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 مقدمـــة عامـــة

 1

 
 

 عامـــة مقدمـــة
 

 

 

فقد . في سياق عالمي وإقليمي مضطرب ومطبوع بعدة تحديات 2013يندرج إعداد مشروع قانون المالية لسنة 
، 2011، بعد أن سجل تراجعا ملحوظا خالل سنة 2012تضرر النشاط االقتصادي العالمي بشكل كبير خالل سنة 

تراجع اآلثار األولية لألزمة، فإن فرغم . حيث تبين أن الخروج من األزمة أصبح أكثر تعقيدا مما كان متوقعا
االقتصاد العالمي ال زال يواجه مخاطر ال يستهان بها، من ضمنها على الخصوص أزمة الديون السيادية في 

  .أوروبا وتقلب أسعار المواد األولية، مما يولد مخاوف جديدة بخصوص آفاق النمو واالنتعاش االقتصادي

مطبوعا بالتقلبات الناجمة عن االنتقال السياسي ذي األفق الديمقراطي الذي وعلى الصعيد اإلقليمي، يبقى السياق 
تعرفه بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى الصعوبات التي تواجه بعض بلدان المنطقة للحفاظ على 

لذا، .  1لنساءتوازناتها الماكرواقتصادية، موازاة مع استمرار ارتفاع معدل البطالة خاصة في صفوف الشباب وا
أصبح لزاما على هذه المنطقة إعادة التفكير في نماذجها التنموية وإطالق برامج استعجالية لتحقيق نمو مستدام 

  .ومندمج يستجيب للمطالب االجتماعية المتمثلة في اإلنصاف والتضامن والشفافية

ي التي توجت بموافقة الشعب وفي خضم هذه التحوالت، تمكن المغرب من إنجاح عملية االنتقال الديمقراط
، وهو مكسب أساسي يلقي بأضواء جديدة على التحديات التي 2011المغربي على دستور جديد في فاتح يوليوز 

  .الزالت تواجه البالد

، في جزءه األول، استقراء التطورات 2013واعتبارا لهذه المعطيات، يحاول التقرير االقتصادي والمالي لسنة 
حيط الدولي واإلقليمي، وذلك من أجل رصد الرهانات الملحة، والتحديات األكثر أهمية في خضم التي يعرفها الم

التحوالت الهيكلية التي تعرفها األنظمة اإلنتاجية الجهوية والدولية والتي توفر في نفس الوقت فرصا جديدة يتوجب 
  . استغاللها لصالح االقتصاد الوطني

رير لتحليل أسس النموذج التنموي المغربي لتقييم مكتسباته، من حيث القدرة وسيخصص الجزء الثاني من هذا التق
على الصمود، وتحقيق النمو االقتصادي ومواجهة الصعاب سعيا نحو تصحيح االختالالت الهيكلية لالقتصاد 

  .الوطني التي قد تعرقل مسيرة النمو التي تميز بها المغرب خالل العشرية األخيرة

في االستفادة من ثمار اإلصالحات الديمقراطية ومن المكتسبات االقتصادية واالجتماعية التي ولقد نجح المغرب 
واكبتها وطبعت نموذجه التنموي المرتكز على تعزيز النمو الذاتي بفضل دعم االستثمار العمومي وتحسين القدرة 

االستراتيجيات القطاعية واعتماد   الشرائية للمواطنين، ومواصلة مسار تنويع النسيج االقتصادي عن طريق مواكبة
  .مقاربة تشاركية وشفافة بما يوفر رؤية واضحة للفاعلين االقتصاديين

ذلك أن استمرار األزمة . وبالمقابل، أصبح التفاقم المستمر للعجز التجاري يشكل أهم االنشغاالت المطروحة
قت الذي تواصل فيه الواردات منحى االقتصادية العالمية قد بين بالملموس ضعف عرضنا التصديري في الو

تصاعديا عمق من عجز ميزان األداءات وأثر سلبا على احتياطي العملة وعلى مستوى االدخار وإمكانيات تمويل 
  . االستثمار 

ووعيا منها بهذه التحديات، التزمت الحكومة في تصريحها بدعم وتجديد نموذج التنمية االقتصادية في أفق  
ذجا تنمويا قويا، متنوع الروافد قطاعيا ومجاليا، وتنافسيا ومنتجا للثروات ولفرص العمل تطويره ليصبح نمو

  .الالئق، بما يضمن توزيعا منصفا لثمار النمو
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وتأتي أهمية اإلنصاف في توزيع ثمار النمو من كونها ال تشكل فقط مسألة مبدئية بالتزام العدالة االجتماعية بل 
لذلك سيعرج الجزء الثاني من هذا التقرير على . يا في االنتعاش االقتصادي المأمولأيضا ألنها ستلعب دورا محور

تطور المؤشرات األساسية للتنمية البشرية في عالقتها باألداء االقتصادي المحصل، إلظهار مدى التقدم المسجل 
والصحة والرعاية  وتقييم العجز الحاصل في المجال االجتماعي خاصة في ميادين الشغل والتربية والتكوين

  .االجتماعية

وبهدف الرقي بالتنمية إلى المستوى المطلوب وتحقيق نمو قوي ومستدام، أصبح من الالزم تعبئة التمويالت الكافية 
ومن هذا المنطلق، سيخصص الجزء الثالث من التقرير . لالقتصاد الوطني في إطار ماكرواقتصادي سليم ومتوازن

التي طبعت العشرية األخيرة موازاة مع االهتمام بتقييم آثار اإلصالحات التي همت  لدراسة التطورات والتحوالت
وسيشكل ذلك مدخال يؤطر المنطق الذي ارتكزت عليه صياغة مشروع قانون المالية لسنة . المالية العمومية

  .  ، بأولوياته ومحاوره اإلصالحية واإلجراءات المترتبة عن هذه األولويات2013

هانات التنمية المستدامة، بما تعنيه من استفادة مواطنينا من ثمارها، سيظل مرتبطا بقدرة الفاعلين على إن تحقيق ر
استكمال اإلصالحات التي انطلقت من جهة وتلك التي يستدعيها بإلحاح تفعيل مقتضيات الدستور الجديد سعيا نحو 

روط الكفيلة بشحذ المساهمة المواطنة عصرنة الترسانة المؤسساتية للبالد وتحسين حكامتها وتوفير الش
  .والديمقراطية لكافة شرائح الشعب المغربي
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 المغرب في محيطه الدولي والجهوي:الجزء األول 
 

في أزمة  2011دخلت منطقة األورو سنة فقد  .ةطويللفترة  ،2010الذي بدأ سنة  ،انتعاش االقتصاد العالمي صمدلم ي
إلى  2010سنة  %5,1معدل النمو العالمي من وانخفض  .االقتصاد العالمي تراجع مما تسبب في  ،الديون السيادية

، نتيجة آثار أزمة الديون في منطقة األورو وزلزال اليابان وارتفاع أسعار النفط، فضال عن تشديد 2011سنة  3,8%
  .في البلدان الناشئة السياسات النقدية

المشاكل المالية  ضغط، تحت %3,3ليصل إلى نسبة  2012االقتصاد العالمي سنة نمو ويتوقع أن يستمر تراجع 
المؤشرات  من خالل تدنيذلك يتبين و .المستمرة في أوروبا ونمو اقتصاديات البلدان الناشئة بشكل أقل من المتوقع

كما ساهم انخفاض . لواليات المتحدة، وأيضا في كل من الصين والهند والبرازيلاالقتصادية الرئيسية في أوروبا وفي ا
رؤوس وتراجع تحويالت  يالسياحنشاط القطاع أسعار المواد األولية وانخفاض  رتفاعالمبادالت التجارية الدولية وا

  .ميزان األداءاتتدهور  فيفي العديد من البلدان النامية األموال 

دوالر، مما المقابل  ت العملة األوروبيةاالقتصادية المتدهورة التي تعيشها منطقة األورو، تراجع وفي ظل هذه الظرفية
 امعامالته خاصة وأنللنفط  ةالمستورد وكذا البلدانأدى إلى تدهور الحسابات الخارجية للبلدان الشريكة لمنطقة األورو 

  .تتم بالدوالر

مما يدعو إلى  ،يث ظهرت الهشاشة الهيكلية لتجارته الخارجية بجالء، حاتولم يسلم المغرب من آثار هذه االضطراب
اتفاقيات التبادل الحر مجموعة من  وقد تم إبرام. التعجيل باتخاذ التدابير الالزمة لتعزيز االقتصاد الموجه نحو التصدير

الواليات المتحدة وربية، الدول العوالرابطة األوروبية للتجارة الحرة، ومع أهم شركائنا مثل االتحاد األوروبي، 
تهدف إلى تطوير صادراتنا من خالل تحسين اندماج القطاعات  متدرجةفي إطار إستراتيجية وذلك تركيا  ثماألمريكية 

الزال  ع ذلك،وم. المدخالت ومواكبة برامج االستثمار الكبرىب مع توفير شروط جيدة للتزوداألسواق  اإلنتاجية وتنويع
فاتورة ثقل التجاري المغربي يسجل عجزا كبيرا تجاه شركائنا، جراء ارتفاع  الواردات الناجم باألساس عن  الميزان

، في حين لم تستطع صادراتنا تقليص هذا وسلع التجهيزالطاقة وحاجة االقتصاد الوطني المتزايدة للمدخالت الصناعية 
  .  المستوى المطلوبالعجز، وظلت دون مستوى 

من خالل استمرار اندماجه في  وذلك ،طبقا إلستراتيجيته التنموية بمسلسله التنموي متمسكاظل المغرب ذلك، يرغم و
االقتصاد العالمي، وتصميمه على استكمال مسلسل اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية من جهة، وإصراره على 

 2011الديمقراطية بحصوله سنة  وقد توجت جهود المغرب في مجال .أخرى جهةالديمقراطي من  مسلسلتوطيد ال
ويفتح هذا الوضع آفاقا جديدة أمام . لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا" الشريك من أجل الديمقراطية"على وضع 

المغرب لتعزيز وتحديث منظومته القانونية والمؤسساتية، بهدف تعزيز التقارب مع المكتسبات األوروبية وتقوية 
 .وروبيةاالندماج في السوق األ

 ااستراتيجي مدخاليمثل استكمال بناء االتحاد المغاربي  ،وأمام التحديات التي تفرضها المتغيرات اإلقليمية والدولية
االتحاد لبلدان  إمكانيات النمو والرفع من القدرة االستقطابية والتنافسية لتقوية  الندماج اإلقليمي كرافد أساسي لتعزيز ا

   .وخلق مزيد من فرص الشغل

هذا االتحاد  جعل بهدف، يتوجب على األمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط أن تلعب دورا رياديا وفي نفس السياق
كما ذكر بذلك خطاب صاحب ، "لتحقيق االزدهار المشترك بضفتي البحر األبيض المتوسط وقوة دافعة احفزإطارا م"

 .2012يوليوز 30الجاللة بتاريخ 

ستراتيجي في دينامية العالقات بين الشمال والجنوب، عزز المغرب تموقعه في أسواق دول إفريقيا واستكماال لدوره اإل
 .جنوب الصحراء

وإجماال، فإن تسريع اإلصالحات الهيكلية والقطاعية ومواجهة التحديات المطروحة، بالنظر لضعف العرض التصديري 
  .ح أولوية ملحة بالنسبة لالقتصاد الوطنيالوطني وما نتج عنه من هشاشة لحساباتنا الخارجية، أصب
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 استمرار يعيقها 2013 أفق في اقتصادي انتعاش وتوقعات 2012 سنة معتدل عالمي نمو .1
  والمالية االقتصادية االختالالت

واآلثار االقتصادية والمالية ، نتيجة استمرار االختالالت 2012خالل سنة  راجعهالنمو االقتصادي العالمي ت واصل
ارتفاع أسعار السلع األساسية وتشديد السياسة االقتصادية باإلضافة إلى  ،المترتبة عن أزمة الديون في منطقة األورو

  . في األسواق الناشئة خالل السنة الماضية

تظل مهددة بتفاقم األزمة في  اآلفاقهذه  غير أن، 2013سنة  انتعاشا االقتصادي العالميالنمو  ومن المتوقع أن يعرف
االقتصاد  على نمو ضافيةكما يشكل التشدد المالي المفرط في البلدان المتقدمة أحد المخاطر السلبية اإل. نطقة األوروم

عدم استقرار األسواق العالمية للسندات والعمالت بسبب  ى ذلكينضاف إلو .خاصة في الواليات المتحدة العالمي،
لنشاط االقتصادي في الصين كذلك احتمال تراجع ا، ويات المتحدةية في اليابان والوالتوازن المالية العموم اختالل

 .وغيرها من الدول الناشئة

   العالمي النمو على وتأثيرها األوروبي االقتصاد هشاشة  .1.1
، أن يسجل النمو 2حسب صندوق النقد الدوليحيث يتوقع،  ،2012سنة  ستمر االقتصاد العالمي في التباطؤ خاللا

ومع ذلك، ستظل معدالت النمو متباينة بين . 2010سنة  %5,1و 2011سنة  %3,8ابل مق %3,3 نسبة العالمي
هذا  إال أن. نفس المصدرحسب  ،2013سنة % 3,6ويتوقع أن يسجل النمو االقتصادي العالمي . البلدان والمناطق

 .بمخاطر سلبية مرتفعة اهشا وغير متوازن ومهدد كونسيالنمو 

  واالجتماعية المالية األزمة تفاقم مع األورو منطقة في الوضع تدهور .1.1.1

االقتصادية لمنطقة األورو بشكل حاد خالل الفترة الماضية نتيجة تفاقم أزمة الديون السيادية وتأثيرها  اآلفاقتدهورت 
 2011سنة  %1,4بعد  2012سنة  %0,4ومن المتوقع أن يتراجع الناتج الداخلي الخام بنسبة . على الثقة االقتصادية

 تأثر النشاطوقد . وفقا لتوقعات صندوق النقد الدوليوذلك ، 2013سنة  %0,2إلى  طفيفيرتفع بشكل قبل أن 
في منطقة األورو جراء آثار التقشف المالي وارتفاع معدالت البطالة وتقليص هامش الديون المخصصة  االقتصادي

كألمانيا وفرنسا، على نمو إيجابي،  بعض دول وسط منطقة األورو، فقد حافظتورغم هذه الوضعية، . للقطاع الخاص
إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، (في حين دخلت دول أخرى في المنطقة في أزمة اقتصادية، خاصة دول جنوب أوروبا 

   ).اليونان

وتعزيز  SFF /ESM(3(تقوية موارد منطقة األورو إلى  على الخصوص ةدفاهالسلسلة من التدابير  قد تم اتخاذو
. شغلوالام بإصالحات هيكلية ألسواق السلع ، فضال عن االلتزالبنكي لي وخلق آلية موحدة لمراقبة القطاعاالنضباط الما

ستثنائية لفائدة األبناك، في ع التدابير االيلسياسة البنك المركزي األوروبي، مقرونة بتوس اإلضافيةكما ستساهم المرونة 
باإلضافة إلى ذلك، أوصى صندوق النقد . ة في منطقة األورويوالسياد البنكيةالنمو وتخفيف الضغط على القروض  دعم

وفي أعقاب ذلك، تعهدت مجموعة . عالمي، من خالل الموارد اإلضافية حصن بوضع أداة للحماية، بمثابةالدولي 
  .مليار دوالر 456أكثر من بقدرة صندوق النقد الدولي على اإلقراض  بتقوية 2012العشرين في يونيو 

، بعد أن ارتفع بنسبة 2013و 2012 تيسن %0,9معتدال في حدود  ايسجل االقتصاد األلماني نموأن المتوقع ومن 
إال أن الطلب الداخلي عزز النشاط . ، وذلك بسبب األزمة الجهوية وضعف أداء التجارة العالمية2011في سنة  3,1%

تعزيز االستثمار  وكذا عن طريق ،م استهالك األسردعي والذي ،الشغلاألداء الجيد لسوق  وذلك عن طريقاالقتصادي، 
  .من خالل الوضع المالي القوي للشركات

النشاط  فقد انخفضالطلب الداخلي، بم ومدعال، 2011سنة  %1,7بنسبة االقتصادي نمو الأما في فرنسا، وبعد 
وبحوالي ، 2012سنة  %0,1سبة الحقيقي بن الناتج الداخلي الخامنمو تسجيل معدل توقع ي حيث االقتصادي بشكل كبير،

 درةالق تاالستثمار، كما تأثرأداء يعوق مما لمقاوالت ل المتاح هامشالتقلص ويعزى ذلك إلى . 2013سنة  0,4%
   .المالية العمومية كذا السياسة المتخذة من أجل إصالح، و%10ناهز يالذي ومعدل البطالة،  بارتفاعالشرائية لألسر 

                                                 
 .2012 أكتوبر شهر تحيين العالمي، االقتصاد آفاق الدولي، النقد صندوق 2
 .أورو مليار 500 تبلغ اإلقراض على بقدرة مزودا) MES( لالستقرار األوروبية اآلليةب (MESF)المالي لالستقرار األوروبي الصندوق تعويض تم 3
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 2012سنة  %2,3بحوالي  الناتج الداخلي الخام تراجعاالقتصادية بشكل حاد في إيطاليا، حيث يتوقع  اآلفاقتدهورت و
الطلب  تراجعالصادرات بسبب  انخفضتقد ف. 2011سنة % 0,4، مقابل ارتفاع بنسبة 2013سنة  %0,7وبنسبة 
. المديونية وارتفاع معدالت البطالةنتيجة ضرورة تقليص  الخاصالقطاع ستهالك اتأثر كما . وضعف التنافسيةالعالمي 

األسواق، سيؤثر في ثقة الالتخفيف من عدم ة، إلعادة توازن المالية العمومية واناتييزالمالسياسة  شديدكما أن استمرار ت
  . 4سلبا على النمو في المدى القصير

، بعد 2013سنة % 1,3وبحوالي  2012سنة % 1,5بنسبة النشاط االقتصادي  يتراجعسبانيا، من المتوقع أن إوفي 
وسيستمر الوضع االقتصادي في التدهور، في سياق الترابط القوي بين األزمة . 2011سنة % 0,4انتعاش بنسبة 

وتأثر الطلب الداخلي جراء تدابير التقشف واستمرار القطاع . البنكية وأزمة الديون السيادية وضعف التجارة العالمية
ومع ذلك، . كما سيتأثر هذا البلد أيضا باالرتفاع الحاد لمعدل البطالة. ص في تقليص ديونه وهشاشة قطاع العقارالخا

   .فإن االنخفاض المعتدل لتكاليف األجور سيمكن من تحسين تنافسية المقاوالت

سنة  %0,8مقابل  2012سنة  خالل% 0,4أما خارج منطقة األورو، فيتوقع أن يتدهور النمو في المملكة المتحدة إلى 
الطلب العالمي، خاصة الموجه  راجعالطلب الداخلي نتيجة ت فقد انخفض). %1,1( 2013، قبل أن يرتفع سنة 2011

ع الخاص وارتفاع معدالت إجراءات التقشف المالي وتخفيض ديون القطاب هتأثربسبب  ذلككو ،5من منطقة األورو
 التضخم، تقلص نسبة الذي نتج عنرتفاع الدخل الحقيقي، ال ، كنتيجةالنمو زايديتيتوقع أن  وبالرغم من ذلك،. البطالة

استثمار ولصادرات في إعطاء دينامية لارتفاع الطلب الخارجي والمساهمة في االستهالك الخاص  والذي سيدعم
  . المقاوالت

 األسر باستهالك مدعوما المتحدة الواليات في االقتصادي للنشاط طفيف انتعاش .2.1.1
  األوروبي االقتصاد بتدهور تأثراوم

 2013سنة  %2,1وحوالي  2012سنة  %2,2يتوقع أن ينتعش النمو االقتصادي في الواليات المتحدة ليسجل نسبة 
تحسن دخل األسر واالستقرار النسبي لسوق العقار واعتدال أسعار المنتجات فقد مكن . 2011سنة  %1,8مقابل 

ومع ذلك، ينتظر أن . دعم انتعاش االستهالك الخاص، الذي يعتبر المحرك الرئيسي لالقتصاد األمريكيمن النفطية 
كما يتوقع أن يظل معدل البطالة مرتفعا . والسنة القادمة الجارية إلى حد كبير خالل السنة ااإلنتاج سلبي فارقبقى ي

العقاري  داخلي نتيجة عدم التمكن من بيع المخزوناالستثمار الوتيرة  أتباطكما ست. 2013سنة % 8 ومتجاوزا نسبة
يعاني الطلب الخارجي كما يتوقع أن . العقارية األسر األمريكية في وضعية صعبة لديونها تسديدعدم  وارتباطا بتبعات

  . ةناشئالنمو في الصين وغيرها من الدول ال تراجعاألزمة االقتصادية في منطقة األورو و من تأثيرات

ال يزال هشا ومهددا حيث  ،يتحسن االقتصاد األمريكي إال بشكل تدريجيال ن من المنتظر أ ه التطورات،ونتيجة لهذ
، يعتزم الصددوفي هذا . 2013سنة ل الميزاناتيةلسياسة الحاد لشدد بالتتفاقم األزمة في منطقة األورو وترتبط ببمخاطر 

في ، من خالل المحافظة على سعر الفائدة 2014ى غاية سنة الفيدرالي الحفاظ على سياسته النقدية المالئمة إل البنك
لتبادل سندات الخزينة األمريكية وسندات الخزينة " عملية تويست"برنامجه المسمى نطاق وتوسيع " صفرال"حدود 

 .قصيرة األجل بسندات طويلة األجل

 بإعادة المرتبطة للنفقات الكبير االرتفاع نتيجة اليابان في االقتصادي النشاط تراجع .3.1.1
  األوروبي الطلب وضعف اإلعمار

في الربع الثاني،  %0,2وانخفاضه إلى  2012خالل الربع األول من سنة  %1,3بعد انتعاش النمو الياباني بحوالي 
، متأثرا بضعف الطلب الخارجي، خاصة الموجه من %2,2سيسجل االقتصاد الياباني تباطؤا ليستقر نموه السنوي في 

، 2013سنة  %1,2ومن المتوقع أن يستمر النمو بوتيرة معتدلة ليسجل . روبا، فضال عن ارتفاع الينالصين وأو
 . متأثرا بتباطؤ النفقات المتعلقة بإعادة إعمار البالد

                                                 
 ستاندار" وكالتي تصنيف من أقل يعتبر والذي Baa2 إلى  A3من مر الذي اإليطالي السيادي التصنيف" موديز" وكالة خفضت 2012 يوليوز في 4

 ".ريتين فيتش"و" وبورس
 .المتحدة المملكة يخص الذي AAA لتصنيف سلبيا أفقا موديز وكالة عتتوق 5
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مهددة بمخاطر األزمة في منطقة األورو وارتفاع قيمة الين واستمرار اختالالت لهذا البلد االقتصادية  وتظل اآلفاق
لحكومة ضيقة نتيجة ارتفاع معدالت الدين العمومي وعجز الميزانية ل التدخل المتاحةهوامش وتبقى . العموميةالمالية 

  . 2012سنة  الناتج الداخلي الخاممن  %10و %236,6المقدران على التوالي بحوالي 

 بضعف تأثره رغم الداخلي الطلب بفضل صاعدةال الدول القتصاديات معتدل نمو .4.1.1
  الخارجي الطلب

ويتوقع أن . لطلب الداخليألداء الكنه ال يزال قويا، بفضل المقاومة النسبية  ،النمو في البلدان الناشئة والنامية لقد تراجع
نمو  ضعفويرتبط . %5,6ليبلغ  2013سنة  نسبياقبل أن يرتفع  2011سنة  %6,2 مقابل 2012سنة  %5,3يسجل 

الحتواء الضغوط التضخمية، التي تم نهجها سابقا اسات النقدية الوطنية لسيفي اتشدد بتأثير ال 2012الدول الناشئة سنة 
  .فضال عن ضعف الطلب الخارجي

المخاطر  بتزايد المخاوف منالنمو في االقتصاديات الناشئة مهددة بضعف طلب البلدان المتقدمة و آفاقوتظل 
تتوفر على هوامش مالية ونقدية كبيرة زالت المعظم البلدان الناشئة غير أن . تدفق رؤوس األموالوانعكاساتها على 

  .ضخم وانخفاض أسعار السلع األوليةالت موسومة باعتدال ظرفيةتعزيز نموها االقتصادي في من أجل 

ة بشكل كبير بين الدول وحسب المناطق، مع ارتفاع نسبي لقدرة الدول تفاوتوتظل معدالت نمو األسواق الناشئة م
) %8,2و %7,8( ، بقيادة الصين)2013سنة  %7,2و 2012سنة  %6,7(ت اآلسيوية على التصدي لألزما

، متأثرة بالصعوبات الراهنة )%3,9و %3,2(ويتوقع أن تسجل أمريكا الالتينية نموا معتدال  .)%6و %4,9(والهند
 %4ليعود إلى االرتفاع بنسبة  2012سنة % 1,5 الذي من المتوقع أن يتباطأ معدل نموه إلى نحو ،لالقتصاد البرازيلي

 2012سنة  %2,6و %2(أوروبا الوسطى والشرقية  ومن جهة أخرى، سيتراجع معدل نمو دول منطقة. 2013سنة 
فريقيا جنوب الصحراء إو فريقياإمعدالت نمو منطقة الشرق األوسط وشمال  ينتظر أن ترتفعفي المقابل، و). 2013و

 .على التوالي 2013سنة  %5,7و% 3,6و 2012سنة  %5و %5,3بحوالي 

  الديمقراطي االنتقال خطى على أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة .2.1
. واجه نسبيا آثار األزمة العالمية، ولكن بمعدالت نمو مختلفةتاستطاعت بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أن 

فعلى المدى المتوسط، تبقى . ذلك، ال تزال المنطقة تواجه مناخا غير مستقر يتعلق بعملية التحول الديمقراطي ومع
ة حكامة جيدة وإصالحات عميقة يمفتوحة على سيناريوهات إيجابية، خاصة إذا واكبت التغييرات السياس اآلفاق

قراطي مبكرا، مطالب بتعزيز موقعه االستراتيجي في وفي هذا السياق، فالمغرب، الذي شرع في التحول الديم. وسريعة
  .بشكل أفضل من الفرص المستقبلية المنطقة لالستفادة

