الكبير للمنطقة في المبادالت الدولية وتسارع النشاط في األسواق 
آما سينتعش نمو المنطقة بفضل تزايد طلب االستيراد من الصين واستمرار اإلقالع . ية العالميةاإللكترون

ومن شأن المخاطر التي يعرفها االقتصاد العالمي أن تحد من وتيرة نمو بعض . االقتصادي في اليابان
ذات مديونية خارجية الدول اآلسيوية، حيث سيؤثر ارتفاع معدالت الفائدة العالمية سلبا على االقتصاديات 

آما قد يخلق ارتفاع أسعار النفط وبعض المواد األولية األخرى ضغوطا تضخمية تجعل . مرتفعة
  .الحكومات تسارع إلى نهج سياسات نقدية انكماشية

  
وبالنظر إلى حجمها المتزايد في التجارة العالمية ودورها الفعال في التوازن المالي الدولي، يمكن 

دورا مهما في تدبير المخاطر المرتبطة باالقتصاد العالمي، وذلك بنهج اإلصالحات أن تلعب الصين 
تسهيل نظام الصرف، إعادة توجيه نفقات الميزانية نحو القطاعات (الضرورية لدعم استهالك األسر 

  ). االجتماعية ومواصلة إصالح األسواق البنكية والمالية
  

  ارها على محيطهاالظرفية االقتصادية األوروبية وآث. 3.1.1
  

، حيث لم يرتفع 2005على عكس الدول المتقدمة، لم تحقق منطقة األورو نموا قويا خالل سنة 
وتنم هذه الوضعية عن تباين آبير في مستويات النمو االقتصادي %. 1,3ناتجها الداخلي الخام سوى بـ 
  .بين دول المنطقة وآذا مكوناته

  
مرتكزا على دينامية قطاع التصدير، في حين ارتفع % 0,9ا فقد سجل النمو االقتصادي في ألماني

وسجلت إيرلندا واليونان أعلى معدالت . مدعوما بـالطلب الداخلي% 1,2الناتج الداخلي الخام الفرنسي بـ 
وقد ظل الطلب الداخلي في إيرلندا المحرك . على التوالي% 3,7و% 5,5 بـ 2005نمو في المنطقة سنة 
قتصادي رغم تدهور الميزان التجاري بسبب تراجع الصادرات، في حين ارتكز نمو الرئيسي للنشاط اال

االقتصاد اليوناني على وضع برنامج وطني صارم لإلصالحات من أولوياته تطهير المالية العمومية 
  .ةوتحسين مناخ االستثمار وزيادة اإلنتاجي

  
آما سجلت  .على التوالي% 2,9و% 3,4ومن جهة أخرى، سجلت إسبانيا وفنلندا معدل نمو بلغ 

وفي المقابل، ظلت وتيرة نمو الناتج . 2005هذه البلدان انخفاضا ملموسا في معدل البطالة خالل سنة 
  .الداخلي الخام في آل من إيطاليا والبرتغال ضعيفة بسبب التراجع المستمر للتنافسية الخارجية

  
على النمو االقتصادي في آل من دول ولم يؤثر انخفاض النشاط االقتصادي في منطقة األورو 

فقد تواصل اندماج ). شرآاء االتحاد األوروبي(أوروبا الوسطى والشرقية وأهم دول جنوب المتوسط 
ليتونيا، (، وعلى الخصوص دول البلطيق 2005األعضاء الجدد لالتحاد األوروبي بشكل جيد خالل سنة 

تفاعا قياسيا مكنها من االلتحاق بمستوى جيرانها في التي سجل نموها االقتصادي ار) استونيا وليتوانيا
، وسيعتمد هذا البلد األورو آعملة وطنية ابتداء من سنة %3,9وارتفع نمو سلوفينيا بـ . الغرب األوروبي

وفي المقابل، ستظل بولونيا وهنغاريا تعانيان من بعض .  نتيجة احترامه لمعايير ماستريخت2007
 .نية وآذا من الضغوط التضخميةالمشاآل على مستوى الميزا
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منو الناتج الداخلي اإلمجايل احلقيقي ملنطقة أوروبا 
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%
 

دول أوروبا الشرقية و الوسطى

منطقة األورو

مصدر املعطيات : صندوق النقد الدويل، شتنرب 2006

ت : توقعات
  

  
وانخفض معدل . 2004سنة % 8,9 مقابل 2005سنة % 7,4وسجل النمو االقتصادي في ترآيا 

 بفضل سياسة نقدية صارمة، آما تحسن معدل الصرف وتدعمت مصداقية %10التضخم إلى أقل من 
ر تحسن نمو االقتصاد الترآي وسيستم. البنك المرآزي من خالل تبنيه لسياسة تهدف إلى الحد من التضخم

 بفعل دينامية القطاع الخاص، في حين سيبقى عجز الميزان الجاري مرتفعا، مما قد 2007 و2006سنتي 
  . يؤثر سلبا على النتائج المحققة على مستوى االستقرار الماآرواقتصادي

  
بية على العموم  نتائج إيجا2005خالل سنة ) شريكة االتحاد األوروبي(وحققت الدول المتوسطية 

فقد ظل النمو االقتصادي قويا في الجزائر، حيث تزايد . بفضل األداء الجيد لقطاعي الفالحة والسياحة
 بفضل ارتفاع إنتاج المحروقات وتحسن قطاعي البناء 2005سنة % 5,3الناتج الداخلي الخام بـ 

جزائر بشكل طفيف ليستقر في ، من المنتظر أن يتراجع معدل النمو في ال2006وخالل سنة . والخدمات
5.%  

  
 جراء تحسن 2004سنة % 4,1 مقابل 2005سنة % 4,9وفي مصر، ارتفع النمو االقتصادي بـ 

المبادالت الخارجية وتدعم االستثمار الوطني واألجنبي ارتباطا بالمجهودات المبذولة على صعيد 
، حيث سيرتفع الناتج 2007 و2006وستستمرهذه الوضعية خالل سنتي . اإلصالحات والخوصصة

 2005سنة % 4,2ومن جهته، ارتفع النمو االقتصادي في تونس بـ %. 5,6الداخلي الخام المصري بـ 
فقد أدت دينامية قطاعي الفالحة والخدمات إلى التخفيف نسبيا من االنعكاسات . 2004سنة % 6مقابل 

وفي هذا السياق، . على الصعيد العالمي فالسلبية الرتفاع أسعار النفط وتفكيك االتفاق المتعدد األليا
  .2006سنة % 5,8سيرتفع الناتج الداخلي الخام التونسي بـ 

  
وتعزى . 2005سنة % 5,4 مقابل 2006سنة % 14,1 نموا اقتصاديا يناهز ا وستسجل موريتاني

براير هذه النتيجة باألساس إلى استغالل النفط الذي أدت عائداته إلى مضاعفة رواتب الموظفين في ف
 وإلى فتح إعتمادات جديدة موجهة إلى قطاعات العدل والصحة وآذا انطالق عدة مشاريع اقتصادية 2006

  .واجتماعية
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 سياسة االنفتاح االقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي، وبدأت 2003ونهجت ليبيا منذ سنة 
 نتيجة اعتماد االقتصاد 2005 سنة 3,5%فقد ارتفع ناتجها الداخلي الخام بـ . تسجل معدالت نمو جيدة

% 32و% 25(الليبي على عائدات النفط، آما سجلت فوائض على مستوى الميزانية والحساب الجاري 
 30 مليار دوالر، مما يغطي 35وتجاوزت احتياطات الصرف ) من الناتج الداخلي الخام على التوالي

وتجدر اإلشارة إلى أنه . 2006 سنة %5والي وسيرتفع النمو االقتصادي الليبي بح. شهرا من الواردات
وقد تم قبول . ، وضعت ليبيا برنامجا واسعا لإلصالحات2003منذ عودتها إلى المجتمع الدولي سنة 

، إضافة إلى اهتمام السلطات الليبية بمسلسل 2004عضوية ليبيا في منظمة التجارة العالمية في يوليوز 
  .برشلونة

  
صادية والمالية لدول الضفة الجنوبية للمتوسط رهينة باإلسراع في وعموما، تظل اآلفاق االقت

وتظل المجهودات . مسلسل اإلصالحات وبالتنوع االقتصادي لمواجهة التحديات التي تعرفها المنطقة
المبذولة إلنجاح مشروع االندماج األورومتوسطي، سواء على مستوى المبادالت التجارية أو االستثمارات 

فإضافة إلى جمود . اشرة، محدودة مقارنة مع دينامية مسلسل االندماج اآلسيوي أو األمريكيالخارجية المب
حصص سوق التصدير، تمول االستثمارات األوروبية المباشرة في دول الضفة الجنوبية عمليات الشراء 

 والتنمية التي تقوم بها المقاوالت الموجودة أو رخص االستغالل عوض خلق أنشطة جديدة تساهم في النمو
  .وتقليص البطالة والرفع من مستوى االدخار

  
 وفي مثل هذه الظروف، تظل النتائج االقتصادية والمالية لشرآاء االتحاد األوروبي غير آافية 
مقارنة مع االنفتاح المتسارع الذي تعرفه هذه الدول وما يتبعه من تحديات، خاصة توسع االتحاد 

وسيكون لنجاح . جارية التي آانت تستفيد منها دول الضفة الجنوبيةاألوروبي وتراجع االمتيازات الت
  . االرتباط اإلقليمي دور إيجابي في اندماج أقوى ضمن المبادالت واالستثمارات العالمية

  
آما ستستفيد دول هذه المنطقة بشكل آبير من توطيد عالقات التعاون مع دول إفريقيا التي تحقق 

ويشكل هذا األخير . من خالل خلق شبكات للتبادل التجاري والتعاون الثالثيحاليا نموا اقتصاديا قويا 
إستراتيجية فعالة للتقليص من مشكل الهجرة السرية والتحكم في االنفجار الديمغرافي على أبواب االتحاد 

فع آما سيمكن من وضع أسس شراآة حقيقية بين أوروبا وأفريقيا مبنية على محاربة الفقر والد. األوروبي
  .بعجلة التنمية المستدامة والتعاون المشترك

  
  استمرار دينامية التجارة الدولية. 2.1

  
سنة % 10,4 بعد ارتفاعه بـ 2005سنة % 7,3سجل معدل نمو المبادالت التجارية العالمية   

لى ويعزى تباطؤ وتيرة نمو التجارة العالمية إ. ، وهو ما يفوق سرعة اإلنتاج العالمي بـمرة ونصف2004
 2005سنة % 13,6وفي هذا السياق، تزايدت قيمة صادرات السلع بـمعدل . تراجع نمو االقتصاد العالمي

 . آالف مليار دوالر10 متجاوزة ألول مرة سقف 2004سنة % 21,4مقابل 
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صادرات الدول النامية
واردات اإلقتصاديات املتقدمة
التجارة العاملية (الصادرات و الواردات)

منو حجم التجارة العاملية للسلع و اخلدمات  

مصدر املعطيات : صندوق النقد الدويل، شتنرب 2006

ت : توقعات
  

  
 على 2005وحسب منظمة التجارة العالمية، ظل ترتيب الدول على مستوى تجارة البضائـع سنة   

متبوعة بالواليات المتحدة التي % 9,3، مازالت ألمانيا تعتبر أول مصدر عالمي بـ 2003فمنذ . حاله
وفي نفس الوقت، أدت الدينامية التجارية إلى جعل %). 16,1(حافظت على مرتبة أول مستورد عالمي 

  . مرتبة ثالث مصدر عالمي عوض اليابان2004الصين تحتل خالل سنة 
  

   اإلقليمية الكبرى في نمو المبادالت الدوليةمساهمة متباينة للمناطق. 1.2.1
  

.  بتباين آبير2005تميزت مساهمة المناطق االقتصادية الكبرى في المبادالت الدولية خالل سنة 
 .فقد استفادت دول الجوار من دينامية التجارة األسيوية واألمريكية، خاصة الدول المصدرة للمواد األولية

 
لنامية بشكل ملحوظ خالل هذه السنة، حيث لم يتزايد حجم وتراجعت مبادالت دول آسيا ا

متأثرا بتراجع وتيرة نمو الواردات % 7,5، آما لم يرتفع حجم وارداتها سوى بـ %9,5صادراتها سوى بـ 
سنة % 7وارتفع حجم صادرات الواليات المتحدة بـ . 2004سنة % 21,5بعد % 11,5الصينية إلى 

وتعزى هذه الدينامية إلى ارتفاع صادرات المواد الفالحية %). 5,5(ها  متجاوزا معدل نمو واردات2005
 .ومواد التجهيز
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معدل منو الصادرات  (2005)

0246810

أمريكا اجلنوبية       

         آسيا           

إفريقيا و الشرق األوسط

الواليات املتحدة األمريكية

اإلحتاد األورويب      

         العامل           

 (%)

معدل منو الواردات  (2005)
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 (%)

مصدر املعطيات : املنظمة العاملية للتجارة، شتنرب 2006
  

  
وباستثناء النتائج الجيدة التي سجلتها ألمانيا، فقد اتسمت المبادالت األوروبية مع بقية دول العالم   

 أقل مقارنة وتطورت الصادرات والواردات األوروبية بشكل. بالضعف جراء تراجع النشاط االقتصادي
آما ظل مستوى المبادالت ما بين دول المنطقة مرتفعا وشكل حوالي ثالث . مع باقي المناطق األخرى

  .أرباع صادرات االتحاد األوروبي
  

ومن جهة أخرى، سجلت صادرات سلع دول أمريكا الجنوبية والشرق األوسط وإفريقيا نموا قويا   
وقد عرفت حصص أفريقيا والشرق . والمواد األولية األخرى نتيجة ارتفاع أسعار النفط 2005خالل سنة 

وأدرجت الكويت ونيجيريا في . األوسط في الصادرات العالمية تباينا ملحوظا خالل العقدين األخيرين
  .قائمة أآبر المصدرين العالميين نتيجة ارتفاع صادراتها من النفط

  
   التجارية الدولية مساهمة القطاعات االقتصادية في نمو المبادالت.2.2.1

  
فقد . 2005 على طبيعة المبادالت الدولية سنة ةبشكل عام، آان لتطور األسعار النسبية آثار هام  

سجلت المواد الفالحية والمواد الغذائية والمواد المصنعة شبه جمود على مستوى األسعار، في حين 
% 26و% 38ية بسرعة آبيرة قدرت بـ ارتفعت أسعار المحروقات والمواد المنجمية والمعادن غير الحديد

، %16وبالتالي، وصلت حصة المحروقات والمواد المعدنية في التجارة الدولية للبضائع إلى . على التوالي
  .فقط% 9وفي المقابل، تراجعت حصة المواد الفالحية إلى . 1985وهو أعلى مستوى لها منذ 

  
. مواد الحديدية والكيميائية أعلى ارتفاعوعلى مستوى القطاع الصناعي، سجلت قيمة صادرات ال  

وخسرت بذلك دورها الريادي . وتزايدت المنتجات اإللكترونية بشكل أقل من معدل نمو المواد الصناعية
سنويا، أي بوتيرة % 12الذي لعبته خالل التسعينيات، حيث تحسنت هذه الصادرات خالل هذا العقد بـ 

  .األخرىأسرع مرتين من باقي المواد الصناعية 
  

فباإلضافة إلى التقدم التكنولوجي الكبير، تعزى هذه الوضعية إلى ظهور نوع جديد من الطلب لدى 
فقد أدت الحاجة الملحة للتجهيز في الصين . بعض الدول الصاعدة على سلع القطاعات الصناعية التقليدية

دولية من اآلالت والمواد والهند واألعضاء الجدد في االتحاد األوروبي إلى رفع حجم الصادرات ال
  .الكيميائية والسيارات
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  2007 و2006آفاق التجارة الدولية خالل سنتي . 3.2.1

  
 ليصل 2006تتوقع منظمة التجارة العالمية أن يستمر نمو المبادالت الدولية بشكل جيد خالل سنة   

عض السلبيات التي يشهدها إال أن من شأن ب. ، وهو معدل يفوق بكثير معدل نمو اإلنتاج العالمي%7إلى 
ويتعلق األمر باستمرار ارتفاع أسعار النفط في . االقتصاد الدولي أن تؤثر على نمو التجارة العالمية
وتعثر المفاوضات التجارية في إطار ) أنظر البيان(مستوى أعلى من المتوسط واختالل التوازنات الدولية 

 .دورة الدوحة
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اليابان و الصني والدول املصدرة للبترول
الواليات املتحدة األمريكية

رصيد احلساب اجلاري 

مصدر املعطيات : صندوق النقد الدويل، شتنرب 2006

ت : توقعات
  

  
  تعثر مفاوضات دورة الدوحة : ولية تقنين المبادالت الد. 4.2.1

  
.  رغم وجود عقبات سياسية أدت إلى فشل مسلسل الدوحةاتحقق التجارة الدولية نموا مضطرد  

، تم إحراز بعض التقدم خالل المؤتمر الوزاري السادس للمنظمة 2003فبعد فشل مؤتمر آانكون سنة 
م من العراقيل الكبيرة المتعلقة بتعثر وذلك على الرغ. 2005الذي انعقد في هونغ آونغ بمتم سنة 

حيث اتفقت الدول األعضاء على مبدأ اإللغاء الكلي للدعم عند تصدير . المفاوضات حول المسألة الفالحية
آما قرر إعالن هونغ آونغ إنهاء الدورة الحالية للمفاوضات . 2013المواد الفالحية مع حلول سنة 

  .2006التجارية مع نهاية سنة 
  

 احترام هذا األجل بالنظر إلى الخالف العميق المالحظ خالل اجتماع جنيف في يوليوز ويصعب  
أستراليا، البرازيل، الواليات المتحدة، الهند، اليابان، االتحاد ( بين آبار الفاعلين في المنظمة 2006

وقد . فالحيةويتعلق األمر على الخصوص بتخفيض الحقوق الجمرآية وتقديم الدعم للمنتجات ال) األوروبي
تترجم هذه الوضعية، التي أدت إلى تعليق المفاوضات الخاصة بالصناعة والخدمات، بتزايد عدد 

غير أنه ال يمكن إهمال المكاسب المنتظرة . االتفاقيات الثنائية التي أصبحت تغطي نصف المبادالت الدولية
يث سيؤدي التحرير الشامل للمبادالت من االتفاقيات المتعددة األطراف، خاصة بالنسبة للدول النامية، ح

حسب % 44 مليار دوالر تستفيد منها الدول النامية بحصة 290الفالحية وحدها إلى تحقيق أرباح تفوق 
  .دراسة للبنك الدولي
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  الموقف المغربي خالل دورة الدوحة
  

 فإلغاء الدعم على . سيكون للنتائج التي توصل إليها مؤتمر هونغ آونغ انعكاسات على االقتصاد الوطني
إال أن الولوج الحر لألسواق . المواد الفالحية عند التصدير سيعزز تنافسية الصادرات الفالحية المغربية

آما . ةاألوروبية قد يؤجج المنافسة الدولية داخل هذه األسواق، مما سينعكس سلبا على المنتجين المغارب
ومن جهة أخرى، سيمكن إدراج . ال استيراد القمحسيفيد تحرير التجارة الدولية المغرب خاصة في مج

قاعدة المعاملة الخاصة والمتميزة في هذه المفاوضات المغرب من تحرير قطاعه الفالحي مع مراعاة 
  .مستواه التنموي، آما سيسمح له باالستمرار في تحقيق أهداف سياسته الخاصة بالتنمية القروية

  
لمواد الصناعية، فقد تبنى المؤتمر صيغة لتخفيض الحقوق  وبالنسبة للمفاوضات الخاصة بتجارة ا

فقد . األول خاص بالدول المتقدمة والثاني أقل نسبيا خاص بالدول النامية: الجمرآية ترتكز على معاملين
دافع المغرب دائما على تحرير تجارة المواد الصناعية بشروط تفضيلية لفائدة الدول النامية، وبالتالي 

وعموما، .  الصناعي الوطنيجعن أحسن الظروف التجارية الممكنة لتطوير اإلنتافالمغرب يبحث 
سيؤدي تحرير تجارة المواد الصناعية إلى دينامية المبادالت التجارية المغربية شريطة أن يسرع 
المغرب في تبني سياسات منسجمة على المدى المتوسط والطويل تهدف إلى تمكين بالدنا من التخصص 

  .ت الصناعية الحيوية وذات قيمة مضافة عاليةفي القطاعا
  

فقد تقدمت بالدنا .  وعلى مستوى تجارة الخدمات، ينهج المغرب إستراتيجية نشيطة لتحرير هذا القطاع
 يحافظ على اإلطار التفضيلي الذي سيمنح على 2005بعرض أولي خاص بتجارة الخدمات في ماي 

 والبناء والنقل ت المالية والخدمات المعلوماتية واالتصاالويشمل هذا العرض الخدمات. الصعيد الثنائي
وال تشكل المفاوضات الخاصة بتسهيل المبادالت خطرا آبيرا على المغرب الذي  .والخدمات السياحية

وسيكون من . بذل مجهودات مهمة لتسهيل المساطر الجمرآية ومساطر أخرى خاصة بحرآية السلع
لتقنية لتعزيز الطاقات البشرية والمؤسساتية والحفاظ على مبدأ المعاملة المفيد الترآيز على المساعدة ا

  . الخاصة والتفضيلية آمكونات أساسية لهذه المفاوضات
  

 وبخصوص الملكية الفكرية، فقد التزم المغرب دائما بقرارات منظمة التجارة العالمية، حيث تبنى قوانين 
لذلك، فالمغرب مطالب بتكثيف جهوده من أجل . مؤلفجديدة تهم حماية الملكية الصناعية وحقوق ال

القضاء على القرصنة والتزوير وضمان أفضل اندماج للقطاع غير المنظم في القطاعات االقتصادية 
  . المقننة

  
وعموما، فقد أصبحت الظروف مالئمة ليقوم المغرب بتقييم الفرص التي يمنحها التحرير الكلي لمبادالته 

  . لالزمة لمواجهة الصعوبات الناتجة عن تحرير األسواقواتخاذ اإلجراءات ا
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  تحسن التمويل الخارجي للدول الصاعدة . 3.1
  

، وآثرة السيولة على 2005أدت النتائج االقتصادية التي سجلتها الدول الصاعدة خالل سنة   
.  التمويل العالميةالصعيد العالمي إلى عودة ثقة المستثمرين، آما دعمت وصول هذه الدول إلى مصادر

 مقابل 2005 مليار دوالر سنة 400وهكذا، سجلت تدفقات الرساميل الخاصة تجاه هذه الدول ما يناهز 
وتعزى هذه النتيجة إلى قوة أسواق السندات . ، حسب المعهد الدولي للمالية2004 مليار دوالر سنة 329

  .ت وعمليات الخوصصةالمحلية والدولية إضافة إلى ارتفاع عمليات اندماج الشرآا
  

، حيث ستصل الرساميل الخاصة الموجهة نحو الدول 2006وسيستمر هذا المنحى خالل سنة   
 مليار دوالر نتيجة التضييق التدريجي للسياسات النقدية في دول منظمة التعاون 357الصاعدة إلى 

  . الدول المتقدمةوالتنمية االقتصادية وتوقعات ارتفاع معدالت الفائدة على المدى الطويل في
  

  االستثمارات الخارجية المباشرة في صدارة تمويل الدول الصاعدة. 1.3.1
  

، هيمن على الرساميل الخاصة الموجهة نحو الدول الصاعدة 1997 و1995خالل الفترة ما بين   
ي، مما منطق المضاربة، إال أنها أصبحت في الفترة الحالية ترتكز آثيرا على المنطق االقتصادي والتجار

 نسبة االستثمارات الخارجية المباشرة والقروض التجارية في التمويل الخارجي للدول عيفسر ارتفا
 .الصاعدة
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اإلستثمارات األجنبية املباشرة

ديون القطاع اخلاص

استثمارات احملفظة

مصدر املعطيات : صندوق النقد الدويل، شتنرب 2006

تقديرات :   ت : توقعات             ق
  

نفس المستوى  (2005 مليار دوالر سنة 158فقد سجلت االستثمارات الخارجية المباشرة مبلغ   
في الدول الصاعدة وآذا إرادتها ويعزى هذا اإلنجاز إلى دينامية النمو ). 2000-1999الذي حققته خالل 

لتعزيز وضعيتها اإلستراتيجية، باإلضافة إلى الظروف المالية المالئمة الناتجة عن تطهير الحسابات 
، سيستمر ارتفاع االستثمارات الخارجية المباشرة الموجهة نحو 2006وخالل سنة . الختامية للشرآات

  .2005ن نفس عوامل سنة  مليار دوالر مستفيدا م170هذه الدول ليصل إلى 
  

وتزايدت آذلك القروض البنكية الممنوحة للدول الصاعدة نتيجة ارتفاع طلبات التمويل المقدمة من   
% 60، أي بزيادة 2005 مليار دوالر سنة 89فقد بلغت هذه القروض حوالي . طرف القطاع الخاص

 مليار دوالر 51,6حيث لن يتعدى  2006، في حين سيتراجع هذا المبلغ خالل سنة 2004مقارنة مع سنة 
  .نتيجة ارتفاع آلفة القرض
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 إلى 2004 مليار دوالر سنة 38,3وسيستمر ارتفاع استثمارات المحفظة بشكل سريع ليمر من   

ويعزى هذا االرتفاع المستمر إلى . 2006 مليار دوالر سنة 70 لينتقل إلى 2005 مليار دوالر سنة 61,7
وتساهم هذه االستثمارات في عمليات . قها أسواق البورصة في الدول الصاعدةالمردودية الجيدة التي تحق

ومن جهة أخرى، بلغت قروض السندات العمومية والخاصة . الخوصصة وفي عمليات اندماج الشرآات
إال أن . 2004 مليار دوالر سنة 83,2 مقابل 2005 مليار دوالر سنة 91,3مستويات قياسية حيث سجلت 

 مليار 65ريجي لمعدالت الفائدة سيؤدي إلى تراجع تدفق السندات نحو الدول الصاعدة لتسجل االرتفاع التد
  .2006دوالر فقط سنة 

  
ولعبت وفرة السيولة على الصعيد العالمي واألداء الجيد للتوازنات الماآرواقتصادية في الدول 

العالمية، آما يفسر ذلك تراجع الصاعدة دورا إيجابيا في تحسين جودة أصول هذه الدول في أسواق الدين 
 .2005 نقطة أساس خالل سنة 250منح المخاطر المتعلقة بالسندات التي تصدرها الدول الصاعدة بـ 

 
+EMBI تطور مؤشر األسواق الصاعدة للسندات العمومية
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JP Morgan : مصدر املعطيات

  
  

وأدت هذه الوضعية إلى تضاعف أصول تحسين تسعيرة الدين التي تصدرها العديد من الدول   
وهم هذا . 2005 سنة 1 مقابل 3) رجة الدنياالد/الدرجة العليا(الصاعدة، حيث بلغ معدل النقط السيادية 

ودول أمريكا ) رومانيا، روسيا، ليتوانيا، سلوفاآيا، ترآيا(التحسن على الخصوص دول أوروبا الصاعدة 
عمان، (وبعض دول الخليج ) األرجنتين، البرازيل، المكسيك، جمهورية الدومينك، فنزويال(الالتينية 

  . يط بعض دول آسيا آالهند وفيتنام وآوريا الجنوبية وهونغ آونغوارتفعت درجة تنق). قطر، السعودية
  

 من طرف مؤسسة ستاندار أند بورز +BB إلى BBآما ارتفعت أيضا درجة تنقيط المغرب من   
)Standard & Poor’s ( وقد يقوي هذا التنقيط الجيد باإلضافة إلى ترسيخ . 2005خالل غشت

إلصالحات الهيكلية ثقة المجتمع الدولي تجاه المغرب ويشجع  الماآرواقتصادي واستمرار اراالستقرا
  . عودته إلى السوق المالية العالمية



 21

  
  استقطاب آبير لدول آسيا وأوروبا الصاعدة للرساميل الخاصة. 2.3.1

  
من الرساميل الخاصة الموجهة نحو الدول % 80تستقطب دول آسيا وأوروبا الشرقية حوالي     

بين مدى أهمية النمو االقتصادي القوي واالندماج االقتصادي والتجاري الصاعدة، وهي وضعية ت
 .اإلقليمي في جلب رؤوس األموال

 

توزيع تدفق الرساميل اخلاصة حنو الدول الصاعدة   
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آسيا و احمليط اهلادي دول أوروبا الصاعدة
أمريكا الالتنية أفريقيا و الشرق األوسط

مصدر املعطيات : صندوق النقد الدويل، شتنرب 2006

  ت : توقعات
  

وتتألف الرساميل الخاصة الموجهة نحو دول آسيا الصاعدة باألساس من االستثمارات الخارجية   
جية التي حصلت من مجموع التمويالت الخار% 75المباشرة واستثمارات المحفظة حيث بلغت نسبتها 

 في سياق يتميز بكثرة إصدار 2006وسيستمر هذا المنحى التصاعدي خالل سنة . عليها هذه الدول
ويختلف األمر بالنسبة للتمويالت الخارجية الموجهة نحو دول أوروبا الصاعدة والتي . السندات اآلسيوية

ترتفع حصة االستثمارات في حين، س. منها% 73تمثل القروض البنكية وتدفقات سندات االقتراض 
نتيجة ارتفاع القروض البنكية % 43 لتبلغ 2006الخارجية المباشرة واستثمارات المحفظة خالل سنة 

  .وسندات االقتراض
  

وسيعود حجم الرساميل الخارجية الخاصة الموجهة نحو دول أمريكا الالتينية إلى مستواه   
وتعزى هذه الوضعية إلى مبادرات ). يار دوالر مل50 (2005المعهود، بعد القفزة التي عرفها سنة 

وفي المقابل، سيدعم تحسن التوازن . التقليص من المديونية التي اعتمدتها العديد من دول المنطقة
 أهم مصدر 2006الماآرواقتصادي استقطاب المنطقة لالستثمارات الخارجية المباشرة التي ستشكل سنة 

وبالنسبة لمنطقة أفريقيا والشرق . 2005ينية آما آان الحال سنة للتمويل الخارجي لدول ألمريكا الالت
 من 2006 و2005خالل سنتي % 8األوسط، فرغم تزايد الرساميل الخاصة الموجهة نحوها، لم تتجاوز 

وتفسر هذه الوضعية مدى ضعف حصول هذه المنطقة . مجموع الرساميل الموجهة نحو الدول الصاعدة
ت االقتراض ومدى عجزها على استقطاب االستثمارات الخارجية المباشرة على القروض البنكية وسندا

  .نتيجة تخوف المستثمرين من المشاآل التي تعرفها المنطقة
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   توجهات السياسات االقتصادية في العالم. 2
  

تراجع بشكل ملحوظ الطابع التوسعي للسياسات المختلطة في الدول المتقدمة بعد دعمها للنمو   
فقد .  العالمي خالل السنوات األولى من األلفية الثالثة لتجاوز مرحلة االنكماش االقتصادياالقتصادي

مكنت الظرفية االقتصادية المالئمة من تقوية هامش تحرك السياسة المختلطة التي تواجه إآراهات عديدة 
ب تدعيم ويتطل. في سبيل ضمان االستقرار االقتصادي، خاصة في الدول ذات إمكانيات نمو ضعيفة

السياسة المختلطة اعتماد سياسات العرض، مما يعجل باعتماد إصالحات هيكلية رغم الكلفة اآلنية الكبيرة 
  .لجهود اإلصالح

  
ضبط تدريجي للسياسة المختلطة. 1.2  

  
تتوجه السياسة المختلطة في أهم االقتصاديات المتقدمة نحو االنكماش جراء استمرار قوة النمو   

 اعتمدت أهم األبناك المرآزية سياسات نقدية أقل توسعا لمواجهة االنعكاسات السلبية فقد. االقتصادي
، إلى 2004وهكذا، عمد البنك الفدرالي األمريكي، منذ يونيو . الرتفاع أثمان النفط على استقرار األسعار

الي قد أنهى وبذلك يكون البنك الفدر%. 5,25 إلى 1%رفع معدل الفائدة الرئيسي عدة مرات، لينتقل من
مسلسل سياسته النقدية االنكماشية مما قد يؤدي إلى ضعف الدوالر األمريكي، خاصة مقابل األورو، 

 .وبالتالي سيسمح بتقليص عجز الميزان التجاري والحساب الجاري األمريكي
 

تطور املعدل املوجه إلحتياطي الفدرايل و البنك املركزي األورويب  
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مصدر املعطيات : صندوق النقد الدويل، شتنرب 2006

  ت : توقعات
  

% 2وفي سياق استمرار الضغوط على أسعار النفط وتراجع األسعار األوروبية إلى ما دون   
، شدد البنك المرآزي األوروبي من سياسته النقدية، حيث عمد إلى الرفع من معدل 2005 أآتوبر خالل

  . 2006في أآتوبر % 3,25إلى % 2 من 2005فائدته الرئيسي في دجنبر 
  

التي ظل ينهجها منذ فبراير " معدل الفائدة صفر"ووضع البنك المرآزي الياباني حدا لسياسة 
 تم الرفع من معدل الفائدة الرئيسي للبنك 2006 غشت 16 السياسة النقدية في فخالل اجتماع لجنة. 1999

وآانت عودة السياسة النقدية في اليابان إلى وضعها الطبيعي نتاجا للتراجع التدريجي .  نقطة أساس25بـ 
  . لمشكل عدم التضخم، في سياق يتسم باستمرار حيوية النشاط االقتصادي في اليابان
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األهداف المرسومة، حافظت األبناك المرآزية على مصداقيتها من خالل ضبط وتماشيا مع   

التضخم على المدى الطويل في مستويات مالئمة الستقرار األسعار، مما يشكل شرطا أساسيا للسياسة 
  . النقدية من أجل دعم النمو االقتصادي وخلق فرص الشغل

  
متشددة خاصة في الدول المتقدمة، حيث ، فقد آانت 2005وفيما يخص سياسات الميزانية لسنة 
، 2004سنة % 4,7من الناتج الداخلي الخام مقابل % 4,1سجل عجز الميزانية في الواليات المتحدة 

من الناتج الداخلي الخام نتيجة تحسن المداخيل % 2,3 إلى 2006وسيتقلص هذا العجز خالل سنة 
  . الضريبية

  
 مقابل 2005من الناتج الداخلي الخام سنة % 2,3و إلى وتراجع عجز الميزانية في منطقة األور  

عجزا تعدى ) ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، اليونان(وسجلت أربعة دول من المنطقة . 2004سنة % 2,7
 اوفي المقابل، حققت إسبانيا وايرلندا وفنلند%). 3(السقف المتفق عليه في إطار ميثاق االستقرار والنمو

وسيستقر عجز ميزانية منطقة األورو .  نتيجة تطبيق إجراءات تطهير المالية العموميةفائضا في ميزانياتها
وتماشيا مع ميثاق .  في نفس مستوى السنة الماضية رغم توقعات ارتفاع نمو المنطقة2006سنة 

  . االستقرار والنمو، سيتم إجراء تعديالت مهمة للحفاظ على توازن الميزانيات مع نهاية العقد الحالي
  

% 6,6من الناتج الداخلي الخام مقابل % 5,8 إلى 2005 في اليابان سنة ةآما تقلص عجز الميزاني
وستستمر الحكومة اليابانية في هذا التوجه، .  جراء استمرار اليابان في تطهير ماليتها العمومية2004سنة 

ية والمحلية في متم سنة حيث تبنت برنامجا خماسيا يهدف إلى تحقيق فائض في ميزانية اإلدارات المرآز
2011. 

 

رصيد امليزانية بالنسبة للناتج الداخلي اإلمجايل  
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منطقة األورو

الواليات املتحدة األمريكية

اليابان

: صندوق النقد الدويل، شتنرب 2006 مصدر املعطيات

ت : توقعات
  

  
وعموما، قليلة هي الدول المتقدمة التي استفادت من االنتعاش االقتصادي من أجل االنخراط في 

وفي هذا . مسلسل حقيقي لتقويم الميزانية العمومية في سياق يتميز بالضغوط المرتبطة بشيخوخة الساآنة
مية إلعادة التوازن لهذه االقتصاديات ومنح الميزانيات اإلطار، يتعين اإلسراع بتطهير الماليات العمو

  . هوامش للتحرك إلنعاش االقتصاد وتعزيز ثقة الفاعلين االقتصاديين الوطنيين واألجانب
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دراسة أفضل النماذج: نهج سياسات العرض. 2.2  

  
اد إذا آان االستقرار الماآرواقتصادي شرطا ضروريا ومسبقا للنمو االقتصادي، فإن اعتم  

اإلجراءات الكفيلة بإنجاح االنفتاح االقتصادي وتنافسية أسواق الشغل والسلع تبقى السبيل األنجع للرفع من 
وعكس ذلك، ينتج ضعف النمو وارتفاع نسبة البطالة عن عدم القدرة على . اإلنتاج وخلق مناصب الشغل

ديد من الدول نجحت في إنجاز هذه إال أن الع. نهج اإلصالحات الهيكلية التي تعترض تفعيلها عدة عقبات
فقد طورت هذه الدول . اإلصالحات لمواجهة تحديات العولمة وآذا المشاآل الديمغرافية والتقنية

  .تخصصات جديدة أآثر مالءمة مع امتيازاتها المقارنة مع الحفاظ على مكتسباتها االجتماعية
  

أهمية ) لندا، الدانمارك، السويد، آندافن(وفي هذا اإلطار، تكتسي دراسة بعض التجارب األجنبية   
وتبرز النماذج . بالغة لإلطالع على مدى نجاح الدول التي قامت بإنجاز اإلصالحات الهيكلية بشكل جيد

وتتميز الدول قيد الدراسة بتحقيقها . التي سنتطرق لدراستها فعالية االختيارات الصائبة للسياسة االقتصادية
 نمو فردية أعلى من المعدل المتوسط لدول منظمة التعاون والتنمية خالل العقد األخير لمعدالت

  .االقتصادية في نفس الفترة التي آانت تقوم فيها بتطبيق إصالحات عميقة
  

  سياسة االبتكار في فنلندا . 1.2.2
  

ثة تعتبر فنلندا من بين أآثر دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية تقدما في مجال التقنيات الحدي  
فالمعرفة واالبتكار يشكالن توجها استراتيجيا ضروريا لتعويض آثار شيخوخة الساآنة . واالبتكار

وعلى غرار السويد واليابان، تبذل فنلندا مجهودات جبارة للنهوض بمجال . ومواجهة تحديات العولمة
من الناتج % 3,5اهز ما ين2003فقد مثلت نفقاتها اإلجمالية في ميدان البحث والتنمية سنة . االبتكار

% 3الداخلي الخام، في حين تظل العديد من الدول األوروبية بعيدة عن تحقيق هدف برشلونة المقدر في 
فقد . من هذا النجاح إلى المقاوالت الفنلندية% 70وتعزى نسبة . 2010من الناتج الداخلي الخام سنة 

للهواتف النقالة منذ التسعينيات، االقتصاد أنعشت مجموعة نوآيا، التي تهيمن على ثلث السوق العالمية 
واعتمادا على هذا المعطى، ضاعفت فنلندا من قدراتها على االبتكار حتى أضحت . الفنلندي بشكل آبير

  .من بين أآثر دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية إيداعا لبراءات االختراع نسبة إلى ساآنتها النشيطة
  

نلندا في تطوير أقطاب جهوية للبحث آما يدل على ذلك استقطابها وموازاة مع ذلك، نجحت ف  
وتستمد هذه األقطاب فعاليتها من التعاون بين الفاعلين العموميين . القوي لالستثمارات الخارجية

. والخواص الهادف إلى تطوير المقاوالت الصغرى والمتوسطة المبدعة والتي تحقق أعلى أرباح اإلنتاجية
  .ن تفسير سلسلة االبتكارات الفنلندية بالتخصص والخبرة في ميدان االتصاالت فقطغير أنه ال يمك

  
 فقد تطور نشاط االبتكار بفضل فعالية النظام التعليمي المعتمد في هذا البلد والذي يمنح المستفيدين   

والعلوم منه التعلم المبكر لثالث لغات أجنبية وآسب آفاءات عليا في المواد األساسية، آالرياضيات 
وحسب آخر بحث أنجزته منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، تتوفر فنلندا على أفضل نظام . والتكنولوجيا
وإضافة إلى سهولة الولوج إلى نظام التكوين العالي، تتوفر فنلندا على أآبر نسبة لخريجي . للتعليم الثانوي

  . مع دول منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةالمعاهد العلمية الذين يمارسون في القطاع الخاص مقارنة
  

ومن جهة أخرى، تعادل ميزانية الوآالة الفنلندية المكلفة بتقييم األبحاث نظيرتها الفرنسية، ونسبة   
وتقوم هذه الوآالة بتمويل البحث في إطار المشاريع . إلى الناتج الداخلي الخام، فهي تفوقها بخمس مرات

لمؤسسات، مما يسمح لها بترآيز البحث في الميادين ذات األولوية على الصعيد بمعزل عن نفقات تمويل ا
وهكذا، استطاعت المقاوالت الفنلندية أن تحسن من جودة منتجاتها وتنوعها . االقتصادي واالجتماعي
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دل وجراء ذلك، حققت فنلندا فائضا تجاريا آبيرا بلغ آمع. وتجددها باالعتماد على تجريب التقنيات الجديدة
فقط بالنسبة % 0,8 مقابل 2004 و1994من الناتج الداخلي الخام خالل الفترة ما بين % 7,9سنوي 

. ويعزى ذلك إلى النمو المستمر للصادرات، خاصة المنتوجات ذات التكنولوجيا العالية. لمنطقة األورو
و، استطاعت فنلندا من فبمجرد خروجها من أزمة مالية خانقة وأثناء استعدادها للدخول إلى منطقة األور

خالل نهج سياسة ماآرواقتصادية صارمة أن تحقق نتائج جيدة في مختلف القطاعات االقتصادية، آما 
  .تمكنت أن ترفع من معدل التشغيل

  
  إصالح سوق الشغل في الدانمارك. 2.2.2

  
 انتقل من سجلت الدانمارك، خالل السنوات العشر األخيرة، تراجعا آبيرا في معدل البطالة الذي  

فهي تتوفر على أعلى معدل تشغيل في االتحاد األوروبي . 2005سنة % 5 إلى أقل من 1994سنة % 10
 سنة، في حين يصل هذا المعدل إلى مستويات قياسية 64 و15بالنسبة للفئة العمرية المتراوحة ما بين 
 معدل االتحاد 2004خير سنة  سنة، فقد تجاوز هذا األ24 و15بالنسبة للفئة العمرية المتراوحة ما بين 

وإجماال . وقد لعب إصالح سوق الشغل دورا مهما في تحقيق هذه النتائج.  نقطة20,6األوروبي بحوالي 
يتميز النموذج الدانمارآي بمرونة قانون الشغل إضافة إلى حماية آبيرة للدخل وسياسة نشيطة الستعادة 

 وغير النشيطة 2ة، تمثل نفقات سياسات التشغيل النشيطةفحسب منظمة التعاون والتنمية االقتصادي. الشغل
 من متوسط الناتج الداخلي الخام لالتحاد األوروبي ذي %2,3 من الثروة الوطنية للدانمارك مقابل 4,6%
  .  عشر عضوا15

  
 فلم يتأثر تعلق الدانمارآيين بالميثاق االجتماعي بتباطؤ النشاط االقتصادي في بداية التسعينات،   

أدى تفاقم العجز المسجل على مستوى التأمين عن البطالة وعدم قدرة النظام على تفادي ارتفاع معدل بل 
فقد وحد . البطالة الطويلة األمد إلى تقوية العزيمة على إصالح سوق الشغل مع الحفاظ على تكامل مميزاته

روط متشددة لالستفادة من هذا اإلصالح بين إمكانيات الميزانية واالندماج االجتماعي من خالل وضع ش
 12 أشهر إلى 6، حيث ارتفع الحد األدنى لالشتراآات من 1999 و1994نظام التأمين عن البطالة ما بين 

 على 2003 يونيو 10آما شدد قانون .  سنوات4 إلى 9شهرا، وانخفض الحد األقصى للتعويض من 
وبذلك تم تخفيض مدة .  بشكل جديضرورة منح التعويض عن البطالة لألشخاص الذين يبحثون عن شغل

 أشهر بالنسبة لألشخاص 6 شهرا وإلى 12 إلى 24التعويض عن البطالة للذين ال يبحثون عن عمل من 
  . سنة25الذين ال تفوق أعمارهم 

  
، تزايدت الضغوط 1999 و1994وفي سياق تميز بانتعاش النمو االقتصادي في الدانمارك ما بين   

التكوين، ( بطالة باللجوء إلى زيادة مدة أنواع العطل أو اعتماد عطل جديدة على نظام التعويض عن ال
وقد استفادت هذه اإلصالحات من األعراف . لخلق فرص إضافية للشغل) نهاية األسبوع، العطل العائلية 

من القديمة التي تميز الدانمارك والمتمثلة في التسوية والتراضي بين الفرقاء االجتماعيين، مما مكنهم 
فالقانون االجتماعي في هذا البلد ليس تشريعا حكوميا وإنما هو نتاج . تنظيم عالقات العمل منذ سنين

  .لالتفاقيات الجماعية
  

آما تتجلى فعالية سياسة الشغل في نظام الالمرآزية المعمول به في الدانمارك والذي يعطي مكانة   
 بين ممثلي أرباب العمل والنقابات والسلطات محورية للمجالس الجهوية الثالثية المشكلة بالتساوي

وتتجلى مهمة هذه المجالس في دقة وسرعة تحديد الحاجيات المحلية في ميدان ). الجهوية والمحلية(
آما عرفت الحماية . الشغل، مما يساهم في تقليص تشعب مشاآل االختناق الخاصة بسوق الشغل

                                                 
وقد . أي منصب شغل متوفر في سوق الشغلتهدف السياسة النشيطة للتشغيل إلى إدماج المعطلين في الحياة النشيطة بإجبارهم على البحث وقبول  2

تم نهج هذه السياسة بفضل تطور االتفاقيات التي تضمن حماية الشغل وتضييق شروط الحصول على تعويضات البطالة وتقليص المدة السنوية 
  ...للشغل وتخصيص تعويضات للباحث عن الشغل وتعميم برامج التكوين ما بعد المدرسي
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لح الموجودة في البلديات والمكلفة بمساعدة المواطنين االجتماعية نوعا من الالمرآزية من خالل المصا
في البحث عن وظائف، حيث تتوفر المجالس اإلقليمية للشغل على اآلليات الكفيلة بتحسين مهام الوساطة 

  .بين الراغبين في الحصول على شغل والمقاوالت الراغبة في التشغيل
  

 التكوين وإعادة تكوين العمال  وتراعي اإلصالحات الهيكلية لسوق الشغل أيضا حاجيات
وتهم هذه العملية بالخصوص العمال غير المؤهلين والمعرضين . المضطرين لتغيير مهنهم بشكل مستمر

وفي هذا اإلطار، ال تهدف اإلصالحات . باستمرار للطرد وغير المرسمين وآذا العاطلين لمدة طويلة
بل تسعى أيضا إلى القضاء على التفاوتات التي الهيكلية فقط إلى ضمان الفعالية على المدى القصير، 

يعرفها سوق الشغل والمتمثلة في توفر فئة من العمال على وضعية مالئمة تحميهم من البطالة، في حين 
  .تعاني فئة أخرى من الوظائف الهشة المؤقتة ومن فترات البطالة

  
ويعزى . ل األوروبية األخرىويعتبر معدل تشغيل الشباب في الدانمارك جد مرتفع مقارنة مع الدو

ويوجه . ذلك إلى التكوين المهني الفعال الذي تسهر على تطبيقه آل من وزارة التشغيل ووزارة التعليم
بهدف تلبية متطلبات سوق ) النشيطين وغير النشيطين(هذان النوعان من التكوين إلى آل األشخاص 

  .الشغل
  

ب المرتبطة بكلفة سياسات تنشيط سوق الشغل  إال أن النموذج الدانمارآي تشوبه بعض العيو
فقد أدت سياسة التنشيط . وتهميش الفئات الفقيرة بسبب الهيمنة التدريجية لمسلسل االنتقاء حسب اإلنتاجية

هذه إلى تخفيض المدة المتوسطة للبطالة بثالث أسابيع مما يدفع طالبي الشغل إلى الموافقة على وظائف ال 
   .تستجيب آليا لرغباتهم

  
  اإلصالحات اإلدارية في السويد وآندا . 3.2.2

  
 في 1993تشكل السويد وآندا نماذج بارزة لإلصالح العميق للدولة، فقد شرعت السويد سنة   

 منذ بداية التسعينات، وهكذا عمدت إلى تقويم اتطبيق هذا اإلصالح لتجاوز العجز المتزايد في ميزانيته
% 2ى برنامج ثالثي يرمي إلى تحقيق فائض في الميزانية يصل إلى مسطرة إعداد الميزانية اعتمادا عل

من الناتج الداخلي % 80وقد أدى هذا اإلصالح إلى تراجع الدين العمومي من . من الناتج الداخلي الخام
  . 2003سنة % 51,7 إلى 1994الخام سنة 

  
ل وضع حد فاصل وارتكز اإلصالح الحكومي في السويد على تحديث المصالح العمومية من خال  

 وزيرا وحوالي 13وبذلك أصبحت اإلدارة في السويد تتشكل من . بين القرار السياسي والتدبير العملي
وتتجلى مهمة . من موظفي الدولة% 99 وآالة مكلفة بتطبيق مختلف السياسات العمومية وتشغل 250

يد، في التسيير اعتمادا على قرار مدراء هذه الوآاالت، الذين يعينون لمدة سبعة سنوات غير قابلة للتجد
وتقوم الوآاالت على غرار ذلك بإعداد . وزاري يحدد التزامات الوآالة على مستوى النتائج والتقارير

ويكلف . ميزانياتها واألهداف الرامية إلى تحقيقها وتقدمها إلى الحكومة والبرلمان من أجل المصادقة عليها
  .ن بمراقبة النتائج المالية ومقارنتها باألهداف المنجزةمكتب لتدقيق الحسابات تابع للبرلما

  
ومن أجل تغطية تكاليف االستغالل، تتوفر الوآاالت على مصادر تمويل خاصة إضافة إلى   

وفي حالة تجاوز ميزانية االستغالل، تقترض الوآاالت الفارق من الدولة مع االلتزام . التمويل الحكومي
ا تتوفر هذه الوآاالت على تدبير المرآزي للموارد البشرية يمنحها حرية آم. بتسديد القرض مع الفوائد

التوظيف وحرية دفع األجور، حيث يتم التفاوض بشأن الرواتب بشكل منفرد وحسب آفاءة المعني باألمر، 
  .مما يؤدي إلى تحفيز الموظفين بشكل أفضل
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اإلصالح الحكومي في السويد ، فقد تمت عملية %15ورغم تقليص عدد الموظفين الحكوميين بـ   
مع مراعاة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بفضل الالمرآزية ومكاسب اإلنتاجية التي خلفتها، وآذلك 

آخدمات البريد والهاتف، توزيع (نتيجة تفويت بعض المرافق العمومية إلى المقاوالت الخاصة المنافسة 
  ).الغاز والكهرباء، خدمات النقل السككي والجوي

  
فقد استطاعت تخفيض نفقاتها . وعلى غرار السويد، تتميز آندا بفعالية تدبير ماليتها العمومية  

، الشيء الذي أدى إلى 2005 و1994 نقط ما بين سنتي 10العمومية وعدد موظفيها الحكوميين بأآثر من 
  .تقليص الدين العمومي دون اللجوء إلى الرفع من الضرائب

  
فاستقاللها . لكندية من جهتها بتدبير مالي جيد وصارم آالحكومة الفيديراليةآما تتميز األقاليم ا  

المالي والضريبي ولجوءها للقروض ال ينتقص من مسؤولياتها إزاء تحقيق نتائج جيدة على مستوى 
وإضافة إلى تطبيق . الخدمات التي تقدمها للمواطنين في شتى الميادين، آالصحة واألعمال االجتماعية

 أقاليم، حيث ال تعفي االتفاقيات المبرمة بين 10 من أصل 8 المتعلق بالتوازن المالي على ميزانية القانون
الحكومة الفيدرالية واألقاليم الكندية هذه األخيرة من تقديم الحسابات للحكومة، الشيء الذي يحافظ على 

لتكاليف الصحية الناتجة عن المسار الجيد للسياسات المالية واالجتماعية في آندا، خاصة مع ارتفاع ا
  .شيخوخة الساآنة

  
وتتأثر فعالية عرض السلع والخدمات العمومية سواء على المستوى الفيدرالي واإلقليمي بصرامة 

فقد أدى االستعمال المكثف للتقنيات الحديثة لإلعالم واالتصال من . سياسة الميزانية التي تنهجها آندا
التسجيل، الحالة المدنية، الصحة، (خدمات العمومية األساسية طرف األجهزة اإلدارية، وتجميع ال

حسب مبدأ الشباك الموحد، إلى التقليص من مدة اآلجال اإلدارية وتحديد عدد المتدخلين ....) الجباية
وسمحت هذه التطورات بتحسين مناخ األعمال واالستجابة لمتطلبات . وتبسيط المساطر اإلدارية

فاالستقرار والصرامة والفعالية تشكل . ما يخص نزاهة وجودة الخدمات العموميةالمواطنين المتزايدة في
ويتدعم هذا المعطى على المستوى اإلقليمي بالترسيخ . نقطة القوة بالنسبة للخدمات العمومية في آندا

تطيعون الكبير للديمقراطية، حيث تعتبر فعالية الخدمات العمومية من أولويات انشغاالت الناخبين الذين يس
  .معاقبة اإلدارة اإلقليمية بشكل مباشر عن طريق التصويت

   
وفي األخير، يجب اإلشارة إلى أن التقليص الكبير من العجز العمومي الذي حققته آل من السويد 
وآندا لم يؤثر على مجهوداتهما في مجال البحث والتنمية، مما جعل منهما أفضل دول منظمة التعاون 

آما يجب التذآير أن اإلصالح الحكومي في البلدين أدى إلى إقالع . ية في هذا المضماروالتنمية االقتصاد
اقتصادي قوي وسريع، حيث صاحب هذا اإلصالح سياستان توسعيتان هما السياسة النقدية وسياسة سعر 

  .الصرف ساهمتا في تراجع معدل االدخار الخاص ودعم الصادرات
  

  لي موقع المغرب ضمن االقتصاد الدو. 3
  

جعل المغرب من االنفتاح على الخارج خيارا استراتيجيا في سياق دولي يتميز بتنامي ظاهرة   
وتوج هذا الخيار بإبرام العديد من االتفاقيات التجارية سواء على المستوى الثنائي أو . التكتالت اإلقليمية
يخ نمو مستدام القتصاده آما عمد المغرب إلى تحرير نظامه التجاري من أجل ترس. المتعدد األطراف

واالستفادة من االستثمارات الخارجية الخاصة من حيث نقل التكنولوجيا والكفاءات ومستوى التدبير 
  .والتنظيم وخلق فرص الشغل
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  اندماج المغرب في محيطه اإلقليمي. 1.3

  
  تطبيق السياسة األوروبية للجوار 

  
ج دول جنوب وشرق المتوسط في المحيط تهدف السياسة األوروبية للجوار إلى تقوية اندما

االقتصادي األوروبي عبر تقريبها تدريجيا من المستوى التنموي لالتحاد األوروبي، شريطة تبني هذه 
وتساهم هذه السياسة في الحفاظ على مكتسبات . الدول لبرنامج واضح يخص اإلصالحات المؤسساتية
وإضافة إلى آليات التمويل الحالية .  األساسية للشراآةمسلسل برشلونة وتطويرها باعتبارها تشكل الرآيزة

، آلية تمويل 2007، ابتداء من سنة صوقروض البنك األوروبي لالستثمار ستخص) ميدا وطاسيس( 
التي ستستمر في دعم " اآللية األوروبية للجوار والشراآة " جديدة لفائدة السياسة األوروبية للجوار تسمى 

.  في تطبيق اإلصالحات وتأهيل المقاوالت وتعزيز التوازن السوسيواقتصاديدول جنوب وشرق المتوسط
 مليار أورو خالل الفترة المتراوحة ما بين 15وفي هذا اإلطار، اقترحت اللجنة األوروبية تمويال يبلغ 

وقد تمت مراجعة هذا المبلغ في إطار المناقشات األوروبية حول ميزانية اإلتحاد، مما . 2013 و2007
  . مليار أورو12ى إلى تخفيضه إلى أد

  
وفي إطار السياسة األوروبية للجوار، تفاوض المغرب مع االتحاد األوروبي ووقع على مخطط 
عمل يحدد مجموعة من االلتزامات التي على المغرب الوفاء بها والتي تهدف إلى تقريب التشريع المغربي 

ة واالقتصادية واالجتماعية وذلك في أفق المشارآة من المعايير األوروبية في مختلف المجاالت السياسي
فالمغرب يتوفر على إمكانية اإلسهام في السياسات األوروبية . التدريجية في السوق األوروبية الداخلية

  . المشترآة على مستوى بعض الميادين آالبيئة والتعليم والطاقة والنقل
  

االتحاد األوروبي انطالق المفاوضات وعلى المستوى االقتصادي، يتوخى مخطط عمل المغرب و
 من اتفاقية الشراآة انسجاما مع البند الخامس من االتفاقية العامة 31حول تجارة الخدمات على أساس البند 

وإضافة إلى اإلطار الثنائي بين المغرب واالتحاد األوروبي، ترآز هذه المفاوضات على . لتجارة الخدمات
وفي هذا اإلطار، بدأت المفاوضات الخاصة . مغرب وشرآائه المتوسطيينبعد االندماج اإلقليمي بين ال

 بمراآش موازاة مع انعقاد المؤتمر األورومتوسطي لوزراء 2006 مارس 24بتجارة الخدمات في 
وستهتم هذه المفاوضات بحق اإلنشاء رغم عدم إعداد أي نص مشروع يؤطر هذه األخيرة عكس . التجارة

لخدمات التي تبنى المؤتمر األورومتوسطي لوزراء التجارة المنعقد في المفاوضات على مستوى ا
  .إسطنبول بروتوآوال خاصا بها

  
ويجب التذآير أن قطاع الخدمات يعتبر أساسيا بالنسبة القتصاديات الدول المتوسطية، حيث يشكل 

من % 70ة في تونس، وقراب% 60من الناتج الداخلي الخام في مصر والمغرب وسوريا، و% 50حوالي 
إال أن مستوى تجارة الخدمات ما بين االتحاد األوروبي والدول . الناتج الداخلي الخام في األردن ولبنان

وتعتمد صادرات الدول . من إجمالي تجارة خدمات االتحاد األوروبي% 3,5المتوسطية ال يتجاوز حاليا 
إمكانيات مهمة في القطاع المالي  السياحة، رغم توفرها على ىالمتوسطية من الخدمات بشكل آبير عل

  .واالتصاالت والتوزيع والطاقة والخدمات البيئية والنقل
  

  االندماج اإلقليمي بين دول جنوب وشرق المتوسط
  

 وتماشيا مع التزامات دول الضفة الجنوبية للمتوسط، خاصة 1995في سياق إعالن برشلونة لسنة 
مغرب اتفاقية للتبادل الحر مع ترآيا وآذلك مع مصر وتونس على صعيد تعميق االندماج اإلقليمي، أبرم ال

  .واألردن في إطار إعالن أآادير
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، على ولوج المواد الصناعية 2006وينص االتفاق األول، الذي دخل حيز التطبيق في فاتح يناير 
 10مدة المغربية مباشرة إلى السوق الترآية، في حين سيتم إعفاء السلع الصناعية الترآية تدريجيا ول

ويمنح هذا االتفاق فرصا مهمة للمقاوالت المغربية . سنوات من الحقوق الجمرآية والرسوم عند االستيراد
التي تبحث عن أسواق مجاورة جديدة، آما يشكل عنصرا أساسيا في تطوير أشكال الشراآة بين المقاوالت 

مبادالت التجارية بين البلدين خالل ويدل على ذلك تضاعف الحجم اإلجمالي لل. الوطنية ونظيرتها الترآية
. 2002 مليون دوالر سنة 260,8 مقابل 2005 مليون دوالر سنة 491السنوات األربع األخيرة، حيث بلغ 

آما يجب التنويه بالمساهمة الفعالة للمقاوالت الترآية في طلبات العروض الدولية التي يتقدم بها المغرب، 
 الكبرى تعمل في المغرب، خاصة في قطاعات البناء واألشغال حيث أن العديد من الشرآات الترآية

  .العمومية
  

ومن جهته، يطمح إعالن أآادير إلى وضع إطار قانوني مناسب يستجيب لمتطلبات العولمة 
ولإلشارة، فقد تم التوقيع على هذا االتفاق في . ويسمح بتكثيف المبادالت التجارية بين الدول الموقعة

 ليبدأ العمل به في شتنبر 2006تم المصادقة عليه من طرف المغرب إال في يونيو  ولم ت2004فبراير 
فعكس االتفاقات األخرى . ويعزى تأخير دخول هذا االتفاق حيز التنفيذ إلى القطاع الفالحي. 2006

ن الموقعة مع االتحاد األوروبي وترآيا، ينص اتفاق أآادير على التحرير الفوري للمواد الفالحية، في حي
أن الجانب المغربي يصر على أن إعفاء المواد الفالحية من الحقوق الجمرآية يجب أن يكون لفائدة الدول 

  .التي تعتبر مستوردا صافيا لهذه المواد
  

وإضافة إلى آثاره اإليجابية في تقوية استقطاب الدول األعضاء لالستثمارات الخارجية، سيدعم 
 المنشأ مما سيسمح للمقاوالت المغربية بتوسيع مجال استيراد بعض إعالن أآادير التراآم القطري لقواعد

إال أن . عناصر اإلنتاج آالخيوط واألثواب دون أن يؤثر ذلك على حق ولوجها لألسواق األوروبية
فمبدأ التراآم القطري لقواعد . االستفادة من مجموع قواعد المنشأ يظل رهينا بموافقة اللجنة األوروبية

لمغرب وترآيا في ظل اتفاقية التبادل الحر ظل معلقا لفترة طويلة نتيجة تأخر اللجنة األوروبية المنشأ بين ا
  . في اعتماد البروتوآول الرابع التفاق التبادل الحر مع ترآيا

  
. وعموما، يظل تحقيق االندماج اإلقليمي لدول جنوب المتوسط رهين إرادة سياسية قوية للتعاون

 إلى إلغاء الحقوق الجمرآية، القضاء على الحواجز غير الجمرآية والعوائق آما يتطلب أيضا، إضافة
المرتبطة بالبنيات األساسية للنقل وتحسين اإلطار المعلوماتي الخاص باألفضليات التجارية التي يتضمنها 

  .االتفاق وإقامة آليات تغطية المخاطر الخاصة باألسواق المعنية
     

  ليمي للمغربمسار االندماج غير اإلق. 2.3
  

موازاة مع انفتاحه على محيطه اإلقليمي، عمد المغرب إلى تعزيز اندماجه في االقتصاد العالمي 
ولم تدخل االتفاقية حيز . 2004 يونيو 15من خالل إبرام اتفاقية للتبادل الحر مع الواليات المتحدة في 

جال الضرورية لكي تتمم عملية التوفيق  جراء منح السلطات المغربية اآل2006التطبيق إال في فاتح يناير 
  .بين تشريعاتها وأحكام االتفاقية

  
ويوفر هذا االتفاق فرصا جديدة للصادرات المغربية في القطاعات التي تعتمد على آثرة اليد 
العاملة، آالنسيج والمالبس واإللكترونيات وقطع غيار السيارات، إضافة إلى قطاع الصناعات الفالحية 

وتبقى استفادة المغرب من اآلثار اإليجابية لالتفاق على قطاع النسيج رهينة بقدرته على . حريوالصيد الب
  .تطوير قطاع مندمج قادر على جلب االستثمارات الخارجية
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وفيما يخص الميدان الفالحي، يتضمن جدول إلغاء الحقوق الجمرآية المنصوص عليه في االتفاقية 
زراعة الورود، الخضر والفواآه ( ألمريكية بالنسبة لبعض المواد الفالحية إمكانية الولوج الفوري للسوق ا

، وهي مواد يتوفر فيها المغرب على امتياز مقارن، مما سيدعم )الطرية، معلبات الزيتون وزيت الزيتون 
ح وينص االتفاق على فتح السوق المغربية أمام القم. فرص بيع المنتجات المغربية داخل السوق األمريكية

إال أن هذه الفرص ال يمكن . الطري األمريكي مع الخضوع لنظام الحصص المطبق على القمح األوروبي
.  بعض العراقيل التي تحول دون ولوج السوق األمريكيةةاستغاللها إال إذا تجاوز المصدرون المغارب

تها للمعايير الصحية التي فالمقاوالت المغربية مطالبة بإعادة الهيكلة وإعادة التأهيل حتى تستجيب منتوجا
  .تفرضها القوانين األمريكية

  
وعلى صعيد آخر، يعتبر تعزيز العالقات التجارية مع دول الجنوب من بين االهتمامات 
. االقتصادية للمغرب الذي يهدف إلى إعادة التوازن لعالقاته مع الدول الصناعية، خاصة االتحاد األوروبي

ثقافي بين المغرب والعديد من دول إفريقيا جنوب الصحراء، تتجلى أهمية فعالوة على القرب الجغرافي وال
التموقع الجديد للمغرب في القارة اإلفريقية في اإلمكانيات االقتصادية التي تتوفر عليها هذه الدول 
والمكاسب المتبادلة التي يمكن أن تنتج عن التعاون الثنائي حول العديد من القضايا الحيوية آالهجرة 

  .لتجارة واالستثماروا
  

وتنبعث أهمية ولوج المغرب لألسواق اإلفريقية من سياق يتميز بتطور االقتصاديات اإلفريقية 
.  االتحاد األوروبيوتعرض بعض قطاعات التصدير في المغرب لضغوط تنافسية، خاصة داخل أسواق

منتوجاتها حسب حاجيات هذه وستستفيد المقاوالت المغربية من السوق اإلفريقية إذا استطاعت أن تكيف 
السوق مع مراعاة القدرة الشرائية للمستهلكين األفارقة، وهو ما يحتم نهج إستراتيجية تصديرية تعتمد على 
التكاليف، مما سيؤدي إلى اإلنتاج الكمي لمواد ذات جودة متوسطة أو ضعيفة، خاصة على مستوى قطاع 

ت الصين هذه اإلستراتيجية في األسواق اإلفريقية وقد اعتمد. النسيج ومنتوجات االستهالك اليومي
  .واستفادت منها صادراتها بشكل آبير

  
 وبمشارآة فعالة في المبادرة الجديدة للتنمية في أفريقيا، سيدعم المغرب مكانته التجارية في 

ثي األطراف فقد تلعب بالدنا دورا مهما من خالل مساهمتها في إستراتيجية التعاون الثال. السوق اإلفريقية
الذي يتمثل في جمع اإلعتمادات المالية لتمويل مشاريع البنى التحتية في إفريقيا وتكليف منعشين مغاربة 

وتتضح معالم هذه المقاربة في الخطاب الرسمي ). مكاتب دراسات، مقاوالت الهندسة المدنية(بإنجازها 
ر التعاون الثالثي مع دول إفريقيا جنوب الفرنسي واإلسباني والمغربي الذي عبر عن إرادة صريحة لتطوي

  .الصحراء، خاصة في الميادين ذات األولوية، آالفالحة والصحة والماء
  

  الدروس المستخلصة: المعطى االقتصادي الدولي الجديد. 4
  

 عددا من المخاطر التي قد تؤثر 2007 و2006تبين توقعات تطور االقتصاد العالمي خالل سنتي 
ويتعلق األمر أوال . قتصاد الوطني في غياب اإلجراءات السياسية واالقتصادية المالئمةسلبا على أداء اال

فالمغرب آمستورد للنفط يعاني من االرتفاع . بارتفاع أسعار النفط ومدى تأثرها باألوضاع الجيوسياسية
وفي . ت الوطنيةالقياسي لفاتورة النفط، مما يؤثر على استقرار األسعار وعلى تنافسية التكاليف للمقاوال

ظل هذه الظروف، يتعين على المغرب تعميق البحث لتنويع مصادر الطاقة واستغالل الفرص المتاحة في 
  .هذا الميدان على الصعيد اإلقليمي
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 لمواجهة التضخم، سيؤدي ارتفاع ة وفي سياق تضييق السياسات النقدية في أهم الدول الصناعي
 إلى ارتفاع آلفة الدين الخارجي للمغرب وإلى صعوبة وصوله إلى معدالت الفائدة في السوق العالمية

وجراء ذلك، فالمغرب مطالب باالستفادة من . مصادر التمويل العالمية، خاصة سوق سندات االقتراض
  .فرص التمويل اإلمتيازي مع العمل على تحسين مستوى تنقيطه

  
لة الحديثة وتثمين آفاءة العنصر  ورغم اإلنجازات التي حققها المغرب في مجاالت بناء الدو

. البشري وخلق اقتصاد متنوع، فإن بالدنا الزالت غير مستعدة لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين
فعلى غرار العديد من الدول، يواجه المغرب تحوالت آبيرة تفرض على المجتمع المغربي ضرورة 

  .يش محتملالتكيف مع المعطيات الدولية الجديدة لتفادي أي تهم
  

فالمغرب مطالب بمواجهة ثالث تطورات آبرى قد تؤدي مجتمعة إلى زعزعة نموذجه التنموي 
فالعالم . ويتعلق األمر بسرعة االبتكارات التكنولوجية وانتشار العولمة وسرعة التحول الديمغرافي. الحالي

التقنيات الحديثة لإلعالم يعيش حقبة االبتكارات التكنولوجية بشكل غير مسبق، يهيمن عليها انتشار 
ويوفر هذا التطور اإليجابي منافع جديدة ويحسن جودة المنتجات مع المساهمة في تخفيض . واالتصال
وقد يكون انتشار هذه الموجة التكنولوجية محطة مهمة لنمو االقتصاد الوطني شريطة أن يستطيع .األسعار

خالل تحسين جودة تكوين الساآنة ودعم إعادة التكيف بمرونة واالستفادة بسرعة من هذا التطور من 
  .تجديد المقاوالت وتحديث وإعادة هيكلة عدد من قطاعات النشاط التقليدي

  
ومن جهة أخرى، تمارس العولمة الموسومة ببروز دول جديدة على الساحة االقتصادية العالمية 

اع الصناعي من األنشطة ذات اليد فتحول القط. ضغوطا قوية على المغرب من أجل القيام بتغييرات هيكلية
العاملة المكثفة نحو األنشطة ذات القيمة المضافة قد يعاني من االختراق الصيني ألسواق معولمة للسلع  

  .التي تعتمد على تكنولوجيا بسيطة أو متوسطة
  

 وقد يستطيع المغرب مواجهة تحديات المنافسة الدولية إذا نجح في اندماجه اإلقليمي وفي تحسين
فقد تمنح العولمة للمغرب فرصة االندماج في التجارة الدولية من . قدرته على جلب االستثمارات الخارجية

 ةخالل تقسيم مراحل إنتاج السلع الصناعية والخدماتية، مما يشكل عنصرا قويا لتطوير آليات مردودي
  .وجودة المقاوالت المغربية في إطار شبكات المبادالت الثالثية األطراف

  
وتفيد التجارب التي مرت منها الدول الصاعدة في أوروبا وآسيا أن استقطاب االستثمارات 
. الخارجية المباشرة يرتكز على مستوى التحرير االقتصادي أآثر من اعتماده على قوة النمو االقتصادي

لمواد التي حيث سمح التقسيم الدولي لمسلسل اإلنتاج لبعض الدول الصاعدة من آسب مكانتها في أسواق ا
فبتشجيعه على اختصاصها في مراحل اإلنتاج . يتزايد عليها الطلب العالمي وذات مكاسب إنتاجية مهمة

التي تتوفر فيها على االمتياز المقارن، أدى تقسيم مراحل اإلنتاج إلى خلق تكامالت اقتصادية حقيقية 
  . خصوصا مع االقتصاديات المتقدمة

  
وسطية، تتجلى هذه التكامالت في العديد من القطاعات، خاصة وعلى مستوى المنطقة األورومت

فبالنسبة لقطاع النسيج، يشكل إنشاء منطقة أورومتوسطية أآثر سالسة وفعالية . قطاعي النسيج والخدمات
فرصة مهمة للمغرب إلبراز جودة منتجاته النسيجية ومالءمتها مع متطلبات الشهرة، آما سيدعم تفعيل 

ول اتفاقيات التبادل الحربين دول جنوب المتوسط حيز التنفيذ االمتيازات المقارنة التي قاعدة المنشأ ودخ
ويخلق ترحيل األنشطة الخدماتية للمقاوالت األوروبية فرصا مهمة . تتوفرعليها بالدنا في هذا القطاع

مة المضافة بالنسبة لالتحاد األوروبي وللمغرب من خالل تحقيق أرباح تنافسية في القطاعات ذات القي
  .القوية والتي ال تعتمد المنافسة الدولية فيها على عوامل اإلنتاج فقط
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فقد يكون . وتجدر اإلشارة إلى محدودية االنفتاح المبني فقط على التخصص العمودي لإلنتاج
لالستثمارات الخارجية المباشرة نتائج متواضعة خاصة بالنسبة للدول التي ال تتوفر على القدرات 

ولكي يكون لالستثمارات الخارجية المباشرة انعكاسات إيجابية على . رية المتالك التقنيات الحديثةالضرو
النمو االقتصادي لبالدنا، فالمغرب مطالب بتكثيف الجهود على مستوى تعليم وتكوين اليد العاملة حسب 

 في هذا المجال من خالل األوروبي أن يساهم المتطلبات الصناعية والموارد المتوفرة، آما يمكن لالتحاد
  .المساعدات التقنية والمالية

  
فمعدل نمو الساآنة . ويتوجب على المغرب أيضا أن يواجه مشكل التحول الديمغرافي السريع

وسيجعل هذا المعطى %. 2,5في حين يزداد نمو الساآنة النشيطة بـ % 1,7اإلجمالية ال يتعدى حاليا 
 سنة، حيث سيتحمل السكان 25 و20فترة تتراوح ما بين الجديد المغرب في وضعية خاصة خالل 

  .النشيطون أعباء عدد محدود من غير النشيطين نظرا النخفاض آل من معدل الوالدة وارتفاع أمل الحياة
  

 وسيلعب هذا المكسب الديمغرافي دورا أساسيا في النمو على المدى الطويل إذا تم استغالله من 
فسيساعد على إعادة توزيع نفقات التعليم من أجل القضاء على األمية . غربطرف النظام اإلنتاجي في الم

فستساهم قوة العمل المتزايدة والمكونة بشكل جيد من تسهيل . وتحسين جودة ومردودية النظام التعليمي
 إعادة توزيع الرأسمال الضروري لالستفادة من إيجابية االنفتاح والرفع من ادخار األسر، مما سيؤدي إلى

  .تحسين االستثمار
  

إال أنه يجب التنبيه إلى أن وصول فئة األشخاص في سن النشاط إلى سوق الشغل سيتزامن مع 
أصعب مرحلة تنافسية ستعرفها اآللية اإلنتاجية الوطنية في إطار االنفتاح التجاري المقرر في اتفاقيات 

. ي وترآيا والدول المتوسطية األخرىالتبادل الحر التي وقع عليها المغرب، خاصة مع االتحاد األوروب
فسوق الشغل المغربية تتعرض منذ اآلن لضغوطات تمس الشباب، خاصة في المدن ولدى حاملي 

  . الشهادات
  

فالمغرب مطالب بالحفاظ على . فكل واحدة من هذه التحوالت تحمل بين طياتها إيجابيات وسلبيات
ستفادة من إيجابيات المعطيات الجديدة ودرء أخطار نموذجه التنموي باعتماده التدابير الضرورية لال

وفي هذا اإلطار واعتمادا على طموحات المغرب الكبيرة والمشروعة المرتكزة على ما تتوفر . سلبياتها
عليه بالدنا من إمكانيات مهمة، يتوجب علينا أن نحقق نموا قويا ومستداما ونقلص من جميع النفقات غير 

تنا الخارجية واستدراك النقص الحاصل في مجال التنمية البشرية واالندماج بكل المنتجة لتحسين تنافسي
  .قوة في االقتصاد العالمي واقتصاد المعرفة

  
ومن أجل تحقيق هذه األهداف وتقوية قدرات االقتصاد الوطني ليتماشى مع هذه التحوالت، 

 وتيرة اإلصالحات الهيكلية فالمغرب مطالب، باإلضافة إلى نهج سياسة مختلطة فعالة، إلى تسريع
الضرورية لتحرير النشاط اإلنتاجي وتحقيق مكاسب إنتاجية وإعادة توجيه النفقات العمومية نحو 

  .القطاعات التي تدعم النمو مثل البحث العلمي والتعليم العالي والتربية وتقوية البنى التحتية
  

إمكانية التوفيق بين ) انمارك، السويد، آندافنلندا، الد(وتوضح التجارب التي تم التطرق إليها سابقا 
التحدير االقتصادي والتطورات التكنولوجية من جهة، والحفاظ على تضامن اجتماعي قوي من جهة 