مقابل  %5,3ليصل إلى  2012فريقيا سنة إمنطقة الشرق األوسط وشمال في يتوقع أن يتعزز النمو االقتصادي و
من دعم نموها  المصدرة للبترولوتمكنت الدول . 20136سنة  %3,6، قبل أن يتراجع إلى 2011سنة % 3,3

الطلب الداخلي، بينما انتعش االقتصاد الليبي بقوة بعد نهاية النظام دعم إنتاج النفط و في زيادةال االقتصادي عن طريق
إال أن النمو في البلدان المنتجة للنفط . للنفقات العمومية طموحة رتفاع عائدات النفط بتمويل برامجسمح احيث  سابق،ال

  .تماشيا مع استقرار أسعار البترول 2013تدريجيا نحو االعتدال خالل سنة  سيتجه

 سنة فريقيا خاللإمنطقة الشرق األوسط وشمال ب ستظل الوضعية االقتصادية صعبة في البلدان المستوردة للنفطو
التبادل اجع فقد ترفريقيا، إوبالنسبة لدول شمال . 2011سنة  %1,4مقابل  %1,2نسبة  ، حيث سيسجل النمو2012

النشاط سيعرف ، وليدتوقعات صندوق النقد الوحسب آخر . التجاري وتدفق االستثمارات والتحويالت والسياحة
، )%3(تحسن أداء االقتصاد المصري  بفضل، 2013خالل سنة  تحسنا في البلدان المستوردة للنفط االقتصادي
وستظل تكاليف التمويل متأثرة . التدريجي للنشاط االقتصادينتيجة االنتعاش  7)%5,5(والمغربي ) %3,3(والتونسي 

  .بارتفاع منح المخاطر على الديون السيادية، خاصة في مصر وتونس

في  ضعف الثقةاالجتماعية وحتجاجات اال طليعتها استمرارفي ما تزال قائمة ومخاطر السلبية ال فإنومع ذلك، 
استمرار التوترات إلى انخفاض عائدات السياحة، التي تمثل ث يؤدي حي .التحوالت السياسية في بعض بلدان المنطقة

                                                 
 .2012 أكتوبر الدولي، النقد صندوق توقعات 6
 .2013 سنة% 4,5و 2012 سنة% 3,4 بنسبة نموا والمالية االقتصاد وزارة تتوقع 7
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كما أن عدم االستقرار السياسي ). مصر، تونس، المغرب(جزءا كبيرا من مداخيل العمالت األجنبية في بعض البلدان 
ة وارتفاع خروج مقرونا بارتفاع تكاليف رأس المال يؤدي إلى تراجع االستثمار، وانخفاض تدفقات االستثمارات األجنبي

  . الرساميل على المدى المتوسط

لألزمة األوروبية السنوات األخيرة، نتيجة  خاللفريقيا إقد تفاقم عجز الميزانية في البلدان المستوردة للنفط في شمال و
ريقيا، تستمر الضغوط التضخمية في العديد من بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفكما  .وارتفاع النفقات االجتماعية

تعتمد المنطقة اعتمادا كبيرا على و. تفاقمت بسبب ارتفاع أسعار البترول والمواد الغذائية والنفقات العموميةحيث 
وينعكس ارتفاع األسعار . عتمد أيضا على واردات النفطها يوبعض) الحبوب والزيوت والسكر(واردات المواد الغذائية 

ويرتقب أن تعتدل مستويات . الجزائر وتونس واآلن في المغربومصر  العالمية جزئيا على األسعار الداخلية في
  .في حالة انخفاض أسعار المواد األولية 2013التضخم خالل سنة 

ما يقارب (بطالة في العالم، خاصة في أوساط الشباب الفريقيا أعلى معدالت إتسجل منطقة الشرق األوسط وشمال و
، مع %43و %18دول المنطقة ما بين  في 8معدل بطالة الشباب تراوحوي). كمتوسط عالمي %14مقابل  25%

وفي بعض البلدان، مثل الجزائر والمغرب، يزيد معدل البطالة مع . مستويات أعلى نسبيا لحاملي الشهادات والنساء
 .ارتفاع مستوى التعليم

  2013 في مرتقب وتحسن 2012 سنة خالل العالمية التجارة تباطؤ استمرار .3.1
التجارة العالمية ، تتوقع منظمة التجارة العالمية استمرارا تباطؤ حجم 2011خالل سنة % 5اضع بنسبة بعد نمو متو

نمو االقتصاد العالمي،  تباطؤهذا التراجع إلى توقعات  ىويعز. 2012في  %2,5لبضائع، ليسجل تطورا بنسبة ل
البنكية على االقتصاد الحقيقي وإعادة التوازنات  تقليص الديون تأثير ،وكذا ،باوبأزمة الديون السيادية في أورارتباطا 
  .المالية

 خالل سنة %13,8 حواليفقط، بعد انتعاش ب %5نموا بنسبة  2011سجل حجم صادرات البضائع خالل سنة وقد 
 مقابل 2011خالل سنة  %4,6ات المتقدمة ارتفاعا في صادراتها بنسبة يوفي هذا اإلطار، سجلت االقتصاد. 2010

أضعف  وتيرةكما ارتفعت صادرات الدول النامية باستثناء الصين ب. في باقي أنحاء العالم %5,3 زيادة متوسطة بنسبة
ويرجع ذلك إلى %. 0,4 حواليعلى الرغم من انكماش صادرات اليابان ب ،تها في الدول المتقدمةابقليل من نظير

وإلى الفيضانات التي عرفتها تايالند خالل الفصل األخير ، %)75-(ليبيا  من طرفنتاج وتوزيع المحروقات إانقطاع 
  .باليابان مرتبطةود الزباإلضافة إلى اضطراب سالسل الت

 ، مع2010 سنة %13,7مقابل  2011في  %4,9لبضائع ارتفاعا بنسبة ل العالمية وارداتالومن جهة أخرى، سجلت 
  . 9لدول النامية وبلدان رابطة الدول المستقلةل بالنسبة% 8,3مقابل فقط في الدول المتقدمة  %2,9نمو بنسبة  تسجيل

 حسب المناطق 2011نمو حجم مبادالت البضائع في :  1مبيان

-10-505101520

أمريكا الشمالية

ا أورب

آسيا

الشرق األوسط

ا إفريقي

لة رابطة الدول المسق

أمريكا الوسطى و الجنوبية

(%)

الصادرات   

الواردات

جارة العالمية: المصدر  منطمة الت

الصادرات العالمبة

 
دوالر، متجاوزة  تريليون 18,3لتبلغ  %19,5 نسبةلبضائع بل التجارة العالمية مبادالت تزايدت، حيث القيمةمن و

 ،ارتفاع أسعار المواد األوليةبيفسر هذا النمو و. دوالر تريليون 16,1 تي بلغتلوا 2008القيمة القياسية المسجلة في 
                                                 

 .المتحدة األمم منظمة حسب إفريقيا، وشمال األوسط الشرق بمنطقة الساكنة خمس سنة 24-15 العمرية الفئة من الشباب يمثل 8
 .السوفياتي لالتحاد سابقة جمهورية 15 بين من 11 يشمل تجمعا المستقلة الدول رابطة تعد 9
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%) 47( العالمية إلى ارتفاع غير مسبوق لحصة الدول النامية ورابطة الدول المستقلة في الصادرات كذلك والذي أدى
 .1948 سنة ، وهو أعلى مستوى سجلته منذ%)42(وفي الواردات العالمية 

ارتفاع  دوالر بعد تريليون 4,2لتستقر في  %11لخدمات التجارية نموا بنسبة ل العالمية صادراتالسجلت  ،من جانبها
على مستوى % 11ألسفار وخدمات ابالنسبة ل %12ويعزى هذا التطور إلى نمو قدره . 2010في  %10 بنسبة

الصادرات  قيمة من مجموع% 18,6وبذلك شكلت الخدمات التجارية . لنقلل بالنسبة %9و الخدمات التجارية األخرى
  .العالمية

. االقتصاد العالمي ارتباطا بتباطؤ نمو، 2012 سنة لمبادالت التجارية فيل افيضع أداءوتتوقع منظمة التجارة العالمية 
رنة مع المعدل المسجل خالل العشرين سنة ، وهي نسبة ضعيفة مقا10%2,5 حواليويتوقع ارتفاع حجم الصادرات ب

% 3,5من جهتها، من المنتظر أن تعرف صادرات الدول النامية ورابطة الدول المستقلة نموا بنسبة %). 5,5(األخيرة 
  .فقط% 1,5في حين ستسجل صادرات الدول المتقدمة ارتفاعا بنسبة 

وفقا لمنظمة التجارة % 4,5 نسبةلبضائع بل لعالميةا مبادالتالحجم  من المنتظر أن يرتفع، 2013وبالنسبة لسنة 
. بالنسبة للدول النامية ورابطة الدول المستقلة% 5,7مقابل % 3,3 نسبة، مع تزايد صادرات الدول المتقدمة ب11العالمية

السياسات المعتمدة في منطقة األورو وكذا بتطور  تأثيرغير أن هذه التوقعات تبقى مرتبطة على وجه الخصوص ب
 .ألسعار العالمية للمواد األوليةا

 لبضائع العالمية لمبادالت النمو حجم تطور :  2مبيان
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جارة العالمية: المصدر  منطمة الت
تقديرات: ت 

 
الطلب الخارجي  يتوقع أن يعرف حجم ،للمغرب التجاريين الرئيسيين اءشركال، خاصة لدى وفي ظل هذه التطورات

بعد أن سجل ، %0,7 تبلغ حوالينسبة  ليسجل ،2012سنة  نموه وتيرة فيتباطؤا  نحو المغرب البضائع الموجه على
االتحاد  بلدان فيالواردات بتراجع وتيرة نمو  أساسا تطورال اهذ رتبطيو .2010سنة % 12و 2011سنة  4,4%

 تتزايد لن، العالمية التجارة وحسب منظمة ).وإسبانيافرنسا ( التجاريين الرئيسيين للمغرب الشركاءخاصة األوروبي و
بالنسبة أما ، 2010سنة  %11و 2011سنة % 2,9مقابل  2012سنة  فقط% 0,4بنسبة  إال البلدان المتقدمة واردات

أما  .2010سنة % 18,3و 2011سنة  %8,3مقابل % 5,4سجل نموا بنسبة فست ،الناشئة والنامية لبلدانلواردات ا
وتبقى هذه النتيجة مرتبطة %. 1نمو بحوالي ، فسيحافظ الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب على معدل 2013سنة 

بتطور االقتصاد العالمي، خاصة في منطقة األورو وكذا باعتماد سياسات التقويم الالزمة إلنعاش النشاط االقتصادي 
  .والمبادالت التجارية على وجه الخصوص

  

  

 

                                                 
 .2012 أكتوبر بتاريخ الصادر العالمي، االقتصاد آفاق لتقرير وفقا الدولي النقد صندوق حسب 3,4% 10
 2012 أكتوبر بتاريخ الصادر العالمي، االقتصاد آفاق لتقرير وفقا الدولي النقد صندوق حسب 4,6% 11
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  العمالت تداول أسواق في األورو ضعف .4.1
العالمية تقلبات مهمة، حيث أدت الصعوبات االقتصادية بدول منطقة  ، شهدت أسواق العمالت2012منذ بداية سنة 

انخفضت قيمة األورو  ،وبذلك. العملة األوروبية انخفاض قيمةحول التوقعات المتعلقة بالمنطقة إلى  الشكوكاألورو و
، 2011سنة  ، بالمقارنة مع نفس الفترة من2012من سنة  األولى تسعخالل األشهر ال %9 حواليمقابل الدوالر ب

  .دوالر 1,28دوالر إلى  1,41انتقلت في المتوسط من حيث 

  تطورمعدل سعر صرف األورو بالنسبة للدوالر :  3مبيان
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 معدل سعر بتوجهين مختلفين، حيث شهد 2012األورو بالنسبة للدوالر منذ بداية  صرف سعر معدل تميز تطورو
بالنسبة للعملة األوروبية إلى حدود منتصف شهر مارس، متأثرا بتدهور الميزان التجاري الدوالر انخفاضا  صرف

  . األوروبي نظرا لتراجع واردات الدول التي تعاني من األزمة التجاري األمريكي وارتفاع الفائض

ث سجل بتاريخ حي ،األوروصرف سعر  معدل إلى غاية نهاية شهر يوليوز، انخفض بعد ذلك، وفي مرحلة ثانية امتدت
تم تسجيله منذ  مستوى قلدوالر، وهو أ 1,21يوليوز أدنى مستوى له مقارنة مع الدوالر خالل هذه الفترة، بقيمة  24

ة سلبا على يممولمالية العا تقويمبرامج  انعكست، كما إلى تدهور النشاط االقتصادي بأوروبا هذا التطورويعزى .سنتين
وقد تراجع مؤشر ثقة رؤساء المقاوالت وكذا المستهلكين بشكل ملموس منذ شهر . نفقات األسر واإلدارات العمومية

  . غشتشهر في  ،مارس بمنطقة األورو، كما تراجع نشاط القطاع الصناعي للشهر الثالث عشر على التوالي

 د األمريكياالقتصا تحت تأثير تحسنيعزى ضعف األورو خالل هذه الفترة إلى ارتفاع قيمة الدوالر  ،من جهة أخرى
 وتيرة خلق تكما تعزز. طلب القطاع الخاصب ومعززا ،استثمار المقاوالت نفقات انتعاشالذي كان نموه مدعوما ب

وتجدر اإلشارة إلى ارتفاع قيمة األورو ليبلغ سعر  .الشغل بالواليات المتحدة األمريكية خالل األشهر األخيرة مناصب
  .توقعات بمرونة نقدية جديدة بالواليات المتحدة األمريكية أكتوبر وذلك إثر 10دوالر في  1,29صرفه 

  مرتفعة مستويات في األولية المواد أسعار استمرار  .5.1
وي للطلب العالمي مقرونا نتيجة االنتعاش الق 2009منحى تصاعدي قوي منذ أوائل سنة بأسعار المواد األولية  تميزت

االرتفاع جراء المضاربات وعودة التوترات وقد تفاقم هذا . الموادالتي عرفها عرض بعض بالضغوط المختلفة 
مارس و 2009ما بين فبراير % 144,5وحسب البنك الدولي، ارتفع مؤشر أسعار المواد الطاقية بنسبة . الجيوسياسية

سعار خالل نفس الفترة، نتيجة ارتفاع أ% 53,5من جانبه، سجل مؤشر أسعار المواد غير الطاقية زيادة بنسبة . 2012
  %.45وأسعار المواد الغذائية بنسبة % 110المواد المعدنية بحوالي 

. ، انقلب االتجاه التصاعدي ألسعار المواد األولية الذي استمر حتى بداية السنة2012ابتداء من الربع الثاني من سنة 
مؤشر أسعار المواد غير  كما تراجع. ما بين مارس ويونيو% 21,5وهكذا، انخفض مؤشر أسعار المواد الطاقية بنسبة 

المواد الغذائية  وأسعار% 11,2خالل نفس الفترة، نتيجة انخفاض أسعار المواد المعدنية بحوالي % 6,3الطاقية بنسبة 
  . %2,8بنسبة 
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ومع ذلك، يظل االرتفاع األخير في أسعار الحبوب والبذور الزيتية ومواد الطاقة عامال يلقي بظالله على الظرفية 
وهكذا، سجل الرقم االستداللي ألسعار منتجات الطاقة والمواد الغذائية ارتفاعا   .يذكي الشكوك حول تطوراتهاالدولية و

مقارنة بشهر  %4,2و %54على التوالي عند نهاية شتنبر، بزيادة قدرها  200,3و 188,8مند شهر يوليوز ليبلغ  
  .مند شهر يونيو %4,9بارتفاع قدره  192,1ة يقالطا المنتوجات غيركما بلغ الرقم االستداللي ألسعار  .يونيو

  )2005سنة  100أساس (مؤشرات أسعار المواد األساسية  : 4 مبيان
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 تسعةدوالر للبرميل في المتوسط خالل األشهر ال 106لتصل إلى  2012ارتفاعها خالل سنة  12واصلت أسعار النفط
ما بين  هذه األسعار تراوحتو. 2010دوالر للبرميل سنة  76,9و 2011 للبرميل سنةدوالر  104,3األولى، مقابل 

. بحر الشمالنفط الناشئة وانخفاض عرض  الدولطلب  تحت تأثيردوالر خالل يونيو،  91وخالل مارس دوالر  118
لمخزون لعالية نسبيا الت مستوياالارتفاع أسعار النفط، ارتفاع الدوالر وضعف طلب الدول المتقدمة، وكذلك  قد حد منو
لألوبك حاليا نحو  الفعلية ويصل فائض القدرة اإلنتاجية. نتاج دول األوبك، خاصة المملكة العربية السعودية والعراقإلو
وحسب وكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن . ن منها في المملكة العربية السعوديةيوجد الثلثامليون برميل يوميا،  3

مليون  0,8وبحوالي  2012مليون برميل يوميا سنة  0,9العالمي على البترول بشكل معتدل بحوالي يرتفع الطلب 
تراوح ما بين يأسعار برميل البرنت س متوسط وتشير آخر التوقعات لمختلف المؤسسات أن. 2013برميل يوميا سنة 

  .2013دوالر سنة  105وحوالي  2012دوالر سنة  106

وضعية  إلى تفاقم دىبشكل ملحوظ على التجارة العالمية، مما أ 2012أسعار النفط سنة أثر استمرار ارتفاع وقد 
، الطاقة تقريبا، ودينامية استهالك %95فمع االعتماد على استيراد الطاقة بنسبة . بشكل كبير الميزان التجاري المغربي

من العجز التجاري سنة  %44ارب من يساهم العجز الطاقي إلى حد كبير في تفاقم العجز التجاري، حيث شكل ما يق
مقارنة مع نفس الفترة من السنة  %9,5، سجلت واردات الطاقة زيادة قدرها 2012 شهر غشتومع نهاية . 2011

. والفيول غازوالوكذا ارتفاع سعر ال %8,3الماضية، نتيجة التراجع الحاد لقيمة صرف الدرهم مقابل الدوالر بحوالي 
، إلى ارتفاع أسعار المنتجات الطاقية عند 2012مع نهاية غشت  %46,6اري بحوالي ويعزى تفاقم العجز التج

  .االستيراد وتأثير أسعار الصرف

 36,9 ، حيث بلغت%15,8وعالوة على ذلك، أدى ارتفاع الفاتورة الطاقية إلى زيادة سنوية لنفقات المقاصة بحوالي 
مليار  32,5( 2012درهم عن الغالف المخصص لسنة  مليار 4,4، أي بزيادة 2012مليار درهم مع نهاية غشت 

  ).درهم

، عن زيادة في أسعار استهالك 2012يونيو  2في وللحد من تأثير هذه الوضعية على ميزانية الدولة، أعلنت الحكومة، 
هم واحد بدر غازوالدرهم للتر، وسعر ال 2وبالتالي، ارتفع سعر البنزين بنسبة . والفيول الصناعي غازوالالبنزين وال

  .درهم للطن 988للتر، في حين ارتفع سعر الفيول الصناعي بنسبة 

  

                                                 
 .متساو بترجيح تكساس/برنت/دبي سعر بمتوسط األمر يتعلق 12
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  الحبوب أسعار ارتفاع نتيجة الطلب بتزايد توقعات:  ومشتقاته الفوسفاط
 ، أي بزيادة2012عة األولى من سنة تسدوالر للطن في المتوسط خالل األشهر ال 186,2بلغت أسعار الفوسفاط الخام 

 465,3و  542,3 على التوالي حوالي TSPو DAPوبلغت أسعار األسمدة الفوسفاطية . نحدار سنويبا %3,8 بنسبة
ومع ذلك، . على التوالي %12,1و %13بحوالي  افي المتوسط خالل الفترة نفسها، مسجلة انخفاضا سنويللطن دوالر 

على التوالي، نتيجة  %9,9و %14 بنسبة 2012فقد سجلت زيادة ملحوظة مقارنة مع أدنى مستوى لها في مارس 
لطلب امدعومة على المدى القصير بتوازن ضيق بين العرض و يةسمدة الفوسفاطاألوتظل سوق . انتعاش الطلب

العالمي، فضال عن االرتفاع األخير ألسعار الحبوب، مما يشجع على زيادة استخدام األسمدة للرفع من مستوى 
  .المحاصيل الزراعية

  الطقس أحوال تغير نتيجة لألسعار حادة اتتقلب: الغذائية المواد
 أعلى مستوياتهامقارنة مع  2012 نهاية النصف األول من سنة عندانخفضت األسعار العالمية لمعظم المواد الغذائية 

  .وسجل أهم انخفاض على مستوى منتجات األلبان والزيوت والسكر. 2011لسنة 

فبعد وضع مستقر، بشكل عام خالل . وتشهد أسواق الحبوب والبذور الزيتية تقلبات قوية نتيجة الظروف المناخية
، سجلت األسعار ارتفاعا حادا ارتباطا بتدهور التوقعات الخاصة بالمحاصيل، والتي 2012النصف األول من سنة 

وهكذا، بلغ . وكذا ضعف األمطار الموسمية في الهند تضررت بفعل الجفاف في الواليات المتحدة ومنطقة البحر األسود
 20، رقما قياسيا جديدا يوم )CIC(، الذي يصدره المجلس الدولي للحبوب )GOI( الزيتيةمؤشر أسعار الحبوب والبذور 

  .2012منذ أوائل سنة % 32منذ بداية شهر يونيو وبنسبة  %28,4يوليوز، بزيادة بنسبة 

 ، بزيادة2012 شتنبر خاللدوالر للطن   343,6شهرا ليصل إلى  19 منذ مستوى له وبلغ سعر القمح الطري أعلى
نحو االنخفاض  2013-2012وتمت مراجعة توقعات اإلنتاج العالمي من القمح للموسم . منذ بداية السنة 40,4%

وهو ما  مليون طن، 182مليون طن لتصل إلى  17وستتراجع مخزونات القمح بحوالي. مليون طن 665لتصل إلى 
علف كلى استخدام القمح إأسعار الذرة الكبير في رتفاع اال وقد أدى. من االستهالك المتوقع %27 حوالي يمثل

  .كذلك أسعار القمحوبالتالي ارتفاع  لحيواناتل

بمبادرة من  لها ةسريعال منتدى لالستجابة إحداثتم فقد سعار المنتجات الزراعية، أ التي تعرفها التوترات الحالية أمام
لدول المنتجة هم اويتألف هذا المنتدى من كبار المسؤولين الحكوميين أل. 2011مجموعة العشرين في يونيو 

  .سوقالزمات أوالمستوردة والمصدرة، وهو بمثابة منتدى للمناقشة والتشاور حول الوقاية ومواجهة 

  والتحديات االنعكاسات : المغربي االقتصاد انفتاح  .2

  األورومتوسطي الجوار في المغرب  .1.2

   األوروبي واالتحاد المغرب بين العالقات تعزيز .1.1.2

 المتقدم الوضع تجسيد مستوى وعلى العمل خطة تنفيذ في تقدم إحراز

بتحقيق  2011وقد تميزت سنة . ةديمقراطيال مسلسل تقويةو ل تخليق الحياة السياسيةاجم أحرز المغرب تقدما كبيرا في
إال أن اإلصالح القضائي ما . ت بإصالح دستوري في فاتح يوليوز عن طريق االستفتاءتوجتطورات سياسية هامة 

  .القانون وتعزيز مصداقية اإلصالحاتالحق ويزال يمثل تحديا رئيسيا إلرساء دولة 

 لدىبحصوله على وضع شريك من أجل الديمقراطية  2011في مجال الديمقراطية سنة  وقد توجت جهود المغرب
وفيما يتعلق بحقوق اإلنسان والحريات األساسية، فقد تعززت الشراكة بين . يوروباأللمجلس للمانية الجمعية البر

المغرب واالتحاد األوروبي داخل مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان مع انتخاب المغرب عضوا غير دائم بمجلس 
  .2013-2012فترة  األمن التابع لألمم المتحدة خالل

، 2012فاتح مارس  خالل اتفاقية الشراكة بين المغرب واالتحاد األوروبي هدتن التجاري، شوعلى مستوى التعاو
زم المغرب والمفوضية األوروبية إجراء مفاوضات قبل تكما يع. جي للمنتجات الصناعيةينهاية التفكيك الجمركي التدر
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بالتوقيع على  أيضاسنة هذه اليزت وتم. الحر بادلوشامل للت عمقمن أجل المصادقة على اتفاق م 2012 سنة نهاية
بما في ذلك  بين المغرب واالتحاد األوروبي، الذي يهدف إلى تسريع تحرير تجارة المنتجات الفالحية الفالحياالتفاق 
، تمت المصادقة على 2006التي بدأت سنة  ،وبعد ست سنوات من المفاوضات. والمنتوجات السمكية منها المصنعة

وإضافة إلى المكاسب الجمركية، . المغرب واالتحاد األوروبي من طرف البرلمان األوروبي االتفاق الفالحي بين
سيمكن االتفاق من زيادة حصص الصادرات وتوسيع الئحة المنتجات المستفيدة من الولوج الحر إلى أسواق االتحاد 

  .حساسة بالمغرباألوروبي بدون حصص وبدون تقييد على الكميات، مع الحفاظ على حماية القطاعات ال

، إلى دعم المغرب 2011وإضافة إلى ذلك، يهدف برنامج إنجاح الوضع المتقدم، الذي أطلقه االتحاد األوروبي سنة 
الصحية إضافة إلى معايير قطاعات الصيد والمعايير الصناعية  على مستوى ، خاصةتشريعيتقارب الالفي عملية 

اقترح االتحاد األوروبي إنشاء برنامج  وهكذا،. الشغل والحماية االجتماعيةوتدبير الموارد المائية، والنقل البحري، و
وقد اتخذت فعال بعض اإلجراءات . مة تدريجيةءيحدد األولويات من أجل ضمان مال شريعيوطني للتقارب الت