وذلك في سياق يتميز باختالل أسواق السلع والخدمات وشدة المنافسة الدولية نتيجة التحرير . أخرى
وقد طورت هذه الدول نموذجا اجتماعيا . يا، خاصة في آسياالتجاري وبروز اقتصاديات جديدة قوية تجار

  :منصفا وفعاال يعتمد على الخصائص التالية 
  



 33

فرقاء اجتماعيون أقوياء ومنظمون، حتى على الصعيد المحلي، ومندمجون بقوة في السياسات  
 . للقانوناالقتصادية يتفاوضون حول آل مكونات العقد االجتماعي، باستثناء بعض التدخالت النادرة

أنظمة اجتماعية تحمي المواطنين من خالل اعتماد تمويلها أساسا على الضرائب، مما يخفف من  
  .المساهمة االجتماعية وآلفة العمل

وتنحصر الفوارق .  التكنولوجي، باعتباره أداة لتحسين مستوى العيشةاستعداد آبير للتغيير، خاص 
تدريجي للضرائب وأهمية حصة الخدمات االجتماعية في االجتماعية في حدود ضيقة نتيجة االرتفاع ال

 .العائد المتاح الخام لألسر ومجانية الصحة والتعليم بكل مستوياته
أهمية عمليات خلق مناصب الشغل والقضاء على مناصب أخرى غير منتجة اعتمادا على انتشار  

مقاوالت الكبرى أو المقاوالت سياسات الشغل الفعالة وعلى تشجيع االبتكار والتجديد سواء من طرف ال
 .الصغرى والمتوسطة

  
 وآندا نتائج مرضية نتيجة إصالح ناجع للمالية العمومية من خالل ةفقد حققت الدول االسكندينافي

آما سمح التحكم اإلرادي في المالية . تقليص النفقات العمومية غير المنتجة والرفع من إنتاجية اإلدارات
وسمحت هذه .  تكيف اقتصادياتها بشكل يضمن لها نموا قويا على المدى الطويلالعمومية لهذه الدول بأن

السياسة الفعالة أيضا بالرفع من نفقات البحث والتنمية ووجهت آلية اإلنتاج نحو التقنيات الحديثة لإلعالم 
  .واالتصال، مما يدعم التنافسية االقتصادية ويستجيب لمتطلبات العولمة

  
ب الدولية الناجحة، فالمغرب مطالب باإلسراع في إنجاز اإلصالحات واعتمادا على التجار

ويشكل نهج سياسات إلنعاش الشغل وتطوير اقتصاد المعرفة . الهيكلية ودعم مجهودات تحديث اقتصاده
وإصالح نظام الميزانية أساس هذه اإلصالحات من أجل تحقيق طموحاتنا في الميدان االجتماعي 

  .العالمي وتحقيق التنمية المستدامةواالندماج في االقتصاد 
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 إنجازات االقتصاد الوطني:  الجزء الثاني
 

 استغالل وتحليل معطيات النظام الجديد للمحاسبة علىترتكز المقاربة المعتمدة في هذا الجزء 
يث  من ح2005حصيلة إنجازات االقتصاد الوطني لسنة  من جهة، وعلى 1998الوطنية لسنة األساس 

 من  للمغربةالخارجيوالوضعية النمو االقتصادي واألنشطة القطاعية وعناصر الطلب وتمويل االقتصاد 
عبر أهم التنمية البشرية التي تم تحقيقها على مستوى نجازات اإلتم تحليل فضال عن ذلك، . جهة أخرى

  .يات التحتية األساسيةالفقر والتشغيل والصحة والتعليم واالستفادة من البنالمتمثلة في وأبعادها 
  
 وهي التنمية الجهوية من خالل تحليل  للمرة األولى، تم التطرق في هذا الجزء إلى مسألة أساسيةو

 الذي أسفر عن وضع تصنيف للجهات وسمح بتحديد نقاط قوة االقتصادية واالجتماعيةالدينامية الجهوية 
أجل وضع سياسة جهوية مندمجة تعتمد الدروس من  و استنباط العبر من ذلكالهدف. وضعف آل جهة

 . على التنافسية الترابية
 
  مميزات التطور البنيوي لالقتصاد الوطني. 1
  

التطور البنيوي للنشاط االقتصادي من إبراز ) 1998سنة أساس ( الحسابات القومية الجديدة مكنت
 ومن جهة أخرى إعادة ، حيث شملت التغيرات المدرجة من جهة تكوين بنية األسعار النسبية3الوطني
فعلى أساس هذه المستجدات، أعيد تقييم المجاميع االقتصادية .  بعض المفاهيم والمجال الذي تغطيهتحديد

، ارتفع الناتج الداخلي )1980سنة أساس (فمقارنة مع الحسابات القديمة . على العموم إلى مستويات أعلى
على لمضافة على صعيد القطاعات المنتجة وآذا  مترجما بذلك مستوى أآبر للقيمة ا%11,8الخام بـ 
  .عناصر الطلبمستوى 
  

   اإلنتاج تنويعتطوير جهود . 1.1 
  

ويهدف إلى تحديد مساهمة . في دراسة بنية الجهاز اإلنتاجيي أهمية بالغة التحليل القطاعيكتسي   
 المقاربة بتحديد وتسمح هذه. آل قطاع في اإلنتاج اإلجمالي ودرجة تنوع الجهاز اإلنتاجي الوطني

  .القطاعات ذات القيمة المضافة العالية الموجهة نحو الخارج أو نحو السوق الداخلية
  

  البنية القطاعية للنمو االقتصادي. 1.1.1
  

قوي للنشاط مرآز يشير تحليل البنية القطاعية للناتج الداخلي الخام من خالل المعطيات الجديدة إلى ت
 تعود أساسا إلى أربعة 1998لقيمة المضافة على الصعيد الوطني سنة  من ا%60االقتصادي، حيث أن 

) %18,8(ويتعلق األمر بقطاعات الفالحة والقنص والخدمات الملحقة .  مهمةيد عاملةتشغل قطاعات 
تبقى مساهمة و). %9,6(واإلدارة العمومية والضمان االجتماعي ) %13(والتجارة ) %17,3(والصناعة 

 للتعليم %7,9 لقطاع العقار والكراء والخدمات المقدمة للمقاوالت و%9,4: ودةباقي القطاعات محد
  . لقطاع النقل%4,9 لألنشطة المالية والتأمينات و%5,4والصحة والعمل االجتماعي و

  
مهم من األنشطة اإلنتاجية  وويتبين من خالل ذلك، أن النسيج اإلنتاجي الوطني يزخر بمخزون متنوع

 وهو ما تؤآده دينامية عدد من القطاعات ،النفتاح الذي انخرط فيه االقتصاد الوطنيبالرغم من مسلسل ا
  المضافةةفبالرغم من حصتها الضئيلة في القيم. من حيث مساهمتها في تطوير النشاط االقتصادي الوطني

                                                 
 بعد معالجة الواردات والهوامش التجارية 1998 للجهاز اإلنتاجي على أساس معطيات جدول المدخالت والمخرجات لسنة أنجز التحليل القطاعي 3

  . وهوامش النقل
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القة  من جهة أخرى انط،، عرفت أنشطة البريد واالتصاالت من جهة ونشاط الفنادق والمطاعماإلجمالية
 %1,9فقد تزايدت القيمة المضافة باألسعار الجارية لفرع البريد واالتصاالت والتي ال تمثل سوى . جيدة

 وارتفعت القيمة المضافة لنشاط الفنادق %15,1بلغت  المضافة بوتيرة متسارعة ةمن مجموع القيم
  .2003 و1998 في المتوسط ما بين %5,6والمطاعم بـ 

  
عددا أقل من اليد العاملة ، على باقي االقتصاد، ذات التأثير الضعيف خدماتيةوتشغل هذه القطاعات ال

تتميز اليد العاملة في هذه القطاعات الخدماتية بمستوى تأهيلي و. مقارنة مع القطاع الفالحي والصناعي
  .مرتفع وبوضعية قانونية دائمة

  

اإلنتاج الداخلي حسب مكونات الطلب النهائي 
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الصادرات استهالك األسر استهالك اإلدارات العمومية التكوين اإلمجايل للرأمسال الثابت

مصدر املعطيات : املندوبية السامية للتخطيط

 D02 : صناعة النسيج و اجللد

C00  : الصناعات اإلستخراجية

B05  : الصيد البحري و الزراعات املائية

D03  : صناعات حتويلية أخرى

I01   : النقل

I02   : الربيد و املواصالت

G00 : التجارة 

J00  : النشاطات املالية و التأمينات

D04  : الصناعات الكيماوية و شبه الكيماوية

D23  : تكرير البترول و منتوجات طاقية أخرى

D05  : الصناعات امليكانيكية و احلديدية و اإللكترونية

E00  : الكهرباء و املاء

K00  : العقار، الكراء و اخلدمات املقدمة للمقاوالت

A00  : الفالحة، الصيد و اخلدمات امللحقة

D01  : الصناعات الغذائية و التبغ

H55  : الفنادق و املطاعم 

LMO : اإلدارات العمومية و اإلحتياط اإلجتماعي

F45  : البناء و األشغال العمومية
 

على مستوى بعض فعة مرتوتوضح دراسة العرض اإلنتاجي أن حصة الصادرات من اإلنتاج 
القطاعات التقليدية، منها على الخصوص صناعة النسيج والصناعات االستخراجية وقطاع الصيد 

 من التكنولوجيا الحديثة نحو السوق يعالالمستوى الوعلى العكس، تتجه القطاعات الجديدة ذات . البحري
ولعل التوجه الحالي للسياسة .  معتدلةالداخلية وتبقى مساهمتها في جلب العملة الصعبة لالقتصاد المغربي

المتبعة من طرف المغرب في مجال تحرير وإنعاش التقنيات الحديثة لإلعالم واالتصال سيجعل من هذه 
  .القطاعات محرآا مهما للصادرات وبالتالي للنمو االقتصادي

  
  المرتفعةالقطاعات ذات القيمة المضافة . 2.1.1

  
 من هذا اإلنتاج يخص %57 القيمة المضافة واالستهالك الوسيط أن يبين تحليل توزيع اإلنتاج بين  
غير أن هذا التوزيع على الصعيد الكلي يخفي بعض الفوارق .  منه للمكون الثاني%43و  األولالمكون

بين القطاعات، حيث تبين بنية تكاليف اإلنتاج أهمية حصة القيمة المضافة من اإلنتاج بالنسبة لفروع 
والخدمات المالية ) %89,1(والبريد واالتصاالت ) %92,7(ء والخدمات المقدمة للمقاوالت العقار والكرا

 نظرا للطابع المستقر لهذه ،وعموما). %67,2(والماء والكهرباء ) %75(والتجارة ) %79,9(والتأمينات 
  . النمو االقتصاديب في التقليص من تذبذرئيسياالقطاعات، فإنها تلعب دورا 
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القيمة املضافة اإلستهالك الوسيط
مصدر املعطيات : املندوبية السامية للتخطيط

K00  : العقار، الكراء و اخلدمات املقدمة للمقاوالتتقسيم اإلنتاج بني القيمة املضافة و اإلستهالك الوسيط حسب فروع النشاط اإلقتصادي 

I02   : الربيد و املواصالت

J00  : النشاطات املالية و التأمينات

LMO : اإلدارات العمومية و اإلحتياط اإلجتماعي

G00 : التجارة 

E00  : الكهرباء و املاء

A00  : الفالحة، الصيد و اخلدمات امللحقة

B05  : الصيد البحري و الزراعات املائية

C00  : الصناعات اإلستخراجية

I01   : النقل

H55  : الفنادق و املطاعم 

D05  : الصناعات امليكانيكية و احلديدية و اإللكترونية

F45  : البناء و األشغال العمومية

D02 : صناعة النسيج و اجللد

D03  : صناعات حتويلية أخرى

D04  : الصناعات الكيماوية و شبه الكيماوية

D23  : تكرير البترول و منتوجات طاقية أخرى

  D01  : الصناعات الغذائية و التبغ
 

لقيمة المضافة بالنسبة لقطاعات الصناعة والبناء واألشغال العمومية، فتبقى ضعيفة أما حصص ا
  . نظرا ألهمية االستهالك الوسيط في هذه القطاعات%30,2نسبة إلى اإلنتاج بمعدل متوسط يبلغ 

   
  استخدامات اإلنتاج مرآز ت. 2.1

  
 على مستوى ،ومية الجديدة المستخرجة من الحسابات الق،يمكن تحديد مصادر النمو االقتصادي  

  .  في النمو االقتصاديهاماتلعب دورا  ويبدو أن الصادرات لم. الطلب الداخلي بالخصوص
  

  الطلب الداخليبفضل تعزيز النمو االقتصادي أساسا . 1.2.1
  

من  متوسط حصته  يمثل االستهالك النهائي لألسر المحرك األساسي للنمو االقتصادي، حيث بلغ  
 1,9 إلى 2003-1998 وارتفعت مساهمته المتوسطة في النمو خالل الفترة %59خلي الحقيقي الناتج الدا

في األجور ونتائج الحوار االجتماعي في مختلف القطاعات الزيادة وقد تزداد هذه المساهمة بفضل . نقطة
  .خاصة على مستوى اإلدارات العمومية

  
والفالحة ) %27,1(صة الصناعات الغذائية وتتميز البنية القطاعية الستهالك األسر بأهمية ح  

أما النفقات ). %7,4(والعقار والكراء والخدمات المقدمة للمقاوالت ) %7,6(وخدمات النقل ) 16,5%(
المخصصة للصحة والتعليم والعالجات األساسية، فتبقى دون المستوى المطلوب لتلبية حاجيات األسر 

 بذلها بهدفالسلطات العمومية التي يجب على همية الجهود  على أيدل ذلكو. وضمان الرخاء االجتماعي
  . ستهالكتنوع اإلتغيير هذه البنية لصالح 
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بنية اإلستهالك النهائي لألسر حسب فروع النشاط اإلقتصادي
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مصدر املعطيات : املندوبية السامية للتخطيط

D01  : الصناعات الغذائية و التبغ

A00  : الفالحة، الصيد و اخلدمات امللحقة

I01   : النقل

K00  : العقار، الكراء و اخلدمات املقدمة للمقاوالت

D02 : صناعة النسيج و اجللد

LMO : اإلدارات العمومية و اإلحتياط اإلجتماعي

H55  : الفنادق و املطاعم 

D03  : صناعات حتويلية أخرى

D23  : تكرير البترول و منتوجات طاقية أخرى

D04  : الصناعات الكيماوية و شبه الكيماوية

D05  : الصناعات امليكانيكية و احلديدية و اإللكترونية

E00  : الكهرباء و املاء

I02   : الربيد و املواصالت

G00 : التجارة

B05  : الصيد البحري و الزراعات املائية

J00  : النشاطات املالية و التأمينات

F45  : البناء و األشغال العمومية

C00  : الصناعات اإلستخراجية

 
 حسب ،%19وبالنسبة للتكوين الخام للرأسمال الثابت، فقد أعيد تقييمه إلى مستوى أعلى بنسبة 

ستثمارات غير المادية  ارتباطا مع توسيع مجاالته لتشمل عددا من االالوطنية،النظام الجديد للمحاسبة 
، )، الدراسات، الهندسة، األعمال األدبية والفنية، اإلشهار،البحث واالستغالل المعدنيربرامج الكمبيوت(

ويشكل التكوين . 1998 نقطة من الناتج الداخلي الخام سنة 3,8سمح بتحسين معدل االستثمار بـ وهو ما 
.  من الناتج الداخلي الخام%25داخلي بحصة متوسطة تبلغ الخام للرأسمال الثابت المكون الثاني للطلب ال

ويفسر ذلك بإلغاء الحقوق . 2003-1998 نقطة خالل الفترة 1,5مساهمته في النمو االقتصادي بلغ وت
 المراآز إحداثالجمرآية على سلع التجهيز المستوردة من االتحاد األوروبي وتراجع أسعار الفائدة و

 ....االستثمارات الخارجية المباشرة،الجهوية لالستثمار وتطور 
 

لالستثمارات في فرع البناء مرآزا ويظهر التوزيع القطاعي للتكوين الخام للرأسمال الثابت ت
انطالق الورشات  إعطاء الدولة وقد استفاد هذا الفرع من. 1998سنة ) %49,9(واألشغال العمومية 
 من التكوين الخام %40,6 في الفروع الصناعية ويمثل االستثمار.  واإلسكانالكبرى للبنية التحتية

 على %6,1 و%3,4االستثمار في األنشطة الفالحية والخدمات ، في حين اليتعدى للرأسمال الثابت
  . م من اليد العاملةبعدد هاتتميز هذه األنشطة بمستوى متواضع من الرأسمال وو .التوالي
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بنية التكوين اإلمجايل للرأمسال الثابت حسب فروع النشاط اإلقتصادي
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مصدر  املعطيات : املندوبية السامية للتخطيط
 

  
-1998م للرأسمال الثابت أساسا خالل الفترة المؤسساتي، يعود التكوين الخاالتصنيف وحسب   

دون (أما اإلدارات العمومية . %33,4 متبوعة باألسر بـ %53,5 إلى الشرآات غير المالية بـ 2003
  .%12,4 بـ فقد ساهمت في هذا االستثمار) احتساب المقاوالت والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية

   
  ل دينامية على الصعيد الدولياعات أقبقطرآز الصادرات مت. 2.2.1

  
االرتفاع نحو ، تمت إعادة تقييم صادرات السلع والخدمات الوطنيةحسب النظام الجديد للمحاسبة   

 وارتفعت في 2003 و1998 من الناتج الداخلي الخام ما بين %27,7فقد شكلت . 1998 سنة %54بـ 
طة من الناتج الداخلي الخام متقدمة على  نق2,1 مساهمتها متوسط ذلك بلغوب.  سنويا%7,5المتوسط بـ 

  .باقي مكونات الطلب
  

بشكل  لم يكن مفيدا ،غير أن االنفتاح المتزايد لالقتصاد الوطني، من خالل اتفاقيات التبادل الحر  
. رآز القوي في قطاعات أقل دينامية في التجارة الدوليةموتفسر هذه الوضعية بالت.  للتجارة الخارجيةآاف

والصناعات ) %10,9(والصناعات الكيميائية ) %35,9(مر بقطاع صناعات النسيج والجلد ويتعلق األ
وتتجه الصادرات في معظمها نحو أسواق تقليدية ). %7,4(ستخراجية اإلوالصناعات ) %10,2(الغذائية 

  .خاصة االتحاد األوروبي
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بنية الصادرات حسب فروع النشاط اإلقتصادي
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" البريد واالتصاالت"و" النقل" قطاعات  مهمة لصادرات ديناميةم تسجيلتوفضال عن ذلك، 
 %8,5 إلى %5,8التي انتقلت حصصها على التوالي من " العقار والكراء والخدمات المقدمة للمقاوالت"و

، مستفيدة من انتعاش 2003 و1998 سنتي بينما  %5,8 إلى %2,9 ومن %3,1 إلى %1,4ومن 
مخطط في إطار أساسيا الذي يعتبر محورا ) Offshoring(القطاع السياحي وترحيل الخدمات

  ).Plan émergence(اإلستراتيجية الصناعية الجديدة
  

  املة الع اليدإنتاجية. 3.1
    
تختلف إنتاجية العمل حسب قطاعات اإلنتاج، فهي مرتفعة في فرع الماء والكهرباء واألنشطة   

أنشطة البريد الخدمات المقدمة للمقاوالت و/الكراء/المالية والتأمينات والصناعات االستخراجية والعقار
غير أنها تبقى معتدلة بالنسبة للصناعات الغذائية والتبغ . واالتصاالت والصناعات التحويلية األخرى

وتكرير النفط وباقي منتجات الطاقة والصيد البحري وتربية السمك والنقل وآذا الصناعات الكيميائية 
  .والشبه الكيميائية وضعيفة في باقي فروع النشاط االقتصادي
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مصدر املعطيات : املندوبية السامية للتخطيط
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D01  : الصناعات الغذائية و التبغ
  

     2005إنجازات االقتصاد الوطني لسنة . 2
  

بعد دراسة أهم مميزات االقتصاد الوطني، يبين تحليل التطورات الظرفية أن االقتصاد الوطني   
على مستوى جيدة قدرة آبيرة على التكيف وامتصاص األزمات محققا نتائج ن  ع2005سنة أبان 

حات المعتمدة، آان نمو الناتج الداخلي الخام فبفضل اإلصال. التوازنات الماآرواقتصادية األساسية
آما تحسن معدل االستثمار . اإلجمالي باألسعار الثابتة موجبا رغم تراجع الناتج الداخلي الخام الفالحي

 26 لتبلغ 2005  وعرفت االستثمارات الخارجية المباشرة تزايدا ملحوظا سنة،2004مقارنة مع سنة 
ومن جهة أخرى، . ت الخارجية، فقد عرف رصيد الحساب الجاري فائضاوبالنسبة للمبادال. مليار درهم

 رغم الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار %1ساهم نهج سياسة نقدية مالئمة في احتواء معدل التضخم في 
  .النفط

  

منو الناتج الداخلي اإلمجايل باألسعار الثابثة 
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  ألنشطة غير الفالحية بفضل دينامية اتعزيز النمو االقتصادي. 1.2
  

لي بارتفاع أسعار النفط ورآود الظرفية االقتصادية وضع تميز على الصعيد الدوظل في   
، األوروبية والمنافسة المحتدمة من طرف الصين على مستوى األسواق الدولية للنسيج واأللبسة

 سنة %1,7 معدل نمو بلغ الناتج الداخلي الخامبالظروف المناخية الصعبة على الصعيد الوطني، سجل و
 الذي سجل نتائج سلبية الفالحيألنشطة االقتصادية باستثناء القطاع  بفضل المساهمة الموجبة لكل ا2005

 وهي سنة 2005 سنة %5,2أما الناتج الداخلي الخام غير الفالحي، فقد ارتفع بـ . 2004مقارنة مع سنة 
تميزت بمساهمة أعلى لقطاعات المعادن والطاقة والبناء واألشغال العمومية والسياحة واالتصاالت في 

القيمة ت  ارتفعحيثولم تكن األنشطة غير التسويقية في منأى عن هذا التوجه، . القتصاديالنشاط ا
مساهمتها في النمو زيادة ، مما أدى إلى 2004 سنة %2,9 مقابل %5,1المضافة لإلدارات العمومية بـ 

  .2005 نقطة سنة 0,9 إلى 2004 نقطة سنة 0,5االقتصادي من 
  

تطور القيمة املضافة ملكونات القطاع الثاين باألسعار الثابتة
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  نات القطاع األولتغيرات متباينة لمكو. 1.1.2
  

   المناخية الصعبة الظروف تراجع المحصول الزراعي بسبب
  

وات سنال مقارنة مع %32 بـ  المطريةالتساقطاتضعف  ب2005-2004تميز الموسم الفالحي   
 مليون قنطار، 742,فقد بلغ المحصول الزراعي خالل هذا الموسم . عادية، مما أثر سلبا على المردوديةال

تقلصت بذلك القيمة المضافة للقطاع األول بنسبة و.  مقارنة مع الموسم السابق 50,3%لغبأي بانخفاض 
فيما  %23,4هذا الوضع، ارتفع حجم الواردات اإلجمالية للحبوب بـ ظل وفي . 20054 سنة 17,7%

  .  فقط، نظرا لتراجع األسعار الدولية%4,5قيمتها بـ ارتفعت 
  

 اتخذت ، حيثلقطاع الفالحياصلت السلطات العمومية دعمها لوتجاوز اآلثار السلبية للجفاف، ول  
 ماليير درهم وشمل 3آلفته بلغت مجموعة من التدابير لصالح القطاع تهم أساسا وضع برنامج عمل 

تشجيع برامج استبدال الزراعات بتكلفة الديون المترتبة عليهم و من الفالحين الصغار من 100.000إعفاء 
  . ماليير درهم4

                                                 
  .%12,5-وتوقعات مديرية الدراسات والتوقعات المالية ) 2006عند يناير  (%15,4-: آانت توقعات المندوبية السامية للتخطيط 4
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   ألنشطة تربية الماشية والصيد البحري جيدةجنتائ
  

لمواسم ل، حيث استفاد من اآلثار اإليجابية 2005لم يتأثر نشاط تربية الماشية بالجفاف سنة   
إلغاء الحقوق والرسوم (الفالحية السابقة ومن جهود السلطات العمومية في مجال التموين من علف الماشية 

 وتحمل أعباء نقل الشعير نحو الجهات األآثر 2005 بين ماي ودجنبر الجمرآية على الشعير المستورد ما
  .وآذا برامج الحماية والحفاظ على القطيع) تعرضا للجفاف

  
ستمر قطاع الصيد البحري في االستفادة من االهتمام الخاص الذي توليه له السلطات العمومية او  

تغالل الموارد البحرية وتحسين خدمات الموانئ خاصة عن طريق إرساء البنية التحتية األساسية وعقلنة اس
األخطبوط صيد تحسن حيث هذه اإلستراتيجية نشاط الصيد البحري دعمت وقد . وتشجيع االستثمارات

ليسجل نموا بعد سنتين ) 2004 من حيث القيمة مقارنة مع سنة %76+ من حيث الحجم و69%(+
  . متتاليتين من التراجع

  
  الثانيأداء جيد للقطاع . 2.1.2

  
 مقابل 2005 سنة %6 فقد ارتفعت قيمته المضافة بـ .عرف نشاط القطاع الثاني دينامية متميزة  

 الدينامية وقد جاء هذا التحسن نتيجة.  نقطة1,8، مساهما في نمو الناتج الداخلي الخام بـ 2004 سنة 4,9%
تعثر أداء القطاع الصناعي مقابل، بال. لقطاعات الطاقة والمعادن والبناء واألشغال العموميةالمتواصلة 
 بسبب تراجع نشاط صناعات النسيج والجلد وتراجع وتيرة نمو إنتاج الصناعات 2005خالل سنة 

  .الغذائية
  

  قطاع الطاقةة بدينامية ملحوظ
  

 لتسجل تسارعا ملموسا مقارنة مع 2005 سنة %18,3ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الطاقة بـ   
 نقطة 0,9 إلى 2004 نقطة سنة 0,5نتقلت بذلك مساهمته في النمو االقتصادي من وا .السنوات السابقة

 سنة %49,4عن تعزيز نشاط تكرير النفط، حيث ارتفعت قيمته المضافة بـ  ونتج هذا التطور. 2005سنة 
من طرف المكتب ء الكهرباارتفعت مبيعات وموازاة مع ذلك . 2004 سنة %37 بعد تزايد بـ 2005

استهالك مختلف ارتفع آما .  خالل السنة السابقة%7,1 مقابل 2005 سنة %8,2للكهرباء بمعدل الوطني 
ارتفع ، فيما 2004 سنة %6,4 بعد 2005 سنة %7,1كهرباء ذي التوتر العالي والمتوسط بـ للالقطاعات 

  .2004 سنة %10,4 بعد %13,3 التوتر الضعيف بـ ياستهالك الكهرباء ذ
  

   المعدنيظرفية جيدة للقطاع
  
تعزيز الطلب الخارجي بلقطاع المعدني، ارتباطا ل بظرفية استثنائية جيدة 2005تميزت سنة    

، 2004 سنة %9,5 مقابل %5,2ا بـ ارتفاعسجلت بذلك القيمة المضافة للقطاع و. خاصة الفوسفاط الخام
 0,1حددت في صادي  في النمو االقتتهمساهمإال أن  .%7,5نظرا لتحسن نشاط استخراج الفوسفاط بـ 

  .2004 نقطة سنة 0,2 مقابل 2005نقطة سنة 
  

تحسن الطلب على الفوسفاط بفضل  مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط تمكنتمن جهة أخرى، و  
ومن حيث القيمة، . %13,2 من الفوسفاط للسنة الثانية على التوالي بـ اومشتقاته من تطوير صادراته
ارتفاع األسعار العالمية، مما بفعل  2004 سنة %5,8 بعد ارتفاع بـ %22تزايدت صادرات الفوسفاط بـ 

 %16,5لغ  مليار درهم، أي بتزايد ب16,2أدى إلى رفع رقم المعامالت عند التصدير للمجموعة إلى 
لتعزيز هذه الدينامية، و. وقد ترجم ذلك أهمية نهج سياسة تثمين الموارد المحلية. 2004مقارنة مع سنة 
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 إبرام اتفاقيات جديدة بين مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ومستثمرين من البرازيل 2005عرفت سنة 
  .بناء مصانع جديدة بالجرف األصفر لصناعة الحامض الفوسفوري واألسمدةلوالهند 

  
  تباطؤ النشاط الصناعي

  
 2003 سنة %3,7عرفت وتيرة تزايد القيمة المضافة لقطاع الصناعة تراجعا باألسعار الثابتة من   

، بسبب وضع دولي تميز بنمو اقتصادي محدود في منطقة 2005 سنة %2,6 و2004 سنة %3إلى 
وعلى الصعيد . باالتفاق المتعدد األليافسيوية نظرا لنهاية العمل اآلاألورو واحتدام المنافسة خاصة 

بذلك مساهمته في النمو  واستقرت .الداخلي، تأثر القطاع بتراجع اإلنتاج الفالحي وارتفاع أسعار النفط
وتفسر هذه الوضعية بتباطؤ وتيرة نمو .  نقطة0,5 أي 2004سنة  المسجل مستوىال نفس  فياالقتصادي

لصعوبات من جراء ا 2005 سنة %2,4 إلى 2004 سنة %5,3إنتاج الصناعات الغذائية التي انتقلت من 
 صناعات قطاع النسيج عرفتتها، ومن جه. من المدخالت ومنافسة المنتجات المستوردةزويد في الت

 سنة %0,4 بعد انخفاض بـ %2,1، حيث سجل الرقم االستداللي إلنتاجها تراجعا بـ تدهوراوالجلد 
2004.  

  
أما الصناعات الكيميائية والشبه الكيميائية، فقد تأثرت بتباطؤ الطلب الخارجي لبعض مشتقات   

وعلى العكس، . 2005 سنة %2,9 إلى 2004 سنة %3,5الفوسفاط، حيث تراجعت وتيرة نموها من 
تعززت وتيرة نمو الصناعات الحديدية والميكانيكية والكهربائية واإللكترونية بفضل تدعيم الطلب 

  .2004 سنة %1,9 مقابل 2005 سنة %3,4ارتفع الرقم االستداللي إلنتاجها بـ وهكذا،  .الداخلي
  
   دينامية قطاع البناء واألشغال العموميةةواصلم
  

انطالق المشاريع الضخمة في إطار بفضل قطاع البناء واألشغال العمومية تعزز نشاط   
 والشروع في العمل ، وتهيئة المناطق السياحية، وتسريع أشغال البنيات التحتية، الجديدةاإلستراتيجية

 %5,9بـ لهذا القطاع  القيمة المضافة وارتفعت. "مدن بدون صفيح"ببرنامج السكن االجتماعي وبرنامج 
 وحدة سكنية اجتماعية على شكل 113.000 إنتاج أآثر من 2005عرفت سنة و .2004 سنة %3,5مقابل 

تعميم قروض اهم في ذلك وقد س.  أسرة31.500بقع مجهزة ومساآن جاهزة إضافة إلى إعادة البناء لفائدة 
موازاة مع ذلك، انخفضت و. تخفيض أسعار الفائدة وتمديد مدة القروضوالسكن على مستوى آافة األبناك 

تكلفة السكن االقتصادي بفضل اإلعفاءات الضريبية من جهة وجهود المتعاملين في الميدان لرفع اإلنتاج 
  .من جهة أخرى

  
 أيضا باستمرار أشغال بناء ميناء طنجة المتوسطي ورفع وتيرة إنجاز برنامج 2005وتميزت سنة   

 هذه السنة آذلكوعرفت .  آيلومتر611 مسارا في حدود 2005الطرق السيارة الذي بلغ عند نهاية سنة 
والتي تشكل مشروعا بنيويا )  آلم550(الشطر النهائي ألشغال الطريق المتوسطية بين طنجة والسعيدية 

آما انطلقت مشاريع ضخمة أخرى منها الخطوط السككية الرابطة بين تاوريرت . لتنمية الجهة الشمالية
 االستقبال ألهم مطارات المملكة من أجل قدرةطني الثاني للطرق القروية وتوسيع ور والبرنامج الوظوالنا

  .مصاحبة تحرير قطاع النقل الجوي
  

  خدماتتعزيز نمو قطاع ال. 3.1.2
  

 2004 سنة %5,3 مقابل %4,7 نسبة 2005بلغ معدل النمو الحقيقي للخدمات التسويقية سنة   
ويعزى هذا التطور إلى انتعاش قطاعات . اإلجماليقتصادي  نقطة في النمو اال1,8 حوالي بتساهمحيث 

 تطور أآبر لوال تباطؤ تسجيلوآان من الممكن . نشاط قطاع االتصاالتلالنقل والسياحة والتوسع المستمر 



 44

بسبب اآلثار السلبية الناجمة عن  )2004 سنة %7,2 مقابل 2005 سنة %4,6(نشاط التجارة الداخلية 
  .النشاط الفالحيراجع ت
  

 أهم مؤشرات النشاط السياحي تحسنا ملحوظا بفضل المجهودات المبذولة من طرف  أيضاسجلتو  
 ليصل إلى %6,7عدد السياح بـ ارتفع وهكذا، . 2010السلطات العمومية والمهنيين في إطار إستراتيجية 

ما سمح بتحسن ، م%15,6بـ  بالفنادق المصنفة وتزايدت الليالي السياحية، 2005 مليون سائح سنة 5,8
) %25+(وإسبانيا ) %18,9+(فرنسا آويفسر هذا التطور بانتعاش أهم األسواق .  نقط4الملء بـ نسبة 

استفاد القطاع السياحي  وقد ).%51,7(+وخاصة انجلترا التي سجلت أحسن أداء ) %25,1+(وبلجيكا 
ة تحرير النقل الطرقي ، خاص2005من إنجازات قطاع النقل بفضل برنامج اإلصالحات المعتمدة سنة 

خطوط جديدة في اتجاه إحداث تعزز النقل الجوي بوقد . للسلع والنقل الجوي وإعادة تنظيم قطاع الموانئ
 سنة %19,4وهكذا ارتفعت حرآة النقل الجوي للمسافرين بـ .  خطوط داخليةإحداثأوروبا وأفريقيا و

أما النقل السككي للسلع والمسافرين، . مسافر مليون 9,2 خالل السنة السابقة لتبلغ %14,8 مقابل 2005
  . على التوالي%13,5 و%6,7فقد سجل ارتفاعا بـ 

  
تحسن أداء فرع التقنيات الحديثة لإلعالم، ئيا نتيجة وعلى مستوى قطاع االتصاالت، فقد تعزز جز  

 %17جمالي بـ ين في هذا المجال، حيث ارتفع رقم معامالتهما اإلتعاملالشرآتين الوهو ما تؤآده نتائج 
وقد ساهمت . %131,8+ بـ واإلنترنت %32,4+ بـ عدد المنخرطين في الهاتف النقالارتفع  و2005سنة 

 سنة %7,1 إلى 2004 سنة %4,8هذه التطورات في تسريع نمو القيمة المضافة للنقل واالتصاالت من 
 نقطة سنة 0,5 إلى 2004 نقطة سنة 0,3 وانتقال مساهمتها في النمو االقتصادي الحقيقي من 2005
2005 .  

  

تطور القيمة املضافة ملكونات القطاع الثالث باألسعار التابثة
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النقل و املواصالت

 
 
 
 

   الطلب الداخليمكوناتتغيرات متباينة ل. 2.2
  

. 2004 سنة مقارنة معاستمر الطلب الداخلي في دعم نمو االقتصاد الوطني لكن بمساهمة أقل   
وهكذا، عرف استهالك األسر اعتداال، في حين تزايد استهالك اإلدارات العمومية بشكل سريع ارتباطا مع 

  .2004أما المقاوالت، فقد واصلت مجهوداتها للتجهيز لكن بوتيرة أقل من سنة ". انطالقة"عملية 
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مسامهة عناصر الطلب يف النمو اإلقتصادي اإلمسي
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مصدر  المعطيات : المندوبية السامية للتخطيط
(*) دون إحتساب تجارة المنطقة الحرة

 
  

  تباطؤ استهالك األسر. 1.2.2
  

، حيث تحسن 2005شكل الطلب الداخلي النهائي المحرك األساسي للنمو االقتصادي سنة   
 نظرا النخفاض الدخل في الوسط ، وذلك2004 سنة %9,3 بعد %3,1 : استهالك األسر لكن بوتيرة أقل

 غير ينلكـسته للماألداء الجيد وقد خفف. القروي والتأثير السلبي للظرفية غير المشجعة لسوق الشغل
وبالنسبة لباقي مكونات الطلب . المقيمين وتحويالت المغاربة القاطنين بالخارج من حدة هذا التباطؤ

.2004 سنة %5,6 مقابل 2005 سنة %8,8تزايدا بـ الداخلي، فقد سجل استهالك اإلدارات العمومية 
    

  

تطور اإلستهالك اإلمسي لإلدارات العمومية، و األجور، و النفقات من السلع و اخلدمات 
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  الستثمارتواصل دينامية ا 2.2.2
   

. %6,4 دينامية متواصلة، حيث ارتفعت واردات سلع التجهيز بـ 2005عرف االستثمار سنة   
ا آم .المقاوالتإنشاء دينامية وويدخل ذلك في إطار تأهيل الجهاز اإلنتاجي وتوسيع الطاقات اإلنتاجية 

 %8,5 بعد 2005 سنة %6,1 مليار درهم بـ 115,7بلغ حوالي تزايد التكوين الخام للرأسمال الثابت الذي 
وبلغ بذلك معدل .  نقطة1,5 إلى تين من نقطاالسميوانتقلت مساهمته في النمو االقتصادي . 2004سنة 

إنجاز فضل مواصلة وقد تعزز ذلك ب. الفارطة خالل السنة %24,6 عوض 2005 سنة %25,3االستثمار 
مختلف برامج البنيات التحتية األساسية وتأهيل الجهاز اإلنتاجي الوطني وتراجع أسعار الفائدة وإلغاء 

ومن جهتها، سجلت المقتنيات من . التجهيز من االتحاد األوروبيمواد الحقوق الجمرآية عند استيراد 
 آما تزايد التكوين الخام .%5 ارتفاعا بـ )ابت من التكوين الخام للرأسمال الث%52,5(المعدات واألدوات 

فع حصة هذا القطاع في ترتل، 2005 سنة %8,1للرأسمال الثابت في قطاع البناء واألشغال العمومية بـ 
  .%43,9التكوين الخام للرأسمال الثابت اإلجمالي إلى 
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املاشية و إعداد التراب و الغرس معدل األستثمار (السلم على اليسار)
مصدر  املعطيات : املندوبية السامية للتخطيط

 
  

  تمويل االقتصاد. 3.2
  

توى القطاع المالي إلى تدفقات متباينة أدى تطور مختلف مجاميع االقتصاد الحقيقي على مس
 2004 عند متم سنة %9,8 مقابل %14,8بـ M 1، ارتفع المجمع النقدي وهكذا. التمويلآليات لمختلف 

وبذلك، ارتفعت السيولة اإلجمالية %. 7,5متجاوزا بذلك الحد األقصى المحدد من طرف بنك المغرب في 
  . 2004سنة % 8,2 مقابل %12,8لالقتصاد بمعدل 

  
  استمرار فائض السيولة واالدخار المالي السائل. 1.3.2

  
تميزت باستمرار فائض السيولة وباعتدال الطلب الداخلي، واصل البنك مالية في إطار ظرفية 

تمويل بهدف توفير  تبنيه لسياسة نقدية ترمي إلى امتصاص سيولة األبناك 2005المرآزي خالل سنة 
لذا آانت تدخالت بنك المغرب في السوق النقدية . ة آافية لالدخارمردودي اقتصادي مالئم مع ضمان

). %3,25( بين األبناك حول المعدل الرئيسي لبنك المغرب المعمول بهاستقرار معدل الفائدة  تهدف إلى
المقدمة وقد تجسدت هذه التدخالت بعمليات سحب السيولة في معظم أوقات السنة من خالل التسهيالت 

 مليار درهم آمعدل يومي وآذا من خالل التسبيقات ذات 1,7 ساعة التي مكنت من سحب 24إليداع لمدة ل
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. تجاوز النقص المؤقت لمواردهاباألمد القصير والممنوحة في إطار السوق النقدية والتي تسمح لألبناك 
 سنة %2,38 بدل 2005خالل سنة  %2,78 ونتيجة لذلك، استقر متوسط معدل الفائدة ما بين البنوك في

2004.  
 

معدل السيولة العامة لإلقتصــاد  (*)
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مصدر  املعطيات : املندوبية السامية للتخطيط و بنك املغــرب

(*) (M3 + جممعات التوظيفات السائلة) بالنسبة للناتج الداخلي اإلمجايل
 

  
% 2,9مقابل % 8,5نظرا ألهمية تدفقات المداخيل الخارجية، ارتفع االدخار الوطني الخام بـ و

ما مكن وهو من الناتج الداخلي الخام، % 28,4ر الوطني إلى معدل االدخا مما أدى إلى رفع 2004سنة 
قدرة تمويلية وصلت توفير  ومن 2004سنة % 107,7بعد % 109,4من تغطية آـافة نفقات االستثمار بـ 

  .من الناتج الداخلي الخام% 2,4إلى 
  

، فإن 2004 مليار درهم سنة 56 مليار درهم عوض 109,5 ورغم ارتفاع االدخار المالي إلى
التي حظيت باهتمام ، فباستثناء اإلصدارات الجديدة ألسهم الشرآات. بنيته لم تطرأ عليها تغييرات ملحوظة

 مليار 24,8 مليار درهم بارتفاع قدره 36,4 حيث قدر مبلغ االآتتابات اإلضافية في الوآالء غير الماليين
من % 52، تبقى الموجودات السائلة وتوظيفات األجل القصير مهيمنة على 2004درهم مقارنة مع سنة 

أما فيما يخص توظيفات األجل المتوسط، فقد ارتفعت  .مجموع االدخار المحصل من طرف القطاع المالي
حيث أن هذه التوظيفات ، إال أن هذا التحسن يظل معتدال. 2004سنة % 36,6بعد تراجع بـ % 69,3ـ ب

  . من التكوين الخام للرأسمال الثابت% 49المتوسطة األجل ال تغطي سوى 

بنيـــة الإلدخار املايل
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املوجودات السائلة التوظيفات ألجل قصري
أوراق مؤسسات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة ادخارات مالية أخرى

مصدر  املعطيات :  بنك املغــرب
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  ارتفاع ملحوظ لقروض العقار واالستثمار . 2.3.2

  
 مليار 279,8ية، منحت األبناك نشاط القطاعات المنتجة، خصوصا غير الفالحواآبة من أجل م

من % 61,1، أي ما يعادل 2004 مليار درهم سنة 247,3 مقابل 2005درهم آقروض لالقتصاد سنة 
           آما سجلت هذه القروض المقدمة لالقتصاد تزايدا. 2004سنة % 55,7الناتج الداخلي الخام بعد 

االرتفاع الذي سجلته قروض العقار وإلى ويعزى هذا التطور إلى . 2004سنة  %7,2بدل % 13,1بـ 
  .التسهيالت الممنوحة في إطار العمليات المالية

  
من مجموع  %20,4 ممثلة 2004سنة  %14,2بعد % 24,7بـ فقد ارتفعت قروض العقار 

وتعود هذه الدينامية في الجزء األآبر منها إلى التدابير . 2004سنة  %18,6القروض الممنوحة مقابل 
فقد تراجعت أسعار فائدة قروض . شروط التمويلمالءمة للحصول على السكن وإلى  المقدمة التشجيعية

انخفاض المردودية في سوق السندات وتراجع الهوامش البنكية بسبب بعد السكن خالل السنتين األخيرتين 
لة  ممث2004سنة % 2,1مقابل % 15 قروض التجهيز بـ تموازاة مع ذلك، ارتفعو. احتدام المنافسة

سجلت فقد أما فيما يخص قروض الخزينة،  .من مجموع القروض الممنوحة من طرف األبناك% 23,3
 ويعزى هذا االرتفاع إلى التراجع الحاصل في خزينة ،2004سنة % 4,3مقابل % 16,4ارتفاعا بـ 

  .المقاوالت العاملة في قطاع المحروقات
  

   الحاجيات  مستوىبنكية دونالتدخالت ال. 3.3.2
  

م تزايد التدخالت البنكية، ظلت حصة القروض المقدمة لالقتصاد من مجموع استخدامات رغ
 نقطة 0,9، في حين سجلت حصتها من مجموع الودائع تراجعا بـ )59(%األبناك شبه مستقرة 

، مما يدل على نقص في استعمال الموارد المحصلة وآذا على التسيير الحذر لألموال رغم %)76,8(
مجموع القروض الممنوحة من طرف األبناك بـ ضمن لقروض المتوسطة والطويلة األجل ارتفاع حصة ا

 تسهيالت في شكلأن النسبة المهمة من هذه القروض ويرجع ذلك إلى %. 42,7 نقطة لتصل إلى 3,9
وإذا آانت الوساطة البنكية قد حافظت إلى حد ما على نفس البنية فيما يخص تحصيل . على المدى القصير

خار وتوزيع القروض، فإن الهامش الكلي لهذه الوساطة البنكية قد سجل انخفاضا في ظل احتدام االد
عزى وي. 2004سنة % 3,97مقابل % 3,74 نقطة أساس ليصل إلى 23المنافسة وتراجع أسعار الفائدة بـ 

الموارد  نقطة أساس ومتوسط آلفة 31تراجع متوسط معدل إيرادات االستخدامات بـ إلى هذا االنخفاض 
  . نقط أساس8بـ 

  
  انتعاش التمويل المباشر لالقتصاد بالرغم من محدوديته. 4.3.2

  
 36,2 ما يناهز 2005إضافة إلى التمويل البنكي، بلغت مجموع تدفقات التمويل المباشر سنة 

في وقد أدى ذلك إلى رفع حصة التمويل المباشر . 2004 مرة المبلغ المحصل سنة 4,2مليار درهم، أي 
وترجم بارتفاع حصته من التمويل % 38,2إلى % 26,5مجموع تدفقات التمويل الداخلي لالقتصاد من 

 طلبأما فيما يخص التمويل عبر ال. 5%54 نقطة لتصل إلى 13,7الكلي للمقاوالت واألشخاص الذاتيين بـ 
آما  %15بـ  انخفاضا 2005إلصدارات الخصوصية سنة لالعمومي لالدخار، فقد سجل الحجم اإلجمالي 

التكوين الخام للرأسمال الثابت على في  االدخار الوطني وآذا فيتراجعت حصة هذا النوع من التمويل 
 العمومي طلبوقد شمل تراجع التمويل عبر ال%. 8,8إلى % 11,1ومن % 7,9إلى % 10,1التوالي من 

 %79,4سندات الرأسمال بـ التمويل عبر إصدارات انخفض فقد . لالدخار سندات الرأسمال وسندات الدين

                                                 
  .قاوالت واألشخاص الذاتيين يساوي مجموع محفظات سندات االقتراض وإصدارات األسهمالتمويل المباشر للم 5
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 آما عرفت إصدارات سندات الدين تراجعا بـ .%99,4بسبب تراجع اإلسهامات عبر منح السندات بـ 
  .%120على العكس، سجلت االآتتابات النقدية للشرآات المسعرة قفزة نوعية بـ و%. 43,1

  
  تمويل الخزينة العامة . 5.3.2

  
يد ديونها، رفعت الخزينة العامة من حجم السندات من أجل تغطية حاجتها إلى التمويل وتسد

وقد %. 6,7، بارتفاع قدره 2004 مليار سنة 75 مليار درهم مقابل 80 لتبلغ ر المناقصةالمصدرة عب
% 53,1و %45,2 بتراجع سندات األجل القصير والمتوسط بـ 2005تميزت عملية الخزينة خالل سنة 

من المبلغ اإلجمالي المقبول من طرف % 68,6ألجل الطويل في حين مثلت حصة سندات ا، على التوالي
 يندرجو. بالنسبة لسندات األجل القصير% 15,3بالنسبة لسندات األجل المتوسط و% 16,1الخزينة مقابل 

التقليل من مخاطر  من أجل  متوسط مدة الدينفي إطار إستراتيجية تمديدتفضيل الخزينة لألجل الطويل 
  .م تخفيض آلفة الدينثن تراجع معدالت الفائدة ومن التمويل واالستفادة م

  
 نقطة 34موازاة مع ما سبق ذآره، عرف متوسط معدالت الفائدة المرجحة بعض االنخفاض بـ و

 نقطة أساس بالنسبة 53 سنوات 10 نقطة أساس بالنسبة لسندات 32 سنة و15أساس بالنسبة لسندات 
 متوسط معدالت األمد القصير  تراجعفي حين. دات سنتين نقطة أساس بالنسبة لسن22 سنوات و5لسندات 

 نقطة أساس 34معدل المرجح الشامل لجميع السندات المقبولة فقد ارتفع بـ الأما .  نقطة أساس فقط8بـ 
، %69 تضاعفت هذه الحصة لتمثل  إذنظرا ألهمية حصة المدى الطويل في مجموع المبالغ المقبولة

  . توسط والقصير بالنصفحصص المدى المبذلك انخفضت و
 

  المبادالت الخارجية . 4.2
  

 بمواصلة تعزيز الوضعية 2005على مستوى المبادالت التجارية مع الخارج، تميزت سنة 
 من الناتج الداخلي الخام رغم %2,2الخارجية للمغرب عبر تحقيق فائض جاري لميزان األداءات يقدر بـ 

تطور االيجابي بفضل االرتفاع المهم لتحويالت المغاربة القاطنين وتم تحقيق هذا ال. تفاقم العجز التجاري
وبالنسبة للموقع المالي الخارجي، سجلت آل من االستثمارات المباشرة . بالخارج وعائدات السياحة

 ذات الطابع المستقر رواستثمارات المحفظة وباقي االستثمارات وضعية صافية مدينة، غير أن العناص
  .%91,2االلتزامات بـ شكلت غالبية هذه 

  
  المبادالت الجارية. 1.4.2

  
   سعر النفطارتفاعبسبب تجاري  العجزتفاقم ال

  
 رجعوي. 2004ة  سن%11,8 مقابل %12,6 بـ 2005 الخارجية عند نهاية سنة تالمبادالارتفعت 

 وارتفاع هم مليار در182لتصل إلى  %15,2 ارتفاع الواردات بـ  إلىهذا التطور في المبادالت التجارية
 وقد أدت هذه الوضعية إلى تراجع معدل تغطية الصادرات . مليار درهم94,9لتبلغ  %8الصادرات بـ 
الرصيد  لك بذتفاقمو. 2005 سنة %52,2 إلى 2004 سنة %55,7 نقطة منتقال من 3,5للواردات بـ 
هم عجز ميزان ، حيث سا من الناتج الداخلي الخام%19 إلى %15,8ن م منتقال %24,3التجاري بـ 

 %9,6 ودون احتساب مواد الطاقة، تراجع الرصيد التجاري بـ .عجز باألساس في هذا ال%78,6بـ الطاقة 
  . نقطة0,4 سوى بـ  تغطية الصادرات للوارداتلولم يتراجع معدفقط 
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تطور معدل التغطية و عجز امليزان التجاري بالنسبة للناتج الداخلي اإلمجايل   (*)

 
  

، بلغت 2005واعتبارا للعمليات التي تمت في المنطقة الحرة للتصدير بطنجة خالل سنة 
.  مليار درهم184,4 مليار درهم، في حين وصلت الواردات اإلجمالية إلى 99,3 اإلجمالية الصادرات

  .%53,8 من الناتج الداخلي الخام مع معدل تغطية يصل إلى %18,6ونتج عن ذلك عجز تجاري قدر بـ 
  

  تحسن الصادرات بفضل منتجات الفوسفاط والمواد الغذائية
  

وقد نتج هذا التحسن . 2004 سنة %4,8 مقابل %8 بـ 2005ارتفعت الصادرات عند نهاية سنة   
  والمواد الخام) نقطة3,1 (+ وأنصاف المواد) نقطة4,3 (+أساسا عن ارتفاع تصدير المواد الغذائية

قد ساهمت  و.بالنسبة لمواد االستهالك النهائية) نقطة 1,6-(ة فيما آانت المساهمة سلبي)  نقطة2,2(+
)  نقطة2,6 (ومشتقاته في ارتفاع قيمة الصادرات خصوصا قطاع الفوسفاط بعض القطاعات بشكل إيجابي

أما المواد الكهربائية واإللكترونية ).  نقطة2,1(والمواد الغذائية الفالحية )  نقطة2,5(ومنتجات البحر 
  .على التوالي نقطتين -و نقطة 0,5-ومواد النسيج فقد بلغت مساهمتها 

  
بنية الصادرات بالقيمة (* )
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 تحسن  بفضل%16,6 بـ 2005 عند نهاية سنة هومشتقاتفاط وارتفعت قيمة صادرات الفوس
صادرات الفوسفاط والحامض وهكذا، تزايدت . الطلب العالمي وارتفاع األسعار في السوق العالمية

ودون احتساب . لى التوالي ع%3,1 و%20,9 و%23,2 الطبيعية والكيميائية بـ واألسمدةالفوسفوري 
  .2004 سنة %2,8 مقابل %6,4 معدل بـاإلجماليةرات الفوسفاط ومشتقاته، ارتفعت الصاد

  
وبعد سنتين متتاليتين من التراجع بسبب طول فترة الراحة البيولوجية، ارتفعت قيمة صادرات 

وقد . )%47,4 (+ نتيجة ارتفاع صادرات القشريات والرخويات والصدفيات%28,5منتجات البحر بـ 
 ).%15,2+(والسمك المعلب ) %22,6(+والسمك الطري  األخطبوطساهم في هذا االرتفاع تحسن صيد 

بفضل ارتفاع  %23,5وبالنسبة لصادرات المواد الفالحية والمواد الغذائية الفالحية، فقد ارتفعت قيمتها بـ 
تحسن جودة المواد المصدرة  نتيجة %31 والفواآه الطرية والمجمدة بـ %35,6 بـ صادرات الحوامض

صادرات زيت جاوزت قيمة في حين ت.  خالل فصل الصيف المالئمةلمناخيةالظروف االتي استفادت من 
  .)%110,7(+ 2005  تقريبا عند نهاية سنة الضعفالزيتون

  
 تراجع بـ بعد %4,8 بـ 2005تراجعت صادرات المواد الكهربائية واإللكترونية عند نهاية سنة و

رغم ) %0,3-(المكونات اإللكترونية صادرات جمود ويعزى ذلك إلى شبه . 2004 عند نهاية سنة 6,2%
 األسالك ما خفف من تراجعم ،2005 من سنة األخيرة الثالث األشهرانتعاش هذه الصادرات خالل 

 بعد سنة آاملة %7 بـ  آذلكوفيما يخص صادرات النسيج، فقد تراجعت. %12,2 بـ والخيوط الكهربائية
   إلى تراجع صادرات المالبس المنسوجةباألساسيجة وتعزى هذه النت. األليافمن إلغاء االتفاق المتعدد 

وقد تم التخفيف من حدة هذا االنخفاض بفضل التحسن المسجل ). %5,6-(والمالبس الجاهزة ) 11,1%-(
اتفاق شنغاي ( بعد االتفاقات التي تمت على الصعيد العالمي 2005 من سنة األخيرةخالل الثالث أشهر 
  . والجهود المبذولة من طرف المهنيين والدولة)األوروبيبين الصين واالتحاد 

  تأثر الواردات بارتفاع الفاتورة النفطية
  

وتعزى هذه . 2004 سنة %16,1مقابل  %15,2 بـ 2005ارتفعت واردات السلع عند نهاية سنة   
 . نقطة2,3طة وبشكل أقل أنصاف المواد التي بلغت  نق8,4 مساهمة مواد الطاقة التي بلغتالنتيجة إلى 
 نقطة 1,3 نقطة و1,4فقد ساهمت في هذا التطور بـ  ،ستهالآية وااللتجهيز والمواد الغذائيةامواد وبالنسبة ل

  . نقطة على التوالي1,2و
  

بنية الواردات بالقيمة (* )
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 التطور بارتفاع فاتورة هذاويفسر . 2004 سنة %23,8  بعد%50,7وارتفعت فاتورة الطاقة بـ 
 ما بين سنتي %42,4 المستورد من النفط الخام بـ نتيجة ارتفاع متوسط سعر الطن% 70,8 بـ النفط

، لم ترتفع نفطودون احتساب ال. %15,7 إلى ارتفاع الحجم المستورد بـ ، باإلضافة2005 و2004
  .2004 سنة %13 مقابل %10,2 الطاقة سوى بـ مواد تواردا

    
زالت ال و.2005 سنة %9,7 إلى 2004 سنة %19من  أنصاف الموادانخفض تطور استيراد و

 واألشغالتستفيد من الطلب المتزايد للصناعات التحويلية ودينامية قطاع البناء واردات هذه المواد 
 %5,3ارتفاع واردات الحديد والصلب والمواد الكيميائية والبالستيكية بـ  على ذلك يدلآما  العمومية

ت وتيرة نموها من مواد التجهيز، فقد انخفض واردات فيما يخص و. على التوالي%17,9 و%9,5و
 من الواردات %19,7مثلت التي  واردات مواد التجهيز الصناعية وبخصوص. %6,4 إلى 16,5%

وبالنسبة لمواد االستهالك . 2004 سنة %16,2 مقابل 2005 سنة %6,3اإلجمالية، فقد ارتفعت بـ 
مكونات هذا  أهم ي حققته نتيجة النمو الذ2004 سنة %9,9 مقابل %5,2النهائية، فقد ارتفعت وارداتها بـ 

، %4,5 من هذه الفئة قد انخفضت بـ %27وهكذا، فإن واردات مواد النسيج النهائية التي تمثل . القطاع
وعلى . على التوالي %8,6 و%28,8 والتلفاز بـ والراديفيما ارتفعت واردات السيارات السياحية وأجهزة 

أساسا ، 2005 سنة %14,5 إلى 2004 سنة %19من  فقد انتقلت وتيرة نموها ،مستوى المواد الغذائية
  . على التوالي%21,7 و%15,6 و%330,8ارتفاع واردات الشعير والذرة والسكر بـ بسبب 

  
  وتحويالت المغاربة القاطنين بالخارجالسياحة عائدات استمرار تحسن 

  
 ةويالت المغارببذلك تحمتجاوزة ،  مليار درهم41 لتستقر في %17,7 بـ السياحةارتفعت عائدات   

 %8,9 مليار درهم أي بارتفاع يقدر بـ 40,7 والتي بلغت 1999القاطنين بالخارج ألول مرة منذ سنة 
التجاري ومثل آل منهما   من العجز%93,8وقد غطى هذان العنصران حوالي . مقارنة مع السنة الماضية

جاري لميزان األداءات فائضا بـ  سجل رصيد الحساب ال،وإجماال. من الناتج الداخلي الخام %8,9و 9%
  .من الناتج الداخلي الخام 2,2%
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   عمليات رأس المال والعمليات المالية2.4.2
  

  تدعيم االستثمارات والقروض األجنبية الخاصة
  

 14,5بالنسبة لرصيد رأس المال والعمليات المالية، فقد سجل فائضا للسنة الثانية على التوالي بـ 
وتعزى هذه النتيجة أساسا إلى ارتفاع . 2004 مليار درهم سنة 10,4 مقابل 2005مليار درهم سنة 

 مليار درهم في حين لم تتجاوز العمليات المالية للقطاع 16,3العمليات المالية للقطاع الخاص التي بلغت 
ارجية وقد تحقق فائض العمليات المالية بفضل عائدات القروض واالستثمارات الخ.  مليار درهم1,7العام 

 من الناتج %6,2 أي 2004 مليار درهم سنة 15,7 مقابل 2005 مليار درهم سنة 28,3التي بلغت 
  .2001الداخلي الخام، وهو أعلى معدل حققه المغرب بعد المستوى القياسي المسجل سنة 

  
وتتصدر االستثمارات المباشرة قائمة القروض واالستثمارات الخارجية الخاصة حيث بلغت 

وقد وجهت هذه االستثمارات، . 2004 سنة %60,5 من إجمالي العائدات مقابل %92,9والي نسبتها ح
) %11,7(متبوعا بالقطاع السياحي ) %58,9(، نحو قطاع االتصاالت )%74,9(الفرنسية في غالبيتها 

وفيما يخص استثمارات المحفظة والقروض الخاصة، فقد ). %8,7(والصناعة ) %9,1(وقطاع العقار 
وبلغت القروض الخارجية . 2004 سنة %4,5 و%3,5 مقابل %3 و%4,1حصتهما على التوالي بلغت 

 مقارنة مع سنة %79,9 مليار درهم أي بتطور بلغ 14,8 حوالي 2005المعبأة من قبل القطاع العام سنة 
 مليار 1,7م وإذا أخذنا بعين االعتبار عمليات القرض والتسديد، فقد بلغ صافي ما أنفقه القطاع العا. 2004

  . مليار درهم خالل السنة الماضية10,1درهم مقابل 
  

  تدعيم الوضعية المالية الخارجية اإلجمالية. 3.4.2
  

 مليار درهم 172,8وضعية مدينة بـ   عن للمغرباإلجمالية أسفرت الوضعية المالية الخارجية  
 من الناتج الداخلي %34 (2004 مليار درهم سنة 150,7- مقابل ) من الناتج الداخلي الخام37,8%(

 في حين بلغت ، مليار درهم365,2 لتبلغ %15,2وتفسر هذه الوضعية بارتفاع االلتزامات بـ ). الخام
 المباشرة واستثمارات المحفظة وباقي االستثماراتوقد آانت .  مليار درهم192,3 المالية تالموجودا

  .%15,6وجودات من االحتياطات ارتفاعا بـ لماسجلت و في وضعية صافية مدينة، األخرىاالستثمارات 
  

   لالستثمارات المباشرةينة المدةالصافيالوضعية ارتفاع 
  

 %44,8 مليار درهم أي 204,8 لتستقر في %25,4ارتفعت االستثمارات الخارجية المباشرة بـ 
 مليار 26(ة ويفسر هذا االرتفاع من جهة بتحسن تدفق االستثمارات المباشر. من الناتج الداخلي الخام

. األجانبها المستثمرون كلتالتي يم المدرجة بالبورصة و خصوصا تلكاألسهم قيمة بارتفاعو) درهم
.  مليار درهم6,2 لتستقر في %11,9وبالنسبة لالستثمارات المباشرة المغربية بالخارج، فقد ارتفعت بـ 

 مليار درهم 157,8ار درهم مقابل  ملي198,6 بـ ة لالستثمارات مدينةالصافيت الوضعية وهكذا، فقد آان
  .اإلجمالية ة الخارجيةالصافيوضعية  وهو أعلى رصيد مدين لل2004سنة 

  
  ت المحفظةالمدينة الستثماراالوضعية الصافية 

  
 مليار درهم برسم 1,2 مليار درهم منها 19 لتستقر في %34,6ارتفعت استثمارات المحفظة بـ   

.  المدرجة بالبورصةاألسهمتوى ميزان األداءات نتيجة ارتفاع أسعار على مسالمسجلة المعامالت الجديدة 
وضعية  مليار درهم مخلفة 1,2 لتبلغ %8,1وبالنسبة للموجودات من استثمارات المحفظة، فقد تراجعت بـ 

  .2004 مليار درهم سنة 12,8-  مليار درهم مقابل17,8 بـ ة مدينةصافي
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  االستثمارات لباقي نة المديةالصافي الوضعية تراجع
  

ويعد . %1,2 مليار درهم، أي بارتفاع 141,3 6"باقي االستثمارات"ـ  الخاصة لااللتزاماتبلغت   
 من الناتج %25,3 مليار درهم أي 115,9 ليبلغ )%0,5(+هذا التطور نتيجة شبه استقرار الدين العمومي 

ر المقيمين لدى بنك المغرب  وارتفاع ودائع غي)%2,7-( وتراجع قروض القطاع الخاص الداخلي الخام
 تجاريةبناك الاألوآذا لدى )  مليار درهم2,4 أي %35,1(+من العملة الصعبة وبالدرهم القابل للتحويل 

 12,1 لتستقر في %20,5، فقد ارتفعت بـ "باقي االستثمارات"لموجودات من لوبالنسبة . )34,5%(+
غير لفائدة ) بمن فيهم النظام البنكي(مين لمقيمن طرف امليار درهم وذلك بعد تقديم قروض جديدة 

         مليار درهم مقابل129,2 مدينة بـ "باقي االستثمارات" ـوبذلك آانت الوضعية الصافية ل. 7المقيمين
  .2004 مليار درهم سنة 129,6-
  

  ارتفاع الموجودات من االحتياطات
  

 مليار 172,9 إلى لتصل %15,6 بـ ا ارتفاع2005لموجودات من االحتياطات سنة اسجلت و  
ورغم  . مليار درهم168,2 بلغ لت%15,7 بـ األجنبيةدرهم، وهي نتيجة تعزى أساسا إلى ارتفاع العمالت 

 العوامل هيمنة االلتزامات تتميز بفإن بنية، اإلجمالية المالية الخارجية االتي عرفتهعية المدينة ضالو
 من القروض متوسطة %35,1 المباشرة وتثماراتاالس من %56,1 منها ،%91,2 مثلتالمستقرة التي 

 اإلمكانياتوتدل هذه الوضعية على ثقة المستثمرين في االقتصاد الوطني وأهمية . األمدوطويلة 
  .االقتصادية وفرص النمو التي يتوفر عليها

 
 دعم مسلسل التنمية البشرية. 5.2

  
تقدما ملحوظا، خصوصا مع عرف مسلسل التنمية البشرية بالمغرب خالل السنوات األخيرة 

انطالق الورشات الكبرى التي تميزت بتكثيف العمل االجتماعي واالرتفاع المتواصل لحصة ميزانية 
وقد تعزز هذا المسلسل أآثر بانطالق المبادرة الوطنية للتنمية . الدولة الممنوحة للقطاعات االجتماعية
  .البشرية التي تشكل مشروعا وطنيا خالقا

  
 أسفله أساسية من حيث أنها تشترط االستفادة 8 أبعاد التنمية البشرية الممثلة في البيانوتعتبر أهم

من التكوين والخبرات وتعمل على تحسين مردودية العمل وتساهم في دعم وتيرة التنمية االقتصادية 
 عرفته أهم وسيتم تحليل هذه األبعاد بالتفصيل في األجزاء القادمة، حيث أن التحسن الذي. واالجتماعية

المؤشرات يعكس األثر اإليجابي لمختلف السياسات المعتمدة في مجال محاربة الفقر وإنعاش الشغل 
  .والصحة والتعليم وتوسيع االستفادة من البنيات التحتية األساسية

  

                                                 
  .يتعلق األمر بالديون الخارجية للخزينة وبالنظام البنكي المضمون من قبل الدولة والمؤسسات العمومية 6
 مليون 672،6 (Corralوقرض )  مليار درهم1(وسندات االقتراض المحمولة من طرف الشرآة المالية الدولية ) مليار درهمAltadis) 5قرض  7

  ).درهم
  .آلما ابتعد البيان عن المرآز آلما تحسنت مؤشرات التنمية البشرية 8
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   للنفقات االجتماعيةارتفاع ملحوظ.1.5.2
  

ولة في رفع حصة الميزانية بهدف ضمان تمويل أفضل للسياسات االجتماعية، استمرت الد
 من مجموع الميزانية سنة %55 مليار درهم، أي حوالي 67المخصصة للقطاعات االجتماعية لتصل إلى 

، مثلت االعتمادات المقدمة لقطاعات التعليم 2005-1998فخالل الفترة . 2002 سنة %47 مقابل 2005
 للقطاعات االجتماعية، أي ما يعادل  من مجموع االعتمادات المقدمة%9 و%46والصحة على التوالي 

وتترجم هذه التطورات الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الميثاق .  من الميزانية العامة للدولة%5 و21%
  .الوطني للتربية والتكوين ولدعم دينامية إصالح قطاع الصحة
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  لتعليم األساسي ومحاربة األميةمشجعة في مجال انتائج . 2.5.2

 
  ت التعليم األساسيتحسن مؤشرا

  
، ارتفاع مستمر في ميزانية 2001-2000واآب وضع الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 

 مليار 26,4 إلى 19,6 من 2006 و2000فقد انتقلت النفقات اإلجمالية ما بين . وزارة التربية الوطنية
فقد : م التعليم تحسنا ملحوظاونتيجة لذلك عرفت مؤشرات تعمي.  سنويا%8درهم، أي بمعدل ارتفاع بلغ 

 مليون تلميذ 5,8بلغ عدد التالميذ المسجلين في التعليم االبتدائي واإلعدادي والثانوي العمومي والخاص 
 على %2,3، أي بمعدل نمو سنوي يصل إلى 2001-2000 مليون خالل 5,4 مقابل 2005-2004خالل 

 طفال سنة 690.568 التعليم األولي، فقد بلغ أما عدد المسجلين في.  بالنسبة للفتيات%2,9العموم و
  . سنوات5-4بالنسبة للفئة العمرية  %51، بارتفاع بـ 2004-2005

  
 سنة %80,5 سنوات من 6من جهة أخرى، انتقلت نسبة تمدرس األطفال الذين تبلغ أعمارهم 

. تيات بالنسبة للف%87,9 إلى %78 ومن 2005-2004 على العموم خالل %89,6 إلى 2000-2001
 نقطة ما بين 7,9 سنة بـ 11 سنوات و6آما ارتفعت نسبة تمدرس التالميذ الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

 %90,1 إلى %80,6 ومن %92,5 إلى %84,6، منتقلة على العموم من 2005-2004 و2000-2001
 ومن %88,9 إلى %76,7وانتقلت هذه النسبة في الوسط القروي على العموم من . بالنسبة للفتيات

وإجماال، ارتفع عدد التالميذ المسجلين في التعليم االبتدائي العام .  بالنسبة للفتيات%84,2 إلى 70,4%
  . مليون فتاة1,9 مليون من ضمنهم 4,02والخاص إلى 

دادي ( %) تطور المعدل الصافي للتمدرس في التعليمين األساسي و اإلع
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 سنة خالل 14-12وبالنسبة للتعليم اإلعدادي، بلغت نسبة تمدرس التالميذ ذوي الفئة العمرية 
 على التوالي %52,7 و%60,3 بالنسبة للفتيات مقابل %64,3 على العموم و70,6%، 2004-2005
 مليون على الصعيد 1,2أما عدد تالميذ التعليم اإلعدادي الثانوي، فقد ارتفع إلى . 2001-2000سنة 

وفيما يخص التالميذ ذوي الفئة .  ألف فتاة87,4 ألف في الوسط القروي من بينهم 254,4الوطني وإلى 
 على العموم خالل %37,2 سنة، سجلت نسبة تمدرسهم تحسنا ملحوظا، منتقلة من 17-15العمرية 

  . بالنسبة للفتيات%39 إلى %32,2 ومن 2005-2004 خالل %44,3 إلى 2000-2001
  

  مجهودات مهمة لمحاربة األمية ودعم التمدرس
  

 %54,9 مقابل 2004 سنة %43 سنوات 10بلغت نسبة األمية لدى السكان الذين تفوق أعمارهم 
فالنساء هن األآثر عرضة لهذه ).  في الوسط القروي%60,5 في الوسط الحضري و%29,4 (1994سنة 



 57

 بالنسبة للرجال %30,8مقابل )  في الوسط القروي%74,5( منهن أميات %54,7الظاهرة، حيث أن 
  ). في الوسط القروي46%(

  

تطور معدل األمية ( %)

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

19821991199419982004
: - المندوبية السامية للتخطيط مصدر  المعطيات

وزارة التربية الوطنية، و التعليم العالي، و تكوين األطر، و البحث العلمي  -                        
  

برامج محو األمية، حيث بلغ عدد المسجلين ومن أجل معالجة هذه الوضعية، تم إعطاء االنطالقة ل
-2004 خالل 469.206 مستفيد مقابل 655.478 ما يناهز 2006-2005في هذه البرامج خالل الموسم 

 شخص من برامج وزارة التنمية االجتماعية عن 41.566ولقد استفاد في إطار هذه البرامج . 2005
 من 22.453ي الذي يستهدف الفتيات والنساء و من البرنامج القطاع19.103طريق التعاون الوطني و

  .البرنامج العام الذي يهدف إلى محو األمية لباقي الفئات االجتماعية
  

 إلى 2005-2004 خالل 146.837وانتقل عدد المستفيدين من التربية غير النظامية من 
  . مسجلون في برنامج الدعم المدرسي133.515، منهم 2006-2005 خالل 167.809

  
  لخدمات الصحيةلتحسن ملموس . 3.5.2

   
وتطلب ذلك تعبئة . بذلت الدولة مجهودات من أجل توسيع الخدمات الصحية وتحسين جودتها

ونتيجة لذلك، سجلت أهم مؤشرات الصحة .  من الناتج الداخلي الخام%5,2موارد مالية بلغت حوالي 
وموازاة مع ذلك، تحسن . ساسيةتحسنا ملحوظا، خصوصا على مستوى التأطير والبنيات الصحية األ

 2.226 مقابل 2004 شخص سنة 1.782معدل التأطير الطبي بشكل ملحوظ ليصل إلى طبيب واحد لكل 
 شخص خالل 1.115آما تحسنت نسبة الممرضين حيث بلغت ممرض واحد لكل . 2001شخص سنة 

  . 2004سنة 
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تطور عدد السكان بالنسبة لكل طبيب (عام + خاص)
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                          -  وزارة الصحة
 

ففي إطار تأهيل المؤسسات . وقد صاحب هذه التغيرات تطور في البنيات التحتية الصحية
ومن جهة .  مصحة عمومية16 مستشفى إقليميا بخدمات المستعجالت وتحديث 40الصحية، تم تجهيز 

 وحدة سنة 2.510 سنويا ليصل إلى %3,8أخرى، ارتفع عدد مؤسسات العالجات الصحية األساسية بـ 
آما ارتفع عدد .  شخص11.909 شخص إلى 13.998 وتقلص عدد السكان لكل مؤسسة من 2004

 إلى 25.778 وحدة، وانتقل بذلك عدد األسرة في المستشفيات من 125 إلى 109المستشفيات من 
  .2004 سنة 26.136
  

تطور عدد السكان بالنسبة لمؤسسات العالج الطبي الضروري 
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 1000 لكل 57أما بالنسبة لمعدلي وفيات األطفال والرضع، فقد عرفا تراجعا على التوالي من 
. 1000 لكل 7 رضيع إلى 1000 لكل 20 ومن 2004 سنة 1000 لكل 40 إلى 1992-1988طفل سنة 

ويعزى هذا االنخفاض إلى متابعة حمالت التلقيح حيث وصلت نسبة تلقيح األطفال ضد األمراض الستة 
وفيما يخص الصحة اإلنجابية، فقد انتقل معدل استعمال وسائل منع . 2004-2003سنة % 89الفتاآة إلى 
سنة % 63سبة المساعدة عند الوالدة إلى آما بلغت ن. 2003سنة % 63 إلى 1998سنة % 59الحمل من 

غير أن هناك فرقا آبيرا بين الوسطين الحضري والقروي، . 1998سنة % 43 مقابل 2003-2004
 وتهم 2004-2003 والدة سنة 100.000 وفاة لكل 227: وتبقى نسبة وفيات األمهات جد مرتفعة 

 ). في الوسط الحضري187 وفاة مقابل267(بالخصوص الوسط القروي 
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  %10معدل بطالة أقل من . 4.5.2
  

 91.000:  من إحداث مناصب شغل آافية 2005لم يسمح النمو االقتصادي المتواضع خالل سنة 
وتعزى هذه الوضعية إلى النتائج السلبية التي سجلها . 2004 سنة 338.000منصب شغل فقط مقابل 

 وإلى فقدان 2004 سنة 118.000 منصب شغل مقابل 8.000القطاع الفالحي الذي لم يوفر سوى 
في حين، عرف معدل .  منصب31.000 منصب شغل في القطاع الصناعي مقابل إحداث 22.000

على % 6,6و% 1,9(التشغيل تحسنا ملموسا خصوصا في قطاعي الخدمات والبناء واألشغـال العموميـة 
من مجموع % 68,5ويبقى قطاع الخدمات أهم موفر لمناصب الشغل، حيث بلغت حصته ). التوالي

  .مناصب الشغل المحدثة
ني  مساهمة القطاعات في إحداث مناصب الشغل على الصعيد الوط
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القطاع األوـلي  اني  القطاع الـث القطاع الثاـلث 

:  المندوبية السامية للتخطيط مصدر  المعطيات
 

 
وقد هم هذا . %11 نقطة ليصل إلى 0,2ونتيجة لذلك، سجل ارتفاع طفيف في معدل البطالة بـ 

، في حين عرف معدل  )2004سنة % 3,2 مقابل 2005 سنة %3,6(االرتفاع باألساس الساآنة القروية 
وذلك ارتباطا  ) 2004 سنة 18,4 مقابــل 2005سنـة % 18,3(البطالة في الوسط الحضري شبه جمود 

وتراجع معدل البطالة خالل النصف األول من سنة . مع تعزيز نمو الناتج الداخلي الخام غير الفالحي
خالل الدورة الثانية وذلك بفضل الدينامية الجديدة التي يعرفها  %7,7إلى  %9,8 منتقال من 2006