  .والصفقات العمومية) اتالتأمين(كالخدمات المالية  تجريبيةالملموسة في قطاعات 

، الموقع بين المغرب واالتحاد 2011-2013 (PIN)الوطني ي ل، ينص البرنامج اإلرشادعلى مستوى التمويو
كمتوسط  %18مليون أورو، وهو ما يمثل زيادة قدرها  580,5، على تخصيص مبلغ 2010األوروبي في يوليوز 

صصت ، خ2012وفيما يتعلق بخطة العمل لسنة . 2010-2007الوطني ي البرنامج اإلرشادرنة مع مقا سنوي،
ويهدف هذا التمويل إلى دعم سياسة . 2011مليون أورو لسنة  139 مقابل مليون أورو 112المفوضية األوروبية مبلغ 

كما قدمت المفوضية األوروبية ). برنامج حكامة( ةالعمومي ةالمالي واإلدار دبيرتدبير وحماية الغابات وإلى إصالح الت
تنفيذ  - نساءل والابين الرج اإلنصافدعم تعزيز " أورو في إطار برنامجمليون  80للمغرب منحة مالية إضافية قدرها 

 SPRING" لإلنصافالخطة الحكومية 
 - نساءل والاوالمساواة بين الرج اإلنصافدعم تعزيز "وفي إطار برنامج . 13

. مليون أورو 45 تفوق هبة مالية، 2012قدم االتحاد األوروبي للمغرب، في يوليوز " تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة
ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير السياسات والبرامج القطاعية التي تساهم في المساواة بين الجنسين، مع ضمان حماية 

سياسية القانونية وال الميادينوتشمل التدابير المتخذة . بالنسبة للمرأة إلى مراكز القرار أحسنقانونية أفضل وولوج 
 .14ثقافيةالمؤسساتية والو

  سياسة أوروبية جديدة للجوار من أجل مواكبة عملية االنتقال الديمقراطي في جنوب المتوسط:  1إطـار
 

، القيم العالمية لحقوق اإلنسان 2011تتضمن االستراتيجية الجديدة للجوار للمفوضية األوروبية، المقدمة في ماي 
ولتحقيق هذه األهداف، خصصت ميزانية إضافية . ى أساس المسؤولية المتبادلةوالديمقراطية ودولة الحق والقانون عل

مليار خصصت لفترة  5,7قدرها مليار أورو للسياسة األوروبية الجديدة للجوار على شكل إعانات مالية، باإلضافة إلى 
  SPRINGإطار من خالل برنامجي) مليون أورو 670(وسيتم توفير معظم هذه الموارد اإلضافية . 2011-2013

ميزانية تناهز (للجوار الشرقي  EaPIC15و) 2013-2011مليون أورو للفترة  540ميزانية قدرها (للجوار الجنوبي 
وسيركز كال البرنامجين على تعزيز التحول الديمقراطي ودعم المؤسسات ). 2013-2012مليون أورو للفترة  130

. منح لفائدة المغرب والجزائر واألردن وتونستوزيع إلعالن عن وقد تم ا. تضامنيةالمستدامة والتنمية الوتعزيز 
ودعم منظمات المجتمع المدني والفاعلين  )Tempus, Erasmus, Mundus(...برامج الحركية لوخصص الباقي أساسا 

 .غير الحكوميين
  

البنك األوروبي لالستثمار رفع الحد األقصى للقروض التي يمكن منحها للدول الشريكة من خالل  تم ،إضافة إلى ذلك
سيتم بفضل كما . من جهة مليار أورو منها مليار أورو لفائدة دول الجوار الجنوبي لالتحاد األوروبي 1,15بحوالي 

تنفيذ بعض المشاريع لفائدة المغرب  ،توسيع نطاق العمليات التي يغطيها البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية
مليون أورو على األقل، ممولة  100وفي هذا السياق، سيتم تخصيص مبلغ . جهة أخرىمن  ومصر واألردن وتونس

  . جزئيا من ميزانية االتحاد األوروبي، من أجل دعم تحديد وإعداد المشاريع
                                                 

 البحر جنوب بلدان لفائدة الدعم من المزيد ميتقد لىإ البرنامج هذا يسعى كما. الشاملة والتنمية واإلصالحات الشراكة تعزيز إلى البرنامج هذا يهدف 13
 . الديمقراطي اإلصالح مسلسل في المنخرطة المتوسط اإلبيض

 .2013 االجتماعي النوع ميزانية تقرير على االطالع يرجى التفاصيل من للمزيد 14
15 EaPIC الشرقية الشراكة إطار في التعاونو اإلدماج برنامج.  
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   المغاربي االتحاد إحياء أفق في انتظارات .2.1.2

، الشريك الرئيسي للمغرب العربي، ما بين مسلسل التحول الديمقراطي الذي تشهده دول المنطقة وأزمة منطقة األورو
أساسية إلنجاح االنتقال الديمقراطي في المنطقة المغاربية برمتها، من خالل  رافعةك نفسه االندماج اإلقليمي فرضي

  .تعزيز القدرات االقتصادية للدول المعنية وتوسيع أسواقها والرفع من قدرتها على جلب االستثمارات األجنبية المباشرة

 2011خالل سنة  تبلغحيث بين البلدان المغاربية تحسنا ملحوظا على مدى العقد الماضي  مبادالت التجاريةشهدت الو
وتعكس هذه التطورات االهتمام . 2010مقارنة مع سنة  %23,7مليار دوالر،أي بزيادة قدرها  4,7ما مجموعه 

   .2004المتزايد لدول المنطقة باالنفتاح اإلقليمي الذي بدأ يترسخ منذ سنة 

مما يشير إلى أن  ،باألساس 16مبادالت التجارية بين دول المغرب العربي أنها أحاديةقطاعية للوتبين دراسة بنية 
تسويق فالجزائر تعتبر سوقا مربحا ل. البلدان المغاربية يمكن أن تضاعف تبادلها التجاري المباشر الذي يعتبر متكامال

للمغرب وتونس، والتي تعتبر في حد ذاتها أسواقا لتسويق منتجات الطاقة والتحويلية والغذائية  المنتجات الفالحية
  .الجزائرية والليبية

بعض دول المنطقة، خاصة المغرب وتونس  التجارية المغاربية تتميز بتشابه منتجاتاإلشارة إلى أن المبادالت  وتجدر
قدر مؤشر التكامل بين  ، في حين)2011سنة % 70,6وبي بلغت درجة تشابه صادرات البلدين نحو االتحاد األور(

من إجمالي  %1,8وز التجارة البينية نسبة لم تتجا ،، ورغم ذلك2011سنة  %25,9اقتصاديات المنطقة بحوالي 
ويستخلص من ذلك، أن هذه التطورات تعكس وجود هامش كبير لتطوير التبادل التجاري بين . مبادالت دول المنطقة

  .الدول المغاربية لم يتم استغالله بالشكل المناسب

الرغم من ارتفاعها، فإن حصتها في  وبخصوص تدفقات االستثمار األجنبي المباشر نحو بلدان المغرب العربي، وعلى
 %0,4إلى  %0,7فريقيا تراجعت على التوالي من إإجمالي االستثمارات األجنبية المباشرة الموجهة نحو العالم ونحو 

  .2011و 2006بين سنتي ما  %2,8إلى % 2,5ومن 

، وشريطة )ندماج المغاربياال( الماليةفي ظل هذه الظروف، وحسب دراسة قامت بها مديرية الدراسات والتوقعات 
استيفاء الشروط السياسية والتنظيمية، فإن رفع كثافة التبادل التجاري بين هذه البلدان إلى المستوى المالحظ في بعض 

يستخلص منه ، )1مستوى كثافة التبادل التجاري حيث يبلغ (التجمعات اإلقليمية للبلدان النامية، كدول الميركوسور 
مليار دوالر سنويا، أي ما يعادل ضعف مبادالت سنة  3بأكثر من  يقدر التبادل التجاري مستوى فقدان ربح ممكن على

  .17من الناتج الداخلي الخام لبلدان المغرب العربي% 1يوازي ما  أو 2011

  المتوسط أجل من االتحاد .3.1.2
وتهم هذه  .المتوسطتتعدد مجاالت التعاون األورو مغاربي رغم الصعوبات التي تشوب عمل االتحاد من أجل 

... االتصاالت السلكية والالسلكيةوالنقل البحري والبري، والتنمية المستدامة، و، منها الطاقة، خاصة الشمسيةالمجاالت 
  . وتلعب األمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط دورا أساسيا في هذا التعاون المنشود

لتمويل مشاريع االتحاد من أجل " أنفراميد"ستثماري الاصندوق ال إحداث 2010وبخصوص التمويل، تم في ماي 
ويستفيد . مليار أورو اعتمادات مالية إجمالية تصل إلى مليون أورو، بهدف بلوغ 385خصص له مبلغ حيث المتوسط، 

ونظرائه في الدول الضمان الصندوق من مساهمة الوكالة الفرنسية للتنمية ونظيرتها األلمانية، وصندوق اإليداع و
  . لشريكة، والبنك األوروبي لالستثمار، والمفوضية األوروبية والبنك الدوليا

  : تقدما ملموسا في عدة مجاالت، منها وحقق االتحاد من أجل المتوسط

تم التوصل إلى اتفاق إلنشاء مركز استراتيجي للحماية  ، حيثتعزيز التضامن في مواجهة الكوارث الطبيعية •
" تسونامي"نذار من المد البحري لإل امركزوستشمل هذه المنشاة  .،بيض المتوسطالمدنية في منطقة البحر األ

  . بعد أورومتوسطي يذ

                                                 
 .والواردات الصادرات بين ما ضعيف أو منعدم تداخل:  أحادية مبادالت 16
 خلق ومستوى اإلنتاجية الطاقة االعتبار بعين األخذ مع السلع، تجارة مداخيل على المالية والتوقعات الدراسات مديرية طرف من المنجز التقييم يقتصر 17

 .المعنية بالدول المبادالت
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لتقوية المخطط " ميدغريد"و" ديزيرتيك"بين االتحادات الصناعية  اتفاق 2011برنأبرم في نو: قطاع الطاقة •
وفي . تنفيذه لىباإلشراف ع توسطتكلفت األمانة العامة لالتحاد من أجل الم وقد. المتوسطي للطاقة الشمسية
فريقيا إمؤتمر الطاقات المتجددة في منطقة الشرق األوسط وشمال الدورة الخامسة ل هذا السياق، وعلى هامش

ديزيرتيك "مع  وقعت األمانة العامة لالتحاد من أجل المتوسط مذكرات تفاهم ،2012المنعقد خالل ماي 
من " ميدغريد"مذكرة تفاهم مع  2012كما وقعت في يناير . للطاقةوالمرصد المتوسطي " المبادرة الصناعية

التحتية الخاصة بشبكات الربط الكهربائي في المنطقة المتوسطية  ياتأجل تعزيز التعاون في مجال البن
  . وآليات التمويل

يجية لإلسترات والجدول الزمني تم تحديد الخطوط العريضة، 2008خالل دجنبر : التعاون في قطاع الماء •
 تم تحديد عدة مشاريع ملموسة تشملكما . المتوسط األبيض طويلة األمد الخاصة بالماء في منطقة البحر

  . المحطتين الرئيسيتين لتطهير المياه في القاهرة، ومحطة لتحلية الماء في قطاع غزةإحدى توسيع 

وزراء االتحاد من ا من قبل ، عن إقامته2011 رنبفي نو، عالنتم اإل: اإلستراتيجية الحضرية المستدامة •
  . أجل المتوسط المسؤولين عن التنمية الحضرية المستدامة

. 18، بناء على مبادرة من البنك الدولي2009أكتوبر  مركز مرسيليا لالندماج المتوسطي في شئأن وبالموازاة مع ذلك،
التنمية بويتعلق األمر . ألبيض المتوسطإلى المساهمة في تطوير البرامج المهيكلة في منطقة البحر اهذا المركز يهدف و

والنقل  ،والتكنولوجيا ،واالبتكار ،والشغل وتنقل األعمال، واقتصاد المعرفة ،والماء ،والبيئة ،المجاليةالحضرية و
وعلى ضوء التغييرات التي شهدتها منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، تمت االستعانة . والخدمات اللوجستيكية

  . تقديم خطة عمل حول التجارة واالستثمار في المنطقةلفي شراكة دوفيل  يا لالندماج المتوسطيبمركز مرسيل

في  2012أبريل  20وفي هذا الصدد، وخالل اجتماع وزراء المالية وممثلين عن المؤسسات المالية الدولية في 
وتتعلق . التي تمر بمرحلة انتقاليةواشنطن، اعتمدت مبادرات جديدة في إطار شراكة دوفيل لمساعدة الدول العربية 

التدابير الرئيسية المتخذة بإطالق مبادرة جديدة لمساعدة الدول العربية الخمس على ولوج األسواق المالية ودراسة 
البلدان تمكين نية لتقإمكانية إنشاء صندوق جديد خاص باالنتقال الديمقراطي، تتجلى مهمته في منح الدعم والمساعدات ال

باإلضافة إلى ذلك، . تعزيز مؤسساتها واعتماد وتنفيذ اإلصالحات على الصعيد الوطني منر بمرحلة انتقالية التي تم
، لتشمل االستثمار وتشجيع المبادرات الخاصة في نميةالجغرافي للبنك األوروبي لإلنشاء والت مجال التدخلتقرر تمديد 

ر أورو سنويا في ييمال 3استثمار ما يصل إلى  علىقدرة اللبنك لوهكذا، فقد أصبح . البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية
 .المنطقة

  الحر والتبادل الشراكة اتفاقيات آثار .2.2

   األوروبي واالتحاد المغرب بين التجارة طورت .1.2.2

للتدفقات  المغرب على مستوى التبادل التجاري، واالستثمارات، ومصدرلالمميز  يظل االتحاد األوروبي الشريك
على الرغم من تقلص حصته المهيمنة في الماضي لفائدة التنويع  ،تحويالت المغاربة القاطنين بالخارجالسياحية و

 270,5التجارة مع االتحاد األوروبي ما مجموعه  فقد بلغت. يةفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينإالتدريجي لألسواق في 
سنة  %67مقابل  ،سنةال نفس خالل ةتنا الخارجيمن إجمالي مبادال %50,8 مسجلة بذلك نسبة، 2011مليار درهم سنة 

تراجع معدل تغطية ، فيما 2011مليار درهم سنة  70,4إلى وسجل الميزان التجاري عجزا هيكليا وصل . 1999
 2011ين، حيث ساهمتا سنة تين الرئيسيتا التجاريتينكيسبانيا شرإوتعتبر فرنسا و. %58,7الصادرات للواردات إلى 

 من %13,3و %16,3بنسبة أي من تجارة المغرب مع االتحاد األوروبي،  %26,2و %32بنسبة على التوالي 
  .إجمالي تجارتنا مع الخارج

وتتكون . 2010مقارنة مع سنة  %12مليار درهم، أي بزيادة  100وبلغت الصادرات المغربية نحو االتحاد األوروبي 
ة جونسمالخاصة المواد و) %50,8( الجاهزةالبس التي تشمل الم، و%35مواد االستهالك بنسبة أساسا من 

، والتي نحو االتحاد األوروبيالرئيسية  من إجمالي الصادرات %22,6كما تمثل مواد التجهيز الصناعي  ).21,7%(

                                                 
 .الدولي والبنك لإلستثمار األروبي البنك عن ممثلين وكذا وتونس، والمغرب ولبنان واألردن وفرنسا مصر من كل حكومات تمثيلية تشمل 18
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من إجمالي % 18الغذائية والمشروبات والتبغ ، في حين تشكل المواد %)10(الكهربائية األجهزة تضم أساسا 
  . تحاد األوروبينحو اال الصادرات

المنتجات أنصاف وشكلت . 2011سنة  مليار درهم 170,5وبلغ إجمالي الواردات المغربية من االتحاد األوروبي 
من  %22,1(وتشمل مواد االستهالك . %25,7الصناعي التجهيز  موادتمثل فيما  من إجمالي الواردات، 26,5%

  ).%11(البالستيكية المتنوعة والمواد ) %19( السياحيةالسيارات و) الواردات

 مليار درهم 29,9الصادرات المغربية  سجلتأما في إطار اتفاقية التبادل الحر بين االتحاد األوروبي والمغرب، فقد 
أعلى بكثير من تلك التي وتعد هذه األخيرة . 2010مقارنة بسنة  %34,7قدرها  ملحوظة ، أي بزيادة2011سنة 

  .2011 مليار درهم سنة 75,3لتصل إلى  %12,9فعت بحوالي سجلتها الواردات، التي ارت

من إجمالي الصادرات المغربية نحو االتحاد  %30وارتفعت نسبة الصادرات في إطار اتفاقية التبادل الحر إلى 
، خاصة الحمض الفوسفوري واألسمدة )%28,7(وكانت تتألف أساسا من أنصاف المنتجات . 2011األوروبي سنة 

ة والقشريات ري، بما في ذلك الطماطم الط)%25,6(لكيميائية، ومن المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ الطبيعية وا
 الموادمثل منتجات النسيج، باإلضافة إلى ) %18,1(مواد االستهالك والرخويات والمحار واألسماك المعلبة، ومن 

  .طالفوسفا خاصة ،)%15,2(المعدنية الخام 

 %44سبة مشترياتنا في إطار اتفاقية التبادل الحر من إجمالي الواردات من هذه المنطقة نحو وفي المقابل، سجلت ن
، خاصة المواد الكيميائية والمواد البالستيكية )%33,9(من أنصاف المنتجات تتكون هذه الواردات و. 2011سنة 

اآلالت واألجهزة المتنوعة، عية و، بما في ذلك السيارات الصنا)%29,7(الصناعي  مواد التجهيزاالصطناعية، ومن 
من أنصاف % 58,2وبذلك، اندرجت  .واألدوية ، مثل السيارات السياحية%)24(االستهالكية  الموادمن  وكذلك،

من % 44,5من مواد التجهيز و% 49,7مقابل  اتفاقية التبادل الحرالمنتجات المستوردة من االتحاد األوربي في إطار 
  .  2011إلى  2008ترة الممتدة من مواد االستهالك خالل الف

 نسبة المبادالت المنجزة في إطار اتفاقية الشراكة من مجموع مبادالت اإلتحاد األوربي : 5مبيان
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بسبب األزمة  %44,5بنسبة  19من االتحاد األوروبيالقادمة وتراجعت تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة 

وفي مقابل ارتفاع االستثمارات األجنبية المباشرة القادمة من الدول العربية، بلغت االستثمارات األجنبية . األوروبية
من إجمالي االستثمار األجنبي المباشر مقابل  %57,8، لتمثل 2011مليار درهم سنة  14,8المباشرة األوروبية 

 2011مليون سائح خالل  3,9 حولياح من دول االتحاد األوروبي تدفق الس وقد استقر. 2010سنة  76,1%
وفي المقابل، حافظت ). %9,1( نجليزواإل) %17,9(واإلسبان ) %45,7(هيمنة السياح الفرنسيين الحظ وي. 2010و

 ،2011مليار درهم سنة  43,7دول االتحاد األوروبي على منحاها التصاعدي لتصل إلى ب مقيمينتحويالت المغاربة ال
الخارج، على الرغم من بلوغ معدل البطالة حوالي ب مقيمينمن إجمالي تحويالت المغاربة ال %74,6وهو ما يمثل 

توزيع هذه التحويالت، حسب الدول المضيفة، هيمنة التحويالت  زربوي. في البلدان المضيفة) كمتوسط مرجح( 11%
 ).%13,4(وإيطاليا ) %13,5(وإسبانيا ) %50,6(الواردة من فرنسا 

                                                 
 .وايرلندا وقبرص والنرويج والسويد وإيطاليا ولوكسمبورغ وبلجيكا وهولندا وألمانيا وبريطانيا واسبانيا والبرتغال فرنسا 19
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 في كبير ارتفاع: األمريكية المتحدة والواليات المغرب بين الحر التبادل تفاقيةا .2.2.2
  الواردات

تفاقية شاملة هذه االوتعتبر . 2006يناير في دخلت اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والواليات المتحدة حيز التنفيذ 
 ج الحر إلى األسواق بالنسبة للمنتجات الفالحية والصناعيةالولوكالمجاالت االقتصادية،  لمجمل تهاتغطيبحكم ، نسبيا
مليار  36,5، حيث بلغ 2011سنة  متميزةسجل التبادل التجاري بين البلدين دينامية وقد  .وذلك ألول مرة، لخدماتوا

د للمغرب وزوهكذا أصبحت الواليات المتحدة ثالث م. من إجمالي التجارة الخارجية لبالدنا %6,9درهم، وهو ما يمثل 
 ليبلغما انخفض معدل تغطية الصادرات للواردات فيمليار درهم  21,4العجز التجاري  مع ذلك، سجلو. ورابع زبنائه

  .2011سنة  26,1%

 5,6مقابل  2011مليار درهم سنة  7,6ارتفعت الصادرات المغربية نحو الواليات المتحدة بشكل كبير لتصل إلى ولقد 
 2011مليار درهم سنة  28,9الواردات المغربية من الواليات المتحدة  بلغتوفي المقابل، . 2010مليار درهم سنة 

وهكذا، . 2005و 2002لمتوسط خالل الفترة ما بين درهم في ا ماليير 6وأقل من  2010مليار درهم سنة  21مقابل 
، 2011سنة  %8ل إلى صإجمالي واردات المغرب بشكل كبير لت منارتفعت نسبة الواردات من الواليات المتحدة 

   .2002فقط سنة  %4مقابل 

ر نحو إلى صرامة قواعد ومعايير التصدي، ويعزى هذا الخلل بين االنتعاش الكبير للواردات وضعف الصادرات
إلى ضعف تنوع المنتجات المغربية المصدرة إلى هذا البلد، والتي تتألف في مجملها من ومن ناحية،  الواليات المتحدة

  .من ناحية أخرى ،منتجات ذات قيمة مضافة ضعيفة

أي ما  مليار درهم، 17,8حوالي  ،2011فقد بلغ حجم التجارة بين البلدين، سنة  أما في إطار اتفاقية التبادل الحر،
من إجمالي  %43,8(درهم  رمليا 12,7وسجلت الواردات . من إجمالي المبادالت بين الطرفين %48,8يمثل 

االستثمارات األمريكية المباشرة تعد و ).الصادرات من إجمالي %68(درهم  رمليا 5,1، والصادرات )الواردات
، أي بزيادة 2011مليون درهم سنة  1.126ت إلى ارتفع حيثأكثر إفادة من التبادل التجاري،  الموجهة نحو المغرب

  .، مما يجعل من الواليات المتحدة ثامن مستثمر أجنبي في المغرب%78قدرها 

 يستفد منها المغرب بشكل جيد،الفرص التي تتيحها اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والواليات المتحدة، لم تعدد غم رو
االستثمارات األمريكية المباشرة  تلعبأن حو هذا البلد محدودا، في حين يجب تطور الصادرات المغربية نحيث الزال 

  .دورا أكبر في تعميق عالقات الشراكة بين الطرفين

  الواردات مستوى على خاصة تركيا مع للتجارة كبيرة دينامية .3.2.2

وتنص هذه االتفاقية على . 2006ودخلت حيز التنفيذ في يناير  2004وقعت اتفاقية التبادل الحر مع تركيا في سنة 
الولوج الفوري للمنتجات الصناعية المغربية إلى السوق التركية، في حين أن الرسوم الجمركية والضرائب على 

بلغ إجمالي حجم التجارة بين الطرفين أكثر من وقد  .استيراد السلع التركية سوف تلغى تدريجيا على مدى عشر سنوات
ويعزى هذا االنتعاش إلى النمو القوي . 2010مقارنة مع سنة % 31,5دة حوالي بزيا 2011درهم سنة  مليار 12,2

تراجعت الصادرات المغربية  ،في حين .)%47(+ 2011مليار درهم سنة  9,4لواردات المغرب من تركيا التي بلغت 
  .مليار درهم 2,8لتبلغ  %3,2نحو تركيا بنسبة 

، أي ما 2011مليار درهم سنة  7,3بين الشريكين  يةالتجارالمبادالت م أما في إطار اتفاقية التبادل الحر، فقد بلغ حج
من الحجم اإلجمالي  %55,6مليار درهم من الواردات أي  5,2، منها مع تركيا من إجمالي المبادالت %59,9يمثل 

 1,3عجز قدره (د من مبيعاتنا اإلجمالية لهذا البل %74,5مليار درهم من الصادرات أي  2,1المستورد من هذا البلد، و
وتشمل الواردات المغربية من تركيا المندرجة في إطار التبادل الحر كال من أنصاف المنتجات ومواد  ).مليار درهم

ؤدي استمرار هذه يوبشكل عام، س). على التوالي% 21,7و% 24,1و% 49(االستهالك ومواد التجهيز الصناعي 
يجب ، ولبلوغ هذا الهدف. في نهاية المطاف لمكاسب التجارية بين الشريكينالدينامية التجارية بين البلدين إلى توازن ا

المغرب تحسين القدرة التنافسية للمقاوالت الوطنية في بعض القطاعات الحيوية، مثل النسيج والمالبس، من خالل على 
  . االستفادة بشكل جيد عند االستيراد من تراكم قواعد المنشأ

م دخول اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وتركيا حيز التنفيذ، الزالت االستثمارات وعلى مستوى االستثمار، فرغ
ومع ذلك، فإن فرص . 2011مليون درهم سنة  102التركية المباشرة الموجهة نحو المغرب محدودة، حيث لم تتجاوز 
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ما تشير إليه المشاركة  وهو. الشراكة مع المقاوالت التركية تتحقق تدريجيا، ومن المتوقع أن تشهد تطورا كبيرا
النشيطة للشركات التركية في المناقصات الدولية التي أطلقها المغرب، حيث حصلت عروض بعض الشركات التركية 

  .وخطوط السكك الحديدية والبناء ةنجاز عدة مشاريع، كالطرق السيارإلالكبرى على الموافقة 

فباإلضافة إلى إمكانية زيادة حجم . لحر بين المغرب وتركيا متعددةوعموما، تظل الفرص التي تتيحها اتفاقية التبادل ا
المبادالت التجارية وتعزيز تدفقات االستثمارات المباشرة التركية نحو المغرب، يمنح هذا االتفاق إمكانية تيسير دخول 

كما يشكل حلقة . عد المنشأالمنتجات المغربية إلى أسواق االتحاد األوروبي من خالل النظام األورو متوسطي لتراكم قوا
هامة في مسلسل االندماج في منطقة البحر األبيض المتوسط، التي ستمثل درعا ضد التهديدات التي يشكلها ارتفاع 

  .المنافسة اآلسيوية

  الخليجية المباشرة لالستثمارات كبير ارتفاع .4.2.2

مليون درهم  250مليار درهم مقابل  7لتصل إلى  2011سنة  %51ارتفعت االستثمارات الخليجية في المغرب بنسبة 
%  71مليار درهم، أي بزيادة  4,5ويعزى هذا االرتفاع الملحوظ إلى االستثمارات اإلماراتية التي بلغت . 2001سنة 

ثالثة أضعاف ما سجل سنة (مليار درهم  1,6، متبوعة باالستثمارات السعودية التي سجلت 2010مقارنة مع سنة 
2010 .(  

ودخلت حيز التنفيذ  2001تم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب واإلمارات العربية المتحدة في يونيو وقد 
 %40وبخصوص قواعد المنشأ، تنص االتفاقية على تقييم كامل أو الحصول على ما ال يقل عن . 2003في يوليوز 

   .20وجمن سعر تسليم المصنع للمنت

، 2011و 2003كمتوسط سنوي ما بين سنتي  %41,6تنفيذ هذا االتفاق، ارتفعت التجارة بين البلدين بنسبة  ايةمنذ بدو
وارتفعت صادراتنا . لمغربلمن التجارة الخارجية  %0,6مليار درهم، وهو ما يمثل  3,2ما يناهز  2011لتسجل سنة 

نسبة الب% 46,3، مقابل 2011و 2003ن في المتوسط خالل الفترة ما بيسنويا  %54,1إلى اإلمارات بنسبة 
  .لوارداتل

مليار  1,3مليون درهم مقابل  744لتبلغ  2011الصادرات المغربية نحو اإلمارات العربية المتحدة سنة  راجعتتو
وتتكون المنتجات الرئيسية المصدرة إلى اإلمارات العربية المتحدة من أنصاف المنتجات والذهب  .2010سنة  درهم

، مع هيمنة مليار درهم 2,5لتبلغ  %49,7انتعشت الواردات من اإلمارات العربية المتحدة بحوالي قد و .صنعمال
منذ سنة  الموجهة نحو المغربالمباشرة االستثمارات اإلماراتية  تارتفع كما ).%54(أنصاف المنتجات الواردات من 

قدره ، وارتفعت بما 2002فقط سنة درهم  مليون 118 مقابل 2011 مليار درهم سنة 4,5 بلغت حيث ،2003
ثاني أكبر مستثمر أجنبي مرتبة  2011اإلمارات العربية المتحدة سنة بذلك  واحتلت. 2010مقارنة مع سنة  %71,2

  .في المغرب بعد فرنسا

مقابل  2011زائر سنة  14.500وباإلضافة إلى ذلك، أصبح المغرب وجهة مفضلة للسياح اإلماراتيين بأكثر من 
 333مقابل  2010مليون درهم سنة  968السياح اإلماراتيين إلى  عائداتكما ارتفعت . 2000سائح سنة  5.000

من أجل  إجراءا مواكبا لهذا التطوردبي -افتتاح الخط الجوي المباشر الدار البيضاء يعدو. 2000مليون درهم سنة 
يومي خط جوي  تشغيل" اإلمارات"تزم شركة وعالوة على ذلك، تع. السياح ورجال األعمال بين البلدين تنقلتسهيل 

ع تحويالت المغاربة المقيمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة منذ سنة اوتجدر اإلشارة إلى ارتف. بين المدينتين
  .2003، أي ما يقارب ست مرات ما كانت عليه سنة 2011مليار درهم سنة  2,9لتبلغ أكثر من ، 2000

  2011 سنة أكادير اتفاقية انبلد إلى الصادرات انخفاض .5.2.2

ادير إلى تعزيز االندماج االقتصادي ما بين بلدان الجنوب والشراكة األورومتوسطية من خالل إنشاء كتهدف اتفاقية أ
في تعزيز  أكادير، ساهمت اتفاقية 2007سنة  التنفيذحيز  اومنذ دخوله. منطقة للتبادل الحر على المستوى اإلقليمي

  .تجاري بين المغرب وتونس ومصر واألردندينامية التبادل ال

                                                 
 لقواعد التقنية اللجنة إطار في عليها التفاوض يجري والتي المنشأ، قواعد تطبيق على اإلماراتية-المغربية الحرة التجارة اتفاقية من 10 المادة تنص 20

 .اعتمادها فور العربية، للجامعة المنشأ
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، أي بمعدل نمو 2011مليار درهم سنة  8,3 ليبلغ 2006حجم التجارة بين المغرب وهذه الدول منذ  تضاعففقد 
بالنسبة  %1,8( 2011سنة  %1,6وبلغت حصته في إجمالي التجارة الخارجية المغربية حوالي . %14سنوي قدره 

وتفاقم  .، وهو مستوى أقل من التطلعات مقارنة مع التجمعات اإلقليمية األخرى)لصادراتبالنسبة ل %1,1ولواردات ل
نسبيا مع مع مصر و جلهامليار درهم،  4,5ليصل إلى  2011لمغرب مع هذه الدول سنة لعجز الميزان التجاري 

معدل ما ك ،%36بل مقا %29,8، لتبلغ 2011كما تدهورت نسبة تغطية الصادرات للواردات بشكل حاد سنة . تونس
  ).%23-(لصادرات لوانخفاض حاد ) %11+(الواردات  ، نتيجة ارتفاع2010و 2006بين 

المبادالت التجارية بين المغرب ودول االتفاقية منحى تصاعديا،  تسجلفقد  ،لتبادل الحرل أكاديرأما في إطار اتفاقية 
. 2009سنة  %66و 2010سنة  %10مقابل  %13بزيادة ، أي 2011ر درهم سنة ييالم 4ما يقارب  بلغت حيث

وبلغت . 2010سنة  %42,9مقابل  2011سنة  %48وارتفعت حصتها في إجمالي التجارة مع الشركاء الثالثة إلى 
 القادمة من إجمالي الواردات %54,5، وهو ما يمثل 2011مليار درهم سنة  3,5تفاقية ما يناهز االالواردات في إطار 

 %8,2في إطار اتفاقية التبادل الحر بنسبة  ، التي ال تزال ضعيفة،لصادرات المغربيةا تراجعتبينما . من هذه الدول
من الواردات  %13,1فقط من إجمالي الصادرات نحو الشركاء الثالثة، وال تغطي سوى  %24لتصل إلى  2011سنة 

على الرغم من  أكاديرمكاسب اتفاقية بعد من  فإن المغرب لم يستفدوخالصة القول، . في إطار اتفاقية التبادل الحر
. المستفيدين األساسيين من التجارة مع المغرب ،وتبقى مصر خاصة، وبشكل أقل تونس. االتجاه التصاعدي للصادرات

  .عديد من المنتجات المتبادلة نظرا لتميز قدرتها التنافسية في مجال الطاقةفمصر تتوفر على ميزة تفاضلية في ال

  الظرفية بتطورات متأثرا التجاري للميزان الهيكلي العجز تفاقم .3.2
 64,6وصل إلى  حيثتدهورا مستمرا للسنة الرابعة على التوالي،  داءاتلميزان األرصيد المعامالت الجارية يعرف 

وبالتالي، فإن الزيادة في العجز . مليار درهم خالل تلك الفترة 30، أي ما يمثل تدهورا بنحو 2011 سنةمليار درهم 
، لم تعوض إال جزئيا باألداء 2010 سنةمليار مقارنة ب 35,6 حواليب) 2011مليار درهم في عام  184(لتجاري ا

تركيز عرض بأساسا ، السلع تبادالمويرتبط هذا العجز الهيكلي في . نسبيا للخدمات والتحويالت الجارية المهم
نخفاض مستوى تنويع أسواق التصدير من الصادرات على بعض المنتجات ذات محتوى تكنولوجي منخفض، والى ا

من جهة  ،التي تتم بها المبادالتجهة، والى ضعف االقتصاد الوطني أمام تقلبات أسعار المواد الخام والعمالت الرئيسية 
  .أخرى

  تطور العجز الهيكلي للميزان التجاري : 6مبيان
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الواردات دون احتساب الطاقة م ف.ش.الصادرات دون احتساب مجموعة 
الرصيد التجاري ات درات للوارد معدل تغطية الصا

صرف: المصدر  عتمادا على معطيات مكتب ال وقعات المالية ا دراسات و الت حساب مديرية ال  

  التجاري العجز في الحر التبادل اتفاقيات ةساهمم .1.3.2

الدول ورابطة التجارة الحرة األوروبية و االتحاد األوروبيكيهدف إبرام سلسلة من اتفاقيات التجارة الحرة مع شركائنا، 
امتيازية للتزود تطوير صادراتنا وتنويع الفرص مع االستفادة من ظروف إلى  ،لواليات المتحدة وتركياواالعربية 

  .برامج االستثمار الكبرى مواكبةو بالمدخالت
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، حساباتنا الخارجية هشاشة، حيث أن في تحقيقهاتعرف تأخرا األهداف المتعلقة بالصادرات وبالرغم من ذلك، فإن 
الحساب الجاري لسلطات العمومية، خاصة وأن عجز ا ، تعد من األولويات الهامة النشغاالتبسبب األزمة تفاقمت التي

  .ببالدنا المسلسل التنموي علىو الحاجة للتمويليؤثر سلبا على  من شأنه أن

وقد . على اتفاقيات شراكة أو تبادل حر معنا أن الميزان التجاري يسجل عجزا مع شركائنا الموقعين ،من المالحظو
بعد تراجع األزمة خالل سنة  اطفيف اانخفاض سجل ، غير أنهارتفع هذا العجز بشكل ملموس مع بداية األزمة العالمية

تدهور الوضع في منطقة األورو نتيجة أزمة الديون  2011هذا االنتعاش لم يدم طويال، حيث عرفت سنة لكن . 2010
  .وبالتالي التجارة العالمية ،االقتصاد العالمي ها تراجعالسيادية التي ترتب عن

  الحرالتبادل اتفاقيات  المسجل حسبالعجز التجاري تطور  : 7مبيان
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الواليات المتحدة االمريكية

مكتب الصرف: المصدر   
مجموعه  ما بلغحيث ، المبرمة الحر بادلفي إطار اتفاقيات الت 2011العجز التجاري سنة  أما بالنسبة للمغرب فقد تفاقم

من العجز المحقق مع الدول  %57من إجمالي العجز التجاري للمغرب و %32,1 صل نسبةمليار درهم لي 59,1
مليار درهم سنة  45,4ليبلغ  ،خاصة مع االتحاد األوروبي ،عجزوقد اتسع هذا ال. الموقعة التفاقيات التبادل الحر

2011.  

  في العجز التجاري الحرالتبادل اتفاقيات  مساهمة : 8مبيان
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كان أكثر  ،2010 سنةمقارنة ب 2011درهم سنة  مليار 5تفاقم العجز التجاري بأكثر من  تجدر اإلشارة، إلى أنو
 ،مع تركياكذلك و ،مليار درهم 7,5 إلى ل العجزصلي ،مليار درهم 1,7 نحوب ،مع الواليات المتحدة األمريكية أهمية

وفي المقابل، لم تؤثر األزمة على التبادل التجاري بين . مليار درهم 3,2 إلى العجز لليص ،مليار درهم 1,3حوالي ب
وقد أدت المبادالت ). %34,7(+سن الملحوظ للصادرات المغرب واالتحاد األوروبي، ويرجع ذلك خصوصا إلى التح

 هامنتيجة لتراجع  ،مليون درهم 48,1بحوالي في الميزان التجاري  عجزإلى  الحر دلاباألوروبية للت مع الرابطة
كما سجلت المبادالت المندرجة في إطار اتفاقية أكادير . كان يسجل فائضا خالل السنوات الفارطةبعدما  للصادرات

   .مليون درهم 541,6ماليير درهم، متفاقما بذلك بحوالي  3ا بقيمة عجز

إلى حجم الواردات المتكونة خصوصا من أنصاف  ،ويعزى العجز اإلجمالي في إطار اتفاقيات التبادل الحر أساسا
 ،وبذلك .)%22(الستهالك لومن المنتجات النهائية ) %25,2(والمنتجات النهائية للتجهيز الصناعي ) %31(المنتجات 
للتجهيز الصناعي تتم في النهائية من مقتنياتنا من المنتجات  %47,3من وارداتنا من أنصاف المنتجات و %57فحوالي 

التي ، خاصة 2011الحظ أيضا ارتفاع ملموس لوارداتنا من السلع االستهالكية سنة يو. إطار اتفاقيات التبادل الحر
   .من مجموع وارداتنا من السلع االستهالكية % 48,8مثلت  في إطار اتفاقيات التبادل الحر، حيثتمت 

فباستثناء االتحاد األوروبي والدول الموقعة على . عرفت الصادرات في إطار اتفاقيات التبادل الحر تحسنا ملحوظا كما
التحاد بالنسبة لو. الحر دلابأو أكثر من الصادرات تتم في إطار اتفاقيات الت %70 فإن ما يقارب اتفاقية أكادير،

الرفع من من تلك الخاصة بالخدمات التي توجد في مرحلة التفاوض، وة الفالحيفستمكن كل من االتفاقية  األوروبي،
  .المتاحة لها اتيمكاناإلالصادرات، في حين تبقى الصادرات اإلجمالية بعيدة عن  مستوى

ي إطار إتفاقيات التبادل الحر من مجموع الصادرات المغربية نحو دول نسبة الصادرات المنجزة ف :  9مبيان
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   الدوالر مقابل األورو قيمة انخفاض آثار .2.3.2

على سعر الدرهم،  هريثبسبب تأ ،كبير على المبادالت التجاريةبشكل صرف األورو بالنسبة للدوالر سعر تطور أثر 
تمكن هذه البنية من الحفاظ على استقرار و .ألوروأكبر لصة ح مع ،بسلة مكونة من العملتين هذا األخير نظرا الرتباط

  .نسبي للدرهم بالنسبة للعملة األوروبية
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   بالنسبة لألورو والدوالر صرف الدرهم سعر تطور : 10مبيان
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  بنك المغرب: المصدر 
في حين حقق  .يناير ومارسي مقابل الدوالر بين شهر ، سجل سعر الدرهم انخفاضا بالنسبة لألورو وارتفاعاهكذاو

-%( سجل الدرهم انخفاضا طفيفا بالنسبة لألورو، خالل شهر غشتو .تطورا معاكسا بعد ذلك إلى غاية نهاية يوليوز
، انخفضت قيمة إجماالو. مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية، (0,8+%)مقابل ارتفاع بالنسبة للدوالر ) 0,2
، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية بالنسبة للدوالر %8,3 نحوب 2012هم خالل األشهر الثمانية األولى من الدر

  .مقابل األورو %1,7وارتفعت بنسبة 

مليار درهم خالل   4,9 نحوري للمغرب بتجالعجز الاتدهور  قد ساهم وحده في ألوروا تراجعيكون من المحتمل أن و
مليار درهم مقابل تحسن  8لك إلى ارتفاع قيمة الواردات بحوالي ذ ىويعز. 2012 سنة ولى منأشهر األ ثمانيةال

هذا التدهور،  من %84حوالي بالمواد الطاقية والزيوت  تساهم ،وفي هذا الصدد. مليار درهم 3 حواليالصادرات ب
  .مليار درهم 4,3على إثر ارتفاع وارداتها ب 

درهم،  مليار 1,2 قدرهالتجاري تدهورا  رصيدها لمواد الغذائية، والتي شهدإلى ا تجاريلعجز الارتفاع اكما يعزى 
تزايدت صادرات الفوسفاط  ،وفي المقابل). مليون درهم 551(ومواد التجهيز ) درهم مليار(والمواد االستهالكية 

   .ارتفاع صرف الدوالر بالنسبة للدرهم بفضلمليار درهم  2ومشتقاته بحوالي 

  األفق في واعدة تجارية فرص: الصحراء بجنو أفريقيا .4.2
من الناحية اإلستراتيجية  السوقهذه ، وعيا منه بأهمية شرع المغرب في تعزيز عالقاته مع دول جنوب الصحراء 

المنطقة، ال سيما من خالل توقيع هذه في أسواق  دعم تموقعهوقد بذل المغرب جهودا كبيرة ل. واالقتصادية والتجارية
 وموازاة. دول هذه المنطقة ووضع إطار قانوني محفز للتجارة واالستثمار مع ،التجارية مع العديد من البلداناالتفاقيات 

  .مع ذلك، قام المغرب بأنشطة لترويج المنتوج المغربي وتسهيل وصول القطاع الخاص المغربي إلى األسواق األفريقية

، أي أنه تضاعف 2011مليار درهم سنة 11,9 ب الصحراءين المغرب وأفريقيا جنوة بيالتجارالمبادالت بلغ حجم و
كبر من تلك أفريقيا جنوب الصحراء بوتيرة إ، نتيجة ارتفاع الصادرات نحو العشرية األخيرةخالل ثالثة مرات 

اء، حيث انتقل من فريقيا جنوب الصحرإالتجاري بين المغرب و الرصيدتحسن  ،وهكذا. الموجهة نحو شمال أفريقيا
  .2011سنة  درهممليار  3,8إلى فائض قدره  2000مليون درهم سنة  7,2حوالي عجز قدره 

 استقبلتحيث  ،فريقيا جنوب الصحراءإتعتبر السنغال وموريتانيا وغانا وساحل العاج ومالي أهم زبناء المغرب في و
ادرات خصوصا وتتشكل هذه الص. 2011من مجموع الصادرات المغربية إلى المنطقة سنة  %42هذه الدول الخمس 

د وزوفيما يتعلق بالواردات، تعتبر نيجيريا أكبر م. لكيميائية واآلالت ومعدات النقلمن المواد الغذائية، تليها المواد ا
 فيوتتألف الواردات المغربية . 2011سنة  ت بما يقرب من نصف هذه المقتنيات، حيث ساهمللسلع إلى المغرب

  .من المواد األولية تهاغالبي

كبر شريك تجاري تعد أ ، متبوعة بفرنسا،الصين يتبين أنجنوب الصحراء، ل تحليل تطور واردات إفريقيا خالمن و
فقط % 4,7، مقابل 2011من إجمالي واردات المنطقة سنة  15,7%حيث تمثل صادراتها  ،ألفريقيا جنوب الصحراء

بين  ،حصته في سوق المنطقة من ارتفاععلى الرغم وتعد هذه الدول أكبر منافس للمغرب في المنطقة، . 2000سنة 
أفضل نسبيا مقارنة بالدول األخرى  يبقى مع ذلك، وضع المغربو %.0,26إلى % 0,14، من 2011و 2000 سنتي
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وعلى الصعيد القطاعي، فقد تحسن وضع المغرب في سوق المواد . في شمال أفريقيا، بما في ذلك الجزائر وتونس
  .في سوق المواد المصنعة انخفاضا طفيفا شهد وضعه في حين، ،ية والكيميائيةالغذائ

سياسة التقارب ويبذل المغرب جهودا جبارة لالندماج في سوق إفريقيا جنوب الصحراء، نذكر من بينها اعتماده على 
حيث تم  ،CEMAC االقتصادية والنقدية ألفريقيا الوسطى لجنةوال UEMOAمع االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا 

بعد ثماني سنوات من  2008االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا سنة  التوقيع على اتفاق للتجارة واالستثمار مع
تجدر اإلشارة إلى وجود مشروع اتفاق  ،االقتصادية والنقدية ألفريقيا الوسطى لجنةالبوفي ما يتعلق . المفاوضات

نحو دول أفريقيا   (RAM)المغربيةخطوط الملكية الساهم فتح وقد . لتجارة الحرة قيد الدراسة حاليا من كال الطرفينل
جنوب الصحراء وإنشاء فروع من طرف البنك المغربي للتجارة الخارجية والتجاري وفابنك في تعزيز تواجد شركات 

  .القطاع الخاص المغربية في المنطقة

فريقيا جنوب إلم تتحسن حصة المغرب في سوق  ،خالل السنوات األخيرةوبالرغم من التقدم الملموس الذي تم تحقيقه 
 ينبغي تعزيز سياسة المغرب تجاه أفريقيا من خالل استهداف الشركاء ،لذا .رغم الجهود المبذولة ،الصحراء بشكل كبير

تكييف العرض مع الطلب الموجه من طرف أفريقيا، وات، يتحسين اإلطار القانوني والتنظيمي لالتفاقو ذوي األولوية
  .ترويج المنتوج المغربي في هذه المنطقة مسلسلدة هيكلة وإعا

 القوية المنافسةب موسومة ظرفية في األجنبية المباشرة لالستثمارات المغرب جاذبية .5.2

وفقا آلخر تقرير لمنظمة  ،2011سنة % 16ارتفعت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر على الصعيد الدولي بنسبة 
وهذا بالرغم من استمرار األزمة االقتصادية والمالية  ، « World Investment Report »األمم المتحدة للتجارة والتنمية 

مليار دوالر متجاوزة بذلك المستوى  1.524وهكذا، فقد سجلت هذه التدفقات  .العالمية وأزمة الدين في أوروبا
في تدفقات االستثمار األجنبي % 60ومن جانبه، سجل المغرب زيادة بنسبة  .)2007-2005( المتوسط لما قبل األزمة

وذلك بعد ثالث  ،رمليار دوال 2,5، وفقا لتقرير منظمة األمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث بلغ 2011المباشر سنة 
  . سنوات متتالية من االنخفاض

من االستثمار % 49 ي ما يعادلمليار دوالر، أ 748، حيث بلغت %20,8شهدت البلدان المتقدمة نمواً قويا بنسبة و
على التوالي % 21و% 32دول االتحاد األوروبي وأمريكا الشمالية زيادة بنسبة  وحققت .األجنبي المباشر العالمي

مة جديدة حيث ق 2011في البلدان النامية، بلغت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر سنة و .2010مقارنة مع مستويات 
غير أن هذه الزيادة . من االستثمار األجنبي المباشر العالمي% 45تناهز ل% 11مليار دوالر،أي بزيادة  684سجلت 
وهكذا، فقد استمر تدفق االستثمار األجنبي المباشر في االرتفاع نحو آسيا ودول . ات بين مختلف المناطقفاوتتخفي ت

التي سجلت نمواً أعلى وبي، فضال عن البلدان التي يعرف اقتصادها مرحلة انتقالية أمريكا الالتينية ومنطقة بحر الكاري
مستمرا وعلى العكس من ذلك، فقد عرف تدفق االستثمار األجنبي المباشر نحو أفريقيا انخفاضا . عدل العاممن الم

  .لسنتين متتاليتين

وفي قطاع  يفي القطاع األول 2011سنة  اانتعاش ،تدفقات االستثمار األجنبي المباشر عرفتوعلى المستوى القطاعي، 
بلغت االستثمارات األجنبية في قطاع  وقد. بعد عامين من االنخفاضوذلك الخدمات على حساب القطاع الصناعي، 

مليار دوالر، خاصة في مجاالت الكهرباء والغاز والمياه، وكذلك في مجاالت النقل واالتصاالت السلكية  570الخدمات 
مدعومة على الخصوص مليار دوالر،  200 ي ما قدرهتدفقات االستثمار في القطاع األول بلغتكما . كيةوالالسل

مشاريع إنشاء أو فإن أما فيما يتعلق بأشكال االستثمار،  .األولية وبدينامية األنشطة الصناعية ارتفاع أسعار الموادب
 مليار دوالر سنة 904استقرت في حدود قد ، متتاليتينن قيمتها لسنتي تانخفضالتي ، لإلنتاج الماديةالقدرات توسيع 
والشراء عرفت عمليات االندماج  ،مقابل ذلكو. من مجموع االستثمار األجنبي المباشر% 60ممثلة بذلك  2011

"Fusions-acquisitions "لزيادة في العمليات الرئيسية، مدعومة بامليار دوالر،  526لتصل إلى % 53نحو زيادة تقدر ب
  .مليار دوالر 3 هاقيملك التي تفوق ي تأ

بعد ثالث سنوات من التراجع، شهدت تدفقات االستثمار األجنبي إنه منظمة األمم المتحدة للتجارة والتنمية، فل وفقاو 
 2,5لتصل إلى  2010مقارنة مع سنة % 60، حيث سجلت زيادة بنسبة 2011المباشر نحو المغرب انتعاشا سنة 

من االستثمار األجنبي % 6 نحو المغرب ما يعادل ه التدفقاتذه حققتوقد . مليار دوالر 1,6 مليار دوالر مقابل
مرتبة  ، مما جعله يحتلمن االستثمار األجنبي المباشر في أفريقيا الشمالية% 33و 2011المباشر في أفريقيا سنة 

  .نحوها األجنبي المباشرتدفقات االستثمار ل اتراجعالتي شهدت أفضل من بعض البلدان مثل تونس ومصر 
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 فريقياإتدفقات االستثمار األجنبي المباشر الموجه نحو  منحصة المغرب  : 11مبيان
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2012مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، يوليوز   التقرير الدولي حول االستثمار: المصدر   

 25,6المغرب بلغت نحو ات الصادرة عن مكتب الصرف، فإن تدفقات االستثمار األجنبي المباشر ئيووفقا لإلحصا 
ات المباشرة، االستثمار من نفقات صافي دوالر مليار 2,5أي مليار دوالر،  3,2 ، أي ما يعادل2011مليار درهم سنة 

يتم االستثمار األجنبي المباشر كون  إلى الفارق يعزى هذاو. منظمة األمم المتحدة للتجارة والتنميةكما جاء في تقرير 
  . ائدات االستثمار األجنبي المباشرعمن النفقات المتعلقة باالستثمار بحاصل طرح على أساس صاف، أي  هيميقت

أول بلد مستثمر  ا، التي تعدنساستثمارات فر فإن ،وبالنسبة للتوزيع الجغرافي لالستثمار األجنبي المباشر في المغرب
 تتضمن، والتي 2010مليار سنة  20,5مليار درهم مقابل  8,5إلى لتصل  2011في المغرب، شهدت انخفاضا سنة 