ات التحتية األساسية، إعادة تموقع مختلف القطاعات المنتجة الورشات الكبرى للبني(االقتصاد الوطني 
آما تم إحداث مناصب شغل جديدة في قطاع البناء واألشغال ). وتحسين محيط االستثمار والمقاولة

 %8,4(والفالحة والغابات والصيد البحـري )  منصب شغل105.000 أي حوالي %15,7(+العمومية 
إال ).  منصب شغل 119.000أي حوالي على % 3,4(لخدمات وا)  منصب شغل 380.000أي حوالي 

والشباب ) %17,1(خصوصا لدى النسـاء ) %13(أن معدل البطالة في الوسط الحضري يبقى مرتفعا 
ومن أجل إنعاش سوق الشغل، تم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات والبرامج ). %17,7(حاملي الشهادات 

  ).أنظر الجزء الثالث(
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تطور معدل البطالة على الصعيد الوطني  (%) 
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   باألساس ظاهرة قرويةالذي يظل جع معدل الفقر ترا. 5.5.2
  

أثرت النتائج االقتصادية والمالية المسجلة خالل السنوات األخيرة بشكل آبير على تحسن الدخل 
 درهم، مما أدى إلى انخفاض 16.123 ليصل إلى 2004 و1998ما بين % 25الفردي الذي ارتفع بـ 

 تحت عتبة الفقروهو 2004يون مغربي يعيشون خالل سنة  مل4,3ورغم ذلك ال زال حوالي . معدل الفقر
ويخفي هذا . 1994 نقطة مقارنة مع سنة 2,3وقد انخفض هذا المعدل بـ .  من الساآنة%14,2ما يمثل 

 في الوسط %22 في الوسط الحضري و%7,9 : المعدل تفاوتا آبيرا بين الوسطين الحضري والقروي
  .القروي
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، الذي تم احتسابه بالنسبة ICDH(9(ؤشر الجماعي للتنمية البشرية وفضال عن ذلك، يبين الم

 جماعة سجلت 203 و%52 جماعة أقل من 627لمجموع الجماعات والمراآز الحضرية، أن مؤشر 
 في 627 مقابل%52 جماعات فقط مؤشرا أقل من 4ففي الوسط الحضري، سجلت %. 67مؤشرا يفوق 

ومن جهته، يبين المؤشر الجماعي للتنمية %. 67نسبا تفوق  جماعة 18الوسط القروي حيث عرف مؤشر 
 لديها مؤشر أقل من 220 جماعة قروية، 1.298للجماعات القروية أن من بين  ) ICDS (10االجتماعية

  %.70 جماعة لديها مؤشر يفوق 176 و%52 و%23 جماعة مؤشرا يتراوح ما بين 646وسجلت  23%
  

                                                 
  )من خالل النفقات السنوية المتوسطة(معدل وفيات األطفال ومستوى التعليم ومستوى المعيشة : مؤشر مرآب محدد من خالل ثالث عناصر 9

  . االستفادة من الماء الصالح للشرب ومن الكهرباء ومن الطرق:  مكونات3ثمؤشر محدد من خالل ثال 10
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  دعم األنشطة المدرة للدخل. 6.5.2
  

ساهمت اإلستراتيجية الجديدة لمحاربة الفقر في إنجاز المشاريع االجتماعية واألنشطة المدرة 
ولعب تطوير هذه األنشطة دورا مهما في مجال تنشيط مسلسل التنمية . للدخل لفائدة الساآنة المعوزة

 القروض آما ساهم الفاعلون الجمعويون، خصوصا عبر. وإشراك السكان في مشاريع التنمية المحلية
الصغرى، بشكل آبير في إنجاز أآبر عدد من المشاريع عن طريق تقديم المساعدة التقنية واإلدارية 

 شخص من القروض الصغرى 631.068 من استفادة 2005ومكنت الجهود المبذولة سنة . والمالية
ن الوسط م% 16 من المستفدين من الوسط الحضري و%35ينحدر( مليار درهم 1,5بغالف مالي قدر بـ 
  ). يعيشون في الوسط القروي%49الشبه الحضري و

  
   واالجتماعيةقتصاديةاال للتنمية  آقاطرةالجهة: البعد الجهوي . 3
  

على واالجتماعية قتصادية االالمؤشرات  لمجموع بالتطور المنسجمللدول ترتبط التنمية المستدامة 
إطار سياسة جهوية مندمجة ترتكز على ومن المفترض أن تندرج هذه التنمية في . المستوى الجهوي

 التي تتوفر عليها واالآراهات واإلمكانياتمعرفة عميقة بالدينامية االقتصادية للجهات ومستوى نموها 
  .التي تعترض نموها

  
   للجهات واالجتماعيةقتصاديةاال المميزات 1.3

  
 إلى النتائج المرجوة في  يمكن أن يؤدي للجهات ال واالجتماعيةقتصاديةاالإن تحليل الدينامية   

، الجهاتتصنيف وهكذا، يجب تجميع آل المؤشرات الجهوية بهدف . حالة اعتماد مقاربة محدودة
وباستعمال طريقة التحليل المرتكزة  .والتعرف على المشاآل والفوارق المحتملة التي يمكن أن تعيق نموها

  .عات متجانسةمجموخمس ، يمكن تقسيم الجهات إلى األساسيةعلى المكونات 
  

  واإلداري النشاط االقتصاديعلى ز آبير اكتراجهات ذات 
  

ما زعير، وه–زمور–سال–تتكون هذه المجموعة من جهتي الدار البيضاء الكبرى والرباط  
 الصناعي اإلنتاجيفجهة الدار البيضاء الكبرى تمثل نواة النظام . أعلى مستوى نموالجهتان التي تحققان 

ر ومكانتها المالية أساسية للجهات المجاورة نظرا ألهمية مينائها المتطوقاطرة بذلك وتشكل في البالد، 
 .والتجارية المتميزة بالمغرب

  
 الصناعي اإلنتاج من %49(رآز بهذه الجهة غالبية النشاط الصناعي بمختلف مكوناته متيو  

 من الصادرات %35,3(ة تحتل مرتبة هامة بالنسبة لحجم الصادرات الصناعي، آما )2004الوطني سنة 
والصناعات الكيميائية والشبه ) %49,3(والمتعلقة أساسا بصناعات النسيج والجلد ) الصناعية الوطنية

ى معدل ق والبنيات التحتية التي تتوفر عليها الجهة، يباإلنتاجية اإلمكانياتورغم  ).%23,9(آيميائية 
هذا عزى وي). عدالت على المستوى الوطني وهو من أضعف الم%19,7(الصادرات الصناعية غير آاف 

 لالستهالك المحلي على الخصوص الصناعي في هذه المنطقة موجه اإلنتاج إلى آون باألساس األمر
  .خصوصا بالنسبة للصناعات الغذائية الفالحية

  
 من %12 الكبرى جعل المدينة تستقطب ءالبيضاإن االنتعاش الصناعي الذي تعرفه منطقة الدار   
 من تراب هذه الجماعة يدخل في دائرة المجال %91,6ن أ، آما 2004 للبالد خالل سنة اإلجماليةنة الساآ

 مقارنة مع المعدل %3,5يؤثر هذا االزدهار الصناعي على نسبة الفقر التي ال تتجاوز و. الحضري
 درهم 14.366( وطنيا األعلىفردي السنوي الذي يعد ل االستهالك امتوسطوآذا على ) %14,2(الوطني 
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 خصوصا األساسيةالخدمات  بشكل آبير من  الكبرىءالبيضاما تستفيد جهة الدار  آ).2004سنة 
وعلى ).  على المستوى الوطني3113 مواطن مقابل 1961طبيب عمومي واحد لكل (العالجات الطبية 

يرتفع هذا المعدل  و،مجموع على الصعيد الوطنيال من %9مستوى التعليم، يمثل تالميذ التعليم االبتدائي 
  . على التوالي%17 و%14إلى  والثانوي التأهيلي العمومي اإلعداديبالنسبة للتعليم 

  
 مع ةمقارن) %19,4(زعير بالنسبة الكبيرة لموظفي الدولة بها –زمور–سال–تتميز جهة الرباط  

نسبة آبيرة مع ) %4,3(توسطا في هذه الجهة م الصناعي اإلنتاجبالمقابل، يبقى . المستوى الوطني
 لهذه الجهة المتميزةإن الوضعية ).  على الصعيد الوطني%13,8 مقابل %35,1(لصناعة النسيج والجلد 

على مستوى التعليم، يمثل عدد ف . بشكل آبيراألساسية تالخدما عاصمة المملكة تجعلها تستفيد من هاضمل
ي في آل من التعليم االبتدائي  على التوال%10 و%10 و%7زعير –زمور–سال–التالميذ في جهة الرباط

 إلى ذلك، تتوفر الجهة على أفضل باإلضافة.  والثانوي التأهيلي الوطنياإلعدادي العموميوالثانوي 
 متوسط آما أن غنى الجهة يظهر في.  مواطن884تغطية صحية عمومية بنسبة طبيب واحد لكل 

  .)%8(ضعف معدل الفقر بالجهة  في و)2004( درهم 10.162بلغ الذي يفردي السنوي لاالستهالك ا
  

) %81,1(زعير آذلك بارتفاع نسبة المجال الحضري بها –زمور–سال–وتتميز جهة الرباط
 من %11,7(وبالنسبة الكبيرة لرخص البناء الممنوحة والتي تعتبر األعلى على المستوى الوطني 

ي أولي مرتبط بالتقلبات المناخية إال أن هذه الجهة تتوفر على نظام إنتاج).  في البالدالرخص الممنوحة
 قنطار في الهكتار وهو رقم أعلى بقليل من 16,6وهو ما يؤثر على محصول الحبوب الذي ال يتجاوز 

  ). قنطار في الهكتار15,1(المعدل الوطني 
  

  جهات يغلب عليها النشاط الفالحي والسياحي
  

وتتميز هذه المجموعة . وزالح–تانسيفت–درعة ومراآش–ماسة-تضم هذه المجموعة جهتي سوس  
ازدهار الصناعات الفالحية الغذائية وانتعاش النشاط و الفالحية المهمة وبثرواتها المعدنية باإلمكانيات
 %5,3الحوز –انسيفتت–درعة ومراآش–ماسة-النشاط الصناعي في جهة سوسشكل وهكذا، . السياحي

ذا النشاط الصناعات الفالحية الغذائية ، ويغلب على ه2004 الصناعي الوطني سنة اإلنتاج من %2,7و
رآز بانتعاش مويفسر هذا الت).  من صادرات الجهتين%61,8 و%93 واإلنتاج من %63,5 و81%(

 إلى ذلك،  باإلضافة.درعة وآذا بأهمية النشاط الفالحي بالجهتين–ماسة–نشاط الصيد البحري بجهة سوس
 وذلك بفضل المناطق الرعوية %12,1 و%14,1ـ تتوفر الجهتان على أعلى نسبة من القطيع الوطني ب

 من الليالي %70إذ حققت آما تعتبر الجهتان أول وجهة سياحية بالمملكة . الشاسعة التي تتوفر عليها
  ).2004 سنة %32,9 و%36,3(السياحية في الفنادق المصنفة على المستوى الوطني 

  
الحوز من استقطاب –تانسيفت–آشدرعة ومرا–ماسة- سوساجهتها، تمكنت تنوع ثرواتوبفضل   

فالجهتان .  ورغم ذلك مازالت المنطقة تعاني من العجز االجتماعي.)%20,8(لبالد انسبة مهمة من ساآنة 
تعرف جهة و .) على التوالي%19,2 و%18,9 (تعرفان مستويات للفقر أعلى من المستوى الوطني

، آما أن ) نسمة3422ومي واحد لكل طبيب عم(درعة عجزا على مستوى التغطية الصحية –ماسة–سوس
  ). درهم6228(الحوز – تانسيفت– في منطقة مراآشاعد ضعيفيفردي السنوي لاالستهالك امتوسط 

  
 –تانسيفت–درعة وجهة مراآش–ماسة–وعلى مستوى التعليم، يمثل عدد التالميذ بجهة سوس  

 اإلعداديتعليم الثانوي  في ال%8 و%11 في التعليم االبتدائي و%11 و%12على التوالي  لحوزا
  . في التعليم الثانوي التأهيلي الوطني%7 و%9العمومي و
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    واالجتماعيقتصادياال الجهات المتوسطة من حيث النمو
  

. تافياللت والجهة الشرقية–بولمان ومكناس–فاسوتطوان –هذه المجموعة من جهات طنجةن تتكو  
 مع باقي جهات المملكة مع تقدم ة متوسط مقارناعي واجتموتتميز هذه المجموعة بمستوى نمو اقتصادي

فقد استفادت هذه الجهة من قربها من أوروبا ومن المجهودات المبذولة على . تطوان–بسيط لجهة طنجة
ذب جديد جة لتصبح قطب كيمستوى التجهيز خصوصا البنيات التحتية للموانئ والتجهيزات اللوجيستي

 من %7,8طوان ت–وهكذا، حققت جهة طنجة.  المنطقة الوسطى للوحدات الصناعية إلى جانبةبالنسب
 على المستوى اسميةسجلت أعلى نسبة قيمة مضافة صناعية و، 2004 الصناعي الوطني سنة اإلنتاج
  ).%40,8(ي نالوط

  
 من الصادرات الصناعية %15تطوان –وباعتبارها قطبا جديدا للتصدير، تحقق جهة طنجة

 من صناعات النسيج والجلد الجهة، من إنتاج %52,6التي تبلغ في المتوسط  الصادرات،وتتكون  .الوطنية
  ). %37,3(والصناعات الكهربائية واإللكترونية ) 41,7%(

  
نتاجي يغلب  إ الوطني وبجهازيالصناع اإلنتاج من %4وتساهم باقي جهات هذه المجموعة بـ 

وتتميز الجهة ). ناعات الفالحية الغذائيةخصوصا الص (األولية بالمواد هطارتباعليه الطابع المنزلي و
 ضمن هذه المجموعة باعتبارها ثاني قطب على المستوى الوطني بالنسبة للصناعات المعدنية ةالشرقي

وعلى مستوى التعليم، ).  الوطنياإلنتاج من %19,1( من الصادرات %21,8والميكانيكية، حيث تحقق 
 معدالت جيدة بالنسبة لمختلف الجهات خصوصا ىمومي إلالع االبتدائي سلك الفتيات في التمدرسيصل 

  ).%49,3(لتي تمثل أعلى نسبة على المستوى الوطني اتطوان –جهة طنجة
  

   واالجتماعيقتصادياال حيث مستوى النمو نالجهات الضعيفة م
  

–الحسيمة–أزيالل وتازة–ورديغة وتادلة–عبدة والشاوية–تتكون هذه المجموعة من جهات دآالة  
 باستثناء جهة اإلنتاجيوتعاني هذه المجوعة من ضعف جهازها . بني حسن–الشراردة–ات والغربتاون
لحفاظ على  لوقد استفاد النشاط الصناعي بالجهة من قربها من جهة الدار البيضاء الكبرى. عبدة–ةدآال

 الصناعي الوطني، وبفضل المرآب اإلنتاج من %9,7(وضعيتها آثاني قطب صناعي في المغرب 
عدالت على المستوى مال من ضمن أعلىيعد  تحقق الجهة معدل تصدير األصفرالكيماوي بالجرف 

  ).%55,9(الوطني 
  

 الكبرى ءورديغة من االستفادة من قربها من جهة الدار البيضا– جهة الشاويةبالمقابل، لم تتمكنو  
. على سهول فالحية مهمةوذلك رغم أنها تعتبر القطب المعدني األول على المستوى الوطني وتوفرها 

 وهي 2004 سنة %4,7ورديغة في اإلنتاج الصناعي الوطني -وهكذا، لم تتجاوز مساهمة جهة الشاوية
والصناعات الغذائية الفالحية ) %32,9(نسبة تتوزع أساسا بين الصناعات الكيميائية والشبه آيميائية 

تاونات، فتبقى مساهمتها في النشاط –مةالحسي–أما باقي الجهات، خصوصا جهة أزيالل وتازة). 27,9%(
  .%1الصناعي الوطني جد ضعيفة حيث ال تتجاوز 

  
ويسجل نشاط الساآنة في هذه المجموعة معدالت أعلى بكثير من المتوسط الوطني مع نسبة بطالة 

ويعزى ذلك إلى آون هذه الجهات يطغى عليها الجانب القروي مع مؤهالت فالحية مهمة . %10أقل من 
وتعرف هذه الجهات أعلى معدالت للفقر . ستعمال غير الكافي مما يؤدي إلى فقر الساآنة المحليةواال

  .%20,5بني حسن التي بلغت بها نسبة الفقر حوالي –الشراردة–خصوصا جهة الغرب
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باإلضافة إلى ذلك، تضم هذه الجهات األراضي األآثر خصوبة على الصعيد الوطني مع توفرها 
آما أن األراضي الغير قابلة للسقي تستفيد من آميات مهمة من . من مياه السقيعلى قنوات مهمة 
أزيالل –بني حسن وتادلة–الشراردة–وبذلك فإن المحصول الزراعي بجهات الغرب. التساقطات المطرية

 %11أي ( قنطار في الهكتار على التوالي 17,9 و29,6يعد األعلى على المستوى الوطني حيث يبلغ 
  .2004-2003خالل الموسم الفالحي ) لتوالي من مجموع اإلنتاج الوطني من الحبوب على ا%8و
  

  جهات في تحسن مستمر
  

–الساقية الحمراء ووادي الذهب–بوجدور–السمارة والعيون–إن الطابع الصحراوي لجهات آلميم  
فر على إمكانيات إال أن النشاط الصناعي بالمنطقة يتو. الكويرة، ال يمكن من تطور النشاط الفالحي بها

الساقية الحمراء على الخصوص تعرف بداية انتعاش للنشاط –بوجدور–فجهة العيون. مهمة للنمو
 من الصادرات، %96,8 من اإلنتاج و%62,1(الصناعي الذي تغلب عليه الصناعات الفالحية الغذائية 

وية بالموارد البحرية وهي ترتبط أساسا بتحويل منتجات البحر نظرا لغنى السواحل األطلسية الصحرا
  ).%19( مساهمة على المستوى الوطني رالساقية الحمراء التي تقدم أآب–بوجدور–خصوصا جهة العيون

  
. وعلى مستوى التنمية البشرية، هناك تقدم ملموس بالنسبة للمؤشرات الخاصة بهذه المنطقة  

 %29،7ى الوطني، حيث بلغ وهكذا، يعد معدل األمية بجهات المنطقة من أقل المعدالت على المستو
– بجهة آلميم%40،2الكويرة و– في جهة وادي الذهب%39الساقية الحمراء و–بوجدور–بجهة العيون

 2463آما أن معدل التأطير الطبي يعد من أعلى المعدالت على الصعيد الوطني حيث يبلغ . السمارة
–بوجدور–سبة لجهات العيون نسمة لكل طبيب في القطاع العمومي على التوالي بالن3549 و3351و

آما تسجل هذه الجهات إحدى أعلى معدالت . الكويرة–وادي الذهب–السمارة–الساقية الحمراء وآلميم
  ).%9,8(، وأضعف معدالت الفقر على الصعيد الوطني ) درهم10.609(فردي السنوي لاالستهالك ا

   
  تحليل تدبير المالية المحلية. 2.3

  
 للجهات، تتوفر الجماعات المحلية على نظام جبائي قادر على توفير بهدف ضمان التدبير الجيد  

وتمثل مخصصات الدولة لفائدة الجماعات المحلية . موارد مستقرة ويدعم االستقاللية المالية للجهات
 من عائدات الضريبة على القيمة %30مصدرا أساسيا للموارد المحلية وهي تتكون باألساس من 

 8,8 ما قيمته 2005 و2004تحويالت الدولة لفائدة الجماعات المحلية خالل سنتي وهكذا بلغت . المضافة
  .%10,9 مليار درهم وذلك بارتفاع بلغ 9,9و
  

 من عائدات الضريبة على الشرآات لفائدة %1 تخصص 2000-1999 باإلضافة إلى ذلك، ومنذ   
وتضم هذه . 2005 و2004 مليون درهم على التوالي خالل سنتي 190 و160الجهات وهو ما مثل 

 مليون درهم على التوالي 230 و200عائدات الضريبة على الدخل التي بلغت حوالي ) %1(التحويالت 
ويتعلق األمر . موازاة مع ذلك، تم تقديم تحفيزات جبائية لفائدة الجماعات المحلية. 2005 و2004سنة 

دون (آات أو الضريبة على الدخل  بالنسبة للمقاوالت حسب خضوعها للضريبة على الشر%50بتخفيض 
احتساب المؤسسات الدائمة للشرآات التي ال تتوفر على مقر بالمغرب والتي تحصل على صفقات 
األشغال والتوريدات والخدمات ومؤسسات القروض وشرآات التأمين وإعادة التأمين والوآاالت 

فضال عن ذلك، تتوفر . ددة بمرسوم، وذلك بالنسبة لألنشطة التي تمارس في الجهات المح...)العقارية
ضريبة النظافة والضريبة على (الجماعات المحلية على جبايتها الخاصة والتي تضم الرسوم اإلضافية 

  ...).عقود التأمين وعلى المقالع والرسوم على استغالل المناجم وخدمات الموانئ
  

دات العقارات الخاصة بها وتتوفر الجماعات المحلية آذلك على موارد متأتية باألساس من عائ
فخالل . آما يمثل اللجوء إلى االقتراض أحد مصادر تمويل الجماعات المحلية. ومن الخدمات التي تقدمها
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 مليار درهم وذلك بعد تسوية ديون السنة، 5,3 بلغ حجم ديون الجماعات المحلية 2005-2004المرحلة 
  .2005 و2004تي  مليار درهم على التوالي سن1,1 مليار و1التي بلغت 

  
 من %10 و%11وتمكن هذه الموارد المالية من تغطية نفقات الجماعات المحلية التي مثلت   

وتهم هذه ). 2005 و2004 من الناتج الداخلي الخام على التوالي سنتي %3,3 و%3(النفقات العمومية 
وبالنسبة . لتوالي مليار درهم على ا6,6 و5,8النفقات باألساس أجور الموظفين التي خصصت لها 

، 2005 و2004 مليار درهم على التوالي ما بين 2,7 و2,2للميزانية المخصصة للمعدات، فقد بلغت 
وبالنسبة لألشغال الجديدة واإلصالحات الكبرى، فقد استفادت سنويا .  منها خصصت لشراء السلع69%
  .العمومية منها خصصت لألشغال %63، 2005-2004 مليار درهم خالل الفترة 2,7من 

  

ابات الخصوصـية   ; 7%موظفو الجماـعات ; %44,7 ات  الحـس نفـق
ات الملحـقة  ; %1 نفقات الميزانـي

تثمار أـخرى  ; %8 نفقات إـس

معدات الجماـعات ; %17,9

ار و الممتلكــات    %4 ازة العـق حـي

دة و اإلصــالحات     غال الجدـي األـش
الكبرى;
18% 

مصدر  المعطيات : وزارة المالية و الخوصصة

بنية نفقات الجماعات المحلية حسب طبيعتها خالل سنة 2005

 
 تلعبه المالية المحلية في تقدم الجهات، يجب مالءمة الجبايات المحلية مع يونظرا للدور الذ  

ويجب أن ترآز هذه التحوالت باألساس على توسيع . التحوالت الهيكلية التي تتم على المستوى المرآزي
المحلية بهدف ضمان مراقبة تطبيق الوعاء الجبائي وترشيد نفقات الجماعات المحلية ودعم رقابة المالية 

  . من قبل السلطات المرآزية وضمان تحقيق حكامة محلية جيدةةقانون المالية والمخططات الموضوع
  

 االقتصاد الوطني بأن هذا األخير يتوفر على إمكانيات مهمة توأخيرا، يستنتج من تحليل إنجازا
بية لبرامج اإلصالح المهمة المتخذة بهذا الهدف، فقد بدأت تظهر اآلثار االيجا. في مجال تنويع اإلنتاج

آما تحسنت فعالية النمو االقتصادي في . حيث بدأ االقتصاد يبدي صمودا أمام األزمات الداخلية والخارجية
وقد مكنت آل هذه التحوالت من بروز نظام جديد للنمو وانتعاش . مواجته لتأثيرات الظروف المناخية

  .قطاعات جديدة غير فالحية
  

وتهدف هذه اإلصالحات آذلك إلى تكريس النمو االقتصادي عبر دعم التنمية البشرية التي تشكل 
فقد عرفت المؤشرات االجتماعية تحسنا على العموم بفضل الجهود المبذولة على . أحد المحاور األولية

 االجتماعية تخدمامستوى محاربة الفقر وتقليص البطالة وإنعاش األنشطة المدرة للدخل والحصول على ال
  ...).التعليم، الصحة(األساسية 
  

. وفضال عن ذلك، تم اعتماد مقاربة ترابية للتنمية عبر اعتبار الجهة إطارا مؤسساتيا بامتياز
فإعادة التوازن للنتائج المحققة يستلزم وضع سياسة جهوية مندمجة ترتكز، ليس فقط، على المقاربة 
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لتنمية االقتصادية واالجتماعية، بل آذلك على خلق دينامية للتغيير ودعم المجالية لالستراتيجية الوطنية ل
 . المبادرات الجهوية

  السياسة االقتصادية واالجتماعية: الجزء الثالث 
  

تمكنه مستدامة تنمية اقتصادية ، يعمل المغرب على تحقيق ديموقراطيةسعيا منه لتعزيز مسيرته ال
شرعت السلطات العمومية في إصالحات جد ولبلوغ ذلك، . البشريةالتنمية ن مؤشراته في مجال تحسي من

تقليص لمرتبطة باالنفتاح والتنافسية وبتمكين االقتصاد المغربي من مواجهة التغيرات اإلى هدف تهامة 
  . للمواطنينجتماعيااللرفاه آفيل بتحقيق ام ااقتصادي مستدقواعد نمو الفوارق االجتماعية وإرساء 

  
ه التحديات، اعتمدت السياسة المتبعة على تفعيل المفهوم الجديد للسلطة والدور ذومن أجل رفع ه

 على أرض هذه التوجهاتآترجمة لو. االقتصادي للجهة آفضاء للتخطيط وتنسيق التدخالت العمومية
ع من  المحلية بالكفاءات واألطر التقنية وبالرفلجماعاتبدعم ا ةتعلقالممجموعة من التدابير الواقع، اتخذت 

قتصاد لالالمحيط الجديد ويوفر . التعاقد وثقافة التقييماعتماد ة القطاع الخاص والمجتمع المدني وآمشار
 رؤوس حرآيةتسهيل ومن شأن تيار االنفتاح .  التي تعترضهآراهاتدون إغفال اإل  مهمة،المغربي فرصا

   .ض تكلفة وسائل اإلنتاجيخفوتالوحدات اإلنتاجية واألموال 
 
إعادة تنظيم أنماط اإلنتاج والبحث عن إنتاجية إلى لمقاوالت الوطنية هذه التحوالت باتدفع و

تتمثل في صعوبات سيعرف بعض الغير أن هذا التحول .  جديدةمهن أخرىإضافة إلى ظهور  ،أحسن
 تدابير ة عد فقد اتخذت،ولهذا. القتصاد الوطنيالقوية التي يعرفها اارتفاع أسعار المواد األولية والمنافسة 

وتهم . التبادل الحرالتي يتيحها مختلف الصدمات واستغالل الفرص مواجهة لى هذا األخير عتقوية قدرة ل
والرفع من جاذبية االقتصاد الوطني مع تطوير هذه التدابير على الخصوص النهوض بالقطاعات المنتجة 

 في إطار التنمية البشرية واالقتصادية وقد تعززت المبادرات المتخذة. التقنيات الحديثة لإلعالم والتواصل
  .حكامة جديد للإرساء نمطواالجتماعية بهاته اإلجراءات المصحوبة ب

  
 دماج المغرب في االقتصاد العالميان. 1

  
 االقتصادية إلى استغالل تهستراتيجيا في االقتصاد العالمي، تهدف اندماج أفضل للمغربمن أجل 

تحرير من لفرص وتتأتى هذه ا. ناتجة عن انفتاح االقتصاد الوطنيالفرص السانحة ورفع اإلآراهات ال
أما بالنسبة .  للعمل الناجم عن ظهور مجتمع اإلعالممن التقسيم العالمي الجديد والمبادالت التجارية

لإلآراهات، فهي ترتبط بالضغط الذي تمارسه المنافسة على أداة اإلنتاج الوطنية في األسواق الداخلية 
الناتج عن التوترات ...) النفط، الفحم، الفوالذ(عد أسعار المواد األولية اصت، وأيضا بوالخارجية

 .الصين والهند من جهة أخرى االقتصاديات الصاعدة آ وارتفاع الطلب من طرف،الجيوسياسية من جهة
  

 للمبادالت التجاريةإقليمية جعل المغرب قاعدة . 1.1
  

سلطات العمومية إلى استغالل الموقع الجغرافي المتميز تهدف االستراتيجية المتخذة من طرف ال
، إضافة بين أوروبا وأمريكا ودول جنوب المتوسطاإلقليمية بادالت مللمغرب لجعله قاعدة لالستثمار وال

مكنت هذه  مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر،توقيع وعالوة على . لصحراء جنوب ادولإلى 
  .التحتية وتحرير القطاعات المرتبطة بها من تطوير البنيات اإلستراتيجية
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انطالق أوراش آبرى إلنشاء البنيات التحتية من  على لسلطات العمومية عملت ا،في هذا اإلطار و
 160 إلى 50مضاعفة وتيرة إنشاء الطرق السيارة من ، وذلك من خالل أجل تقوية شبكات الربط بالبالد

 بين مختلف جهات المملكة من  التجاريةالمبادالت تدفق نمهذه المشاريع زيد تسو. السنةآيلومتر في 
 –ن مشروع ميناء طنجة آما أ. جهة، وبين المغرب وجيرانه األفارقة واألوروبيين من جهة ثانية

 مضيق جبل طارق، موصوال بالشبكات الطرقية  مقربة من طور اإلنجاز علىالذي مازال في يالمتوسط
وسيشكل اإلقليمي  ه في محيطمغرباالندماج الفعلي لل على تحقيق من شأنه العملوالسككية للمملكة، 

  . تسهيل انتقال األشخاص والبضائعسيمكن من  بين ضفتي المتوسط وجسرا
  

 على الواجهة السعيدية بواسطة طريقمدينة المرآب المينائي الكبير بهذا وسيتم قريبا ربط 
 استغاللوبالتالي المنطقة ن فك العزلة عن هذه م، مما سيمكن  آيلومتر550تمتد على مسافة المتوسطية 

إجراءات أخرى في اتجاه توسيع وتحديث الشبكات السككية والمرفئية  اتخذتوقد . ة السياحيياتهاإمكان
سياحة، (القطاعات دينامية مختلف والجوية من أجل مواآبة تصاعد وتيرة العبور الناتج خصوصا عن 

  .المتبعةة لحاجيات سياسة القرب أو بهدف االستجاب...) سكن، فوسفاط
  
 مختلف مواصلة  النقل عن طريقتحسن فعالية شبكةت س النقل،فيما يخص تنظيم قطاعو

. ومستعملي هذه الشبكةاالستجابة لحاجيات المقاوالت ه مما سيؤدي إلى  تحريرالهادفة إلىاإلصالحات 
 إضافة  األربعة للنقلللوسائلأمثل إلى استخدام  إلى ضمان تنافس حقيقي  آذلكوتهدف هذه اإلصالحات

 اإلطار إعادة بلورةد من اإلجراءات آيعدالذ ااتختم ، الصددوفي هذا .  لهذا القطاعيهزتقنين شفاف ونإلى 
التي ستتوالها  فصل المهام التنظيمية بهدف القانوني للنقل الطرقي للمسافرين وتحرير النقل البحري

). SODEP(التي ستسند لشرآة استغالل الموانئ  المهام التجارية عن (ANP)ئ الوآالة الوطنية للموان
تفعيل سياسة تحرير النقل الجوي وفتح المجال الجوي بهدف مواآبة واصلة مب تعلق في،أما اإلجراء األخير

  . في مجال السياحة واستغالل فرص التنمية المتاحة لهذا القطاع2010رؤية 
 

 تقنيات اإلعالمثورة استغالل الفرص المتاحة من طرف . 2.1
  

 االقتصاد الوطني، عصرنةفي التقنيات الحديثة لإلعالم واالتصال  بأهمية استعمال  منهاوعيا
لدى األسر بهذه التقنيات  السلطات العمومية على الرقي تعملالتجارب الدولية الناجحة، غرار وعلى 

 بتحديث قطاعات االتصال والفضاء المتعلقةحيث أعطيت االنطالقة لمجموعة من األوراش . والمقاوالت
فإن تطوير المناطق  وفي هذا اإلطار،.  البصري والتي تستفيد من االنعكاسات اإليجابية لتحريرها-السمعي

 تعزيز الرقي سيمكن من، "Emergence "اإلقالعمخطط  المدرج ضمن )offshoring(الخدماتية 
  .ر بالمهن الجديدة المرتبطة بالخدمات عن بعدب واالتصال مع اهتمام أآلإلعالم الحديثة بالتقنيات

  
  ماج المغرب في االقتصاد الجديدالندل يشغتمحرك للآاتية دمالمناطق الخ

  
قتصاد الجديد، أعطى المغرب انطالقة برنامج طموح للمناطق لالاستغالل الفرص المتاحة بهدف 

ني على عنصرين مهمين هما وضعت السلطات العمومية برنامجا ينبحيث  ،)offshoring(الخدماتية 
 وسيمكن هذا البرنامج .جهة والكفاءات والموارد البشرية من جهة أخرى االتصاالت وشبكة االنترنيت من

 انتقال مراآز اإلنتاجلسوق العالمية للخدمات عن بعد وتشجيع من االستفادة من الفرص التي تتيحها ا
طوير البرامج المعلوماتية، مراآز االتصال وخدمات ت(وجميع أنواع المناولة المرتبطة بالمهن الجديدة 

  .)... المعطيات والوثائق، ترقيم المكتبات، مراآز األرشيفومعالجةالزبناء، 
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 في أفق ويا هذا البرنامج، الذي يرمي إلى تحقيق رقم معامالت يفوق ملياري دوالر سنرتكز وي
بشرية على المستويين الكمي والكيفي مع األخذ نمية الكفاءات والموارد الأهمها ت، حول عدة محاور 2010

، وإنشاء مناطق استقبال خاصة التقنيات الحديثة لإلعالم واالتصاللطابع المتطور لقطاع ابعين االعتبار 
اندماج الخدمات في المدن المغربية من من البنيات التحتية المتطورة و بذلك بأنشطة هذا القطاع مستفيدة

  .الرئيسية
 الحديثة في خدمة النسيج االقتصاديالتقنيات االتصاالت و

  
وذلك ، اإلعالمجتمع المعرفة وتعمل السلطات العمومية على تحقيق اندماج أآبر للمغرب داخل م

التقنيات الحديثة لإلعالم الذي يهدف إلى استعمال " e-Maroc" المغرب االلكتروني من خالل برنامج
وأصبحت هذه اإلنجازات ممكنة . ظام التربوي على حد سواء في القطاع الخاص واإلدارة والنواالتصال

مكنت من جذب مجموعات عالمية إذ فعال وشفاف، بشكل  هاالتصاالت وتنظيم قطاع بفضل تحرير
. لفاعلين الوطنيين من أجل منافسة اقتصادية سليمة ومنتجةآشرآاء ل) فيفاندي يونيفرسال، تيليفونيكا(
في مختلف حقيقي  االتصاالت من تطوير بنيات جديدة وإرساء تنافس إصالح وتحديث قطاعمكنت إرادة و

  )....رخص الهاتف النقال للجيل الثالث، (تقنيات حديثةقطاعات االتصاالت وإدخال 
  

التقنيات الحديثة   قطاعجمعية مهنييمع  برنامج تعاقدي ت الدولة على، وقعلكوباإلضافة إلى ذ
(APEBI)مضاعفة رقم معامالت القطاع في أفق  ور اقتصاد المعرفة،تطويبهدف   لإلعالم واالتصال

حث المقاوالت من جهة، على استعمال مكثف للتقنيات الحديثة و،  منصب شغل33.000 وخلق 2012
 مليون 1,8 ( من جهة أخرىواإلدارة واألسر) 2012 مقاولة إلى غاية 50.000(تنافسيتها حسين تل

  ).2012منخرط في شبكة االنترنيت إلى غاية 
  

  أداة لترسيخ الديمقراطية وتطوير المعرفة: الحقل السمعي البصري
  

من مواآبة االنتقال ، مما مكنه فتاحبالمغرب في مسلسل االنالحقل السمعي البصري انخرط 
على ف. واالتصال اإلعالم مستوى الرهانات المرتبطة بمجتمعالديمقراطي والرقي بهذا القطاع إلى 

تحويل اإلذاعة والتلفزة المغربية والمصلحة المستقلة لإلشهار إلى شرآات م ، تالمستوى المؤسساتي
وعلى المستوى ).  العليا لالتصال السمعي البصريئةآالهي(وضع جهاز لتنظيم القطاع مع مجهولة االسم، 

، تبني قانون يحدد مهام القطاع العام مع توضيح مساطر خلق 2005التشريعي والقانوني، تم في سنة 
وعلى هذا األساس، تم تجميع الفضاء السمعي البصري العمومي في . ت خاصة لإلذاعة والتلفزةقنوا

 تم توقيع برنامج تعاقدي آما. مؤسسة واحدة وإسناد الرخص األولى إلنشاء قنوات إذاعية وتلفزية خاصة
آليات مالئمة لمهنة وترسيخ حرية التعبير ووضع لنظمة  المتطوير القوانينبهدف مع الصحافة المكتوبة 

  .تأهيل وتحديث المقاوالت الصحفيةولدعم تنظيم المهنة 
  

  الجديدة للسوقالمتطلبات توجيه اإلنتاج المحلي نحو . 3.1
  

المنافسة الخارجية، وضعت السلطات العمومية مقاربة جديدة لتحريك القطاعات المنتجة مع احتدام 
وتهدف هذه المقاربة إلى ). سياحةالصناعة و والليديةتقالصناعة  والفالحةال(الرئيسية وتحسين تنافسيتها 

زايد الطلب الخارجي ، خاصة مع تذات قيمة مضافة عاليةو جديدة ومتخصصة  لإلنتاجتطوير مجاالت
 هايساعدسسيمكن تحرير قطاع الطاقة وتحديث القطاع المالي من زيادة تنافسية هذه القطاعات وو. عليها
  .الميندماج في االقتصاد العالعلى ا
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   لالمتيازات التنافسيةنحو استغالل أفضل:   تحديث السياسات القطاعية.1.3.1

  
وترمي هذه . تهم السياسات القطاعية الحديثة قطاعات الفالحة والصناعة والسياحة والحرف التقليدية

  .السياسات إلى مالءمة اإلنتاج الوطني للتغيرات والمستلزمات الجديدة للطلب الخارجي
  

  ةفالحيئة على مستوى اإلستراتيجية الجريالقيام بتغييرات ضرورة . 1.1.3.1
  

أصبح تأهيل لفالحة، الوطني، وما يترتب عنه من رهانات على مستوى قطاع ااالقتصاد مع انفتاح 
حول تحسين تنافسية تتمحور قطاع للاستراتيجية تم وضع ،  الغرضجل هذاوأل. هذا األخير أمرا ملحا

  . والسياسة العقاريةري سياسة ال آل منتقويمو الفروع الفالحية
  

  تحسين تنافسية الفروع الفالحية
  

الستراتيجية الفالحية الجديدة تحويل الفالحة تتوخى امواجهة المنافسة الخارجية المحتدمة، من أجل 
. سيةميزات تنافوذات زراعة الحبوب إلى زراعة أآثر مقاومة للجفاف في التي تنحصر غالبيتها  المعيشية

والمنتجات ) التين والنخيل واللوز والزيتون(وتقتضي هذه االستراتيجية أساسا تنمية غرس األشجار 
التنظيم المهني وتوسيع المساحات تعزيز  ومن المنتظر أيضا .زعاالعلفية والقطاني وتربية األغنام والم

  .ة وتسويق المنتوجات الفالحيعملية تعليبتحسين إضافة إلى  هيدروفالحيةال
  

إضافة إلى دعم و.  القطاع الفالحيعصرنة مجموعة من اإلجراءات المتكاملة في توقد ساهم
، فقد تم تخفيض سعر الفائدة المطبق على القروض الخاصة األغراسر اسعأ من %80الدولة لزهاء 

، %5  إلى%11المواسم الفالحية من تلك المرتبطة بانطالق و% 5,5إلى % 11بالتجهيزات الفالحية من 
وسيتم دعم هذا .  هكتار على األقل300.000 يرمي إلى تأمين  الذي الجفافكافحةبرنامج مفضال عن 

أما بالنسبة للفروع الفالحية الحديثة، . تأسيس صندوق لتعويض الفالحين عبر البرنامج بمساهمة الدولة
 الصدد، وقعت الدولة على في هذاو. طار تعاقديفي مواآبتها من خالل إالسلطات العمومية فتتمثل مقاربة 

فقد ، مع ذلكوبموازاة . ثالثة برامج تعاقدية في طور اإلنجاز تهم فروع الحليب واللحوم الحمراء والدواجن
 (SODEA  إلى تفويت أراض فالحية تابعة للدولة2005تحديث القطاع الفالحي اللجوء سنة استلزم 

(SOGETAعلى  في هذا المجال السياسة المتبعةوستساعد.  إلى مستثمرين خواص مغاربة وأجانب 
 خاصة من الدول األورومتوسطية التي تعرف ضغطا متزايدا على األراضي  االقتصاديينجلب الفاعلين

  .عوامل اإلنتاجة لباهظ التكلفةالو الحضرية التوسعاتبسبب 
  

  تقويم سياسة الري
  

ة إلى توسيع المساحات المسقية  الدولإستراتيجية، تهدف السقويةبنيات المن أجل تحسين مردودية 
مجاورة و هكتار غير مسقية 120.000 هكتار في السنة مع السعي إلى تجهيز ما يناهز 10.000بوتيرة 
 السقوية في إعادة تأهيل البنيات التحتيةعلى الخصوص تمثل عديدة توقد اتخذت إجراءات . للسدود
ي الصالحة للزراعة عبر إزالة أحجار  هكتار في السنة وتوسيع األراض10.000 معدل بفرةالمتو

المياه فعالية سيتم تعزيز إجراءات تحسين باإلضافة إلى ذلك،  و. هكتار على مدى ثالث سنوات60.000
  .السقوية
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  الشروع في تقويم السياسة العقارية
  

 جلألو. اعائقا آبيرتشكل  إشكالية العقار التي ما تزال معالجة با تأهيل الفالحة المغربية رهينيبقى
اعتماد  بالخصوصتتعلق بعدة إجراءات اتخاذ  إلى  في هذا المجال المتبعةاإلستراتيجية هدفتذلك، 

بيع األراضي الفالحية لألجانب والشرآات وتفويض أو بيع أراضي الجموع والملك ب سمحمشروع قانون ي
" صوديا"ضي الخاص للدولة وأراضي الحبوس للقطاع الخاص الوطني واألجنبي على غرار أرا

  .من إجمالي المساحة الصالحة للزارعة% 20  في مجملها حواليتشكل والتي "صوجيطا"و
  

   اإلستراتيجية الصناعية الجديدة .2.1.3.1
  

خلق فرص الشغل، يستوجب االقتصادي و النمو  وتيرة في تسريعيقطاع الصناعة النظرا ألهمي
تسم بتنظيم جديد ي مناخ اقتصادي االقتصادية وفي ظل  العولمة هذا األخير تحقيق قفزة نوعية في ظلعلى

 حتدام إآراهات تتمثل في ا عدةيواجه هذا القطاعو. لحديثة لإلعالم واالتصالاإدخال التقنيات بفعل للشغل 
 توسيع االتحاد األوروبي ليشمل بلدان أوروبا الشرقيةو التبادل الحر اتاتفاقي نتيجة عدة عوامل، آالمنافسة

التفكيك الجمرآي إضافة إلى ة الصين االقتصادية بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، ارتفاع قوو
 وضيق السوق الداخلية مغير المنظتفشي االقتصاد آما تتمثل هذه اإلآراهات في . لالتفاق المتعدد األلياف

  . جهيزتارتفاع آلفة الإضافة إلى لطاقة إشكالية او
  

 الجديدة للحكومة من خالل مخطط اإلستراتيجية الصناعية، ترمي اقيلعر هذه ال حدةوللتخفيف من
وتقترح بذلك تطوير تدابير أفقية لنسيج المقاوالت . لنسيج اإلنتاجيا ةإلى تقوية وتسريع تنافسياإلقالع 

إلى تطوير مهن اإلقالع ويهدف برنامج . وتدابير نوعية معروفة في إطار مخططات النهوض بالقطاعات
السيارات، ( مناطق المناولة الصناعية إنشاءو) offshoring( إطار المناطق الخدماتية جديدة في
صناعة النسيج، الصناعات (والتحديث والنهوض بالفروع المتواجدة )  صناعة الطائرات،االلكترونيك

 وأساليب وترتكز هذه المقاربة أيضا على التحفيز واالبتكار وعلى تفعيل أدوات).  منتوجات البحر،الغذائية
  . األهداف المتوخاة في مجال الصادرات وجلب االستثمارات الخارجية المباشرةلبلوغالنهوض بالقطاع 

  
  لمناولة الصناعيةلخلق مناطق 

  
للصناعة المناولة على مستوى مهن جديدة االستراتيجية الصناعية الجديدة إلى تطوير قطاع هدف ت
 حيث تعتمد االستراتيجية المتبعة من طرف ،ة السياراتويتعلق األمر مثال بمناولة صناع. ةالوطني

تستفيد من السلطات العمومية على وجود مواقع عديدة لترآيب السيارات في فرنسا وإسبانيا والبرتغال 
ها حاليا عددوتنتج هذه المواقع، التي يبلغ . طنجة عبر الشاحنات في ظرف أقل من ثالثة أيامدينة مالربط ب

.  مليار أورو من المواد األولية والتجهيزات54من تتطلب أآثر  ماليين عربة و7هز ، ما ينا موقعا28
 إلى 250ها استغالل الصناعة المحلية لصنع  لولهذا فإن الصناعة المغربية تجد نفسها في موقع يخول

إلى ، يهدف المغرب ذلكمن خالل و. المغربفي عوامل اإلنتاج تستفيد من مالءمة ز والتي ا جه300
 مليار أورو المستهلكة في فرنسا وإسبانيا 54دفعة أولى من بين آ مليار أورو 14تناهز وج سوق ول

 40.000إحداث  ماليير درهم و7وينتظر تحقيق رقم معامالت إضافي داخل الوطن يقدر بـ . والبرتغال
  .2015شغل في أفق منصب 
  
متخصص في األجزاء الصغيرة إلى تطوير مجال االلكترونيك الذلك  آهذه االستراتيجيةتهدف و

حاليا على نسيج واسع من المقاوالت الصغرى والمتوسطة العاملة في هذا المغرب توفر يو. والمتوسطة
...) سيارات، طائرات(ويتعلق األمر أساسا بالصناعة االلكترونية والطبية وإلكترونيك الشحن . المجال
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 ماليير 5 نحقيق رقم معامالت إضافي ال يقل عوسيمكن تفعيل هذا اإلجراء من ت. وإلكترونيك الدفاع
  .2015 منصب شغل جديد في أفق 11.000 إحداثدرهم و

  
  لفروع الصناعية لتحديث تنافسي

  
قطاع النسيج واأللبسة دورا اجتماعيا مهما يتمثل في تشغيله ليد عاملة غير مؤهلة غالبيتها يلعب 

ويتجلى ذلك . اوروبألمكانته آشريك ه من المحافظة على  التأهيل لتمكينإعادةإال أنه في حاجة إلى نسوية، 
تعكس الطابع اإلبداعي لهذا القطاع عبر إدخال  مهمةوذات قيمة مضافة جديدة أنماط في البحث عن 

  .تنظيم القطاع عبر  (co-traitance) المشارآة في اإلنتاجالمناولة إلى  واالنتقال من لتقنيات العاليةا
  

إذ أن مخزون ". Emergence"اإلقالع برنامج مهما من لبحر أيضا محورا ويشكل تثمين ثروات ا
من أجل تحسين القيمة المضافة بالنظر إلى تنوعه وغناه، يتيح هامشا هاما ، الثروات السمكية الوطنية
أربع مرات أقل من ( ماليير درهم 9 التي بلغت حوالي وجلب العملة الصعبةوخلق فرص شغل جديدة 

  ).بة القاطنين بالخارجمداخيل المغار
  

تطلبات طبقا لم لتحويل المنتوجات البحرية أهمية خاصةاالستراتيجية الصناعية الجديدة تولي  ،ولهذا
األطباق المهيأة، مجمدات جاهزة، ( أوروبا وأمريكا نحوالموجهة للتصدير ومنها تلك األسواق الجديدة 
 مليارات درهم وخلق 6إضافية بقيمة صادرات حقيق  وسيتم من خالل هذا المخطط ت....)المعلبات البحرية

هذه االستراتيجية بإعادة هيكلة القطاع نجاعة وترتبط . 2018 منصب شغل في أفق 64.000ما يناهز 
وتندرج الشراآة الجديدة مع . آما وآيفاالتحويلية الصناعات هذه أمين تموين الذي سيمكن من تاألولي 

أهيل بذلك في توالمساهمة العتماد أحدث التقنيات  حيث تولي اهتماما ،االتحاد األوروبي في هذا السياق
  .خلق قيمة مضافة محلية والقطاع

  
  سياحية الستراتيجية مواصلة تنفيذ اإل: 3.1.3.1

  
متنوع من الغني والثقافي الرث  اإلتعتمد السلطات العمومية على المؤهالت الطبيعية المهمة وعلى

مة امستدالجتماعية االقتصادية وااللتنمية المساهمة في ا قادرة على ةيأجل وضع استراتيجية سياح
إلى إنشاء الهادف ) PLAN AZUR(المخطط األزرق ، تتم مواصلة إنجاز وفي هذا اإلطار. مندمجةالو

اتفاق اإلطار بنود طبقا ل) آلميم، السعيدية، موآادور، الصويرة، الجديدة، أآادير (سياحيةست محطات 
  .2001الموقع سنة 

  
هدف خلق مناطق  ب تنويع المنتوج السياحي، تم تفعيل استراتيجية لتنمية السياحة القرويةا يخصوفي

 ، تم وضع سياسةذلكباإلضافة إلى . ذات المؤهالت السياحيةالسياحي في الجهات طاب جديدة لالستق
 سياحيينالمنعشين لتكتل اعلى ولتنمية السياحة الداخلية تعتمد على تشجيع وآاالت األسفار جديدة 

  .مشجعةأثمان متخصصين في السوق الداخلية، وعلى توفير منتوجات تالئم الطلب الداخلي بال
  

عم  آدتدابيرعدة ومن أجل تحسين ظروف تمويل القطاع السياحي، اتخذت السلطات العمومية 
وحدات ال عصرنة تمويلحصول على القروض وتسهيل البهدف الوسائل المتاحة لمؤسسات الضمان 

، وتخفيف النظام الضريبي وديون )Fonds Rénovotel(هذا الغرض الفندقية من خالل وضع صندوق ل
في طور  آما توجد بعض اإلجراءات ...لبنيات التحتية الالزمةالعقار واتكاليف بعض المقاوالت وتحمل 

نشآت السياحية المتصنيف تحسين المحيط السياحي آمراجعة النصوص القانونية وإلى هدف تاإلعداد 
  .التقارب بين السياحة والثقافة والحرف التقليدية وتدعيم وتحسين التكوين في مجال السياحةعملية وتفعيل 
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  لقطاع الصناعة التقليديةواعدة اللمؤهالت ا: 4.1.3.1
  

 مستوى فعلى. يواجه قطاع الصناعة التقليدية إآراهات عديدة على مستوى التوزيع والتسويق
أما على مستوى السوق . التوزيعداخل شبكات منتوج الصناعة التقليدية يتداول خارجية، قلما األسواق ال

  نقطعلى مستوى، آما يغيب السياحيةالمحطات المحلية فإن هذا المنتوج ال يوزع بشكل آاف على مستوى 
  ). متخصصة، إلخشبكاتالكبرى، ؤسسات التوزيع م (ةالتوزيع العصري

  
قدرة على توفير منتوجات مالئمة آما وآيفا مع احترام  الاج، فإن ضعفأما على مستوى اإلنت

بالنسبة للسوق السياحية  و.ظروف تسليمها، تشكل عائقا أمام تنمية رقم معامالت القطاع الموجه للتصدير
. الجودةل أوالشكسواء على مستوى مة المنتوج لطلبات السياح ءمالالكبير في عدم يتجلى العائق  ،وطنيةال
على المستوى التكويني، فإن القطاع يتميز خصوصا بضعف تأهيل اليد العاملة وعدد غير آاف من و

  .الخريجين المكونين سنويا
  

هذه الصعوبات، ارتكزت استراتيجية تأهيل قطاع الصناعة التقليدية على المحاور تجاوز ول
أصحاب ى والمتوسطة، دعم بروز منتجين جدد على نطاق واسع، دعم مقاوالت القطاع الصغر: التالية

 وأخيرا إعادة تنظيم ،، وضع تدابير أفقية جديدة لتشجيع القطاعةلقريالحرة سواء في المدينة أو االحرف 
وستمكن هذه االستراتيجية من خلق فرص شغل جديدة والرفع  .التوزيعشبكات هذا القطاع وتدعيم تطوير 

 الداخلي والخارجي وتحسين نوعية المنتوجات من عائدات الحرفيين وذلك عبر مالئمة العرض للطلب
 المستقلينالحرفيين  خاصة لدى وتقوية التكوينمهم المصنعة وتطوير منتوجات ذات محتوى ثقافي 

  .والمقاوالت الصغرى والمتوسطة
  
   استراتيجية جديدة في مجال الطاقة2.3.1

  
أسواق التي تعرفها تالالت الخللعديد من اعرضة إن االستعمال المتزايد للطاقة يجعل المغرب 

 خصوصا من طرف االقتصاديات الصاعدة ،الناتجة عن الطلب المتزايد...) نفط، فحم، (األوليةالمواد 
وأمام هذا الوضع، سطرت السلطات العمومية برنامجا إلصالح القطاع يهدف إلى  ...).الصين، الهند،(

  .ه على المستوى اإلقليميوضمان اندماجتأمين التموين في مجال الطاقة وتحسين تنافسية القطاع 
  

بواردات الطاقة األولية على تطوير الطاقات االقتصاد وترتكز اإلجراءات المتوقعة لتقليص تأثر 
وهكذا، ونظرا إلمكانات البالد الشمسية والهوائية، وضع مخطط . المتجددة واالقتصاد في استعمال الطاقة

 في أفق %10الطاقة الوطنية ليصل إلى من هذه الموارد سبة هدف تحسين ن بلتنمية الطاقات المتجددة
 في آل من وفي هذا اإلطار، ينتظر إنشاء عدة محطات للطاقة الهوائية. حاليا% 3,9 مقابل 2012

. فعالية الطاقة يتعلق بالصويرة وطنجة، ووضع إطار قانوني يخول تطوير الطاقات المتجددة وتبني قانون
وتنويع المصادر خاصة حديثة التنقيب عن النفط عبر استعمال التقنيات الاصلة إضافة إلى ذلك، ستتم مو

  .من خالل تطوير الغاز الطبيعي
  

ففيما يخص قطاع . مكوناتهإعادة هيكلة مختلف ت مواصلة ومن أجل تحسين تنافسية القطاع، تم
 المغرب وإسبانيا بينالربط  للشبكات عبر مضاعفة عضويالطاقة الكهربائية، وفضال عن االندماج ال

 ءالتفويت، فإن اإلجراءات المتوقعة تهم تحرير سوق الكهرباإنعاش عمليات والمغرب والجزائر و
أما بالنسبة لقطاع الغاز، . وسيتم تبني مشروع قانون في هذا االتجاه. وتحديثها وإنشاء وآالة مستقلة للتقنين

  . المنافسة من خالل مشروع قانون الغازفإن اإلصالحات المتخذة تهدف إلى فتح سوق الغاز في وجه
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جنوب –جنوبتفعيل الشراآة ، ترتكز استراتيجية الطاقة على اإلقليميالندماج وبخصوص ا
وفي إطار هذا . لكهرباء والغاز في السوق الداخلية األوروبيةلألسواق المغاربية لواالندماج التدريجي 

بنيات في مجال الطاقة وتقوية قوية ذات بعد إقليمي اآة شر إرساء  إلىمعتمدةاالنفتاح، تهدف الخيارات ال
  .الطاقة وتطوير قدرات التكرير وإنشاء محطات الغاز الطبيعيالربط في مجال 
 

  مجهودات عصرنة النظامين النقدي والماليواصلة م 3.3.1
  

تواصل السلطات اندماج ناجح في االقتصاد العالمي، متصاعد وجل تحقيق نمو اقتصادي أمن 
تطوير السياسة النقدية ومراجعة القوانين البنكية ، وذلك عبر تحديث القطاع الماليلعمومية مجهوداتها لا

  .المقاوالتتأهيل عملية  بتمويل ةالخاصهيكلة اآلليات عادة  إوتطهير المؤسسات المالية العمومية وآذا
  

  سياسة النقدية للفعالية مزيد من النحو  1.3.3.1
  

بني قوانين تنظيمية جديدة لبنك المغرب تهدف إلى تعزيز استقاللية هذه  بت2005تميزت سنة 
آما لجأ البنك المرآزي . المؤسسة فيما يخص تدبير السياسة النقدية، إضافة إلى تحديد وظائفها ومهامها

اإلجرائي خالل هذه السنة إلى إعادة بلورة اإلطار اإلجرائي للسياسة النقدية من أجل تطوير قراءة 
من أجل تحقيق توازن )  حاليا%3,25(اتها حيث أصبح هذا اإلطار يعتمد على تبني نسبة مرجعية مؤشر

  .السوق عبر ضخ وسحب السيولة
  

أي ( ساعة 24 على التسبيقات أو اإليداعات ألجل بناك من طرف األوتشكل نسب الفائدة المطبقة
الذي يجب حصر سعر الفائدة المتداول الحدين األقصى واألدنى للمجال )  نقطة أساس100 + على التوالي

  .بين األبناك داخله
  

  إعادة هيكلة المؤسسات المالية العموميةمواصلة  2.3.3.1
  

مهمة تمثلت في  تطورات 2006عرفت سنة ، في إطار إعادة هيكلة المؤسسات المالية العمومية
التي أوشكت وق اإليداع والتدبير ملية تحويل البنك الوطني لإلنماء االقتصادي إلى بنك أعمال تابع لصندع

القرض الفالحي للمغرب وتفويت محفظة مساهماته إلى لقسم التجاري منه على االنتهاء، وإدماج ا
  .لصندوق اإليداع والتدبير

  
النشاط التجاري للبنك ماج آل من تمت بنجاح عملية إدفقد  القرض الفالحي المغربي، وبخصوص

ت إلى جانب ذلك، تم. 2005المغرب إلفريقيا والشرق األوسط نهاية الوطني لإلنماء االقتصادي وبنك 
 على أربع قطاعات  الجانب التجاري للبنكالذي يهدف إلى ترآيز " CAP 2008" مخطط النموبلورة 

ه العملية  هذتوقد استهل. الصغيرة والمتوسطة وقطاع الصناعات الغذائيةتختص بها المقاوالت أساسية 
 3 فالح صغير بمبلغ إجمالي يصل إلى 100.000لة المالية عن طريق إلغاء ديون عادة الهيكبمخطط إل

إضافة إلى تطهير ، عادة رسملة البنك بحوالي مليار درهم على شكل مساهمة الدولةإماليير درهم و
  . مليار درهم1،1محفظة الديون المعلقة األداء وفتح الرأسمال للمستثمرين المؤسساتيين بما يصل إلى 

  
القرض العقاري مؤسسة ضمان قروض لفة إلى ذلك، وبفضل مجهودات السلطات العمومية إضا

إعادة رسملة القرض العقاري تمت  القطاع العام، تجاهوالسياحي لفائدة القطاع الفندقي وتصفية ديونه 
مه  باإلضافة إلى إعادة توزيع أسه اإللزامية،حساباته وتغطية نقصه من االحتياطاتصفية والسياحي وت

  .صندوق اإليداع والتدبيروالصندوق الوطني لصناديق االدخار الفرنسي  مشارآة بعد
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  تحسين الحصول على التمويل 3.3.3.1

  
تحسين ظروف التمويل آال من الشرآات الصغيرة والمتوسطة والفئات المعوزة التي يصعب يشمل 

ر على مراجعة اإلطار المنظم لرأسمال تم العمل في هذا اإلطافقد . عليها االستفادة من القروض البنكية
  . الضمان إضافة إلى إنعاش القروض الصغرىمالمخاطر ونظا

  
 بتبني نص قانون خاص بمؤسسات توظيف رأسمال 2005تعزز النظام المالي الوطني سنة و

ا تحفيزوتشكل هذه الخطوة . بالمغربلهذا النوع من األنشطة المخاطرة بهدف وضع إطار قانوني مالئم 
درجة الشرآات الصغرى والمتوسطة غير الممالية على األقل من % 50استثمار من أجل مؤسسات هذه الل

  .لى تنظيم مهنة رأسمال المخاطرة بالمغرب وحماية المنخرطين في هذه المؤسساتإبالبورصة و
  

 من اجل 2003ا سنة ه تطوير اآللية التي تم وضع2005يما يتعلق بنظام الضمان، عرفت سنة وف
آان الهدف و. مويل التجهيزات الضرورية لتأهيل الصناعات الصغيرة والمتوسطة بشراآة مع اآلبناكت
مجموعة عادة تنظيم إناتج عن تجميع والالتمويل يتعلق األول ب: ذات بعديناعتماد أداة وحيدة للتأهيل ه من

صندوق " من خالل لية هيكلة المابني االثويتعلق . "فومان" من آليات التمويل والضمان على مستوى 
  . مقاوالتلل الصعوبات المالية  الذي يهدف إلى المساعدة على معالجة"ضمان الهيكلة المالية 

  
 تم التخفيف من ،االستفادة من صندوق تمويل االستثماراتالمقاوالت من آبر عدد من تمكين أول

 70 مليون درهم إلى 40 من لمستفيدةمقاوالت االشروط الالزمة لذلك خاصة منها الرفع من حصيلة ال
 مليون درهم مع توسيع 2,5 مالين درهم بدل 5لتصل إلى " فومان"مساهمة مليون درهم ومضاعفة 

تم توسيع مجال صندوق ضمان الهيكلة المالية ليشمل الشرآات ذات المديونية آما . ولةممالبرامج ال
م وضع آلية طموحة تجمع تعهم الخاصة، لق مشاريمن خالل خوإلنعاش التشغيل الذاتي للشباب . المرتفعة
  .البعديةوالتمويل والمتابعة واآبة بين الم

  
 2010 مليون في أفق 2,2عدد المستفيدين إلى من رفع الطمح جمعيات القروض الصغرى إلى تو

لتحقيق هذا الهدف، تمت برمجة مجموعة من اإلصالحات من و.  مليار درهم9,8والقروض الجارية إلى 
وهكذا، فإلى جانب توسيع مجال نشاط جمعيات القروض . لقطاعاتأهيل البنيات وتنظيم جل إعادة أ

المستفيدين، لتمويل رهن إشارة لم وضع صندوق تالصغرى لتمويل السكن والربط بشبكة الماء والكهرباء، 
  .تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشريةوذلك في إطار 

  
  انوني للتسنيدإعادة النظر في اإلطار الق 4.3.3.1

  
نها الرفع من حماية المستثمرين خاصة عن أمراجعة من شلقانون تسنيد الديون الرهنية خضع 

منح مؤسسات بهدف طريق تقوية دور مجلس أخالقيات القيم المنقولة وآذا توسيع مجال الديون المسندة 
 القطاعات االقتصادية آخر لتمويل مختلفصدرا ويمثل ذلك م. القروض وسائل مالئمة لتدبير المخاطر

وقد تم باإلضافة إلى ذلك خلق آلية خاصة تسمح للشرآات التي ترغب . ومشاريع البنيات التحتية الكبرى
  .كلفة التمويلتفي إصدار ديون بالسوق من اعتماد التسنيد آوسيلة لتحسين تنقيطها وتقليص 
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   السكن االجتماعي تمويلإنعاش 5.3.3.1

  
 الوطنية الجديدة للسكن االجتماعي تمت مراجعة نظام التحفيزات المالية في إطار االستراتيجية

هكذا، و. للمساعدات العمومية لفائدة الشرائح االجتماعية ذات الدخل الضعيفأفضل بهدف ضمان توزيع 
، مجموعة من التعديالت التقنية فيما يتعلق 2004الذي تم وضعه سنة " فوآاريم" شهد صندوق الضمان 

مكنت هذه التعديالت، مصحوبة و. 2006  سنة وبداية2005  سنةر االجتماعية والمالية نهايةييبالمعا
 1000صبح للمنتوج من الناحية العملية، من رفع اإلنتاج إلى مستويات تصل حاليا إلى أباالمتياز الذي 

  .سلف عقاري مضمون شهريا
  

، دليال لتوسيع نشاطهاجديدة ادر صبناك، التي أضحت تتوفر على مألوتمثل المشارآة المتزايدة ل
ليات استخدامه، خاصة منها التتبع المستمر من طرف جميع الفاعلين آعلى أهمية اعتماد هذا الصندوق و

  .االحتياجاتفي إدخال التحسينات المطلوبة وتوقع مرونة وال
  

  التنمية االقتصادية في خدمة التنمية البشرية . 2
  

 حيث ،نمو االقتصادي ال يعني باألساس تحقيق التنمية البشريةأظهرت العديد من التجارب أن ال
الضرائب،  (السكانالتضامن بين تحقيق إعادة توزيع الثروات وأبانت آليات السياسة العمومية الرامية إلى 

 عن قصور واضح رغم تسجيل نمو اقتصادي ....) الحماية ضد األخطاروسائلالميزانيات االجتماعية، 
 تنمية سلبياتالصحة والسكن والتعليم من و  الخدماتبطالة والفقر والتهميش والعجز في وتعتبر ال.مهم

 ىترتكز عل المغرب سياسة اعتمد، ولتجاوز هذه السلبيات. توزيع للثرواتسوء اقتصادية غير متوازنة و
 مقاربة اللمن خ ومحاربة الفقر وتأهيل المجال الحضري التنمية القروية  تجلت في برامجالتنمية البشرية

  . المبادرة الوطنية للتنمية البشريةأساسهاجديدة 
  

   التنمية االقتصاديةالقرية المغربية برآب إلحاق 1.2
  

 الناتج عن ضرورة إصالح الزراعة المعيشية بالمغرب، آما تم تقديمه فالحييضع التحول ال
. البنيات التحتيةضعف تكرر وب بفعل آثار الجفاف الم وذلكأعاله، التحدي األآبر بوسطنا القروي الهش

 حيث رة،مستم لتحديث العالم القروي من أجل محاربة الهجرة القروية الأعطيت عناية آبيرةولقد 
 تعبيد من خالل ته عزلفك بالماء الصالح للشرب ولكهربة العالم القروي وإمداده تضاعفت الجهود المبذولة

 وتندرج ......)التقليدية، تحويل المواد الفالحية، الصناعة السياحة القروية (البديلةنشطة األالطرق وتشجيع 
 التنمية  برآب العالم القرويفي إطار االهتمام الحكومي إللحاقاب حضرية متوسطة ط أقإحداثفكرة 

  .الحضرية
  

  ) IIالبرنامج الوطني للطرق القروية(فك العزلة عن العالم القروي 
  

قل نالتعليم، الصحة، ( األساسية اقتصاديةات السوسيو ين القروية للباآنةمن أجل تسهيل ولوج الس
ليد العاملة المحلية، وضعت السلطات العمومية فائدة اومن أجل خلق فرص شغل ل...) البضائع واألشخاص

وبفضل  . آلم من الطرق القروية11. 236 بناء وتهيئل) I(البرنامج الوطني للطرق القروية  1995سنة 
 %54 إلى 1995 سنة %36 تنتقل من  للطرق مما جعل نسبة الولوج، آلم10.600 هذا البرنامج تم إنجاز

  .2004سنة 
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أعطيت االنطالقة  عن العالم القروي، ةوفي إطار متابعة المجهودات المبذولة في مجال فك العزل
 .2015 أفقفي  %80تصل إلى استفادة تحقيق نسبة ل) II( لبرنامج الوطني للطرق القروية ل2005سنة 

 آلم 1500 سنوي يصل إلى إنجاز بمعدل  أي آلم خالل هذه الفترة،.50015 إلى الطرق المنجزةوستصل 
  . آلم حاليا1000عوض 

  
  )شاملةبرنامج الكهربة القروية ال(تعميم الكهربة القروية 

  
يرة تحقيق برنامج ت، تم تسريع و فيه األنشطة غير الفالحيةتشجيعمن أجل تنمية العالم القروي و

نقل نسبة الكهربة القروية إلى و قرية 1500ويهدف هذا البرنامج إلى آهربة . ةشاملكهربة القروية الال
 ولإلشارة فإن .أساسا المتوقع 2010 عوض سنة 2007 سنة  بالكهرباء منزلي مليون تزويد، أي98%

 ةتائج االيجابيوتعزى هذه الن. 1994 منزل المحققة لسنة 400.000هذه اإلنجازات تتجاوز بكثير آهربة 
  . قرية آل سنة3000إلى تسريع وتيرة برنامج الكهربة القروية الذي بلغ 

  
في أواخر يوليوز  %84 إلى 1996سنة  %18  من القروي بالكهرباء وهكذا، انتقل معدل الربط

 أآثر من وصول الكهرباء إلى من 2007شاملة عند متم سنة وسيمكن برنامج الكهربة القروية ال. 2006
  . مرتبطة بالشبكة الوطنية28.000 أآثر من بينها قرية من 34 .400

  
  )برنامج تزويد العالم القروي بالماء الشروب(تعميم التزويد بالماء الشروب 

  
 2010في أفق هدف يالشروب و القروي بالماء تزويد العالمل ا برنامج1995وضعت الحكومة سنة 

التحسين قد مكن هذا البرنامج من  و. مليون نسمة11 بـ تقدر ساآنتها جماعة قروية 31.000إلى تزويد 
أواخر  %60 إلى 1990سنة  %14لساآنة القروية والذي انتقل من  للماء الشروبا صولالنسبي لنسبة و

قررت   الساآنة القروية للماء الشروب،حصولومن أجل تعميم . 2005سنة  %70 وإلى 2004سنة 
  عوض2007سنة  %92تقل نسبة التغطية إلى لتن هذا البرنامج ريع وتيرة تحقيقسالسلطات العمومية ت

 التقنية مصالح ويعتمد هذا البرنامج على الشراآة بين الجماعات القروية وبين ال.المقررة سابقا 2009
  .للدولة مع إشراك السكان في تمويل المشاريع

  
  دعم تأهيل المجال الحضري 2.2

  
لناجم عن تزايد النمو الديمغرافي والهجرة القروية في  للمجال الحضري ايتسبب الزحف العشوائ

 ،وقد ساهمت عوامل آثيرة في عدم وجود عرض سكني آاف ومتنوع. ظهور عجز آبير في مجال السكن
 التدبير سوءة النظام البنكي في تمويل السكن وساهمأهمها ضعف العرض العقاري المعبأ وضعف م

 طبيعة ت إضافة إلى ذلك، أد.وغياب اإلجراءات الزجرية وضعف المراقبة التحتية للبنيةالحضري 
من األسر التي تعيش في الوسط  %30م مع احتياجات الفئات المحرومة إلى إقصاء ء ال تتال التيالعرض

 40 000 وهكذا، فإن . من طرف القطاع العام أو الخاصةسواء المنجزالحضري من برامج اإلسكان، 
 العجز في تفاقممما أدى إلى )  آوخ15 000 سكن غير قانوني و25 000( تنضاف سنويا الئقسكن غير 

  . سكنية مليون وحدة1,24 حاليا إلى ليصلالسكن 
 

 السكن االجتماعي وضع سياسة عمومية إلنعاش  تموطنية،الولوية األ وذ  هذا الموضوعمعالجةول
ي، وذلك بتحسين القدرة  السكن االجتماع علىطلبال تطويرتنويع منتجات السكن في إطار الشراآة وو

صندوق ضمان قروض السكن لفائدة ( وضع صناديق للضمان من خاللالفقيرة  على الوفاء بالدين لألسر
 تخفيضو) قار وصندوق ضمان قروض السكن لفائدة موظفي الدولةالخل المحدود أو غير دالفئات ذات ال
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خالل العمل على إنجاز مدن بدون  نم السكن العشوائي والقضاء علىآلفة إنتاج السكن االجتماعي 
 الملك الخصوصي تمثل فيمالويتضح أن تطبيق آل هذه اإلجراءات مع تعبئة االحتياط العقاري . صفيح
 شأنها والت العقارية منانعاش المقإل ا التدابير المتخذةوآذ  الحبوس،وأراضي والجماعات المحلية للدولة

  . لمواطنين مالئم وفي متناول ايرة إنتاج سكنتتسريع و
  

.  التراب الوطني مشكلة آبيرة للسلطات العموميةعلى مستوىشكل التوزيع غير المنظم للمدن وي
فإن تطبيق المدن الكبرى، ب ظلحل مشكل االآتظا النمو الديمغرافي باستيعا، ومن أجل في هذا اإلطارو

 قالالئ محاربة السكن غير  التراب الوطني معلتهيئة توازن حقيقي تتوخى تحقيقسياسة المدن الجديدة 
 لمزاولة مختلف األنشطة التجارية والصناعية بثمن يوتوفير أراضخلق عرض للسكن ذلك من خالل و

 2020 مدينة جديدة في أفق 15 إحداث المغرب إلى طمحيو.  مع شروط مالئمة للتجهيز ومناخ جيدمناسب
  . العرض وتنويعهي زيادة تواآب التنمية الحضرية وتساهم ف خلق مناطق حضرية جديدة مع
  

  حو تنمية بشرية تشارآية ن3.2
  

 تعبئة جميع ت حيث تم، قمة أولوياتهاعلىوضعت السلطات العمومية الورشات االجتماعية 
ويتضح من .  األلفية للتنميةأهدافاإلمكانيات البشرية والمالية من أجل الحد من العجز االجتماعي وتحقيق 

  . داف أن المغرب حقق تقدما مهما في هذا المجالخالل تتبع وتقييم هذه األه
  

لسياسات  وذلك بفضل ا،2015من الهدف المحدد لسنة  %65 حقق المغربالفقر، ما يخص فيو
نسبة تحقيق تعادل تم تسجيل هدف تعميم التعليم االبتدائي، فقد أما بالنسبة ل .المالئمة والهادفة لمحاربة الفقر

 دون تطلعات ل رغم ذلكظسيكون في الموعد بالنسبة لهذا الهدف الذي ي وهو ما يؤآد أن المغرب ،85%
  . للتربية والتكوينالوطنيالميثاق 

  
 دور المرأة والقضاء على الفوارق بين الجنسين، عرفت وضعية المرأة تحسنا إنعاشوفي مجال 

لمغرب من التميز  مما مكن ا11ملموسا خالل السنوات العشر األخيرة، وارتقى دورها في جميع المستويات
المتمثل هدف المن  %60,4تحقيق فقد تم وعلى مستوى صحة الطفل، .  البلدان العربية والمسلمةعن باقي

 تقليص وفيات األمهات عند الوالدة  من هدف فقط%42 أن تحقيق إال.  األطفالتخفض نسبة وفيافي 
  . هذا المجال يدفع المغرب إلى بذل المزيد من المجهودات في

  
المغرب يواجه مجموعة من ال زال  المجال االجتماعي،  الرغم من التطورات التي عرفهاوعلى

 الولوج للخدمات الرفع من نسبة و وتحسين موارد دخل السكان باألساس بالحد من الفقرةتعلقالمالرهانات 
ب حاملي االجتماعية األساسية وتدعيم جودة وفعالية النظام التربوي وخفض البطالة خصوصا لدى الشبا

  .هاداتالش
  

 مقاربة جديدة تعتمد على المساهمة والشراآة في عدة قطاعات ته الرهانات، وضعذمواجهة هول
 التي تجسد تحوال جذريا في آيفية لمبادرة الوطنية للتنمية البشريةل بإعطاء االنطالقة هام تدعيمتاجتماعية 

  . بالدنافي التعامل مع إشكالية التنمية البشرية 

                                                 
    المجال السياسي والديني، مراآز القرار، ولوج سوق الشغل والموارد،التعليم ،األحوال الشخصية 11
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   المبادرة الوطنية للتنمية البشرية1.3.2

  
 العجز االجتماعي خصوصا في األحياء لتقليصالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وسيلة شكل ت

 األنشطة المدرة للدخل إنعاش ذلك من خاللالحضرية الفقيرة وفي الجماعات القروية األآثر فقرا، و
 وتتميز هذه .فئات المجتمع وفي جميع أنحاء البالد لكل النمو االقتصادي من مزايا االستفادةوتوسيع 

الدولة، (تشارآية ومدمجة تجعل السكان وجميع الفاعلين المبادرة بكونها ترتكز على مقاربة شمولية و
 المبادرة المحلية إنجاز برامج ومعنيين بتهيئة)  والمجتمع المدني،الجماعات المحلية، المؤسسات الحكومية

  .أآبر للسكان وحسن استعمال الموارد وتحسين النتائجمشارآة ما يمكن من و وه .للتنمية البشرية
  

 يتعلق األمر و. محدد على برامج تنفيذية هادفة حسب جدول زمنيهذه المبادرة أيضاوتعتمد 
 وتهدف .برنامج محاربة الهشاشة والبرنامج األفقي و محاربة الفقر في العالم القروي والحضريببرنامج

مستوى ال على يا حقيقا مما يستدعي تنسيقالحكومي في المجال االجتماعي، إلى تكميل العمل ذه البرامجه
وفي مجال التمويل، تم تبسيط إجراءات التزام  .بغية تعزيز التدخل الحكومي والمحلي ياإلقليموي والجه

وضمان " صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"وتنفيذ النفقات وذلك بوضع حساب خاص 
الترابية مع دعم المؤسسات  المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة لإلدارة المراقبة البعدية من طرف

  .الخاصة وفحص وتدقيق الحسابات إذا تطلب األمر ذلك
  

 بغالف مالي يقدر بـ 2005 سنة  مشروع1104عرفت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية انطالق و
لفائدة العالم  %33لصالح العالم القروي و %52 : من المشاريع %48 إنجاز تم ثحي ، مليون درهم600

 80 لصالح الخدمات االجتماعية األساسية وا مشروع342 تنفيذفقد تم  النشاط،  نوعيةوحسب. الحضري
 .ألنشطة المدرة للدخلل ا مشروع71و  وبناء وتجهيز المراآز االجتماعية لالستقبالتأهيل إلعادة امشروع
 إنعاش في مجال آأداة عصرية وتحسين الحكامة اإلنجازاتيرة تتسريع وعلى  هذا التقييم األولي وسيساعد

  .القطاعات االجتماعية
  
لمشاريع التي تخص األنشطة المدرة للدخل ا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أفضل تستهدف و

لمبادرة الوطنية للتنمية لمرصد وإقامة حلية  اللجان المإنشاء آليات التتبع والتقييم خصوصا مع تفعيلو
 الوزارية والوآاالت للقطاعات االجتماعية هذه اإلنجازات والبرامج بين كاملالتتحقيق مزيد من البشرية و

  .المتدخلة على مستوى التنمية االجتماعية
  

   تثمين الرأسمال البشري2.3.2
  

. ي الرفع من التنمية االقتصادية بالمغربيعتبر تطوير وتثمين الرأسمال البشري عامال محددا ف
التي يعرفها   خاصة مع احتدام المنافسة،كفاءات لتنمية التين مهمأداتين التعليم والتكوين لذلك يعتبر

يجب الترآيز على الرفع من  للتعليم، بل جواالقتصار على تحسين نسبة الولفال يكفي . االقتصاد الوطني
لخدمات ا  منعادل االستفادة بشكل الحالة الصحية للسكان، عبر ضمان تحسين شكل وي.تهفعاليو تهودج
  . العوامل األساسية للتنمية البشريةأحد  الجيدة،صحيةال
  

   تحسين جودة وفعالية النظام التربوي 1.2.3.2
  

تهدف اإلصالحات المنجزة في المجال التربوي باألساس إلى تفعيل باقي أهداف الميثاق الوطني 
 خصوصا تعميم التعليم األساسي ،)2010-2006( القادمة ة خالل السنوات األربعكوينتللتربية وال

  .ير النظام التربوييوتحسين جودة التعليم وتس
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   اإلنجازات وتحسين جودة التعليمعزيزت
  

حسب الوسط وحسب  ،مدرستبين اإلنجازات على مستوى تعميم التعليم ومحاربة الفوارق في الت
 . تبدو قابلة للتحقيقفهذه األخيرةوهكذا، .  أهداف الميثاقلبلوغ  جيدة دخل في مرحلةأن المغرببالجنس، 

من األطفال الممدرسين إلى نهاية  %90 في وصول وتتمثل أهداف الميثاق الوطني للتربية والتكوين
أهيلي لتمكين التعليم االبتدائي مع إعطاء أهمية خاصة للفتاة القروية، وفي توسيع مجال التعليم الثانوي الت

منهم إلى نهاية  %60 و2008 أفق في ي الوصول إلى مرحلة اإلعدادمنمن األطفال الممدرسين  80%
سجل بعض حيث ، لمنالا  ومع ذلك، فإن تعميم التعليم األولي الزال بعيد.2011 سنة المرحلة الثانوية

 نحو تدعيم المجهودات خذةالتدابير المتوتتجه  .لفتياتا عنداالنخفاض خصوصا في العالم القروي و
 تكثيف شبكة آذا المهمشة والفئاتالمبذولة من طرف مختلف المتدخلين لصالح المناطق المعزولة و

 على ضمان ة الحكومياإلجراءاتحرص توفيما يخص تحسين جودة التعليم،  .مؤسسات التعليم التقني
سيير البيداغوجي واإلداري والمالي للنظام ة التن عقلمن خالل والبنيات المتوفرة لإلمكانياتاستعمال فعال 

 إلى تنمية اإلجراءات آذلكهذه  وتهدف .التعليمي وخفض معدل الهدر المدرسي وتحسين نسبة النجاح
البرامج على مستوى المحتوى البيداغوجي وإلى توسيع الشعب مع ضمان تطابقها مع احتياجات سوق 

 البنيات ترتكز على دعم واالتصال والتي الحديثة لإلعالم تقنيايضاف إلى هذا تعميم استعمال التو. الشغل
  .والتكوين واالتصال وتحسين المحتوى الرقمي

  
  تكثيف برامج محاربة األمية

  
 المعرفة، تعهد المغرب عالم ولوج لا ضروريباعتباره شرطا بأهمية التعليم في المجتمع هوعيا من

 2010 خالل سنة %20ما فوق إلى ف سنوات 10أعمارهم ناهز  تذين نسبة أمية األشخاص الخفضب
مع  لمحو األمية لحمالت متعددةت االنطالقة ي وفي هذا اإلطار، أعط.2015 ها آليا سنةالقضاء عليو

لدى  %9 الى  نسبة األميةتقليصسيمكن من ) 2010-2005( سنوات لخمسوضع برنامج يمتد 
 ناهزبالنسبة لألشخاص الذين ت %17 إلىو سنة 45 و15األشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

  . طفل غير ممدرسين27 000مليون شخص و من هذا البرنامج يستفيدو .ما فوقف سنة 15أعمارهم 
  
إلى تحسين جودة " تحسين التكوين األساسي للكبار"يهدف انطالق مشروع  ،من جهة أخرىو

. المكونيناعات وتكوين  آتب خاصة لبعض القطوتهيئ درسيةديد الكتب المجالبرامج عن طريق ت
 غير ) سنة15 إلى 9 (ية غير النظامية من أجل إدماج األطفالبرتموازاة مع ذلك، ستتم متابعة برنامج الو

   .النسيج اإلنتاجيأو في  في التعليم النظامي التمدرسالممدرسين أو الذين انقطعوا عن 
  

  ة مستقبلي ذي أهدافنحو تعليم عالي
  

 . التعليم العالي بمتابعة اإلصالح الذي وصل سنته الرابعةعلى مستوىلة تتميز المجهودات المبذو
 المعايير الدولية، ودعم حتى يكون في مصافوتهدف هذه المجهودات إلى الرفع من مستوى التكوين 

 إلى وضع نظام باإلضافةمتطلبات سوق الشغل، مع  التكوين مةءماللجامعات وضمان ل التسيير الذاتي
االستفادة من على المسالك المكونة من وحدات إجبارية مشترآة وأخرى اختيارية مع إمكانية  يعتمد يتعليم

  .وحدات خارج المعدل العام
  

 الطالب من حيث يمكنويتميز هذا النظام بإعطاء حرآية آبيرة بين الشعب وبين المؤسسات، 
 ويعطي هذا النظام .رى وفق مكتسبات سابقة أو دراسة مواد في مؤسسات أخجامعية المسيرتهتغيير 

األول :  هذا النظام مسارينحدد جدع مشترك، ويبعدالسنوات األولى ابتداء من الجديد الفرصة للتخصص 
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 للحياة العملية، والثاني يتضمن دراسات عامة معمقة تمكن من  مباشرةمهني يتوج بدبلوم متخصص يؤهل
  .متابعة الدراسات العليا

  
 مهندس سنويا في غضون 10.000  تكوينسيتمسوق الشغل، من أجل االستجابة لمتطلبات و

 المتوقعة خالل الدخول الجامعي مقاعد عدد ال من حاليا، وذلك عن طريق الرفع4.300 عوض 2010
 المدارس الوطنية للمهندسين والجامعات العلميةوفي مختلف مؤسسات التكوين  %20 بـ الجديد

  .ينوالمؤسسات األخرى المعنية بتكوين المهندس
  
   رؤية إستراتيجية في مجال الصحة2.2.3.2

  
تحقيق المرتبطة ب واألخذ بعين االعتبار التزامات المغرب ينظام الصحال أداءمن أجل تحسين 

تندرج هذه  و.2015 أفقأهداف األلفية للتنمية، وضعت السلطات العمومية إستراتيجية جديدة في 
 ،الحياة عند الوالدةأمد انخفاض نسبة الخصوبة، ارتفاع ( ديمغرافي مزدوج  سياق تحولاإلستراتيجية في
وأمراض غير  ومقلة تخص البلدان في طور النتنتعايش أمراض م(وظهور أوبئة جديدة ) شيخوخة السكان

التأمين اإلجباري عن المرض ونظام المساعدة آبرى آإصالحات مباشرة و )متنقلة تهم البلدان المتقدمة
  .معوزة واإلصالح اإلستشفائي واإلصالح المؤسساتي وإصالح النفقات العموميةالطبية لفائدة الفئات ال

  
الفاعلة  القطاعاتآل  تتبنى مقاربة شاملة تنخرط فيها  وتتميز هذه االستراتيجية الجديدة بكونها

 مراقبتهالصحة وضبطه وقطاع وتعتمد على تنظيم ....) طرقالتعليم، الماء، ال( الصحة والمؤثرة في مجال
 تزويد النظام الوطني للتطوير صةدلة وخايتهم األدوية والص آما . البشريةه وتحسين مواردهتمويلو

المناطق القروية، وعقلنة  ووضع مساطر فعالة للحصول على األدوية وتوزيعها خصوصا بباألدوية،
  منالخاص القطاع تمكين ووالمنتجات الصيدلية جودة التحاليل الطبية  وضمانصناعة األدويةتطوير و

 والبحث العملياتيالبحث ( في المجال الصيدلي ث وتنمية البح(génériques)إنتاج األدوية المرخص لها 
  ).األساسي للنباتات الطبية

  
  المواطنين تحسين دخل 3.3.2

  
لسياسات ل دمج مالئم يتطلب ذلك الهدف األساسي للتنمية ولمواطنينيمثل تحسين دخل ا

 سياساتجديدة مع وضع شغل يق نمو اقتصادي مرتفع يمكن من إحداث مناصب الكفيلة بتحق ةاالقتصادي
 تهدف  مجموعة من االستراتيجياتت صياغةوفي هذا المجال، تم .عادة التوزيع ومحاربة الفقرفعالة إل

تعلق األمر وي.  الفوارق االجتماعية والمجاليةإلى تحسين مستوى معيشة السكان وقدرتهم الشرائية وتقليص
 وبتقوية الحماية تكثيف برامج محاربة الفقرب و في مجال التشغيلوضع سياسة جديدةبساس باأل

  .االجتماعية
  
  ليشغت تنفيذ السياسة الجديدة لل1.3.3.2
  
مة ءفضعف النمو االقتصادي وعدم المال . متعدد األبعادال بالمغرب طابعيشغتإشكالية الكتسي ت

 ، لذلك. بالمغربتفاقم وضعية الشغلتزيد من ساسية التي  أحد العوامل األ تشكلشغلالبين عرض وطلب 
 من مع اتخاذ سلسلةة حر وللمبادرة النمو االقتصاديندرج محاربة البطالة في إطار خلق بيئة مالئمة للت

التي تم اعتمادها وفي إطار اإلستراتيجية الجديدة  .لشغلا لسوق دينامية أآثر الكفيلة بإعطاءاإلجراءات 
، تم وضع مجموعة من البرامج تهدف إلى 2005 في شتنبر ت التشغيل األخيرة المنعقدةمبادرا خالل

  .2008أفق سنة صب شغل في من  .000200إحداث 
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  "تأهيل" و"إدماج" يامجنبر
  

 شخص 105 000 إدماج وتحسين فاعلية تشغيلو آفاءة الشغل قويةيهدف هاذين البرنامجين إلى ت
 مطابقة قدرات الشباب حاملي من" إدماج " برنامج سيمكنو. 2008 و2006 ما بين  الممتدةرةتفي الف

.  المهنيةة الخبر الآتساببوتداريالتكوين التعاقدي عن طريق الشهادات الجامعية مع متطلبات السوق 
 ة من الضرائب إلىا لفائدة المشغلين خصوصا الرفع من سقف األجور المعفسيتم إعطاء تحفيزاتو

لتكوين مع ة امطابق" تأهيل"يخص برنامج  و. النهائيالتوظيف في حالة ا شهر36 درهم لمدة 6.000
عن لك ذحظوظ إدماج الشباب حاملي الشهادات في سوق الشغل، ومن رفع ال بهدف  الشغلمتطلبات سوق
ذات فرص م نحو القطاعات اإلنتاجية هوتوجيه)  تغيير التكوينتكوين تأهيلي أو ( قدراتهمطريق تأهيل

  .دماجنلإلأوفر 
  

  "مقاولتي"برنامج 
  

 سنة والذين 45 عن أعمارهم تقل دعم التشغيل الذاتي للعاطلين الذين يهدف هذا البرنامج إلى
 ويقدم هذا الدعم على شكل مساهمة . درهم000.250 ال يتعدى مقاوالتهم باستثمار يرغبون في إنشاء

وين في كهبة ألجل تحمل مصاريف الت درهم على شكل 000.10( درهم 000.25 تقدر بـ  من الدولةمالية
 سنوات مع 6دها خالل ي تسدسيتم وائد بدون فدفعة درهم على شكل 000.15 وودراستهاير المقاوالت يتس
من طرف  %85 قروض بنكية مضمونة في حدودتمويل المشاريع بواسطة  وسيتم . سنوات من اإلعفاء3

  ." الصغرىةان للقروض وإنشاء المقاولصندوق الضم" في إطار  وذلكالصندوق المرآزي للضمان،
 .00030 إنشاء من ،الجهوية والذي يتميز بأبعاده 2006يو ن في يوانطلقهذا البرنامج، الذي وسيمكن 

  . 2008 و2006 ما بين  الممتدةرةت منصب شغل خالل الف 90.000خلقى ومقاولة صغر
  

  تحسين تنظيم وتسيير سوق الشغل
  

هيكلة تقرر إعادة  ، وإدخال التعديالت الضرورية عليهالبرامجا  لهذهة المتابعة الدائمحتى تتسنى
آما تم فتح إمكانيات المناولة . وإحداث المرصد الوطني للشغلالوآالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات 

 الوآالة لخدمات اإلدماج أو المواآبة لطالبي الشغل، وذلك بهدف تحقيق أآبر قدر ممكن من التنسيق بين
  . والوآاالت الخاصة للوساطةلوطنية إلنعاش الشغل والكفاءاتا

   
  محاربة الفقرل  تعزيز الجهود المبذولة2.3.3.2
  

تنمية االجتماعية ال إستراتيجيةالسنوات األخيرة بوضع توجت الجهود المكثفة لمحاربة الفقر خالل 
الخدمات االجتماعية األساسية  عوزة على الساآنة المحصولوتهدف هذه األخيرة إلى تحسين . دمجةنالم

  القرب في مجال آلياتفعيلة وتلإعادة هيكآما ستتم  . للدخل وتشغيل الشبابالمدرةوإنعاش األنشطة 
إعادة تأهيله بغية الرفع من أدائه و إعادة ت تملذياإلنعاش الوطني والتعاون الوطني اآالعمل االجتماعي 

  . وآالة التنمية االجتماعيةتأهيل
  
 ترتكز على خرائط واضحة  سياسة نشيطة لالستهداف بفضل تدعيم هذه اإلجراءاتقد تمول

أآثر نجاعة مع اعتماد  في المجال االجتماعي التدخل العمومي وهكذا، أصبح .لتوزيع الفقر في المغرب
وهكذا، فان تحديد الفئات . وتدبير القربالمرآزية الفي إطار و تعاقدية  صيغ جديدة للتسيير وفقرؤية

  سواءمتطلبات الساآنة المستهدفةالتدخالت وفق  البرامج وضبطيمكن من س على المستوى المحلي لفقيرةا
  فيالتدخل بشكل أفضل من  هذه المقاربة آذلكمكنست و.الحماية االجتماعية وأالصحة  وأفي مجال التعليم 
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فعالية البرامج لرفع من المؤشرات االجتماعية ول  مع تحسنمساواة بأحسن آلفةالال التهميش ومحاربة
  .الحكومية
  

   الحماية االجتماعية قوية ت4.3.2 
  

الحماية االجتماعية، قامت السلطات العمومية بتوسيع التغطية الصحية األساسية عزيز  من أجل ت
 وفيما يخص نظام .التأمين اإلجباري عن المرض ونظام المساعدة الطبية لفائدة الفئات المعوزةبفضل 

 جديدة تضمن التمويل صيغالبحث عن في أفق  إصالح األنظمة الجاري بها العمل م العمل علىتالتقاعد، 
  .الدائم

  
   توسيع التغطية الصحية األساسية1.4.3.2
  

تطبيق شكل يمول بنسبة آبيرة من طرف األسر،  م ونظام صحي ضعيفةتغطية صحيةل ظفي 
 التحول الديموغرافي واآبةز االجتماعي ومالتغطية الصحية األساسية خطوة آبيرة نحو استيعاب العج

 ايجابية تأثيرات 2005 غشت المعمول بها منذسيكون للتغطية الصحية اإلجبارية  و.والديمقراطي للمغرب
  .  وجود بعض القيودرغمالسكان على 

  
لتنتقل وهكذا، ستمكن التغطية الصحية اإلجبارية في المرحلة األولى من توسيع التغطية الصحية 

 وستمكن آذلك . السكانحياةعلى و مهمة على االقتصاد  تأثيراتوسيكون لها ،%34إلى حوالي  %17 من
يضاف إلى هذا التأثير االيجابي و . لعالجهاآلفة باهظةتتطلب  محاربة بعض األمراض والتي قويةمن ت

ع الصحة في  وذلك عن طريق المساهمة الكبيرة لقطا االقتصاديللتغطية الصحية اإلجبارية على النمو
باإلضافة إلى ذلك، و. سواء القطاع الخاص أو العام البنيات اإلستشفائية والصحية وتطويرالنمو والشغل 

واالستجابة تعتبر التغطية الصحية اإلجبارية فرصة حقيقية من أجل إعادة هيكلة المستشفيات العمومية 
  . جودة وسرعة الخدمات الصحيةعلى مستوىمتطلبات السكان خصوصا ل

  
رافق قد و. لصحة للجميعا اإلجبارية مرحلة مهمة في مسيرة تحقيق مبدأ  الصحيةتمثل التغطيةو

 الصندوق الوطني للضمان تأهيللوآالة الوطنية للتأمين عن المرض وإعادة ا أنشطة انطالققها طبيت
. قات الصحةاالجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي وأيضا تدابير ضبط وعقلنة نف

غير أن وضع . لمهن الحرةأصحاب ا وعلى المستقلين آيفية تطبيقها تقدم التفكير فيما يخصإضافة إلى و
 والذي يرتكز على مبدأ المساعدة 2006نظام المساعدة الطبية لفائدة الفئات المعوزة في أواخر سنة 

 من %80وسط من استفادة االجتماعية والتضامن الوطني لصالح المعوزين سيمكن على المدى المت
 عزيزمثل تقدما ملموسا في مجال التضامن االجتماعي وتيما وهو  ،من التغطية الصحية اإلجباريةالسكان 

  .الحماية االجتماعية
  
   نظام التقاعد الجاري به العملديمومة نحو 2.4.3.2 

  
سلبا على توازن  ستؤثر ال محالة وديمغرافية مهمة  واجتماعيةعرف المغرب تحوالت اقتصاديةي

، بذلكووعيا منها . .....) الحياة، خفض نسبة الوالدة، شيخوخة السكان أمد معدلطول(صناديق التقاعد 
الصناديق الداخلية تفويت تسيير وهكذا، تم .  أولوياتهافي مقدمةوضعت السلطات العمومية إصالح التقاعد 

ورغم . ميةعمو إصالح أنظمة التقاعد الفيمع الشروع للتقاعد لبعض المؤسسات والمقاوالت الحكومية 
  . للنظام الوطني للتقاعد يبقى ضروريااريذ جاهذا، فإن إصالح
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 من بينها تجميع ام التقاعدظ نصالحالسيناريوهات إل دراسة مجموعة من تمتوفي هذا اإلطار، 
 من الرسملة في وإدخال جرعة سنة 65 سنة إلى 60 للتقاعد من القانونيرفع السن والصناديق الحالية 

الهدف من هذا يبقى  و. السوق المالي ووضع إطار قانوني مناسبتطويرأنظمة التقاعد مع الحرص على 
  . التقاعد على المدى البعيد مع ضمان تقاعد محترم للمواطنينقلصنادي  مالياإلصالح ضمان توازن

  
 لموارد الطبيعية جيد ل تدبير أجل من: التنمية المستدامة. 3
  

  سنواتتوالي (ارتفاع الحرارةالتقلبات الكونية الناجمة عن جمة ترتبط ب العالم تحديات يواجه
    انقراض بعض األنواع الحيوانية  ولغاباتاالستغالل المفرط لتنامي ظاهرة التصحر و والجفاف

الكوارث التي يكولوجية وإل ويعزى ذلك باألساس إلى عدم مباالة اإلنسان باختالل التوازنات ا....)النباتيةو
المتزايد سياسي الدعم بعد على أرض الواقع رغم ال المعاهدات الدولية فلم تترجم مختلف. قد تنجم عنها

هذه الظاهرة ب الجماعي إال أن الوعي. شطة في مجال الحفاظ على البيئةامختلف الجمعيات الن تتلقاه يالذ
كربون، التوصيات األوروبية حول الطاقات إنشاء سوق لل (ل محتشماظ الذي يمكن من تحقيق بعض التقدم

 لتعميم الوعي الجماعيويسعى المغرب جاهدا . ....)السواحل، حماية المتجددة، المحروقات البيولوجية
. ةجميع االتفاقيات الدولية في مجال المحافظة على البيئ انخراطه والتزامه بهذه الظاهرة وذلك من خاللب

 له ا الدولي اعترافجتمع من طرف الم الدولية للماءالجائزةى عل المغرب صلح، وفي هذا اإلطار
  .المجهودات التاريخية في مجال تدبير الماءب

  
   تدبير مندمج للثروات المائية.1.3

  
تعتبر التقلبات المناخية وعدم انتظام التساقطات المطرية والجفاف من أهم المعيقات التي تحول 

 السكان من الماء اتطلبمتالضرورية من الماء واالستجابة إلى دون تزويد القطاع الفالحي بالكميات 
 الماء الصالح للشربإلى توفير وتهدف سياسة الماء إلى تدبير مستدام للثروات المائية و. الصالح للشرب

  .هاي الم في استهالكقتصاداال لجميع السكان مع تحسيسهم بضرورة
  
 ضياعه وسوء حجم تقليص بهدف الجتهويمثل تدبير الطلب على الماء أول تحدي يجب مع 

ثاني بدعم الشراآة  الويرتبط التحدي. بأقل آلفةاستعماله وآذا تلبية الحاجيات االقتصادية واالجتماعية منه 
أهمية   المحلية المهتمة بتدبير الماء، وآذا القيام بحمالت تحسيسية إلظهارجمعياتبين المستفيدين وال

 عدة برامج تعاقدية بين وآاالت األحواض المائية  وضع تم،وفي هذا اإلطار. الحفاظ عليه لدى المستهلكين
 عملية في مجاالت التطهير ومعالجة المياه المستعملة وعقلنة استعمال القيام بإجراءاتوالدولة من أجل 

  . المائيةتالمياه والوقاية من الفيضانات والمحافظة على الفرشا
  

 تعبئة جميع الرامية إلىالسلطات العمومية إلى متابعة الجهود ومن أجل تدبير مندمج للماء، تهدف 
 إلى ذات الفائض لتخزينها وأنظمة لتحويل المياه من األحواض وبناء منشآتالثروات المائية السطحية 

فضال عن .  غير النظاميةالموارد وآذا تنويع أنماط التعبئة باللجوء إلى تعاني من الخصاص،األخرى التي 
. 2008-2006 السدود بوضع مخطط عمل  بناءتحسين المؤهالت السقوية وتشجيع سياسةذلك، سيتم 

ودعم برامج إعادة هيكلة   الضيعات الفالحيةداخل هاي الم في استهالكقتصادااليتمحورحول الحث على 
اإلطار والسقي وإصالح  وصيانة المعدات الهيدروفالحية وإعادة بناء التوازن المالي لمصلحة الماء

  . السقي الكبرىاتقانوني المؤسساتي لعمليال
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 للتطهير  برنامج وطنيفي إنجاز 2005 سنة لشروع منذأما فيما يخص التطهير السائل، فقد تم ا
 ويهدف إلى تدارك التأخر الحاصل على مستوى ا حضريا مرآز259 يهم .ولتنقية المياه المستعملة

الربط  نسبة رفع و2010 في أفق %60 نسبةة التلوث بالتطهير السائل وإصالح جودة المياه وتقليص نسب
المحافظة و ومن أجل حكامة جيدة لتدبير الماء ،موازاة مع ذلك و.2015 في أفق %80إلى شبكة التطهير ب

 . السهر على تنقية جميع المياه المستعملة قبل اإللقاء بهاضمان ديمومتها، ال بد منعلى الثروات المائية و
مع  خاصة ، حول الماء10/95للقانون طبقا ) تأدية ثمن التلوث(ألوليات تطبيق مبدأ  أصبح من ا،ولذلك

  .نسب التلوثاالرتفاع الخطير ل
  

  الثروات الطبيعية األخرىتعزيز حماية الملك الغابوي و. 2.3
  
 الزراعي التي تفقد الغابة االستصالح عملية  بسببضغط آبيرإلى  الغابة في المغرب خضعت

زحف المجال  المبالغ فيه للخشب الستعماله آحطب وواالستغاللوآثرة الرعي  كتاره 6000سنويا 
 المغرب أمام وضعية الذههوجعلت .  هكتار في السنة3000 و1000 والحرائق التي تلتهم بين الحضري

 مليون متر 75( بتنامي ظواهر التعرية وآثرة األوحال في السدود  أساسامرتبطةالهانات العديد من الر
 واختالل  القطيع من الكأل الطاقة وحاجياتمنضعف تلبية حاجيات سكان العالم القروي وب) عب سنويامك

  .التوازنات االقتصادية والبيئية
  

، قامت السلطات العمومية بوضع استراتجيات تهدف إلى تدبير مستدام ية لهذه الوضعووعيا منها
 بعدة لملع فقد تم ا،وهكذا. ابوي والمحافظة عليهوتنمية المخزون اإلنتاجي للقطاع الغثروة الوطنية لل

دمجة لمحاربة التعرية التي تهدد نعد مقاربة ميمخططات آالمخطط الوطني إلعداد األحواض المائية الذي 
 ات الطبيعية محميلل والمخطط المديري ، والمخطط المديري للتشجير، مليون هكتار من األراضي11

 122(إنجاز برامج جهوية  ذلك بترجمو.  والبرنامج الوطني الغابوي،ئقوالمخطط المديري لمحاربة الحرا
).  مشروع جهوي75بمعدل ( إلى برامج على مدى ثالث سنوات قسمت)  مليار درهم8مشروع بتكلفة 

 سنوية بين المصالح المرآزية والجهوية وباقي  تعاقدية تم التوقيع على عدة برامج،ولتفعيل هذه البرامج
  .الشرآاء

  
 الغابوية خصوصا على تجديد وتحسين الرعي الغابوي على مساحة  الثروةعتمد آفاق تنميةتو

 وتهيئة األحواض المائية للمحافظة على التنوع البيولوجي ومحاربة 2014 ألف هكتار في أفق 500
لغطاء  في المناطق الغابوية والمحيطة با وقائمة على مبدأ التشاركدمجةنوإنشاء مشاريع تنموية م التصحر
تم تحسين المخزون الغابوي بتخطيط وتدبير الغابات عبر الجرد الغابوي الوطني وتهيئة آما سي. الغابوي

 سيتم دعمو ). 2014 مليون هكتار سيتم تسجيلها في أفق 9(الغابات والتسجيل الرسمي للمجال الغابوي 
  . دبير القدرات التقنية والمؤسساتيةالتأطير وت البنيات التحتية وتحسين ظروفتعزيز ل هذه العمليات عبر آ

  
  آليات محاربة االنحباس الحراريتفعيل . 3.3

  
، فإن للمغرب فرصا  في جميع المعاهدات الدولية المتعلقة بالمحافظة على البيئةنظرا النخراطه

النظيفة تتيح آليات التنمية  و.الستفادة من الموارد المالية المتاحة من أجل تحقيق تنمية مستدامةل آبيرة
ونشيطة في   قام بنهج سياسة متواصلةحيث ،النخراط فيهال السباقين أحد المغرب تامتيازات مهمة جعل

 1992مجال التحوالت المناخية مند توقيعه على االتفاق اإلطار لألمم المتحدة حول التقلبات المناخية لسنة 
  .ة وأخرى متعددة األطرافشراآات ثنائي به السياسةذوتم دعم ه. 1995 سنة المصادقة عليهو
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سوق  المغرب لمشارآة فعالة في بروتوآول آيوطو وفيإعداد ، وفي أفق 2001 سنة ذفمن
 إشراك الفاعلين االقتصاديين في :  أهمهانقاطتمحور حول عدة ي  منحا جديداهذه السياسة عرفت الكربون،

نها تقليص انبعاث الغازات أع التي من شالشؤون المتعلقة بالتقلبات المناخية وإسهامهم في إنشاء المشاري
 أصبح الفاعلون االقتصاديون ،وبذلك. في هذا المجال خبرة وطنية تطويرالمسببة لالنحباس الحراري و

الغابات والنقل والصناعة والمياه و خاصة وزارات الطاقة ،على المستوى الوطني من رواد هذه الدينامية
ر الطاقات المتجددة والمكتب الشريف للفوسفاط وصناعة والمكتب الوطني للكهرباء ومرآز تطوي

  .سمنت وصناعة السكر والجماعات المحليةإلا
  

تأسيس   مرتكزة على2003 منذ أبريل  إستراتجية وطنية لتفعيل آليات التنمية النظيفةوضعوقد تم 
الخبرة الوطنية وتقوية قدرات الفاعلين االقتصاديين وطويرها  وطنية ضرورية لتهيئات واعتماد آليات

  .حولها وإنعاشها على المستوى الدولي ومواآبة المفاوضات الدولية حول هذه اآلليات
  
 نية السلطة الوطنية المع تدخلالهيئات المكلفة بهذه اآلليات عبرراهن، تم تفعيل دور في الوقت ال و

آليات التنمية  مكلف بوالمكونة من سكرتارية دائمة على مستوى قطاع البيئة ومن مجلس استشاري وطني
وفي هذا  .المشاريع المتعلقة بها بطرق شفافةالمصادقة على تقييم وأساليب اليتم تحديد النظيفة، حيث 

 الئحة لمعايير التنمية المستدامة على المستوى الوطني آأساس مرجعي للبث في  أول تم إصدار،اإلطار
 تم على إثرها انتقاء رزمانة من المشاريع وصل يث، حالمشاريع المقدمة في إطار آليات التنمية النظيفة

فرنسا، النمسا، ( مشروع وتوقيع عدة اتفاقيات تفاهم من أجل تفعيل مشاريعها مع سبع دول 58عددها إلى 
  ).الدنمارك، ايطاليا، اليابان، اسبانيا، آندا

  
 وذلك عبر ،وطنيو يسعى المغرب إلى دعم إنعاش مشاريع آليات التنمية النظيفة على المستوى ال

إنشاء خاليا على مستوى مختلف الوزارات والمؤسسات من أجل التعريف أآثر بها وفي أفق تمديد هذه 
  .2012  سنةاآلليات إلى ما بعد

  
  نجاح السياسة االقتصادية واالجتماعية من أجل إ نمط جديد للحكامة.4
  

 قدرات تعزيزة واالجتماعية عبر تتم بلورة وتهيئة الظروف الناجعة لسيرورة التنمية االقتصادي
 المساطرتقتضي هذه األخيرة خلق تناسق ما بين السياسات وو .الفاعلين التنمويين في مجال الحكامة الجيدة

الحكامة الجيدة إنعاش النمو ومن شأن . واآلليات التنظيمية الضرورية إلنتاج وتوزيع السلع والخدمات
 تحسين ظروف نحوتثمارات والدفع قدما بالتنمية االجتماعية االقتصادي وتحسين التنافسية وجذب االس

القطاع العام، القطاع (إشراك جميع الفاعلين المعنيين  تقتضي غير أنها .العيش وتقليص معدل الفقر
 قتصاديةاال مجاال حيويا للتنمية وي باعتبارها أو الجهلمحليمستوى االعلى ..) .المجتمع المدني، الخاص

  .واالجتماعية
  

التي حققها  القياسية  ومكن تحليل تطور تدبير الشأن العام بالمغرب من الوقوف على اإلنجازات
 على مستوى إصالح بعض القطاعات  المبذولةعلى مستوى مكونات الحكامة، آما يشهد على ذلك الجهود

لعمومية  وأخرى مكنت من تحسين الحكامة داخل الشرآات والمؤسسات ا12..).اإلدارة، القضاء(المهمة 
  .على مستوى الحكامة الترابية  التقدم الملحوظآذاو

  

                                                 
انظر ...) وتدبير ومتابعة النفقات العموميةوضع المقاربة الجديدة للميزانية وتحسين البرمجة(بالنسبة لباقي القطاعات الحيوية المرتبطة بالحكامة  12

  .الجزء الرابع من التقرير المتعلق بالمالية العمومية
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 ويستخلص . الدوليةالهيئاتر نتائج تقييم الحكامة من طرف بعض بتم تأآيد هذه اإلنجازات عقد و
المغرب مقارنة مع بعض الدول ذات مستوى  تفوق 14 لتتبع الحكامة التي اعتمدتها13من تحليل المؤشرات

 سجل ضعف وفي المقابل،.  وجودة التنظيم ومراقبة الرشوة الحكومة فعاليةىمماثل على مستواقتصادي 
 ،من جهة أخرى و.ال يرقى المغرب إلى معدل هذه الدولإذ " الصوت والمساءلة"على مستوى مؤشر
يفوق معدل المغرب متوسط هذه الدول فيما يخص " المغرب العربي والشرق األوسط"وعلى مستوى دول 
 .جميع المؤشرات

  
   نظام الحكامةتعزيز من أجل تواصل اإلصالحات .1.4

  
  عدة محاور أهمها إصالح اإلدارة والقضاء وتدعيم الشفافيةفي الحكامة العمومية يتجلى دعم 

  . عن تسيير بعض المرافق والخدمات العمومية لفائدة القطاع الخاصومتابعة مسلسل تخلي الدولة
  

   إصالح اإلدارة.1.1.4
  

 من خالل متابعة  يتطلب تعزيزه إصالح اإلدارة العمومية تقدما آبيراجال المغرب في محقق
وفي هذا  . الفعلي في مسلسل التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالداإشراآهاإلدارة ومجهودات عصرنة 

  .اإلجراءات العملية لتفعيل إصالح اإلدارةاإلطار تمت بلورة مجموعة من التدابير و
   

  بشريةتثمين الموارد ال
  

مجموعة من النصوص تعديل ، تم لتحسين اإلنتاجيةاعتبارا ألهمية تثمين الموارد البشرية 
فباإلضافة إلى العمل بعقود التشغيل داخل اإلدارات العمومية، . قانون الوظيفة العمومية المتعلقة بالقانونية

مومية وآذا نمط اختبار المؤهالت لمباريات داخل أسالك الوظيفة العاتم تفعيل القوانين المنظمة الجتياز 
وجب الترسيم داخل ستي عبر نظام عقود ال لصالح مختلف الفئات اإلدارية والتوظيف والكفاءات المهنية
  .أسالك الوظيفة

  
ناجعة لتدبير الموارد ال الكفاءات واألدواتلوظائف ول ينظام مرجع االلتزام ب تم،إضافة إلى ذلك

 ومن األنشطة والمهام المنوطة بهائف والوظ تحديد يمكن هذا النظام منو. ةالبشرية داخل اإلدارة العمومي
هذه العملية باعتماد سياسة التكوين  وقد تم دعم .وحاجيات التوظيفبين الموارد البشرية المتاحة المالءمة 

 ذ مستوى القطاعات مع األخىعل مستوى اإلدارة العمومية عبر إعداد مخططات للتكوين ىالمستمر عل
 اإلمكانيات تخصيص المرتبطة بتأهيل الموارد البشرية واالحتياجاتبعين االعتبار األولويات و

 داخل للتوظيف تحسين الشفافية والمساواة من خالل تعميم المباريات آنمط تجسدوقد  .لتنفيذها ضروريةال
 يرتكز على مكافأة ل الذي والتقييم العادأسالك الوظيفة العمومية وآذا اعتماد نظام شفاف لألجور والترقية

  .االستحقاق
  

                                                 
وهو مؤشر يعبر أساسا على حقوق اإلنسان والحقوق السياسية والمدنية للمواطنين ويترجم بصفة عامة الشفافية والفعل " الصوت والمساءلة. "1 13

  .مية خاصة في مجال اعتبار أصوات المواطنين ووجود وسائل إعالمية مستقلة لإلدارات والمؤسسات العمويالديمقراط
  .الذي يهم تقييم االستقرار السياسي واالجتماعي ويأخذ بعين االعتبار مستوى العنف واإلجرام" االستقرار السياسي. "2 
  .لمصالح العموميةوهو مؤشر لقياس فعالية الدولة وآفاءة اإلدارة وجودة خدمات ا" فعالية الحكومة. "3 
  )وهي إجراءات غير ناجعة في مجال السوق (وهو مؤشر يقيس أثر السياسات المعتمدة " جودة التنظيم. "4 
  ...ويقيس جودة تطبيق العقود ويأخذ بعين االعتبار مظاهر أخرى آاستقاللية الجهاز القضائي وحماية حقوق الملكية،" دولة القانون. "5 
  . قيس مستوى استغالل السلطات العمومية لنفوذها ألهداف مادية بما فيه الرشوة الكبيرة والصغيرة وتحويل ممتلكات الدولةي" مراقبة الرشوة. "6 

  .2004-1996 دولة خالل الفترة 209آراي من مجموعة البنك الدولي وتغطي .آوفمان وأ. تم وضع هذه المؤشرات من طرف د 14
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  معلوماتعلى ال المواطنين حصولتحسين 
  

تدعيم  عبر  وقاعدة المعطيات اإلحصائيةمعلوماتعلى ال المواطنين حصولتم تسهيل عملية 
  تجدر اإلشارة إلى إدخال وفي هذا الصدد،.المعلومات االقتصادية واإلحصائيةنشر قدرات إنتاج و
اصل داخل اإلدارة العمومية وانفتاح هذه األخيرة على للتو  إلكترونيةكةبة وإعداد شالخدمات المباشر

 ة وتوجيه المواطنينواآب يهدف إلى م مستقبال إنشاء مرآز إداري للمعلومات والتوجيهوآذامحيطها 
  .جراءات اإلداريةمختلف اإل القيام بعندوالفاعلين االقتصاديين 

  
 لمعلومات المباشر لنشرالتي تهتم بال 2006بريل أرونية وطنية في لكتإضافة إلى فتح بوابة وباإل

 خدمات إلكترونية أخرى من طرف اللجنة 2007 ينتظر إنشاء سنة  القطاعات العمومية،المتعلقة بمختلف
والمستثمرين  ما سيخول للفاعلين في المجتمع المدنيوهو . "إدارتي" عبر برنامج)e-gov( الوزارية

 والقطاعيواالجتماعي   المحيط الماآرواقتصاديتخصالع على معلومات موثوق منها األجانب من االط
  .بالمغرب

   إصالح القضاء.2.1.4
  

من أهم العوامل التي دفعت بالسلطات العمومية  يعتبر البحث عن استقاللية أآبر لجهاز القضاء
تمثلت و. من المواطنينأآثر قربا  المعايير الدولية و انسجاما معلقيام بمجموعة من التدابير واإلصالحاتل

 عصرنة المحاآم عبر تجديد قانون األسرة طبقا لمقتضيات  في على وجه الخصوصهذه اإلصالحات
وآذا تقوية الموارد البشرية داخل هذا  أهيل السجالت التجارية وإنشاء محاآم إداريةت األسرة ومدونة

الخبراء والمترجمين (طين بجهاز القضاء  المرتبأعوان القضاءالقطاع عبر وضع جهاز وطني يجمع 
نها االهتمام أدر اإلشارة آذلك إلى إنشاء المحكمة العليا للقضاء التي من شتجو ).المحلفين لدى المحاآم

لصادرة ها خاصة منها انحكام المعلن ع األتنفيذولين وآذا تسريع ؤبالقضايا المتعلقة بالوزراء وآبار المس
  . ظام العام والمرتبطة بالنضد الدولة
  

فبموجب تبني .  نفس الدينامية خاصة على مستوى سجالت التجارةةوقد سجلت المحاآم التجاري
 والمؤسسات العمومية من تعميمه خاصة فيما يتعلق المقاوالت استفادت ،القانون المتعلق بالتحكيم

إلى تسهيل حل النزاعات لتحكيم ترمي في ا تم إنشاء محاآم مختصة ،إضافة إلى ذلك و.بالخالفات المالية
السلطات العمومية  تعتزم ،اإلنجازات هذه  وعلى الرغم من. بالمعامالت التجارية المتعلقةالقضائية

 األحكام تنفيذ السرعة في لضمان  والتشريعيمواصلة جهودها فيما يتعلق بعصرنة الجهاز القضائي
  .األعمالحكامة الجيدة وتحسين محيط تعزيز ال في المساهمةو
  

   الشفافية وتخليق الحياة العامة تعزيز. 3.1.4
  

 تفعيل مرسوم عندالمالحظ   تفويت الصفقات العمومية وتفادي القصورمسلسلمن أجل تحسين 
شكال تفويت الصفقات العمومية وآذا اإلجراءات أ تم إصدار مرسوم جديد يحدد بموجبه شروط و،1998

تجدات التي حملها هذا المرسوم في تعميم طريقة فتح طلبات وتكمن أهم المس. ها وتدبيرتهاالمتعلقة بمراقب
  . العموميةالترشيح وإعادة تحديد المساطر والمعايير المعتمدة لفحص العروض

  
الهدف من هذا التقنين الجديد هو ضمان حقوق جميع الشرآات المقدمة للعروض الخاصة  ويظل 

 يتم اإلعالن عنها تفويت الصفقات العموميةلشريف بالصفقات العمومية وتقوية الشفافية وخلق جو تنافسي 
 إنشاء بوابة الكترونية للصفقات العمومية من وفي هذا اإلطار، سيمكن .عبر المواقع اإللكترونية للوزارات

  الشرآات المهتمة، انطالقا من رهن إشارةجميع المعلومات المتعلقة بتدبير الصفقات العموميةوضع 
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 ومن جهة أخرى، ستتم محاربة للرشوة بفعالية عبر آليات تنظيمية .د المستحقات البرمجة إلى تسديمرحلة
  .هي في طريق اإلنجاز

  
  تحسين الحكامة على مستوى الشرآات العمومية . 4.1.4

  
 ةراقبمر وي بموجبها تدب يتماتيتشمل الحكامة داخل الشرآات مجموعة من القوانين والسلوآ

ليات جديدة توفير آ وآذلك األداءلقوانين تسهيل التدبير المرتكز على ن هذه اأمن شو. شؤون هذه الشرآات
  . القراراتذ اتخا مسلسلعلى مستوى التدبير اإلداري والقيادة مع المحافظة على شفافية

  
 لؤسسات نمط الحكامة داخل اشملتبعدة إصالحات مهمة  حديثات السلطات العمومية وقام

تمحورت هذه اإلصالحات خاصة حول تحسين المراقبة المالية  و. نتائج مرضيةنالعمومية وأسفرت ع
 ة مردودي تحويل الميزانيات وتحسين عملية من أجل عقلنةتهاوالمؤسسات العمومية وإعادة هيكلمقاوالت لل

 العمومية وتنشيط عمليات التدقيق خاصة مقاوالتاستثمارات الدولة ووضع نظام تعاقدي بين الدولة وال
 حول المؤسسات 2007أنظر التقرير الملحق لقانون المالية (صاحبة م اللرقابةل خاضعةال غير لتلك

  ).والمقاوالت العمومية
  

  الترابية على مستوى الحكامة تقدم ملحوظ. 2.4
  

المفهوم الجديد للسلطة، تزويد  (لترابية عن اإلصالحات الحديثة التي شهدتها الحكامة اتتمخض
 أنماط عملية ظهرتثر ذلك، إعلى و. عدة نتائج ملموسة..) مكانياتالجماعات المحلية بالمؤهالت واإل

شكلت قد و. جديدة جعلت من الجهة مجاال اقتصاديا مميزا لترجمة سياسة الدولة على أرض الواقع
 الميثاق ومن أهمها اعتماد. اإلنجازات المتعلقة بإعداد التراب الوطني أرضية خصبة لممارسة حكامة جيدة

التوجهات العامة للسياسة الوطنية إلعداد التراب والتراب الوطني الذي يترجم المبادئ الوطني إلعداد 
تحسين مرودية االقتصاد الوطني وتنمية العالم القروي والتدبير المعقلن للثروات إلى  الهادفةالوطني و

جموعة من  ولبلوغ ذلك، تم إصدار م.والمحافظة عليها وحل إشكالية العقار وتأهيل الموارد البشرية
 الجهوية التصميمات الوطني والتصميم الوثائق التوجيهية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي منها

  .المرجعية المحليةالتصميمات إلعداد التراب الوطني و
  

 من توسيع دائرة مهام الجماعات وتقوية 2003وقد مكن إصدار الميثاق الجماعي الجديد سنة 
 وعقلنة القوانين المسيرة طاء تعريف جديد ومتكامل لمسؤوليات الجماعات المحليةمن خالل إعها يتاستقالل

 إصالحات دخالتم إ، ذلك إضافة إلى. خاصة في األقطاب الحضرية الكبرىإدراج وحدة المدينة لها 
المديريات :  الجهاز اإلداري والمؤسساتي للدولةاالندماج أآثر داخلتمكينهم من لمتعلقة بمهام الوالة 
  ....الجماعات الالمرآزية، الجهوية للوزارات

  
الجنوب والشرق من تشجيع بروز أقطاب والشمال ة  شأن إنشاء وآاالت التنمية في جهمنو

للتنمية الجهوية المستدامة خاصة عبر خلق بنيات تحتية ضرورية لتثمين اإلمكانيات التي تزخر بها آل 
 التنمية ن في مجالفاعلياللتزامات في إطار الشفافية بين ويعتبر النظام التعاقدي لال .الجهات المعنية

.  هذا النظام في إطار المقاربة الجديدة للحكامةىتبني المغرب جعلتاالقتصادية واالجتماعية أداة جد فعالة 
ويتجلى ذلك في تنامي عدد العقود المبرمة بين الفاعلين في القطاع العام والخاص والجمعيات من أجل 

آبير من المشاريع التنموية خاصة في مجال السكن االجتماعي والقروض الصغرى ومحاربة تفعيل عدد 
  .التهيئات العقارية والسياحيةو البنيات التحتية ودعمالفقر 
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 من خالل تقوية الالمرآزية  وذلكويجب دعم هذه اإلنجازات عبر تحسين فعالية اإلدارة المحلية
. 2008- 2006التمرآز خالل الفترة لة ليدريجي لمخططات مديراإلدارية التي تمر بدورها عبر وضع ت

وستمكن هذه اإلجراءات من تحديد مختلف مستويات القرار لضمان نجاعة أآبر للتدخالت وذلك عن 
طريق إبرام عقود على امتداد سنوات متعددة تتضمن تحديدا واضحا لألهداف والوسائل المتاحة والنتائج 

 األداءهمة لتحسين فعالية متفعيل نظام التعاقد الذي يعتبر أداة اإلنجازات آذلك بيجب دعم هذه و. المنتظرة
 ،لقيام بواجبهم على أآمل وجهل تدفع الفاعلين جذريةويعتبر مبدأ االلتزام المتبادل أداة . لكونه يقوم بتقييمه

 الفعالية، وتدفع فع منللر احترام هذه االلتزامات عبر نشر ثقافة تقييم البرامج والمشاريع آما يمكن من
 قبل  فعالةآل التدخالتجعل سياسة التقييم أيضا إلى تحسين التخطيط وممارسة التقييم القبلي من أجل 

  . تنفيذها
لتحديات التي يواجهها المغرب، قامت لشدة التنافسية على مستوى األسواق الدولية ولها منإدراآا و

 تعزيز تنافسية ويهدف إلى. قطاعاتيهم العديد من الي رذالسلطات العمومية ببلورة برنامج إصالحي ج
 السياسة االقتصادية واالجتماعية رميوت .يرة عصرنة االقتصاد الوطنيتنسيج االقتصادي وتسريع وال

 جهود مواصلةو لمعرفة عبر تجديد سياسته القطاعيةا في هذا الصدد إلى إدماج المغرب في اقتصاد المتبعة
إضافة إلى ذلك، تطمح هذه و.  وعصرنة القطاع المالي وتحرير قطاع الطاقة البنيات التحتيةتطوير

  .السياسة إلى تعزيز تنمية بشرية قوية وتشارآية قادرة على تحقيق أهداف األلفية من أجل التنمية
  

مقاربة تشارآية جديدة على أساس وفي هذا اإلطار، يعتبر إرساء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
تفعيل متواصل لمختلف أداة لى إشراك المجتمع المدني ومختلف الفاعلين االقتصاديين المعنيين تقوم عل

 ويتعلق األمر أساسا بالعمليات المتعلقة بإنعاش الشغل ومحاربة .سياسات التنمية البشرية المتبعة بالمغرب
 الهدف من هذه العمليات ويبقى . االجتماعيةتعزيز الحمايةوالفقر والتنمية القروية والتأهيل الحضري 

البيئة المحافظة على  مبدأ ترسيختحسين الولوج إلى الخدمات االجتماعية األساسية آالتعليم والصحة و
تجدر اإلشارة إلى أن تحقيق هذه الورشات الكبرى يمر أساسا عبر تقوية و. آهاجس لضمان تنمية مستدامة

. اإلقليمي والجهويو المعنيين على المستوى الوطني الحكامة الجيدة التي تستلزم انخراط جميع الفاعلين
على مستوى عصرنة اإلدارة العمومية وإصالح وقد تم تحقيق إنجازات مهمة في هذا المجال خاصة 

  .تخليق الحياة العامةوالقضاء 
 



 90

  
   الوطنيالقتصادسياسة مالية موجهة إلنعاش ا _المالية العمومية: الجزء الرابع 

 
 فعلى المستوى . الكبرىهيكليةالصالحات بمواصلة اإل 2007ن المالية لسنة  مشروع قانوتميزي

مة النظام الجبائي ءم تبسيط الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل بهدف ماليتالجبائي، س
  .ة واالجتماعية االقتصادينميةالمغربي مع متطلبات الت

  
آما . طوير فعالية تدبير الموارد المالية والبشرية تيزاناتي، سيتم الترآيز علىعلى المستوى المو

إضافة إلى الوطني  االقتصاد تطويرلتشغيل وما من التدابير إلنعاش ايخصص هذا المشروع حيزا ها
ير المالي المرتكز على دبيتم تعميم نظام التس ، هذه األهدافبلوغومن أجل . تقليص الفوارق االجتماعية

اسة المالية على التقيد بالمسار السنوي المدرج ضمن إطار النفقات على المدى  السينجاعة تعتمدو. النتائج
  . للدولةيزاناتية السياسة الممعالمالمتوسط الذي يحدد 

  
ا للقوانين المالية السابقة من حيث اإلصالحات  امتداد2007  لسنة مشروع قانون الماليةيعتبرو

 تنمية ترسيخ أسسغبة السلطات العمومية في رهذه اإلصالحات عكس وت. الجوهرية التي جاء بها
 وبإشكالية آتلة األجور ارتفاع بالمرتبطة مستدامة في ظل استمرار اإلآراهات وة قوية واجتماعيةاقتصادي
 آبرى قطعت تم الشروع في إصالحات وفي هذا الصدد، .باالنفتاح على االقتصاد العالميوالتقاعد 
الدين ومستوى المالية العمومية  على خالل السنوات األخيرةجلة من حيث النتائج المسمتقدمة أشواطا 
  .العمومي

  
  ما تحقيق نمو قوي ومستدبهدفمجهودات بذل  :التطورات الحديثة للمالية العمومية. 1

    
أسعار النفط بارتفاع  2006 و2005 خالل سنتي  العموميةتميز المحيط الماآرواقتصادي للمالية

ورغم ذلك لم تؤثر هذه العوامل . باينة، وهو ما أثر على وتيرة النمو االقتصاديوبتناوب مواسم فالحية مت
عن الزيادة في األجور برسم الناجم تهالك األسر ، حيث ساهم األداء الجيد السمداخيل الدولةسلبا على 

 ارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، آما ساعد انتعاش االقتصاد في 2006 و2005سنتي 
 . على نمو مداخيل آل من الضريبة على الشرآات والضريبة على الدخل2006جمله سنة موطني في ال

عن تحقيق مداخيل عادية، بغض النظر عن الحسابات الخصوصية للخزينة،  الديناميةهذه أسفرت وقد 
 2006 لسنة وقد تتجاوز توقعات قانون المالية، %7,1بـ  2005 لسنة توقعات قانون الماليةتجاوزت 

 في هذا اإلنجاز الجيد باستثناء يإيجاب بشكل ، ساهمت جل الضرائب2005في سنة و. %6,4لي ابحو
  . مقارنة مع التوقعات مليون درهم486تراجعا بـ الضرائب الداخلية على استهالك التبغ التي سجلت 

  
ب ن الضرائ م%51,8، تأتت  من المداخيل الجبائيةمليار درهم 711,  بلغومن أصل فائض

 نجممن الرسوم الجمرآية في حين  %19,8من الضرائب غير المباشرة و %21المباشرة و
 إذ قد 2006 خالل سنة لتوجههذا ايستمر أن من المنتظر و.  المداخيل الجبائية األخرىعن) %7,4(الباقي

هودات لمجبفضل ا وشجعة مليار درهم نتيجة ظرفية اقتصادية م9,9 بحوالينجازات التوقعات تتجاوز اإل
  . الضرائبظام تحصيللتحسين فعالية نمبذولة من طرف اإلدارة الجبائية ال



 91

 لمداخيل الجبائيةل مستمر ارتفاع. 1.1
  

 مليار درهم برسم التوقعات 88,7 مقابل 2005 مليار درهم سنة 100,5بلغت المداخيل الجبائية 
 %13,2ارتفعت هذه المداخيل بـ ، 2004ة ن ومقارنة مع س.%13,2، متجاوزة هذه األخيرة بـ األولية

وهو التحسن الذي ) %8,5 (وغير المباشرة) %18,8 ( الضرائب المباشرةلعائداتنتيجة للنمو المهم 
    نموا2006تسجل المداخيل الجبائية سنة س ،فاعتمادا على المعطيات المتوفرة. 2006سيميز آذلك سنة 

 مليار 108,3يرادات إلى إلمبلغ المحصل برسم هذه اال سيصل وعليه. مقارنة مع السنة الفارطة %7,8بـ 
 في حين ستساهم فيه الضرائب غير المباشرة بنسبة ،)%44,5(درهم غالبيته من الضرائب المباشرة 

مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة (ل الضغط الضريبي نتقوباعتبار هذه التطورات، سي. 38,5%
  .2005سنة  %24,1 مقابل2006سنة  %23,7 إلى )للجماعات المحلية

  
 %3,4 مقابل في تزايد المداخيل الجبائية %2,1ـتساهم الضرائب المباشرة بس ،موازاة مع ذلك

         %1,1 مساهمة الرسوم الجمرآية ومساهمة رسوم التسجيل والتنبر من نتقلآما ست. 2005سنة 
تزايد حصة الضرائب على ات هذه التطورأثرت وقد . على التوالي %0,1 إلى %1ومن  %1,7-إلى

وستعرف المداخيل . 2005 مقابل نقطتين سنة 2006 نقطة سنة 1,6 بـ المباشرة في المداخيل الجبائية
 يرة نمو الناتج الداخلي الخامت بوتيرة تفوق و،2006 و2001  سنتيبينما %7 بـ ا سنويانموالجبائية 

  .1,3قدره يؤدي إلى معدل مرونة س مما )%5,5(باالسعار الجارية 
  

 الضرائب المباشرة في المداخيل الجبائية  لحصة  تزايد مستمر.1.1.1
 

في نمو المداخيل الجبائية سنة  %7,7  التي ساهمت بنسبة، الضرائب المباشرةبلغت مداخيل
درهم مقارنة مع سنة   مليار6,1 بذلك مدخوال إضافيا بقيمة لة مليار درهم مسج43,2 ما يناهز 2005
. من الناتج الداخلي الخام %9,4من المداخيل الجبائية و %43 شكلت هذه الضرائبوقد . 2004

 في المداخيل الجبائية وفي الناتج الداخلي الخام بالنسبة ها ارتفاع2006 هذه الضرائب سنة ستواصلو
  مليار48,2 بذلك مبلغا إجماليا قدره مسجلة على التوالي %9,6و %44,5 لتبلغ حصتهاللسنة الفارطة، 

  . مليار درهم بالنسبة للتوقعات7,2بزيادة قدرها درهم، أي 
  

 بلغ لضريبة على الشرآات التي سجلت نموا سريعاتحسن مداخيل اوتعزى هذه النتيجة إلى 
  ويفسر هذا التسارع جزئيا باإلنجازات الجيدة المتتالية لبعض.2004 مقارنة مع 2005سنة  22,1%

آما تعزى هذه النتيجة إلى اآلثار . القطاع الماليالسمنت إضافة إلى القطاعات آقطاع االتصاالت وقطاع ا
 مليار درهم 19,3 الضريبة على الشرآات إيرادات بلغتمجمل، الوفي .  الجبائيةوالرقابةالجيدة للتحصيل 

 مليار درهم مقارنة 3,6لغت مداخيل إضافية ب، أي ب%122,5ه  بذلك معدل إنجاز قدرة مسجل2005سنة 
  .عاتمع التوق

  
 حيث سمنتاإلمساهمة القطاع المالي وقطاع  أساسا بفضل 2006سيتواصل هذا التوجه سنة و

 مقارنة %26,4بذلك تزايدا بـ لة  مليار درهم مسج24,4لهذه الضريبة ستبلغ المداخيل اإلجمالية المتوقعة 
في  2006ألولى من سنة ساهم اإلنجازات الجبائية المسجلة خالل الدورة استو. مع السنة المالية الفارطة

 مليار درهم 3,8بذلك إلى نتقال بمليار درهم مذه الفترة تحقيق هذا النمو حيث ازداد التسبيق المتعلق به
المجهود المبذول من طرف المقاوالت آما سيساهم في ذلك . 2005 مليار درهم برسم سنة 2,8عوض 

خالل  درهم  مليار2,8 مليار درهم مقابل 4,3 ما يناهزعلى مستوى التسويات التي جلبت لخزينة الدولة 
  .السنة الماضية
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 2,3مبلغ إضافي بقيمة بأي ، 2005 مليار درهم سنة 22,7 مداخيل الضريبة على الدخل وبلغت
 ويفسر. 2004 سنة %10,7 مقابل %15,6 وبارتفاع بـ مليار درهم مقارنة مع توقعات قانون المالية

نتيجة  األجور خصوصا بالقطاع العام ، بتحسنمن التوقعات %11,4ل  الذي يشك، هذا الفائضتحقيق
  . تسارع وتيرة نظام الترقية وتسوية الوضعيات اإلدارية للموظفين

  
 آتلة األجور الناجم أساسا انخفاض بسبب تراجعا، ستعرف هذه الوتيرة 2006خالل سنة إال أنه 

 بزيادة مليار درهم، أي 22,2هذه الضريبة  ستبلغ مداخيلوهكذا .  عملية المغادرة الطوعية للتقاعدعن
  .2006  مليار درهم مقارنة مع توقعات قانون المالية1,3

  
، 2004 سنة مقارنة مع %30,2ارتفعت بـ ، فقد الضرائب المباشرة األخرىأما فيما يخص 

ل سنة وخال.  مليار درهم1,2  لتبلغ،2005توقعات سنة  مقارنة مع  مليون درهم192فائضا بقيمة وحققت 
  .2005 مقارنة مع سنة % 35 تزايدا بـ يعرف مدخول هذه الضرائبس ،2006
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   مساهمة في الضريبة على الشرآات؟ةأي: الشرآات المدرجة في البورصة
  

أن   شرآة المدرجة في بورصة القيم بالدار البيضاء53 ـداخيل الضريبة على الشرآات ليبين تحليل م
بالنسبة  %13,4 مقابل 2005-2001لفترة  خالل افي المتوسط %21,9معدل التزايد السنوي وصل إلى 

 6,6 الشرآات هذهمن طرف سددة وبلغت مداخيل الضريبة الم. للمداخيل اإلجمالية للضريبة على الشرآات
 2003 ما بين سنتي %17,2 مقابل 2004مقارنة مع سنة  %18,7 أي بارتفاع بـ 2005مليار درهم سنة 

  .2004و
  

 مقابل مليار 2005 مليار درهم برسم سنة 1,7 حوالياألبناك سددت ومن بين الشرآات المدرجة، 
 من ؤداة المداخيل الماألبناك فيهذه وانتقلت حصة . %13,5بلغ سنوي  ارتفاع توسطبم أي ،2001درهم سنة 

وبلغت مداخيل الضريبة على . 2005 سنة %24,9 إلى2001 سنة %34,6 من طرف الشرآات المدرجة
 مليار 4,7 حوالي 2005في بورصة الدار البيضاء خالل سنة الشرآات المسددة من طرف الشرآات المدرجة 

تزايد حصة مداخيل الشرآات ك إلى أدى ذلو. 2005 و2001في المتوسط بين  %27درهم أي بتزايد سنوي بـ 
. 2005سنة  %71ى  إل2001سنة  %60,7ن إذ انتقلت م غير المالية بالنسبة لمجموع الشرآات المدرجة

تصاالت المغرب وقطاع البناء إضافة إلى قطاع  المساهمة الكبيرة الإلىباألساس ويرجع هذا اإلنجاز 
  .2005من المداخيل اإلجمالية لسنة  %75,3 اعات لوحدهاالفالحية حيث شكلت هذه القطو الغذائية اتالصناع

  
تحليل مساهمة الشرآات المدرجة في المداخيل اإلجمالية للضريبة على يستنتج من من جهة أخرى، 

  :التاليةالمالحظات  2005-2001الشرآات خالل الفترة 
  

 مقابل 2005سنة  %34 بلغت حصة الشرآات المدرجة في المداخيل اإلجمالية للضريبة على الشرآات •
  ذلكيعزىو . سنواتخمس نقطة خالل 8,6بلغ  أي بارتفاع 2001سنة  %25,4 و2004سنة  35%

من  %14( من طرف الشرآات غير المالية آاتصاالت المغرب اةدؤ المداخيل المنموباألساس إلى 
 ).2005المداخيل اإلجمالية سنة 

 من الشرآات المؤداةمن المداخيل  %83,8ألرباح تحقيقا ل حصة العشر شرآات المدرجة األآثر قاربت •
وتجدر اإلشارة إلى أن . القوي لمداخيل الضريبة على الشرآاتمرآز  الت، مما يبين2005المدرجة سنة 

 .2001سنة  %75,6 ناهزتهذه الحصة 
 من طرف الشرآات المسددة مداخيل الضريبة على الشرآات نموبلغت مساهمة القطاع الحقيقي في  •

األبناك ( في حين ساهمت الشرآات المالية ،2005 و2001 نقطة بين 17,8جة في البورصة المدر
 . في المتوسط نقطة3,2في تزايد هذه المداخيل بـ ) وشرآات التمويل وشرآات التأمين

  
 من طرف المؤداة المداخيل ساهمتومقارنة مع تزايد المداخيل اإلجمالية للضريبة على الشرآات، 

 نقطة 4,2 مقابل 2005 نقطة سنة 6,6 بكيفية ضعيفة حيث لم تتجاوز مساهمتها جة في البورصةالمدرالشرآات 
  .2001سنة 

  
  مؤشرات متعلقة بمداخيل الضريبة على الشرآات المدرجة في بورصة الدار البيضاء

  
  2001  2002  2003  2004  2005  

  %18,7  %17,2  %19,5  %33,0  %16,5  معدل التزايد السنوي
 من المداخيل اإلجمالية للضريبة %الحصة بـ 

  على الشرآات
25,4%  30,6%  32,5%  35,0%  34,0%  

  %6,6  %5,6  %6,0  %8,4  %4,2   الضريبة على الشرآاتنموالمساهمة في 
  .مديرية الدراسات والتوقعات الماليةمع حساب  ةقيم المنقولللمعطيات المجلس األخالقي  : صدرالم 
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 الضريبة على وتزايد حصة نمو الضرائب الداخلية لإلستهالك بطء: الضرائب غير المباشرة . 2.1.1

  القيمة المضافة 
  

كل  آانت تشدمابعمكانتها لصالح الضرائب المباشرة من تفقد الضرائب غير المباشرة تدريجيا 
  إلى%39,9حصة هذه الضرائب من ، انتقلت 2004فمنذ السنة المالية .  في المداخيل الجبائيةحصة مهمة

 جلبت هذه الضرائب لخزينة الدولة ، وفي المجمل.2006سنة  %38,5  لتستقر عند2005سنة  38,3%
ومقارنة مع .  السنة الماضية مقارنة مع%8,5 لتسجل بذلك ارتفاعا بـ 2005 مليار درهم سنة 38,4نحو 

  بفضل األداء مليار درهم2,5 حوالي باألوليةهذه الضرائب التوقعات ت مداخيل قانون المالية، تجاوز
  . مداخيل الضريبة الداخلية على استهالك المنتجات النفطيةوارتفاعالجيد للضريبة على القيمة المضافة 

  
 مقارنة مع 2005 سنة %9,2افة تزايدا بـ  سجلت مداخيل الضريبة على القيمة المضوهكذا

وقد نجم هذا النمو عن ارتفاع مداخيل . 2004 مقارنة مع إنجازات سنة %10,9التوقعات ونموا بـ 
االرتفاع الطفيف للضريبة على القيمة مؤازرا ب %17,9الضريبة على القيمة المضافة على الواردات بـ 

الجيد للضريبة على القيمة المضافة على الواردات بعدة عوامل  األداءويفسر . %1,5 بـالمضافة الداخلية 
واردات ارتفاع   إلى إضافةعند عملية التعشيرمن بينها تزايد الواردات وتشديد المراقبة ومحاربة الغش 

إلى ادات دتسارع وتيرة االسترقد أدى أما على مستوى الضريبة على القيمة المضافة الداخلية، ف. النفط
  . استهالك األسرثير ارتفاعالحد من تأ
  

 مليار درهم مشكلة بذلك ارتفاعا 41,6  حوالي2006 سنة ستبلغ مداخيل الضرائب غير المباشرة
ساهم تزايد يوقد .  مليار درهم1,2 ومتجاوزة توقعات قانون المالية بـ 2005 مقارنة مع سنة %8,3بـ 

 في تحقيق هذه 2006 و2005رف قوانين المالية استهالك األسر والتأثير اإليجابي للتدابير المتخذة من ط
  .النتيجة

  
 تبلغ ل، من الضرائب غير المباشرة%40,5 التي شكلت ،وارتفعت الضرائب الداخلية لالستهالك

 مقارنة مع %3,6 مقارنة مع السنة الماضية و%5,2 أي بزيادة بلغت، 2005 مليار درهم سنة 15,6
لضريبة الداخلية على استهالك المنتجات النفطية الرتفاع نتيجة لنمو ا هذا اوقد آان .توقعات قانون المالية

 936 الذي بلغ  مما مكن من التدارك الجزئي لالنخفاض، مقارنة مع معطيات قانون المالية%10,8بـ 
 مليار درهم منخفضة بذلك 5,3صلت الضريبة الداخلية على استهالك التبغ وو. 2004مليون درهم سنة 

ر التبغ وإلى اآلثار السلبية اويعزى هذا التقلص إلى ارتفاع أسع. وليةة مع التوقعات األ مقارن%8,3بـ 
  .للتهريب

  
 مليون 212 ما يناهز ب2006  لسنةتتجاوز الضرائب الداخلية لالستهالك توقعات قانون الماليةوس

لضرائب ا فقد تصل .2005 مقارنة مع سنة %1,2 مليار درهم أي بارتفاع 15,8درهم لتستقر في 
 مليون درهم بالنسبة لتوقعات قانون المالية 108بزيادة ،  مليار درهم5,7الداخلية على استهالك التبغ إلى 

 في ، مليار درهم8,9يقيم هذا األخير الضرائب الداخلية على استهالك المنتجات النفطية بحوالي و .2006
 ومراجعة 2005باعتبار إنجازات سنة  مليون درهم 116ذا المبلغ إلى االرتفاع بـ هحين تم تحيين 

 لتصل بذلك مداخيل هذه الضريبة إلى حوالي 2006فرضيات تزايد آميات استهالك المواد النفطية لسنة 
 في مستوى  تقريباأما بالنسبة للضرائب الداخلية األخرى لالستهالك، فسوف تستقر.  درهماليير م9

 145 حوالي التوقعات ب2005م بعدما تجاوزت سنة  مليار دره1,1أي ، 2006توقعات قانون المالية 
  .مليون درهم
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 سجلت تباينا في أدائها فقدالضرائب غير المباشرة في مجملها، اخيل  لمداإليجابيتطور الرغم و
 إلى انخفاض الكميات المستهلكة مما  المنتجات النفطية حيث أدى ارتفاع أسعارخالل السنوات األخيرة،
 عن ارتفاع صالح الضريبيالنفط، في حين أسفر اإلستهالك على ا الداخلية ئبأثر سلبا على الضرا

   .لضريبة على القيمة المضافةمداخيل ا
  

  الوارداتارتفاع نتيجة  مستوى مهم : الرسوم الجمرآية3.1.1
  

قيام السلطات العمومية بعدة إصالحات إلى  أدى انفتاح االقتصاد المغربي على محيطه الخارجي 
النقص في تعويض  وذلك بالترآيز على ات التي يواجههاتحديالهيئ االقتصاد الوطني لتجاوز من أجل ت

 إلى ،اإلصالح الضريبي خصوصا المتعلق بالضريبة على القيمة المضافةويهدف . الرسوم الجمرآية
لي وتعتبر في الوقت الحا.  ملموسا في المداخيل الجمرآيةتراجعاتجاوز هذه الوضعية التي سوف تعرف 

 ة المتزايدرغبة وذلك بفضل الغير ذات أهمية،اآلُُثار السلبية للتفكيك الجمرآي على المالية العمومية 
  .من الواردات خالل السنوات األخيرةمزيدا  تطلبلتطوير االقتصاد الوطني الذي 

  
 مما مكن 2004 مقارنة مع سنة %10 تزايدا بـ 2005سنة خاضعة للضريبة عرفت المنتجات الو

إلى تشديد المراقبة تعزى هذه النتيجة و. %23رسوم الجمرآية من تجاوز توقعات قانون المالية بـ ال
اتفاقية الشراآة مع تفعيل إضافة إلى تأجيل  بالواردات لتصريحعند ا وعند عملية التعشيرمحاربة الغش و

دخول التفكيك الجمرآي ثر إ فبعد مساهمة سلبية في نمو المداخيل الجبائية .الواليات المتحدة األمريكية
بتحقيقها تغيير هذا المنحى  2005 و2004تنفيذ، استطاعت الرسوم الجمرآية المحصلة سنتي الحيز 

  . نقطة على التوالي1,1 و0,9لمساهمة إيجابية بـ 
  

 التفكيك مواصلة إيجابا على المداخيل الجمرآية رغم 2006الواردات سنة وتيرة وانعكس نمو 
 2006  لسنة متجاوزة بذلك توقعات قانون المالية، مليار درهم11,7غت هذه اإليرادات فقد بل. الجمرآي

 مليون 746هذه المداخيل بـ انخفضت ومقارنة مع السنة المالية الفارطة، .  مليون درهم775 ما يقاربب
  .2005 مليون درهم سنة 997درهم بعد تطور ملموس بـ 

  
  ستمرومنمو قوي :  حقوق التسجيل والتنبر4.1.1

  
الفاعلين االقتصاديين  الذي دفع بتطور النشاط االقتصاديب مداخيل حقوق التسجيل والتنبر تأثرت

 بدرجة تكونالذي يوالجبائي لهذا الصنف من الضرائب الوعاء  قرارات من شأنها أن تؤثر على ذ اتخاإلى
خالل السنتين ف. السياراتآبيرة من رسوم التسجيل والتنبر إضافة إلى الضريبة الخاصة السنوية على 

ضبط معدل التضخم في حدود  وب%6,2 بـ  قدراألخيرتين، تميز النشاط االقتصادي الوطني بمعدل نمو
  .د ساهمت هذه الوضعية في تقوية القدرة الشرائية لألسر ومداخيل المقاوالتقو. 2%

  
 %115,7الي حو 2005  معدل إنجاز توقعات مداخيل رسوم التسجيل والتنبر برسم سنةوبلغ

 بدينامية النشاط أساساويفسر هذا اإلنجاز . 2004 مقارنة مع سنة %15,9 بنسبة اعارتفابذلك سجلة م
آذا  و2005 سنة %24,8 بـ  لفائدة هذا القطاعالعقاري حيث ارتفعت القروض المسلمة من طرف األبناك

إعادة  إضافة إلى %18,5 بـ نموا سوق السيارات حيث عرفت التسجيالت شهدتهاالقفزة النوعية التي ب
  . طريقة تسديد رسوم التأميناتالنظر في
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 بما نحو االرتفاع هذه المداخيل بالرغم من تحيينها ةتراجعا لدينامي 2006وسوف تعرف سنة 
 إلىيصل مبلغ هذه الضرائب سو. 2006 مليون درهم بالمقارنة مع معطيات قانون المالية 682يقارب 

ويفسر هذا .  مقارنة مع التوقعات%11,3 مقارنة مع السنة الفارطة و%5,8ة  مليار درهم بزياد6,7
 2006هذه الرسوم خالل األشهر األولى من سنة عائدات الفائض خصوصا بالدينامية الجيدة التي ميزت 

  .ةوباألثر اإليجابي للسوق العقاري
  

  هامة رغم عدم استقرارامساهمة ه:  المداخيل غير الجبائية2.1
  

ن ين الماليتيلسنت آما هو الشأن بالنسبة لغير منتظمطور عموما بت  المداخيل غير الجبائية تتميز
مع اختيارات السياسة االقتصادية والمبالغ التي تدرها مداخيل تتغير فمداخيل الخوصصة . نياألخيرت

لذي تعرف في الوقت ابسبب تقلبات أرباح المقاوالت والمؤسسات العمومية تظل غير مستقرة االحتكار 
 رغم 2005 سنة %5,1ارتفعت المداخيل غير الجبائية إجماال بـ  و.مستمرانموا المكونات األخرى فيه 

درت عائدات فقد .  مليار درهم17,3 لتستقر عند ،لتوقعاتمقارنة مع ا مليار درهم 3,9 حوالي بهاانخفاض
 اتصاالت المغرب وخوصصة  من رأسمال%16 تفويت مليار درهم لميزانية الدولة بعد 6,9الخوصصة 

  .أربعة معامل للسكر
  

، حيث وصل توقعات قانون الماليةت إنجازاتها أقل من وفيما يتعلق بمداخيل االحتكار، فقد آان
والوآالة الوطنية للمحافظة ) %27( رغم أهمية مساهمة اتصاالت المغرب %94 ها إلىمعدل إنجاز

إلى  ) مليون درهم مقارنة مع التوقعات397 (نقصا ال هذويرجع). %13(العقارية والمسح والخرائطية 
وسجلت المداخيل غير الجبائية األخرى فائضا . تاوات بعض المؤسسات العموميةألعدم التحصيل الكلي 

تاوة أنبوب أوإلى ) مليار درهم 0,8(أساسا إلى صناديق المساعدات  هذا عزى، وي مليار درهم1,6بقيمة 
  .) مليار درهم0,4(الغاز 

  
 حواليبفي البداية والتي قدرت ، 2006وتمت مراجعة المداخيل غير الجبائية المنتظرة لسنة 