وفي المقابل، رفعت دول أخرى من قيمة استثماراتها في . تليكوم في رأسمال شركة ميديتلمساهمة شركة فرانس 
سنة  2,6مليار درهم مقابل  4,5 إلى ما قدرهالمغرب، مثل اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية 

 ،لواليات المتحدة األمريكيةا عرفته نفس الشيء. ةدرهم بالنسبة للثانيمليار  0,6مقابل  1,6و ىبالنسبة لألول 2010
  .مليار درهم 1,1لتصل إلى  0,6من  هاحيث تضاعفت استثمارات

، أي بزيادة قدرها 2011مليار درهم سنة  8,2فيأتي العقار في المرتبة األولى بمبلغ  ،أما على المستوى القطاعي 
مليار درهم خالل  6,2 إلى 4,8من  ارتفعاعي فقد وبالنسبة لالستثمار في القطاع الصن. ةالسابق سنةمقارنة مع ال 11%

 1,8لطاقة والمناجم حيث ارتفع االستثمار األجنبي المباشر بشكل كبير مسجال قطاع ا عرفهنفس الشيء و. نفس الفترة
وفي المقابل، شهد قطاع السياحة انخفاضا في تدفقات . 2010مليون درهم سنة  754بعد  2011مليار درهم سنة

  .ثار األزمة االقتصادية لدى أهم شركاء المغربآل نظراذلك و ،2011سنة  %36األجنبي المباشر بنسبة االستثمار 

من شريكنا القادمة تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة  انخفضت فيهوتجدر اإلشارة أيضا، إلى أنه في الوقت الذي 
خارج االتحاد األوروبي  القادم من ألجنبي المباشراالرئيسي االتحاد األوربي، الذي يشهد أزمة حادة، شهد االستثمار 

، 2011-2008و 2007-2004 الفترتين ما بين في المتوسط مليار درهم 9,2إلى  6، حيث انتقل من ملحوظا ارتفاعا
 .المتحدة واإلمارات العربيةالمملكة العربية السعودية والكويت و ترآياالمتحدة وسويسرا و الواليات خاصة من

 )2007-2004(االتحاد األوروبي بين فترتي  دون احتسابتضاعف االستثمار األجنبي المباشر  : 12مبيان
  )2011-2008(و
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صرف: المصدر  عتمادا على معطيات مكتب ال وقعات المالية ا دراسات و الت حساب مديرية ال  
، حيث 2012زيادة طفيفة في االستثمار األجنبي المباشر العالمي سنة  منظمة األمم المتحدة للتجارة والتنميةتتوقع و

من البلدان المتقدمة والبلدان النامية واالقتصاديات  وستهم هذه التدفقات كال .مليار دوالر 1.600ستبلغ التدفقات حوالي 
دم االستقرار االقتصادي، غير أن ع. مليار دوالر 100و 720، 780التوالي  انتقالية، مسجلة علىتي تمر بمرحلة ال



 والجهوي الدولي محيطه في المغرب:  األول الجزء

24 
 

الشركات على  قدرةفي نمو االقتصاديات الناشئة يمكن أن يحد من  تراجعوخاصة في منطقة األورو، وإمكانية حدوث 
 مديري لدى األمم المتحدة للتجارة والتنمية السنوي لمنظمة معطيات البحثهذا التصور يزكي و. االستثمار في الخارج

قرار بشأن المناخ  عدم اتخاذالحياد أو  نما عإبين تقريبا أعرب وجستحيث أن نصف الم ،تالمتعددة الجنسياالشركات 
  .2012العام لالستثمار سنة 

في األمد المتوسط نموا منظمة األمم المتحدة للتجارة والتنمية اقتصادية، تتوقع -ماكرووفي حالة عدم حدوث صدمات 
مليار دوالر سنة  1.900و 2013 سنة مليار دوالر 1.800إلى صل معتدال ومنتظما لالستثمار األجنبي المباشر، لي

  .البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية ،اكذوسيهم هذا النمو البلدان المتقدمة والنامية و. 2014

ي لوحظ في أوائل سنة ذالو ،وبالنسبة للمغرب، وعلى الرغم من االنخفاض الطفيف في االستثمار األجنبي المباشر
شركة دانون  وذلك نظرا لحصول، 2011سنة مقارنة مع خالل هذه السنة  أداء جيداهذا االستثمار ، سيشهد 2012

مليون أورو، وبذلك  550، بمبلغ "مركز الحليب"في المجموعة المغربية  %37,8 تعادل الفرنسية على حصة إضافية
عملية استثمارية كبرى تهم المساهمة ذلك، تمت  ضافة إلىإلباو .%67إلى  %29,2انتقلت حصتها في المجموعة من 

 Banque Populaire‘‘في رأسمال البنك المركزي الشعبي بالمغرب من طرف ثاني أكبر مجموعة مصرفية فرنسية 
Caisse d'Epargne’’.  

 "Hilton Worldwide "ن توقيع اتفاقية شراكة بيعلى  ،2012في يونيو  ،وزارة السياحة أشرفتمن ناحية أخرى، و
من طرف  انستسير نتيللفتح وحدتين فندقيتين جديدتين في طنجة، وال تهدف "Inveravante"والمجموعة اإلسبانية 

 2015في ابريل   Hilton Hotel & Residences ومن المتوقع أن تنطلق الوحدة. Hilton Worldwideالمسثمر الدولي 
تم إنشاء صندوق  إلى أنه، في هذا السياق، شارةإلوتجدر ا. 2014ديسمبر في   Hilton Garden Innوالوحدة 

وذلك بفضل شراكة مع  ،يهدف إلى تطوير السياحة في البالد ،2011سنة  ’’Wissal Capital‘‘ لالستثمار السياحي
  .الصناديق السيادية في قطر، واإلمارات العربية المتحدة والكويت

بتطور النشاط االقتصادي والمالي  ةنياالستثمارات األجنبية المباشرة نحو المغرب رهمن المزيد وتبقى آفاق جذب 
والسيما أن هذه األخيرة ال تزال تعاني من آثار أزمة الديون السيادية، الشيء الذي  العالمي، خاصة في منطقة األورو،

 .قد يدفع بعض الدول لتشجيع الشركات على االستثمار محليا

 الدولية التقارير بعض حسب للمغرب العالمي الترتيب .6.2

وضع لجاذبية الشاملة للدول، تقوم مجموعة من المؤسسات الدولية كل سنة بتقييم اللللقدرة التنافسية و جيد من أجل تقييم
وعلى الرغم من بعض نقاط الضعف المنهجية، تقدم هذه التقارير . االقتصادي العالمي للبلدان على أساس معايير مختلفة

كما . لتقييم االقتصاد الوطني، وفقا لعدد من المعايير، ولتحديد موقعه النسبي مقارنة مع دول منافسة أو شريكةفرصة 
تمكن من تقييم أداء المغرب، مقارنة بالمعايير العالمية واإلقليمية، فيما يخص إجراء وتنفيذ اإلصالحات في مختلف 

  .المجاالت

بثالث  فيما يخص التنافسية الشاملة، فقد تحسنت مرتبة المغرب 2012ة لسن وحسب تقرير منتدى االقتصاد العالمي
 على مستوىدرجات حيث تم إحراز تقدم في عدة ميادين، خاصة على صعيد المؤسسات والبنيات التحتية، وكذا 

  . األسواق المالية ونقل التكنولوجيا

فقد صنف المنتدى االقتصادي  أداء جيدا، تصاالت، سجل المغربوفي مجال التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واال
وقد جاء تحسن . ةالماضي لسنةبلدا، حيث تحسن بخمس مراتب مقارنة با 138من بين  83العالمي المغرب في المرتبة 

" توفر رأس المال المخاطر"و" المنافسة في قطاع اإلنترنت واالتصاالت الهاتفية"على صعيد مؤشرات  أداء بالدنا
غير أن بعض المجاالت ". توفر الدولة على التكنولوجيات المتقدمة"و" استخدام اإلنترنت"و" لهاتف النقال وتغطية شبكة ا"

تتطلب اهتماما خاصا لتحسين القدرة التنافسية التكنولوجية للمغرب، ويتعلق األمر خاصة بتطوير التشريعات المتعلقة 
  . على اإلبداع الشركاتقدرة ولهاتفية سعر المكالمات ابتكنولوجيا شبكات االتصال والتخفيض من 

الذي يصدره البنك و 2012لسنة   (Doing Business)" ممارسة أنشطة األعمال"وفقاً لتقرير وومن جهة أخرى، 
يحتل أصبح  حيث. األعمال ما يخص مناخوا أكبر تحسن فيحققبلدا الذين  12 أتي المغرب ضمن قائمةي ،الدولي

ا التحسن إلى التدابير ذويعزى ه. مرتبة مقارنة بالعام الماضي 21 نحوب اتقدممدولة،  183عالميا من بين  94المرتبة 
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الحصول على تراخيص البناء وحماية تهم بالخصوص مجاالت  ةالمتخذة لتسهيل ممارسة أنشطة األعمال في ثالث
 خلق الشركاتهناك بعض المعيقات في األداء، بما في ذلك  وبالرغم من ذلك ال تزال. المستثمرين ودفع الضرائب

 . والحصول على القروض وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة

ووفقا آلخر تقرير  .مراكز 6 حواليومن حيث الحرية االقتصادية، فقد تحسن ترتيب المغرب على الصعيد العالمي ب
التقدم الملموس الذي أحرزه المغرب، السيما في مجال " هيريتاج"مؤسسة  لها عن الحرية االقتصادية في العالم، أبرزت

  . الحريات الجبائية والنقدية والتجارية

حول االستثمار العالمي، صنفت منظمة األمم المتحدة للتجارة والتنمية المغرب في  2012وفي تقريرها األخير لسنة 
 ربعوبالتالي، فقد صنفت هذه المنظمة المغرب في ال. 21مباشروفقا لمؤشر مساهمة االستثمار األجنبي ال 21الرتبة 
مع مساهمة قوية لالستثمار  ("in line with expectations") التي حققت التوقعات الخاصة بها الدولمن تصنيف الثاني 

األجنبي المباشر في التنمية الشاملة لالقتصاد الوطني، باستثناء المساهمة في نفقات البحث والتطوير حيث صنف 
  .المغرب ضمن الربع األخير

اقتصادي والنظام ستقرار السياسي، واإلطار الماكرووعموما، تشيد مختلف التقارير بجهود المغرب في مجاالت اال
تحسن ترتيب المغرب فيما يخص مناخ األعمال الجهود المبذولة في مجاالت تعزيز  برزوي .مالي واالنفتاح االقتصاديال

وتعزيز شروط الحصول  الحكامة الجيدة والشفافية، وتحديث اإلطار القانوني لألعمال، وتبسيط اإلجراءات اإلدارية،
  .جهاتالقدرة التنافسية لل دعما ذعلى العقار وك

  الدولية السوق في للمغرب متاحة قطاعية فرص .7.2
الرفع  هو للحد من تداعيات األزمةربحه على المغرب يتوجب الذي غير مالئمة، يظل الرهان  ةدوليظرفية  ظلفي 

من تنافسيته وترجمة المخاطر المحتملة إلى فرص، وذلك من خالل استغالل االمتيازات التي تخولها له القطاعات 
  . 22الواعدة

  للمصنعين العالمية الخريطة على للسيارات المغربية الصناعة موقعت .1.7.2

في إطار التحوالت البنيوية التي يعرفها قطاع صناعة السيارات على الصعيد الدولي، أصبح المغرب يحتل مكانة هامة 
هكذا، و. يفي هذا الميدان بكونه محطة منافسة وجذابة لالستثمار واإلنتاج والتصدير على الصعيد اإلقليمي والعالم

 يجريفي سوق السيارات والذي يطبعه صعود الدول الناشئة، العالمي لطلب يعرفها اي تالالبنيوية  تحوالتللنظرا و
الجغرافي إلنتاج السيارات في اتجاه الترحيل الجهوي ونحو الدول التي تمنح امتيازات مهمة التوزيع  فيعميق  حولت

مقابل  1990من اإلنتاج بالدول المصنعة سنة  %80تركزت (خ األعمال فيما يخص ظروف اإلنتاج، واللوجستيك ومنا
ومن  لجيوستراتيجي للبالدواستفاد قطاع السيارات بالمغرب، خالل العقد األخير، من الموقع ا). 2010سنة  43%

يدل كما على مستوى كل من صناعة المعدات وصناعة السيارات،  هاما، حيث عرف تطورا االمتيازات التي يمنحها
كمعدل سنوي خالل الفترة  %30تجاوز لتصدير الذي اعلى ذلك االرتفاع المهم الذي عرفه رقم المعامالت عند 

إنشاء مشروع رونو  بفضلبإفريقيا السيارات صناعة على مستوى  إنجازعرف المغرب أكبر  ،وهكذا. 2004-2011
ليار أورو إضافية، تجعل من هذا المشروع مصدرا م 3,5الكبير، الذي من شأنه أن يرفع مداخيل الصادرات بما قدره 

وجلب  %80دماج صناعة السيارات ليصل إلى حوالي انيعمل المغرب على تعزيز معدل و. أساسيا للعملة الصعبة
على الصعيد العالمي، من أجل إرساء صناعة حقيقية ذات مرتبة عالمية في قطاع السيارات،  وزن يمصنع ثاني ذ

اللوجيستيك عن طريق ميناء (قيد اإلنجاز الموجودة المكتسبات التي تم تحقيقها وعلى المشاريع معتمدا في ذلك على 
  ...).طنجة المتوسطي، المنصات الصناعية، التكوين

  الطائرات صناعةل العالمية الخريطة على المغرب تموقع إعادة .2.7.2

ة على الصعيد الدولي، مستفيدا ينافستوأصبح قطاع صناعة الطائرات بالمغرب يصنف من بين المنصات األكثر جاذبية 
) بومباردييوإيرباس وبوينغ (عند أهم المصنعين العالميين  ةبذلك من التغييرات العميقة  التي عرفتها سلسلة القيم

                                                 
 والشغل المضافة القيمة حيث من االقتصادب األجنبية الشركات فروعو المباشر األجنبي االستثمار حصة أساس على الدول المؤشر هذا يصنف 21

 .المال رأس وتكوين والتطوير البحث نفقاتو والصادرات الضريبية، والمداخيل واألجور
 .التقرير من الثاني الجزء على االطالع يرجى التفاصيل، من لمزيد 22
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وقد انتقل عدد المقاوالت . والموجهة نحو التوظيف األمثل لظروف اإلنتاج خصوصا عبر تكوين يد عاملة مؤهلة
 )EADS( سديإلى حوالي مائة فاعل ذو مرجعية عالمية، من بينها إ ةمن عشر 2011و 2001مابين العاملة بالقطاع 

كما ارتفع رقم . )Daher(ثم ضاهر) Creuzet( وزيوكر )Aircelle(وإرسيل ) Snecma(وسنيكما  )Boeing(وبوينغ 
الفرص التي اغتنام  إطاري وف. كمعدل سنوي خالل الخمس سنوات األخيرة %25المعامالت عند التصدير بأكثر من 

كما يدل  ،...)الصين والهند والبرازيل(العالمية الجديدة التي تتسم بالطلب المتزايد للدول الناشئة  إعادة الهيكلةأتاحتها 
، تم تعزيز وجهة المغرب )طائرة بوينغ 4.000طائرة إيرباس و 4.500أكثر من (على ذلك تزايد طلبات المصنعين 

بدخول شركة بومبارديي، المصنفة في المرتبة الثالثة عالميا في صناعة الطائرات، والتي تطمح إلى إنشاء وحدة 
منصب شغل  850مليون دوالر كاستثمار، وخلق  200، بقيمة 2013صناعية لإلنتاج من الجيل الجديد ابتداء من سنة 

  .منصب غير مباشر 4.000مباشر و

  العالمية السوق في للمغرب الريادي الدور تعزيز: ومشتقاته الفوسفاط .3.7.2

المرتبة والذي يتوفر على أكبر احتياطي عالمي للفوسفاط، يحتل المغرب، ممثال بمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، 
ين على القارات زبونا موزع 150ائه نى عالميا من حيث تصدير الفوسفاط بكل أشكاله، حيث يفوق عدد زباألول

مجموعة من أجل السنة بعد أخرى، ثمرة للخيارات اإلستراتيجية التي تبنتها  عززتعد هذه المكانة، التي تتو. الخمس
كدول أمريكا القوى الفالحية من لدن أهم ة، خصوصا االستفادة من الدينامية التي يعرفها الطلب العالمي لهذه الماد

قد تم تكريس هذا التموقع و. 2010سنة  %70حصتها من االستهالك العالمي لألسمدة  بلغتالتي  الالتينية وآسيا
 من صادرات المكتب الشريف للفوسفاط مقابل أقلقيمة من  %74(مجموعة من خالل تعزيز حصة مشتقات الفوسفاط لل

وفيما يتعلق باآلفاق، وتماشيا مع التحوالت الفالحية التي تحدث على المستوى العالمي، سيتطور ). 2000سنة  53%
ومن أجل االستفادة من هذه الفرص . 2020مليون طن سنة  73سنويا لتصل إلى  23 %3,6الطلب العالمي بوتيرة 

 ورشقة لبرنامج مهم يتمحور حول ودعم دورها الريادي، قامت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بإعطاء انطال
  .2020مليار درهم في أفق  114صناعي بغالف مالي يناهز 

  تثمينها يجب التصدير عند تنافسية امتيازات: البحري والصيد الغذائية الصناعة .4.7.2

والستغالل هذه المؤهالت، يستوجب على . يتوفر المغرب على فرص واعدة للتصدير في سوق الصناعة الغذائية
الواليات المتحدة األمريكية وتركيا والدول العربية ودول (المغرب، الذي تبنى سياسة االنفتاح على أسواق جديدة 

االتفاق الجديد (ته التنافسية داخل األسواق التقليدية وسياسة دعم قدر...) النقدي لغرب إفريقياواالتحاد االقتصادي 
، أن يسرع بوضع اإلطار التوافقي لهذه المبادالت )في ميدان الفالحة والصيد البحري للتبادل مع بلدان االتحاد األوروبي

  .شريكه التجاري الرئيسي ،من أجل تقليص تبعيته لالتحاد األوروبي

لمغرب على فرص هامة في السوق العالمية، خاصة بعد تنامي الطلب العالمي وعلى مستوى الصيد البحري، يتوفر ا
تكلفة النقل، خصوصا مع سوق اإلتحاد  لخفضأساسيا  عنصراكما يعتبر عامل القرب الجغرافي . للمنتوجات البحرية

  .األوروبي الذي يعد أول زبون للمغرب وأول مستورد لألسماك عالميا

المنتوجات  أن، حيث على مستوى الصادرات ليا بشكل كبير من هذا االنفتاح التجارييستفيد حا الغير أن المغرب 
، ملزمةفي الوقت الذي أصبحت فيه معايير الجودة  ،جودة تصنف بالمتوسطةتطرح في أسواق التصدير بالمغربية 

 ،ى األسواق العالميةعل بالدناانفتاح  ويمنح. من طرف المغرب المصدرة صنافرة األدنأهمية والرغم من على ذلك و
ستجيب هذا األخير يشريطة أن للمغرب  حقيقياغنى السواحل المغربية بالثروة السمكية، امتيازا تنافسيا إلى  إضافة

  .تتبع المنتوجاتولمتطلبات السوق فيما يتعلق بانتظام العرض والجودة 

تركز على سوق االتحاد األوروبي وبعض وتجدر اإلشارة إلى أن صادرات المغرب المكونة من المنتوجات البحرية 
الواليات المتحدة، ( الدول اآلسيوية واإلفريقية، في حين تظل نسبة اختراق األسواق األكثر طلبا لهذه المنتوجات ضئيلة

بينت المقارنة حسب نوع المنتوجات بين الوجهات الرئيسية لصادرات و. )روسيا، كندا، دول أخرى من آسيا وإفريقيا
السردين، الذي يعتبر المغرب  الجزء األكبر من مصبرات األسواق األكثر طلبا على الصعيد العالمي، أنالمغرب و

  ).نيجيريا وغينيا وغانا(دول االتحاد األوروبي وبعض الدول اإلفريقية  بعضنحو  ئدا فيه في السوق العالمية، يوجهرا

                                                 
 .وفرتيكون لألبحاث ستانفورد ومعهد للكبريت، البريطانية: المصدر 23
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يقيا تحتل المرتبة األولى في استيراد مصبرات ، أن جنوب إفر2010ويتضح من خالل تحليل الطلب العالمي سنة 
وتوجه . المستوردين لهذا المنتوج تعد كل من روسيا والواليات المتحدة من أكبرو. السردين على الصعيد العالمي

طاليا وإسبانيا، في حين يظل المغرب يلسمك اإلسقمري نحو البلدان األقل طلبا له كإ المصبر نصفصادرات المنتوج 
  .األسواق الكبرى لطالبي هذا المنتوج كسريالنكا والواليات المتحدة واليابان غائبا في

ن على والصيالجنوبية تعد منطقة آسيا واعدة لتصدير المنتوجات البحرية المغربية، حيث تصنف كل من كوريا و
ن المنتوجين في لألخطبوط والحبار المجمدين، في حين تركز صادرات المغرب من هذي التوالي من أول المستوردين

في هذا المجال لكونهما من أكبر  من أهم األسواقباإلضافة إلى ذلك، تمثل ماليزيا والتايالند و. هذه المنطقة على اليابان
  .مستوردي األسماك الطرية

 سوسيوالو ديموغرافيال تحولال االعتبار بعين األخذ ضرورة: السياحي العرض .5.7.2
   الدولي المستوى على اقتصادي

ؤدي مما سيخالل العقد المقبل،  يةلعالموالت على التركيبة الديموغرافية اوى قطاع السياحة، ستطرأ عدة تحعلى مست
ومن أجل االستفادة من المؤهالت . السياح وبالتالي في طبيعة المنتوجات التي سيحتاجونها يةرات في نوعيإلى تغي

، على المغرب أن يأخذ بعين االعتبار هذا المعطى ليتمكن 2020الهامة التي توفرها األنشطة السياحية العالمية في أفق 
عالمي لألسفار والسياحة خالل العشر فحسب إسقاطات المجلس ال. راتيمن مالءمة العرض السياحي مع هذه التغي

من الناتج الداخلي  %9,6سنويا ليصل إلى  %7سنوات القادمة، سيسجل النشاط السياحي العالمي معدل نمو بنسبة 
  .الخام العالمي

فإن القدرة التنافسية للدول المستقبلة للسياح سترتبط بقدرتها على تطوير وترويج منتوجات سياحية مالئمة  ،وهكذا
في  المسنينسترتفع فئة و. الحياة دمذات معدل مرتفع ألق واعرومتعددة األ) دون إغفال فئة الشباب( ات المسنينئلف

تراجع ب ارتباطاسنة ثلث سكان العالم،  50كما سيمثل األشخاص الذين يتجاوز سنهم  2030في أفق  %26العالم بنسبة 
، ستعرف االقتصاديات الناشئة ارتفاعا طفيفا في نسبة الشباب ذلكمن عكس الوعلى . الحياة لتزايد أمونسبة الخصوبة 

لذلك يجب توجيه المجهودات نحو هذه السوق المتكونة . داخل بنيتها الديموغرافية نظرا الرتفاع معدل الوالدات بها
متنوع وفي الذين يبحثون عن عرض سياحي ) األزواج الشباب المنحدرين من آسيا وأمريكا الجنوبية(أساسا من الشباب 

  .المتناول

   المتاحة فرصال اغتنام: الخدمات ترحيل .6.7.2

مستفيدا من إستراتيجية الفاعلين االقتصاديين التي تهدف  ،يعرف قطاع ترحيل الخدمات ازدهارا على المستوى الدولي
 التخلي عن األنشطة غيربترجم منطق التخصص بهدف الفعالية  ،وهكذا. إلى التركيز على األنشطة الرئيسية

، ومراكز والحسابات البرمجة المعلوماتية( "مرافقة أنشطة" تسمىاألنشطة التي فويت أو اللجوء المتزايد لت ستراتيجيةإلا
  ...).االتصال وعمليات األداء والصفقات

، سيتم 2013مليار دوالر في أفق  22الفرانكفونية  يبلغ حجم تفويت خدمات األعمالفحسب تقديرات داتامونيتور، س 
ة، إذ الفرانكفونيخدمات األعمال تفويت فتعتبر األكثر أهمية من حيث  ،وبالنسبة لمراكز االتصال. منها %16ترحيل 

الخدمات ليشمل كال من قطاع الموارد  تفويتوقد توسع قطاع . 2013مليار دوالر في أفق  9,1 يتوقع أن يبلغ حجمها
مليار دوالر في أفق  2,5مليار دوالر و 7,5لى التوالي إلى البشرية وفرعي المحاسبة والمالية بإمكانيات ستصل ع

  .2013مليار دوالر سنة  1,1 بحواليأما الخدمات المالية، فتصنف في المرتبة الثالثة . 2013

وسع ليحقق أمحالة فرصا جديدة كفيلة بتوفير فضاءات  ستوفر ال ،، فإن التحوالت الهيكلية التي يشهدها العالموإجماال
غرب طموحاته المشروعة في أن يلعب أدوارا متميزة ضمن الهيكلة الجديدة التي ستعرفها األنظمة اإلنتاجية بلد كالم

ويمثل التقييم األمثل لهذه المكتسبات والهشاشات، وكذا إمكاناته فيما يخص  .على المستويات الجهوية والدولية
  .توى تطلعاته المشروعةاإلصالحات والعصرنة، أولوية لوضع سياسات عمومية ترقى إلى مس
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القدرة على : تطور االقتصاد الوطني : الثانيالجزء 
 التحدياترفع الصمود و

  
  
 
 

 تغيرات من عنه نتج وما ،2008 منذ العالم يعيشه الذي االقتصادي الركود إن"
 االجتماعية التحوالت وكذا العولمة، إطار في الدولية، العالقات صعيد على