 ) مليار درهم2,3(ويفسر هذا التقلص .  مليار درهم17,2 مليار درهم، إلى االنخفاض لتصل إلى 19,5
ن  مليار درهم المتوقعة من طرف قانو4,9 مليار درهم عوض 2,3(أساسا بتحيين مداخيل الخوصصة 

  .لتأخذ بعين االعتبار حصة صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية) 2006المالية 
  

   في تحديد تطور النفقات العمومية النفقات االستثنائيةأهمية :  نفقات الدولة3.1
  
ظرفي غير اإلآراهات تمثلت في سياق  بعض 2005 التحكم في النفقات سنة واجهت اإلرادة في 

آثار الحوار االجتماعي إضافة إلى عملية المغادرة الطوعية ب ونفط تميز بارتفاع األسعار العالمية للمالئم
وقد نجم عن هذه العوامل ارتفاع ملموس للنفقات العادية، خصوصا منها تلك المتعلقة بالسلع . للتقاعد

. وس الذي عرفته فوائد الدينلوال التقلص الملمتفاقم يأن  هذا التزايد دوآا. والخدمات ونفقات المقاصة
نفقات تزايدت  ،وإجماال. 2004 النسبي سنة رتفاع بعد االتراجعااستثمار الدولة ت نفقات  عرف،بالمقابل

 وشكلت .2004مقارنة مع سنة  %6,3 بـ ) الخصوصية للخزينةات الحسابرصيددون احتساب (لدولة ا
وقد تجاوزت هذه النفقات .  مليار درهم142,8 يعادل أي ما ،من الناتج الداخلي الخام %31,2بذلك 

  .%13,4توقعات قانون المالية بـ 
  

دون احتساب بف. 2006سنة الستقرار نفقات الدولة بعض اب الخاصة دينامية هذه السجلوست
بسبب أهمية منحى تصاعديا  نفقات الدولة ستعرفالنفقات االستثنائية المتعلقة بالمغادرة الطوعية للتقاعد، 

  .ن التحمل الجزئي للدولة الرتفاع أسعار المنتجات النفطيةالناجمة عت االستثنائية النفقا
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   لكن مهيكلةظرفية هامةنفقات :  النفقات العادية 1.3.1
  

مقابل توقعات  مليار درهم 124,6 حوالي 2005 النفقات العادية عند متم السنة المالية بلغت
ويفسر هذا . %15,4  ما يعادل مليار درهم أو16,6 بقيمة  مليار درهم، مسجلة بذلك فارقا108,1 ناهزت

الفارق المهم بالطابع االستثنائي لبعض النفقات آتكلفة عملية المغادرة الطوعية للتقاعد وتحمل ارتفاع 
  .%21,1وبالمقارنة مع السنة السابقة، عرفت هذه النفقات ارتفاعا بـ  .للنفطاألسعار العالمية 

  
     ة التوقعاتتجاوز م2006 نفقات الدولة سنة طورثنائية عبئا ثقيال على تشكلت النفقات االستو

مقارنة مع  %1,9 بـ ا انخفاضت مليار درهم إضافية، فقد سجل5 وبالرغم من هذا االرتفاع بقيمة %3,7بـ 
مما ) %18,7-(ونفقات السلع والخدمات األخرى ) %0,8-( التحكم في آتلة األجور ةجي نت2005سنة 
   ).%9,5(وفوائد الدين ) %19,4(ارتفاع عبء المقاصة امتصاص ن ممكن 

  
 2005 النفقات العادية تعرف تغييرات بين بنيةهذه التطورات، فإن لوأخذا بعين االعتبار 

  ومن%15,7 إلى %13,9فوائد الدين ونفقات المقاصة على التوالي من ة ارتفعت حص  حيث،2006و
آانت  بعدما 2006سنة  %75,3كل نفقات السلع والخدمات حت تشض أ،ومن جهتها .%9 إلى 7,3%

 2006 النفقات، نمو ملموس في فوائد الدين سنة بنيةويرافق هذا التغير في . 2005سنة  %78,8تمثل 
تصفية متأخرات الدولة إزاء الصندوق الناجم عن  2005مديونية الدولة سنة لبسبب ارتفاع ظرفي 

  ".انطالقة"المغربي للتقاعد ولتكلفة عملية 
  
  اإلآراهات عبء :  نفقات السلع والخدمات1.1.3.1
  

 2004 مليار سنة 79,6  مقابل2005 مليار درهم سنة 98,2ارتفعت نفقات السلع والخدمات إلى 
  .القوي الذي عرفته أبرز مكوناتهاتزايد التعزى هذه الوتيرة المرتفعة أساسا إلى و. %23,3زيادة بـ أي ب

  
مجموعة من اإلجراءات الهادفة إلى إعادة هيكلة نفقات الدولة وتوجيهها  ب2005تميزت سنة و

واحدة من تلك اإلجراءات التي من شأنها أن تلعب دورا " انطالقة"وتعتبر عملية . نحو أنشطة أآثر إنتاجية
هم  مليار در1,05 عادللدولة من توفير ما يومكنت افقد آانت نتائجها فورية . حاسما في نمو هذه النفقات

توقعات قانون المالية حيث أن هذه النفقات تقلص مقارنة مع  نفقات األجور دون أن يكون هناك أي من
 مليار درهم 1,1ويفسر هذا التزايد بتأجيل مبلغ .  مليار درهم1,3 أو ما يقارب %2فاقت هذه األخيرة بـ 

الستعمال ا للتوظيفات نتيجة  وبآثار الوتيرة المتسارعة2005 إلى 2004برسم الترقية االستثنائية من 
وقد وصل المبلغ .  للترقية في الدرجة والرتبةالمكثف للمناصب الشاغرة إضافة إلى الوتيرة المتسارعة

عادة للترقية  مليار درهم، أي ثالثة أضعاف المبلغ المخصص 2,8 للعمليتين األخيرتين إلى المخصص
  .العادية

  
، فقد تميزت بدينامية خاصة حيث أن المبلغ وفيما يخص نفقات السلع والخدمات األخرى

 مليار درهم 36,1  إلى ليصل%42الرتفاع بـ نحو االمخصص لها من طرف قانون المالية تمت مراجعته 
 هذه التكلفة التعويضات الممنوحة برسم عملية المغادرة شملوت. 2004 مليار سنة 23,1 مقابل 2005سنة 

ومن أجل تقليص آتلة األجور بصفة .  مليار درهم11,4إلجمالي في الطوعية للتقاعد والتي حدد مبلغها ا
 نفقات السلع الخام لهذه العملية، مثقلة بذلك من الناتج الداخلي %2,5جذرية، خصصت السلطات العمومية 

إذا ما  %5,4 أو 2005 سنة %7,9 حصتها في الناتج الداخلي الخام إلى انتقلتوالخدمات األخرى حيث 
  ."انطالقة"ة عملية استثنيا تكلف
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 مقارنة %7,4ا بـ ضاانخفمسجلة  ،2006 مليار درهم سنة 90,9 نفقات السلع والخدمات وستبلغ
 5,8- بلغ خالل هذه السنةلت 2006تساهم هذه النفقات سلبا في نمو النفقات العادية سنة سو. 2005مع سنة 

مشجعة النتائج اليات المتوفرة حاليا  هذه المعطكسوتع ). نقطة18 (2005نقطة بعدما آانت موجبة سنة 
  .نسبيا فيما يخص التحكم في آتلة األجور وتقليص نفقات تسيير مرافق الدولة

  
 مليار درهم متجاوزة بذلك توقعات 61,5  حوالي2006سنة  آتلة األجورمن المرجح أن تبلغ ف

. 2006ر االجتماعي لسنة ويعزى هذا الفائض إلى تبعات الحوا.  مليار درهم1,9 قيمةقانون المالية ب
 عملية لوال وقعا أآثر تكون  أن لوحدها زهاء ثلثي نفقات السلع والخدماتمثلت نفقات األجور التي تدوآا

وبمقارنتها مع . سنة آاملةمدى  مليار درهم على 4,3تمكن الدولة من توفير التي سالمغادرة الطوعية 
  .%12,2 لتستقر عند 2005 نقطة مقارنة مع سنة 1,4ـ الناتج الداخلي الخام، سوف تتقلص هذه النفقات ب

  
 في إطار عملية المغادرة الطوعية، سترتفع 2005وبغض النظر عن التعويضات الممنوحة سنة 

ويفسر هذا التزايد بأهمية التحويالت . 2006 سنة %18,7 نسبةنفقات السلع والخدمات األخرى ب
نقط وبتحمل الدولة ثالث  التقاعد ب انخراطمة المشغل فيللصندوق المغربي للتقاعد نتيجة ارتفاع مساه

  .لفائض الكلفة في المعاشات الناجم عن عملية المغادرة الطوعية
  
  2006 ارتفاع فوائد الدين سنة 2.1.3.1
  
، 2005سنة  %17,2 إلى 2001سنة  %24,3 معدل الدين بالنسبة للمداخيل الجبائية من انتقالب

 2006سنة غير أنه، ستعرف . مومية لعملية التدبير النشط للدين قد أتى أآلهيتضح أن لجوء السلطات الع
وتسوية متأخرات " انطالقة" التي فرضتها عملية ، وذلك بسبب إآراهات التمويلنحى في هذا المتحوال

 الشئ الذي السوق الدولية فيللتقاعد إضافة إلى توقف انخفاض سعر الفائدة الدولة إزاء الصندوق المغربي 
  .ربتكلفة أآللدولة باستدانة مكثفة تولد عنه 
  
 من ، حيث انتقلت باالنخفاض مقارنة مع مستواها للسنة السابقة2005تميزت فوائد الدين سنة و

الثالث  لذي سجل خاللل  مماثالويبقى هذا المبلغ. %1,5 مليار أي بانخفاض 17,3 مليار درهم إلى 17,6
 تدريجي حيث تقلص هذا انخفاضناتج الداخلي الخام، يالحظ أن هناك غير أنه بالنسبة لل. سنوات األخيرة

.  الدولة في مجال تدبير الديناتمجهود، مما يترجم 2005سنة  %3,8 إلى 2004سنة  %4المعدل من 
 .ين الذي يطبع تطور مكونات هذه الفئة من النفقاتغير أن هذه التطورات اإليجابية يجب أن ال تخفي التبا

.  منحى معاآسافوائد الدين الداخليتعرف تقلصا ملحوظا في الوقت الذي تسجل فيه ن الخارجي فوائد الديف
سنة  %18,3  مقابل2005سنة  %13,8فوائد الدين الخارجي بالنسبة للكلفة اإلجمالية عند استقرت فقد 

  .2001 سنة %31,5 و2003
  
  أي ما، مليون درهم110ر  أيضا بتوفي2005مقارنة مع معطيات قانون المالية، تميزت سنة و

والدين الداخلي ) %5,5-(وقد ساهم تراجع آل من فوائد الدين الخارجي . %99,4  بلغ معدل إنجازعادلي
 مليون درهم على 263 توفير  منسياسة التدبير النشط للدينمكنت و. في تحقيق هذه النتيجة) 0,9%-(

 تفسر التكلفة ، وبالمقابل.لفائدة في السوق الدوليةمستوى فوائد الدين الخارجي بالرغم من ارتفاع أسعار ا
  .انخفاض األسعارالتي أمالها اإلضافية لفوائد الدين الداخلي بالظروف المالئمة لالستدانة 
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 التي  استثناء بالنسبة لهذه التطورات2006بالنظر إلى إنجاز قانون المالية الحالي، تشكل سنة و
 الدين التي عرفت انخفاضات متتالية مهمة نسبيا عادت إلى مستواها نفقات فوائدف. 2001 منذ سنة بدأت

.  لتنامي آل من آلفتي الدين الداخلي والخارجي طبيعيةوتعتبر هذه الوضعية نتيجة. في بداية هذه الفترة
 مليار 18,9 بلغ مليون درهم، لت187 بـ 2006 مستوى توقعات قانون المالية ةتتجاوز هذه الكلفس ،وإجماال

  .2005مقارنة مع السنة المالية  %9,5هم أي بتزايد در
  

  لميزانية الدولةقوي إآراه  :المقاصة نفقات 3.1.3.1
  

بعدما ف.  الخارجيةتقلباتلمرهونة باهذه النفقات ملحوظا إذ تظل  تطورا المقاصة عرفت نفقات 
ويرجع . 2001اقم منذ سنة ير درهم عند متم التسعينات، بدأت هذه النفقات في التفيمالثالث  يلا حوبلغت
 النفط أساسا إلى االرتفاعات المتتالية المسجلة على مستوى أسعار المقاصة التدريجي لنفقات رتفاعهذا اال

سنة  5,7 إلى 2001 مليار درهم سنة 4,9  منالنفقاتانتقلت هذه ، على هذا األساسو. في السوق العالمية
 2002 درهم سنتي ات مليارثالثرفت مستوى أقل من  بعدما ع،2005 ة مليارات درهم سن9,1و 2004

  .2003و
  
 حيث شكلت هذه األخيرة أآثر ، نفقات المقاصةعلى بشدة 2005أثرت الظرفية التي عرفتها سنة و

وقد آان  . مليار درهم4,9 حوالي تجاوز توقعات قانون المالية بر، مسفرة عنمن نصف ميزانية االستثما
 50 التي تجاوزت ة ألسعار النفط في السوق الدوليةجئاف التغيرات المالتطور مجموعة منوراء هذا 

 وبالرغم من االنعكاس الجزئي الرتفاع أسعار . دوالرا للبرميل إبان تهيئ قانون المالية35مقابل دوالرا 
تحسن لن ت و. مليار درهم برسم هذه السنة7,4ميزانية الدولة  مرتين، فقد تحملت النفط على المستهلك

ر المنتجات ا أسعنظرا الستمرار ارتفاع 2005 مقارنة مع سنة 2006ية نفقات المقاصة لسنة وضع
  . أسعار السكر الخامآذاالنفطية و
  

 10,9 بلغ مليار درهم لت2,9 بـ 2006كلفة الصافية للمقاصة توقعات قانون المالية ت وتتجاوز ال
وتأخذ هذه  .%60,8بعد ارتفاع بـ  %19,4 زيادة أي ب2005 مليار درهم سنة 9,1مليار درهم مقابل 

زوال اأسعار البنزين الممتاز والغبعد إخضاع  2006التكلفة بعين االعتبار آثار الزيادات في األسعار سنة 
مستويات من المرجح أن يصل مبلغ هذه النفقات و .(indexation)  لنظام المقايسة إضافة إلى الفيول350

إذا لم تتخذ في المستقبل إجراءات مالئمة للتخفيف من الصدمات تفوق قدرة تحمل ميزانية الدولة 
  .الخارجية

  
   الدولة بالرغم من شدة التوتراتات مجهودارستمرا:  نفقات االستثمار 2.3.1

  
تحت التأثير المزدوج لضرورة الحفاظ على التوازنات   في بنيتهااتغييرعرفت النفقات العادية  

تراجعا، إذ لم  الدولة ات استثمارتوقد عرف. تحرير االقتصاد الوطنياألساسية وللمتطلبات الجديدة ل
 مساهمة الدولة انخفاضويفسر . ن التكوين الخام للرأسمال الثابت خالل السنوات األخيرة م%20يتجاوز 

 بالتوجه الجديد للسياسة االقتصادية المتبعة ، عالوة على قلة الموارد،في االستثمار خالل السنوات األخيرة
  . االقتصاديالنمودينامية والتي تهدف إلى إعطاء القطاع الخاص دورا أآثر أهمية في 

  
 النشاط االقتصادي وتقوية جاذبية تدعيم استثمار القطاع العام في مستوى آاف يمكن من ظليو
. تي نهجته الدولة في مختلف المجااللذالتنمية اومواآبة مسلسل  المباشرة  األجنبيةالستثماراتلالمغرب 
    توقعات قانون المالية بذلك متجاوزة،2005 مليار درهم سنة 18,1  نفقات استثمار الدولةبلغتوهكذا، 

 كشف وت.األوليةويفسر هذا الفرق بأهمية االعتمادات المؤجلة والتي فاقت التوقعات  . مليار درهم0,4بـ 
 سنة %66 مقابل 2005نة  س%61بنية هذه النفقات عن هيمنة المساعدات والتحويالت التي بلغت 
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تسديد الديون وارتفاع ارتفاع المبالغ المخصصة ل هذه النفقات إلى بنيةويعزى هذا التغير في . 2004
 فقد ارتفعت حصتها ،وفيما يخص المشاريع المباشرة للقطاعات الوزارية. رأسمال المؤسسات العمومية

  .2005  سنة%39 إلى 2004 سنة %34في مجموع نفقات االستثمار من 
  
 %3,8  ما يناهز، أي2006 مليار درهم سنة 19,3مبلغ ر برصد ستثماال الدولة مجهود اواصلوت

إذا أخذنا بعين االعتبار نفقات استثمار المؤسسات والمقاوالت العمومية و. من الناتج الداخلي الخام
 بطريقة مستقلة وصندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية ومصالح الدولة المسيرة

ما  2006 لسنة عام القطاع ال، تمثل مساهمةوالحسابات الخصوصية للخزينة إضافة إلى الجماعات المحلية
  . برسم االعتمادات المفتوحة  من الناتج الداخلي الخام%16,2 يعادل

  
  لعجز ولجوء مكثف للتمويل الداخلي لتدهور ظرفي : تمويل عجز الميزانية. 4.1

 
   عجز الميزانيةتمويل. 1.4.1

  
 مليار درهم 20,3 عجز ميزانية الدولة بلغ، 2005باعتبار تطورات نفقات ومداخيل الدولة لسنة 

، لحسابات الخصوصية للخزينةوإذا آان ل. سالفا المتوقعة %3,2 مقابل من الناتج الداخلي الخام %4,4أي 
 عملية  تفاقم عجز الميزانية، فإن، دور إيجابي في الحد من مليار درهم4,8فائضا يناهز التي حققت 

 %1,9في حدود آان العجز سيستقر   احتساب تكلفتهاإذ بدون، تفاقم هذا العجزقد ساهمت في " انطالقة"
  .من الناتج الداخلي الخام

  
 حوالي متأخرات أداء الخزينة بتقليص مصحوبًا ب،2005 أدى عجز الميزانية المسجل سنة وقد

وباعتبار تدفقات صافية سالبة بقيمة .  مليار درهم28,8 في التمويل بقيمة  إلى خصاص، مليار درهم8,5
الخزينة هذه الحاجة إلى التمويل تعبئة  تغطية  تطلبت مليار درهم على مستوى التمويل الخارجي،1,4

  .لسوق الداخليةبا مليار درهم 30,2 حوالي
  

بخصوص تحمل أعباء الدين الناجم هذا األخير تساؤالت يثير ،قدرة على تمويل هذا العجزالورغم 
عن  نقطة 2,4 بـ يقل أن الرصيد األولي المحقق 2005ويتضح من وضعية المالية العمومية لسنة . عنه

مطالبة كن ت لو لم يةلاشكه اإل هذيالدولة تفادوآان بإمكان  .معدل الديناستقرار الذي يمكن من المستوى 
 من %66,6 وفي هذه الحالة لم يكن معدل الدين ليتجاوز . للتقاعدتسديد متأخرات الصندوق المغربيب

  .الناتج الداخلي الخام
  

      %2,7  ما يعادل مليار درهم، أي13,6 ا بقيمة عجز2006السنة المالية ومن المرجح أن تسجل 
 مليار درهم، سيرتفع خصاص 1,3خزينة بـ وباعتبار انخفاض حجم متأخرات ال. من الناتج الداخلي الخام 
هذا الخصاص التدفق الصافي السالب للتمويالت  إلى ويضاف.  مليار درهم14,9لتمويل إلى ما يقارب ا

  . مليار درهم15,7 مليون درهم، مما يتطلب تمويًال داخليًا بقيمة 823الخارجية بقيمة 
  

  عوامل ظرفية بسبب تفاقم وضعية المديونية المباشرة للخزينة . 2.4.1
  

  سنة من الناتج الداخلي الخام منذ%3فوق يي غالبًا ما ذالميزانية ال في عجزوضعية الالي وأدى ت
 ناهز إلى ما ي1980 سنة %41,6 من انتقل إلى ارتفاع ملموس لمعدل الدين العمومي المباشر الذي 1980
سنة بعد تم التحكم في هذا المعدل رغم ارتفاع المديونية الداخلية ،  الفترةلكتمنذ و. 1994 سنة 82,7%
  . الدين الخارجي والتي بدأت خدمتها تتجاوز خدمةسنة
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 ضرورية للمساهمة في امتصاص آثار مختلف الصدمات محطة معدل الدين تقليصيشكل و
التفكيك الجمرآي والحوار االجتماعي والكلفة المتصاعدة للتقاعد في (الخارجية على المالية العمومية 

وعالوة على التحكم في عجز الميزانية عن طريق ). تثمارسال ااتالوظيفة العمومية إضافة إلى مجهود
  .رفع معدل النمو والتحكم في النفقات، فإن خفض معدل الدين يتم أيضًا عبر مساهمة عوامل أخرى

  
ها من معدل لينتقل 1993تنازلي منذ سنة اه ال منحفيلمديونية المباشرة للخزينة ويستمر حجم ا

ارتفاعا ، بدأ هذا المنحى يعرف 2005ومنذ سنة . 2004 سنة %66,3  من الناتج الداخلي الخام إلى89%
 غير أن استمرار. السنتين األخيرتينخالل العوامل الظرفية التي ميزت المالية العمومية في مجملها بفعل 

 من الناتج %71,6شكل حجم المديونية الذي ارتفاع إلى ى أد طففاتورة النارتفاع آ الظرفية العواملبعض 
 .2005خلي الخام سنة الدا
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الدين الخارجي

الدين الداخلي

مصدر  المعطيات : وزارة المالية و الخوصصة
  

  
  هيمنة الدين الداخلي دون تخوفات تذآر

  
 بعدما عرف زيادة قصوى بقيمة 2005 مليار درهم سنة 33,2سجل حجم الدين ارتفاعا بحوالي 

ويعزى هذا التحول االستثنائي إلى النمو الكبير في المكون الداخلي للدين، . 2001 مليار درهم سنة 18
 258,5 ليستقر في حدود 2004 مليار درهم مقارنة مع 34,6الداخلي بحوالي حيث ارتفع حجم الدين 

. 1994 سنة %40,6 مقابل 2005 من الحجم اإلجمالي للدين سنة %79ومثل الدين الداخلي . مليار درهم
  .2005سنة % 15,1 إلى 1993 سنة %58,2موازاة مع ذلك تراجع حجم الدين الخارجي للخزينة من 

  
ن متوقعا، لم يسفر هذا التطور في الدين على أي آثار سلبية على سلوك وعلى عكس ما آا

وتدل المعطيات المسجلة خالل فترة طويلة على أن االقتصاد المغربي لم يعرف نفس اآلثار . المستهلكين
على عكس بعض اقتصاديات العالم التي عرفت ارتفاعا في الدين الداخلي مع ارتفاع في الفائدة، وذلك 

تطور اإليجابي للتوازنات االقتصادية ونجاعة تدبير الدين التي أدت، إلى جانب وفرة السيولة، إلى نظرا لل
  .انخفاض أسعار الفائدة
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من القروض % 29، حسب المصدر، إلى 2005ومن جهة أخرى، ينقسم الدين الداخلي سنة 
مؤسسات التوظيف على التوالي من طرف شرآات التامين و% 19 و%30المقدمة من طرف األبناك و

 المتبقية وبحصص متساوية إلى صندوق اإليداع والتدبير ومؤسسات %22وتعود . الجماعي للقيم المنقولة
 من األصول اإلجمالية %20ومثلت محفظات سندات الخزينة وصناديق الدولة في المتوسط . أخرى

ياب مزاحمة الخزينة للقطاع ويتبين من ذلك غ.  بالنسبة للقروض المقدمة لالقتصاد%60لألبناك مقابل 
باإلضافة إلى ذلك، تبين من خالل نتائج استطالعات بخصوص البنية المالية . الخاص في سوق االئتمان

  . للمقاوالت في المغرب أن استثمارها يمول بنسبة آبيرة بصفة ذاتية
  

يجب وتجدر اإلشارة إلى وجود عوامل أخرى وراء اإلنجازات المحققة في مجال المديونية 
التطرق إليها، من أهمها النمو االقتصادي وتطور التضخم ونسبة أسعار الفائدة والرصيد األولي وعمليات 

  .مالية أخرى
  

  مساهمة متفاوتة ألبرز محدداتها: نسبة المديونية
  

تبين دراسة حديثة قامت بها مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن نسبة التضخم هي التي 
وقدرت هذه المساهمة . 1997-1994انخفاض نسبة مديونية الخزينة خالل الفترة ساهمت أآثر في 

 هيكلة الدين، مكن استقرار ةفبعد الخروج من دورة إعاد.  من الناتج الداخلي الخام سنويا%3بحوالي 
 نقطة من الناتج 0,8اإلطار الماآروقتصادي والتحكم في التضخم من انخفاض متوسط نسبة المديونية بـ 

ومكن النمو االقتصادي من تقليص نسبة المديونية بنقطة واحدة . 2005 و1998داخلي الخام سنويا بين ال
وخالل هاتين . 2005 و1998 نقطة ما بين 2,7 وبـ 1997 و1994من الناتج الداخلي الخام سنويا ما بين 

  .ى التوالي عل%4,7 و%1,2المرحلتين، استقر معدل النمو الحقيقــي المتوسط لالقتصاد فــي 
  

 نقطة 5,8، ساهمت نفقات فوائد الدين في ارتفاع نسبة المديونية بـ 1997-1994وخالل الفترة 
.  نقطة إلى الدين الخارجي2,7 نقطة ترجع إلى فوائد الدين الداخلي و3,1آمتوسط سنوي من ضمنها 

 0,4ل ارتفاعا بـ وسجل المكون األو. 2002-1998وعرفت هذه النسب تحوالت متفاوتة خالل المرحلة 
وساهمت تكاليف الفائدة في ارتفاع نسبة المديونية في . نقطة، في حين فقد المكون الثاني نقطة واحدة سنويا

 0,6 نقطة من الناتج الداخلي الخام سنويا بالنسبة لفوائد الدين الداخلي و3,5 بحوالي 2005-2003الفترة 
  .نقطة بالنسبة لفوائد الدين الخارجي

  
العوامل األخرى، التي تلعب دورا ملموسا في تغيير نسبة المديونية، في معدل الصرف وتتمثل 

والتدبير النشط للدين، حيث يساهم انخفاض قيمة الدرهم في تراآم حجم الدين العمومي الخارجي، في حين 
رهم بصفة آبيرة ولقد تم االنخفاض النسبي في قيمة الد. أدى التدبير النشط للدين إلى تقليص نسبة المديونية

 اإليجابي لالستثمارات األجنبية المباشرة والتدبير النشط للدين التأثيرخالل السنوات األخيرة بفضل 
 نقطة من 0,6وساهمت العمليات المالية األخرى في انخفاض نسبة المديونية، حيث انتقلت من . الخارجي

 وذلك 2002-1998نقطة سنويا خالل الفترة  1,5 إلى 1997-1994الناتج الداخلي الخام سنويا في الفترة 
، ساهمت هذه العوامل في تخفيض 2005-2003وخالل الفترة . 2001رغم تقويم سعر الدرهم في أبريل 

  . نقطة من الناتج الداخلي الخام سنويا1,2نسبة المديونية المباشرة بحوالي 
  

 نقطة خـالل 2,5غ حوالي وساهم الرصيد األولي في انخفاض نسبة المديونية بمتوسط سنوي بل
ونتج عن التدهور الظرفي للمالية العمومية سنة . 2002 و1998 نقطة ما بين 1,9 و1997-1994الفتـرة 
  .2005 و2003 نقطة في المتوسط ما بين 0,4 رصيد أولي ساهم في ارتفاع نسبة المديونية بـ 2005
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 من الناتج الداخلي الخام آان آافيا %2ومن جهة أخرى، أبانت الدارسة أن عجزا أوليا متوسطا بـ 
لتحقيق استقرار نسبة الدين من الناتج الداخلي الخام خالل عقد الثمانينات، مما استدعى تحقيق فائض أولي 

، وهو ما نتج 2005-1994 من الناتج الداخلي الخام من أجل الوصول إلى نفس النتيجة خالل فترة %1بـ 
 نقطة من 4,3وبلغ بالتالي عجز الميزانية الممكن تحمله . لية للدولةعنه تشديد متنامي لإلآراهات الما

-1998بيد أن فترة .  نقطة المستوى المسجل1,1 متجاوزا بـ1997 و1994الناتج الداخلي الخام ما بين 
 0,2 نقطة من الناتج الداخلي الخام، متجاوزا بـ 3,3 تميزت بعجز ميزانية قابل للتحمل يساوي 2002

وعلى العكس من ذلك، بلغ عجز الميزانية القابل للتحمل . 2005-2003 المسجل في الفترة نقطة العجز
  . نقطة من الناتج الداخلي الخام0,5، أي بانخفاض بحوالي %3,2 حوالي 2005-2003خالل الفترة 

  
  
 
 

  
  عمومية على ضوء الحسابات القومية الجديدةقراءة في وضعية المالية ال

  
 التي يمكن توتنتج الفروقا. يحمل تغيير أساس الحسابات القومية إيضاحات جديدة حول تطور االقتصاد الوطني

 إما عن 1980 وتلك المعتمدة على أساس 1998أن تظهر بين المعطيات المنبثقة عن هذه الحسابات المعتمدة على أساس 
  .تجة على مستوى المصطلحات أو عن التغييرات في مجال تغطية أو استعمال اإلحصاءات الجديدةالفروقات النا

  
ولقد تمت مراجعة الناتج الداخلي الخام الذي يعتبر متغيرا ماآرواقتصاديا رئيسيا والذي تحدد من خالله 

ضوء هذه المعطيات الجديدة، وعلى . 2003-1998 في المتوسط خالل الفترة %12إنجازات المالية العمومية بحوالي 
 من الناتج الداخلي الخام المحدد لعجز الميزانية من %3أصبح من الممكن قراءة جديدة للمالية العمومية يتبين أن هدف 

  .2003 و1998طرف مختلف قوانين المالية قد تم تحقيقه وتجاوزه في المتوسط خالل الفترة الممتدة بين 
  

وبدا الضغط   من الناتج الداخلي الخام% 2,9لحسابات السابقة، مثل العجز فعلى عكس ما يمكن أن تظهره ا
آما شكلت آتلة أجور ميزانية الدولة نسبة إلى الناتج الداخلي الخام في ). %22 مقابل %19(الضريبي أقل حدة 

ة التي آانت تمثل وتراجعت نفقات استثمار الدول.  حسب القاعدة السابقة%12,1 في نفس الفترة مقابل %10,8المتوسط 
وأخيرا، ال يتعدى .  باعتماد الحسابات الجديدة%3,1 من الناتج الداخلي الخام حسب األساس القديم إلى %4في المتوسط 

 من الناتج الداخلي الخام باعتماد الحسابات %1,4 نسبة 2003-1998عجز الميزانية المتوسط المسجل في الفترة 
 .%60 إلى %69,2نية من آما تراجعت نسبة المديو. الجديدة

 
  )  من الناتج الداخلي الخام% (1980أساس سنة  و1998 أساس  سنةتطور مؤشرات المالية العمومية ما بين 

 من الناتج %(الفوارق 
  الداخلي الخام

-1998متوسط   2003  2002  2001  2000  1999  1998
2003  

  الموارد اإلجمالية
  الموارد الجبائية
  النفقات اإلجمالية

  ة أجور الدولةلتآ
  فوائد الدين

  عجز الميزانية
  الدين المباشر للخزينة

-2,6 
-2,1 
-2,8 
-1,2 
-0,5 
0,4 

-7,9  
  

-3,1 
-2,5 

-3 
-1,3 
-0,6 
-0,1 
-8,6  

-2,3 
-2,1 
2,9 

-1,2 
-0,5 
0,6 

-7,6 

-3 
-2,1 
-3,3 
-1,3 
-0,5 
0,3 

-7,7  

-2,5 
-2,2 

-3 
-1,3 
-0,5 
0,5 

-7,7  

-2,9 
-2,4 
-3,3 
-1,5 
-0,5 
0,4 

-8,3  

-2,7 
-2,2 
-3,1 
-1,3 
-0,5 
0,3 
-8  

   حساب مديرية الدراسات والتوقعات المالية: المصدر 
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  نحو الفاعلية والترشيد والحكامة الجيدة: السياسات الجبائية والميزاناتية . 5.1

 
 إصالحية من أجل تعزيز إجراءات عدة اتخذتر تحسين وتحديث المالية العمومية، في إطا

وتتوخى التوجهات الرئيسة للسياسة . المداخيل الجبائية وترشيد النفقات العمومية وآذا تشديد المراقبة
ولهذا . اعيةالجبائية والميزاناتية خالل السنوات القادمة تعزيز جهود الدولة في دعم النمو والتنمية االجتم

الغرض، يتم حاليا تحضير وبلورة العديد من اإلجراءات واإلصالحات التي من شأنها تقوية الفاعلية 
  .لمالية العموميةلوالترشيد والشفافية والحكامة الجيدة 

  

  إجراءات تحفيزية في خدمة التنمية:  السياسة الجبائية 1.5.1
  

اءات المبرمجة والتي يعمل بها حديثا في سياق فيما يخص السياسة الجبائية، تندرج أهم اإلجر
 إلى توفير الشروط الكفيلة بتحقيق تنمية الراميةمواصلة السياسة االقتصادية واالجتماعية للحكومة 

 على غرار ،وتتجسد اإلرادة القوية لتحديث النظام الجبائي ومالءمته. اقتصادية واجتماعية مستدامة
.  في اإلجراءات والتدابير التي تضمنتها القوانين المالية األخيرة،يدانالتجارب الدولية الناجحة في الم

 المغرب في إطار اتفاقيات التبادل الحر الموقعة خاصة مع التزاماتوتأخذ هذه القوانين بعين االعتبار 
 مداخيل وتتمثل اآلثار السلبية على. الدول العربية واالتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية وترآيا

هو ما يحتم البحث عن بدائل جديدة لتعويض هذا و ،الدولة في النقص الذي سيطالها جراء هذا االنفتاح
كلفة جبائية أآثر عدالة آفيلة بتحسين المردودية وتدعيم التحول الضريبي توضمان المتوقع الخصاص 

لقاعدة الجبائية وجعل النظام وتعتمد هذه المنهجية على توجهات من شأنها توسيع ا. على المدى المتوسط
  .الضريبي أآثر بساطة وشفافية وترشيدا

  
توحيد وضمان تناسق  بهدف وفي هذا المضمار، سيشرع في وضع المدونة العامة للضرائب

الشروع في وضع  2006 و2005في إطار قانوني المالية لسنتي ولقد تم . التدابير الجبائية المعمول بها
 التحصيل يهدفان إلى تجميع التدابير المتوقعة بالوعاء الضريبي ووآخر خاصمساطر الجبائية للدليل 

 المتعلقة بالضريبة على الشرآات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ضمن القوانين
  .  في نص واحدوآذا رسوم التسجيل والتنبر

  
اجهة النقص المنتظر للمداخيل ومن أجل ضمان توزيع جيد للكلفة الجبائية وموإضافة إلى ذلك، 

. تعبئة موارد بديلةل  تولي اهتماما آبيراالجمرآية نتيجة التفكيك الجمرآي، أصبحت السلطات العمومية
  .ويظل توسيع القاعدة الضريبية من خالل الجباية الداخلية االختيار األفضل

  
علق بالضريبة على القيمة وهكذا، فإن التدابير التي تضمنتها مختلف القوانين المالية فيما يت

المضافة تهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي، خاصة عبر الحد من اإلعفاءات وتحسين مردوده وتقليص 
  .االختالالت التي طبعت هذا الرسم وذلك عبر تخفيض عدد المعدالت المعمول بها

  
بالد، ستشرع ومن أجل تمكين المقاوالت من المساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية لل

تحسين المحيط التنافسي و الوطني اإلنتاجي النظام التحفيزي الموجه للقطاع طويرالسلطات العمومية في ت
 إلغاء تعدد تهدف إلىوفي هذا االتجاه، ستعرف الضريبة على الشرآات تعديالت . للشرآات الوطنية

وقد أدى تقلص . ام التحفيزات نظوغموض أنظمة اإلعفاء والخصم والتي شكلت مصدرا الختالل تداخلو
 مرتفعة مما يشكل عائقا بالنسبة 15 إلى اعتماد معدالت ضريبية إسميةذلك نتيجةقاعدة هذه الضريبة 

                                                 
  .لخصوم والحفيظات واإلعفاءات التي تجعل من المعدل الضريبي الفعلي أقل بكثير من المعدل القانونياليأخد هذا المعدل االعتبار مختلف ا 15
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وفي هذا . 16ا لهذه المعدالتقليصلالقتصاد المغربي خاصة أن العديد من الدول المنافسة للمغرب تعرف ت
المؤونة الموجهة  آةبعض التدابير التحفيزياء  وسيصاحبه إلغالرسمالسياق، سيشرع في تخفيض معدل 

  .لالستثمار
  

  الضريبة على الدخلالزالتآل مميزات الجباية المباشرة الحديثة، ورغم أنها تتوفر على 
 ويشكل معدلها الضريبي األقصى  على الدخلالمرتبطة باألجور تمثل تقريبا إجمالي مداخيل هذه الضريبة

 خاصة المهنية مداخيلباإلضافة إلى ذلك، تستفيد األنواع األخرى من ال. ةلسلطات العموميلمصدر انشغال 
وسيرآز إصالح هذه الضريبة على تحديد . صف أآثر فأآثر بغير العادلةومنها من تخفيضات وإعفاءات ت

السلم المرتبط بالرفع من سقف اإلعفاء وتخفيض النظر في  إصالحية عبر إعادة  إستراتيجيةووضع
  .شيالمعدل الهام

  
  وعائهاباإلضافة إلى هذه التدابير، سيشرع في إصالح الجباية المحلية في اتجاه تبسيط وتحسين

ة المسطرة من طرف الدولة ي من المساهمة بشكل حيوي وفعال في تحقيق األهداف الرئيسهامن أجل تمكين
  . االجتماعيةفيما يخص النمو ومحاربة الفقر والهشاشة

  
نظمة الجبائية االستثنائية والتقليص التدريجي من اإلعفاءات وتحسين  تجميد األفيآما سيشرع 

وستمكن هذه األخيرة من تقييم جدوى التدابير ذات الطابع االستثنائي والتي . آلية تقييم النفقات الجبائية
  .يآما ستشكل هذه اآللية أداة أساسية عند التحكيم الميزانات. ترمي إلى تشجيع بعض القطاعات اإلنتاجية

  

  أآبر شفافية ضمان  و النظام الضريبيإصالحات من أجل عصرنة:  اإلدارة الضريبية2.5.1
  

 من أجل خلق دينامية لالقتصاد الوطني، تتوخى الدولة من التدابير المتخذة أن تعطي ثمارها 
ن شأن وم. إصالحات ترمي إلى عصرنة اإلدارة الضريبيةب السياسة الجبائية مواآبةبالكامل، ولهذا وجب 

هذا أن يمكن من ترشيد التنظيم وضمان تحصيل أفضل وتحسين المراقبة الجبائية والخدمات المقدمة 
وفي هذا السياق، تشمل التوجهات الرئيسة المعتمدة فيما يخص عصرنة اإلدارة الضريبية . للملزمين

بتشاور مع  تحصيل الضرائب األخرى وتحمل مهمة اإلشراف على المقاوالت الكبرى تطوير مصالح
 عن طريق التحويل البنكي داءمساطر التحصيل خاصة فيما يهم األتبسيط وللمملكة الخزينة العامة 

آما سيشرع آذلك في تفعيل مساطر التصريح . للضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشرآات
ومن جهة . ى الشرآاتواألداء اآللي بشكل عملي فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة والضريبة عل

 اإلجراءات الجمرآية وإعادة النظر في بعض ةالتعريف تدابير تهم باألساس ترشيد اتخاذأخرى، سيتم 
  .المرتبطة بالقوانين المنظمة للضريبة الداخلية على االستهالك وذلك من أجل تحسين أداء إدارة الجمارك

  
 يهدف إلى تعزيز المداخيل تم وضع مخطط عملسيوفيما يخص تحصيل الديون العمومية، 

 المسطرة لبلوغ هذا الهدف اإلجراءاتوتشمل . العمومية وبالتالي المساهمة في تحسين االدخار العمومي
 وتهم آذلك تبسيط وعصرنة المساطر وتثمين ،باألساس تشجيع ثقافة جديدة ترتكز على النتائج والفعالية

 واالستقبال استجابة لمتطلبات اتجودة الخدمتحسين  وللموارد التدبيرالفعال ىتوخت و،الموارد البشرية
  .ينالمواطن

  

                                                 
 في المتوسط، يبلغ معدل الضريبة ).%30(وبالمنطقة مع ترآيا ) 16%(،هنغاريا )  %19(سلوفينيا )  %19(خاصة بأوروبا الشرقية، بولونيا  16

  .تعاون والتنمية االقتصادية بلدا من منظمة ال26 في 27%على الشرآات 
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تعزيز التعاون المتبادل في الميدان الضريبي مع لعلى المستوى الخارجي، تم وضع برنامج 
. اإلدارات الجبائية األجنبية وتقوية شبكة االتفاقيات الجبائية الدولية ومراجعة االتفاقيات الموقعة سابقا

لتوجه تدريجيا بضمان اندماج أفضل في االقتصاد العالمي وسيقوي قدرات االقتصاد وسيسمح هذا ا
مواجهة تحدي المنافسة الجبائية خاصة وأن المغرب في مرحلة العمل بمقتضيات اتفاق على الوطني 

ول التبادل الحر مع ترآيا وآذا تطبيق إعالن أآادير الذي سيفتح المجال لخلق منطقة للتبادل الحر بين الد
 .العربية المتوسطية والشريكة لإلتحاد األوروبي

 

  تحكم في النفقات وتحسين التدبير العمومي : السياسة الميزاناتية .3.5.1
  

دأبت السلطات العمومية دومًا على جعل السياسة الميزاناتية محورًا استراتيجيًا ذو أولوية لبلوغ 
وفي هذا الصدد، ترآز االهتمام منذ بضع سنين على . عيةأهدافها المتمثلة في التنمية االقتصادية واالجتما
ويلعب هذان التوجهان دورًا هامًا في تحديد وجهة توظيف . التحكم في النفقات وتحسين التدبير العمومي
  .الموارد وتنمية القدرات االقتصادية الوطنية

  
  مي العمواإلنفاقنحو توجه انكماشي ألهم آتل : النفقات العمومية . 1.3.5.1

  
تسعى الحكومة باإلضافة إلى االهتمام الذي أولي لنفقات المقاصة من أجل الحد من االختالالت 
الحالية وضمان توظيف أفضل لهذه االعتمادات لصالح الفئات األآثر عوزًا، إلى تقليص آتلة األجور 

  .وترشيد النفقات العمومية
  

لي الخام وهو ما يشكل عبئًا ثقيًال على الناتج الداخمن  %13 حوالي وتمثل آتلة األجور حاليًا
 األجور محورًا رئيسيًا في برنامج إصالح آتلةوفي هذا الصدد، يشكل التحكم في . الميزانية العمومية

ويرمي هذا البرنامج إلى تقليص حصة آتلة األجور في الناتج الداخلي . اإلدارة المعتمد من طرف الحكومة
بلوغ هذا الهدف، هناك مجموعة من التدابير في طور التفعيل من أجل وبغية . 2009 سنة %11الخام إلى 

لة تترشيد تدبير الموارد البشرية وتحسين مستوى ومردودية موظفي وأعوان الدولة وضمان التحكم في آ
لتقاعد ا المناصب المحالة علىوتشمل هذه التدابير خصوصًا إحداث مناصب مالية في حدود . األجور

لموظفين وتشجيع الحرآية اإلدارية والتعاقد والتكوين المستمر واعتماد نظام جديد للتقييم وإعادة انتشار ا
 ضمان تطابق أفضل من أجلكفاءات داخل الوظيفة العمومية  والوظائفللووضع وتعميم الدليل المرجعي 

  .  وحاجيات الوظيفة العموميةلموظفينبين مستويات ا
  

عمومي آفيل بالمساهمة أآثر في تمويل ر واستخالص ادخاومن أجل تعزيز التوازنات الرئيسية 
وتهم هذه .  الحكومة العديد من التدابير من شأنها التقليص من أعباء اإلنفاق العموميبلورتاالستثمار، 

 ، ومن جهة أخرى، التحكم في نفقات التسيير دون اإلخالل بالسير العادي لإلدارة،اإلجراءات من جهة
  .ؤولية فيما يخص احترام االعتمادات المالية الممنوحةلمسل ميل المسيرينتح

  
األنشطة األخرى التي  وذلك بتفويت آل اإلستراتيجيةمهامها أيضا على  اإلدارة وسيترآز عمل

أما فيما يخص تكاليف المقاصة الخاصة بالسكر والدقيق، فإن الدعم .  القيام بهالقطاع الخاصيمكن ل
س بالقدرة الشرائية للفئات ذات ساالقطاعات المرتبطة بها، دون المالمخصص لهما سيتقلص عبر تحرير 

  .الدخل المحدود
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للدين والتفكير في   ضرورة مواصلة التدبير النشطضمن أولوياتهاوضعت السلطات العمومية 
 تقليص  من أجل إلى آليات التغطية ضد أخطار معدالت الفائدة والصرف2007-2006اللجوء خالل فترة 

  .لدين الخارجي بتقلبات السوق وتخفيض الدين الداخليارتباط ا
  

  ترسانة من اإلصالحات في طور التطبيق: التدبير العمومي . 2.3.5.1
  

 في إطار تحسين التدبير العمومي مواصلة ت بلورتهاة التي تمي ستشمل اإلصالحات الرئيس
 واعتماد ترتيبية (CDMT)دى المتوسط تطبيق المقاربة الميزاناتية الجديدة والعمل بإطار النفقات على الم

 .جديدة للميزانية
 

   النتائج مرتكزة علىتطبيق تدريجي لمقاربة ميزاناتية جديدة
  

 االنتقال إلى ، فنحن في طورالتدبير في القطاع العاملقد تم الشروع في إعادة النظر في أسس 
 اآلن تحديد أهداف سياساتها بحجم وسيكون بإمكان السلطات منذ.  النتائجالمرتكزة علىمبادئ التدبير 

 اتخاذ القرار  منوعليه فإن القيمين على التدبير سيتمكنون. على العمل الحكوميبقدر التأثير النشاط أو 
يتطلب رفع بعض التحديات من غيرأن العمل بهذه األساليب . بشأن أفضل الوسائل لبلوغ هذه األهداف

مؤسسات الكفيلة بتشجيع ال لميكانيزمات التحفيزالفعال بيق تطال اختيار مؤشرات األداء الجيدة وخالل
  .توخاةالعمومية لبلوغ النتائج الم

  
 آما ،نتائجرتكز على ال، مجهود تعميم تطبيق التدبير الميزاناتي الم2006خالل سنة سيتواصل 

ن هذا  وليصل عدد الوزارات المستفيدة م،سيتم توسيع شمولية االعتمادات لتشمل ستة وزارات أخرى
وبذلك ستبلغ حصة الميزانية الموجهة لالستثمار في إطار هذه اآللية حوالي .  وزارة20سل إلى لالمس
آما . 2007 قبل تعميمها على مجموع الوزارات سنة 2006وسيتم تقييم نتائج هذه المقاربة برسم . 60%

جيا خـــالل الفترة وتطبيقها تدري.  حيث سيتم إعداد مخططات مديرية،سيتواصل مجهود الالتمرآز
 حيث سيتم إلغاء تأشيرة وزارة ، لهذا الغرض، سيتم تبسيط مساطر إنجاز النفقات العمومية.2006-2008

وسيتم توسيع هذا اإلجراء بعد ذلك . المالية على تحويالت االعتمادات التي تتم بين سطور نفس الفقرة
 تبسيط مراقبة من خاللهمة المراقبة  سيشرع في مالءمة مآما « Article »مادة ليشمل مجموع ال

 الحسابات مما تقديمسيتم فرض و. عتمد على التحسن المستمر لألداءتالمطابقة وتقوية مراقبة التدبير التي 
  .سيضمن شفافية أآثر وفعالية أآبر في إنجاز النفقات العمومية

  
  اإلعالم وآليات التنوير اهتمام آبير بتطوير

  
ومن أجل ضمان تناسق السياسات . الممتدة على عدة سنوات الميزاناتية سيتواصل العمل بالبرمجة

 إعداد إطار للنفقات على  بانتظامتمسيالقطاعية مع األهداف المسطرة على المستوى الماآرواقتصادي، 
 وضعية عجز الميزانية وحول توظيف الموارد إلقاء الضوء علىوستمكن هذه األداة من . المدى المتوسط

  .ويات المسطرة من طرف الحكومة ومستويات األداء المرجوةحسب األول
  

آما تندرج عصرنة التدبير الميزاناتي وإقرار شفافية أآبر على مستوى المعطيات المتعلقة 
وحول " الجهة"وفي هذا االتجاه، يتم التفكير في إدخال مفاهيم حول . بالميزانية ضمن خانة االهتمامات

ترمي إلى مالءمة هذه األخيرة مع إطار الالتمرآز ومع  متعلقة بالميزانية الالترتيبيةضمن " المشروع"
  .لميزانيةفي إعداد البعد الجهوي بعين االعتبار االمتطلبات التي يفرضها أخذ 
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   للمساطر عميقةتبسيط ومراجعة : مراقبة النفقات . 4.5.1
  

. ل خالل نفس السنةم إنجاز مخطط عمتمن أجل تحقيق إصالح مراقبة النفقات العمومية، 
وسيمكن هذا األخير من وضع نظام لمراقبة النفقات العمومية يستجيب لمتطلبات تبسيط مساطره وتخفيض 

  .أآثر مرونة عند إنجازهويكون تكلفته 
  

وسيأخذ هذا اإلصالح بعين االعتبار التطور الذي عرفته أدوار الفاعلين في ميدان النفقات 
 بالصرف وأنظمة المراقبة اآلمرينلمراقبة الداخلية على مستوى مصالح العمومية والربط بين أنظمة ا
ن للوزارات والمراقبة البعدية الممارسة من طرف المفتشية العامة ين العاميالخارجية من طرف المفتش

إلعالم  الحديثة لتقنياتآما ستستفيد من الطفرة التي حققتها ال. للمالية والمجلس األعلى للحسابات
  .الالتمرآز اإلداريتطور  المطبقة على النفقات العمومية وواالتصال
  
ضع آليات لمراقبة تدبير الموارد تسمح باحترام األهداف المسطرة من طرف الحكومة توسو

تم إعادة النظر في أنظمة مراقبة المالية المحلية سواء فيما يخص مكوناتها تآما س. والتوجهات المعتمدة
 المتعلق 1960باإلضافة إلى ذلك، ستتم مراجعة ظهير . دوات والسبل المتبعةالقانونية أو على مستوى األ

  .بمهام المفتشية العامة للمالية وتوطيد بعدها الجهوي تدريجيًا
  

  2007مشروع قانون المالية . 2
  

 في اإلطار العام لسياسة الدولة الرامية إلى مواصلة 2007يندرج مشروع قانون المالية لسنة 
ي تفعيل التدابير واإلصالحات المسطرة على المدى المتوسط لدعم النشاط االقتصادي الوطني مجهوداتها ف

ويعتمد المشروع في . وتحسين أدوات تدبير المالية العمومية وإعطاء رؤية واضحة للفاعلين االقتصاديين
ة التي طبعت إعداده على إطار ماآرواقتصادي يأخذ بعين االعتبار آخر التحوالت االقتصادية والمالي

  .الظرفية االقتصادية الوطنية والدولية باإلضافة إلى آثار التدابير واإلصالحات المتوقعة
  

   2007السياق الماآرواقتصادي لمشروع قانون المالية . 1.2
  

 على أساس مؤشرات الظرفية المتوفرة وعلى قاعدة الحسابات 2006سنة تحيين قانون المالية لتم 
) باحتساب عمليات المنطقة الحرة للتصدير بطنجة(وإحصائيات التجارة الخارجية  2005القومية لسنة 

  .2005لسنة 
  

   2006 قوي للنشاط االقتصاد سنة انتعاش مؤشرات. 1.1.2
  

 تطورًا إيجابيًا بفضل التأثير المزدوج للظرفية 2006سيعرف االقتصاد الوطني خالل سنة 
وهكذا وعلى أساس المؤشرات المتوفرة إلى . 2005ارنة مع سنة الداخلية والخارجية التي آانت جيدة بالمق

 السنة %1,7 مقابل %7,3، من المنتظر أن يسجل االقتصاد الوطني معدل نمو يبلغ 2006 غشتغاية 
 مليون 89 مدعومًا بمحصول فالحي جيد قدر بحوالي %25وسيعرف القطاع األولي ارتفاعًا بـ . الفارطة

 .زراعات األخرى وقطاعي الماشية والصيدقنطار وباألداء الجيد لل
  

. 2006 سنة %4,9 بـ إجمالياوفيما يخص األنشطة غير الفالحية، من المتوقع أن تسجل تزايدًا 
 نظرًا النتعاش القطاع الصناعي وتحسن %5,4لقطاع الثاني بـ لفة امضالقيمة ال ترتفعوفي هذا الصدد، س

آما .  المشاريع الكبرى في البنيات التحتية والسكن استفاد منالذينشاط قطاع البناء واألشغال العمومية 
 الطلب الداخلي وارتفاع نشاط قطاع المعادن زايد تجراء نشاط قطاع الطاقة تحسنسيتدعم هذا النمو ب



 109

وعلى مستوى أنشطة القطاع الثالث، ستتزايد القيمة . بفضل تزايد الطلب الخارجي على مشتقات الفوسفاط
  . نتيجة األداء الجيد لقطاعات السياحة والتجارة والنقل واالتصاالت2006 سنة %5,8المضافة بـ 
  
وستعزى هذه النتيجة . يتوقع أن يرتفع االستهالك الخاص في ظرفية تتميز باعتدال في التضخمو

. إلى التحسن الذي عرفه سوق الشغل وإلى ارتفاع مداخيل األسر القروية ارتباطًا بالموسم الفالحي الجيد
 وسيتعزز االستثمار اإلجمالي بالمشاريع الضخمة التي 2006آما أن المجهود االستثماري سيتواصل سنة 

 تم تسجيل انخفاض مهم على فقد .تهم البنيات التحتية مما سيساهم في تحسين مؤشرات سوق الشغل
فس الفترة  خالل ن%11,1 مقابل %7,7 ليبلغ 2006مستوى معدل البطالة خالل الفصل الثاني من سنة 

 وفي الوسط القروي %13 إلى %18,4وقد انتقل هذا المعدل في الوسط الحضري من . من السنة الفارطة
 .%2,5 إلى %3,7من 

 
وقد تحقق هذا اإلنجاز بفضل التدابير واإلجراءات المتخذة في ميدان تشجيع التشغيل من طرف 

ن البنيات التحتية األساسية وفي القطاعات  خاصة في ميدا،السلطات العمومية ونتيجة انتعاش االستثمار
  .ذات قيمة مضافة عالية

  
في حين  %11,1 ارتفاعا بـ 2006 خالل سنة سجل الصادرات التجارة الخارجية، ستخصوفيما ي

 الميزان  فيومن المرتقب أن تسفر هذه التطورات عن عجز. %12,4ستتزايد قيمة واردات السلع بـ 
 ،ومن جهتها. %53,2لناتج الداخلي الخام وعن معدل تغطية في حدود  من ا%19,2التجاري بحوالي 

. %12,5 بـ مداخيل السياحة و%11,5سترتفع مداخيل التحويالت الخاصة للمغاربة القاطنين بالخارج بـ 
 االيجابي يتوقع أن يحافظ رصيد الحساب الجاري لميزان األداءات على منحاه ،واعتبارا لهذه العوامل

  .2006 سنة  من الناتج الداخلي الخام%2,4يبلغ لسة على التوالي للسنة الساد
  

 يترتب عنه وما 2006 االقتصادي سنة لالنتعاش أن ال يكون حوفيما يخص األسعار، من المرج
ويتوقع أن يسجل .  على مستوى التضخميذآر أي تأثير ، نتيجة الموسم الفالحي الجيد،من آثار على الطلب
 حيث لن يتجاوز معدل ،كلفة المعيشة ارتفاعا محدودا بالمقارنة مع السنة الماضيةالرقم االستداللي لت

ويرجع هذا االرتفاع إلى التعديل الذي طرأ على الضريبة على . 2005 سنة %1 مقابل %3التضخم 
القيمة المضافة المتعلقة ببعض المواد الغذائية وإلى ارتفاع أسعار بعض الخدمات خاصة الماء والكهرباء 

  . فيما يتعلق بأسعار المحروقات(indexation)وآذا إلى العودة إلى العمل بنظام المقايسة
  

  2007 استمرار االنتعاش االقتصادي لكن بوتيرة أقل سنة 2.1.2
  

 عوض %3,5  حيث سينتقل إلى،2006 معدل نمو أقل من سنة 2007 أن تسجل سنة ينتظر
 المتوسط والمتوقع للقطاع الفالحي حيث يرجح أن يبلغباطؤ أساسا إلى األداء لتوسيعزى هذا ا. 7,3%

 مليون قنطار، إال أن تأثير هذا المستوى سيحد منه استمرار تحسن أداء قطاع 65 المحصول الفالحي
 نتائج األوراش ونومن جهة أخرى، يرجح أن ال تك. الصيد والنمو السريع نسبيا للزراعات األخرى

 بالرغم من ، التحتية وإنشاء المدن الجديدةىي ميدان البناء والبنالكبرى المفتوحة منذ بضعة سنين ف
 .تقليص اآلثار السلبية للقطاع األوليل ، آافيةإيجابياتها
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ة  نمو الناتج الداخلي اإلجمالي باألسعار التابث
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دون احتـساب الفالـحة  

الي   داخلي اإلجـم الناتج اـل

:  المندوبية السامية للتخطيط مصدر  المعطيات
ت : توقعات مديرية الدراسات و التوقعات المالية

 
  

استمرار ارتفاع أسعار  نذآر ومن العوامل التي يتوقع أن تساهم في تراجع وتيرة النمو االقتصادي
 أن يبلغ معدل سعر نتظرضغط على أسواق النفط حيث يوينتظر أن يتواصل ال.  في األسواق العالميةالنفط

غير أن تأثيرات هذا الوضع . 2006 دوالر سنة 66,5 عوض 2007 دوالر سنة 65البرميل الواحد 
 %4,9 أن يرتفع بـ يتوقعستتضاءل نسبيا بفعل استمرار ارتفاع الطلب الخارجي الموجه للمغرب والذي 

لبقية بالنسبة  %3,9 مقابل %5,8 األوروبي من السلع المغربية بـ  نتيجة تزايد واردات االتحاد2007سنة 
  .دول العالم
  

رغم التراجع الطفيف لنمو في الطلب الخارجي الموجه للمغرب النسبي  هذا التحسن عزىوسي
منطقة نمو في ال معدل وسيسجل. 2007ة ــ سن%4,9 إلى 2006سنة  %5,1من القتصاد العالمي ا

باإلضافة إلى مواصلة التفكيك الجمرآي في إطار و. 2006 سنة %2,4قابل  م2007 سنة %2 األورو
 مع اإلتحاد األوروبي، من المتوقع أن تفتح االتفاقيات الجديدة مع الواليات المتحدة وترآيا اتفاقية الشراآة

ؤطر  ومن جهة أخرى، اعتمد إعداد اإلطار الماآرواقتصادي الذي ي. جديدة في المبادالت الخارجيةاآفاق
  دوالر1,26 في حدود ر على معدل صرف األورو مقارنة مع الدوال2007مشروع قانون المالية لسنة 

 . الواحدلألورو
 

   جميع القطاعات المنتجة في النموةساهمم : ناتج الوطني ال1.2.1.2
  

 خاصة ،بالنظر إلى التطورات المنتظرة ألهم العوامل المؤثرة على تطور النشاط االقتصادي
،  تطورا إيجابيا2007توقع أن يسجل االقتصاد الوطني خالل سنة يوف المناخية والظرفية الدولية، الظر

 .%5,2 معدل النمو سجلودون احتساب القطاع األولي، سي. %3,5بـالناتج الداخلي الخام حيث سيرتفع 
من جهته، و . مواصلة تقليص معدل المديونية إلىإضافةا آما سيعرف الحساب الجاري من جديد فائض

 بحوالي هوتيرة نموفي  مسجال بذلك تراجعا ،%5,7 بـ 2007سيتحسن الدخل الوطني الخام المتاح سنة 
إال أن تأثير هذا االنخفاض سيكون قليال . ل المتأتية من النشاط الفالحيمداخيانخفاض ال جراء  نقطة4,2

نفس التي ستحافظ على وقاطنين بالخارج لمغاربة الل الذي ستلعبه التحويالت الخاصة يللدور اإليجابنظرا 
  .وتيرة نموها المسجلة خالل السنوات األخيرة
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  2006القطاع الفالحي أقل دينامية مقارنة مع 
   

 مقارنة مع 2007 سنة %6,8 المضافة بـ متهمن المنتظر أن يسجل القطاع الفالحي تراجعا في قي
صول الفالحي الجيد وظرفية دولية إيجابية تجسدت ظرفية مالئمة تمثلت في المحب تميزت التي 2006سنة 

سلبي، األول . نتائجمتباينين في العاملين  افرظوتفسر هذه النتيجة المتوقعة بت. رتفعفي الطلب الخارجي الم
 يكمن في األداء الجيد ،والثاني إيجابي، 2006يتمثل في تراجع المحصول الفالحي مقارنة مع سنة 

ي باشرتها السلطات العمومية من أجل تعزيز تنافسية تذي سيستفيد من التدابير الوالمتوقع لقطاع الصيد ال
ستفيد آما سي. 2006 مع االتحاد األوروبي سنة ة الموقعة الصيد الجديديةالقطاع ومن اآلثار االيجابية التفاق

طاء النباتي  والتي ساهمت في تحسين الغ2006قطاع تربية الماشية من الظروف المناخية التي ميزت سنة 
   . لالستثمار في القطاعمالءمةللمراعي وخلق شروط أآثر 

  
 سنة %4,9 مقابل 2007 سنة %5,2 بـ لناتج الداخلي الخام غير الفالحي أن يرتفع اتوقعيو

 مقابل %5,8نشطة القابلة للتسويق التي ستعرف معدل نمو سيبلغ وسيهم هذا االرتفاع أساسا األ. 2006
  . بفضل المساهمة اإليجابية لكافة القطاعات اإلنتاجية وذلك2006 سنة 5,6%

 
 بفضل دينامية االستثمار ونتيجة االنتعاش المتوقع %5,6وهكذا، سترتفع أنشطة القطاع الثاني بـ 

وسيتعزز هذا األداء الجيد باألشغال الضخمة .  األورووالمستوردة من منطقةللطلب على السلع المصنعة 
. اشرتها السلطات العمومية بغية وضع أسس متينة لتنمية إقتصادية قوية ومستدامةللبنيات التحتية التي ب

وعلى هذا األساس، ستتواصل الجهود في تسريع وتيرة برامج السكن واألشغال العمومية واألنشطة 
  .مناصب الشغلإحداث  والكفيلة ب بهااألخرى المرتبطة

  
  ةن لكن متبايةإيجابيات تطور :  القطاع الثانينشطةأ

  
 أي ما يعادل %4,4 بـ 2007يتوقع أن ترتفع القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية سنة 

 هذا األداء إلى عزىوسي.  نقطة0,8 وستبلغ مساهمتها في النمو الحقيقي . من الناتج الداخلي الخام17,3%
بائية واإللكترونية وآذا التطور اإليجابي الذي يمكن أن تعرفه الصناعات الميكانيكية والحديدية والكهر

 هذا التطور ويأخذ. الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية ارتباطا مع الشروط المالئمة التي ستطبع السوق
 من اآلثار السلبية 2005بعين االعتبار آذلك انتعاش نشاط قطاع النسيج والجلد الذي تضرر خالل سنة 

  .د األليافالناجمة عن التوقف عن العمل باالتفاق المتعد
  

تحسن ملموس من ب  األخيرة الظرفية الدولية خالل السنواتتزتميوفيما يخص قطاع المعادن، 
 تزايد الطلب الخارجي وارتفاع أسعار المواد األولية في السوق سيمكن و.شأنه تعزيز نشاط هذا القطاع

الشريف للفوسفاط مع بعض  باإلضافة إلى تأثير االتفاقيات الموقعة من طرف مجموعة المكتب ،العالمية
بحوالي وسيساهم  %7,2يصل إلى  من دعم هذا القطاع الذي يتوقع أن يسجل معدل نمو ،الشرآاء األجانب

 من طرف المغرب المبذولةدرج تنمية هذا القطاع في إطار الجهود نوت.  نقطة في معدل النمو الحقيقي0,2
 المشتقة والبحث المنتجات وذلك عبر تنويع ،فاطهو الفوسالذي  الرئيسي للمعدن أآبر ةمردوديلتحسين 

  .عن أسواق جديدة
  

 فيستفيد منذ سنوات من عناية بالغة من طرف السلطات العمومية ترمي إلى ،أما قطاع الطاقة
 مخطط غازي تبني تم ،ولبلوغ هذا الهدف. الرفع من فعاليته وتحسين توظيف واستغالل هذا المورد

تدعيم القطاع الطاقي  قصد ضافة إلى البحث الحثيث عن مصادر بديلة للطاقة باإل،تحرير قطاع الكهرباءو
 وهو نفس 2007 سنة %7,4ومن المنتظر أن يسجل القطاع تزايدا في قيمته المضافة بـ . في المستقبل
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وفيما يخص حصته في الناتج .  بالرغم من توقع استمرار ارتفاع أسعار النفط2006 المسجل سنة مستوىال
 من النمو %11,4 نقطة أو ما يعادل 0,4 وستبلغ مساهمته في النمو %6,1تنتقل إلى س ف،ي الخامالداخل

  .اإلجمالي
   

وعلى مستوى قطاع البناء واألشغال العمومية والذي يعد من أبرز القطاعات األساسية المساهمة 
 هذا حققوسيت. 2006 سنة %6,3 مقابل 2007 سنة %6,5في خلق مناصب الشغل، فقد يرتفع نشاطه بـ 

 ،القطاع من جهةب خالل السنوات األخيرة من أجل خلق دينامية ةاإلنجاز نتيجة مواصلة مجهود المبذول
وستمكن .  من جهة أخرىوإعطاء القطاعات األخرى المرتبطة به إمكانية االستفادة بغية تنمية نشاطاتها

مناطق الصناعية وتأهيل المناطق السياحية محاربة السكن غير الالئق وتشييد الطرق السيارة والموانئ وال
  .القطاعهذا والمدن من تحسين إنتاج 

  
  مساهمة متزايدة في النمو االقتصادي: أنشطة القطاع الثالث 

  
يتوقع أن تبلغ  التي  2007ستعرف أنشطة القطاع الثالث من جهتها وتيرة نمو سريعة خالل سنة و

 وآذلك ، والنقلواالتصاالتتوقع ألنشطة قطاع السياحة وستتحقق هذه الوتيرة بفضل التحسن الم. 6%
 ستسجل القيمة المضافة لقطاع السياحة نسبة نمو ستصل ،وهكذا. نتيجة ارتفاع األنشطة التجارية والمالية

لقطاع السياحي بفضل السياسات احقق دينامية توست. %7,3  وبالنسبة لقطاع النقل واالتصاالت%7,8إلى 
سيستفيد قطاع النقل واالتصاالت من و. 2010 مليون سائح في أفق 10 إلى تحقيق فالتي تهدالتشجيعية 

 ومن المبادرات الخاصة في ميدان تحرير ،التحسن المتوقع للظرفية في قطاع الصناعة والتجارة من جهة
  . من جهة أخرىالمجال الجوي وتحسين الخدمات في مختلف أنماط النقل

  
  رات إيجابية لكن بدرجات متفاوتةتطو :  اإلجمالي الطلب2.2.1.2

  
 نحو االرتفاع لكن بدرجات تطوراموازاة مع النمو اإليجابي لعناصر العرض، ، سيعرف الطلب

  .متباينة حسب مختلف مكوناته
  

   تباطؤ مرتبط بتراجع استهالك األسر:الداخليالطلب 
  
 ،تهالك النهائي الوطنيوسينمو االس. %6,8 بـ 2007 خالل سنة  اإلجماليالطلب الداخليتزايد سي
 التي تظل أقل من النتيجة،وستعزى هذه .  باألسعار الجارية%5,6 ،بـ من مجموع الطلب%89الذي يمثل 

مقابل  %6,3 إلى تباطؤ االستهالك النهائي لألسر المقيمة الذي سيرتفع بـ ،)%9,9 (2006المسجلة سنة 
عكس و. محدوديجة تحقيق محصول فالحي  تراجع استهالك األسر القروية نتجراء 2006سنة % 11,9

   سنة %2,8عوض  %3,4ا بـ ـالنفقات العمومية من السلع والخدمات ارتفاععرف االستهالك الخاص، ست
  . المغادرة الطوعية عمليةتقلص آتلة األجور نتيجة غم ر2006

  
. لي الخاممن الناتج الداخ %26,4 ليشكل 2007خالل سنة  %7,3 بـسيتزايد االستثمار الخام و 

وسيعزى هذا التحسن في معدل .  نقطة0,4بحوالي  2006  المسجل سنةنظيره المعدل اوسيتجاوز هذ
 نتيجة التفكيك الجمرآي وتحسن محيط األعمال ةالتجهيز المستورداالستثمار إلى تراجع أسعار سلع 

المشاريع تتطلبها   التيتالحاجيا باإلضافة إلى ،بفضل تعزيز وتقوية اإلطار المؤسساتي والتنظيمي
  .اعتمدتها الدولة التحتية التي للبنىالضخمة 
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المهمة الموجهة نحو االستثمار الدور الكبير الذي تلعبه السلطات العمومية في لمبالغ وتترجم ا
هذا التوجه في يبرز آما . لسكان والرفع من فعالية النسيج اإلنتاجي الوطنياتحسين ظروف عيش 
 المتزايد للجماعات واإلشراك واالجتماعية االقتصاديةدوق الحسن الثاني للتنمية المساهمة القوية لصن

  .المحلية في تحقيق هذه األهداف
  
 %14,5 مقابل 2007 سنة %8,4 أن تتزايد قيمة الصادرات من السلع والخدمات بـ  أيضايتوقعو

، خاصة  الموجه للمغرب إلى تباطؤ الطلب الخارجينمو الصادرات  في التراجعزى هذاويع. 2006سنة 
 لتحقيق مساهمة آافية األسواق الخارجية فيمبيعات المغرب ولن تكون . من طرف اإلتحاد األوروبي

 مرتفعةيرتها التفستحتفظ الواردات من السلع والخدمات بو.  للتجارة الخارجية في النمو االقتصاديايجابية
آنتيجة أساسية لتفاقم الفاتورة النفطية التي  %8,7 بـ يتوقع أن تسجل ارتفاعا حيث ،مقارنة مع الصادرات

 أن تظل مساهمة التجارة الخارجية ، ينتظروهكذا. عائقا آبيرا للتجارة الخارجية الوطنية  تشكلأصبحت
 .)نقطة 1,4-( 2007في النمو سالبة خالل سنة 
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: توقعات مديرية الدراسات و التوقعات المالية             (*) مع إحتساب تجارة المنطقة الحرة ت

مساهمة مكونات الطلب في النمو اإلقتصادي األسمي  (* )

  
  
  

  جاري رغم  عجز الميزان التجاريال الحساب  فيفائض: التجارة الخارجية 
  
 نتيجة ارتفاع 2007توقع أن يستمر الميزان التجاري في التدهور بشكل ملموس خالل سنة ي

وسيسجل هذا التدهور .  تحقيق محصول فالحي متوسطواعتمادا على فرضية ،أسعار النفط والمواد األولية
ب من  تزايد الطلنتيجة 2007 سنة %8,4صادرات السلع التي سترتفع بـ لبالرغم من المنحى التصاعدي 

  .الذين سجلت اقتصادياتهم نسب نمو مرتفعة خارج منطقة األورو، خاصة الشرآاء التجاريين بعض طرف
  

والمواد الخام ) %8,8(المواد المعدنية و) %12,7(وسيشمل هذا االرتفاع أساسا أنصاف المواد 
 مقابل 2007ة  سن%14,3ودون احتساب الفوسفاط ومشتقاته التي ستجل مبيعاته ارتفاعا بـ ). 11,6%(

  .%7,2تزايدا خالل نفس السنة بـ ) باحتساب القبول المؤقت( ، ستعرف الصادرات 2006سنة  17,8%
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 حيث ستستفيد من دينامية الطلب الداخلي ،ستحافظ الواردات بدورها على منحاها التصاعديو
 إلى نمو وستعزى هذه التطورات. 2006 سنة %12,4 مقابل 2007 سنة %8,8تسجل ارتفاعا بـ ل

 والمشتريات من الخارج من أنصاف %7,1وسلع االستهالك بـ  %12,4الواردات من سلع التجهيز بـ 
 %4,1 و%15,4آما ستساهم الواردات من المواد الغدائية والطاقية في هذا االرتفاع بـ . %10,9المواد بـ 

 .على التوالي
 

0

10

20

30

40

50

60

70

(ت)2007(ت)20052006

 %

ام   معدل التغطـية الـع

دل التغطـية دون احتـساب الطاـقة     مـع
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: توقعات مديرية الدراسات و التوقعات المالية             (*) مع إحتساب تجارة المنطقة الحرة ت

معدل التغطية العام للميزان التجاري (* )

  
  
. 2007سنة  %19,9إلى  2006 سنة خامللناتج الداخلي ال% 19,2من سينتقل العجز التجاري و

 %8,5 بـاألداء الجيد لتحويالت المغاربة القاطنين بالخارج التي ينتظر أن تنمو سيعوض هذا العجز بو
ومن . التقليص من التحويالت برسم الدين الخارجيبوآذا ، %7والتحسن المتوقع في مداخيل األسفار بـ 
 من %2,1قيق فائض في الحساب الجاري لميزان األداءات بـ شأن هذه التطورات المتباينة أن تسمح بتح

 .2006 سنة %2,4الناتج الداخلي الخام مقابل 
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  تضخم معتدل:  األسعار3.2.1.2

  
، ضغط 2007 أن ينجم عن استمرار ارتفاع أسعار النفط والمواد األولية خالل سنة يتوقع

مواصلة تطبيق سياسة نقدية حذرة باإلضافة  من شأن هغير أن. تضخمي على مستوى أسعار االستهالك
  .%2إلى تدخل الدولة عبر نفقات المقاصة التحكم في مستوى التضخم الذي لن يتجاوز

  
  إجراءات في خدمة النمو: يةات تدابير السياسة الجبائية والميزان2.2

  
آذا تحسين شكلت اإلرادة القوية لمالءمة النظام الجبائي الوطني مع أفضل المعايير الدولية و

تخاذ  األساسية ال الدوافعقدرة المغرب على استقطاب االستثماراتالقدرة الشرائية للمواطنين والرفع من 
  .ميزاناتيةالجبائية والصبغة المجموعة من التدابير ذات 

  
   البحث عن الفاعلية  معتقليص النفقات:  التدابير الجبائية1.2.2

  
 2007الجبائي المعتمدة في إطار مشروع قانون المالية لسنة تهم اإلجراءات األساسية في الميدان 

إعداد ومن شأن . باألساس الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة والرسوم على االستيراد
أن ، 2006 والتحصيل سنة الوعاء مدونة ونشر 2005 خالل قانون المالية ة المساطر الجبائية المعتمددليل

سيتم وضع المدونة العامة للضرائب رهن إشارة مجلس و. ثر على القانون الجبائييضيف انسجاما أآ
  .النواب

  
وفي نفس .  التدابير المتعلقة بالضريبة على الدخل بإدراج سلم جديد والرفع من سقف اإلعفاءتتميز

وفيما  .اريثاق االستثمم في لاللتزامات المندرجة احتراما %42 سيتم تخفيض المعدل الهامشي إلى ،الوقت
 األمريهم  و.ي الضريبالوعاءيخص الضريبة على القيمة المضافة، تم اتخاذ إجراءات من أجل توسيع 

 من الضريبة على القيمة المضافة ئهاقترح تعويض إعفايخصوص وآاالت التنمية الجهوية التي بال
  .بمساهمات في الميزانية

  
تعرفة الجمرآية والتفكيك الجمرآي بخصوص الجباية الجمرآية، ستتواصل عمليات تبسيط ال

آما سيتم تشديد .  التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالدلحاجياتبشكل تدريجي طبقا لاللتزامات واستجابة 
الشروط الضرورية   باإلضافة إلى تأمين الحاجيات اللوجيستيكية وتوفيرر،محاربة التهريب والتزوي

 معايير المنظمة لتبنيندرج هذه اإلجراءات ضمن اختيارات المغرب وت. والمالئمة لتقليص الحماية الفعلية
  .الدولية للجمارك التي تهدف إلى حماية وتسهيل التجارة الدولية

  
 باتخاذ إجراءات ترمي أساسا إلى تخفيض الرسم على 2007وفي هذا السياق، ستتميز سنة 

التهريب والمنتجات المستعملة في رة من المتضر خاصة فيما يتعلق بالمواد الصناعية والسلع ،االستيراد
  .مسلسل اإلنتاج من طرف المقاوالت العاملة في قطاع الورق والكارتون والجلد واألحذية

  
 إلى %50 تقليص الرسم على استيراد المواد الصناعية من 2007وتهم اإلجراءات المتخذة سنة 

 المتعلقة وتلك (ALE)ة التفضيلية ويهدف اإلجراء إلى تخفيض الفارق بين الجباية الجمرآي. 45%
  .لصادرات من جهة أخرىالفارق لفائدة اتقليص  و،من جهة  العامبالرسم
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موازاة مع ذلك، سيتم تخفيض الرسم على االستيراد على المواد التي تتأثر بالتهريب من أجل و

المحققة في الماضي بالنظر وقد تم اعتماد هذه المقاربة نظرا للنتائج االيجابية . هذه الظاهرةالقضاء على 
 محليا والمصنعةلتهريب القابلة ل الئحة للسلع حصرآما تم . إلى الوسائل التقليدية للمراقبة المتوفرة آنذاك

  .تخفيض الرسم على االستيرادالعناصر المستوردة إلنتاجها عبر من أجل تقليص تكلفة 
  

وص تخفيض الرسم على االستيراد  على الخصتشملتقل أهمية   وسيتم إدراج إجراءات أخرى ال
وعلى ) منظمة التجارة العالمية( وآذا على بعض المواد الفالحية ،المطبق على االتصاالت والنقل والصحة

 التي العناصر المستوردة إضافة إلى توسيع دائرة التخفيضات الجمرآية لتشمل ،العربات الخاصة الخفيفة
  .تدخل في صناعة الجلد واألحذية

  
  يةاتلتدابير الميزان ا2.2.2

  
 على اساسأ 2007  لسنةتترآز اإلجراءات ذات الطابع الميزاناتي والمقررة في القانون المالي
آما ستشكل . التشغيلإنعاش تنمية البعد االجتماعي وتخص الساآنة القروية ومحاربة الفقر والهشاشة و

زاوية ال ر الصالح للشرب والكهرباء حجاالعتمادات الموجهة للصحة والتعليم والسكن غير الالئق والماء
مقتضيات  الذي يكمل) (RAMEDة  نظام المساعدة الطبيسيستفيدومن جهة أخرى، . هذه اإلجراءاتفي 

إعتمادات  من )AMO ( التأمين اإلجباري عن المرضالمعتمدة في إطار تطبيقالتغطية االجتماعية 
  .الميزانية

  
ية ترتبط بتبعات القرارات المتخذة في إطار الحوار آما سيتحمل قانون المالية نفقات إضاف

 منصب جديد لالستجابة إلى حاجيات 7000 إحداث باألجور والترقية في الدرجة ووالمتعلقةاالجتماعي 
  .القطاعات ذات األولوية

  
آراء ( ستتخذ إجراءات أخرى للتحكم في نفقات السلع والخدمات األخرى ،في نفس السياقو

وتحمل الفارق ) ك الماء والكهرباء والهاتف والبنزين وشراء معدات وأدوات المكاتبالمقرات واستهال
  .الطوعيةالناجم عن انخراطات التقاعد لصالح الصندوق المغربي للتقاعد برسم المغادرة 

  
  تقديرات المداخيل والنفقات العمومية 3.2

  
 للنشاط االقتصادي الوطني  على التطورات المتوقعة2007  لسنةتعتمد معطيات قانون المالية

 األساسية التي تحدد ةالماآر واقتصادي وينتظر أن تعرف المتغيرات . التي تنم عن ظرفية مالئمةوالدولي
  وموازاة.عمومية منحى تصاعديا، مما سيكون له األثر االيجابي على الكتل المالية الرئيسيةمسار المالية ال

 المقرر في تحسين عجز الميزانية الذي ينتظر أن يبلغ حوالي  سيسفر تقليص النفقات العموميةمع ذلك،
  .من الناتج الداخلي الخام 3,0%

  
 إليها من إعادة وضع المالية العمومية في مسار أآثر المشاروستمكن اختيارات السياسة المالية 

 نقطة 0,5عادية بـ مقارنة مع قانون المالية المحين، يتوقع تقليص النفقات الو. مالءمة على المدى المتوسط
أآثر أهمية سيكون االنخفاض هذا وآان .  نتيجة تخفيض آتلة األجور2007من الناتج الداخلي الخام سنة 

  .كلفة المرتبطة بارتفاع أسعار النفط العالميةتب الاحتسدون اعلى مستوى النفقات العمومية 
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   الموارد المالية1.3.2
  

، دون احتساب مداخيل الخوصصة وحصة الجماعات 2007ستناهز قيمة المداخيل العادية خالل 
 %0,8 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بـ 127,4المحلية من الضريبة على القيمة المضافة، حوالي 

وتفسر هذه الزيادة الطفيفة بأهمية المستوى الذي بلغته . 2006مقارنة مع التقديرات المحينة لقانون المالية 
  . بفعل النمو المهم للضرائب المباشرة وغير المباشرة2006الل المداخيل الجبائية خ

  
وها السنوي مسيبلغ معدل نحيث  ،2007خالل قل دينامية أسيكون تطور المداخيل الجبائية و

 2007 والتي ستتواصل خالل 2006وستفسر هذه النتيجة بالظرفية الجيدة التي ميزت سنة . 2,8%
لتعزيز المداخيل الجبائية أساسيا  مما سيشكل عامال ، للطلب الداخليوسترتبط بشكل آبير بالنمو المنتظر

 دينامية المداخيل الجبائية أساسا إلى النمو اإليجابي للضريبة على القيمة المضافة ستعزىو. للدولة
وتكمن خصوصية هذا التطور في أهمية دور الجباية .  الشرآات وحقوق التسجيل والتمبرلىوالضريبة ع
 مليار 111,3 بحواليوتقدر هذه األخيرة . تكوين المداخيل الجبائيةفي لسنة الرابعة على التوالي المباشرة ل

 من الناتج الداخلي الخام، مسجلة بذلك %20,9وستمثل هذه الكتلة المالية . 2007درهم برسم سنة 
 .2006 نقطة مقارنة مع 0,6انخفاضا بـحوالي 
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مصدر  المعطيات : وزارة المالية و الخوصصة

جيل  حقوق التـس

  
  

  الضرائب المباشرة
  

مقارنة مع المعطيات المحينة % 1,2 مليار درهم، أي بارتفاع بـ 48,8مباشرة بـ تقدر الضرائب ال
 من مجموع المداخيل %43,9 من الناتج الداخلي الخام و%9,2ويمثل هذا المبلغ . 2006لقانون المالية 

  مليون درهم إلى تزايد مداخيل الضريبة على الشرآات بحوالي591ويعود ارتفاعها بـحوالي . الجبائية
عزز مساهمة تتسوبهذا .  مليون درهم600الضريبة على الدخل بحوالـي  انخفاضرغم  مليار درهم 1,2

وقد آان هذا . %36 حين بلغت 2005-2000الضرائب المباشرة مقارنة مع ما آانـت عليه خالل الفتــرة 
وى المداخيل التحول على صعيد الجباية المباشرة آافيا لتعويض وتجاوز التراجع المالحظ على مست
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 االتحاد األوروبي حيز التطبيق إلى  مع قبل دخول اتفاقية الشراآة%16الجمرآية التي انتقلت من 
 نقطة من الناتج الداخلي 3,3ترجم هذا التطور بتزايد الجباية المباشرة بـحوالي يو. 2005 سنة 12,4%

ومنذ سنة . الداخلي الخام من الناتج %9,4 إلى %6,1 حيث انتقلت من 2005 و2000الخام ما بين 
  . غير المباشرةنسبة الضرائب المباشرة في الناتج الداخلي الخام تفوق نسبة الضرائب، أصبحت 2004

  
% 4,7 مليار درهم، أي بارتفاع بـ 25,6  إلىومن المرجح أن تصل الضريبة على الشرآات

ويعرف هذا التزايد تباطؤا . خاممن الناتج الداخلي ال% 4,8 لتستقر في 2006مقارنة مع مستواها لسنة 
وتعود .  على التوالي%26,4 و%22,1 حيث بلغت وتيرة النمو ،ملحوظا مقارنة مع السنتين الماضيتين

 وإلى مجهودات اإلدارة الضريبية على ،هذه اإلنجازات إلى النتائج الجيدة المسجلة من طرف الشرآات
المنتظر  بالتحسن الل السنوات األخيرةالمسجل خر ويفسر هذا التطو. مستوى تحصيل الضريبة

  .2007 و2001للتحصيالت على صعيد الضريبة على الشرآات ما بين 
  
 مليار درهم، مسجلة انخفاضا 21,6 حوالي بـ2007ستقدر مداخيل الضريبة على الدخل خالل و

 نلتقدير بعيا هذا أخذوي.  من الناتج الداخلي الخام%4,1 مقارنة مع السنة الماضية وممثلة %2,7 بـ
 تكلفة إصالح يشملآما . ثار المغادرة الطوعيةآلحوار االجتماعي وللتدابير األخيرة ا مفعول االعتبار

وستمكن التخفيضات من االقتطاعات من األجور .  مليار درهم2,5 حواليالضريبة على الدخل المقدرة بـ
تساهم على المدى القصير في دعم وس. لألسرونتائج المقاوالت الفردية من تحسين القدرة الشرائية 

التخفيف من من خالل وستمكن أيضا من تحفيز موقف المقاوالت إزاء الشغل .  والشغلواإلنتاجاالستهالك 
  .  الذي تتحمله المقاوالت17 االجتماعي والجبائيعبءال

  
  الضرائب غير المباشرة

  
ر درهم، مسجلة ارتفاعا  مليا44,2 حوالي 2007ستناهز مداخيل الضرائب غير المباشرة لسنة 

 أي ، مليار درهم28وستبلغ مداخيل الضريبة على القيمة المضافة . 2006مقارنة مع سنة  %6,1بـ 
الضريبة على القيمة المضافة عند االستيراد  عن ارتفاع  المداخيلالزيادة فيوستنتج هذه %. 8,3بزيادة بـ 

  .مليار واحدباخلية الضريبة على القيمة المضافة الدو مليار درهم 1,2بـ 
  
 أي ما يعادل مليار درهم 12 لتبلغ %8,8ستتزايد الضريبة على القيمة المضافة الداخلية بـ و

 إلى األداء الجيد الستهالك األسر الــذي ، هذا النمو من جهــةعزىوي.  من الناتج الداخلي الخام2,3%
ال يأخذ و. 2004 منذ  تنفيذهاي شرع فيومن جهة أخرى إلى آثار اإلصالحات الت، %6,3سيتزايد بـنسبة 

داد الضريبة على القيمة المضافة ترسوتيرة اهذا التقدير بعين االعتبار التحوالت التي يمكن أن تطرأ على 
  .للشرآات
  

مليار درهم، 16 ستبلغ مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند االستيراد حوالي ،ومن جهتها
نتيجة التزايد المهم الذي من المنتظر أن تعرفه الواردات خالل % 8بـ مسجلة ارتفاعا من سنة ألخرى 

وقد ساهم . ارتفاع أسعار النفط ومتطلبات تنمية القطاع اإلنتاجي الوطنيسياق يتميز باستمرار  في 2007
  .آذلك إصالح الضريبة على القيمة المضافة في تحقيق هذه الدينامية

  
، مسجلة بذلك 2007 مليار درهم خالل 16,2لى االستهالك وستناهز مداخيل الضرائب الداخلية ع

قل أ أي مستوى %3ونسبة إلى الناتج الداخلي الخام، ستمثل .  مقارنة مع السنة الفارطة%2,5تزايدا بـ 
                                                 

  .للمزيد من اإليضاحات حول هذا المصطلح يرجى االطالع على الدراسة المنجزة من طرف مديرية الدراسات والتوقعات المالية 17
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وسترتفع الضريبة الداخلية على استهالك . 2006مقارنة مع سنة من الناتج الداخلي الخام  %0,1بـحوالي 
بنجاعة  رهينا يبقى ه المداخيلغير أن تطور هذ.  مليار درهم عند متم السنة5,9ستقر في لت %4,5التبـغ بـ 

  . األسعار التي لها تأثير مهم على بنية االستهالك التهريب وتغيرجهود محاربة 
  

 %1,3 مليار درهم، أي بزيادة 9,1 وستبلغ مداخيل الضريبة الداخلية على استهالك المواد النفطية
ويرتبط تحقيق هذا المبلغ بشكل آبير بأوضاع األسعار التي تؤثر في استهالك هذه . 2006مقارنة مع 

مداخيل األخرى وستسجل ال. الموارد وبسياسة إعادة تكوين مخزونات االحتياط من الموارد النفطية
  .2006 مقارنة مع %1,9 مليار درهم، أي بارتفاع بـ 1,1 حوالي للضرائب الداخلية على االستهالك

  
  مداخيل أخــرى

 
 %5,8 مسجلة انخفاضا بـ  مليار درهم11 بـ 2007سنة الحقوق الجمرآية خالل عائدات تقدر 

 مقابل 2007 سنة خالل %9,9وستبلغ حصتها من المداخيل الجبائية حوالي . 2006  سنةمعمقارنة 
تظر أن يخفف ويفسر هذا االنخفاض بتواصل التفكيك الجمرآي الذي من المن. 2006 سنة خالل 10,8%

وآان من الممكن أن . 2007 سنة خالل %8,8من تأثيره جزئيا ارتفاع الواردات التي ستسجل زيادة بـ 
ويتعلق األمر باإلصالح . ثر سلبي عليهاأأهمية لو لم يكن لبعض اإلصالحات أآثر تكون هذه المداخيل 

  .تهريب الذي خص جميع المواد التي تتأثر بالأيضاالذي هم النسيج والجلد و
  

 وتفوق .2006 مقارنة مع %8 مليار درهم، أي بارتفاع بـ 7,3بر نوستبلغ حقوق التسجيل والت
وتتأثر هذه . مداخيلال  هذههذه الوتيرة بشكل طفيف تلك المتعلقة بالنشاط االقتصادي الذي ترتبط به

وقد لعب سوق . 2007-2001 خالل الفترة 1,4هذا التأثر بـ بالنمو االقتصادي حيث يقدر األخيرة آثيرا 
العقار، الذي يتميز خالل السنوات األخيرة بدينامية خاصة، دورا أساسيا في نمو مردودية هذا النوع من 

  .الضريبة
  

مداخيل الخوصصة ومداخيل االحتكار ومداخيل المتمثلة في المداخيل غير الجبائية ويتوقع أن تبلغ 
 من %13 وممثلة %3,3جلة بذلك انخفاضا بـ  مس، مليار درهم16,7 ما يقارب 2007سنة  أخرى

 عمليات عائداتوتتكون مداخيل الخوصصة في جزء آبير منها من . مجموع المداخيل المرتقبة للدولة
، %34تفويت جزء إضافي من حصة الدولة في رأسمال شرآة اتصاالت المغرب، والتي تبلغ حاليا 

 مليار 4,5وتقدر هذه المداخيل بـحوالي  ".رماوبيوفا" "آوماناف"وخوصصة الشرآات والمساهمات في 
  .همرد

  
 مقارنة مع مستواها %10,7 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بـ 6,9وستناهز مداخيل االحتكار 

وتترجم تغيرات هذه المداخيل التقلبات المرتبطة بمناخ األعمال وخاصة أنشطة . خالل السنة الماضية
التي ال يستهان بمساهمتها في تكوين  غ عائد المداخيل األخرىويبل. المؤسسات والمقاوالت العمومية

 درهم مقارنة مع ي مليار درهم، أي بانخفاض مليار5,2المردود اإلجمالي للمداخيل غير الجبائية، حوالي 
وتجدر اإلشارة إلى أن هذه النتيجة سجلت بعد التسارع المهم الذي ميز مردودية المداخيل األخرى . 2006

  .ثر تسديد موارد صندوق العملإة الماضية على خالل السن
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   نفقات الدولة2-3-2
  

وتيرة لكن . منذ عدة سنوات، لم تتوقف النفقات العمومية عن النمو نسبة إلى الناتج الداخلي الخام
 إما عن عوامل ظرفية أو مرتبطة سجلوينتج ارتفاع النفقات الم.  مؤخراالتراجع في أتبدهذا النمو 
إال انه رغم آل المجهودات التي يمكن . اخية أو بتفعيل بعض البرامج االجتماعية المستعجلةبعوامل من

ي فف. ، من المحتمل أن تتفاقم الضغوطات على النفقات العمومية وذلك تحت تأثير شيخوخة الساآنةبذلها
الحد ونية، وجب ظل محدودية آل من القدرة على الزيادة في الموارد الجبائية أو الرفع من مستوى المدي

لقيام بخيارات صعبة  مما يستلزم ا نمو النفقات العمومية مع الحرص على تحسين فاعليتها االقتصاديةمن
ا  مهما دور تلعببرامج النفقات العموميةفي آون هذه الصعوبات وتتجلى . فيما يخص توظيف الموارد
  .لمالية الحالي في هذا السياقدرج البرنامج المالي لقانون انوي. على مستوى النمو االقتصادي

  
  النفقات العادية

  
 سنة ها من%76,4  حيث ستمثل نفقات السلع والخدماتهيمنةتبقى بنية النفقات العمومية متسمة ب

مليار  125,8 ، بـحوالي2007سنة ستقدر النفقات العادية خالل ف. 2006 سنة %74,6 مقابل 2007
ويفسر هذا التوجه جزئيا بتزايد .  المحيـــن2006ــون المالية  مقارنة مع قان%3,3 أي بارتفاع بـ ،درهم

نفقات السلع والخدمات األخرى بفعل االرتفاع الكبير لحجم التحويالت لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد 
 ونسبة إلى الناتج الداخلي. ين تحت تأثير ارتفاع تكاليف الدين الداخليدلفوائد ال% 3,1والزيادة المحتملة بـ 

 نقطة من الناتج الداخلي الخام 0,6قل بحوالي أ مستوى و وه،%23,6الخام، ستبلغ هذه الكتلة المالية 
  .مقارنة مع السنة المنصرمة

  
وستنتقل حصتها في النفقات العادية . آان توجه فوائد الدين خالل السنوات األخيرة غير منتظمو

 أما فيما .2005 سنة %13,7 و2004  سنة%16,7 بعد أن بلغت 2007 و2006تي  سن%15,6إلـى 
  .2006 سنة %9,9 مقابل 2007سنة  %8يخص نفقات الموازنة، فستبلغ حصتها 

  
  نفقات السلع والخدمات

  
    أن نفقات السلع والخدمات سترتفع 2007لسنة يتبين من خالل تقديرات معطيات قانون المالية 

مما آانت قل بشكل طفيف أورغم آون مستواها . مليار درهم 96,1 لتبلغ 2006 سنة مقارنة مع %5,8بـ 
 من %11,8 أي ما يعادل ، من نفقات السلع والخدمات%65,3ر ، ستشكل نفقات األجو2006 سنة عليه

 ويشمل هذا . مليار درهم62,8وستبلغ آتلة األجور .  السنة الماضية%12,2الناتج الداخلي الخام مقابل 
مرتقبة في إطار الحوار االجتماعي والذي اقترحت الدولة صرفه لفائدة  مليار درهم آنفقات بنيوية 1المبلغ 

 منصب 7.000 آما يأخذ بعين االعتبار التكلفة المتوقعة لخلق .ة الوطنية والصحةيموظفي قطاعي الترب
  .هم سن التقاعد عون لبلوغ4.727والتكلفة الناتجة عن مغادرة 

  
األجور صعوبة االنخفاض المأمول لهذه الكتلة  لكتلة %2,1 بـوتترجم هذه الزيادة المنتظرة 

  .المالية والتي ترتبط بتعدد قرارات الترقية االستثنائية وعدم تجانس قوانين الوظيفة العمومية
  

 مقارنة مع قانون المالية المحين %13,6وسترتفع النفقات المتعلقة بالسلع والخدمات األخرى بـ 
وستنتج هذه الزيادة عن تسارع التحويالت لفائدة .  مليار درهم33,4تم تقديرها بحوالي التي و 2006  سنة
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 نقاط وعن تحمل 3انخراط التقاعد بـ في ثر الرفع من مساهمة أرباب العمل إالصندوق المغربي للتقاعد 
   .التكلفة اإلضافية عن الصندوق المغربي للتقاعد الناتجة عن المغادرة الطوعية

  
  ارتفاع تكاليف الفوائد

  
 مليار درهم، مرتفعا 19,5 بـحوالي 2007مبلغ تكلفة فوائد الدين العمومي برسم سنة يقدر 

. %3,7نسبة إلى الناتج الداخلي الخام، تمثل فوائد الدين و. مقارنة مع السنة الفارطة% 3,1بـحوالي 
بالدين ه الوضعية نتيجة مشترآة النخفاض تكلفة فوائد الدين الخارجي وارتفاع تلك المتعلقة وتكون هذ
للدين الخارجي وعن   التدبير النشطعن %0,6ين الخارجي بـ دوسينتج انخفاض فوائد ال. الداخلي

 المهم لحجم الدين لنموإلى ا %3,7ي بـ ــارتفاع فوائد الدين الداخلويعزى . التسديدات الهامة المستحقة
لى مستوى إى سوق الرساميل والسيولة التي تسود على مستوالناتج عن وفرة رغم انخفاض أسعار الفائدة 
  . التضخم الذي ظل معتدال

 
  المقاصةنفقات تفاقم 

  
 مليار درهم 1,8 منها  مليار درهم10,1 حوالي 2007تبلغ التكلفة الصافية للموازنة برسم سنة 

 نقطة 0,5 الناتج الداخلي الخام، منخفضة بـحوالي  من%1,9ستمثل و .راجعة لصندوق دعم األسعار
فباإلضافة للتكاليف المعتادة التي . منحى تصاعديا منذ وقت قريب  النفقاتعرف هذهتو. 2006مقارنة مع 

تتمثل في مساعدات للساآنة الفقيرة عن طريق دعم الدولة ألسعار المواد األساسية آالسكر والدقيق، 
 دوالر 65 أساس  ويمكن لهذا التقدير، الذي تم على.الطاقة ارتفاع فاتورة مواد تفاقمت هذه التكلفة بفعل

 على مستوى السوق نفطنتيجة التقلبات المفاجئة التي تميز مستويات أسعار اليرتفع لبرميل النفط، أن 
  .العالمية

 
  نفقات االستثمار

 
إرادة السلطات العمومية في  2007لسنةفيما يتعلق باالستثمار العمومي، يترجم قانون المالية 

وإلنعاش . الميزانيةتحد من فعالية التي اإلآراهات دي رغم مواصلة مجهودها لدعم النشاط االقتصا
تعود  مليار درهم 24,2أي  من الناتج الداخلي الخام %4,5االستثمار، تعتزم الدولة رصد مبلغ يوازي 

 سنة ة خاللالمسجلالنسبة %12,9 بـ كلذة ب متجاوز للطرق،يإلى الصندوق الخصوصمنها  مليار 2,2
2006 .  

  
لجماعات المحلية والمقاوالت يه استثمارات ا إلتتثمار أآثر أهمية إذا ما أضيفويصبح حجم االس

مستويات أآثر ارتفاعا، أي تبلغ االعتمادات الموجهة لالستثمار وفي المجموع، س. والمؤسسات العمومية
 .2006سنة % 16,2من الناتج الداخلي للخام مقابل % 17ما يوازي 
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األجور

دين العموـمي   فوائد اـل
المقاصة
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الي  تطور النفقات العمومية بالنسبة للناتج الداخلي اإلجم
(مع احتساب الحسابات الخصوصية للخزينة)

مصدر  المعطيات : وزارة المالية و الخوصصـة 
 

  
  للتمويلعجز وحاجيات  3.3.2 

  
إطار  الناتج عن التطورات المرتقبة للموارد والنفقات في 2007ينخرط عجز الميزانية لسنة 

وأخذا بعين . التقليص من المديونية والتزام متوازن لدعم الدولة للنمو االقتصادي والتنمية االجتماعية
فقات الدولة، سيبلغ االعتبار للتطور المنتظر للظرفية الوطنية والدولية ولنتائجه على آل من موارد ون

ويأخذ هذا الرصيد بعين . من الناتج الداخلي الخام% 3أي ما يعادل   مليار درهم،16,1 عجز الميزانية
 مليار درهم والرصيد الموجب المتوقع 4,5االعتبار مداخيل الخوصصة التي يتوقع أن تصل إلى 

 .للحسابات الخاصة للخزينة والتي يرجح أن يستقر في ملياري درهم
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، من المتوقع أن م مليار دره5,1وعلى أساس هذا العجز وباعتبار تقليص متأخرات األداء بمقدار 
 1,7وباحتساب التدفق الخارجي الصافي الموجب بمقدار .  مليار درهم21,2تبلغ حاجيات التمويل حوالي 

 باللجوء إلى  مليار درهم من طرف الخزينة19,5مليار درهم، ستتطلب تغطية هذا الخصاص تعبئة 
  .السوق الداخلية

  
واعتبارا لإلطار الماآرواقتصادي على المدى المتوسط، يتميز مسار مالية الدولة بتوفير هوامش 

 من %3، دون احتساب الخوصصة، والذي لن يتعدى يمهمة ستؤدي إلى تقليص تدريجي للعجز اإلجمال
  .الناتج الداخلي الخام على المدى المتوسط

الي التمويل الداخلي للخزينة بالنسبة للناتج الداخلي اإلجم
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  مدخل                                         
  

بعد لك ذوحقق المغرب قفزة نوعية في مجال التنمية البشرية بتبنيه لمقاربة النوع االجتماعي، 
 ضمن التقرير 2005 سنةالنوع تقرير  ، والتي توجت بنشر2002ت منذ سنة مجهودات مثمرة بذل

 هذا ز موقع المغرب ضمن الدول الرائدة فييتعزلو. 2006 المرافق لقانون المالية المالي واالقتصادي
ويعتبر . 2007 تم إدراج النوع االجتماعي ضمن رسالة الوزير األول المؤطرة لقانون المالية ،المجال

وضعية المرأة والحد من الفوارق بتحسين تحقيق هذه المكتسبات امتدادا فعليا للمبادرات الملكية المتعلقة 
  . االجتماعية
  

مقاربة النوع االجتماعي خطوة مهمة نحو وموازاة مع هذه اإلصالحات الكبرى، فقد شكل مسلسل 
االعتمادات بوزارة  عبر تنظيم دورات تكوينية للمكلفين بتدبيرلك ذو ،استعمال أمثل للنفقات العمومية

        آذا إحداث أدوات جديدة للعمل في هذا االتجاه و،بالقطاعات الوزارية األخرى والمالية والخوصصة
تعبر هذه اإلنجازات عن اإلرادة القوية للمغرب  و...).لنوع، تقرير النوعدليل اإلصالح، موجز مقاربة ا (

  .العدالة االجتماعية وللسير قدما نحو تحقيق التنمية البشرية
  

  :ما يلي  إدماج مقاربة النوع االجتماعي في إطار مسلسل برمجة الميزانية ويستدعي
  
 قصد تحقيق ةاربة ضمن إعداد الميزانيتوفير الوسائل الالزمة لترسيخ هذه المقو مواصلة الجهود •

 . في مجال التنمية البشريةالنتائج المتوخاة
 
لقضاء على اهدف ستلدول التي تا فييحتدى به وجعلها مثاال   في هذا المجال تجربة المغربإبراز  •

  . أهداف األلفية من أجل التنميةتحقيقالفقر و
  

 عدد محدود من القطاعات إشراك قد تم ب2006لسنة االجتماعي إذا آان إنجاز تقرير النوع و
 عرف 2007 فإن إعداد تقرير،)التنمية القروية، التربية الوطنية، الصحة والمالية والفالحة(الوزارية 

 آتابة الدولة المكلفة باألسرة و،ناسكاإلو ،التجهيزو ،الطاقةو ،ليشغتالو ،العدل: انخراط شرآاء جدد 
 آل من المندوبية السامية تقومفي حين . ابة الدولة المكلفة بالماء وآت،الطفولة واألشخاص المعاقينو

  . هذا المسلسل بشكل مستمرةواآبمبللتخطيط ووزارة المالية والخوصصة 
  
إذ  ،االجتماعيبالنوع تقييم السياسات والممارسات المتعلقة إلى  2007تقرير النوع لسنة  يهدفو
   .ساتها على السكانر الوطني حول السياسات المتبعة وانعكاغناء النقاش والحواإلاة بيداغوجية ديمثل أ

    
تقنية عمل  ورشات  من خاللوقد تم إنجاز هذا التقرير بتعاون مع القطاعات الوزارية المعنية

التي أعدت  (نموذجيةقطب القطاعات ال:  قطاباأل ، وذلك باعتماد نظام 2006نظمت خالل شهر ماي 
ة الدولة الكلفة باألسرة والطفولة واألشخاص آتاب و،العدل(قطب المؤسساتي الو ،)2005تقرير النوع سنة 

)  الدولة المكلفة بالماءآتابةالنقل، السكن، الطاقة و(قطب الخدمات االجتماعية األساسية و ،)المعاقين
  ). ليشغتال(والقطب األفقي 

  
تقييم الاستعراض المعتمدة، ية إلى التذآير بالمنهجباإلضافة  ،ع النولتقرير التالية خالصةالهدف تو

  . ألقطاب األربعة السالفة الذآر ل)نسبة إلى مقاربة النوع االجتماعي(ي النوع
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 ةعتمد المفاهيم والمنهجية الم:االجتماعيمقاربة النوع .1
 

فيما يخص  سيتم استعراض األولويات الحكومية ،النوع االجتماعيمقاربة بعد التذآير بأهم مفاهيم 
    . تحقيقهاالتي يتوخىتحليل أهداف األلفية من أجل التنمية بوذلك  ربة،المقاه ذه

   
  تذآير بالتعريف والمفاهيم األساسية. 1.1

  
إلى العالقات االجتماعي   مفهوم النوعيرمز: مقاربة وأدوات تحليل النوع االجتماعي ال

 .ان على منطق السلطةلب األحي في أغتنبنيالرجل والمرأة والتي كل من االجتماعية واألدوار المنوطة ب
 ، بلد ألخرمنو  حسب الزمان والمكان والتي تختلف،بينهماإلى وجود فوارق اجتماعية آذلك آما يرمز 

 ، تحليل النوع االجتماعي تحديد وقياس حجم التفاوتات بين الجنسينويستهدف. وحتى داخل نفس البلد
  .اقتصادي -سوسيووذلك في إطار تحليل 

    
إن للسياسات والبرامج والميزانيات الحكومية، إن : يزانية حسب النوع االجتماعيتحليل الم  

 انطالقا من الوضعية المختلفة ،المحلي، تأثيرات متباينة على األفراد والجماعات أوعلى المستوى الوطني 
  أوسياسةو  أ للميزانية آمسلسل يتخذ فيه قراريةمقاربة النوعالويمكن تعريف . التي يوجد عليها آل طرف

دة بمدى ور االعتمادات المرصأثويقاس . تحليل الميزانية حسب النوع االجتماعيلميزانية أو برنامج 
  .تحسن ظروف عيش الساآنة المستهدفة

  
 مخططاتمسلسل تدبير الميزانية المرتكز على النتائج تنسيقا أآبر بين السياسات واليتطلب و

ذي اإلطار السياسي والمعياري ال: عيات واألهداف المسطرة  حسب المرجلكذ، ودةوواالعتمادات المرص
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أهداف األلفية من أجل التنمية، أولويات (لتدبير العمومي يرتكز عليه ا
. ويندرج هذا المسلسل في محيط وطني تراعى فيه عوامل االختالف والخصوصيات ...).حكومية أخرى

ويتعين آذلك  . أثناء فترة برمجة الميزانيةفي هذا اإلطارة دورص االعتمادات المريربآما يقتضي ذلك ت
  .ةي البرمجة التصاعدنهجيةلموالميكرواقتصادية طبقا  خذ بعين االعتبار الظروف الماآرواأل

    
  منهجية إدماج النوع االجتماعي في الميزانية. 2.1

  
 تحليلعبر لك ذو الفوارق بين الرجال والنساء، تحديد اإلدماج األفقي للنوع االجتماعي قتضيي  

 مع تعبئة الموارد الالزمة ، الجنسين ونهج استراتيجيات جديدة للحد من تفاقمهاحسبمفصلة معطيات 
وتحديد مسؤوليات آل من األفراد المحصلة  النتائج شفافية من أجل تبعهاتو ، هذه اإلستراتيجياتلتفعيل

  . والجماعات
  

 ذآر من هنا وال بد. في هذا المجال رهين بتوفر معلومات ذات مصداقيةإن دقة التحليل 
 وقياس مشارآتهن ، وعمل النساء غير المأجور، عمل النساء القروياتقياسالصعوبات المرتبطة ب

  . قياس نسبة الفقر حسب النوعباإلضافة إلى ،اإلقتصادية في القطاع غير المنظم
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  نشودةومية واألهداف الماألولويات الحكالسياسات و. 3.1
  

 لها موارد مالية خصصت حيث ،ى التنمية البشرية بدعم آبير من لدن السلطات العموميةظتح  
 مشارآة فعالة للسكان والتشاور مبنية على أساساعتماد مقاربة جديدة  تم ،ففي هذا اإلطار. وبشرية مهمة

  حلول عمليةمكنت من صياغة ، والتي )ةالمبادرة الوطنية للتنمية البشري (مع آل األطراف المعنية
  . الفئات المعوزة عيشلتحسين ظروف

  
رقم  (2007إدراج مقاربة النوع االجتماعي ضمن رسالة الوزير األول المؤطرة لقانون المالية 

ضمن شمولية بعين االعتبار مقاربة النوع االجتماعي أخذ  على اإلطار- نصت هذه الرسالةلقد: ) 5/2006
  . تحديث آليات وطرق إعداد وتنفيذ الميزانيةهدف وتدبير الميزانية المرتكز على النتائج بتاالعتمادا

  
المغرب بشكل فعلي انخرط  فقد :المنشودةألهداف ل يةمرجع آاد أهداف األلفية من أجل التنميةاعتم

ر تقرير آل إدماج هذه األخيرة في جل البرامج مع نش، حيث تم لتحقيق أهداف األلفية من أجل التنمية
 أهداف األلفية من حول 2005  لسنةالثانيالوطني تقرير ال ضمنتقد و. تقدم اإلنجازاتسنتين إلبراز مدى 

 اختيار المغرب من بين الدول األربعة التي لك في إطارذ، ومنهجية حسب النوع االجتماعي أجل التنمية
  .حققت تقدما ملموسا على مستوى حقوق المرأة

  
    انية الدولة والمقاربة النوعيةميز إصالح . 4.1

    
ثار الميزانيات المبرمجة على النوع آيمكن اعتبار إصالح ميزانية الدولة آشرط مسبق لتقييم 

 وهي شمولية االعتمادات والتعاقد ،ويرتكز هذا اإلصالح على خمسة محاور أساسية. االجتماعي
تدعيم االنتقال يهدف هذا اإلصالح إلى  و.ي النفقات على المدى المتوسط والبعد الجهوتأطيروالشراآة و

 وترآيزاالهتمام على تأمين االستعمال األمثل ، النتائجتدبير يرتكز على الوسائل إلى تدبير يرتكز علىمن 
نسجام بين تدخالت مختلف  واال الفعالية والمردودية والمراقبة المستمرةمبادئطبقا لللموارد المتوفرة 

 إنعاش الشراآة إلىآذلك  يهدف هذا اإلصالحو .لرفع من مستوى عيش السكانامن أجل   وذلك،القطاعات
 وتشجيع سياسة الالترآيز بتحويل مزيد من الصالحيات لفائدة ،بين المصالح اإلدارية والفاعلين المحليين

  .المصالح الالممرآزة
  

 ةنموذجيتقييم نوعي لقطب القطاعات ال. 2
    
رامج قطاعات الفالحة والصحة والتربية الوطنية للمرة الثانية في لقد تم اعتماد التقييم النوعي لب  

  . إطار تقرير النوع االجتماعي
  

  الفالحة والتنمية القروية. 1.2
  

 حيث معدل األمية مرتفع ،بشكل أآثر حدة من الوسط الحضريمن الفقر يعاني الوسط القروي   
  .رة الهجرة القروية في تزايد مستمروظاه) وفيات األطفال واألمهات(والحالة الصحية متدهورة 
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   وضعية المرأة القروية.1.1.2

  
،  من نصف الساآنة القروية وتشارك بشكل مهم في تنمية القطاع الفالحيأآثرتمثل المرأة القروية 

نه يصعب تقدير مساهمة المرأة القروية في القطاع أإال .  باإلضافة إلى مشارآتها في األعمال المنزليةهذا
تلعب دورا هاما ، رغم أن المرأة القروية  غياب إحصائيات موزعة حسب الجنسينبسبب وذلك ،حيالفال

  .في تزويد ذويها بالمواد األساسية
  

 تقل أعمارهم %32 لنساء القرويات النشيطات من بينهنمن ا% 92يشغل القطاع الفالحي حوالي 
 من المساحة الصالحة %52,ن  وتمتلك،من مستغلي الضيعات% 4,4وتمثل النساء .  سنة19عن 

اعات روتهتم النساء أساسا بتربية المواشي باإلضافة إلى زراعة الحبوب والقطاني والز. للزراعة
تحملها وضعف التغطية الصحية واألمية تفشي  بسبب ظل سيئةإال أن وضعية المرأة القروية ت .الصناعية

  .طة االقتصاديةالمحدودة في األنش األشغال المنزلية ومشارآتها أعباء
  

  األولويات الحكومية واألهداف المسطرةوالسياسات . 2.1.2
  

 ترتكزا خطة جديدة والصيد البحريوالتنمية القروية ت وزارة الفالحة  تبن،اتينهاية التسعينمنذ 
 سنة منذو. على اعتماد مقاربة النوع االجتماعي عوض المقاربة المرتكزة على إدماج المرأة في التنمية

. االجتماعي، تم نشر مذآرة توجيهية للنهوض بأوضاع المرأة القروية وترسيخ مقاربة النوع 2002
 بحيث يعتبر النهوض ،لتنميةمن أجل اوتدخل هذه اإلرادة في إطار التزام المغرب بتحقيق أهداف األلفية 

  . تلك األهداف لتحقيقا أساسيابالعالم القروي شرط
  

  جزةالمشاريع والبرامج المن .3.1.2
 

لدور الهام الذي تقوم به المرأة القروية، قامت وزارة الفالحة والتنمية القروية والصيد وعيا منها با
  .توجهاتهاقتصادي للمرأة القروية أحد أهم االجتماعي واال اإلنعاش لجعلالبحري بمراجعة سياستها 

  
لخطوط العريضة  اتضمن ت2002ة مذآرة وزارية توجيهية سنة صياغا الصدد ذفي هولقد تم  

 ألولقد تم و. إلستراتيجية جديدة إلدماج النساء القرويات مرتكزة في ذلك على مقاربة النوع االجتماعي
 تم ،وفي هذا اإلطار .لتقنيةمراآز المرة إدراج ميزانية خاصة للنساء القرويات في ميزانية االستثمارات ل

   .دخلرة للد مشاريع مإنجاز عدة عمليات تتعلق خصوصا بالتنشيط النسوي وخلق
  

 في السياسات  مقاربة النوع االجتماعيدخال تقدما متميزا في مجال إ2005عرفت سنة وقد 
 نواة خاصة بهذه المقاربة على مستوى وزارة الفالحة بمديرية التعليم والبحث خلق تم القروية، حيث

 ألغذيةالدولية لمنظمة ال و الفالحةوزارةبين الموقعة  تعاونال اتفاقية مكنت ،في هذا اإلطار. والتنمية
  . إنجازاتة عدمن تحقيق 2004والزراعة سنة 

  
طير التقني واإلرشاد الفالحي والتربية االجتماعية المتعلقة أويشمل التنشيط النسوي عمليات الت

ويتم تحديد محتوى هذه العمليات على أساس التشخيص المنجز من طرف  .بمختلف األنشطة النسوية
  . ستهدفةمنطقة المالات اإلقليمية الفالحية حسب الحاجيات الحقيقية للساآنة النسوية في المديري
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 إلى تحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية للنساء لدخل لالمدرةوتهدف المشاريع الصغرى 

وهكذا تسمح .  وتخفيف بعض األعباء المنزليةفالحية وتشمل دعم األنشطة ال،القرويات في مناطقهن
 ةودصرالم االعتمادات صرف ويتم ،لميزانية الجديدة بتسجيل مجموعة من المشاريع الصغرى آل سنةا

  .عبر تقديم المشاريع من طرف المديريات اإلقليمية للفالحة ومراآز األشغال
  

ى األنشطة الفالحية آوسيلة  علوتقوم وزارة الفالحة بإنجاز برنامج للتربية النظامية يرتكز
  .لساآنة القرويةئدة افابيداغوجية ل

  
  تحليل نوعي للميزانية المخصصة لوزارة الفالحة. 4.1.2

  
  خصص منه، مليار درهم4,7نحو 2006سنة  برسم ف المالي لميزانية وزارة الفالحةبلغ الغال

 مليون درهم لصالح 13 تم تخصيص ،خالل نفس السنةو .المتبقية للتسيير% 36لالستثمارات و% 64
 توزيع في تحليل هذه الميزانية حسب النوع االجتماعي أن هناك نوعا من التكافؤ ويبين. اإلرشاد الفالحي
 مجموع  من%48 واإلرشاد نسبة االعتمادات المرصودة للتنشيط النسويت بلغ حيث ،الموارد المالية
يع  النسوية حسب المشارم توزيع النفقات المخصصة لألنشطةيتو. إلرشاد الفالحي لالنفقات المعتمدة

  .  المراآز التقنيةباإلضافة إلى ،المقدمة من طرف مختلف المنظمات الشريكة والمنظمات غير الحكومية
  

 2006لسنة  المالي المخصص لألنشطة النسوية في ميزانية وزارة الفالحة ف الغالوقد سجل
رة دريع المتعزى هذه الزيادة إلى تطور األنشطة والمشاو. 2005مقارنة مع سنة % 26بنسبة ارتفاعا 

  .للدخل التي تستفيد منها النساء القرويات
  

  المرأة القرويةأوضاع آثار النوع االجتماعي على النفقات العمومية المخصصة للنهوض ب
   

استراتيجية اإلنعاش االقتصادي واالجتماعي للمرأة القروية من طرف وزارة نطالقة منذ ا
إحداث المشاريع الصغرى المدرة آ ،لق بالتنشيط النسويما يتع  تم تحقيق عدة منجزات خاصة في،الفالحة
  . برنامج محو األمية المهنية لفائدة المرأة القرويةطبيقللدخل وت

  
ويعزى هذا . لمدرة للدخل تزايدا منتظماايعرف عدد النساء المستفيدات من المشاريع الصغرى و

 وآذلك إلى المجهودات ،القتصاديةالتطور إلى وعي النساء بدورهن في تحسين ظروفهن االجتماعية وا
  .جل إنعاش هذا النوع من المشاريعأالمستمرة التي تقوم بها وزارة الفالحة من 

  وزارة الصحة . 2.2
  

 نسبة وفيات األمهات لك من أجل تقليصذو ،واألموضع برامج خاصة تهتم بصحة الطفل  تم
  .هات مقارنة بباقي البلدان الناميةوفيات األطفال واألمل معدل مرتفع في محيط يتميز بواألطفال

  وضعية صحة األم والطفلتحليل . 1.2.2
  

تحقيق نتائج مشجعة في مجال التخطيط العائلي من أجل تخفيف األخطار المرتبطة بصحة  لقد تم 
   . وفيات األطفال وبالتالي التأثير إيجابيا على مستوى،األم
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  التخطيط العائلينجاح برنامج 
  

 طفل لكل امرأة في بداية 5,5 حيث انتقل من ، األطفال لكل امرأة انخفاضا مهماسجل متوسط عدد
خصوبة النساء المغربيات معدل يعزى هذا االنخفاض الكبير في و. 2004 سنة 2,4ات إلى يالثمانين

  . على نطاق أوسعباألساس إلى ارتفاع سن الزواج واستعمال وسائل منع الحمل
  

  األم صحة 
  

  لوالدة والمساعدة على الوالدةقبل اما عالجات 
 

 ما يقرب من  الوالدةقبلمرة واحدة  األقلعلى طبية باستشارة بلغت نسبة األمهات اللواتي قمن 
 ولجأت .) في الوسط القروي%48في الوسط الحضري و% 85 (2004-2003خالل سنة % 67,8

 في الوسط %42ري و في الوسط الحض%87( استشارة طبية ما بعد الوالدة إلىمن النساء % 65
 نقطة مقارنة مع 18 مسجلة بذلك ارتفاعا ب ،لصحةاي ي منهن من مساعدة مهن%63 استفادآما  .)القروي

  ).في الوسط القروي% 40في الوسط الحضري مقابل % 85 (1997سنة 
  

  وفيات األمهات
 

. عالم القروي خصوصا في ال،تبقى مستويات وفيات األمهات عند الوالدة وما قبل الوالدة مرتفعة
 لكل 187 (2004-2003 والدة سنة 100.000لكل  227 نسبة وفيات األمهات عند الوالدة بلغتو

  ). في الوسط القروي267 والدة في الوسط الحضري مقابل 100.000
  

  صحة الطفل
  

 10 لكل 9 يآلبشكل لقد عرفت التغطية اللقاحية تطورا ملحوظا حيث بلغ عدد األطفال الملقحين 
. %1,4  لم يستفيدوا من التلقيحالذين األطفال وبلغت نسبة ، شهرا23 و12 يتراوح سنهم ما بين أطفال

 في الوسط %84 في الوسط الحضري مقابل %94 ( وتختلف التغطية اللقاحية باختالف وسط اإلقامة
  . )القروي

  
  الحالة الغذائية لألطفال 

  
نسبة بقصان الوزن والتأخر في النمو  لنإلناث تعرضا من اأآثرهم  ذآورمن المالحظ أن ال

في حين ترتفع نسبة . لإلناث فقط بالنسبة %17,1و% 10 مقابل ، على التوالي%19,1و% 10,4
 مقابل %12,6:   سنوات مقارنة مـع األوالد5 التي تقل أعمارهن عن إلناثاإلسهال لدى ااإلصابة ب

  .2004 سنة ذآوربالنسبة لل% 11,4
  

  ان وفيات األطفال والصبي
  

 ألف لكل 91رين حيث انتقلت من يانخفضت وفيات األطفال بأآثر من النصف في العقدين األخ
 في الوسط 40 والدة حية إلى ألف لكل  99من ( 2003 والدة سنة ألف لكل 40إلى  1980والدة حية سنة 

 من  ويعزى هذا االنخفاض الكبير إلى مجموعة.) في الوسط  الحضري23,8 إلى 73من  و،القروي
  .محاربة سوء التغذية واألمراض التنفسية واإلسهالوالعوامل آتعميم التلقيح 
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  والدةألف لكلوفاة  27 إلى  حيث يصل،عاف شهر بعد الوالدة مرتخالل  المبكرةويبقى خطر الوفاة
 إلى الحالة ذلكرجع يو). ألف في الوسط الحضري لك ل24ألف في الوسط القروي مقابل  لك ل33(

  .الم وظروف الحمل والوالدةالصحية ل

  األمهات  واألطفال التي تحول دون انخفاض نسبة وفيات إلآراهاتا .2.2.2
 

حسب البحث الوطني حول ف. إلآراهاتلعديد من اا نسبة وفيات األمهات تواجه جهود خفض
 في  خاصة،)%74(ن نقص الموارد المالية يعد العائق األآبر إ، ف2004-2003األسرة والساآنة لسنة 

 مراآز العالج عنالمسافة بعد  متبوعا ب،) في الوسط الحضري%66 مقابل %85(الوســط القروي 
)  %49(الحاجة إلى المرافقة و) % 52( الجهل بأماآن تواجد مراآز العالج باإلضافة إلى، )60%(
  ).% 47( اإلذن للذهاب للعالج ذأخضرورة و
  

من أسباب % 37لحمل والوالدة التي تشكل  عوامل آظروف ا عدةتعزى وفيات األطفال إلىو
صعوبة الولوج إلى الخدمات و لألسر لمادي ضعف المستوى افة إلىاباإلض، الوفيات قبل سن الخامسة

 في بعض الجهات وتفشي بعض ةمخصصنقص االعتمادات المالية الالصحية وقلة الموارد البشرية و
  .األمراض

  نشودةألهداف الماألولويات العمومية واوالسياسات  3.2.2.
  

 أولوياتها ضمان الصحة للجميع وتحقيق المساواة في على رأسوضعت السلطات العمومية 
في  التوجهات االستراتيجية لوزارة الصحة مثلتوت . التغطية الصحية األساسيةتطبيق من خالل ،لعالجا

 البرامج ذات طويرصلة تمواوالتسريع من وتيرة تطبيق إصالح المؤسسات االستشفائية و الجهوية اعتماد
الشراآة وتقوية  القطاعات تدعيم الترابط بين إضافة إلى ،م والطفللألة يصحال  الحالةلتحسينية واألول
  . منهج الوقاية الصحيةيوضع سياسة فعالة للدواء وتبنو

  
ض تخفيبويتعلق األمر . لأللفية من أجل التنمية ثالثة تهم قطاع الصحةهداف الثمانية األتتضمن و

 ومواجهة داء فقدان المناعة المكتسبة وحمى ، وتحسين صحة األم، سنوات5نسبة وفيات األطفال أقل من 
   .وداء السل) المالريا( المستنقعات

  ةعتمدالبرامج الم 4.2.2. 
  

في إطار تدعيم البرامج لك ذوة لوفيات األمهات واألطفال، من أجل محاربة فعالتم اتخاذ تدابير 
  .الحالية

  
وتم تدشين أول  .2004بريل أفي " دار األمومة"أعطيت االنطالقة لـ : مج أمومة بدون مخاطربرنا

 وتتكفل هذه المراآز باألمهات أسبوعا قبل الوالدة مع مصاحبة .2006 ردار أمومة في أوريكا في يناي
 ، وأم الزوجلزوجيستفيد منها اتوعية لل حصص نظمموازاة مع ذلك، تو. األمعائالتهم أثناء فترة غياب 
  . المولدات النساءإضافة إلى عمليات تكوين

  
تتجلى أعمال هذا البرنامج في تدعيم التغطية في الوسط القروي : البرنامج الوطني لتنظيم األسرة

تفويض إمكانية  فيالتفكير و ، صبغة مؤسساتيةاألسرة وإعطاء المجلس الوطني لتنظيم ،وشبه الحضري
  .لقطاع الخاصنخراط أآبر لامع المتعلقة بتنظيم األسرة، خدمات العمومية والخاصة ال
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 البرنامج الوطني للتحصينبالبرنامج الموسع للتلقيح  استبدل :توسيع البرنامج الوطني للتحصين
أعطيت قد و. سنة تقل أعمارهم عنين ذالألطفال من ا% 80مين تغطية أهدف ت ب1987 سنة خالل

ويهدف البرنامج . جل تدعيم التغطية اللقاحية في الوسط القرويأن  لأليام الوطنية للتلقيح ماالنطالقة
 سنة 15 تقل أعمارهم عن ينذالإدخال لقاحات جديدة وتلقيح جميع األطفال إلى أيضا للتحصين الوطني 

  .2007 في أفق ضد الحصبة
  

نة اعتمدت وزارة الصحة س: النقص في العناصر الغذائية األساسيةالبرنامج الوطني لمحاربة 
على ه االستراتيجية ذه رتكزتو .النقص في العناصر الغذائية األساسيةلمحاربة  عامة إستراتيجية 2000

 بمواد )المرضعات واألطفال الصغاروالنساء الحوامل (ية ذلخطر سوء التغ أآثرتزويد الساآنة المعرضة 
 التربية الغذائيةو ، الواسعة االستهالكالموارد الغذائيةوإغناء  تقويةغنية بالفيتامينات واألمالح المعدنية، و

  . أخرى تتعلق بالصحة العمومية إلى تدابيرباإلضافة، للسكان
  

 1997أعطت وزارة الصحة االنطالقة لهذا البرنامج سنة : تدعيم برنامج التكفل المدمج ألمراض الطفل
في مرحلة تم حيث ، الدوليةالوآالة األمريكية للتنمية بتعاون مع منظمة الصحة العالميـة واليونيسيف و

يهدف هذا البرنامج إلى الحد و). دا اوتنان ومكناس المنزه إيأآادير(آتجربة نموذجية ن ياختيار إقليمأولى 
 االلتهاب وهينتشرة  أمراض م5عالقة مع ب وذلك ، سنوات5 تقل أعمارهم عن ينذالاألطفال من وفيات 

  .قعات وسوء التغذية المستنحمىوالحصبة واإلسهال والتنفسي الحاد 
  

 تمت المصادقة سنة ،رآي للنظام الصحياشتجل تحسين التمويل الأمن  :توسيع التغطية الصحية
مين اإلجباري عن المرض أالت: وينقسم إلى قسمين.  للتغطية الصحية األساسيةنظم على القانون الم2002
ويهدف التامين . نوزيخاص المعألشخاص القادرين على الدفع ونظام المساعدة الطبية لألشا لفائدة

 ماليين 8إلى تغطية حوالي ، 2005 غشت 18 الذي دخل حيز التطبيق في ،اإلجباري عن المرض
  .% 30 نحو إلى %17 مما سيمكن من الرفع من مستوى التغطية من ،شخص

  
 الذي (Programme jeune pour jeune)الموجه لصحة الشباب  يهدف البرنامج :صحة المراهق

  بشكلاللجوءعلى  إلى حث الشباب ، بشراآة مع قطاع التربية الوطنية والشباب،2004ق في يناير انطل
  . تعنى بهم وذلك من خالل خلق فضاءات صحية ، الصحيةهممشاآلأآثر إلى النظام الصحي وتوعيتهم ب

  ع الصحةالقط دةولمرصت الميزانياتحليل نوعي ل 5.2.2.
  

  ولةحصة نفقات الصحة في ميزانية الد
  

 مليار درهم 4,9  حوالي، أي2006سنة ل من ميزانية وزارة الصحة %80 نفقات التسيير تمثل
 %19 أي ما يعادل  مليار درهم،1,2  إلىتصل نفقات االستثماربينما  ،)لألجور خصصت منها 75%(

مدى ييم تق تقسيم ميزانية االستثمار لوزارة الصحة حسب البرامج من ويمكن. من ميزانية وزارة الصحة
  . والطفلاألمة لبرامج صحة رصودالحصة المأهمية 

  
ى ظحت حيث ،تندرج برامج صحة اإلنجاب والطفل والشباب وإعادة التأهيل في خانة األولوياتو  

  .لبرامج التربية والنهوض بالصحة  ما هو الحال بالنسبة من اعتمادات ميزانية وزارة الصحة، آمهمبقسط 
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  لصحةفي مجال ات العمومية لنفقانوعي لالتأثير ال
  

، الساآنةعلى آثار إيجابية   والبرامج الخاصة بصحة األم والطفلتعميم التغطية الصحيةلسيكون 
 وسيؤدي التحسن المتوقع في الحالة .إنصافا أآثر  ويجعل الولوج إليهالعالجاتأمين اسيمكن من تحيث 

 وذلك بفعل انخفاض النفقات المتعلقة ،كل فرد إلى الزيادة في الدخل ل،الصحية للسكان وخصوصا النساء
تحرير وقت و ي إلى تحسين التوازن األسر وبالتالي،بالصحة وتحسين المردودية والقدرة على العمل

في  العالجات المقدمة للغيرتتكلف المرأة ب إذ .النساء خصوصا اللواتي يتكفلن بأشخاص مرضى ومسنين
  . األحيانغالب 

  
خذ بعين االعتبار في ؤنه ال يإ ف،المقدم من طرف النساء" اقتصاد العالج "على الرغم من أهميةو

لنساء والتي ل هذه الوضعية غير منصفة إذ تعتبر. نظام المحاسبة الوطنية وفي النفقات العمومية للصحة
 .  المهنيةن ومساراتهن على التضحية بأجورهنتحثه

  
  قطاع التربية الوطنية. 3.2

  
األمية التي نسبة  إال أن .لتعليمي تحسنا ملموسا بمنظومة التعليم والتكوينحقق إرساء اإلصالح ا

، تشكل عائقا آبيرا للتنمية االقتصادية لبلدنا، 2004 سنة من المغاربة% 43 أآثر من مازالت متفشية لدى
 وسط والجنسوتخفي هذه الظاهرة فوارق آبيرة حسب ال.  السلبي على التنافسية والنموها عبر تأثيرلكذو

   .خصوصا في العالم القرويترآز تالزالت األمية و ، الثلث بالنسبة للرجال أميات مقابلنصف النساءحيث 
  

  1تحليل وضعية قطاع التربية .1.3.2
  

 ،أربع سنوات من انطالق العشرية الوطنية للتربية والتكوينبعد  ،يمكن تحليل المنظومة التعليمية
تي تعيق تحقيق األهداف  المؤسساتية المدمجة والصعوبات ال واإلصالحاتحاصلمن قياس التقدم ال

  . وآذا مكامن الضعف وحدود السياسات والبرامج الموضوعةالمسطرة،
  

  التمـــدرس
  

، بلغت النسبة العامة لتمدرس األطفال الذين 2006/2005خالل الدخول المدرسي  : التعليم األولي
 يرجع و. الفارطةالسنةخالل  %51,3 مقابل% 55 حوالي  سنوات5 و4 تتراوح أعمارهم ما بين

جل بهذا  مستايفتخمس الأقل من ( تمدرس الفتيات إلى ضعف في العالم القروي  أساساالخصاص المسجل
مقابل  2004 طفل في سنة 684.783(عدد األطفال الممدرسين تراجع ضافة إلى باإل هذا). السلك

  ).1999 سنة 817.054
  

خالل الفترة % 2 متوسط معدل النمو السنوي ألعداد التالميذ الممدرسين بلغ:  التعليم االبتدائي
ت وقد آان. % 92,85إلى % 79,1وقد انتقـلت نسبة التمدرس خـالل نفس الفترة من . 1999/2005

% 84,25 (2004/2005 سنة% 89  إلىتمدرسال نسبة  ارتفعتحيث ، في العالم القرويالزيادة سريعة
  .1999/2000سنة % 65,5بل مقا) بالنسبة للفتيات

                                                 
   العالي وتكوين األطر والبحث العلميوزارة التربية الوطنية والتعليم:  المصدر 1
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فقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي .  عرف التعليم اإلعدادي تطورا آميا ملحوظا:التعليم اإلعدادي
 فقط خالل % 2,2 مقابل 2005-1999خالل الفترة % 4,2ألعداد التالميذ المسجلين بهذا السلك 

سنة % 58,1 مقابل 2004/2005سنة % 70,62التمدرس باإلعدادي بلغت نسبة و. ياتالتسعين
  ).بالوسط القروي% 42,53بالوسط الحضري مقابل بالنسبة للبنات  % 83,8 (1999/2000

  
خالل % 6,4 تزايد عدد التالميذ بالثانوي التأهيلي بمتوسط سنوي يقدر ب : التعليم الثانوي التأهيلي

النسبة لألطفال الذين ب% 44,28 بالثانوي لغت نسبة التمدرس ب2005في سنة و. 1999/2005الفترة 
  .%39,74، لفتياتا ه النسبة لدىذ، في حين بلغت ه سنة17 و15تتراوح أعمارهم ما بين 

  
  محو األمية والتربية غير النظامية

  
تسجيل  مع ،فوق سنوات فما 10من العمر من الساآنة البالغة % 43 األمية حاليا بلغ نسبةت

. مية حاليا أآثر من نصف النساء وحوالي ثلث الرجالوتهم األ.  والوسطجنست عميقة حسب التفاوتا
من الساآنة القروية % 60,5 األميـة تهم حيث ،ة بين الوسطين الحضري والقروي آبيرالفجوة بقىوت
  .)1994سنة % 37(من الساآنة الحضرية % 29,4 و)1994سنة % 75(

  
 التربية غير النظامية  طفل غير ممدرس أو منقطع عن الدراسة من برامج196.709 وقد استفاد 

من % 50,7 ومن المستفيدين% 60وتشكل الفتيات نسبة  (2005/2006 و1998/1999  سنتيما بين
  ).2006األطفال القرويين سنة 

  
  تمدرس الفتاة القرويةل وامل المعيقةعال
   

لها  لتيلعوامل االجتماعية والثقافية ا، منها الفتاة القروية إلى عدة عواملتمدرس ا ضعفيرجع 
 بالمداخيل المحدودة  المرتبطة بوضعية المرأة وتصور الساآنة للمدرسة والعوامل االقتصاديةارتباط

 أخيرا و،توفير مداخيل إضافيةمن أجل  ، لألطفال وخصوصا الفتياتالمتاحةلألسر وبفرص الشغل 
 وآذا بظروف ،مدارس بعزلة الدواوير وبغياب التجهيزات األساسية داخل ال المتعلقةالعوامل المؤسساتية

 1997وقد أبرزت دراسة منجزة سنة . عيش المدرسين وعدم مالءمة مقررات التعليم مع الواقع المحلي
أن العوامل الرئيسية للهدر المدرسي بالنسبة للفتاة القروية ، 2 نيابة تابعة لوزارة التربية الوطنية30 في
 والنشاط المهني يمستوى التعليمضعف الح للشرب ولماء الصالالمتعلقة با أساسا بغياب التجهيزات رتبطت

  .الداخلي بالمدرسةالسكن وجود عدم غياب األم وا ذآ واآلباء لدى
  

  نشودةسياسات وأولويات القطاع العام واألهداف الم. 2.3.2
  

 ،فاقتعميم التعليم األساسي في مدرسة متعددة اآلآال من تضم المحاور الرئيسية إلصالح التعليم 
هدف استراتيجية ستوت. ء على األمية وتعزيز التربية غير النظامية ودعم محو األمية لدى الكباروالقضا

  .لظاهرةالتدخل بالنسبة لمحاربة األمية عند الكبار معالجة األسباب العميقة لهذه ا
  

 ، المراجع الموجودة وإنجاز برامج جديدة لمحو األميةتطوير وتتمحور هذه االستراتيجية حول 
 وتتبع وتقييم الشراآة مع ، ووضع نظام إعالمي للتدبير، وتعزيز التعاون الدولي،ين المتدخلينوتكو

  . آنظام للدعم المالي والمادي لجهود الحكومةاالحتضان حكومية وآذاالالمنظمات غير 
                                                 

   حسب تقرير الخمسينية للتنمية البشرية 2
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  في(OMD)لتنمية ا  من أجلتحقيق أهداف األلفيةل التزام المغرب ، يساهمومن جهة أخرى

لرفع من ل 3OMDتعميم التعليم األولي ول 2OMD(د في مجال التعليم تم اإلصالح المع إرادةطويرت
  ).المساواة بين الجنسين

  
  البرامج والمشاريع المنجزة. 3.3.2

  
 مجموعة بلورةمن أجل تحقيق األهداف المحددة في مجال التعليم، عملت الوزارة الوصية على 

  .اإلجراءاتمن البرامج والمشاريع و
  

  ألمية والتربية غير النظاميةمحو ا
  

نظامية على أساس مجموعة من البرامج من ال استراتيجية لمحو األمية والتربية غير إعدادلقد تم 
إلى القضاء شبه ا البرنامج ذههدف يو. 2003 سنة اعتمد الذي "مسيرة النور"بينها البرنامج الحكومي 

 إلى محو األمية يرمي ملع تم وضع برنامج د،ا الصدذفي هو. 2015التام على هذه الظاهرة في أفق 
يتوخى آما . 2006/2005 شخص سنة 655.478تسجيل  مكن من حيث ،لحوالي مليون شخص سنويا

 وذلك ، سنة16 و8 األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين دىرنامج التعليم غير النظامي محاربة األمية لب
اج أو إعادة إدماج األطفال في دورات التربية والتكوين إدمإلى وتهدف هذه العملية . 2010قبل حلول 
  . الجسور الالزمةوضعوذلك عبر 

  
   الدعم االجتماعي لوزارة التربية الوطنية لصالح التالميذ المحتاجين

  
دت وزارة التربية الوطنية استراتيجية لدعم تمدرس التالميذ المعوزين في الوسط القروي اعتم

 2007 و2005 خالل الفترة الممتدة ما بين ،وتهدف هذه االستراتيجية. ات خاصة الفتي،حضريالوشبه 
 والرفع ، سنوياامستفيدمليون و مائتي ألف إلى رفع القدرة االستيعابية للمطاعم المدرسية باالبتدائي لتشمل 

  ألف50، و سنويا باإلعدادي والثانويامستفيد ألف 128من القدرة االستيعابية للداخليات لتستقبل حوالي 
وقد ارتفعت نسبة الفتيات المستفيدات من المطاعم المدرسية بالنسبة . مستفيدا سنويا بالثانوي التأهيلي

  .2005 إلى 1999 تيسنبين % 47 إلى% 40,1لجميع األسالك من 
  

  دعم الشرآاء األجانب
  

دعم النظام البنك الدولي لدعم العديد من شرآاء المغرب آبرنامج ب برنامج إصالح التعليم حظىي
ومشروع دعم التعليم األساسي بمساهمة الصندوق الفرنسي للتضامن  ،)PARSEM(التعليمي المغربي 

  . بمساعدة االتحاد األوربي ومشروع دعم التربية األساسيةاألولي
  

  تقييم نوعي للنفقات العمومية لقطاع التربية الوطنية. 4.3.2
  

 من 2006/ 1999 بينية الوطنية خالل الفترة الممتدة لقد ارتفعت الميزانية العامة لوزارة الترب
 السنوي  المعدلمتجاوزا بذلك ،%9 أي بمعدل سنوي يقدر ب ، مليار درهم31,74 مليار درهم إلى 17,3

 نسبةويبين تحليل بنية هذه الميزانية أن نفقات التسيير قد ارتفعت ب. %5المحدد في  ولميثاقفي اهدف مستال
% 90,9 وحوالي 2006من مجموع ميزانية % 84,84 األجوروتمثل . 2006 و2003 ما بين  %35,3

  .من نفقات التسيير
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  لشرآاء األجانبمقدم من طرف الاالدعم المالي 
  

وتصل . خمس سنواتموزعة على  مليار درهم 2,286  نحوPARSEMتبلغ تكلفة برنامج 
 مليون درهم سنة 430  و2005سنة برسم  مليون درهم 164,2اإلعتمادات المخصصة لهذا البرنامج إلى 

أما بالنسبة لمشروع دعم التعليم األساسي . 2007 مليون درهم لسنة 500باإلضافة إلى  2006
(MEDA) مليون أورو18,6تبلغ  بفضل هبة من االتحاد األوروبيسيمول ف .  

  
  قطاع التربية الوطنيةفي التأثير النوعي للنفقات العمومية 

  
 النظام التربوي عبر تحليل مجموعة من أداءنفقات على مردودية ويمكن معاينة تأثير ال

 .النقص بشكل جلي رغم استمرار وجود بعض ية التغييردينام رزبتفبالنظر إلى المنجزات،  .المؤشرات
 حيث ،وقد تم تسجيل نتائج مشجعة على مستوى خفض التبايـن النوعي وخصوصـا بالـوسـط القروي

 على الصعيد 2002/2003 و1998/1999 نقطة مـا بيـــن 12 ذآـور ب /انخفضـت النسبـة إنـاث 
 ،وقد لعبت المطاعم المدرسية دورا هاما في هذا التحسن.  نقطة بالوسط القروي21,4الوطني وب 

 سنة 12.350 إلى 1999/2000 سنة 11.183 ارتفع عدد المطاعم من  حيثخصوصا بالنسبة لالبتدائي
  .الوسط القرويب منها %  94,4 ،2003/2004

  
برسم بهذا السلك من التالميذ المسجلين % 44,7 تشكل نسبة الفتياتوبالنسبة للتعليم اإلعدادي، 

خـالل % 83,9إلى % 70,8 معدل تمدرس الفتيات بالوسط الحضري من ارتفعوقد . 2004/2005سنة 
 القروية، فرغم ارتفاع هـذا أمـــا بالنسبــة للفتــاة. 2004/2005 إلى 1995/1996الفتـرة الممتـدة من 

  .زال ضعيفايإال أنه ال% 42,5إلى % 13,7المعـدل خالل نفس الفترة من 
  

من التالميذ المسجلين برسم السنة % 47وأما بالنسبة للتعليم الثانوي، فتمثل الفتيات فيه نسبة 
. سط القرويمن مجموع التالميذ بالو% 7,3 تتعدى هذه النسبة في حين ال، 2004/2005الدراسية 

 مسجال بذلك تزايدا ، على الصعيد الوطني2005سنة % 44,5صل معدل الناجحين بالباآلوريا وو
  . مقارنة مع السنة الماضية% 8,4ب

  
 نقاط من 10وبفضل المجهودات المبذولة لمحاربة األمية، تراجع معدل األمية لدى الرجال ب 

% 55إلى % 68 بالنسبة للنساء من ة نقط12 مقابل تراجع ب 2004سنة % 31 إلى 1994سنة % 42
 ، سنة15 إلى 10 الفئة العمرية ما بين لدىمعدل األمية ملحوظ في  انخفاض وقد سجل. خالل نفس الفترة

حاليا % 13,3 إلى)  بالنسبة للفتيان25%بالنسبة للفتيات و% 47 (1994سنة % 36 من  انتقلحيث
   ).بالنسبة للفتيان% 9 وبالنسبة للفتيات% 17(
  
وزارة العدل وآتابة الدولة المكلفة باألسرة والطفولة (تقييم نوعي للقطب المؤسساتي  .3

  )واألشخاص المعاقين
  

 ومحاربة الديمقراطية بتوطيد دعائم  وذلك،مة في مجال حقوق اإلنساناقطع المغرب أشواطا ه
ية برامج عمل تقوم على ولقد تبنت مختلف القطاعات الحكوم.  النوع االجتماعيعلى رتكزالتمييز الم

 وخاصة تحسين اإلطار المؤسساتي للنوع االجتماعي على أرض الواقع،ترجمة هذه األهداف والمبادئ 
إلى  والتي ترمي ،عن طريق اتخاذ مجموعة من اإلصالحات القانونية والتشريعية من طرف قطاع العدل

  .المرأةتقليص الفوارق بين الجنسين  وتدعيم حقوق 
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 هذه اإلصالحات بالجهود المبذولة من طرف آتابة الدولة المكلفة باألسرة والطفولة تززعتوقد 
 والتي توجت بوضع االستراتيجية الوطنية لإلنصاف والمساواة بين الجنسين ،واألشخاص المعاقين

  .واالستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة
  

الحكوميين في هذا  من طرف هذين القطاعينما يلي ملخص لمجموعة من التدابير المتخذة  يو ف
  .المجال

  
  تحليل نوعي للوضعية الحالية. 1.3

  
  وضعية المرأة المغربية

  
 سواء على ،يبرز التحليل الكمي لوضعية المرأة المغربية في مجال الفقر أن النساء هن األآثر فقرا

 توضح نسب ، التربيةوفي مجال. )% 28(أو على المستوى القروي ) % 12,8(المستوى الحضري 
وفيما يتعلق . التمدرس حسب مكان اإلقامة وحسب الجنس عجزا على مستوى تمدرس الفتاة القروية

 .ضعف معدل النساء النشيطاتمع في مجال الشغل بمؤشرات الصحة، تظل معدالت وفيات األم مرتفعة 
  حيث،2005 و2004بين % 9ب  فقد عرف عدد المتابعين ارتفاعا يقدر ،ما يتعلق بالعنف ضد المرأةيفو

ويعتبر الفقر والتهميش من األسباب األساسية لهذه الظاهرة رغم .  قضية15.167 إلى 13.910 من انتقل
 .تعدد وتشعب األسباب المؤدية إليها

   
  النظام القانوني

  
 ، امرأة موظفة5.690أي ما يعادل  ،في الجهاز القضائي من الموارد البشرية% 45تمثل المرأة  

وضعية المرأة في النظام " حول 2004وذلك حسب الدراسة المنجزة من طرف قطاع العدل سنة 
في الفئة  ارتفاع في نسبة الرجال ، آما يسجل الموظفين شباب غالبيةأن األعمار هرم حيوض و ."القانوني

 وآذلك إلى ،ر في تشغيل النساء خالل السنوات الفارطةضعف  إلى ،ذلك ىويعز.  سنة50العمرية ما بعد 
  .من المغادرين% 60 والتي تمثل ،المغادرة الطوعية للنساء الموظفات

 
نسبة النساء تتعدى ال ففيما يخص الولوج إلى مناصب المسؤولية في النظام القانوني، و 

وبالنسبة لنظام ).  امرأة مسؤولة33ما يعادل  (2005من مجموع المسؤولين سنة % ,211المسؤوالت 
 خالل العشر سنوات % 18,8 إلى %13,1 من انتقلا طفيفا حيث تطور مثيلية المرأةتالقضاء، عرفت 

  ).2005 قاض سنة 1805 قاضية مقابل 610(األخيرة 
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  نشودةاألولويات العمومية واألهداف الم. 2.3

  
 في اتجاه تقوية وإنعاش وضعية المرأة لحوظاتطورا ماألخيرة  في اآلونةعرف السياق الوطني 

 من تي بذلت مجموعة من التدابير الإلى ، اإلنجازات التي تم تحقيقها في هذا المجالرجع وت.المغربية
 وخاصة وزارة العدل وآتابة الدولة المكلفة باألسرة والطفولة واألشخاص ،طرف القطاعات العمومية

من داف األلفية آما تندرج هذه التدابير في إطار تحقيق أه. بشراآة مع المنظمات غير الحكوميةو  المعاقين
  . وخاصة الهدف الثالث الذي يرمي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين واستقاللية النساء،أجل التنمية
  

  نجزةالمشاريع والبرامج الم .3.3
  

تم وضع مجموعة من البرامج والمشاريع لتحقيق األولويات العمومية واألهداف المحددة في إطار 
  .عي في التنمية الشاملة ومحاربة العنف ضد النساء إدماج النوع االجتماستراتيجيةا

  
  تأسيس خلية خاصة بالنوع االجتماعي تابعة لإلدارة المرآزية لوزارة العدل

 
 بتأسيس خلية خاصة بالنوع االجتماعي تابعة 2005قامت وزارة العدل في يونيو  
ضعية المرأة في النظام القانوني  والتي تجسدت إنجازاتها في إعداد دراسة حول و،العامة للوزارةللكتابة 

  .والتشريعي وتكوين قاعدة معطيات مصنفة حسب الجنس
 

آما تطمح هذه الخلية إلى إدماج مقاربة النوع االجتماعي في األقسام الخارجية للوزارة وتحسيس  
صصة  ميزانية الوزارة بتعاون مع وزارة المالية والخو"جندرة" وآذلك ، هذه اإلشكاليةبأهميةالقضاة 

  .ورفع أشكال التمييز في إطار النصوص القانونية والتشريعية
 

دة محو آل أشكال همعا الموضوعة حول التحفظاتإصالح النصوص القانونية ورفع 
 " CEDAW"التمييز ضد النساء 

  
يز بين الرجل يتم إدخال تعديالت على مجموعة من النصوص والقوانين من أجل الحد من التم

مدونة و ويتعلق األمر خاصة بقانون الجنسية الذي يوجد في طور التعديل .توى القانونيوالمرأة على المس
قانون الحالة و) 2003(القانون الجنائي والمسطرة الجنائية و) 2003(مدونة الشغـل و) 2004(األسرة 
 .ومدونة التجارة) 2002(المدنية 

  
 فهو يشكل وسيلة .اآبة المعايير الدوليةلمغرب لموبالنسبة ل مكسبا هاماويمثل تعديل هذه القوانين 

. )CEDAW(  محو آل أشكال التمييز ضد النساءدةهلمغرب حول معال آانتمهمة لرفع التحفظات التي 
 . رفع هذه التحفظاتألجلمن طرف الوزير األول وتجدر اإلشارة إلى أنه تم تعيين لجنة خاصة 
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  العناية بالمرأة المعتقلة
  

هاته  ىظتحو  .3 امرأة702أي  ،2004من مجموع المعتقلين سنة % 2,61مثلت المرأة السجينة 
ها بأحياء خاصة تحت مراقبة موظفات ؤ حيث يتم إيوا،بعناية خاصة في التشريع المغربياألخيرة 

 والتي يصدر في حقها حكم بعقوبة سالبة ، أشهر6لمرأة الحامل من ا خاصة ،رضمؤهالت لهذه الغ
 .بأربعين يوماالحمل ذه إال بعد وضع ي تنف يتم حيث ال،للحرية

  
  إدماج النوع االجتماعي في التنمية 

  
 التابع لكتابة الدولة (CMIDEF)إحداث المرآز المغربي لإلعالم والتوثيق والدراسات حول النساء  •

والذي يعتبر أول مؤسسة عمومية مكلفة ، 2004المكلفة باألسرة والطفولة واألشخاص المعاقين في أآتوبر 
ومن أهم أهداف المرآز جمع وتحليل واستغالل آل المعطيات . لنوع االجتماعي على المستوى الوطنيبا

 .والمعلومات المتعلقة بالمرأة المغربية
  
خاصة بالنوع االجتماعي من طرف آتابة الدولة المكلفة باألسرة والطفولة الحسابات التدقيق  •

في ثالث قطاعات حكومية ) FNUAP(ن اة للسك بدعم من صندوق األمم المتحد،واألشخاص المعاقين
آتابة الدولة المكلفة باألسرة والطفولة واألشخاص المعاقين وآتابة و المندوبية السامية للتخطيط، : نموذجية

 وذلك في انتظار إدماج ثالث قطاعات جديدة وهي قطاع التربية الوطنية وقطاع .الدولة المكلفة بالشباب
 ).ACDI(ومية بدعم من الوآالة الكندية للتنمية الدولية عمالتواصل وقطاع تحديث القطاعات ال

  
 ويهدف هذا . البلجيكي– وذلك في إطار التعاون المغربي،إحداث الفضاء المتعدد الوظائف بورزارات •

 حيث سيمثل نقطة أساسية لتحقيق التوجهات ،لى خلق مرآز إلنعاش المرأة واألسرةالمشروع إ
  .واالستراتيجيات المتعلقة باألنشطة الهادفة إلى إدماج المرأة في التنمية الشاملة

  
  محاربة العنف ضد المرأة

  
 وقد . وتقوية ظروف عيش المرأة المغربيةتحسينتنظيم سنوي للحملة الوطنية للتحسيس في إطار  •

شكلت هذه الحملة ثمرة مجموعة من التقارير والدراسات التي قامت بها آتابة الدولة المكلفة باألسرة 
 .لتمييز بين الجنسين عن اةالناتجوالطفولة واألشخاص المعاقين لتقييم التكلفة االقتصادية واالجتماعية 

 
بين آتابة الدولة المكلفة  وذلك بتعاون ،2005 في نهاية 08008888وضع وتفعيل الرقم األخضر  •

 العدل(باألسرة والطفولة واألشخاص المعاقين ومجموعة من القطاعات الحكومية المعنية باألمر 
 ويعتبر المغرب أول بلد يعمل على وضع .)الدرك الملكي والتعاون الوطنيواألمن الوطني  والصحةو

 .رقم أخضر مخصص للعنف ضد النساء
  
،  « samu social de Casablanca »دون مأوى في الدارالبيضاألشخاص بإحداث هيئة لدعم ا •

 وذلك ،دة الدار البيضاء ومقاطعة أنفاا بشراآة مع عم2005بر نحيث تم توقيع معاهدة لتفعيله في شت
  .من أجل دعم األشخاص الذين ال يتوفرون على سكن قار وخاصة النساء

  

                                                 
  2006 ، فبراير UNIFEMفحص تام للمعطيات موزعة حسب النوع،  مديرية الدراسات والتوقعات المالية،    3



 145

دولة المكلفة باألسرة والطفولة تحليل نوعي لميزانيتي وزارة العدل وآتابة ال. 4.3
  واألشخاص المعاقين

  
  وزارة العدل .1.4.3

 
 مثلت منها نفقات ،2006 مليار درهم برسم سنة 2,498 وصلت نفقات وزارة العدل إلى 

من % 88 فقد مثلت ،أما نفقات التسييـر.  مليون درهم300,113 حيث بلغت ،فقط% 12االستثمار 
وتعكس النسبة المهمة التي تشملها نفقات  . مليار درهم2,198ي ما يعادل الميزانية العامة للوزارة، أ

مدى االهتمام الموجه من طرف هذا القطاع ) %73أآثر من (الموظفين في ميزانية وزارة العدل 
فه مع المعايير الدولية ياإلطار القانوني والتنظيمي الوطني لتكيتأهيل  ا وآذ،الحكومي لتأهيل موظفيه

  .االمعمول به
  

تجربة مدونة : لوزارة العدل آثار النوع االجتماعي على النفقات العمومية المخصصة
  األسرة

  
 دخول المدونة الجديدة لألسرة حيز التطبيق، يتطرق هذا الجزء إلى تلتلمدة التي لقصر ا نظرا

لمؤشرات خالل تقييم آمي ألثر النفقات العمومية المرصودة إلصالح المدونة باعتماد المقارنة بين بعض ا
  .2005–2004الفترة 

  
   فقد،منجزة من طرف وزارة العدل حول تقييم سنتين من تطبيق مدونة األسرةالدراسة الحسب و

ت وزارة العدل على األثر اإليجابي رآز آما .2004 بالمقارنة مع% 83,4ارتفع عدد رسوم الزواج ب 
  .ر الطالق وتعدد الزوجات والزواج المبكعلىلهذه المدونة 

  
ما يخص الطالق، أبرزت النتائج األولية لتطبيق مدونة األسرة انخفاضا في عدد الرسوم  فيف

 2004بين % 166,08 فقد ارتفع بنسبة ، أما الطالق االتفاقي.2005 و2003بين % 34المسجلة يقدر ب 
طالق قبل في الوقت الذي تراجع فيه الطالق الخلعي الذي آان يشكل أآبر نسبة من أنواع ال، 2005و

  .2005 و2004بين % 6,34يرته بنسبة ت حيث انخفضت و،دخول مدونة األسرة حيز التطبيق
  

. 2005 و2004بين% 42,64 حيث ارتفع بنسبة ،وقد عرف زواج المرأة الراشدة تطورا ملحوظا
. %76,9 وانخفض التعدد ب .ويجسد هذا التطور استيعاب األسر المغربية للمضامين الجديدة لهذه المدونة

 وتستمر الصعوبات المتعلقة بتطبيق مدونة األسرة والمرتبطة أساسا بالمساطر
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  آتابة الدولة المكلفة باألسرة والطفولة واألشخاص المعاقين. 2.4.3

  
 مليون 38,69 لكتابة الدولة المكلفة باألسرة والطفولة واألشخاص المعاقين اإلجماليةبلغت النفقات 

 2001  سنتي بينا القطاع تزايدا ملحوظابين تحليل الميزانية العامة لهذ وي.2006درهم برسم سنة 
، قبل أن تسجل انخفاضا بنسبة )30,36 % ( مليون درهم42,42 إلى 32,54 من انتقلتحيث ، 2003و

  . مليون درهم38,69إلى لتتراجع  2006 و2003بين  % 8,78
  

لفة باألسرة والطفولة واألشخاص المعاقين بلغت نفقات االستثمار لكتابة الدولة المك، 2006وبرسم 
تخصيص تجدر اإلشارة إلى و.  مليون درهم23,52لت نفقات التسيير سج بينما ، مليون درهم15,17

مساهمة في آ ذلكو، 2006لسنة المالية ل بقيمة مليون درهم ضمن ميزانية االستثمار المتعلقة غالف مالي
  .عاش المساواة ومحاربة العنف ضد المرأةإلن" كانصندوق األمم المتحدة للس"مشروع 

  
   لقطب الخدمات االجتماعية األساسيةيتحليل نوع. 4
  

 تم تجميع هذه الخدمات وقد. يشمل هذا الفصل المحاور المتعلقة بالنقل والسكن والطاقة والماء  
م بمدى توفر ، من أجل إعطاء نظرة شاملة على السكان وعالقته تحت هذا العنواننظرا ألهميتها الحيوية

  . التفاوتات بين الجنسينمدىالخدمات األساسية وآذا 
 

  قطاع التجهيز1.4. 
  