 ويعزز اإلصالحات، مواصلة على يحثنا اإلقليمي، المحيط يعيشها التي والسياسية
 حيث. بعيد أمد منذ بها أخذنا التي اقتصادية، - السوسيو الخيارات بصواب اقتناعنا
 األساسية والتجهيزات التحتية، البنيات بدعم كفيلة كبرى، أوراش إطالق من مكنتنا
 بلورتها تمت التي القطاعية، االستراتيجيات إطار في وذلك بالدنا، تتطلبها التي

  ".المتوخاة األهداف لبلوغ ناجعة، معايير وفق
  

 السامي  الملكي الخطاب من مقتطف
  .2012 يوليوز 30 بتاريخ

  
  

وإقليمي مضطرب، أبان نموذج النمو المغربي عن إمكانيات هامة وقدرة كبيرة على في ظل سياق دولي 
وبين نموذجه  ،مكتسبات الماضي من جهةو الصمود، حيث نجح المغرب في الجمع بين إصالحاته الديمقراطية

وذلك بفضل تنويع وتحديث  %5 االقتصادي التنموي من جهة أخرى، للحفاظ على مستوى نمو قريب من
  .يج اإلنتاجي والتخصص التدريجي في األنشطة ذات القيمة المضافة العاليةالنس

على مستوى الطلب، أبان االستهالك الداخلي واالستثمار، باعتبارهما دعامتين أساسيتين للنمو االقتصادي 
الوطني، عن دينامية كبيرة مدعومين بقطاع مالي حديث ومهيكل، مما مكن من الحد من انعكاسات تراجع 

  . لطلب الخارجي والمحافظة على االستقرار االقتصادي للبالد في ظل األزمة المالية واالقتصادية العالميةا

ومن جهة العرض، واصل المغرب تسريع وتعزيز تنفيذ مختلف البرامج والمخططات القطاعية مما ساهم في 
في إطار دينامية اإلصالحات  وتندرج هذه الرؤية اإلرادية. إحداث تغييرات هيكلية في االقتصاد الوطني

والعصرنة المنتجة من خالل الترجمة القطاعية للسياسات العمومية والمبنية على مرجعية منفتحة على التحديات 
   .والفرص المتاحة على الصعيد الجهوي والوطني والدولي

 ،ضعف الهيكليةلكن بالرغم من هذه المكتسبات، مافتئت بعض المخاوف تتنامى بخصوص مجموعة من نقاط ال
فعلى الرغم من قدرة االقتصاد الوطني على الصمود أمام . خاصة تلك المرتبطة باستمرار تفاقم العجز التجاري

األزمة االقتصادية والمالية العالمية، فقد كشفت هذه األخيرة عن ضعف عرضنا الموجه نحو التصدير، في 
من  قلصل ميزان االداءات في وضعية مقلقة والوقت الذي تواصل الواردات منحاها التصاعدي، مما جع

  .القدرة على تمويل اقتصادنا

على وتيرة نمو مستقرة ومتوازنة في مرحلة ما بعد األزمة، رهينا بنهج تحكيم مسؤول  الحفاظ يبقىو 
كما سيمكن إضفاء البعد الجهوي على اإلستراتيجيات القطاعية، من ضمان  .النمو روافدوعقالني، يستهدف 

ويرتبط نجاح هذا االختيار أيضا بالتنزيل السليم للدستور خصوصا فيما . ع جغرافي متوازن لثمار النموتوزي
  .يتعلق بالحكامة الجيدة

وعلى الصعيد االجتماعي وبالرغم من المكتسبات التي تم تحقيقها خالل العشرية األخيرة، الزال هناك العديد 
تطلب تسريع اإلصالحات الهيكلية وإعادة تي تال ةالخاص ظرفيةال همن التحديات التي يجب رفعها في ظل هذ
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وتأتي مسألة التربية على رأس األولويات الوطنية، حيث أكد الخطاب الملكي، . توجيه السياسة االجتماعية
، على مدى أهمية واستعجالية هذا الورش األساسي الذي من شأنه أن يلعب دورا 2012 غشت 20الموجه في 

ن األجيال الصاعدة التي ستكون مدعوة لالنخراط الكامل في مسار التنمية والتقدم الديمقراطي هاما في تكوي
  .ببالدنا

بشكل خاص و ، أصبحت بطالة الشباب في الوسط الحضري،من التشغيلالنمو االقتصادي  ضعف محتوىومع 
التكوين مع حاجيات  مالءمة وتكتسي اإلشكاليات المرتبطة بعدم .حاملي الشهادات، من بين االنشغاالت الكبرى

وبخصوص القطاع الصحي، تظل التغطية . سوق الشغل، كما وكيفا، أهمية قصوى لمعالجة مسألة التشغيل
 .الصحية غير كافية ومركزة حول التجمعات الحضرية، فيما أصبحت مسألة الحماية االجتماعية تطرح بإلحاح

  الصدمات ومةمقا على القدرة على والحفاظ النمو مكتسبات تقوية .1

   الصدمات مقاومة على الوطني االقتصاد قدرة  .1.1
لمغرب في طريق تنويع القاعدة اإلنتاجية وتعزيز االوطنــي انخراط  يؤكد التحليل الهيكلي لنمو االقتصاد

الوطنــي  ويتماشى هذا التوجه مع تقوية قدرة االقتصاد. حصة قطاع الخدمات في النسيج اإلنتاجي الوطني
  .استيعاب مختلف الصدمات الخارجيةعلى 

مقابل  2011-2006كمتوسط سنوي خالل الفترة % 9,4الوطنــي معدل نمو بلغ  فقد سجل االقتصاد
عدم استقرار مردود  على الخصوصعوامل سلبية منها  عدة، وذلك رغم 2005و 1999ما بين % 8,3

   .القطاع الفالحي واالضطرابات التي يشهدها المحيط الدولي

مقابل % 5حيث بلغ  2011ـي تحسنا في معدل النمو خالل سنة الوطنـ في هذا الصدد، عرف االقتصادو
، مقابل تراجع بمعدل %6,5تزايد القيمة المضافة الفالحية بمعدل  إلىهذا التطور  عزىوي. 2010سنة % 6,3
خالل السنة % 2,4مقابل  % 2,5، إضافة إلى تحسن النشاط غير الفالحي بمعدل 2010خالل سنة % 9,1

  .السابقة

  تطور نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي : 13مبيان
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ية السامية للتخطيط: المصدر  عتمادا على معطيات المندوب وقعات المالية ا دراسات و الت حساب مديرية ال
 

حيث  2005-1999مقارنة بالفترة  2011-2006تحسنت وتيرة نمو القيمة المضافة اإلجمالية خالل الفترة و
بلغت و. خالل الفترة الثانية% 9,3مقابل  ،في المتوسط السنوي خالل الفترة األولى% 7,4بلغ معدل نموها 

خالل % 7,4و% 5بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ  ،نقطة 6,2و 8,2مساهمة القطاع الثالث في هذا النمو 
تجدر اإلشارة إلى أن حصة هذا القطاع من القيمة المضافة اإلجمالية قد عرفت بعض و. الفترتين على التوالي
  .  الثانية خالل الفترة% 56إلى  المتوسط في %2,55من  منتقلة ،التحسن بين الفترتين
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-1999خالل الفترة % 6,0خالل الفترة الثانية بعد % 9,6وفيما يخص القطاع األول، فقد بلغ معدل نموه 
 1,0ونتيجة لذلك، عرفت مساهمته في إجمالي القيمة المضافة تحسنا ملموسا بين الفترتين منتقلة من . 2005

تقريبا في (حصته المتوسطة من مجموع هذه القيمة المضافة بقيت مستقرة  نقطة، علما أن 2,1نقطة إلى 
ية وإلى جهود الدولة لتحديث مناخإلنتاج الفالحي بالتغيرات التراجع تأثر ايرجع ذلك إلى و. )%17حوالي 

  . وتقوية القطاع في إطار مخطط المغرب األخضر

نقطة  1,1إجمالي القيمة المضافة بعض التراجع من أما بالنسبة للقطاع الثاني، فقد عرفت مساهمته في نمو 
% 8,3معدل نموه من  انخفاضنتيجة  ،2011-2006نقطة خالل الفترة  9,0إلى  2005-1999خالل الفترة 

  .على التوالي% 26إلى % 28وكذا حصته المتوسطة من القيمة المضافة اإلجمالية من  ،%4,3إلى 

  ساهمات القطاعية في نمو القيمة المضافة اإلجمالية الحقيقيةالم: 14مبيان
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ية السامية للتخطيط: المصدر  عتمادا على معطيات المندوب وقعات المالية ا دراسات و الت   حساب مديرية ال
يرجع انخفاض مساهمة القطاع الثاني في القيمة المضافة بين الفترتين إلى تراجع نمو القيمة المضافة و

وذلك بالنظر إلى حصتها المرتفعة من القيمة  ،في المتوسط السنوي% 7,2إلى % 2,3للصناعات التحويلية من 
ما يزيد عن  ( 2011-1999في المتوسط خالل الفترة % 60لقطاع الثاني التي ناهزت باالحقيقية  المضافة

في المقابل، شهدت القيمة المضافة لقطاع البناء واألشغال العمومية، الذي ). من القيمة المضافة اإلجمالية 16%
قية اإلجمالية في المتوسط خالل من القيمة المضافة الحقي% 5من القيمة المضافة للقطاع و% 19حوالي  يمثل

 2006ما بين % 6,6إلى   2005-1999خالل الفترة % 8,5نفس الفترة، تحسنا في معدل النمو من 
  .2011و

االقتصادية أن النتائج الجيدة للقطاع الثالث تعود أساسا  الفروعويبين توزيع إجمالي القيمة المضافة حسب 
حصتهما المتوسطة من القيمة  تن بلغاذللدينامية قطاع البريد واالتصاالت وقطاع األنشطة المالية والتأمين، ال

 بلغت نمو تن حققا معدالاذل، وال2011-1999على التوالي خالل الفترة % 6,5و% 6المضافة اإلجمالية 
خالل الفترة % 7,3و% 4,21مقابل  2011-2006في المتوسط السنوي خالل الفترة % 6,6و% 1,9

 .على التوالي 1999-2005

  الخام الداخلي الناتج نمو في الداخلي للطلب ةوسملم مساهمة .2.1
يبقى االستهالك النهائي الرافعة الرئيسية للنمو االقتصادي الوطني حيث ارتفعت مساهمته خالل الفترة الثانية 

  .2005و 1999ط ما بين انق 3,2 مقابلنقط  7,3منتقلة إلى  2006-2011
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  الخام الداخلي الناتج نمو في الطلب عناصر مساهمات:  1 جـدول
 

المتوسط السنوي لمعدل النمو (*)المساهمات بالنقط   
-2011 2011 عناصر الطلب

1999 
2011-
2006 

2005-
1999 

2011 2011-
1999 

2011-
2006 

2005-
1999 

 االستهالك النهائي 3,1 5,0 4,3 6,8 2,4 3,8 3,3 5,0

 األسر         3,0 5,1 4,3 7,4 1,8 3,0 2,5 4,2

 اإلدارات العمومية         3,3 4,5 4,2 4,6 0,6 0,8 0,8 0,8

 التكوين الخام للرأسمال الثابت  6,2 6,5 6,9 2,5 1,6 2,0 2,0 0,8

 الصادرات من السلع والخدمات  8,1 4,2 6,8 2,1 2,4 1,4 2,2 0,7

 الواردات من السلع والخدمات  7,0 6,1 7,1 5,0 2,3- 2,7- 2,8- 2,2-

 الناتج الداخلي الخام 3,8 4,9 4,7 5,0 3,8 4,9 4,7 5,0

   حساب مديرية الدراسات والتوقعات المالية اعتمادا على معطيات المندوبية السامية للتخطيط : المصدر
تساوي المساهمة المتوسطة لعنصر معين خالل فترة ما جداء المتوسط السنوي لمعدل النمو والحصة المتوسطة لهذا العنصر بالقيمة الجارية (*)  

  .تقاس هذه المساهمة بعدد نقط النمو .خالل نفس الفترة
من الناتج % 58ثر من أك(وشهدت مساهمة االستهالك النهائي لألسر، بصفته العنصر الرئيسي للطلب الداخلي 

 3إلى  2005-1999نقطة نمو خالل الفترة  8,1، تزايدا من )2011-1999(خالل الفترة  الداخلي الخام
وتيرة نمو هذا العنصر تحسنا بما يزيد عن نقطتين ما بين  حيث عرفت. 2011-2006ط خالل الفترة انق

لعوامل التي ساعدت على ذلك، اإلجراءات ومن ا. في المتوسط السنوي% 1,5إلى % 3منتقلة من  ،الفترتين
الرفع والمتخذة لصالح دعم القدرة الشرائية لألسر في عالقة مع رفع األجور، وتخفيض الضريبة على الدخل، 

تأثير عدم استقرار أسعار المواد األولية بالسوق  للحد منمن دينامية سوق الشغل، وكذا دعم المواد األساسية 
  . الداخلية ومستوى التضخمالعالمية على األسعار 

وفيما يخص االستثمار، فقد سجل التكوين الخام للرأسمال الثابت تحسنا في حصته المتوسطة من الناتج الداخلي 
وقد شهدت . 2005-1999خالل % 26ن مقل أمقابل  2011-2006خالل الفترة % 31الخام لتصل إلى 

وقد مكنت . خالل الفترة الثانية% 5,6الفترة األولى إلى خالل % 2,6وتيرة نموه تسارعا طفيفا، منتقلة من 
التكوين الخام  هذه الدينامية، التي تحققت بفضل التطور الجيد لقروض التجهيز والقروض العقارية، من مساهمة

من منتقلة الحفاظ على مساهمة جيدة في نمو الناتج الداخلي الخام، وللرأسمال الثابت في تقوية الطلب الداخلي 
  .نقط خالل الفترة األخيرة 2خالل الفترة األولى إلى  6,1

عرف تطور المبادالت الخارجية الذي  يواكبهالعناصر الطلب النهائي الداخلي لم  موجبةغير أن المساهمة ال
مقابل مساهمة إيجابية ضعيفة  2011-2006نقطة في المعدل السنوي خالل الفترة  3,1-ت مساهمة سالبة بلغ

يفسر هذا التوجه، من ناحية أولى، بتراجع الصادرات من و. 2005-1999ة خالل الفترة نقط 1,0 تبلغ
ما بين % 2,4الخدمات، باألسعار الثابتة، متأثرة بتدهور التجارة العالمية لتسجل معدل نمو متوسط يبلغ والسلع 
ات من السلع خالل الفترة األولى، ومن ناحية أخرى، بالنمو المطرد للوارد% 1,8بعد  2011و 2006

وبوتيرة تفوق تلك المسجلة من  2011-1999خالل الفترة % 7والخدمات بمعدل سنوي متوسط يزيد عن 
دينامية االستثمار واالستهالك النهائي ا ب، وذلك ارتباط%)1,6( 2011-2006طرف الصادرات خالل الفترة 

  .الداخلي

  الجارية العمليات حساب تحليل .3.1
تحت تأثير الرصيد التجاري الذي يعرف عجزا هيكليا  2007دا سالبا منذ سنة المبادالت الجارية رصي تسجل

فبعد . يعود أساسا إلى ثقل الفاتورة الطاقية والواردات من مواد التجهيز وأنصاف المنتجات والمواد الغذائية
دالت ، سجل رصيد المبا2006و 2001من الناتج الداخلي الخام ما بين % 8,2تسجيل فائض متوسط بحوالي 

من الناتج الداخلي % 8الجارية عجزا مهما خالل الثالث سنوات األخيرة من العقد األخير، ليرتفع إلى أكثر من 
  . 2011-2007كعجز متوسط خالل الفترة % 7,4أي ما يعادل  2011الخام سنة 
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  الخامالرصيد الجاري نسبة إلى الناتج الداخلي بنية تطور  :  15مبيان
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ع رصيد السل رصيد الخدمات ل رصيد المداخ رصيد التحويالت الجارية الرصيد الجاري

صرف: المصدر  عتمادا على معطيات مكتب ال وقعات المالية ا دراسات و الت ديرية ال حساب م  
من % 1,17 حوالييقدر في المتوسط ب 2011-2001وقد عرف الميزان التجاري عجزا هيكليا طوال العقد 

ويفسر هذا التدهور . 2011و 2001في المتوسط السنوي بين % 5,15 ارتفاع بلغالناتج الداخلي الخام بمعدل 
ن سلع التجهيز والسلع الوسيطة ومن مزيدا من الواردات م ستلزمبانتقال معدل النمو إلى مستويات جديدة ت

وتعتبر كل هذه المنتجات . المنتجات الطاقية خاصة، التي ارتفعت أسعارها إلى مستويات لم تكن متوقعة
  .ضرورية في ظل حاجيات النمو لالقتصاد الوطني

% 2,5من  ت الفاتورة الطاقيةاألول على مستوى الواردات، حيث انتقلوهكذا، احتلت منتجات الطاقة المركز 
وشهد الرصيد التجاري للمنتجات الطاقية  تدهورا . 2011سنة % 11إلى  2001من الناتج الداخلي الخام سنة 

احتياجات النشاط باإلضافة إلى يعزى هذا التطور، و. في المتوسط خالل نفس الفترة% 1,16بمعدل 
دوالر سنة  8,111إلى  2001 دوالر سنة 5,24االقتصادي الوطني، أساسا إلى ارتفاع أسعار النفط من 

  %.4,16، أي بزيادة سنوية متوسطة قدرها 2011

في المتوسط بين سنتي % 9 حواليملحوظا يقدر ب امن جهة أخرى، عرف عجز رصيد سلع التجهيز تزايد
. بالحاجيات من الواردات الناجمة عن مجهود استثماري مستدام وغير مسبوق ا، ارتباط2011و 2001

-2001في المتوسط خالل % 2,5من منتقال نقطة من الناتج الداخلي الخام،  3,1الرصيد بنسبة تدهور هذا و
يرة اقتناء المعدات تيرجع هذا التطور، على وجه الخصوص، إلى وو. 2011و 2007بين % 5,6إلى  2006

  .كذا المشتريات من السيارات الصناعية والجراراتواألجهزة المختلفة وواآلالت 

آخر يفرض نفسه ويدعو، أكثر  ي يبقى مفهوما، يبدو أن هناك توجهاعن هذا المنطق التنموي الذالنظر  وبغض
ذلك أن رصيد السلع . من أي وقت مضى، إلى البحث عن السبل الكفيلة لتغطية بعض احتياجاتنا االستهالكية

أو (مليار درهم  1,7فقد انتقل من فائض يقدر ب . 2004االستهالكية النهائية أصبح يعرف عجزا منذ سنة 
من الناتج الداخلي  %2,9أو ( مليار درهم  23,6إلى عجز قدره  2001سنة ) من الناتج الداخلي الخام 0,4%
آالت والسيارات الخاصة (االرتفاع المهم في واردات بعض المنتجات ارتباطا بذلك و، 2011في أواخر ) الخام
  ). ...تحويللوا أجهزة اإلرسالواستعماالت عامة ذات 

. عكس رصيد السلع، ساهم رصيد الخدمات وكذا رصيد التحويالت الجارية في التخفيف من العجز الجاريو
، ليستقر 2011و 2001في المتوسط السنوي ما بين سنتي % 3,7فقد تزايد رصيد مبادالت الخدمات بمعدل 

من الناتج الداخلي % 3,6وقد سجلت هذه المبادالت فائضا يناهز . 2011مليار درهم سنة  5,43في حوالي 
من الناتج الداخلي الخام بالنسبة % 4,6الخام في المتوسط خالل هذه الفترة، نتيجة فائض متوسط بمعدل 

  .بالنسبة للخدمات المقدمة للشركات% 6,0وبالنسبة لخدمات االتصال، % 5,0وللمبادالت السياحية، 

حيث عرف ميزان السلع . الخاص بالمبادالت من السلع ماغير أن هذه النتائج لم تكن كافية لتغطية العجز اله
 7,113 مع بلوغ 2011-2001مليار درهم في الفترة  53 حواليوالخدمات عجزا هيكليا يقدر في المتوسط ب

لهذه متوسط سنوي كمن الناتج الداخلي الخام في % 1,8عجزا قدره  يعادل، أي ما 2011مليار درهم سنة 
  .2011سنة بالنسبة لل% 2,14لفترة وا
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  لناتج الداخلي الخاملنسبة بالالمبادالت الخارجية من السلع والخدمات  :  16مبيان
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صرف: المصدر  عتمادا على معطيات مكتب ال وقعات المالية ا دراسات و الت حساب مديرية ال  
سنويا منذ % 5، بمعدل 2011مليار درهم سنة  6,65وقد تزايد فائض ميزان التحويالت الجارية، الذي بلغ 

ويعزى هذا . 2011-2001من الناتج الداخلي الخام في المتوسط السنوي خالل الفترة % 9,8ليبلغ  2001
التحسن باألساس إلى تحسن المداخيل الصافية للتحويالت الخاصة، الممثلة خصوصا في تحويالت المغاربة 

- 2001رة من رصيد التحويالت الجارية في المتوسط خالل الفت% 95أكثر من  مثلتالمقيمين بالخارج التي 
مليار درهم  63لتبلغ بذلك أكثر من  2011و 2001ما بين سنتي % 7,4معدل نمو سنوي بلغ  محققة، 2011

  . خالل السنة األخيرة

ل، الذي يتميز هو اآلخر بعجز هيكلي، فقد عرف تدهورا خالل السنوات الثالث ووفيما يخص ميزان الدخ
  .2011سنة % 2إلى أكثر من  2008ي الخام سنة من الناتج الداخل% 6,0األخيرة لينتقل العجز من 

 2011، فقد نتج عن مجموع العالقات الخارجية مع بقية دول العالم سنة موجودات الخارجيةوبخصوص ال
وقد . 2010مليار درهم سنة  1,10مليار درهم، بعد تزايد بأكثر من  2,21تقلص احتياطيات العملة بما قدره 

مليار  21حوالي بزيادة متوسطة تقدر ب 2007-2001يات إيجابيا طيلة الفترة كان هذا التغيير في االحتياط
 إلى تراجع رصيد هذه الموجودات من العملة 2011وقد أدى انخفاض االحتياطيات خالل . درهم سنويا

وقد بلغ . 2010أشهر سنة  7أشهر من الواردات من السلع والخدمات مقابل  2,5إلى مستوى يعادل  الصعبة
قبل أن يتراجع إلى حوالي  2007-2001أشهر من الواردات خالل الفترة  4,9المستوى في المتوسط هذا 

  .2008أشهر سنة   7,6

 االقتصاد تنافسية وتحسين النمو لدعم كخيار والمجالي القطاعي التنوع تعزيز .2
  التنمية لمتطلبات لالستجابة

  اجهتهامو يجب قطاعية وتحديات جديدة دينامية: القطاعي التنوع  .1.2
...) فالحة، معادن، صناعة(يبقى تحقيق نمو مستدام وخالق لفرص الشغل رهينا بدعم فعال للقطاعات المنتجة 

تجارة، (ويلعب القطاع الثالث ...). اللوجستيك، الطاقة(يرتكز على قنوات للتوصيل كفيلة بدعم النسيج اإلنتاجي 
ل للنسيج اإلنتاجي وتحسين مردوديته مع إحداث في ضمان دعم فعا   دورا جوهريا...) سياحة، االتصاالت

كما . تحول سوسيو اقتصادي عميق والذي ساهم في التحول التدريجي لالقتصاد الوطني نحو اقتصاد الخدمات
مكن هذا التحول االقتصاد الوطني من االستفادة بشكل أمثل من الفرص الممنوحة في إطار العولمة وتحرير 

  .الطلب على الخدمات المبادالت وكذا من ارتفاع
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  القادمة السنوات خالل واعدة آفاق مع استراتيجيا قوية قطاعات .1.1.2

    األخضر المغرب مخطط تنفيذ في اإلسراع .1.1.1.2

، انطالقتها على أداء القطاع الفالحي بعد أربع سنوات من يإيجاب في التأثيرمخطط المغرب األخضر  يستمر
 عبر تعزيز مناعته تجاه التقلبات المناخية من خالل إعادة تشكيل النسيج اإلنتاجي الفالحي وعبر تحسين وذلك

المخطط ال يزال رهينا باإلصالحات الهيكلية التي من الضروري  اومع ذلك، فإن نجاح هذ. تهتنافسي مؤشرات
يف النسيج اإلنتاجي الوطني مع تغيرات تكي اأجرأتها، بما في ذلك إصالح مسالك تسويق المنتجات الفالحية وكذ

 .على وجه الخصوص، السوق العالمية

لهذا القطاع بقدر  في طياته تهديدات مالابصورة متزايدة وح اتواجه الفالحة المغربية حاليا محيطا دوليا متقلبو
مدى العقد  المتوقع أن تستمر تقلبات أسعار المواد الفالحية علىهكذا، فمن و. حقيقية فرصما يمنحه من 

جديدة  ساليب، اعتماد أذكرالسبيل يتطلب، على من المستويات الحالية، مما  مستوى أعلىفي  ةستقرم، 24المقبل
اآلليات الجديدة لتدبير المخاطر المتعلقة باألسواق على مستوى لتأمين اإلمدادات من السلع الفالحية األساسية، 

 .العالمية

قلبات المناخية التي يتم التعامل معها حاليا كمعطى هيكلي في إطار ومن ناحية أخرى، يواجه القطاع الت
شقه وفي هذا الصدد، فإن تغير المناخ سيؤثر بشكل كبير على القطاع الفالحي، ال سيما في . السياسة الفالحية

 وتتطلب مكافحة هذه الظاهرة اإلسراع في تنفيذ اإلجراءات اإلستراتيجية. 25المتعلق بالمحاصيل البورية
توجيه نموذج اإلنتاج الفالحي نحو تعزيز اإلنتاجية ودعم السيما المتكاملة في إطار مخطط المغرب األخضر، 

 .مكانة السالسل األقل تأثرا بالجفاف

باالنفتاح على أسواق خارجية ذات قدرة  ، السيماال رجعة فيهفي توجه القطاع الفالحي المغربي نخراط وبا
د األوروبي، فقد صار من الضروري اإلسراع في تأهيل الفالحة المغربية لتحقيق سوق االتحاكتنافسية عالية، 

في السوق الدولية، وال سيما من خالل تعزيز أداء القطاع من حيث اإلنتاجية وتثمين المنتجات  هااندماج
 .الفالحية