 الجهوي يينتلعب البنية التحتية للنقل دورا أساسيا في تحقيق التنمية المنشودة على المستو
وية  الساآنة القراستقرار إذ تشكل عامال مهما في ،خصوصا بالوسط القرويالهام  دورها برزوي. والمحلي

آما أن النقص المسجل على مستوى البنية التحتية . القروي والحضريمجالين  التوازن بين اليحفظبما 
  .ذا األخيره  تطورارفي مسآبيرا بالمجال القروي يشكل عائقا الطرقية 

  
 فيما يتعلق بالولوج مساواة الوقوف على التباين بين حاجيات الرجل والمرأة والبحث عن الظلوي

ة في مدالتحتية وخدمات النقل من ضمن أولويات السياسات وبرامج النقل الحضري والقروي المعتللبنيات 
  .ةش وتحقيق التنمية االقتصادية المتوخايإطار محاربة الفقر والتهم

  
  بالعالم القرويالطرقية  التحتية اتتشخيص قطاع البني1.1.4. 

  
 والذي يهم ،د من الفقر في العالم القرويالسلطات العمومية في إطار الجهود المبذولة للحقامت 

، وذلك من أجل فك 1995 سنة النساء بشكل خاص، بإعطاء االنطالقة للبرنامج الوطني للطرق القروية
جرد  قامت وزارة التجهيز ب،قبل ذلكو. العزلة عن السكان وتسهيل ولوجهم للخدمات االجتماعية األساسية

من هاته % 82ما يناهز  أن ،1994سنة ظهر تشخيص أوقد  .ويةآلم من المسالك القرألف  38 من أآثر
 مما ينجم ، في السنةا يوم30مدة تفوق خالل ل ماعغير قابلة لالست% 30ة منها سيئالمسالك توجد في حالة 

أن نسبة المناطق أيضا التشخيص هذا وقد بين .  المعنية لساآنة المناطق القرويةة شبه تامةعنه عزل
   . %43 السنة ال تتجاوز ةليسهلة طوفر على طرق ومنافذ تتالقروية التي 
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 .%57 مستوى عزلة الوسط القروي بأآمله سيتجاوز ،ا نسبة العزلة الموسمية والدائمةأضفنوإذا 
  .وتبرز هذه النسبة حجم المجهودات التي يتعين بذلها الستكمال التجهيز الطرقي بالمغرب

  
 ة آبيرات الطرق المعبدة على الصعيد الوطني وجود تفاوتبين تحليل آثافة شبكةي ،من جهة أخرى

  بجهات الدار البيضاء الكبرى، 2 آلم100/ آلم 10تتجاوز الطرق آثافة حيث على المستوى الجهوي 
             بالمناطق الجنوبية2آلم 100/ 2آلم  أقل من تطوان مقابل-زعير، وطنجة- زمور- سال–والرباط 

  ...) . الساقية الحمراء- بوجدور-لعيون درعة وا-ماسة–سوس ( 
  
  السياسات واألولويات الحكومية2.1.4. 

  
 تعمل حيثوضعت السلطات العمومية قطاع النقل ضمن أولويات سياسة القرب التي تنهجها، 

، في حين سيرتكز دور الدولة صصته وتحريرهونته عن طريق مواصلة مسلسل خطويره وعصرعلى ت
 إنشاء من خالل العالم القروي بعناية ىظيحس وفي هذا اإلطار، .وتنظيم القطاععلى التخطيط والتشريع 

قد وضعت السلطات العمومية مجموعة من  و.تسهيل ولوج الساآنة القروية للخدمات األساسيةلالطرق 
 آلم في 1.500بمعدل أي  ،2007 آلم من الطرق بحلول سنة 7.000 تتجلى باألساس في إنجاز ،األهداف
 نسبة رفع ذلكويتوخى من .  آلم في السنة في الفترة السابقة1000، مقابل  2005بتداءا من سنة  االسنة

   .2015في أفق % 80 إلى 2005سنة % 54 ربط الساآنة القروية بالشبكة الطرقية من
  
من والتي ، 2015 لتنمية في أفقجل اأمن من جهة أخرى، تعهد المغرب بتحقيق أهداف األلفية و
 يتعين توفير البنيات التحتية الطرقية الضرورية لتحقيق تلك ،ومن أجل ذلك. ناة السكيل حرآبينها تسهي
  .األهداف

 
  البرامج المنجزة. 3.1.4 
  

 بإعطاء انطالقة 1995من أجل فك العزلة عن العالم القروي، قامت السلطات العمومية سنة 
 9 إلى 7 آلم من الطرق على امتداد 11.236 الذي يهدف إنجاز ،البرنامج الوطني األول للطرق القروية

 من خالل آلم من الطرق 10.569 عطاء االنطالقة إلنجاز إ2005وقد تم إلى حدود أواخر غشت . سنوات
جاهزة  آلم 9376 منها ، آلم9927 وقد تم االنتهاء من إنجاز . آلم4.775 آلم  وتهيئ 5.794بناء 

  ). آلم4234 آلم وتهيئ 5142بناء (الستعمال ل
  

أن الجهات ، 2004 عند نهاية ،ويبين تحليل التوزيع الجهوي للبرنامج الوطني للطرق القروية
 -ماسة - استفادت منطقة سوساألآثر فقرا هي التي استفادت بشكل أآبر من مشاريع البناء والتهييء، حيث

فت بنسبة  تانسي– تافياللت ومراآش –من المشاريع المذآورة تليها منطقتي مكناس % 15درعة من 
  .4لكل منهما% 10

  
لبرنامج الوطني لنطالقة اال إعطاء 2005 تم سنة ،يرة إنجاز الطرق القرويةتومن أجل تسريع و

 . آلم سنويا1.500 آلم إلى 1.000يرة اإلنجاز من ت وتسريع الذي يهدف إلى ،الثاني للطرق القروية
   .2015في أفق % 80حاليا إلى % 54ية من  نسبة ربط الساآنة القروية بالشبكة الطرقباإلضافة إلى رفع

  

                                                 
  قطاع التجهيز:  المصدر  4
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 يرتكز عدد الكيلومترات المنجزة،  آمية، أيوبخالف البرنامج األول الذي اعتمد على مقاربة
 بناء على مدى الشبكة الطرقيةمن الولوج إلى الساآنة القروية على مدى تمكين  في تقييمهالبرنامج الثاني 

من حيث نسبة الربط بالشبكة تم تحديد الطرق المبرمجة وي. جهاتمساهمتها في الحد من الفوارق بين ال
  .مستوى عزلة الساآنة القروية وعدد المستفيدينحسب  ، وآذاالطرقية والتوزيع الجهوي للبرامج

  
  تحليل النفقات العمومية المخصصة للبرامج الوطنية للطرق القروية   4.1.4. 

  
 على ترآيبة مالية ساهمت فيها آل من 1995ية لسنة اعتمد البرنامج الوطني األول للطرق القرو

 فيما سيتطلب البرنامج الثاني .الميزانية العامة للدولة والصندوق الطرقي الخاص وشرآاء محليين وأجانب
  . آلم سنويا1.500غالفا ماليا سنويا يقدر بمليار درهم وذلك لبناء أو إعداد 

  
بين  امج الوطني للطرق القروية ارتفاعا مهما ما المخصصة إلنجاز البرنالعتماداتوقد سجلت ا

ويعزى هذا االرتفاع إلى .  مليار درهم1,6 مليون درهم إلى ما يزيد عن 630من ، انتقلت  2006 و1995
يرة إنجاز ت وتسريع الموارد المالية الضرورية لإيجادبهدف  2005 سنة خلق صندوق تمويل الطرق

  .البرنامج المذآور
  

  لتأثير النوعي للنفقات العمومية المخصصة للطرق القرويةتقييم ا5.1.4. 
  

لتقييم  و.للنفقات العمومية المخصصة لفك العزلة عن العالم القروي تأثيرات إيجابية على الساآنة
 الزيارات عدد ومؤشرات نسبة التمدرس ونسبة الربط بالشبكة الطرقيةسنستند على  ،هاته التأثيرات

  . المؤشرات النوعيةة وآذا بعضيمراآز الصحلل
  

من انتقلت  ، إذ نسبة ربط العالم القروي بالشبكة الطرقية ارتفاعا ملحوظاسجلت: التأثيرات االقتصادية
وبإنجاز الطرق القروية،  .2005سنة % 54إلى  1995عند إعطاء انطالقة البرنامج األول سنة  36%

مما مكن من  .ة لالستعمال طيلة السنةصارت بعض الطرق صالح حيث ،سجلت تكلفة النقل انخفاضا مهما
 زراعة الخضر والفواآه تطويرآما مكنت الطرق من .  وذلك بشكل أآثر أمانا،األسواقتسهيل الولوج إلى 

  .عالية مقارنة مع زراعة الحبوب التجارية القيمة الذات 
  

لمراآز لنة القروية  الساآعدد زياراتمكن إنجاز الطرق القروية من الرفع من : التأثيرات االجتماعية
وتجدر اإلشارة إلى تغيير السكان في المناطق المرتبطة بالشبكة الطرقية لعاداتهم الغذائية من . ةيالصح

 سجل معدل التمدرس آما. من األغذية ذات القيمة الغذائية العاليةخالل تنويع وإدخال أصناف جديدة 
، أي قبل انطالق 1995-1994وسم الدراسي  في الم50,3% من  وذلك،ارتفاعا آبيرابالعالم القروي 

 تحسنهذا الوقد مكن . 2005-2004برسم موسم % 89إلى ما يناهز البرنامج الوطني للطرق القروية، 
 غياب المدرسين باإلضافة إلى الحد من مدرسين أآفاء استقدام الطرق من تسهيل بناء المدارس وفي

  .والتالميذ على حد سواء
  

البنيات التحتية للنقل بالوسط القروي بشكل سلبي على دور في ر الخصاص الحاصل يؤث: التأثير النوعي
  :وقد ساهم إنجاز الطرق القروية في تحقيق العديد من اإليجابيات تتجلى فيما يلي. المرأة في التنمية المحلية
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 من العناية قبل في هذا الصدد، ارتفعت نسبة النساء المستفيداتو:  تسهيل ولوج المرأة لمراآز الصحة-  
آما تضاعف عدد الوالدات المراقبة . 1996سنة % 27,7 مقابل 2004سنة % 48صل إلى تالوالدة ل

  2004.5 سنة %36لتتعدى نسبة 
   
 ،مكنت الطرق التي تم إنجازها المرأة القروية من ربح الوقت الذي آانت تخصصه عادة لجمع الحطب-  

 أصبح بإمكان المرأة استغالل الوقت في األشغال ،وبهذا. سبةغاز بأثمنة مناال وصولوذلك بعد تسهيل 
  .المدرة للدخل

  
 نجم عن إنجاز الطرق القروية زيادة في خلق العديد ، حيث تمكين المرأة من االستفادة من فرص العمل-

  .   وقد شجعت برامج البلديات عمل المرأة، مما ساهم في تحسين الدخل.من التعاونيات الفالحية
  
 برسم الموسم 84,3% إذ وصل إلى ما يفوق ،قت نسبة تمدرس الفتاة بالعالم القروي ارتفاعا مهما حق-

. % 9ي بمعدل نمو سنوي يناهزأ ،1995-1994في الموسم % 35,6 مقابل 2005-2004الدراسي 
  .ويعزى هذا االرتفاع إلى إنشاء مدارس ومطاعم جديدة بفضل إنجاز الطرق القروية

  
  قطاع السكن. 2.4

  
، يهدف هذا ولمعالجة هذه المسالة.  حسب النوعإن للسكن العشوائي تأثيرات متباينة على الساآنة

الجزء إلى تسليط الضوء على وضعية السكن بالمغرب حسب مقاربة النوع والبرامج الرئيسية المنجزة 
  .اإلسكانوآذا تحليل نوعي لميزانية وزارة 

  
   قطاع السكنوضعيةتشخيص  .1.2.4

  
 مالءمة دم خصوصا ع، في مجال الحصول على السكن في المغرب إلي عدة عواملالتمييزيرجع 

يقتصر على والذي  ، عنه لجوء محدود للقروض الرهنيةمما ينجم ،مداخيل األسروضعف العرض للطلب 
. محدود الدخل الي من األسر ذو%50 حوالي إقصاءتم حيث ي منظم،األسر التي تنشط في القطاع ال

  . سكنية  مليون وحدة1,25لخصاص السكني المتراآم حاليا حوالي ويناهز ا
  

من األسر مكترون % 29,2 ما يقرب من آما أن  .6سكن سنوايا ألف 120المغرب حوالي وينجز
 %8,2وفي ملكية مشترآة يسكنون من األسر الحضرية % 11,9يملكون مساآنهم ومن األسر % 56,8و

من ميزانيتها لنفقات % 22,1وتخصص األسر المغربية حوالي . من األسر يسكنون في أحياء صفيحية
% 42,5 يتبين أن، على الصعيد الوطني لمساآنلأما فيما يخص حالة التجهيزات والبنيات التحتية . السكن

 بشبكة الكهرباء ال ترتبطمنها % 28,4 بأي مصدر للماء الصالح للشرب وزودةغير ممن المساآن 
  .لتطهيرا تتوفر على شبكةال % 21و
  

  مواصفات السكن غير الالئق 
 

 ة الحضرياتلى النقص في التجهيزإ وء إلى حالة البنا بالنظر السكن بالهش أو بغير الالئقيوصف
 ،)من األسر الحضرية% 18( من السكن حوالي مليون أسرة يهم هذا النوع و.وآذا إلى ظروف السكن

  .لالئق للسكن غير ا2001سنة األخير في حصاء اإلوذلك حسب 
  

                                                 
   ، وزارة الصحة2005 الصحة في أرقام  5
  . ألف وحدة سكنية85ذا التاريخ آان اإلنجاز السنوي يبلغ في المتوسط قبل ه. 2005 انطالقا من  6
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 وتهم .1992سنة ألف  160أسرة حاليا مقابل  ألف 278 هتأوي مدن الصفيح واألآواخ وما شابو
سنة ألف  345أسرة مقابل ألف  540تقطنه  و حوالي ألف حيضعيف التجهيزأحياء السكن الالقانوني وال

  .أسرة ألف  90آما تأوي الدور المهددة باالنهيار حوالي . 1993
  

  آنة المستهدفةتحليل نوعي للسا
  

ر من المتاعب بأآ بشكل المرأة والفتاة تعاني ،نظرا للتوزيع االجتماعي لألدوار داخل األسرة
في . منتجةالفي أعباء البيت غير ويختزلها  نهتنشطأ  حيويةمما يعرقل ،غير الالئقالسكن ب المرتبطة

 في بعض األنشطة آالتزود بالماء،)  ساعات يوميا6معدل (الواقع، تقضي النساء والفتيات معظم أوقاتهن 
 البعد عن المدارس وغياب آما أن. صرف المياه في غياب أي نظام للتطهير والتطبيب واألشغال المنزليةو

 من هذه أآثرتؤزم التي عوامل ال  تعتبر من،...النقل العمومي وغياب اإلنارة العمومية وصعوبة الولوج
  . للدخلالمدرةأة من األنشطة الوضعية وتحرم الفتاة من التمدرس والمر

  
بمشاآل أخرى آاإلجرام الذي يؤدي إلى قترن  للبطالة والتي تا السكن العشوائي أيضا مرتعويشكل

 %40  أن نسبة حيث،لى العنف الذي يكون في غالب األحيان ضد النساء والفتياتإعدم استتباب األمن و
ألحياء للولوج ا ةن صعوبإ ف،خيراأو. 7همشةمن األوساط المتنحدر من النساء ضحايا العنف الجسدي 

ويعاني ). آوارث أو حرائق(   اإلنجاد في حالة الطوارئعرقل في آثير من األحيان عملياتالصفيحية ت
  .ر من هذه الوضعيةبأآبشكل  ذوو االحتياجات الخاصةاألشخاص 

  
   هداف المنشودةواألة يمحكوالاألولويات والسياسات . 2.2.4

  
وتهدف .  إنعاش السكن االجتماعي من بين األولويات الوطنيةالملكيةوجيهات لقد جعلت الت

 خصوصا عن ،غير الالئقش السكن االجتماعي ومحاربة السكن  إنعاإلى ،االستراتيجية الجديدة للسكن
 لذلك، و. تدخل في إنتاج السكن االجتماعيللتحفيز القطاع الخاص  و بين العرض والطلبمالئمةطريق ال
فائدة لقروض البنكية لا نظام لضمان وضع وآذا موميلسلطات العمومية على تعبئة العقار الععملت ا

بتحقيق أهداف األلفية من  التزم المغرب ،ومن جهة أخرى. قارالالدخل الضعيف وغير ذوي  األشخاص
 منها  أربع أهدافأمين بيئة مستدامة عبر الذي يرمي إلى ت، خصوصا الهدف السابع)OMD(لتنمية أجل ا
   .2020 وذلك في أفق ،حترم معايير السالمةتي ال ت المتعلق بالقضاء على آل أشكال السكن الالهدف

  
  البرامج العمومية المنجزة. 3.2.4

  
) VSB(" مدن بدون صفيح" خصوصا عبر برنامج ، التدخل العمومي في قطاع السكنيتجلى

الوسط الحضري خالل الفترة الممتدة من والذي يهدف إلى القضاء على جميع األحياء الصفيحية في 
 . حي صفيحيألفأسرة قاطنة بحوالي ألف  272 مدينة و72ويتعلق األمر ب  .2010 إلى 2004

 تهم 2005ن العمليات التي شرع في إنجازها إلى نهاية إ المهدد باالنهيار، فدوربالنسبة لبرنامج معالجة الو
ويشمل . أسرةألف  540نه يهم إ ف، السكن العشوائيوفيما يخص برامج إعادة هيكلة .أسرةألف  17

عند ، نجزيخص البرنامج المو. أسرةألف  291 حيا تقطنه 191 ،2005البرنامج المتفق عليه، عند نهاية 
  .أسرةألف  63 تأوي ا حي62، 2005نهاية 

                                                 
  2006، الشبكة الوطنية لمراآز االستماع للنساء ضحايا العنف، "العنف حسب النوع االجتماعي" 7
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 على إدماج البعد منذ نهاية التسعيناتعملت وزارة اإلسكان والتعمير،  : المرافقة االجتماعية للمشاريع

على وجه االجتماعي في مشاريع التنمية الحضرية بصفة عامة وفي مشاريع محاربة السكن غير الالئق 
في ) ASP" (المرافقة االجتماعية للمشاريع"وقد تم إدماج هذه المقاربة التي تحمل اسم. الخصوص

 الجهوية لوزارة اإلسكان الجماعات المحلية والمديرياتجعل من الذي " مدن بدون صفيح"  برنامج
  .المرافقة االجتماعية للمشاريعن هيئات مسؤولة على ين العموميين العقارييوالتعمير وآذا المنعش

  
 التنمية تستدعي ، إدماج البعد االجتماعيباإلضافة إلى : إدماج مقاربة النوع في التنمية الحضرية

 خصوصا ، النوعي وذلك لتفادي أخطاء الماضيالحضرية القيام بتحليل دقيق للساآنة عبر إدماج البعد
وفي هذا  . برامج إعادة اإلسكان المنجزة من طرف الدولة عن المشارآة في تحفظات الساآنة المستهدفة 

 يستحسن القيام موازاة مع الدراسات القبلية لبرامج محاربة السكن غير الالئق، بدراسة ،طاراإل
 ، نوعياةهدفمست وآذا دراسة الساآنة ال،افية والسوسيواقتصاديةاالستراتيجيات السكنية والعادات الثق

  .أخيرا تشجيع النساء على المشارآة في اجتماعات لجن تتبع المشاريعو
  

  تحليل نوعي لميزانية وزارة اإلسكان. 4.2.4
  

 حيث ، باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية2000لقد حظي قطاع السكن منذ سنة 
  . مقارنة مع الخماسي السابق2004-2000ميزانية االستثمار للوزارة في المخطط تضاعفت ثالث مرات 

  
% 73  منها2006درهم سنة  مليار  1,7 ما يناهزيزانية المرصودة  لوزارة اإلسكانبلغت المقد و

وقد تم تعزيز الموارد المالية المخصصة لهذا القطاع . لنفقات التسيير% 27خصصت لنفقات االستثمار و
من االعتمادات % 70 مليار درهم من طرف صندوق السكن للتضامن والذي يمثل 1,2ص مبلغ بتخصي

  .الممنوحة
  

 مليار درهم، 17,7 التكلفة اإلجمالية لهذا البرنامج تبلغ ،"مدن بدون صفيح"  وفيما يتعلق ببرنامج
" سكن للتضامن الصندوق"ص  حساب الرصد الخامن خالل ، مليار درهم5,4الدولة ب فيها تساهم 

)FSH .( تساهم 2006 مليون درهم برسم سنة 786,8وتبلغ الموارد المالية المخصصة لهذا البرنامج 
  . مليون درهم18,2 ميزانية الدولة بمبلغ فيها

  
 2006برسم سنة له ن الغالف المالي المرصود إ ف،وبالنسبة لبرنامج إعادة تأهيل األحياء القديمة

 ب  مالي يقدرغالف فقد رصد له ،نسبة لبرنامج إعادة هيكلة السكن العشوائيأما بال.  مليون درهم27يبلغ 
 30مبلغ  و، مليون درهم إلتمام العمليات الجارية109,4مبلغ منه  2006 مليون درهم برسم سنة 139,4

  .مليون درهم إلعطاء االنطالقة لمشاريع جديدة
  

 تأثير نوعي للنفقات العمومية بقطاع السكن •
  

ن بي من الخدمات العمومية األساسية من والقريبلكوارث الطبيعية ل قاوممالو لالئق ايعتبر السكن
 أعباءالتحرر من على  النساء والفتيات  يساعدإذ ، ظروف عيش األسرفيالعوامل التي تؤثر بشكل إيجابي 

 المدرةنشطة مزاولة بعض األللمرأة الشيء الذي يفتح المجال أمام ا. غياب شبكة التطهير والتزود بالماء
تحسين الظروف العامة هذا أيضا على ينعكس و .للدخل وآذا رفع العوائق التي تحول دون تمدرس الفتاة

والحد آما أن للعيش الكريم تأثيرات إيجابية على األشخاص عبر الحفاظ على آرامتهم . للصحة والنظافة
يقع ضحيته غالبا ما ام الذي العنف واإلجر والتطرفاإلقالع عن آل أشكال اإلقصاء وب همشعورمن 

  .النساء والفتيات
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  قطاع الطاقة 3.4. 

  
 إذ أن دعم هذا المصدر ،تعتبر الطاقة مصدر إنتاج استراتيجي لتحقيق التنمية البشرية المنشودة

ل ظتللطاقة الخارجية المغرب  تبعيةغير أن . الحيوي يمكن من تحسين مستوى عيش السكان وفك عزلتهم
وقد نجم عن هذا الخصاص أن نسبة ولوج الساآنة المغربية للطاقة التجارية ال . يد الطلب تزاقائمة بفعل

  .لنامية بالبلدان ا0,6عن آل مواطن مقابل معدل يفـوق )tep  (بالسنة  بترولمكافىء طن 0,4تتجاوز 
  

  تشخيص نوعي للولوج للطاقة .1.3.4 
  

 بين الوسطين الحضري  خصوصا،ا مهما جهويايشهد قطاع الطاقة بالمغرب تفاوت
يبقى و . حجم الطاقة المستهلكةإلى ملة وآذا مصادر الطاقة المستع إلى تفاوتالويعزى هذا  .والقروي

 الذي استفاد من تغطية شبه  خالفا للوسط الحضري،الخشب المصدر األساسي للطاقة بالعالم القروي
 معدل استهالك المواطن الحضرين فإ ،در الطاقة المستعملةاوبغض النظر عن مص. لكهرباءشاملة ل
  . بشكل آبير نظيره القاطن بالوسط القروييفوق

  
بالوسط % 43 مقابل %90  بالشبكة الكهربائية ما يناهز وتبلغ نسبة ربط الساآنة الحضرية

 الذي يشكل مصدر الطاقة الرئيسي بالوسط الحضري، يبقى الخشب مصدرها ،وبجانب الكهرباء. القروي
ال الغاز قد ستعمإذا آان او. من االستهالك الوطني للطاقة% 30 إذ يشكل ،لمستوى الوطنياألساسي على ا

الخشب مع بعض فإن استعمال من األسر، % 98 ,7يفوق ما   أيبالوسط الحضريعرف انتشارا واسعا 
ات حسب معطيو. من الحاجيات الطاقية بالعالم القروي% 36أآثر من يغطي البقايا النباتية والحيوانية 

 طن يتم توظيف 5 يبلغ معدل االستهالك السنوي من الخشب ما يناهز المتجددة، الطاقات طويرمرآز ت
  .ةللحمامات المنزلي% 4للتدفئة و% 15منها للطهي و% 81

  
          )%5,6( أي بنسبة ، عبء جمع وحمل الحطب الوسط القروي،الفتاة في ومرأةتتحمل الو

تي تفصل  خصوصا مع تزايد المسافة الآبير يتطلب بذل مجهود عضلي  مما. على التوالي8)% 16,1( و
  . انتشار ظاهرة اجتثاث األشجار عن البيت نتيجةالغابة

  
نسبة التمدرس لدى في  في ضعف حيث يسجل على الساآنة القروية ا الطاقي سلبينقصويؤثر ال

فاقم األمراض الناجمة عن غياب األطفال، وتلوث الهواء نتيجة استعمال المصادر التقليدية للطاقة وت
والخدمات الصحية بمراآز العالج من جراء غياب النظافة وأجهزة التبريد، وضعف الفعالية الطاقية 

   .مما يضر بصحة الساآنة القرويةتدهور الثروة الغابوية، واألجهزة الطبية 
  

  النوعي للفقر الطاقي التأثير 
  

 بصحة نتيجة األضرار التي يلحقهالساآنة القرى ة حقيقية بالنسبالطاقي معضلة  نقصال يشكل
ل  بذرية بالمجال القروي، النساء إلىلطاقة العص اويدفع غياب مصادر. على السواءالمرأة والفتاة 

  .هنب  ة للقيام باألعمال المنوطمضاعفةمجهودات بدنية 
  

                                                 
، وزارة التخطيط والتوقعات االقتصادية،"تدبير وقت النساء"البحث الميداني الوطني حول   1997/1998 8 
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ة للتدفئة واإلضاءة ففي الوسط القروي، تعتمد الساآنة بشكل أساسي على مصادر الطاقة التقليدي
  نسبةوتقوم المرأة والفتاة الصغيرة بتغطية. وعلى مجهوداتهم البدنية إلنجاز األشغال واألنشطة الميكانيكية

   . البدنيةنحاجيات األسرة من الطاقة معتمدة في ذلك على مجهوداتهآبيرة من 
  

ذ أن صعوبة األعمال إ. وتؤثر هاته الحالة على ظروف عيش المرأة بالوسط القروي بشكل سلبي
 باالظافة إلى العمل الشاق المتمثل في تزويد السكن بالطاقة الالزمة، يشكل عائقا آبيرا لمساهمة ،المنزلية

  .رة للدخلدالمرأة في األنشطة الم
  

  السياسات واألولويات الحكومية واألهداف المنشودة .2.3.4
  

 وذلك بتسهيل ، للبعد االجتماعي آبرىمية على إعطاء أهنابالدب في مجال الطاقةرتكز التخطيط ي
من ضمن يعتبر تعميم استعمال الطاقة التجارية و. لمغرب للطاقة وآذا تنويع مصادرها ساآنة امعظمولوج 

 وتندرج هاته .المواطنين بالوسط القرويتحسين ظروف عيش لالمحاور األساسية لسياسة الطاقة بالمغرب 
الولوج لخدمات الطاقة يعد حيث  ،تنميةال  من أجلتحقيق أهداف األلفية المغرب بالتزاماألولوية في إطار 

  .  األهدافتلك بلوغمن ضمن الشروط الضرورية ل
  

  البرامج المنجزة .3.3.4
  

من أجل تحقيق األولويات الحكومية في ميدان الطاقة، قامت السلطات بإعطاء انطالقة العديد من 
  . طاقة- و برنامج سكن، طاقة- وبرنامج خشب قروي الشامل منها برنامج آهربة العالم ال،البرامج

  
  لكهربة العالم القروي البرنامج الشمولي

  
 1996سلطات العمومية منذمن أجل تعميم استفادة الساآنة القروية من الكهرباء، وضعت ال

اء في أفق كة الكهربشببكهربة العالم القروي الذي يهدف إلى تغطية العالم القروي الشمولي لبرنامج ال
 مليون 12 مـن أآثردوار واستفادة ألف  35 هذا البرنامج حول آهربة ما يزيد عن ويتمحور. 2007

وسيتم تحقيق هاته األهداف عن طريق ربط القرى بشبكة الكهرباء بما  .مواطن قروي من الكهرباء
  .% 7وباللجوء إلى الكهربة الالمرآزية باستعمال الطاقة الشمسية بنسبة  %91يناهز

  
  " طاقة–خشب "برنامج 

  
 من طرف مرآز تنمية الطاقات المتجددة أعطيت انطالقتهالذي "  طاقة–خشب " يهدف برنامج 

 سواء بالوسط القروي الذي يعتمد بشكل أساسي على الخشب آمصدر ،إلى وضع حد للتدهور البيئي
  .  أو الوسط الحضري فيما يتعلق بالحمامات واألفران التقليدية،للطاقة

  
  " طاقة –سكن "  برنامج

  
 آما يهدف إلى ،يندرج هذا البرنامج في إطار سياسة تعميم ولوج خدمات الطاقة إلى العالم القروي

 . ال خشب الطاقة وتحسين طرق تسويق الغازعمعقلنة است
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  تحليل نوعي للنفقات العمومية المخصصة لقطاع الطاقة .4.3.4 
 

 خصص منها مليون درهم 8176,طاقة والمعادن ما يناهز بلغت الميزانية المخصصة لوزارة ال 
  .من مجموع الميزانية %66 يأ  مليون درهم3336, فيما تقدر ميزانية االستثمار ب ،للموظفين% 44,3

  
 مليار درهم على 20فيما يتعلق ببرنامج آهربة العالم القروي، تم رصد غالف مالي يقدر ب و 

والجماعات المحلية ) %25(والمستفيدين ) %55(ني للكهرباء  بين المكتب الوط تشارآيشكل تمويل
تبلغ و .تزويد السكن بالكهرباءالمستفيدين من ويمكن هذا النظام التمويلي من تخفيف تكاليف . )20%(

من طرف المستفيدين   مليون درهم ممولة مناصفة40ما يناهز " طاقة -خشب" التكلفة اإلجمالية لبرنامج
  .والشرآاء
  

   لبرامج تعميم الولوج للطاقة العصريةر النوعيالتأثي 
  

يرة برنامج آهربة العالم القروي وإعطاء انطالقة مشاريع تعميم الولوج للطاقة من تمكن تسريع و
ة للدخل وآذا تحسين  المدرمكانياتإلا عن طريق إنشاء ودعم ، وذلكاقتصادي - سوسيوإقالعتحقيق 

  . ظروف عيش الساآنة القروية
  
بشكل جد إيجابي على إعداد  اآلنمة، أثرت الكهربة القروية التي تم إنجازها إلى حد بصفة عاو

 والعيش الكريم لكل التراب الوطني وتحسين ظروف الحياة بالوسط القروي والرفع من مستوى النظافة
 .)...، والرفع من نسبة التمدرسلهجرة القروية،الحد من ا(فرد 

  
 خصوصا ،غير آافتحسين ظروف العيش في الوسط القروي ورغم المجهودات المبذولة، يبقى 

وجود  رغمف ، أنهالإ.  الطاقي عالقة مباشرة بالفقر المادي بالوسط القرويلنقصآما أن ل. بالنسبة للمرأة
  . التزويدةاإلمكانيات المادية ألداء فاتورتوفرون على ي ال بعض الدواويرفإن سكان شبكة الكهرباء، 

  
  لفة بقطاع الماءالوزارة المك. 4.4

  
 مجموعة من األهداف الطموحة ألجل تدبير معقلن سطير، تم ت1995 قانون الماء سنة وضعمنذ 

وناجع للموارد المائية وتنمية البنيات المتعلقة بهذا القطاع، غير أن اإلآراهات المؤسساتية والمالية أخرت 
 والتي تحول ، المؤسساتيةآراهاتبهذه اإلتعلق ي ا آبيريا المغرب تحدحيث يواجه. تحقيق هذه اإلصالحات
 التأخير الحاصل في قطاع تصفية إلضافة إلىاب .تسيير مالي مناسب لقطاع الماء ودون تحقيق حكامة جيدة

 فيها تولىالمياه الملوثة والتطهير وتعميم التزويد بالماء الشروب خاصة بالمناطق القروية المعزولة والتي ت
  .  تزود بالماء الشروب المهمةالمرأة واألطفال 

  
    تحليل وضعية قطاع الماء. 1.4.4

  
 غالبية إذ تتوفر ،لقد تم تحقيق إنجازات هامة بخصوص التزود بالماء الشروب بالوسط الحضري

 عن طريق الربط  %90 منها %100تبلغ نسبة تغطية المدن بالماء الشروب (الساآنة على الماء الشروب 
 وضعية التزود بالماء الشروب بالوسط القروي تتسم بصعوبات تحول دون مقابل ذلك، الزالت). الفردي

توفر األسر القروية على الماء الشروب في ظروف جيدة وباألخص بالنسبة للنساء والفتيات القرويات 
  ).% 73,5 اآنة القروية بالماء الشروب إلىتصل نسبة تزود الس( المكلفات يوميا بمهمة التزود بالماء 
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ن إ، ف2001سنة ل غربيةألسر المااستهالك وإنفاق حول طيات البحث الميداني الوطني وحسب مع
أجل التزود بالماء  متر من 200 أآثر من بشبكة المياه تقطع زودة من األسر القروية غير الم 58% ,6

% 15,8مقابل % 24,4بة س بنبالماءآما يتكلف األطفال، خصوصا الفتيات، بمهمة التزود . الشروب
  .ينعكس سلبا على تمدرسهن فتيان، ممالل

  
مما يجعل ومن جهة أخرى، يشهد قطاع تصفية المياه الملوثة وآذا قطاع التطهير تأخيرا آبيرا، 

تبلغ نسبة المستفيدين من خدمة التطهير ( من أجل الحد من هذا التأخر آبيرةن الضروري بذل مجهودات م
  .وآذا الحفاظ على جودة المياه) منعدمة بالوسط القروي بالوسط الحضري وهذه النسبة شبه  %70حوالي 

  
  نشودةالسياسة القطاعية واألولويات العمومية واألهداف الم. 2.4.4

  
من % 90لقد مكنت السياسات المتبعة في قطاع الماء من تحقيق نتائج جيدة، حيث تمت تعبئة 

ماء طلب على الاالعتبار التدبير الجيد للن هذه المجهودات لم تأخذ بعين ممكنة، غير أالموارد المائية ال
 من ءاويعتبر تدبير الطلب على الم.  بالماء الشروبوتزويد العالم القرويالموارد المائية وآذا الحفاظ على 

 باألساس تقتضيقطاع الماء تدبير  بخصوص اإلجراءات الحكومية، آما أن 10/95بين بنود قانون الماء 
عرف تي ت التطهير الشبكة طوير، وآذا تممكنةبئة آافة الموارد المائية التحسين اإلطار المؤسساتي وتع

  .ا آبيراضعف
  

 تعميم خاصةمن جهة أخرى، تم تحديد مجموعة من األهداف من شأنها تحسين مؤهالت القطاع، 
وفي هذا المضمار، تم تحديد نسبة .  التطهيرشبكة تطوير  وآذا،م القروي بالماء الشروبلتزويد العا

آما أن السلطات العمومية تهدف إلى التقليص من ، 2007في أفق %  92  فيزويد بالماء الشروبلتا
 2015في أفق % 80، وآذا بلوغ نسبة 2010وذلك في أفق % 60 ال تقل عنتلوث المياه بنسبة 

  .بخصوص الربط بشبكة التطهير بالوسط الحضري
  

الشروب بالوسط القروي  تزود بالماء ولقد مكنت المجهودات المبذولة من الوصــول إلى نسبة
تحقيق ( مما ساهم في تجاوز الهدف السابع لأللفية من أجل التنمية 2006 في متم يونيو %73,5 تقــدر ب

تقليص نسبة الساآنة غير المزودة بالماء الشروب  (23 وآذا الهدف المرتقب رقم ،)محيط بيئي مستديم
  ).2015 و1990 سنتي  وذلك ما بين،النصفإلى وبخدمة التطهير 

  
  البرامج المنجزة. 3.4.4

  
ية، تم من أجل التنم في إطار األلفية حددةمن أجل تحقيق األولويات العمومية وآذا األهداف الم

 طويروتقوية تعبئة الموارد المائية وآذا ت  اإلطار المؤسساتيتحسينإنجاز عدة مشاريع وبرامج بهدف 
  .قطاع التطهير

  
لقد تم تحقيق إنجازات مؤسساتية هامة فيما يخص التسيير الشمولي :  سساتيتحسين اإلطار المؤ

والتشارآي للموارد المائية، حيث تم إدماج القطاعات المتعلقة بإعداد التراب والماء والبيئة داخل نفس 
 وآذا إتمام المخطط الوطني 10/95قانون الماء  ، آما تم نشر نصوص تطبيق2002سنة الهيئة الوزارية 

  .لماءل
  

لقد مكنت األولوية الموجهة لقطاع الماء من التوفر على تجهيزات مائية مكونة من :  تعبئة الموارد المائية
 تجهيز لنقل المياه وشبكة 13 مليار متر مكعب، وآذا التوفر على 16 سد آبير بحقينة تقدر بحوالي 113

  .هامة للحفر من أجل استغالل المياه الجوفية
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لقد تم تحقيق إنجازات هامة بخصوص التزويد بالماء الشروب بالوسط الحضري  : الشروبالتزود بالماء 
 اإلنجاز إلى البرنامج الوطني لتزويد الساآنة القروية بالماء اذهويعزى  .آافة ساآنة المدند يحيث تم تزو

  .1995الشروب الذي انطلق سنة 
  

في هذا اإلطار، تم إنجاز عدة برامج بدعم  : برامج أخرى لتقوية تعميم الماء الشروب بالوسط القروي
  .  مثل استراتيجية دعم الدول بتعاون مع البنك الدولي،من التعاون الدولي

  
  لنفقات العمومية المرصودة لقطاع الماء نوعي لتقييم . 4.4.4

  
، 2006 سنة  )%83(مليار درهم  ,31 حواليتقدر نفقات االستثمار لكتابة الدولة المكلفة بالماء ب

مويل البرنامج الوطني لتأما بالنسبة  .%17أي  مليون درهم 275تبلغ حوالي ف ،نفقات التسييرل أما بالنسبة
 مخصصة %38، منها )دون احتساب نفقات التسيير( مليار درهم 43 اإلجمالية تهتبلغ قيمف ،للتطهير

حطات لتصفية المياه منها إلنجاز م %28 إلنجاز التجهيزات المتعلقة بتوسيع واستصالح الشبكة و
 منها موجهة لبرنامج التطهير الذي سينجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، %13الملوثة، وآذا 

من قيمة البرنامج الوطني  %6 من القيمة اإلجمالية للبرنامج موجهة لتجديد الشبكة وأخيرا %13ثم أيضا 
  .يرللتطهير مخصصة القتناء معدات خاصة بمجال التطه

  
  تأثيرات تحسين التزويد بالماء الشروب بالوسط القروي حسب النوع االجتماعي 

  
 2003تبعا للتقييم المنجز من طرف آتابة الدولة المكلفة بالماء وآذا تقرير البنك الدولي لسنة 

 مختلف التأثيرات االقتصادية تصنيفبخصوص برنامج تزويد العالم القروي بالماء الشروب، 
  :ية تصنف آما يليواالجتماع

  
إلى  مكنت المجهودات المبذولة في إطار برنامج تزويد العالم القروي بالماء الشروب : التأثيرات الكمية

إلى  ثم 2005سنة  %70 إلىقبل انطالق هذا البرنامج % 14 منرفع نسبة الربط بالماء الشروب 
  . حاليا% 73,5

  
 فرص للشغل إحداث في خاصة عن طريق السدود ،ارد المائيةالموساهم تعبئة ت : العامةالتأثيرات الكيفية 

باإلضافة إلى ذلك، مكن برنامج تزويد العالم القروي بالماء الشروب من خلق و. وخلق أنشطة مدرة للدخل
يات جمع وذلك في إطار ،ديناميكية تشارآية بفضل مشارآة الساآنة القروية في إنجاز مختلف المشاريع

بعض  بة تقليص نسبة اإلصابفي  ،ظاهرة الجفاف رآثا م هذا البرنامج في التخفيف منآما ساه. فيدينللمست
  .األمراض آمرض الكوليرا

  
حسب التقرير المنجز من طرف آتابة الدولة المكلفة بالماء بخصوص تقييم  : تأثيرات النوع االجتماعي

مخصص من طرف النساء والفتيات برنامج تزويد العالم القروي بالماء الشروب ، فقد تم تقليص الوقت ال
، مما مكن من خلق أنشطة مدرة للدخل لفائدة %90 إلى %50للتزود بالماء الشروب وذلك من نسبة 

% 42 النسبة المتوسطة للتمدرس االبتدائي منارتفعت حيث ،النساء وآذا الرفع من نسبة تمدرس الفتيات
 %30 من ن نسبة تمدرسهارتفعت لفتيات،وبالنسبة ل .12 2001/2002سنة % 58  إلى1997/1998سنة 
عند  أمراض اإلسهال إلى ذلك، انخفضت نسبة اإلصابة بباإلضافة. وذلك خالل نفس الفترة% 51إلى 

  .1994/2000ما بين  %24بنسبة األطفال دون سن الخامسة 

                                                 
 2003 الدولي حول تقييم برنامج تزويد العالم القروي بالماء الشروب، سنة كن تقرير البنمقتطف م 12
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  ليشغت للقطب األفقي لقطاع الي تحليل نوع.5
  

  الشغللسوق تحليل نوعي  .1.5
  
 تبقى ،مقارنة بالرجالو. 2005من مجموع الساآنة النشيطة سنة % 27,5ء العامالت مثلت النسا   

% 27,9في الحياة العملية تهن بلغت نسبة مشارآإذ  ،مشارآة النساء في األنشطة االقتصادية جد محدودة
يصل معدل النساء في نفس السياق، و. 2005بالنسبة للرجال سنة % 76,9على الصعيد الوطني مقابل 

وقد سجل هدا المعدل بالنسبة . بالنسبة للرجال% 71,8مقابل % 20,4  إلىالوسط الحضرينشيطات بال
  .1982سنة % 12,9  مقابل %39 أي 2005سنة  أعلى نسبة له للمرأة في العالم القروي

  
 إلى 1999 مليون سنة 10,3 سنة وما فوق من 15انتقل عدد السكان النشطين البالغين وقد 

 مليون 2,807 مليون إلى 2,9  فقد انتقل عددهن من،بالنسبة للنساء النشيطات. 2005نة  مليون س11,14
ويعزى سبب هذا االستقرار إلى فقدان العمل النسوي في قطاع النسيج الذي يعاني من منافسة . 2005سنة 

  .حادة على الصعيد الدولي
  

ال تتوفرن علـى شواهــد   حيث تصل نسبة اللواتي،النساء النشيطات غير مؤهالتتعتبرأغلب و
حسب معطبات  (%11,2 على شهادة التعليم األساسيفي حين ال تفوق نسبة الحاصالت  ،%72 إلى

في % 40,5حيث بلغت نسبة النساء النشيطات بدون شواهد ،،  هذه النسب حسب الوسطختلفوت). 2004
  .في الوسط القروي% 93,4الوسط الحضري مقابل 

  
  التشغيل حسب القطاعات

  
 سواء في القطاع الخاص ، تدريجيا سوق العملولوجمن تمكنت المرأة المغربية إلى حد ما 

توزيع الساآنة الحضرية النشيطة يبين  و).2004سنة % 25(وفي القطاع العام أ) 2004 سنة %17,3(
 %) 16,5( الخدمات االجتماعيةو%) 34,9( من النساء حسب األنشطة االقتصادية أن الصناعة التحويلية

العمل شاشة  مما يبرز ه،تشغل نسبة مهمة من هذه الشريحة )%14,6(لخدمات الفردية والمنزلية او
  .النسوي

  
  البطالة

  
 349 إلى 2003 ألف سنة 377 منطات العاطالت على الصعيد الوطني ي عدد النساء النشتراجع

ر عرضة للبطالة من الرجال  أن النساء أآثوضحإال أن التحليل حسب النوع االجتماعي ي. 2005ألف سنة 
بالنسبة للرجال سنة % 16,3من النساء العاطالت مقابل % 24,8 سجل حيث ،في الوسط الحضري

2005.  
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  العمل غير المرئي أو غير المأجور
  

 بصعوبة تقدير لها ارتباط ، النساء في مجال التشغيل لعدة مشاآل خصوصية أغلبيةتعرضت
 الرغم من أهمية هذا على ، اإلحصائيات الرسميةيظهر ضمن الذي ال )غير المأجور(عملهن غير المرئي 

  .العمل في االقتصاد الوطني
  

 إدماجها في االقتصاد ا ما تمذتؤدي إس عمل المرأة غير المأجور عائدات وخدمات مهمة وفريو
دون تقييم ل با العمل يظذ ه إال أن .13% 70 إلى 30 حوالي الخام بداخليالناتج المن رفع ال إلى ،الوطني

 تخفيض آلفة الشغل الذي ، في منظور االقتصاد الكالسيكي، عن العمل غير المرئيجموين. وبدون حماية
 العمل غير  يعتبربالتالي و.لماسأ ربح أآبر يسهل تراآم الرثم إلى  انخفاض األجوريؤدي بدوره إلى
  .وق السةلألسر لفائدالقطاع التجاري من   أو تحويل دعمالمرئي بمثابة

  
    حكومية واألهداف المنشودةالولويات واألسياسات ال. 2.5

  
 على خلق فرص للشغل لمقاوالت ا تشمل تشجيع،ترتكز سياسة التشغيل على أربع محاور أساسية

 الكفاءات عبر التكوين التأهيلي وتحسين تنظيم سوق طويرت تحفيزات جبائية وخلق المقاوالت وقديمتعبر 
 التمييز ضد القضاء على آل أشكال (بلوغ أهداف األلفية من أجل التنميةاسة إلى وتطمح هذه السي. الشغل

  .)2015 المرأة في غضون
  

  المشاريع والبرامج المنجزة. 3.5
  

شرع العمل ببرامج تهدف إلى إنعاش الشغل فيما يخص قابلية التشغيل ودعم التشغيل الذاتي 
 ألف 200ت المسطرة إلنعاش الشغل إلى خلق تهدف اإلجراءاو. وتحسين تنظيم وتسيير سوق العمل

  .منصب شغل في غضون الثالث السنوات المقبلة
  

  تدعيم قابلية التشغيل
  

 2006/2008بين باحث عن أول عمل ألف  105إلى دمج " تأهيل"و "إدماج"يطمح برنامجي 
 إلى لتأهيليوين اللتك" إدماج" يهدف برنامجآما .  والتكوين التعاقديلتأهيليوذلك عن طريق التكوين ا
الحصول على تجربة مهنية أولية تمكنهم من تحسين قابليتهم للعمل داخل من تمكين الباحثين عن العمل 

للتكوين التعاقدي العاطلين من حاملي الشهادات والمسجلين في " تأهيل" يستهدف برنامج  حينفي. المقاولة
  .الوآالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات

  
 30 إنشاء توخى الذي ي2006في يوليوز " مقاولتي"ذه اإلجراءات بانطالقة برنامج  هعززتوقد 

  .2006/2008 في الفترة الممتدة ما بين شغل ألف فرصة 90ألف مقاولة جد صغيرة ستمكن من خلق 
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  تحسين تنظيم وتسيير سوق العمل
  

طنية إلنعاش الشغل الوساطة في مجال الشغل يرتبط بإعادة تنظيم الوآالة الودور إن تحسين 
من بين أهم أهداف إنشاء المرصد الوطني  و. وآذلك تدعيم دور القطاع الخاص في هذا المجال،والكفاءات

إنتاج معلومات دقيقة حول و تزويد أصحاب القرار بمعطيات توجيهية وتأطيرية لسياسة التشغيل ،للشغل
الدولية المهتمة بإنعاش الشغل وظروف  وآذلك تحصيل المعطيات اإلحصائية حول المناهج ،سوق العمل

  .العمل
  

إلى تحسين مشارآة المرأة في األنشطة بشكل دقيق تهدف ال وتجدر اإلشارة إلى أن هذه البرامج 
 قد حسن من ظروف عمل المرأة 2004 أن إصالح قانون الشغل الساري المفعول منذ رغم ،االقتصادية

  اإلجراءاتبالرغم من هذهو .ها في المجتمع آأم لألسرةبمنحها جملة من االمتيازات مع رعاية مكانت
 التي تعترف بالمساواة بين الرجل والمرأة، إال أن هذا االعتراف يبقى ضعيفا بسبب بعض قانونيةال

 . الشغلسوق  هاولوجمن و تحد من أنشطة المرأة  تيالممارسات ال
  

  مشاريع أخرى في طور اإلنجاز
  

  ألف86لي ا، عملت حو2002ففي سنة . يوما بعد يومتزايد جتماعية تيعتبر العمل المنزلي حقيقة ا
 ساعة عمل في 67 يفوق وذلك بمعدل ، سنة آخادمات في البيوت15 إلى 7طفلة يتراوح أعمارهن ما بين 

 تعمل السلطات المعنية على ،وفي هذا الصدد.  المعايير المطبقة على البالغين، متجاوزات بذلكاألسبوع
  .ن العمل المنزلييقنتمن هذه الظاهرة ونه الحد أمن شقانون  مشروع تهيئ

  
  تحليل النفقات العمومية المخصصة لقطاع الشغل. 4.5

  
،  مليون درهم768  أيمن ميزانية وزارة الشغل لالستثمار% 61 تخصيص 2006في سنة تم 

رتقبة من أجل إنعاش تقدر آلفة التدابير الم و). مليون درهم484(المتبقية للتدبير % 39بينما خصصت 
حوالي ملياري ب ألف منصب شغل في غضون الثالث سنوات المقبلة 200الشغل والتي ستمكن من خلق 

 مليون درهم خالل الفترة ما بين 50المرصد الوطني للشغل حوالي  آما سيكلف إنشاء. درهم
2006/2008.   

  
  آثار النوع االجتماعي على سياسات التشغيل

  
.  نتائج جيدة، عامةالشغل بصفةخلق فرص ب  يتعلقام فيلطات العمومية أثمرت مجهودات الس

ويحتل المغرب، . العشرية األخيرةبداية منذ عطالتهن  ظت نسبة النساء النشيطات وانخفارتفعتبحيث 
حسب البنك الدولي، الصدارة فيما يخص مشارآة المرأة في سوق العمل على صعيد دول شمال إفريقيا 

خرى النامية األدول البالمقارنة مع المطلوب دون المستوى تظل  إال أن هذه المشارآة .والشرق األوسط
     ...).الهندوالصين وترآيا (
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  خاتمة
  

تبين مدى اهتمام جل القطاعات الوزارية بتدعيم قدرات المرأة ي ، قراءة هذا التقريرمن خالل
أي حد يتطلب ذلك تظافر جهود آل الشرآاء بما وإدماجها الفعلي في التنمية االقتصادية واالجتماعية وإلى 

ن تحليل الفوارق بين الرجال والنساء، بغض  أآما.  العمومية والمجتمع المدنيفيهم الدولة والمؤسسات
محايدة اتجاه حيث أنها غير، يوضح مدى أهمية دور الدولة واختياراتها عنيالنظر عن مسالة القطاع الم
 أصبح من الضروري متابعة إنجاز األوراش المبرمجة من ،اذوهك . بالنوعالعالقات االجتماعية المرتبطة

   . تقليص الفوارق بين الرجال والنساء وتحديث اإلجراءات المؤسساتيةمن أجلطرف السلطات العمومية 
  

ويهدف إدماج مقاربة النوع االجتماعي في الميزانية وتعميمها على جميع القطاعات الوزارية إلى 
 عملية وإحداث قطيعة مع الصيغ واألساليب السابقة عبر االستعمال األمثل للموارد وضع تغييرات

  .بغية مزيد من المساواة والعدالة االجتماعية والحد من التراآمات السلبيةوفرة تالم
  

 وشرآائها من الحكومة يجب تعزيز ومواآبة المجهودات المبذولة من طرف ،ولهذه االعتبارات
 آما يتعين توفير.  إدماج جل القطاعات الوزارية في مسلسل النوع االجتماعيهدفب ،القطاعات األخرى
 وقت تدبيرحول  بالبحث الميداني الوطني  حسب الجنس وتحيين تلك المتعلقةةفصل مإحصائيات جديدة

   . أفضل للعمل غير المأجور حسب النوعقياس وذلك ل.19989 لسنة النساء
  

  بغض النظر عن النتائج ،ات القطاعية المتضمن في هذا التقرير التحليل النوعي للميزانيويوضح
 ,PAGER (اإليجابية لبعض البرامج المتعلقة بالخدامات االجتماعية األساسية على الساآنة القروية

PERG, PNRR…  ( جل أمن  النوع االجتماعي في الميزانية  تعميق التفكير حول أهمية إدماجضرورة
أن مسألة تمدرس الفتيات القرويات إلى وتجدر اإلشارة هنا  .جعل النساء أقل دخالتحديد العراقيل التي ت

 بالفقر والعوامل الثقافية واالجتماعية أيضابضعف الخدمات االجتماعية األساسية بل فقط مرتبطة ليست 
  .  بعادات وتقاليد بعض األسرعالقةالتي لها 

 
ء ألنشطة مدرة للدخل مثل شروط الولوج إلى مزاولة النسابل هناك عوامل أخرى لها ارتباط  ب

فقدان المرأة العاملة لعدد آبير من مناصب (واالنفتاح االقتصادي  )القروض الصغرى( مصادر التمويل
والخصوصيات االقتصادية والفالحية لبعض الجهات ) الشغل بقطاع النسيج داخل الوسط الحضري
  %51( انخراط المرأة في اتخاذ القرار درجةل األسر ووالمؤهالت المهنية للمرأة وتوزيع األدوار داخ

 16,4%  نسبة  ب المرأة سوى خلدتلم القروي يديرها عضو من األسرة بينما ال تامن ممتلكات النساء بالع
 ).فقط

  
بغية التخفيف من هشاشتهن االقتصادية ظروف عمل النساء على العموم، يجب تدعيم وتحسين و

حتى ال تصبحن عرضة للفقر والتهميش في  ، العمل المزاوليةرتباط وثيق بنوع والتي لها اواالجتماعية
  .سوق الشغل

  
 المبادرة الوطنية للتنمية فتحت ،وللحد من هذه المشاآل والنهوض بالوضعية االجتماعية للمرأة

د من  جديدة إلدماجها بشكل جيد في النسيج االقتصادي واالجتماعي الوطني وجعلها تستفياالبشرية آفاق
آما أن النساء بإمكانهن إغناء وتسريع إنجاز .  ومبادئ الحكامة الجيدةاإلصالحات المؤسساتية والقانونية

     .   أهداف تلك المبادرة إن هن تكتلن في جمعيات فعالة وتعاونيات منتجة

                                                 
  1998 -1997 لسنة ( budget temps des femmes ) تدبير وقت النساء  البحث الميداني الوطني حول  9
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 ةـــيــائــصــات إحــلحقـــم



1- المحيط الدولي

(ت) 2007(ت) 0052006 0042 0032 0022 2

1.1 - النمو اإلقتصادي (%) 

3,14,15,34,95,14,9العالم

1,21,83,02,42,92,5الدول األكثر تقدما في العالم (1)    

1,62,53,93,23,42,9الواليات المتحدة األمريكية

0,11,82,32,62,72,1اليابان

0,90,82,11,32,42,0منطقة " األورو"

1,11,12,01,22,42,3فرنسا

2,73,03,13,43,43,0إسبانيا

4,54,76,55,45,35,0أوروبا الوسطى و الشرقية

7,95,88,97,45,05,0تركيا

7,08,48,89,08,78,6آسيا في طور النمو (2)

4,37,28,08,58,37,3الهند

4,44,96,25,05,05,4الفلبين

7,03,14,74,05,04,3كوريا الجنوبية

9,110,010,110,210,010,0الصين

0,12,25,74,34,84,2أمريكا الالتينية

10,98,89,09,28,06,0-األرجنتين

1,90,54,92,33,64,0البرازيل

2,23,96,26,35,25,5الشيلي

1,93,94,85,14,84,0كولمبيا

0,81,44,23,04,03,5المكسيك

11,02,211,86,64,64,2-األرغواي

7,717,99,37,53,7-8,9-فنزويال

4,16,45,55,75,85,4منطقة الشرق األوسط

3,23,14,14,95,65,6مصر

5,84,28,47,26,05,0األردن

3,34,65,14,05,84,7المغرب العربي

4,76,95,25,34,95,0الجزائر

3,25,54,21,77,33,5المغرب (3)

1,75,66,04,25,86,0تونس

2.1- نمو الناتج الداخلي اإلجمالي للفرد (%)

0,61,32,41,92,42,0الدول األكثر تقدما في العالم (1)    

0,61,52,92,32,51,9الواليات المتحدة األمريكية

0,11,62,22,62,72,1-اليابان

0,40,21,40,82,11,6منطقة " األورو"

0,21,30,92,01,2-0,1-ألمانيا

2,02,42,52,83,02,5إسبانيا

0,40,51,40,61,81,8فرنسا

3,01,84,03,03,43,1اإلقتصاديات المتقدمة األخرى (4)

5,87,27,77,87,67,5آسيا في طور النمو (2)

1,40,74,32,93,42,9-أمريكا الالتينية

2,14,53,63,83,93,4منطقة الشرق األوسط

المصادر:    World Economic Outlook ،  صندوق النقد الدولي -  شتنبر 2006-
  (ت) : تـوقـعـات

ا(1) هذه المجموعة تضم حسب World Economic Outlook الدول التالية : الواليات المتحدة األمريكية، اليابان، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة
ا(2) دول آسيا في طور النمو تضم دول القارة اآلسيوية، ما عدا دول الشرق األوسط، و اليابان، و كوريا الجنوبية، و هونغ كونغ، و سنغفورة و الطايوان

ا(3) المصدر : المندوبية السامية للتخطيط إلى غاية 2005، و توقعات مديرية الدراسات و التوقعات المالية بالنسبة لسنتي 2006 و 2007
ا(4) مجموعة إقتصاديات أخرى متقدمة تضم : أستراليا، قبرص، الدانمارك، هونغ كونغ، إسالندا، "إسرائيل"، :وريا الجنوبية، زيالندا الجديدة، النرويج، سنغفورة،

السويد، سويسرا، التايوان
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1- المحيط الدولي (تابع 1)

(ت) 2007(ت) 0052006 0042 0032 0022 2

3.1- نمو الطلب الداخلي الكلي (%)

1,32,23,12,62,82,5الدول األكثر تقدما في العالم (1)    

2,22,84,43,33,42,9الواليات المتحدة األمريكية

0,61,21,52,42,32,3-اليابان

0,41,42,01,52,22,1منطقة " األورو"

2,00,60,00,51,51,3-ألمانيا

3,33,85,05,34,43,6إسبانيا

1,21,92,82,12,42,3فرنسا

3,51,34,33,13,63,3اإلقتصاديات المتقدمة األخرى (2)

4.1- نمو التكوين اإلجمالي للرأسمال الثابث(%)

2,61,94,24,54,63,6-الدول األكثر تقدما في العالم (1)    

3,53,26,16,44,53,6-الواليات المتحدة األمريكية

5,00,31,13,35,53,9-اليابان

1,50,82,42,34,23,6-منطقة " األورو"

0,40,84,94,3-0,8-6,1-ألمانيا

3,45,84,97,35,34,1إسبانيا

1,72,32,63,73,63,0-فرنسا

3,42,57,04,34,34,1اإلقتصاديات المتقدمة األخرى (2)

5.1- المبادالت الخارجية

3,45,310,67,48,97,6التجارة العالمية
معدل نمو الصادرات من السلع و الخدمات (%)

1,11,67,85,48,75,7الدول األكثر تقدما في العالم (1)    

2,31,39,26,88,37,1-الواليات المتحدة األمريكية

7,59,013,97,09,45,1اليابان

1,51,36,64,17,45,3منطقة " األورو"

4,32,49,66,99,44,4ألمانيا

1,83,63,31,04,44,4إسبانيا

1,13,33,28,77,0-1,3فرنسا

7,512,216,99,911,710,0أوروبا الوسطى و الشرقية (4)

13,116,018,817,316,415,7آسيا في طور النمو (3) (4)

0,63,510,58,85,05,8أمريكا الالتينية (4)

3,110,89,15,98,74,0منطقة الشرق األوسط (4)

معدل نمو الواردات من السلع و الخدمات (%)

1,93,58,05,97,65,7الدول األكثر تقدما في العالم (1)    

3,44,110,86,16,25,3الواليات المتحدة األمريكية

0,84,08,56,37,77,7اليابان

0,22,86,55,27,25,4منطقة " األورو"

1,45,36,96,58,94,8-ألمانيا

3,96,09,37,17,05,8إسبانيا

1,61,56,06,58,66,8فرنسا

8,512,418,08,611,29,4أوروبا الوسطى و الشرقية (4)

12,818,118,912,515,015,9آسيا في طور النمو (3) (4)

7,30,515,111,211,28,2-أمريكا الالتينية (4)

5,05,318,216,916,011,5منطقة الشرق األوسط (4)

المصادر:    World Economic Outlook ،  صندوق النقد الدولي -  شتنبر 2006-
  (ت) : تـوقـعـات

ا(1) هذه المجموعة تضم حسب World Economic Outlook الدول التالية : الواليات المتحدة األمريكية، اليابان، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة
ا(2) مجموعة إقتصاديات أخرى متقدمة تضم : أستراليا، قبرص، الدانمارك، هونغ كونغ، إسالندا، "إسرائيل"، :وريا الجنوبية، زيالندا الجديدة، النرويج، سنغفورة،

السويد، سويسرا، الطليوان
(3) دول آسيا في طور النمو تضم دول القارة اآلسيوية، ما عدا دول الشرق األوسط، و اليابان، و كوريا الجنوبية، و هونغ كونغ، و سنغفورة و التايوان

 (4) يتعلق األمر بالسلع فقط
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1- المحيط الدولي (تابع 2)

(ت) 2007(ت) 0052006 0042 0032 0022 2

شروط التبادل (سلع و خدمات)

0,90,0-1,3-0,2-0,80,9اإلقتصاديات المتقدمة (1)

0,9-1,9-2,6-1,5-1,0-0,5الواليات المتحدة األمريكية

3,30,8-5,6-3,7-1,8-0,6-اليابان

0,1-0,6-1,0-0,4-1,41,0منطقة " األورو"

0,80,82,74,54,00,5إقتصاديات صاعدة أخرى و دول في طور النمو (2)

1,63,37,06,38,44,9 نموالطلب العالمي الموجه إلى المغرب (بالحجم) (%) (3)

1,42,96,35,98,65,2اإلتحاد األوربي

2,55,010,48,07,83,9خارج اإلتحاد األوربي

6.1-  رصيد الحسابات الجارية بالنسبة للناتج الداخلي اإلجمالي  (%)

2,6-2,4-2,2-1,6-1,6-1,5-الدول األكثر تقدما في العالم (4)     

6,9-6,6-6,4-5,7-4,8-4,5-الواليات المتحدة األمريكية

2,93,23,83,63,73,5اليابان

0,2-0,1-0,60,40,90,0منطقة " األورو"

2,01,93,74,14,24,0ألمانيا

8,7-8,3-7,4-5,3-3,6-3,3-إسبانيا

1,7-1,7-1,6-0,3-1,00,4فرنسا

5,4-5,7-5,2-5,7-4,3-3,4-أوروبا الوسطى و الشرقية

5,8-6,7-6,4-5,2-3,3-0,8-تركيا

2,52,92,74,24,13,9آسيا في طور النمو (5)

1,02,04,12,10,40,3كوريا الجنوبية

2,42,83,67,27,27,2الصين

2,7-2,1-1,5-1,41,50,2الهند

0,50,41,92,42,41,7-الفلبين

1,00,40,91,41,21,0-أمريكا الالتينية

8,96,32,21,91,00,6األرجنتين

1,70,81,91,80,60,4-البرازيل

1,31,70,61,80,9-0,9-الشيلي

1,7-1,2-1,6-1,0-1,2-1,7-كولمبيا

0,2-0,1-0,6-1,0-1,4-2,1-المكسيك

3,2-4,3-0,5-0,50,3-3,2األرغواي

8,213,712,519,117,517,6فنزويال

4,68,311,918,523,222,5منطقة الشرق األوسط

0,72,44,33,32,01,2مصر

19,7-20,7-18,2-0,2-5,611,6األردن

0,57,112,214,511,1-4,5المغرب العربي

7,613,013,121,324,819,1الجزائر

4,13,61,92,72,42,1المغرب (6)

1,4-1,6-1,3-2,0-2,9-3,5-تونس

المصادر:    World Economic Outlook ،  صندوق النقد الدولي -  شتنبر 2006-
  (ت) : تـوقـعـات

ا(1) اإلقتصاديات المتقدمة تضم : منطقة األورو، الواليات المتحدة األمريكية، المملكة المتحدة، كندا، اليابان، إضافة إلى الدول المكونة للمجمع "إقتصاديات أخرى متقدمة"
ا(2) إقتصاديات صاعدة أخرى و دول في طور النمو تضم : تضم جميع الدول النامية و الدول الصاعدة في في العالم

ا(3) المصدر : الشركة العامة -أبريل 2006- و حساب مديرية الدراسات و التوقعات المالية
ا(4) هذه المجموعة تضم حسب World Economic Outlook الدول التالية : الواليات المتحدة األمريكية، اليابان، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة

ا(5) دول آسيا في طور النمو تضم دول القارة اآلسيوية، ما عدا دول الشرق األوسط، و اليابان، و كوريا الجنوبية، و هونغ كونغ، و سنغفورة و التايوان
ا(6) المصدر : المندوبية السامية للتخطيط إلى غاية 2005، و توقعات مديرية الدراسات و التوقعات المالية بالنسبة لسنتي 2006 و 2007
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1- المحيط الدولي (تابع 3)

(ت) 2007(ت) 0052006 0042 0032 0022 2

7.1- التدفق الصافي للرساميل األجنبية نحو الدول الصاعدة :  (مليار دوالر)

20,668,1130,464,097,969,0دول آسيا الصاعدة (1)

3,817,31,114,012,718,5أمريكا الال تينية

4,16,816,129,424,921,7إفريقيا

17,3-31,8-20,0-19,6-20,04,4-الشرق األوسط و "إسرائيل"

53,251,470,4113,588,884,4دول اوربا الوسطى و الشرقية

77,3165,6205,9238,5211,4182,2مجموع الدول الصاعدة و الدول النامية

150,6159,1176,9255,9263,3246,1إستثمارات مباشرة صافية

4,6-31,1-10,913,93,2-91,7-إستثمارات المحفظة

59,2-20,8-20,6-18,417,315,1التدفقات الصافية للرساميل الخاصة األخرى

8.1- رصيد ميزانية اإلدارة العامة بالنسبة للناتج الداخلي اإلجمالي (%)

3,2-3,2-3,6-4,3-4,8-4,0-الدول األكثر تقدما في العالم (2)    

3,2-3,1-3,7-4,6-4,8-3,8-الواليات المتحدة األمريكية

4,9-5,2-5,6-6,3-8,1-8,2-اليابان

1,9-2,0-2,2-2,7-3,0-2,6-منطقة " األورو"

2,4-2,9-3,3-3,7-4,0-3,7-ألمانيا

2,6-2,7-2,9-3,7-4,2-3,2-فرنسا

4,1-4,0-4,1-3,4-3,4-2,9-إيطاليا

0,11,11,30,9-0,30,0-إسبانيا

9.1 - نسبة الفائدة (%) (3)

  المدى القصير

1,51,32,34,54,84,3الواليات المتحدة األمريكية

0,10,10,10,10,41,0اليابان

2,82,12,22,53,83,3منطقة " األورو"

  المدى الطويل

3,84,34,24,44,64,8الواليات المتحدة

0,91,41,41,51,92,5اليابان

4,24,33,73,33,93,9منطقة " األورو"

10.1- نسبة البطالة (%)

6,36,66,36,05,65,5اإلقتصاديات المتقدمة (4)

5,86,05,55,14,84,9الواليات المتحدة األمريكية

5,45,34,74,44,14,0اليابان

3,33,63,73,73,53,3كوريا الجنوبية

8,38,78,98,67,97,7منطقة " األورو"

7,78,89,29,18,07,8ألمانيا

8,99,59,69,59,08,5فرنسا

11,511,511,09,28,68,3إسبانيا

المصادر:    World Economic Outlook ،  صندوق النقد الدولي -  شتنبر 2006-
  (ت) : تـوقـعـات

ا(1) دول آسيا الصاعدة تضم دول القارية اآلسيوية، ما عدا دول الشرق األوسط، و اليابان
ا(2) هذه المجموعة تضم حسب World Economic Outlook الدول التالية : الواليات المتحدة األمريكية، اليابان، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة

ا(3) المصدر : BNP Paris Bas -يونيو\يوليوز 2006-
ا(4) اإلقتصاديات المتقدمة تضم : منطقة األورو، الواليات المتحدة األمريكية، المملكة المتحدة، كندا، اليابان، إضافة إلى الدول المكونة للمجمع "إقتصاديات أخرى متقدمة"
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1- المحيط الدولي (تتمة)

(ت) 2007(ت) 0052006 0042 0032 0022 2
11.1  - التضخم (%)

1,31,72,02,32,62,3الدول األكثر تقدما في العالم (1)      

1,62,32,73,43,62,9الواليات المتحدة األمريكية

0,60,30,7-0,30,0-0,9-اليابان

2,22,12,12,22,32,4منطقة " األورو"

3,63,13,13,43,83,4إسبانيا

1,92,22,31,92,01,9فرنسا

14,79,26,14,85,34,6أوروبا الوسطى و الشرقية

44,825,28,68,210,27,2تركيا

2,02,54,13,53,83,6آسيا في طور النمو (2)

0,81,23,91,81,52,2-الصين

2,73,63,62,72,52,7كوريا الجنوبية

4,53,73,94,05,65,3الهند

2,93,56,07,66,75,0الفلبين

8,810,56,56,35,65,2أمريكا الالتينية

25,913,44,49,612,311,4األرجنتين

6,37,15,95,04,74,2كولمبيا

2,52,81,13,13,53,1الشيلي

5,04,54,74,03,53,3المكسيك

14,019,49,24,75,94,3األرغواي

22,431,121,715,912,115,4فنزويال

5,46,37,67,77,17,9منطقة الشرق األوسط

2,43,210,311,44,16,2مصر

1,81,63,43,56,35,7األردن

2,12,22,91,54,13,8المغرب العربي

1,42,63,61,65,05,5الجزائر

2,81,21,51,01,02,0المغرب (3)

2,72,73,62,03,92,0تونس

12.1 - األسعار الدولية ألهم المواد 

25,028,937,853,469,265,0البترول (دوالر للبرميل) (4) 

41,840,438,042,042,843,0الفوسفاط الخام (دوالر/طن) 

126,8148,1156,9152,4175,0180,0قمح الواليات المتحدة األمريكية الصلب (دوالر/طن)

19,015,215,621,835,030,0السكر (السوق الحرة) (دوالر/طن) 

1,9-1,83,75,51,65,3المواد األولية الفالحية (معدل التغير السنوي) 

8,9-2,712,236,126,445,2-المعادن (معدل التغير السنوي) 

المصادر:    World Economic Outlook ،  صندوق النقد الدولي -  شتنبر Commodity Prices Data  ،-2006, الـبنك الـدولي
  (ت) : تـوقـعـات

ا(1) هذه المجموعة تضم حسب World Economic Outlook الدول التالية : الوالات المتحدة األمريكية، اليابان، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة
ا(2) دول آسيا في طور النمو تضم دول القارية اآلسيوية، ما عدا دول الشرق األوسط، و اليابان، و كوريا الجنوبية، و هونغ كونغ، و سنغفورة و التايوان

ا(3) المصدر : المندوبية السامية للتخطيط إلى غاية 2005، و توقعات مديرية الدراسات و التوقعات المالية بالنسبة لسنتي 2006 و 2007
 ،(4)  مـعدل بترول بحر الشمال و دبــي و طـكساس
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      2 - المؤشرات الماآرو اقتصادية 

(ت) 2007(ت) 0052006 0042 0032 0022 2

1.2147969156140162767165560177727183955-الناتج الداخلي اإلجمالي باألسعار التابثة  لسنة 1980 ( بمليون درهم)

207172444624911205012563223877القيمة المضافة للقطاع األول

44817459624823051126القيمة المضافة للقطاع الثاني

4079384742124431المعادن

7468738282089711الطاقة

26641276272845629196الصناعة التحويلية

558957866048الصناعة الغذائية 

611961066248الصناعة النسيجية و الجلدية 

566158396002الصناعة الكيما وية  و الشبه الكيماوية 

453547404807الصناعة الميكانيكية و الصناعة  التقيلة و الصناعة الكهربائية

473851575351الصناعات التحويلية األخرى

6628710573547788 البناء و األشغال العمومية
الخدمات القابلة للمتاجرة مع احتساب صافي الحقوق و الرسوم 

57519593206245365370على الواردات

31395326873503036648التجارة مع احتساب الحقوق و الرسوم على الواردات

10625109651149112307النقل واإلتصاالت

1835174918732061الفنادق و المطاعم

13664139191405914354خدمات أخرى قابلة للمتاجرة 

24917264122717328563القيمة المضافة لإلدارة العمومية

127252131694137856145059152095160078الناتج الداخلي اإلجمالي دون احتساب الفالحة

3,25,54,21,77,33,5نسبة نمو الناتج الداخلي اإلجمالي باألسعار التابثة (%) :

6,8-17,725,0-5,618,01,9القيمة المضافة للقطاع األول

2,72,64,96,0القيمة المضافة للقطاع الثاني

5,79,55,2-3,2المعادن

1,211,218,3-3,0الطاقة

3,33,73,02,6الصناعة التحويلية

1,63,54,5الصناعة الغذائية

0,22,3-1,2الصناعة النسيجية و الجلدية

5,93,12,8الصناعة الكيما وية  و الشبه الكيماوية 

3,64,51,4الصناعة الميكانيكية و الصناعة  التقيلة و الصناعة الكهربائية

4,88,83,8الصناعات التحويلية األخرى

0,37,23,55,9- البناء و األشغال العمومية

3,33,15,34,7الخدمات القابلة للمتاجرة مع احتساب صافي الحقوق و الرسوم على الواردات

3,94,17,24,6التجارة مع احتساب الحقوق و الرسوم على الواردات

4,63,24,87,1النقل واإلتصاالت

4,77,110,0-7,5-الفنادق و المطاعم

2,41,91,02,1خدمات أخرى قابلة للمتاجرة 

2,06,02,95,1القيمة المضافة لإلدارة العمومية

2,83,54,75,24,95,2الناتج الداخلي اإلجمالي دون احتساب الفالحة

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطالقا من معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى حدود 2005
         (ت)    توقعات مديـرية الدراسات و التوقعات المالية
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(1 المؤشرات الماآرو اقتصادية (تابع - 2      

(ت) 2007(ت) 0052006 0042 0032 0022 2
البنية (%) :

14,015,715,312,414,413,0القيمة المضافة للقطاع األول
30,329,429,630,9القيمة المضافة للقطاع الثاني

2,82,52,62,7المعادن
5,04,75,05,9الطاقة

18,017,717,517,6الصناعة التحويلية
3,83,73,7الصناعة الغذائية 

4,13,93,8الصناعة النسيجية و الجلدية
3,83,73,7الصناعة الكيما وية  و الشبه الكيماوية 

3,13,03,0الصناعة الميكانيكية و الصناعة  التقيلة و الصناعة الكهربائية
3,23,33,3الصناعات التحويلية األخرى

4,54,64,54,7 البناء و األشغال العمومية
الخدمات القابلة للمتاجرة مع احتساب صافي الحقوق و الرسوم

38,938,038,439,5 على الواردات

21,220,921,522,1التجارة مع احتساب الحقوق و الرسوم على الواردات

7,27,07,17,4النقل واإلتصاالت

1,21,11,21,2الفنادق و المطاعم

9,28,98,68,7خدمات أخرى قابلة للمتاجرة (1)

16,816,916,717,3القيمة المضافة لإلدارة العمومية

86,084,384,787,685,687,0الناتج الداخلي اإلجمالي دون احتساب الفالحة

2.2397782419485443673457621504931532763- الناتج الداخلي اإلجمالي باألسعار الجارية ( بمليون درهم)

64141699787039864696القيمة المضافة للقطاع األول

120622125219134797137032القيمة المضافة للقطاع الثاني

7314643772288197المعادن

27129279853204328829الطاقة

66864700747322775790الصناعة التحويلية

19314207242229924216 البناء و األشغال العمومية

153047157719167669178337الخدمات القابلة للمتاجرة مع احتساب صافي الحقوق و الرسوم على الواردات

75708780748440189466التجارة مع احتساب الحقوق و الرسوم على الواردات

28673296193145634601النقل واإلتصاالت

7800776184989441الفنادق و المطاعم

40866422654331444828خدمات أخرى قابلة للمتاجرة (1)

59972665697080877556القيمة المضافة لإلدارة العمومية

3,85,55,83,110,35,5نسبة نمو الناتج الداخلي اإلجمالي باألسعار الجارية (%) :

8,1-7,59,10,6القيمة المضافة للقطاع األول

1,73,87,61,7القيمة المضافة للقطاع الثاني

12,012,313,4-1,5-المعادن

10,0-0,53,214,5الطاقة

3,14,84,53,5الصناعة التحويلية

0,37,37,68,6-البناء و األشغال العمومية
الخدمات القابلة للمتاجرة مع احتساب صافي الحقوق و الرسوم

4,43,16,36,4 على الواردات

3,73,18,16,0التجارة مع احتساب الحقوق و الرسوم على الواردات

9,23,36,210,0النقل واإلتصاالت

0,59,511,1-4,5-الفنادق و المطاعم

4,33,42,53,5خدمات أخرى قابلة للمتاجرة (1)

3,011,06,49,5القيمة المضافة لإلدارة العمومية
المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطالقا من معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى حدود 2005

(1) باقي الخدمات التجارية الغير مالية، و المؤسسات المالية، و الخدمات البنكية المدمجة
         (ت)    توقعات مديـرية الدراسات و التوقعات المالية
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المؤشرات الماآرو اقتصادية (تابع 2) - 2      

(ت) 2007(ت) 0052006 0042 0032 0022 2

3.2- توازن الناتج الداخلي اإلجمالي باألسعار الجارية (بمليون درهم)

397782419485443673457621504931532763الناتج الداخلي اإلجمالي

123356129203151980175148201732219319الواردات من السلع والخدمات في إطار نظام القبوالت المؤقتة

344833361465391857409244448777473979اإلستهالك النهائي الداخلي 

799628811393050101262104066107604اإلدارات العمومية 

264871273352298807307982344711366375األسر  

91142100498109083115740128402142184       التكوين اإلجمالي للرأسمال الثابت 

1465-825584200729002747-       تغير المخزونات

859888614192706104885126738137385       الصادرات من السلع والخدمات في إطار نظام القبوالت المؤقتة

معدل نمو عناصر الطلب (%)

3,85,55,83,110,35,5الناتج الداخلي اإلجمالي

6,34,717,615,215,28,7الواردات من السلع والخدمات في إطار نظام القبوالت المؤقتة

3,34,88,44,49,75,6اإلستهالك النهائي الداخلي 

5,510,25,68,82,83,4اإلدارات العمومية 

2,73,29,33,111,96,3األسر  

6,810,38,56,110,910,7       التكوين اإلجمالي للرأسمال الثابت 

10,60,27,613,120,88,4       الصادرات من السلع والخدمات في إطار نظام القبوالت المؤقتة

 نسبة عناصر الطلب من الناتج الداخلي اإلجمالي باألسعار الجارية (%)

31,030,834,338,340,041,2الواردات من السلع والخدمات في إطار نظام القبوالت المؤقتة

86,786,288,389,488,989,0اإلستهالك النهائي الداخلي 

20,121,021,022,120,620,2اإلدارات العمومية 

66,665,267,367,368,368,8األسر  

22,924,024,625,325,426,7التكوين اإلجمالي للرأسمال الثابت (معدل اإلستثمار)

0,3-0,20,10,50,60,5-تغير المخزونات

21,620,520,922,925,125,8الصادرات من السلع والخدمات في إطار نظام القبوالت المؤقتة

52,651,355,261,265,167,0معدل انفتاح اإلقتصاد الوطني على الخارج (%) (1) 

30,029,632,135,640,041,2نسبة الواردات في الطلب الداخلي  (%) (2)

5.291142100498109083115740128402142184- التكوين اإلجمالي للرأسمال الثابت (بماليين الدراهم)

45650524525785460747المعدات و األدوات

24971287923080732655البناء

16550151711622918176األشغال العمومية

3971408441934161التهيئة، المغروسات و الماشية

6,810,38,56,110,910,7نسبة النمو (%) :

13,714,910,35,0المعدات و األدوات

2,115,37,06,0البناء

8,37,012,0-1,8-األشغال العمومية

0,8-2,02,82,7التهيئة، المغروسات و الماشية

   البنية (%) :

50,152,253,052,5المعدات و األدوات

27,428,628,228,2البناء

18,215,114,915,7األشغال العمومية

4,44,13,83,6التهيئة، المغروسات و الماشية

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطالقاً من معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى حدود سنة 2005
(1) مجموع الصادرات و الواردات من السلع و الخدمات بالنسبة للناتج الداخلي اإلجمالي باألسعار الجارية 

(2) الواردات من السلع و الخدمات بالنسبة للطلب الداخلي من السلع و الخدمات, يمكن اعتباره كمعدل انفتاح السوق الداخلي على المنتوجات األجنبية
         (ت)    توقعات مديـرية الدراسات و التوقعات المالية
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     2 - المؤشرات الماآرو اقتصادية (تابع 3)

(ت) 2007(ت) 0052006 0042 0032 0022 2

6.2427163452147481783503544552165583377- الدخل القومي اإلجمالي المتوفر باألسعار الجارية (بماليين الدراهم)

الموارد

293813266238110459234723450614الدخل الصافي الوارد من باقي العالم

397782419485443673457621504931532763الناتج الداخلي اإلجمالي

اإلستخدامات

320570335827362141373764408700431207اإلستهالك النهائي الوطني

799628811393050101262104066107604اإلدارات العمومية 

240608247714269091272502304634323603األسر المقيمة

106593116320119642129779143465152170اإلدخار القومي اإلجمالي

2,95,86,64,59,75,7نسبة النمو (%) :

الموارد

7,411,216,720,52,97,2-الدخل الصافي الوارد من باقي العالم

3,85,55,83,110,35,5الناتج الداخلي اإلجمالي

اإلستخدامات

3,74,87,83,29,35,5اإلستهالك النهائي الوطني

5,510,25,68,82,83,4اإلدارات العمومية 

3,23,08,61,311,86,2األسر المقيمة

0,69,12,98,510,56,1اإلدخار القومي اإلجمالي

البنية (%)

75,074,375,274,274,073,9النسبة الحدية لإلستهالك (%) (1) 

18,719,519,320,118,818,4اإلدارات العمومية 

56,354,855,954,155,255,5األسر المقيمة

25,025,724,825,826,026,1معدل ا إلدخار القومي اإلجمالي  (%)(2)

7.2344833361465391857409244448777473979-اإلستهالك النهائي الوطني باألسعار الجارية (بماليين الدراهم)

264871273352298807307982اإلستهالك النهائي الخاص الداخلي

29159308813479440927اإلستهالك النهائي الخاص لغير المقيمين

4897524450785447اإلستهالك النهائي الخاص للمقيمين بالخارج

240608247714269091272502304634323603اإلستهالك النهائي الخاص بالمقيمين

799628811393050101262104066107604اإلستهالك النهائي لإلدارات العمومية

3,34,88,44,49,75,6نسبة نمو اإلستهالك النهائي الوطني (%) :

2,73,29,33,111,96,3اإلستهالك النهائي الخاص الداخلي

0,15,912,717,6-اإلستهالك النهائي الخاص لغير المقيمين

3,27,3-11,37,1اإلستهالك النهائي الخاص للمقيمين بالخارج

3,23,08,61,311,86,2اإلستهالك النهائي الخاص بالمقيمين

5,510,25,68,82,83,4اإلستهالك النهائي لإلدارات العمومية

بنية اإلستهالك النهائي الوطني (%) :

76,875,676,375,376,877,3اإلستهالك النهائي الخاص الداخلي

8,58,58,910,0اإلستهالك النهائي الخاص لغير المقيمين

1,41,51,31,3اإلستهالك النهائي الخاص للمقيمين بالخارج

69,868,568,766,667,968,3اإلستهالك النهائي الخاص بالمقيمين

23,224,423,724,723,222,7اإلستهالك النهائي لإلدارات العمومية

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطالقاً من معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى حدود سنة 2005

(1) اإلستهالك النهائي الوطني بالنسبة  للدخل القومي اإلجمالي المتوفر

(2) اإلدخار القومي اإلجمالي بالنسبة  للدخل القومي اإلجمالي المتوفر
         (ت)    توقعات مديـرية الدراسات و التوقعات المالية
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المؤشرات الماآرو اقتصادية (تتمة) - 2     

(ت) 2007(ت) 0052006 0042 0032 0022 2

8.2106593116320119642129779143465152170-اإلدخار الوطني اإلجمالي (بماليين الدراهم)

7721283658815328385696231101556اإلدخار الداخلي اإلجمالي

5616976611105291143101084إدخار الدولة

7159673892704278094591922100472باقي اإلدخار الداخلي اإلجمالي

293813266238110459234723450614اإلدخار الخارجي

البنية (%)

72,471,968,164,667,166,7اإلدخار الداخلي اإلجمالي

5,38,49,32,23,00,7إدخار الدولة

67,263,558,962,464,166,0باقي اإلدخار الداخلي اإلجمالي

27,628,131,935,432,933,3اإلدخار الخارجي

26,827,727,028,428,428,6اإلدخار الوطني اإلجمالي بالنسبة للناتج الداخلي االجمالي (%)

19,419,918,418,319,119,1اإلدخار الداخلي اإلجمالي (معدل االدخار الداخلي)

1,42,32,50,60,90,2إدخار الدولة

18,017,615,917,718,218,9باقي اإلدخار الداخلي اإلجمالي

7,47,88,610,09,49,5اإلدخار الخارجي

9.2-حساب الرأسمال القومي (بماليين الدراهم)

106526116223119571129737الموارد

106593116320119642129779143465152170اإلدخار الوطني اإلجمالي

43-71-97-67-صافي التحويالت الرأسمالية المتلقاة من الخارج

106526116223119571129737اإلستخدامات

91142100498109083115740128402142184التكوين اإلجمالي لرأسمال الثابت

1465-825584200729002747-تغير المخزونات

1621015141848111097حاجيات التمويل
4,13,61,92,4حاجيات التمويل بالنسبة للناتج الداخلي اإلجمالي (%)

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطالقاً من معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى حدود سنة 2005

         (ت)    توقعات مديـرية الدراسات و التوقعات المالية
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المؤشرات القطاعية - 3          

2 0022 0032 0042 005

1.33,25,54,21,7 - مساهمة أهم القطاعات في النمواإلقتصادي الحقيقي (%)(1)

2,7-0,82,50,3القيمة المضافة للقطاع األول

0,80,81,51,8القيمة المضافة للقطاع الثاني

0,20,20,1-0,1المعادن

0,10,50,9-0,2الطاقة

0,60,70,50,5الصناعة التحويلية

0,10,10,2الصناعة الغذائية 

0,10,00,1الصناعة النسيجية و الجلدية

0,20,10,1الصناعة الكيماوية  و الشبه الكيماوية 

0,10,10,0الصناعة الميكانيكية و الصناعة  التقيلة و الصناعة الكهربائية

0,20,30,1الصناعات التحويلية األخرى

0,00,30,20,3 البناء و األشغال العمومية
الخدمات القابلة للمتاجرة مع احتساب صافي الحقوق و الرسوم

1,31,22,01,8 على الواردات

0,80,91,51,0التجارة مع احتساب الحقوق و الرسوم على الواردات

0,30,20,30,5النقل واإلتصاالت

0,10,10,1-0,1-الفنادق و المطاعم

0,20,20,10,2خدمات أخرى قابلة للمتاجرة 

0,31,00,50,9القيمة المضافة لإلدارة العمومية

2,43,03,94,4الناتج الداخلي اإلجمالي دون احتساب الفالحة

2.32001/022002/032003/042004/052005/06- الفالحة و الصيد البحري

الفالحة

389491511228375معدل التساقطات على الصعيد الوطني (مم)

بنية المساحات المزروعة حسب أهم الزراعات (%)

74,476,376,675,6الحبوب

13,315,015,014,8القمح الصلب

26,326,026,326,7القمح الطري

30,231,131,330,6الشعير

4,03,43,33,5الذرة

5,84,94,94,9القطنيات

1,11,71,11,0الحبوب الزيتية

0,81,40,80,7عباد الشمس

0,30,30,30,3الفول السوداني

3,53,12,92,7المزروعات الصناعية

0,90,90,81,0الشمندر

0,20,20,20,2قصب السكر

73,981,182,079,4المساحة المزروعة بالنسبة للمساحة القابلة للزراعة

إنتاج أهم المزروعات (بألف قنطار)

5275879594858914269991641الحبوب

103151766220248940720955القمح الصلب

2325233806351512102442313القمح الطري

1669026204276031102125351الشعير

1989128622415013022الذرة

المصادر :  مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطالقاً من معطيات
- وزارة الفالحة و التنمية القروية و الصيد البحري

- المندوبية السامية للتخطيط
(1) بعدد النقط من النمو اإلقتصادي
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          3 - المؤشرات القطاعية (تابع 1) 

2001/022002/032003/042004/052005/06

إنتاج أهم المزروعات (بألف قنطار)

2365232124111487القطنيات

73711171007652700الحبوب الزيتية

334906492182عباد الشمس

403211515470الفول السوداني

3936643273406224083836680المزروعات الصناعية

2986934285319003301527000الشمندر

94918986872278239680قصب السكر

7200القطن

مردود أهم الزراعات (%)

10,714,315,17,916,2الحبوب

11,716,218,28,919,6القمح الصلب

13,317,818,011,020,8القمح الطري

8,311,611,95,111,6الشعير

7,55,29,22,012,4الذرة

6,26,58,24,2القطنيات

10,58,912,09,1الحبوب الزيتية

6,78,87,93,5عباد الشمس

19,89,823,924,1الفول السوداني

169,2189,0186,3214,5المزروعات الصناعية

502,0528,3527,3475,0الشمندر

687,7713,2492,8588,2قصب السكر

16,88,0القطن

5292620066986272إنتاج زراعات الخضر (بألف طن)

بما في ذلك : 

15,213,514,419,2الطماطم

25,223,122,123,6البطاطس

1142131511381320إنتاج الحوامض (بألف طن)

بنية استعمال الحوامض (%)

60,860,061,662,9اإلستهالك المحلي

--1,63,3التحويل 

37,636,738,437,1التصدير

23,626,423,127,0معدل استهالك الفرد من الحوامض (كلغ للفرد في السنة)

2002200320042005

تربية الماشية

24096246402511424925عدد رؤوس الماشية (باأللف)

2670268927292722البقر

16336167431702616872الغنم

5090520853595332الماعز

472740124546الذبائح المراقبة

933774627البقر

268221952450الغنم

111210431469الماعز

المصادر :  مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطالقاً من معطيات

- وزارة الفالحة و التنمية القروية و الصيد البحري

- المندوبية السامية للتخطيط

173



المؤشرات القطاعية (تابع 2) - 3          

2002200320042005(1)2006

الصيد البحري

أسطول الصيد البحري

2920,02917,02942,02970,0عدد السفن

84,784,784,884,9نسبة الصيد الساحلي (%)

233492240200246980253456الحمولة (بالبرميل)

38,340,141,442,9نسبة الصيد الساحلي (%)

إنتاج الصيد البحري الوطني

960914908946الكمية (بألف طن)

93,094,795,091,5نسبة الصيد الساحلي (%)

6001469544746641القيمة (بمليون درهم)

38,330,727,344,7نسبة الصيد في أعالي البحار (%)

6,25,14,97,0السعر المتوسط (درهم للكلغ)

3,93,53,53,9الصيد الساحلي

40,738,541,146,0الصيد في أعالي البحار

بنية استعمال منتجات الصيد الساحلي  حسب الكمية (%)

33,440,036,939,0اإلستهالك المحلي

16,620,116,615,3التصبير

7,63,63,35,5التثليج

40,934,841,839,4فضالت السمك

3.3- المـعادن

إنتاج واستعمال الفوسفاط ( بمليون طن)

2303822877253692725415781اإلنتاج التجاري

118151200913401المبيعات المحلية

111381101011828133857629التصدير

إنتاج وتصدير الحامض الفسفوري

29202930325430222006اإلنتاج (بألف طن)

15811672203721641125التصدير (بألف طن)

45114330562268803841التصدير (بمليون درهم)

28532590276031793414السعر المتوسط عند التصدير(درهم للطن)

48,348,146,649,148,3معدل تصدير الفوسفاط (3)

رقم المعامالت عند التصديرلمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط

128801193913903162029963 (بمليون درهم)

68,770,373,071,871,2نسبة مشتقات الفوسفاط (%)

2002200320042005(2)2006

3,0-4,38,16,6-2,6     معدل نمو الرقم اإلستداللي لإلنتاج المعدني (%)

3,1-1,810,57,0-4,5المعادن غير الحديدية

3,5-0,710,97,4-4,8بما في ذلك : الفوسفاط (%)

2,5-15,30,4-24,2-9,9-المعادن الحديدية

22,8-16,3-38,3148,1-بما في ذلك : معدن الحديد (%)

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطالقاً من معطيات
- وزارة الفالحة و التنمية القروية و الصيد البحري

- وزارة الطاقة و المعادن
- المندوبية السامية للتخطيط

- المكتب الوطني للصيد البحري
- المكتب الشريف للفوسفاط

(1) الوضعية عند نهاية يوليوز 2006
(2) الوضعية عند نهاية الثالثي األول

(3) نسبة التصدير من اإلنتاج القابل للمتاجرة
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المؤشرات القطاعية (تابع 3) - 3          

2002200320042005(1)2006

4.3-الطاقـــة و الماء

نشاط  قطاع الطاقة (بألف طن مقابل بترول)

321476524467اإلنتاج المحلي

البنية (%)

69,179,580,178,7الكهرباء من أصل مائي

15,711,19,911,4الكهرباء من أصل ريحي

0,10,00,00,0الفحم الحجري

3,72,01,92,5النفط الخام

11,47,48,17,4الغاز الطبيعي

11337111261195513321اإلستيراد

البنية (%)

3,23,43,31,3الكهرباء

29,629,030,229,3الفحم الحجري

52,438,647,449,3النفط الخام

14,729,119,020,2المنتجات النفطية

10514107651127212288اإلستهالك

البنية (%)

6,07,57,74,3الكهرباء من أصل مائي

32,330,432,231,7الفحم الحجري

61,362,161,960,7المنتجات النفطية

0,30,30,43,3الغاز الطبيعي

10194102891074811821العجز الطاقي
97,095,695,396,2معدل  اإلعتماد على الواردات من الطاقة  (%)   (2)

1,1-8,516,514,4-0,5-   معدل نمو الرقم اإلستداللي إلنتاج  الطاقة  (%)

7,28,86,916,44,6الكهرباء

9,5-29,334,111,5-8,1-البترول المكرر 

2002200320042005(3)2006
1553816779179451951711954اإلنتاج المحلي للكهرباء (بمليون كيلواط)

29,534,434,833,032,1حصة المكتب الوطني للكهرباء (%)

22,825,825,928,227,3بما في ذلك : الكهرباء الحرارية (%)

61,356,756,262,460,7إنتاج ذو امتياز
1408515214162881763010792استهالك الكهرباء  (بمليون كيلواط)

بما في ذلك :  (%)

48,749,751,051,952,3الموزعة من طرف المكتب الوطني للكهرباء

51,350,349,048,147,7المبيعات االجمالية للموزعين

استهالك الطاقة الكهربائية الموزعة من طرف المكتب الوطني للكهرباء 

68577567830491555645 (بمليون كيلواط)

45014907536658263645الجهد العالي و المتوسط

23562661293833292000الجهد المنخفض

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطالقاً من معطيات
- وزارة الطاقة و المعادن

- المندوبية السامية للتخطيط
- المكتب الوطني للكهرباء

(1) الوضعية عند نهاية الثالثي األول
(2) نسبة العجز الطاقي بالنسبة لإلستهالك,    العجز الطاقي = إستهالك الطاقة - اإلنتاج المحلي من الطاقة

(3) الوضعية عند نهاية يوليوز 2006
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المؤشرات القطاعية (تابع 4) - 3          

200220032004

5.3- الصنـاعات التحـويلية 

175735178361185412اإلنتاج الصناعي  (بمليون درهم)
3,91,54,0نسبة النمو (%)

البنية حسب قطاعات النشاط اإلقتصادي (%)

32,633,431,8الصناعة الغذائية

15,014,813,8صناعة النسيج والجلد

36,634,236,8الصناعة الكيما وية والشبه الكيماوية

11,111,811,7الصناعة الميكانيكية و الصناعة  التقيلة

4,65,85,8الصناعة الكهربائية و اإللكترونية
نسبة القيمة المضافة من اإلنتاج المحلي حسب قطاعات النشاط اإلقتصادي 

(%)33,731,630,6

34,329,030,4الصناعة الغذائية

40,039,039,2صناعة النسيج والجلد

31,332,128,1الصناعة الكيما وية والشبه الكيماوية

31,028,829,8الصناعة الميكانيكية و الصناعة  التقيلة

33,830,828,8الصناعة الكهربائية و اإللكترونية
17,219,820,3نسبة اإلستثمار من القيمة المضافة حسب قطاعات النشاط اإلقتصادي (%)

13,121,015,1الصناعة الغذائية

14,316,213,7صناعة النسيج والجلد

18,719,932,2الصناعة الكيما وية والشبه الكيماوية

25,924,411,7الصناعة الميكانيكية و الصناعة  التقيلة

27,916,016,2الصناعة الكهربائية و اإللكترونية
26,827,127,3نسبة الصادرات من اإلنتاج المحلي حسب قطاعات النشاط اإلقتصادي (%)

16,817,216,8الصناعة الغذائية

65,466,768,1صناعة النسيج والجلد

20,619,321,7الصناعة الكيما وية والشبه الكيماوية

10,89,27,4الصناعة الميكانيكية و الصناعة  التقيلة

59,365,863,7الصناعة الكهربائية و اإللكترونية

2002200320042005(1)2006

تغير الرقم اإلستداللي لإلنتاج الصناعي حسب قطاعات النشاط
2,93,53,02,64,1 اإلقتصادي (%)

0,3-1,93,75,32,4الصناعة الغذائية

2,24,7-0,4-3,7-0,6-صناعة النسيج والجلد

5,46,13,64,50,0الصناعة الكيما وية  و الشبه الكيماوية

3,46,61,83,323,8الصناعة الميكانيكية و الصناعة التقيلة

1,4-3,92,22,24,0الصناعة الكهربائية و اإللكترونية

نشاط صناعة السكر (بألف طن)

433487508اإلنتاج المحلي

867949بما في ذلك : المستخرج من قصب السكر

1591109510931330الواردات من السكر المكرر

100210571052استهالك السكر

المصادر : حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطالقاً من معطيات :
- وزارة الصناعة و التجارة و تأهيل اإلقتصاد

- المندوبية السامية للتخطيط
(1) الوضعية عند نهاية الثالثي األول
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المؤشرات القطاعية (تابع 5) - 3          

2001/022002/032003/042004/05

نشاط المطاحن الصناعية (بألف قنطار)

39910387763894739751سحق القمح

33351323873249432851بما في ذلك : القمح الصلب

نشاط الصناعة الزيتية (بالطن)

600004500010000070000اإلنتاج

1600350025000التصدير

2,77,825,0نسبة الصادرات من اإلنتاج المحلي (%)

2002200320042005(1)2006

نشاط صناعة الحليب 

310031003100القدرة اإلنتاجية (بألف لتر)

120012501375إنتاج الحليب الطري (بمليون لتر)

700720820كمية الحليب المعالج (بمليون لتر)

58,357,659,636364نسبة كمية الحليب المعالج من اإلنتاج اإلجمالي (%)

6.3- البناء و األشغال العمومية 

نشاط صناعة اإلسمنت 

849610598استيراد اإلسمنت المائي (بألف طن)

848692779796102896469مبيعات اإلسمنت اإلجمالية (بألف طن)

412854610850185عدد رخص البناء

البنية(%)

16,214,914,2عمارات

7,17,16,7فيالت

67,267,969,5سكنى مغربية

8,28,78,3بنايات صناعية و تجارية

0,40,40,4بنايات إدارية

1,01,00,9بنايات أخرى

131111201124الثمن المتوسط للمتر المربع (بالدرهم)

133611331129عمارات

157614631443فيالت

111110781076سكنى مغربية

151511241118بنايات صناعية و تجارية

213816161375بنايات إدارية

188011831204بنايات أخرى
514859105646المساحة المبنية (ألف م2)

139131838715407المساحة المسقفة (ألف م2)

183732483219356القيمة المتوقعة (مليون درهم)

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطالقاً من معطيات :
- وزارة الصناعة و التجارة و تأهيل اإلقتصاد

- المندوبية السامية للتخطيط
- الجمعية المهنية لشركات اإلسمنت

- المكتب الوطني البيمهني للحبوب و القطاني
(1) الوضعية عند نهاية يوليوز 2006
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7.3- النقـــــل

نقل المسافرين  (بالأللف)

14685165401850021000النقل السككي

6781670376989188النقل الجوي

64,362,761,1نسبة الخطوط الملكية المغربية (%)
نقل البضائع  (بألف طن)

220571548518011المكتب الوطني للنقل

29945302103270034900النقل السككي

569505611461503النقل البحري

505154النقل الجوي

52137538145168751868عدد حوادث السير

6,16,06,0نسبة حوادث السير المميتة (%)

8.3- السياحـــة 

102097109615114350122556الطاقة اإليوائية للفنادق (بعدد االسرة)
42,039,043,047,046,0نسبة التوافد على الفنادق (%)

22222224273130591701الوافدون من السياح األجانب غير المغاربة ( باآلالف)
1,20,122,812,017,4-نسبة النمو (%)

البنية حسب أهم مناطق الوفود (%)

84,184,685,485,4أوربا

39,541,242,743,740,0فرنسا

9,110,411,612,121,7إسبانيا

7,85,85,44,74,4ألمانيا

5,14,54,14,04,3إيطاليا

4,64,14,03,9أمريكا

3,32,92,82,72,2الواليات المتحدة األمريكية

6,46,45,75,74,2الدول العربية
4453,34761,35516,55834,4المسافرون العابرون للحدود المغربية  ( باآلالف)

بما في ذلك (%) : 

43,044,348,950,2المغاربة المقيمون في الخارج

46,649,946,749,8السياح األجانب
402204012040899الليالي السياحية في الفنادق المصادقة ( باآلالف)

البنية (%)

28,127,832,2الفنادق المصنفة

10,310,59,6الفنادق غير المصنفة

61,561,658,3إقامات أخرى
113211117313165152167764الليالي السياحية في الفنادق المصنفة ( باآلالف)

البنية (%)

78,376,278,380,683,3السياحة الدولية

21,723,821,719,416,7السياحة الداخلية

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطالقاً من معطيات :
- وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و اإلقتصاد اإلجتماعي

- المندوبية السامية للتخطيط
- المكتب الوطني للنقل، المكتب الوطني للسكك الحديدية، 

- المكتب الوطني للمطارات، الخطوط الملكية المغربة، مكتب استغالل الموانئ
- اإلدارة العامة لألمن الوطني

(1) الوضعية عند نهاية يونيو 2006
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415842203910الليالي السياحية في الفنادق غير المصنفة ( باآلالف)
البنية (%)

48,544,743,7السياحة الدولية
51,552,656,3السياحة الداخلية

2915930881347944096719831المداخيل السياحية ( بمليون درهم)

2002200320042005(2)2006
9.3- المواصالت السلكية و الالسلكية 

73258583106461369914554عدد المنخرطين (باأللف) (3)
البنية (%)

15,414,212,39,89,0الهاتف القار
84,685,887,790,291,0الهاتف المحمول

25,129,135,644,247,6كثافة الهاتف القار و المحمول (%) (4)

10.3- التأمينات

12116123721225113157رقم معامالت شركات التأمين (بمليون درهم)
33,028,123,524,8نسبة تأمين الحياة و تأمين الرسملة (%)

67,071,976,174,8نسبة التأمين غير تأمين الحياة (%)
33,232,936,235,4بما في ذلك : التأمين على السيارات

11,111,512,613,3   التأمين على الحوادث الجسمانية

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطالقاً من معطيات :
- وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و اإلقتصاد اإلجتماعي

- المندوبية السامية للتخطيط
- مكتب الصرف

- الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت
- مديرية التأمينات و اإلحتياط اإلجتماعي

(1) الوضعية عند نهاية يوليوز 2006
(2) الوضعية عند نهاية يونيو 2006

(3) يضم المنخرطين في شبكتي الهاتف المحمول
(4) عدد المنخرطين بالنسبة لعدد السكان

179



المبادالت الخارجية  - 4

2002200320042005(5)2005(1)2006

1.4 التجارة الخارجية

863898388787896949059926560273تطور الصادرات اإلجمالية (بمليون درهم)
11,6-2,94,88,0-7,1نسبة النمو (%)

0,9-10,824,5-3,8-8,8المواد الغذائية

19,4--4,035,6-2,78,7بما في ذلك : - الحوامض

2,5-21,628,5-10,0-10,0   - منتوجات البحر (2)

17,6--63,498,234,4-28,8-الطاقة و زيوت التشحيم

16,7-6,723,622,1-5,0المواد الخام

20,1-0,818,311,9-14,0أنصاف المنتجات

16,8-7,116,816,6-3,4-مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (3)

14,5-9,9-24,715,32,7مواد التجهيز

11,4-4,5-1,0-1,2-3,7مواد اإلستهالك

15,2-8,80,55,91,1المواد المصنعة (4)

البنية (%)

21,020,817,720,419,619,1المواد الغذائية

2,52,82,53,23,12,4بما في ذلك : - الحوامض

11,710,98,19,79,38,9   - منتوجات البحر

2,81,12,02,52,41,7الطاقة و زيوت التشحيم

8,78,39,811,110,611,2المواد الخام

22,823,326,327,327,127,9أنصاف المنتجات

14,814,215,817,016,316,8مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (2)

6,57,77,66,38,57,0مواد التجهيز

37,838,536,432,231,732,9مواد اإلستهالك

67,269,570,365,867,367,8المواد المصنعة (3)

حصة أهم الشركاء اإلقتصاديين في الصادرات (%)

73,275,773,670,3اإلتحاد األوروبي (15 دولة)

33,734,233,630,1بما في ذلك : - فرنسا

15,717,817,517,9 - إسبانيا

7,97,37,66,2 - المملكة المتحدة

5,45,24,75,2 - إيطاليا

4,23,93,43,0 - ألمانيا

2,11,61,61,3إتحاد المغرب العربي

3,12,83,92,6الواليات المتحدة األمريكية

3,33,13,44,1الهند

3,62,00,71,1اليابان

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطالقاً من معطيات مكتب الصرف

(1) الوضعية عند نهاية يوليوز 2006
(2) منتجات البحر : السمك الطري المملح و المنشف ،  قشريات رخويات و محارات، مصبرات السمك

(3) الفوسفاط، األسمدة الطبيعية ، والحامض الفوسفوري
(4) أنصاف المنتجات و المنتجات النهائية للتجهيز و اإلستهالك

(5) مع احتساب صادرات منطقة التبادل الحرة
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130409136070157921181979184380115730تطور الواردات اإلجمالية (بمليون درهم)
12,2-4,64,316,115,2نسبة النمو (%)

1,6-24,519,014,5-1,7-المواد الغذائية

14,3--15,9-36,934,5-6,0-بما في ذلك : - القمح

22,2-8,25,023,850,7-الطاقة و زيوت التشحيم

19,3-28,357,664,7-11,2-بما في ذلك : - البترول

5,1-13,713,96,010,9المواد الخام

11,2-7,68,119,09,7أنصاف المنتجات

16,3-13,614,416,56,4مواد التجهيز 

6,3-4,73,29,95,2مواد اإلستهالك
البنية (%)

11,68,48,68,68,57,4المواد الغذائية

4,52,73,12,32,31,6بما في ذلك : - القمح

15,515,616,621,721,421,9الطاقة و زيوت التشحيم

9,96,89,213,213,012,6بما في ذلك : - البترول

6,97,56,86,66,55,9المواد الخام

21,922,623,222,122,222,7أنصاف المنتجات

20,122,022,120,420,921,9مواد التجهيز 

23,923,722,420,520,420,2مواد اإلستهالك

حصة أهم الشركاء اإلقتصاديين في الواردات (%)

56,358,754,750,2اإلتحاد األوروبي (15 دولة)

20,520,618,518,0بما في ذلك : - فرنسا

11,612,412,210,9 - إسبانيا

4,93,93,32,2 - المملكة المتحدة

5,87,16,56,1 - إيطاليا

5,35,25,94,7 - ألمانيا

2,52,21,72,6إتحاد المغرب العربي

5,95,05,46,7المملكة العربية السعودية

4,34,14,13,3الواليات المتحدة األمريكية

66,261,755,752,253,852,1نسبة تغطية الصادرات للواردات في الميزان التجاري اإلجمالي (%)

76,272,265,465,066,965,5 الميزان التجاري دون احتساب الطاقة

119,9152,9114,5124,4124,4135,2 الميزان التجاري للمواد الغذائية

69,263,563,164,365,764,1 الميزان التجاري ألنصاف المنتجات

21,421,619,016,121,916,6 الميزان التجاري لمواد التجهيز

104,7100,390,482,083,885,0 الميزان التجاري لمواد اإلستهالك

11,112,415,819,018,618,8العجز التجاري اإلجمالي بالنسبة للناتج الداخلي اإلجمالي (%)

5,15,05,98,68,68,6الفاتورة الطاقية بالنسبة للناتج الداخلي اإلجمالي (%)

23,425,229,841,639,842,0الفاتورة الطاقية بالنسبة للصادرات (%)

6,67,17,98,18,48,6استيراد مواد التجهيز بالنسبة للناتج الداخلي اإلجمالي (%)

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطالقاً من معطيات مكتب الصرف
(1) الوضعية عند نهاية يوليوز 2006

(2) مع احتساب واردات منطقة التبادل الحرة
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(ت)20022003200420052006

2.4- ميزان األداءات بالنسبة للناتج الداخلي اإلجمالي 

4,13,61,92,22,4رصيد الحساب الجاري

7,37,47,89,09,1مداخيل األسفار

1,0-0,6-1,4-1,8-2,0-المداخيل الصافية لإلستثمارات

9,29,49,710,410,4التحويالت الجارية الصافية

1,80,82,33,2-رصيد حساب الرأسمال و العمليات المالية

3.46811239001568629229- اإلستثمارات والقروض األجنبية (بمليون درهم)

86,397,360,589,0حصة اإلستثمارات األجنبية المياشرة (%)
34,486,3-79,5250,9-نسبة النمو (%)

البنية حسب أهم الدول  المساهمة(%)

31,412,748,571,3فرنسا

4,62,14,93,0الواليات المتحدة

5,275,93,15,4إسبانيا

58,89,243,520,3دول أخرى
البنية حسب أهم القطاعات (%)

29,879,912,48,8الصناعة

5,70,310,52,8األبناك

18,67,112,88,8العقار

46,012,764,379,6قطاعات أخرى

4.4- الدين الخارجي 

38,632,727,924,0 حجم الدين الخارجي الكلي بالنسبة للناتج الداخلي اإلجمالي

25,120,517,014,4حجم الدين الخارجي للخزينة بالنسبة للناتج الداخلي اإلجمالي

13,512,210,99,6حجم الدين المضمون بالنسبة للناتج الداخلي اإلجمالي

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطالقاً من معطيات مكتب الصرف إلى حدود 2005
         (ت)    توقعات مديـرية الدراسات و التوقعات المالية
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النقد والقروض و األسعار  -5          

2002200320042005(1)2006

1.5- النقد 

355512386340416430474757510375تطور المجمع النقدي م3 (بمليون درهم)

6955674890797158930499299النقود اإلئتمانية

159522176247196056227212247122النقود الكتابية

4309747843529185914762260التوظيفات تحت الطلب

83337873608774199094101694التوظيفات ألجل محدد

3978236268409964104249517تطور التوظيفات السائلة (بمليون درهم)

395294422608457426515799559892السيولة اإلجمالية لإلقتصاد (بمليون درهم)
6,48,77,814,014,6نسبة نمو المجمع النقدي م3 (%)

5,37,76,412,015,9النقود اإلئتمانية

10,710,511,215,915,9النقود الكتابية

8,911,010,611,811,4التوظيفات تحت الطلب

1,14,80,412,912,3-التوظيفات ألجل محدد
8,813,00,121,1-20,7نسبة نموالتوظيفات السائلة (%)

7,76,98,212,815,2نسبة نموالسيولة اإلجمالية لإلقتصاد (%)
بنية المجمع النقدي م3 (%)

19,619,419,118,819,5النقود اإلئتمانية

44,945,647,147,948,4النقود الكتابية

12,112,412,712,512,2التوظيفات تحت الطلب

23,422,621,120,919,9التوظيفات ألجل محدد

نسبة نمو مقابالت المجمع النقدي م3 (%)

8,714,813,614,919,4الموجودات الخارجية الصافية

4,15,93,610,26,9االئتمان الداخلي االجمالي

3,2-7,56,5-2,7-3,0الديون على الخزينة

4,38,76,811,19,2القروض المقدمة لإلقتصاد 
مقابل الموجودات في الحسابات على دفاتر لدى 

11,212,114,113,110,8صندوق التوفيرالوطني

6,3-2,41,2-2,5-1,4-الموارد ذات الطابع غير النقدي

5,57,94,912,09,5االئتمان الداخلي ذو الطابع النقدي
بنية مقابالت المجمع النقدي م3 (%)

31,232,934,734,935,1الموجودات الخارجية الصافية

22,720,317,416,313,3الديون على الدولة

63,663,763,161,562,0القروض المقدمة لإلقتصاد 

71,571,069,167,966,4االئتمان الداخلي ذو الطابع النقدي

50,150,948,349,747,6التوظيفات ألجل محدد بالنسبة لمجموع التوظيفات (%)

84,574,063,760,744,9الديون على الدولة بالنسبة للمداخيل العادية للدولة  (%)

56,958,659,263,862,7القروض المقدمة لإلقتصاد بالنسبة للناتج الداخلي اإلجمالي (%)

10,211,211,011,010,9الموجودات الخارجية الصافية بعدد شهور استيراد السلع اإلجمالية (%)

99,4100,7103,1112,7110,9معدل السيولة اإلجمالية لإلقتصاد (%) (2)

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطالقاً من معطيات بنك المغرب
(1) الوضعية عند نهاية يوليوز 2006

(2) السيولة الكلية لإلقتصاد ( المكونة من المجمع النقدي م3 و مجاميع التوظيفات السائلة) بالنسبة للناتج الداخلي اإلجمالي باألسعار الجارية
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النقد والقروض و األسعار (تابع 1) -5          

2002200320042005(1)2006

2.5- االدخار المالي 

بنية تدفق األصول المالية للعناصر اإلقتصادية غير المالية 

525524920756217109485اإلدخار المالي (بمليون درهم)

البنية (%)

38,046,543,938,1الموجودات السائلة

6,517,88,713,4-التوظيفات ألجل قصير

1,91,1-2,2-2,9التوظيفات ألجل متوسط

0,4-5,613,9-22,6أوراق مؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

13,122,823,113,8اإلدخار المؤسساتي

28,918,420,833,3أوراق الشركات

28,918,420,833,3أوراق حديثة اإلصدار

----أسهم الشركات المخوصصة

8,50,7-0,82,3تقويم

بنية اإلدخار المالي حسب قنوات التحصيل (%)

31,348,144,842,0األبناك

0,31,80,00,0شركات التمويل

3,20,9-0,1-7,7-البريد و الخزينة

4,112,114,95,5صندوق اإليداع و التدبير و المصالح التابعة

12,912,28,79,3مؤسسات التأمين و اإلحتياط اإلجتماعي

11,06,95,64,3بما في ذلك : شركات التأمين

1,30,91,10,9الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي

0,4-5,613,9-22,6مؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

63,568,579,157,2مجموع الوسطاء الماليين

28,918,420,833,3سوق أوراق الشركات

6,710,88,68,8تحصيل األوراق و القطع النقدية

8,50,7-0,82,3تقويم

100,0100,0100,0100,0إجمالي اإلدخار المالي

وضعية اإلدخار المالي

57,747,654,991,6اإلدخار المالي بالنسبة لإلستثمار الداخلي اإلجمالي

67,557,574,8129,6اإلدخار المالي بالنسبة لإلدخار الداخلي اإلجمالي

48,941,351,083,8اإلدخار المالي بالنسبة لإلدخار الوطني اإلجمالي

3.5- أسواق الرساميل 

87175115507206517252315325192رسملة البورصة (بمليون درهم)

16,832,578,822,254,1-نسبة النمو (%)

21,927,546,555,164,4رسملة البورصة بالنسبة للناتج الداخلي اإلجمالي (%)

المؤشر العام للبورصة

16,524,014,722,553,6-معدل تغير المازي

24,441,711,023,760,0-معدل تغير المادكس

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطالقاً من معطيات :
- بنك المغرب

- بورصة الدار البيضاء
(1) الوضعية عند نهاية يوليوز 2006
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النقد والقروض و األسعار (تابع 2) -5          

2002200320042005(1)2006

2245853695357089920959899حجم المعامالت (بمليون درهم)
850513063162443827852896السوق المركزي

64676542162443751851979األسهم
203865211036760917السندات
127863862919464609317003سوق الكثل
127863814719319609206535األسهم

مؤشرات مؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

63613669548103786475104657األصول الصافية (بمليون درهم)

سندات الدين القابلة للتداول (بمليون درهم)

3430146511791482شهادات اإليداع
7013671655835021سندات شركات التمويل

10586027112979أوراق الخزينة

4.5- األسعـــــــار

162,7164,6167,1168,7172,1الرقم اإلستداللي لتكلفة المعيشة (أساس 100 = 1989)
164,2166,4169,0169,5173,1المواد الغذائية

166,2167,6169,2170,4171,7األلبسة
165,0167,0169,8172,0173,0السكن 

139,2139,8140,6142,0143,8التجهيز المنزلي
144,1146,7149,3151,0151,8العالج الطبي

163,4163,7165,1172,6185,7النقل و المواصالت
161,5163,2165,5168,0171,0الرقم اإلستداللي لتكلفة المعيشة دون احتساب المواد الغذائية

2,81,21,51,02,9 معدل نمو الرقم اإلستداللي لتكلفة المعيشة (%)
4,31,31,60,32,3المواد الغذائية

1,60,90,90,71,0األلبسة
1,51,21,71,30,8السكن 

0,60,40,61,01,8التجهيز المنزلي
1,11,81,81,10,7العالج الطبي

0,50,10,94,510,6النقل و المواصالت
1,61,11,51,52,6الرقم اإلستداللي لتكلفة المعيشة دون احتساب المواد الغذائية

نسبة نمو الرقم اإلستداللي  لألسعار عند اإلنتاج (%) 

7,73,3-3,1-7,1- الصناعات االستخراجية
1,217,0-3,43,2- استخراج الهيدروكربور وخدمات ملحقة

1,58,012,3-11,0- استخراج واستغالل وتنمية المـنا جم المعدنية
11,00,8-3,6-6,2- صناعات استخراجية  أخرى

4,00,0-1,52,2 إنتـاج وتوزيـع الكهرباء  والغاز والماء
7,10,0-0,00,0 إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والحرارة 

3,55,10,00,0 جذب ومعالجة وتوزيع المياه
1,21,35,05,8- الصناعات التحويلية
2,51,81,60,1 صناعات غذائية

0,3-0,2-0,1-0,3 صناعة النسيج  و الجلد
4,61,59,612,3- صناعات كيماوية و شبه كيماوية 

0,21,33,13,0 صناعات ميكانيكية ومعدنية 
3,40,05,72,5-صناعات كهربائية و الكترونية

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطالقاً من معطيات :
- بنك المغرب

- بورصة الدار البيضاء
(1) الوضعية عند نهاية يوليوز 2006
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النقد والقروض و األسعار (تتمة) -5          

2002200320042005(1)2006

أسعار صرف أهم العمالت بالنسبة للدرهم (الشراء)

110,3610,7810,9910,9911,03 أورو 

111,019,558,848,848,69 دوالر أمريكي

116,4815,5916,2016,0716,04 جنيه استرليني

2002200320042005(2)2006

معدل تدخالت بنك المغرب في نهاية السنة (%)

54,254,254,254,254,25 أيام

73,253,253,253,253,25 أيام

معدالت الفائدة السنوية المطبقة على أذينات الخزينة لستة أشهرالموجهة

3,303,902,702,902,90للجمهور في نهاية السنة (%) 

معدالت الفائدة السنوية الدائنة  (%) (3)

3,594,773,293,293,49معدل الفائدة السنوية المتوسط المرجح لودائع ستة أشهر

4,115,193,483,613,62معدل الفائدة السنوية المتوسط المرجح لودائع سنة واحدة

3,883,583,383,483,54معدل الفائدة السنوية المتوسط المرجح لودائع 6 أشهر و سنة واحدة

3,422,952,352,282,57معدل الحسابات على الدفاتر

3,502,362,101,501,45معدل الحساب على دفاتر صندوق التوفير الوطني

معدالت الفائدة السنوية المدينة (%)  (3)

7,007,007,007,007,00قروض للتصدير 

7,257,257,257,257,25قروض متوسطة االجل (مقاوالت صغرى و متوسطة )

8,258,257,507,507,50قروض طويلة االجل

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية إنطالقاً من معطيات :
- بنك المغرب

- المندوبية السامية للتخطيط

(1) الوضعية عند نهاية يوليوز 2006

(2) الوضعية عند نهاية يونيو 2006
(3) أسعار الفائدة األكثر انخفاضا عند نهاية الفترة
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(1) المالية العمومية -6
م.ق.م 2007ق.م.م 2006ق.م 2003200420052006

1.6- تحمالت و موارد الخزينة (بماليين الدراهم)

101583108647121641121876128769131896المداخيل العادية (2)

95275103439114742116926126440127396المداخيل العادية دون احتساب مداخيل الخوصصة 

834168872910045898403108274111276المداخيل الجبائية

333633640243241410344823648827الضرائب المباشرة 
177831967922748209082224021640الضريبة على الدخل

145341582819328185602443025580الضريبة علـى الشركات

309277308312312330البتانتا

686888929297الضريبة الحضرية

449374597112411241140المساهمة اإلضافية

221176172383840المساهمة التحريرية

340873542038439404274163944190الضرائب غير المباشرة

182072061322857248672586728026الضريبة علـى القيمة المضافة

805288348969105521106012030في الداخل

101551177913888143151480715996عند اإلستيراد

158801480715582155601577216164الرسوم الداخلية على اإلستهـالك

534951385345555756655920على التبغ

944585099002886989859100على المنتوجات الطاقية

108611591235113411221144أخرى

106701141212409108881166310981الرسوم الجمركية

529654956369605467367278حقوق التسجيل و التمبر

149391642717272195131723516660المداخيل غير الجبائية

86311121910373145631490612160المداخيل غير الجبائية دون احتساب مداخيل الخوصصة 

503871355491783077396913احتكارات و استغالالت

184169194272272277أمالك مخزنية

340939154688646168954970مداخيل أخرى

630852086899495023294500الخوصصة

322834913911396032603960مداخيل الحسابات الخاصة

190818812188181011101810صندوق دعم األسعار

132016101723215021502150الصندوق الخاصوصي للطرق

118203126501146823138981143320149993مجموع النفقات

98385105098126739117521121860125770النفقات العادية

761457961398151889429087396134السلع و الخدمات

532255655962020595696150062781األجور

229202305436131293732937333353سلع و خدمات أخرى

173511758617319187691895719536الدين العمومي

141691505914930160001618816783الداخلي

318225272389276927692753الخارجي

488978991126998101203010100الموازنة 

199322122124181011101810بما في ذلك صندوق دعم األسعار

5098435569096126-31983549الرصيد العادي

194427374926100010002000رصيد الحسابات الخاصة

198182140320084214602146024223نفقات اإلستثمار

118315871948215021502150بما في ذلك الصندوق الخاصوصي للطرق

16097-13551-16105-20256-15118-14676-رصيد الميزانية العامة
المصادر :  وزارة المالية و الخوصصة

(1) دون احتساب حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة و مع احتساب مداخيل و نفقات الحسابات الخاصة للخزينة
ق.م. قانون المالية

ق.م.م قانون المالية المحين
م.ق.م مشروع قانون المالية 
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(1)( 1 (تابع المالية العمومية -6

م.ق.م 2007ق.م.م 2006ق.م 2003200420052006

2.6- مؤشرات المالية العمومية

101583108647121641121876128769131896المداخيل العادية (بماليين الدراهم)
البنية (%)

82,181,782,680,784,184,4المداخيل الجبائية

32,833,535,533,737,537,0الضرائب المباشرة 
17,518,118,717,217,316,4الضريبة على الدخل

14,314,615,915,219,019,4الضريبة علـى الشركات

0,30,30,30,30,20,3البتانتا

0,10,10,10,10,10,1الضريبة الحضرية

0,40,30,50,90,90,9المساهمة اإلضافية

0,20,20,10,00,00,0المساهمة التحريرية

33,632,631,633,232,333,5الضرائب غير المباشرة

17,919,018,820,420,121,2الضريبة علـى القيمة المضافة

7,98,17,48,78,69,1في الداخل

10,010,811,411,711,512,1عند اإلستيراد

15,613,612,812,812,212,3الرسوم الداخلية على اإلستهـالك

5,34,74,44,64,44,5على التبغ

9,37,87,47,37,06,9على المنتوجات الطاقية

1,11,11,00,90,90,9أخرى

10,510,510,28,99,18,3الرسوم الجمركية

5,25,15,25,05,25,5حقوق التسجيل و التمبر

14,715,114,216,013,412,6المداخيل غير الجبائية

8,510,38,511,911,69,2المداخيل غير الجبائية دون احتساب مداخيل الخوصصة 

5,06,64,56,46,05,2احتكارات و استغالالت

0,20,20,20,20,20,2أمالك مخزنية

3,43,63,95,35,43,8مداخيل أخرى

6,24,85,74,11,83,4الخوصصة

118203126501146823138981143320149993مجموع النفقات (بماليين الدراهم)
البنية (%)

64,462,966,864,063,464,1السلع و الخدمات

45,044,742,242,942,941,9األجور

19,418,224,621,120,522,2سلع و خدمات أخرى

14,713,911,813,513,213,0الدين العمومي

12,011,910,211,511,311,2الداخلي

2,72,01,62,01,91,8الخارجي

4,16,27,77,18,46,7الموازنة 

1,71,71,41,30,81,2بما في ذلك صندوق دعم األسعار

16,816,913,715,415,016,1نفقات اإلستثمار

1,01,31,31,51,51,4بما في ذلك الصندوق الخاصوصي للطرق

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية
(1) دون احتساب حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة و مع احتساب مداخيل و نفقات الحسابات الخاصة للخزينة
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(1)( 2 (تابع المالية العمومية -6

م.ق.م 2007ق.م.م 2006ق.م 2003200420052006
3.6- مؤشرات المالية العمومية (بالنسبة للناتج الداخلي اإلجمالي)

24,224,526,624,625,524,8المداخيل العادية

22,723,325,123,625,123,9المداخيل العادية دون احتساب مداخيل الخوصصة 

19,920,022,019,921,520,9المداخيل الجبائية

8,08,29,48,39,69,2الضرائب المباشرة 
4,24,45,04,24,44,1الضريبة على الدخل

3,53,64,23,74,84,8الضريبة علـى الشركات

0,10,10,10,10,10,1البتانتا

0,10,10,10,20,20,2العالوات

8,18,08,48,28,38,3الضرائب غير المباشرة

4,34,65,05,05,15,3الضريبة علـى القيمة المضافة

1,92,02,02,12,22,4في الداخل

2,42,73,02,93,03,2عند اإلستيراد

3,83,33,43,13,13,0الرسوم الداخلية على اإلستهـالك

1,31,21,21,11,11,1على التبغ

2,31,92,01,81,81,7على المنتوجات الطاقية

0,30,30,30,20,20,2أخرى

2,52,62,72,22,32,1الرسوم الجمركية

1,31,21,41,21,31,4حقوق التسجيل و التمبر

3,63,73,83,93,43,1المداخيل غير الجبائية

2,12,52,32,93,02,3المداخيل غير الجبائية دون احتساب مداخيل الخوصصة 

1,21,61,21,61,51,3احتكارات و استغالالت

0,00,00,00,10,10,1أمالك مخزنية

0,80,91,01,31,41,0مداخيل أخرى

1,51,21,51,00,50,8الخوصصة

28,228,532,128,028,428,2مجموع النفقات

18,217,921,417,918,018,0السلع و الخدمات

12,712,713,612,012,211,8األجور

5,55,27,95,95,86,3سلع و خدمات أخرى

4,14,03,83,83,83,7الدين العمومي

3,43,43,33,23,23,2الداخلي

0,80,60,50,60,50,5الخارجي

1,21,82,52,02,41,9الموازنة

4,74,84,44,34,34,5نفقات اإلستثمار

1,10,91,41,2-0,80,8الرصيد العادي

0,60,51,10,6-0,60,6الرصيد األولي

3,0-2,7-3,2-4,4-3,4-3,5-رصيد الميزانية العامة
21,722,024,122,023,723,1الضغط الضريبي(2)

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية
- المندوبية السامية للتخطيط بالنسبة للناتج الداخلي اإلجمالي

(1) دون احتساب حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة و مع احتساب مداخيل و نفقات الحسابات الخاصة للخزينة

(2) المداخيل الجبائية (مع احتساب حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة) بالنسبة للناتج الداخلي اإلجمالي
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المالية العمومية  (تتمة)  -6

200020012002200320042005

4.6116359143075169917197100214825251518- سندات الخزينة  بالمزايدة الغير البنكية  (بماليين الدراهم)

7401887565113258129942149865181908الغير بنكية

423415551156659671586496069610البنكية

5.6- المديونية العمومية (%)

21,216,719,017,116,214,2خدمة الدين العمومي بالنسبة للمداخيل العادية

14,011,514,413,913,912,3   خدمة الدين الداخلي بالنسبة للمداخيل العادية

7,25,34,63,12,32,0   خدمة الدين الخارجي بالنسبة للمداخيل العادية

18,416,315,614,713,911,8خدمة الدين العمومي بالنسبة  لمجموع النفقات العمومية

3,43,43,94,12,52,3اهتالك القروض الخارجية  بالنسبة للناتج الداخلي اإلجمالي

20,917,121,720,012,510,8عبء الدين الخارجي  بالنسبة للمداخيل العادية

5,25,05,04,93,12,9عبء الدين الخارجي  بالنسبة للناتج الداخلي اإلجمالي

75,974,971,469,266,371,6معدل المديونية للخزينة

42,245,948,250,450,556,5   مخزون الدين الداخلي بالنسبة للناتج الداخلي اإلجمالي

33,729,023,318,815,915,1   مخزون الدين الخارجي بالنسبة للناتج الداخلي اإلجمالي

ق.م 20012002200320042005س 2 2000

6.6- إصدارات الخزينة العامة للمملكة : 

117322637618753172942001619182نفقات اإلستثمار (بمليون درهـــم)

4,2-7,815,7-28,9---نسبة النمو (%)

البنية حسب أهم الوزارات (%)

24,750,726,833,134,423,1المالية و الخوصصة

12,19,113,77,16,911,1النجهــيز، التكوين المــهني ، و تكوين األطــر

8,17,412,910,59,58,9الفالحة و الصيد البحري

--12,57,710,511,4الدفاع الوطني

7,07,611,111,49,09,2التربية الوطنية و التعليم العالي

4,03,64,92,83,54,5الداخلية

3,52,83,84,45,16,1الصحة العمومية

--0,90,80,91,0القصر الملكي و المصالح التابعة له

0,60,51,20,80,81,6العــــــــد ل

0,50,30,40,30,20,3الشؤون الخارجية و التعاون

26,09,313,717,230,435,3الوزارات األخرى ( بما في ذلك الميزانيات الملحقة)

2842474587686847745978036102217نفقات التسيير (بمليون درهـــم)

7,912,80,731,0---نسبة النمو (%)

البنية حسب أهم الوزارات (%)

21,018,414,414,014,624,7المالية و الخوصصة

1,11,01,11,01,00,8النجهــيز، التكوين المــهني ، و تكوين األطــر

2,72,62,82,73,02,0الفالحة و الصيد البحري

--22,819,520,819,9الدفاع الوطني

19,030,731,134,232,528,7التربية الوطنية و التعليم العالي

9,98,69,79,79,68,6الداخلية

6,95,45,65,85,74,9الصحة العمومية

--3,53,42,72,7القصر الملكي و المصالح التابعة له

2,62,22,22,22,52,1العــــــــد ل

2,31,61,81,31,61,5الشؤون الخارجية و التعاون

8,26,87,96,629,226,7الوزارات األخرى ( بما في ذلك الميزانيات الملحقة)

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات و التوقعات المالية
- المندوبية السامية للتخطيط بالنسبة للناتج الداخلي اإلجمالي
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7- المؤشرات اإلجتماعية

20012002200320042005(1)2006

1.7- الديمغرافيا

288332918529520298923099131442الساكنة (باأللف) (*)

54,554,855,055,158,759,4   معدل التمدن (%)

50,350,250,250,250,250,2معدل األنوثة  (%)

البنية حسب فئات السن (%)(*)

على المستوى الوطني

31,630,930,229,628,928,3   14-0  سنة

21,321,221,121,020,720,5   15- 24 سنة

39,840,441,041,842,643,4   25- 59 سنة

7,47,57,67,77,87,8   60 سنة فما فوق

على المستوى الحضري 

27,627,126,626,125,625,2   14-0  سنة

20,220,019,719,419,118,8   15- 24 سنة

45,045,646,246,847,548,1   25- 59 سنة

7,37,47,67,77,87,9   60 سنة فما فوق
5354549756345665عدد األسر (1)

64,064,965,860,7الحضري

5,45,45,35,2متوسط عدد أفراد األسر

4,84,74,74,8الحضري

6,76,76,76,0القروي

197719821990199419982004

5,915,524,043,283,002,50معدل الخصوبة

4,384,282,542,562,302,10الحضري

6,906,595,544,254,003,10القروي

99/0000/0101/0202/0303/0404/05
22,421,921,521,020,420,1المعدل الخام للوالدات (بالنسبة لأللف)

20,119,819,519,218,818,6الحضري
25,224,624,023,322,621,8القروي

6,15,95,85,65,55,5المعدل الخام للوفيات (بالنسبة لأللف)
16,316,015,715,414,914,6المعدل الخام للتزايد الديمغرافي (بالنسبة لأللف)

2.7- التربية و التكوين
79,184,689,991,992,092,5المعدل الصافي للتمدرس (%) (2)

69,576,783,887,087,888,9القروي 
62,170,478,682,283,184,2االناث

817054764200746606709988684783688980عدد تالميذ التعليم األولي (4)
33,28,89,110,111,612,2بما في ذلك التعليم العصري (%)

عدد التالميذ ( باآللف)
466182748853435125000522073752314965254352التعليم األساسي

96,096,095,895,495,294,3نسبة القطاع العام (%) 
471557481168515000559414603321633409التعليم الثانوي

93,394,094,194,995,194,7نسبة القطاع العام (%) 
273205285565288319298669297321306741التعليم العالي

تطور عدد األطر التعليمية  في القطاع العام
173431181007186302189211191020191480التعليم األساسي
323563282233300338753452835675التعليم الثانوي

970197349773100641041310640التعليم العالي (الهيئة المداومة)
المصادر :  - وزارة التربية الوطنية و الشباب
- المندوبية السامية للتخطيط

(*) المعطيات الخاصة ببنية الساكنة صادرة عن إسقاطات مركز الدراسات و األبحاث الديمغرافية لسنة 1997
(1)  دون احتساب الرحل

(2) يهم األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 11 سنة انطالقا من الموسم 2000/2001 
(3) إسقاطات مركز الدراسات و األبحاث الديمغرافية

(4) دون احتساب تالميذ البعثة الفرنسية
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7- المؤشرات اإلجتماعية (تابع1)

99/0000/0101/0202/0303/0404/05

149551502712133711580365329عدد األساتذة في التكوين البيداغوجي
84,887,583,771,648,350,9نسبة المعلمين (%)

11,28,510,721,730,923,2نسبة أساتذة السلك األول (%)
2,22,33,65,016,715,4نسبة أساتذة السلك الثاني (%)
1,81,82,01,74,110,5نسبة األساتذة المبرزين (%)

756787547874467750647291875478تطور أعداد المتدربين حسب مستوى التكوين المهني (1)
18,712,717,216,311,912,7التخصص (%)

46,050,246,847,650,950,2التأهيل (%)
35,337,036,036,037,337,0التقني (%)

19711982199419982004
75,065,054,948,343,0معدل األمية ( بـ %) (4)

54,044,036,933,729,4الحضري 
87,081,775,466,960,5القروي

ق.م 2005ق.م 2001200220032004
2286821353264752539829314تطور ميزانية التسيير لوزارة التربية الوطنية (بمليون درهم) (2)

30,731,134,232,528,7نسبتها في الميزانية العامة للدولة (%)
20142077197318111763تطور ميزانية اإلستثمار لوزارة التربية الوطنية (بمليون درهم) (2)

7,611,111,49,09,2نسبتها في الميزانية العامة للدولة (%)
2488223430284482720931077تطور ميزانية ااإلجمالية لوزارة التربية الوطنية (بمليون درهم) (2)

24,626,830,027,725,6نسبتها في الميزانية العامة للدولة (%)

3.7- التشغيل و األجور

20012002200320042005(3) 2006
1.3.7- نشاط الساكنة، التشغيل و البطالة (15 سنة فما فوق)

102301037910902110141114011408عدد السكان النشيطين ( باآللف)
543355585816555456225655الحضريون 
479748215086546155185753القرويون

البنية حسب فئات السن (%)

على المستوى الوطني

1525,825,225,125,124,1- 24 سنة
2551,551,951,851,652,2- 44 سنة
4516,816,917,317,517,9 - 59 سنة

على المستوى الحضري 

1520,119,318,718,417,7- 24 سنة
2559,159,459,359,459,6- 44 سنة
4517,217,618,318,719,2 - 59 سنة

معدل النشاط  ( بـ %) 

51,350,752,452,652,152,3المعدل الوطني
77,977,377,777,576,977,5ذكور
25,524,927,728,427,927,8إناث

46,045,445,945,845,244,2المعدل الحضري 
73,572,772,672,571,872,4ذكور
20,019,820,920,820,418,0إناث

58,958,561,062,061,763,9المعدل القروي
84,284,084,384,183,584,3ذكور
33,532,737,339,339,042,4إناث

المصادر :  - وزارة المالية و الخوصصة
- المندوبية السامية للتخطيط

(1) تهم القطاع العمومي
(2) تهم نفقات وزارة التربية الوطنية و وزارة التعليم العالي 

(3) الوضعية عند نهاية الثالثي الثاني 2006
(4)المصدر : اإلحصاء العام للسكان و السكنى بالنسبة لسنة 1971، 1982، 1994، 2004  و البحث الوطني حول مستوى معيشة األسر بالنسبة لسنة 1998
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7- المؤشرات اإلجتماعية (تابع2)

200120022003200420052006(1)

8955917696039822991310529عدد السكان النشيطين المشتغلين ( باآللف)

437245414691453345934917الحضريون 

458346354912528953205612القرويون

البنية حسب فئات السن (%)

على المستوى الوطني

1523,923,523,723,822,8- 24 سنة

2550,851,250,850,651,1- 44 سنة

4518,618,619,019,019,5 - 59 سنة

على المستوى الحضري 

1516,115,515,215,114,6- 24 سنة

2558,959,258,758,758,7- 44 سنة

4520,520,821,621,922,5 - 59 سنة

على المستوى القروي

1531,431,331,731,329,9- 24 سنة

2543,043,343,343,744,5- 44 سنة

4516,916,516,616,617,0 - 59 سنة

بنية السكان الحضريين النشيطين المشتغلين حسب قطاعات اإلنتاج (%) (2)

4,94,95,05,45,2الفالحة و الغابات و الصيد البحري

22,722,922,522,522,3الصناعة

9,510,410,610,110,0البناء و األشغال العمومية

23,422,823,823,624,0التجارة بالجملة و بالتقسيط

6,16,06,66,47,0النـــقل، التخزين و المواصالت

36,635,935,835,134,4الخدمات و اإلدارة العمومية

10,39,99,59,2اإلدارة  العمومية

0,10,10,10,10,1أنشطة غير مصنفة

12751203129911931226879عدد السكان النشيطين العاطلين ( باآللف) (2)

10611017112510211029738الحضريون 

214186174172198141القرويون

25,327,029,028,628,424,9معدل أنوثة السكان النشيطين العاطلين (2)

28,429,731,331,131,627,7في الوسط الحضري 

10,311,914,013,812,010,3في الوسط القروي

معدل البطالة حسب الجنس (%) (2)

12,511,611,410,811,07,7المعدل الوطني

12,511,311,110,610,87,9ذكور

12,512,512,211,411,67,2إناث

19,518,319,318,418,313,0المعدل الحضري 

18,016,617,416,616,312,0ذكور

24,724,225,824,324,817,1إناث

4,53,93,43,23,62,5المعدل القروي

5,64,74,23,94,63,3ذكور

1,61,71,61,41,40,8إناث

المصادر :  - المندوبية السامية للتخطيط
(1) الوضعية عند نهاية الثالثي الثاني 2006
(2) دون احتساب فئة األعمار أقل من 15 سنة
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7- المؤشرات اإلجتماعية (تابع 3)

200120022003200420052006(1)

معدل البطالة بالوسط الحضري حسب فئات السن (%) 

1535,534,234,533,232,726,8- 24 سنة

2519,718,619,018,218,714,0- 44 سنة

(2)454,13,24,24,33,62,2 سنة فما فوق

معدل البطالة بالوسط القروي حسب فئات السن (%) 

157,26,25,55,05,74,2- 24 سنة

254,33,53,12,93,52,2- 44 سنة

(2)451,51,51,21,00,70,9 - 59 سنة 

معدل البطالة بالوسط الحضري حسب الشهادة المحصل عليها

11,810,411,310,510,07,8بدون شهادة

27,125,326,124,724,9مستوى متوسط 

26,326,227,027,126,8مستوى  عالي

26,825,626,525,625,617,7حاصل على شهادة

معدل البطالة بالوسط القروي حسب الشهادة المحصل عليها

3,02,62,22,02,51,5بدون شهادة

15,813,611,810,710,28,3حاصل على شهادة

4.7200020012002200320042005-الصحة

22882226209118101782عدد السكان لكل طبيب ( في القطاعين العمومي و الخاص)

1255712285121351201011909عدد السكان لكل مؤسسة للعالج الطبي الضروري

45474579444542144411مجموع أيام التطبيب (باآلالف)

108810931098112311151165عدد السكان لكل ممرض 

22672347240524582510تطور عدد مؤسسات العالج الطبي الضروري

69,770,070,370,570,8أمل الحياة عند الوالدة (بالسنوات)

67,868,068,268,568,7ذكور

71,872,172,472,773,0إناث

19871992199519972003

35,941,550,358,463,0نسبة استعمال وسائل منع الحمل (%) (3)

51,954,464,265,865,5الحضري 

24,631,539,251,759,7القروي

19601971198519942004

5.7- مستوى المعيشة  والتجهيزات األ ساسية

55,742,721,116,514,2نسبة السكان تحت عتبة الفقر (%) 

43,838,313,810,47,9الحضري 

60,044,726,723,022,0القروي

19711985199119982001

عشريات اإلنفاق الكلي لكل أسرة (4)

101,21,92,12,62,6% من األسر األكثر غنى

1036,530,529,228,832,1% من األسر األكثر فقرا

30,412,213,911,112,3الفرق بين العشريين

المصادر :  - المندوبية السامية للتخطيط
(1) الوضعية عند نهاية الثالثي الثاني 2006

(2)45 سنة فما فوق
(3)المصدر : البحث الوطني حول استهالك و نفقات األسر 1984/1985 بالنسبة لسنة 1985، اإلحصاء العام للسكان و السكنى بالنسبة لسنوات 1960، و 1971، و 1994، و 2004

(4)المصدر : اإلحصاء العام للسكان و السكنى بالنسبة لسنة 1971، والبحث الوطني حول استهالك و نفقات األسر 1984/1985 بالنسبة لسنة 1985،
 و البحث الوطني حول مستوى معيشة األسر بالنسبة لسنوات 1991 ، و 1998 ، و 2001 
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المؤشرات اإلجتماعية (تتمة) -7

197019851990/911998/991999/002001/02

51,155,970,3الدور المزودة بالكهرباء (%) (1)

88,786,192,190,0الحضري 

11,915,635,143,4القروي

19951996199820002001مصادر تزويد الماء (%)

الحضري 

78,177,780,381,783,0شبكة الماء الشروب

11,011,411,111,311,4نافورات المياه

5,15,64,63,52,7المنابع الطبيعية

5,85,34,03,52,9مصادر أخرى

القروي

4,03,85,57,819,8شبكة الماء الشروب

7,07,56,19,19,5نافورات المياه

80,682,982,375,970,2المنابع الطبيعية

8,45,86,17,210,0مصادر أخرى

200020012002200320042005

43,047,850,062,060,070,0نسبة الساكنة القروية المستفيدة من الماء الصالح للشرب (2)

200020012002200320042005برنامج كهربة العالم القروي

45,050,055,062,072,081,0نسبة كهربة القرى (%)

15311312199011771420عدد المنخرطين

171517601956132351720822632عدد القرى

المصادر :  - المندوبية السامية للتخطيط
- وزارة الصحة العمومية

(1)المصدر : اإلحصاء العام للسكان و السكنى بالنسبة لسنة 2004  و البحث الوطني حول مستوى معيشة األسر بالنسبة لسنوات 1991 ، و 1998 ، و 2001 
(PAGER) (2) برنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب
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