على  شهدكما ي ،واعدةتوصف بالعملية تنفيذ مخطط المغرب األخضر فإن ه الرهانات، ذلمختلف هبالنظر و
 .201126و 2007 سنتي بين% 40حقق اإلنتاج الفالحي زيادة بنسبة فقد . تطور مؤشرات هذا القطاعذلك 
مشروعا في إطار الدعامة  134 متمليار درهم، ه 38,1زهاء استثمار  2012-2010خالل الفترة  ،تمما ك

مليار  10,3في إطار الدعامة الثانية باستثمار قدره ا مشروع 319، ومليار درهم 27,9 األولى باستثمار قدره
فيما امتدت الثانية فالح،  182.438هكتار لفائدة  182.000على مساحة  وقد امتدت المشاريع األولى. درهم
 .فالح 470.955 ، حيث استفاد منهاهكتار 611.494مساحة على 

المساحة المجهزة بالري  تقلتنقد اف. مل اإلنتاجاالستخدام األمثل لعوافي اتجاه تم تسجيل إنجازات هامة كما 
وصل فيما ، %)81(+ 2007هكتار في سنة  160.000مقابل  2011هكتار في سنة  289.000بالتنقيط إلى 

 خالل وحدة  5,2مقابل  2011هكتار سنة  1.000وحدة لكل  6,6معدل استخدام الجرارات الفالحية إلى 
طن  0,13مقابل  2011طن للهكتار سنة  0,14ارتفع استعمال األسمدة إلى كما . 2007-2005الفترة 

 2011مليون قنطار سنة  1,1، ووصل استخدام البذور المختارة إلى 2007-2005الفترة  خاللللهكتار 
 %).50+( 2007-2005في الفترة مليون  0,73مقابل 

تميز بهيمنة المخاطر المناخية، ت ظرفيةالفالحي في وفيما يتعلق بتأمين اإلنتاج من خالل زيادة الدعم لالستثمار 
   خاللالمؤمنة مساحات تم إنشاء نظام تأمين لعدة مخاطر مناخية والذي تم تجاوز أهدافه من حيث الفقد 

لك، تم إطالق ذوباإلضافة إلى . هكتار 330.000حيث وصلت إلى ما يقارب  ،%10بنسبة  2011-2012
ي تتضمن أهدافه على الخصوص ذوال ،في إطار تنفيذ مخطط المغرب األخضرمشروع إدماج التغير المناخي 

                                                 
  ".2021-2012آفاق فالحية  : " )OECD- FAO )2012 : المصدر 24

، الدولي والمعهد الوطني للبحث الزراعي بالمغرب والبنك منظمة األغذية والزراعةتها أنجزالتي و، في المغرب اإلنتاج الفالحي علىالمناخ  تأثير تغير دراسات محاآاة تشير  25
 2050ابتداء من  %20 بنحو في المردودية في المناطق البورية تراجعا الشعير و القمح سيعرف 2030بعد عام  أنه إلى ،دون تغيير للتكنولوجيا المستوى الحالي مع اعتبار
تغير  آثار: ". ) 2010( CIHEAM: المصدر  .2050عام  بعد من مردوديتها %30أآثر من ) الزيتية وعاترمزالوالخضروات و الحبوب( مزروعات البوريةال وستفقد

 "فيأولويات التكيو وتونس المناخ على الفالحة بالمغرب
 .)2012( وزارة الفالحة: المصدر 26
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ا تعميم تكنولوجيات التكيف مع تغير المناخ ذوك ،ا الميدانذتعزيز قدرات المؤسسات العمومية والخاصة في ه
من قبل  2014-2011ويتم تمويل هذا المشروع خالل الفترة . على الفالحين المنتمين لخمس مناطق مستهدفة

 .)FSCF(الصندوق الخاص بتغير المناخ 

إصالح نظام تدبير المدارات الشروع في تم فقد من ناحية أخرى، وبهدف تدبير مستدام للموارد المائية، و
ا التوجه االستراتيجي، ذوسيمكن ه. السقوية عبر تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال

دراسة في مدار الحوز ، في الوقت الذي التزال هذه الواه في مدار ملويةالذي تم االنتهاء من دراسة جد
، من تحسين خدمة ماء السقي، ومن تعزيز التوازن المالي لهذه في طور اإلنجاز جديدالبير  -وأزمور 

 .ا ترشيد الدعم العمومي لهذه المؤسساتذالمدارات وك

سالسل القيم  ستوىقيمة المضافة العالية على مومن حيث تحسين مستوى تثمين وتنافسية القطاعات ذات ال
حداث ستة أقطاب إم هي يذوال 2015في أفق  توخىكبيرة لتحقيق الهدف الم اتجهودمبذل تم الخاصة بها، فقد 

في  والجهة الشرقية كل من قطبي مكناسشرع ا الصدد، سيذوفي ه. بمختلف المناطق الفالحية للمملكة فالحية
ز سلسلة القيمة الفالحية من خالل اعتماد مجمعين كبار ضمن مختلف يسيتم تعزكما . 2012سنة العمل خالل 

لك عبر عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص المتعلقة  باألراضي الفالحية التابعة ذو ،السالسل الفالحية
 هكتار 20.000 ي يهمذه العملية والذمن ه م إطالق الشطر الرابعتيوفي هذا السياق، س. وميللملك العم

 .هكتار 100أقل من  التي تمتد على مساحةعلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة موزعة باألساس 

توقيع اتفاق لتحرير تدريجي  2012وفيما يخص إدماج الفالحة المغربية في السوق العالمية، فقد تم سنة 
قق هذا االتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ وسيح. الفالحية بين االتحاد األوروبي والمغربمبادالت السلع ل معقلنو

، مكاسب هامة للفالحة الوطنية من خالل الزيادة في حصص 2012/2013ابتداء من موسم التصدير 
وكذا ، بدون قيد أو شرطلسوق األوربية التي ستستفيد من الولوج الحر ل ، وتوسيع قائمة المنتجات27التصدير

 .)الحبوب واللحوم الحمراء على وجه الخصوصكقطاعات (ساسة مغربية الحمواصلة حماية القطاعات المن 

صالحات باالنخراط في اإل رهينستراتيجية لمخطط المغرب األخضر إلومع ذلك، فإن تحقيق األهداف ا
إلى أن  ةشار، تجدر اإلا الصددذوفي ه. على وجه الخصوص إصالح مسالك التسويقكضرورية، الهيكلية ال

 ،سالفةالسلسلة القيمة الفالحية ال تزال تعاني كثيرا من التدبير غير الفعال لحلقات سلسلة اإلنتاج الفالحي 
أحكام القانون المتعلق بتسويق ساهم وت. وخاصة منها تلك المتعلقة بالمذابح وأسواق الجملة للمنتجات الفالحية

يتطلب تسريع إصالح ، مما حد من نقل اللحوم بين المدنت حيث اللحوم داخل المغرب في تفاقم هذا الوضع،
وباإلضافة . ا القانون من خالل اعتماد التدبير المفوض لهذه الوحدات ألجل جعلها مطابقة للمعايير الصحيةذه

من  اسيعطي مزيد ،إلى ذلك، فان ضمان شفافية األسواق الفالحية من خالل تدبير أسواق الجملة بشكل مستقل
الستثمار أكثر في تحسين قدرتهم لتشجيعهم  ، عالوة علىالحين والفاعلين اآلخرين في هذا القطاعالرؤية للف
 .التنافسية

  ليوتيسأ مخطط تنفيذ مواصلة .2.1.1.2

في همية مساهمته قطاع الصيد البحري دورا كبيرا في التنمية االقتصادية واالجتماعية لبالدنا، نظرا أليلعب 
المعيقات مختلف غير أن . الصادرات وخلق القيمة المضافةعزيز وت مجال االستثمار وتوفير فرص الشغل

القطاع تحد من إمكانيات االستجابة الفعالة لمتطلبات الجودة هذا سلسلة قيمة  طول مستوىعلى  ةتواجدالم
ذ انطالقته منليوتيس، أمواجهة هذه الرهانات، قطع مخطط من أجل و .المفروضة من طرف األسواق العالمية

، أشواطا متقدمة خصوصا في مجال دعم االستغالل الدائم للثروات السمكية وتشجيع التنافسية 2009سنة نهاية 
 . وكذا تطوير تربية األحياء المائية

                                                 
 التي يقدمها الحصص من حيث معدل استخدام األداء الحالي ضعفنظرا ل وذلك ال تزال هناك مجهودات آبيرة يجب أن تبذل الغتنام هذه الفرص، دلك،وبالرغم من  27

  4,8و   لعصير البرتقال%  2و   لبطاطسل  % 9,3و  للبرتقال19,5% للكليمنتين و  بالنسبة% 44,3: )2012- 2010( لصالح المغرب االتحاد األوروبي
 .المعلبة للخضروات%
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 لك ارتباطاذومن بين المحاور األساسية التي حققت تقدما ملموسا،  يةالسمك الثروات محور استغاللويعتبر 
مخطط تهيئة  تفعيلكما يتم . والطحالب )merlu(نازلي السمك األربيان، ومخططات تهيئة مصايد تفعيل ب

  ".المخزون"العروض الخاصة باستغالل  اتطلب طرحبعد الذي أصبح ساري المفعول  28األسماك السطحية

ر الشباك العائمة الجارفة من أجل المحافظة على ظبرنامج حتم تفعيل  2010منذ يونيو فذلك، مع وموازاة 
كما . عن غير قصدالتي يتم اصطيادها الهشة أو الحساسة ي للوسط البحري وحماية األصناف ئالبي التنوع

عبر إحداث مقنن، الالصيد غير المصرح به وغير  محاربةعملت الوزارة الوصية على تعزيز وسائل المراقبة ل
  . بواسطة األقمار االصطناعية تهامراقبوبواخر الصيد نظام لتحديد موقع 

نخص بالذكر منها إحداث قطب التنافسية  ،مجموعة من اإلجراءاتتم اتخاذ ، القطاع تنافسيةل تحسين من أجو
األراضي المخصصة للصناعات بأكادير حيث تم االنتهاء من تسويق الشطر األول من  29"هليوبوليس"

تعميم الصناديق  رفي إطاكما تم عقد اتفاقيات شراكة مع مهنيي القطاع على مستوى كل الموانئ . التحويلية
 واجبكما تنص هذه االتفاقيات على الواجبات والمسؤوليات ال. البالستيكية التي تستجيب للمعايير المعمول بها

   .مليون درهم 163وتبلغ تكلفة هذه العملية ما يناهز . احترامها من طرف الجهات المعنية

تتوفر على إمكانيات وفرص جد مهمة التي صادرات قطاع الصيد البحري إمكانية تعزيز و تجدر اإلشارة إلى 
سلسلة اإلنتاج والبحث عن سبل تطوير الصادرات مستوى لتطويرها وذلك عبر تثمين المواد البحرية على 

والتي تتمثل أساسا في تشجيع االبتكار التكنولوجي وتحسين فعالية تدابير الدعم للمقاوالت المصدرة لألسواق 
، وكذا تطوير ...)توفير المعلومات، تنظيم المعارض والحمالت التواصلية، إنجاز فضاءات للتصدير(جديدة ال

 اتخاصة الوجه ،اللوجيستيك عبر التخفيض من تكلفة النقل وتحسين تواصل المغرب بمختلف الوجهات
  . اإلفريقية

رب الجغرافي لألسواق، االنفتاح الق(وباإلضافة إلى المؤهالت التي يستفيد منها قطاع الصيد البحري 
، يتوفر المغرب على قدرات هامة لتطوير قطاع تربية ...)االقتصادي، تزايد الطلب العالمي على األسماك

غير أن هذا القطاع يبقى غير ...). مواقع طبيعية، مناخ مالئم، يد عاملة متمرنة ومتوفرة(األحياء المائية 
ويعاني هذا النشاط من عدة . طن في السنة 1500جل إنتاجها  محدود في عشر ضيعات ال يفوقو متطور
  . لهذا النشاط مة اإلطار القانونيء، نذكر منها ندرة األراضي وارتفاع ثمنها وكذا عدم مالإكراهات

ليوتيس إلى تطوير فعلي لقطاع أ، يرمي المشروع الرابع من محور االستدامة التابع لمخطط في هذا الصددو
يتعلق األمر بالنسبة لهذا القطاع، الذي . قطاع الصيد البحري المائية وجعله محركا حقيقيا لتنميةتربية األحياء 

ولهذا . 2020مليار درهم في أفق سنة  2على إمكانيات هائلة لتطويره، بتحقيق حجم معامالت يناهز  فريتو
 2012ية التي قدمت خالل سنة إحداث الوكالة الوطنية لتربية األحياء المائتعزيز هذا القطاع بالغرض، تم 

مخطط عمل يضم مجموعة من المشاريع معظمها في طور اإلنجاز وإعطاء انطالقة أولى طلبات العروض 
تهيئة ، وبيالجوانب المتعلقة باإلطار القانوني والتشريع وتهم هذه المشاريع. على مستوى الجهة الشمالية

  . القطاع والتكوين نشاط، بدعم لساحل لغرض تربية األحياء المائية وكذاا

  مشتقاتهو الفوسفاط قطاع دينامية تعزيز .3.1.1.2

األداء اإليجابي المسجل خالل السنوات األربع الماضية وتحت تأثير انتعاش الطلب العالمي  غرارعلى 
لتنمية القطاع المعتمدة من طرف مجموعة   ستراتيجية الجديدةواإل ،وارتفاع أسعار الفوسفاط ومشتقاته من جهة

كما يبرز ذلك ارتفاع  2011تب الشريف للفوسفاط من جهة أخرى، حقق القطاع نتائج جد إيجابية سنة المك
وبلغت االستثمارات التي راكمت ما يزيد عن . 2010مقارنة مع  30%341,القيمة المضافة للقطاع بنسبة 

 6,23، ما يفوق %24بمعدل نمو سنوي متوسط يعادل ، أي 2011-2003مليار درهم خالل الفترة  28,6
 بغيةوذلك  %49أي بارتفاع بنسبة  ،2010سنة مليار درهم  4,17 ، مقابل2011مليار درهم، برسم سنة 

في  %28,3بحصة  2011كما ساهم القطاع خالل سنة . جموعةمواكبة تفعيل اإلستراتيجية الجديدة للم
                                                 

 من %80 من أكثر تمثل السطحية األسماك أن اعتبار على أليوتيس مخطط في المشاريع أهم أحد السطحية األسماك تهيئة مخطط يعتبر 28
 .العالمي الصعيد على مخزون أكبر على يتوفر المغرب وأن المغربية، بالمنطقة المصطادة األسماك  كمية

طن على األمد البعيد،  500.000بأآادير مع إمكانية تحويل منتجات البحر بغالف مالي يقدر بحوالي " هليوبوليس"مليار درهم من االستثمارات إلحداث قطب التنافسية  6,6 29
 .منصب شغل 20.000هكتار، والقدرة على خلق ما يفوق  150وعلى مساحة إجمالية من 

 .والخوصصة العامة المنشآت مديرية: المصدر 30
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 2010سنة مليار درهم  35,6مقابل  ،مليار درهم من العملة الصعبة 48,43الصادرات الوطنية بقيمة فاقت 
  . %36 بنسبة ارتفاعبأي 

وبهدف النهوض باالمتيازات التنافسية للقطاع على مستوى السوق العالمية للفوسفاط  ،وفي سياق هذه الدينامية
الريادي والبحث  هاومشتقاته، أطلقت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط إستراتيجية تتمحور حول تعزيز موقع

في هذا و. اق جديدة، والتنمية الصناعية وضمان توفير الموارد المالية الضرورية لتنمية القطاععن أسو
مليار  114 حوالي، تم وضع برنامج شامل يتمحور حول ورش صناعي بكلفة استثمارية إجمالية تقدر بالتجاها

مناجم (يهم مشاريع المعادن و. 2020 الفترة الممتدة إلى سنةويغطي هذا البرنامج المتكامل والمندمج . درهم
) المنتجة للحامض الفوسفوري واألسمدة(والمصانع الكيميائية  %30 حوالية تقدر بحصب) جديدة ومغاسل

األنابيب، التجهيزات  وطخط(والبنية التحتية  %16ة حصوالقطب العالمي للجرف األصفر ب %46ة حصب
  .%6بحصة ..) .المينائية

وتكثيف أنشطة  ةتهدف المجموعة إلى الرفع من القدرة اإلنتاجية من خالل التنمية الصناعي ،وفي هذا اإلطار
كما  تهدف المجموعة إلى . منتوجات تلبي متطلبات السوق العالمية لألسمدة اقتراحالبحث والتطوير من أجل 

طن في السنة في أفق مليون  55مليون طن في السنة إلى  28مضاعفة قدرتها اإلنتاجية للفوسفاط الخام من 
. 2020مليون طن في السنة في أفق  10وإلى زيادة إنتاج األسمدة بثالثة أضعاف لتصل إلى  ،2020

وذلك بالتحكم في  ،%40إلى  %30ستراتيجية المجموعة إلى خفض تكاليفها من اباإلضافة إلى ذلك، تهدف 
ستهالك الماء من خالل معالجة المياه العادمة تكاليف النقل بإنشاء خط األنابيب لنقل الفوسفاط الخام وخفض ا

  .وتحلية مياه البحر

المكتب الشريف للفوسفاط إستراتيجية تنويع األسواق من أجل مجموعة واصل ت، يةتسويقياسة السالوفي إطار 
ارتفعت حصة (خصوصا على صعيد الدول الناشئة وأهم القوى الديموغرافية والزراعية  ا،تعزيز مكانته

، )2011سنة  %52إلى ما يزيد عن  2000سنة  %22الصادرات المغربية لألسمدة من  من هندوال البرازيل
 المجموعة تفي هذا اإلطار، عقدو). الدول اإلفريقية( واعدةفي الدول ذات المؤهالت ال اإعادة تموقعه ،وكذا

بانج مغرب "وحدة الجديدة بالذكر تدشين المنها نخص  ،عدة اتفاقيات تجارية وصناعية مع شركاء استراتيجيين
والتي نتجت عن اتفاقية شراكة بين المكتب الشريف  ،2011سنة  لجرف األصفرلبالمجمع الصناعي " فوسفور

وكذا عقد اتفاق شراكة شامل بين المكتب الشريف للفوسفاط  31"بانج لألسمدة"للفوسفاط والشركة البرازيلية 
 32)ألسمدة النيتروجينية وفاعل أساسي في توزيع األسمدة بالبرازيلالرائد العالمي في ا" (يارا العالمية"وشركة 

ك االفوسفاط ثنائي األمونيسماد طن من  500.000لتسويق " سينوشيم"وتوقيع عقد شراء مع الشركة الصينية 
)DAP(  وكذلك مع الشركة الكينية  2014في أفق"MEA" طن في السنة من  100.000 حواليبهدف تزويدها ب

  .من احتياجات هذا البلد %25ك وهو ما يعادل االفوسفاط ثنائي األموني

ومن أجل االستجابة للطلب العالمي المتزايد أنجزت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط العديد  ،من جهة أخرى
لجرف األصفر وإنجاز خط لأهمها بناء المحطة العالمية  ،في طور اإلنجازال تزال وأخرى  ،من المشاريع

والتي  ،، وتوسيع وحدة اإلنتاج بالجديدة)جرف األصفرالكلم و يربط بين خريبكة و 235طوله (األنابيب 
وإنشاء  ،كامليون طن من الفوسفاط ثنائي األموني 1,7ستمكن من الرفع من القدرة اإلنتاجية لهذه الوحدة ب 

ليصل اإلنتاج  ،مليون طن إضافية 3,76 حواليية للمجموعة بأربع وحدات جديدة التي سترفع القدرة اإلنتاج
وبهدف ضمان تخزين أفضل للفوسفاط  ،موازاة مع ذلكو. 2015مليون طن من األسمدة في أفق  9,5 إلى

  .المنتوجات النهائية وكذا ،مشروع إنشاء بنيات تحتية للتخزين ومعالجة المواد األولية ةعوالمجم تالمنتج، أطلق

  

  

                                                 
 بقدرة األسمدة نتاجإل ووحدة السنة في 375.000 بقدرة الفوسفوري الحامض نتاجإل وحدة ويضم ،درهم مليار 2,7 حواليب يقدر ستثمارا 31

 .السنة في طن 610.000
 جنوب( الكبرى ريوو في" يارا"ل والمينائي الصناعي المركب في℅ 50 بنسبة للفوسفاط الشريف المكتب مساهمة االتفاق هذا يتضمن  32

   .األسمدة لتخزين محطات وكذلك الجهة، في لألسمدة محطة أكبر الفوسفاطية، األسمدة إنتاج محطة يضم والذي) البرازيل
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  النمو رافعات أحد العقار، لقطاع جديدة انطالقة .4.1.1.2

في دينامية جديدة، كما يبرز ذلك  2011سنة  ابتداء من، انخرط قطاع العقار تراجع في األداءمن بعد سنتين 
والذي يمثل  ،على إثر تنفيذ البرنامج التحفيزي للسكن االجتماعيف. التطور اإليجابي للمؤشرات الرئيسية للقطاع

حيث انتقل من  ،2010مقارنة مع سنة  %37من قطاع العقار، سجل إنتاج السكن االجتماعي نموا بلغ  60%
هذا، ويشكل قطاع البناء أول مستفيد من . 2011وحدة سنة  135.442إلى  2010وحدة سنة  98.823

النفقات  من مجموع %17وهو ما يمثل  2011مليار درهم برسم سنة  5,4النفقات الجبائية بما يزيد عن 
وحدة  966.715اتفاقية إلنجاز  533بإبرام أكثر من  من جهة أخرى، تعززت دينامية القطاع. الجبائية
كما بلغ عدد المستفيدين من ضمانة فوكاريم منذ انطالقته وإلى . 2012يونيو  2وذلك إلى حدود  ،اجتماعية

قد ناهز مجموع إنتاج و .ليار درهمم 12,115أسرة بمبلغ  81.926، ما يقدر ب 2012غاية نهاية يوليوز 
قرض خالل السبعة  5.737قرض مضمون مقابل  7.877فوكاريم إلى متم شهر يوليوز من السنة الجارية 

  .%37 بنسبة أي بزيادة ،2011أشهر األولى من سنة 

رة من مقارنة مع نفس الفت 2012متم يوليوز  عند %7,7وبالنسبة للقروض العقارية، فقد سجلت زيادة بنسبة 
وناهز جاري القروض . مليار درهم 215,045مليار درهم إلى   199,644 حيث انتقلت من ،2011سنة 

لتستقر حصة القروض العقارية في نسبة  ،2012متم يوليوز  عندمليار درهم  831,742الممنوحة لالقتصاد 
هر األولى من سنة سجلت مبيعات اإلسمنت خالل السبعة أش كما. الممنوحة من مجموع القروض %25,85

مليون طن إلى  6,9حيث ارتفعت من  ،2011مقارنة مع نفس الفترة من سنة  %6,5 بنسبةزيادة  2012
  . مليون طن 10,13

 المكتسبات لتعزيز )2016-2012( جديدة استراتيجية  إرساء

. الحكامة الجيدةإرساء تكثيف العرض وتنويعه و تهم محاور كبرى  ةستراتيجية على ثالثترتكز هذه اإل 
إلى  2011سنة وحدة  840.000العجز السكني بالنصف من فقد التزمت السلطات العمومية بتقليص  وهكذا،

إلى  2011وحدة سنة  135.000وذلك عبر الرفع من وتيرة اإلنتاج من  ،2016وحدة في أفق  400.000
  . وحدة سنويا 170.000

درهم انتعاشا أكبر بفضل  250.000 بكلفة لسكن االجتماعيوفيما يتعلق بتكثيف العرض، فسيعرف برنامج ا
ويجدر التذكير هنا . ة من طرف الوزارة الوصية للمنعشين العقاريينحقيقيتبسيط المساطر اإلدارية والمواكبة ال

 ،، بهدف إنعاش السكن المنخفض التكلفة2012والتي جاء بها قانون المالية لسنة  ،التدابير التحفيزية الجديدةب
 )SMIG( ألجوروذلك بتوسيع شريحة المستفيدين لتشمل األسر ذات الدخل الذي يعادل ضعف الحد األدنى ل

 5تم تخفيض الحد األدنى للوحدات السكنية التي ينبغي إنجازها خالل و. مرة من هذا الدخل 5,1عوض 
وحدة  100 وحدة في الوسط القروي عوض 50وحدة في الوسط الحضري وإلى  200إلى  500سنوات من 

وتتعلق هذه . تدابير خاصة إلنعاش السكن االجتماعي المعد للكراء 2012كما تبنى قانون المالية لسنة . سابقا
 8سكن اجتماعي على األقل وعرضه للكراء لمدة ال تقل عن  25بإمكانية اقتناء  ،على الخصوص ،التدابير

ذا اإلجراء على تشجيع األسر على التنقل وسيعمل ه. درهم شهريا 1.200سنوات بسومة كرائية ال تفوق 
  . وعلى التحكم في ثمن الكراء خصوصا في المدن الكبرى

كما . لضمان إنتاج أكثر جودة وأمثل، تعمل وزارة السكنى على إعداد دفتر تحمالت اختياري إضافة إلى ذلك
كذا تدابير جديدة تتعلق خاصة تشتغل الوزارة أيضا على مفهوم جديد لمراقبة الجودة بالنسبة للبناء الذاتي و

  . بجمالية هذا النوع من السكن

على عرض جديد لفائدة الطبقات  ىبالنسبة لتنويع العرض الموجه للطبقات الوسطى، تعمل وزارة السكنأما 
  . درهم 800.000تتجاوز قيمته  الوسطى والذي ال

 أيضا إلى إرساء األسس 2016-2012 ومن جهة أخرى، تتطلع إستراتيجية وزارة اإلسكان خالل الفترة
وفي هذا اإلطار وكنتاج . لسياسة إرادية للمدينة قادرة على خلق مدينة متضامنة ومتكاملة ومنتجة األولية

والتي تم تنظيمها في  ،المناظرة الوطنية األولى لسياسة المدينةشكلت لمجموعة من المشاورات الجهوية، فقد 
مرجعي األولي الذي يشكل قاعدة عمل إلعداد خريطة طريق لتحقيق ، فرصة لتقديم اإلطار ال2012يونيو 
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األهداف لتنمية المدن والموجهة باألساس إلى هيكلة المجال الحضري وتوجيه أدوار الفاعلين ومأسسة مبادئ 
  . الحكامة الجيدة وذلك بغية ضمان إطار حياة كريمة وعدالة اجتماعية

خصوصا الرفع من موارد صندوق  ،يجية تعبئة مجموعة من الوسائلستراتإلإرساء التوجهات ا يتطلب ،وأخيرا
سنتيمات إضافية  5 ما قدرهندماج الحضري وذلك بالرفع من الضريبة على اإلسمنت بالالسكني وا التضامن

مليون درهم  800و 700بين ما تعبئة مما سيمكن من  ،33سنتيمات للكيلوغرام 10 حواليعلما أنها تقدر حاليا ب
مع  وإبرام اتفاقيات إطار) هكتار لفائدة قطاع اإلسكان 20.000(تعبئة العقار العمومي  إضافة إلى، إضافية

الفدرالية الوطنية للبناء واألشغال العمومية و، شركات اإلسمنتالجمعية المهنية لو العمران(الفاعلين في القطاع 
    ....)سين المعماريين والفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين والهيئة الوطنية للمهند

 2012-2008 العمل خطة نهاية مع الداخلية للتجارة مرحلية حصيلة .5.1.1.2

من الساكنة النشيطة العاملة، % 13تكمن أهمية التجارة الداخلية في مدى مساهمتها في توفير الشغل لما يناهز 
مليار درهم سنة  48,4عوض  2011مليار درهم سنة  70ة تابثبلغت باألسعار الالتي قيمتها المضافة  وفي

ومع ذلك، يعاني هذا القطاع من عدة معيقات . من القيمة المضافة اإلجمالية% 12، وهو ما يعادل 2000
التكوين،  انعدامالقطاع، وعدم كفاية الموارد المالية، و متدخلين فيتحول دون تطوره، نذكر من بينها تعدد ال

الوضع، قامت الوزارة الوصية بتنفيذ إستراتيجية وطنية  هذالمعالجة و .تفشي القطاع غير المهيكلكذلك و
ممتدة على العمل الخطة والتي على إثرها تم تفعيل " 2020رواج رؤية "لتطوير وتحديث التجارة الداخلية 

  .2012-2008الفترة 

  القرب تجارة لتطوير صندوق
 2008مليون درهم سنة  100منها (مليون درهم  900الذي خصصت له ميزانية  "رواج"تم إحداث صندوق 

 حتى التي تم صرفهاالميزانية  بلغتقد و. لدعم هذه الخطة )2012و 2009ن درهم سنويا ما بين مليو 200و
  . 2012نهاية % 80لتصل إلى % 74نسبة  2012نهاية ماي 

 تاجر، 10500مليون درهم لفائدة  264، من جهة، بتخصيص غالف مالي بقيمة "رواج"وقد التزم صندوق 
مليون   375تاجر مقابل  15000من جهة أخرى، بدعم المشاريع التي تهدف إلى إعادة تأهيل نقط البيع لفائدة و

إال أن عدد المستفيدين حتى نهاية . 2012مستفيد من المشروعين في أفق  25500درهم، أي ما مجموعه 
إن تحقيق الهدف المتمثل في وبالتالي، ف%. 67إلى  نجاز وصلتإ، أي بنسبة 17000لم يتجاوز  2012أبريل 

. 2012إلى دجنبر  2012مستفيد شهريا خالل الفترة الممتدة من ماي  1062تطلب تعبئة يتاجر  25500
مليون درهم،  561قدره غالفا ماليا ، 2012وتجدر اإلشارة إلى أن تحقيق هذا الهدف تطلب حتى نهاية ماي 

 .من السنة الجاريةمليون درهم لألشهر المتبقية  45فيما سيخصص مبلغ 

مليون  39تاجر بغالف مالي يصل إلى  1.500يستفيد منها  للتسوقمراكز  إحداثيعتزم الصندوق كذلك و
ئدة من أجل تطوير شبكاتها داخل مقاولة را 25مليون درهم لمواكبة  100كما تمت برمجة مبلغ . درهم

اتفاقية مع مقاوالت رائدة ذات عالمات  16، التوقيع على 2012قد تم حتى متم شهر ماي و .خارج الوطنو
. حتاجهاتفي توسيع شبكاتها من خالل تمكينها من تمويل جزئي لمهام الخبرة التي  واكبتهاتجارية مغربية لم

مليون  36,8يواكب حاليا تسع مقاوالت خصصت لها ميزانية قدرها  "رواج"وتجدر اإلشارة إلى أن صندوق 
  .درهم

   وجهوية وطنية مديرية مخططات وضع
، إلى 2011ويتطلع برنامج رواج، من خالل ورش إصالح التعمير التجاري الذي أطلقه المغرب في يونيو

يجري استكمال مخططين  ،وفي هذا اإلطار. تحقيق تنمية منسجمة ومتوازنة لمختلف األصناف التجارية
أنه تم إطالق ثالثة مشاريع إلى  ةرشاجدر اإلتو. جهويين لتطوير التجارة بكل من تطوان والجهة الشرقية

ة للتعمير المنظومة الجديد أخذوت. جملة بكل من بركان والرباط ومكناسللتجريبية إلحداث ثالثة أسواق 

                                                 
 .هكتار 199 تبلغ والتي األولى الدفعة تسليم تم 33
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وإمكانات البنيات التحتية القائمة  هنيين، وسياسات التهيئة الترابيةاحتياجات الزبناء والمالتجاري بعين االعتبار 
 .المبرمجة أو

  للتنمية جديدة رافعاتك ةشئانال القطاعات .2.1.2

  الوطنية للصناعة دعمل واعد قطاع: السيارات قطاع .1.2.1.2

باعتباره من أهم القطاعات المحركة للصناعة الوطنية  خالل الثالث سنوات الماضية، سجل قطاع السيارات
، العالميةآثار األزمة بالرغم من  نجازات جد مهمةإ ،وللميثاق الوطني لإلقالع الصناعي على وجه الخصوص

مليار درهم  22,2إلى ما يزيد عن  2008مليار درهم  سنة  13,4صادرات القطاع من  اعارتفوهو ما يزكيه 
  %. 18 يفوقمعدل نمو سنوي بأي  2011سنة 

مليار  16,5(يجابي لبعض القطاعات التي تم تطويرها بالمغرب كاألسالك إلالتطور اإلى  وتعزى هذه الدينامية
وصناعة السيارات الموجهة سواء للسوق ) 2010 مع سنةمقارنة %  12,2 بنسبة ارتفاعب 2011درهم سنة 

مليار  1,6(وأغطية المقاعد %) 117 نسبة بارتفاع تجاوز 2011مليار درهم سنة  2,7(الداخلية أو للتصدير 
 ،يكمعالجة المعادن والبالستكبروز تخصصات جديدة  ، هذا باإلضافة إلى%)42,4 بنحو درهم بارتفاع
ستراتيجية الوطنية إلتفعيل اقد استفادت هذه الفروع من و. 2011و 2010ما بين % 25 نسبة بارتفاع ناهز

نجاز تقدم بارز في إالشروع الفعلي لمشروع رونو، (للسيارات في إطار الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي 
 TANGER AUTOMOTIVE(وبطنجة ) ATLANTIC FREE ZONE( 34نجاز المحطات الصناعية بالقنيطرةإسياق 

CITY( ،ألف عامل  70مخطط تكوين وإرساء مخطط لتسويق العرض المغربي في األسواق المستهدفة،  و
 .)... مؤهل

وتبقى توقعات تطور القطاع جد واعدة بالنظر إلى تفعيل المشروع الضخم لشركة رونو بطنجة الذي بدأ 
مكن قطاع السيارات من التموقع ضمن أهم القطاعات الصناعية والذي سي 2012التصنيع به ابتداء من فبراير 

ويطمح هذا . 2013من حيث حجم التصدير، متجاوزا بذلك قطاع النسيج واأللبسة وذلك ابتداء من سنة 
قبل  كمرحلة أولية، سيارة سنويا 170.000تصنيع ، إلى وروأالمقدر حجم استثماراته بمليار  ،المشروع

شخص وسيمكن من  2.500ويشغل هذا المصنع حاليا . وحدة 400.000لتصل إلى ية مضاعفة طاقته اإلنتاج
كما سيمكن من تحسين الميزان . 2015غير مباشر في أفق  30.000منصب شغل مباشر و 6.000توفير 

كرقم معامالت  مليار درهم 38,5بأكثر من (من خالل الزيادة في الصادرات الصناعية  ملموسالتجاري بشكل 
الذي  )IFMIA(لتكوين في مهن صناعة السيارات لوتجدر اإلشارة كذلك إلى إنشاء معهد ). ند التصديرإضافي ع

مصنع رونو طنجة وكذا معامل تصنيع ب لينماعالتم تمويله كليا من طرف الحكومة المغربية من أجل تكوين 
  .أجزاء السيارات

خاصة تلك المتعلقة بالجانب اللوجيستيكي ومدى  معالجتها تستوجبتحديات  بالرغم من هذه االنجازات، تظلو
قطاع السيارات حسب تقديرات الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل  ظلوي. توفر الموارد البشرية المؤهلة

وبالرغم من . منصب 24.986كبر قطاع من حيث االحتياجات من اليد العاملة بحوالي أوالكفاءات، ثاني 
نه أؤهل داخل ثالث مؤسسات للتكوين في مهن صناعة السيارات، إال عامل م 70.000إرساء مخطط لتكوين 

وفي مجال تعزيز الخدمات . Middle Management »35 » ال يزال هناك عجز كبير في فئة األطر المتوسطة 
ترسانة  منحهاما يستدعي ترسيخ نظام تسيير ي اللوجيستية، يبقى تفعيل المحطات الصناعية المندمجة أمرا

 .والتي تستهدف كذلك الفاعلين المحليين ،ن الخدماتمتكاملة م

 الطيران لصناعة العالمية الخريطة على المغرب تموقع تعزيز .2.2.1.2

بتصنيفه كأحد المهن العالمية للمغرب في إطار الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي، شهد قطاع الطيران تطورا 
اش المختلفة كالشروع في استغالل القطب مهما خالل العشرية األخيرة وذلك بفضل فتح مجموعة من األور

                                                 
 .هكتار 199تم تسليم الشطر األول من المحطة الصناعية بمساحة  34

وتساهم هذه األطر المتوسطة في تسطير السياسات بالتخطيط . مستويات إدارة المصالح الوظيفية والعملية « Middle Management » يضم 35 
وتهدف إلى ترشيد المساطر ومراقبة . جل تحقيق األهداف المسطرة سابقاأوذلك من  لخدمات الوظيفية والعملية،لمختلف الموارد المخصصة ل
 .وتطوير الكفاءات المهنية للعاملين في سياق مخطط جماعي استعمال الموارد وآذا تعبئة
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 Mid parkبالمحطة الصناعية الجديدة  تقدم األشغال ،الجوي للنواصر، وكذا
المخصصة لمهن الطيران  36

جانب التكوين، فقد فتح معهد مهن الطيران أبوابه في  فيما يخصو. ةدمجالموالصناعة الفضائية واإللكترونيك 
  . مهني سنويا 800عدد المستفيدين  قبل أن يبلغمتمرن حاليا  300في وجه  2011أبريل 

ويبدو هذا التقدم جليا بعد ثالث سنوات من تفعيل الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي، من خالل تحقيق رقم 
 خالل الفترة الممتدة ما 18,3%ري درهم أي بمتوسط نمو سنوي ناهز معامالت إضافي للتصدير تجاوز مليا

  .2011و 2008بين 

وبوينغ  ،EADS  وقد تعزز التطور السريع للقطاع باستقرار مجموعة من أهم الفاعلين العالميين كمجموعة
تبر ويع. ، والذين عززوا من جاذبية المغرب كمنصة صناعية تنافسية للمستثمرين في القطاعSAFRANو

 200تجربة رائدة باستثمار ناهز  باعتبارها ثالث مصنع عالمي للطائرات،Bombardier مشروع مجموعة 
منصب شغل مباشر  850والذي سيمكن من خلق ) مليار درهم 1,66يقارب  أي ما(مليون دوالر أمريكي 

  .منصب شغل غير مباشر 4.000وأكثر من 

  دماتالخ ترحيل قطاع إلمكانيات كاف غير استغالل .3.2.1.2

 حواليحيث يقدر معدل نموه السنوي ب 37ة كبيرة على الصعيد الدولييحقق قطاع ترحيل الخدمات دينامي
 20، كما يتوقع أن يحقق 2015ألف شخص في أفق  100ويتطلع هذا القطاع في المغرب إلى تشغيل . 15%

مقابل  2011 شخص سنة 52.000وقد تمكن القطاع من تشغيل . مليار درهم كرقم معامالت للتصدير
لتحقيق الهدف المحدد في الميثاق الوطني و. سنويا% 42,5، أي بزيادة قدرها 2004شخص سنة  5.500

فيما أما . 2015إلى غاية سنة % 46ينبغي على القطاع الحفاظ على نمو سنوي قدره  ،لإلقالع الصناعي
مليار  8,6حيث بلغت  2011و 2004ما بين % 35يخص صادرات القطاع، فقد شهدت نموا سنويا بنسبة 

بالنسبة لخدمات تكنولوجيا % 25و 38BPOبالنسبة لخدمات المعامالت المنقولة % 75رب اما يق(درهم 
بالنسبة لصادرات القطاع،  2015مليار درهم في أفق  20وقد يتحقق هدف . ).ITO39المعلومات المنقولة 

حدود  إلىإال أنه، و%. 34نموها السنوي في والمحدد في الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي، إذا ما استقر 
  .مليار درهم 9,3 ليبلغ%  6,2 نسبة، لم يرتفع رقم معامالت القطاع إال ب2012يوليوز

الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي بما في ذلك إنشاء عدة منصات أهداف تنفيذ بمدى دينامية القطاع  قاسوت
 41الحوافز الضريبية فيما يخص الضريبة على الشركات باإلضافة إلى ذلك، منحت العديد من. 40استقطاب

شركة من مساهمة الدولة المرتبطة بالضريبة  22 حوالي وفي هذا اإلطار، استفادت. 42والضريبة على الدخل
سنوات األولى قد تصل إلى قديم مساعدة مباشرة خالل الثالث وفيما يخص التكوين، تقرر ت. على الدخل

  .والتكوين المستمر درهم عند التوظيف 30.000

في لندن،  2012هذا األخير، في يونيو  أحرزوتتويجا للتطور الذي يعرفه قطاع ترحيل الخدمات بالمغرب، 
لمناولة والتي تمنحها الجمعية األوروبية ل، 2012-2011على جائزة أفضل وجهة لترحيل الخدمات لموسم 

ي نهاية المسابقة مع جنوب إفريقيا، لتوفره على عدة وقد منحت الجائزة للمغرب، ف". األوتسورسينغ" األجنبية
 يجابية لشركات رائدة،إنقاط قوة، بما في ذلك مجموعة واسعة من الخدمات، ومناخ سياسي مستقر، وشهادات 

ويعد هذا التتويج اعترافا للوجهة . القرب الجغرافي والثقافي واللغوي للمغرب مع الشركات األوروبية ،كذاو
له  يسمحسيعزز موقع المغرب و، مما افسي من حيث التكلفة وجودة الخدمة ألنشطة القطاعكأفضل فضاء تن

                                                 
ذات  منصب شغل لليد العاملةمقاولة خالل العشر سنوات القادمة مع إحداث مائة ألف  300ستمكن هذه المحطة من استقطاب أكثر من  36

  .كفاءة عالية
 . النمو استراتيجيات في االستشارات تقديم في مختصة"  سوليفان أند فروست"دولية شركة قبل من 2008 سنة أجريت دراسة  37
38  Business Process Outsourcing : 
39 Information Technology outsourcing  
 وجدة مشروع أشغال إطالق تم كما اإلنشاء طور في شور تطوان اليزال فيما شور فاس و تيكنوبوليس والرباط بكازانيرشور العمل طلقان 40

  .2011 سنة خالل شور
 .فوق ما في 17,5% نسبة وتطبيق سنوات 5 لمدة الخدمات أو المنتجات تصدير شركات على الضريبة من اإلعفاء  41
. والعمال العمل أرباب مساهمات ومن المهني التكوين على الضريبة ومن الدخل، على الضريبة من شهرا 36و 24 بين تتراوح لمدة إعفاء 42

 .الواحد للشخص% 20 حدود في الدخل على بالضريبة المتعلق الضريبي العبء/ العمل ضريبة من كبير تخفيض
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العديد  وفي هذا السياق، تم إحداث. باالنفتاح على أسواق جديدة، بما في ذلك أسواق البلدان الناطقة باإلنجليزية
  .المتحدةالمغربية الناشئة في التكنولوجيات الحديثة بشراكة مع المملكة  مقاوالتمن ال

بقلة أساسا تتعلق و ها،ال يزال يواجه إن التطور الملموس الذي عرفه القطاع ال يحجب نقاط الضعف التي
ويتضح ذلك جليا من . المهارات البشرية المؤهلة التي قد تحد من مواجهة المغرب للمنافسة العالمية الشديدة

، كفاءات العلمية والهندسيةالمتعلقة بال 2013تقرير المنتدى االقتصادي العالمي لسنة  43مؤشراتبعض خالل 
  .مقارنة مع الهند والصينفضال عن جودة التعليم العلمي 

الخدمات، يتحتم على الخاص بالحر  بادلباإلضافة إلى ذلك، وفي سياق المفاوضات بخصوص اتفاقيات الت
ك التوجيه األوروبي رقم المغرب أن يطالب بتخفيف التوجيهات األوروبية المتعلقة بالقطاع، بما في ذل

95/46/EC  لزم هذه التوجيهات، مصادقة اللجنة الوطنية لمراقبة ستوت. يوروباألمجلس لل 108واالتفاقية
بتوفرها على ، 2012والتي شرع العمل بها منذ ماي  ،)CNDP( يحماية المعطيات ذات الطابع الشخصو

. ويسبب تأخير مصادقة اللجنة تراجعا في عائدات وفرص الشغل لقطاع ترحيل الخدمات. 44معيار المالءمة
ويرجع هذا التقليص أساسا إلى الولوج المحدود للشركات المغربية العاملة في القطاع للمناقصات الدولية خاصة 

  .BPOالمتعلقة بأنشطة المعامالت المنقولة 

  واعدة إمكانيات ذات قطاعات تموقع إعادة .3.1.2

  الغذائية الصناعة سياسة أجرأة مواصلة .1.3.1.2

 في% 35نسبة ستراتيجية على مستوى الصناعة الوطنية، حيث يساهم بمكانة إالغذائية  اتقطاع الصناع لتحي
. الصادرات الصناعية في% 15بنسبة وبهذا القطاع في التشغيل % 19ة، وبنسبة يالقيمة المضافة الصناع

اتفاقيات التبادل الحر مع بعض الدول الشريكة وتواجد (ة فرص للتنمية وبالرغم من توفر هذا القطاع على عد
 ،ن بنية النسيج اإلنتاجي تظل هشةإ، ف)وكذا بالدول العربية 45أسواق ذات مؤهالت كبرى بأمريكا وإفريقيا

التدابير اإلستراتيجية تفعيل ومن أجل تحسين أداء هذا القطاع، تم تسريع . السيما على مستوى الصادرات
  .الصناعي قالعالمتخذة في إطار كل من المخطط األخضر والميثاق الوطني لإل

الغذائية، نذكر على الخصوص  اتومن بين المعيقات التي تحول دون تحقيق أداء جيد للتنافسية بقطاع الصناع 
تظام تزويد إلى عدم ان ةفاض، إجال البحث واالبتكارالنقص الحاصل في م المستويات المتدنية لالستثمار، وكذا

جودة، وكذا ضعف تنويع إنتاج ال من حيث الوحدات الصناعية بالمواد األولية الفالحية التي تظل غير كافية
كما  ،القطاع مع التركيز على منتجات ذات تصنيع أولي والتي تعرف ضعفا على مستوى القيمة المضافة

الغذائية، بتركيز صادراته على االتحاد  اتوعالوة على ذلك، يتميز قطاع الصناع. ةقويتخضع لمنافسة دولية 
يتسم بتثمين غير كاف كما . ا المجالذمن صادرات المغرب في ه% 70 ةبال قرشكوالذي ي ،األوروبي

مقارنة بتونس التي تمثل بها هذه النسبة % 29,1لمنتجاته، حيث تمثل نسبة التثمين بالمغرب ما يقارب 
  .46)2010% (46,5النسبة أكثر من  تركيا التي تسجل بها هذه ،وكذا ،68,1%

تتمثل، على وجه الخصوص، في الغذائية يتوفر على عدة فرص متاحة،  اتن قطاع الصناعومع ذلك، فإ
، فضال عن زيادة الطلب الداخلي بفعل المحولة تزايد للطلب العالمي بخصوص الفواكه والخضراواتمالالتنامي 
ن تحرير التجارة الدولية وتعدد إإضافة إلى ذلك، ف. الشغلسوق لوولوج المرأة الحضري  وسعالتعامل 

اتفاقيات التبادل الحر، من شأنه أن يوفر فرصا حقيقية لبالدنا والتي بفعل موقعها االستراتيجي المتميز، ستصبح 
  . للتصدير نحو أوروبا والشرق األوسط، وكذا أمريكا وإفريقيافضاء 

                                                 
 تعليم ومستوى التسيير، معاهد ومستوى والمهندسين، العلماء وتوفير جيا،والتكنول ونقل المباشرة األجنبية واالستثمارات واإلنتاجية، جراأل 43

 .المالية الخدمات وتوفير والعلوم، الرياضيات
 في الشخصي الطابع ذات للمعطيات" ومرضية كافية حماية" توفر كمؤسسة باللجنة التسمية هذه خالل من األوروبية السلطات تعترف 44

 والمملكة، األوروبي االتحاد دول بين بحرية تتنقل أن الشخصي الطابع ذات للمعطيات يمكن الجودة، بهذه االعتراف يتم عندما. المغرب
 .الخدمات وترحيل األجنبي االستثمار تدفق يسهل مما

 إفريقيا، دول نحو المغربية الصادرات مجموع من%  45 نسبة السنوي المتوسط في الغذائية الصناعات بقطاع المغربية لصادراتا تمثل  45
  .2008 إلى 1998 من الممتدة الفترة خالل وذلك

 Chelem : المصدر  46
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مؤهالت القطاع، قامت السلطات أخذا بعين االعتبار للغذائية، ا اتقطاع الصناع نقائصومن أجل معالجة 
وتهدف . من بينها تلك المتخذة في إطار مخطط المغرب األخضر ،ستراتيجيةاإلومية بمجموعة من التدابير عمال

 ةخصصم ،مما سيمكن من توفير منتجات فالحية ،هذه اإلجراءات إلى تحديث نسيج اإلنتاج الفالحي المغربي
 .عاليةالمضافة القيمة الإلى تحسين مستوى تثمين وتنافسية السالسل ذات أيضا تهدف كما . كما ونوعا ،للتصنيع

شرعان اللذان سيومكناس والمنطقة الشرقية  اأقطاب فالحية من بينها قطب ةوسيتأتى ذلك عن طريق خلق ست
  .     2012الخدمة ابتداء من سنة في 

الغذائية عن طريق تطوير سالسل ذات  اتإلى تطوير قطاع الصناعاعي قالع الصنويهدف الميثاق الوطني لإل
، وكذا إعادة هيكلة سالسل المواد )خاصة منتجات الزيتون وأركان(مؤهالت عالية على مستوى التصدير 

وتجدر اإلشارة إلى أنه بعد مرور . ، باإلضافة إلى تعزيز التكوين بالقطاع)اللحوم وصناعة األلبان(األساسية 
على مستوى  وصا، خصطويرتالالقطاع يتطلب المزيد من هذا ، الزال أداء هذا الميثاقث سنوات من تفعيل ثال

الفترة الممتدة بين خالل % 2,7التي عرفت انخفاضا بنسبة ، والصادرات دون احتساب صادرات زيت الزيتون
بفعل  ،جي الموجه للمغربجزئيا إلى تراجع الطلب الخاريعزى هذا االنخفاض ومع أن . 2011و 2008سنتي 

نجاز التدابير المتعلقة بتحديث القطاع، إتسريع وتيرة إلى الحاجة تظل ملحة فإن األزمة االقتصادية العالمية، 
 .     وكذا تنويع األسواق والمنتجات

   واأللبسة النسيج قطاع تموقع إعادة .2.3.1.2

خالل التسعينيات، لم % 8ات ويخالل الثمانين% 17 سنوي بنسبة معدل نمو المضافة تهاقيمت بعد أن سجل
. هذا المنحى التصاعدي خالل السنوات األخيرةنفس تستطع الصناعة الوطنية للنسيج واأللبسة الحفاظ على 

 .لمعدل نموها السنوي% 0,72وهكذا، فقد عرفت القيمة المضافة للقطاع خالل العشرية األخيرة تراجعا بنسبة 
سنويا ما بين % 11 ا بلغبحيث أنها سجلت ارتفاعا مهم ،معاينة تطور الصادرات تاج عندستنونالحظ نفس اال

 على مستوىما أ. 2011و 2000سنويا ما بين % 0,6 نحومقابل ارتفاع ضئيل يقدر ب 2000و 1990
قد بعدما كان  ،خالل العقد الماضي ،لعدد العاملين% 17تراجعا مهما بنسبة هذا القطاع التشغيل، فقد سجل 

القطاع أدنى مستوى لإلنتاجية في  سجلومن جهة أخرى، . 2000و 1990ما بين % 44 نحوسجل ارتفاعا ب
درهم للعامل لمجموع القطاع  160.000درهم للعامل مقابل متوسط قيمته  50.000القطاع الصناعي بقيمة 

% 46 لغا ملحوظا برف تراجعي لمدى تطور القطاع، فقد عأما االستثمار والذي يعد المعيار الحقيق. الصناعي
  . خالل العقد الماضي

ر الهشاشات الهيكلية إلى استمرا ،خالل العشرية األخيرة ،هذا القطاعفي األداء الذي عرفه ويعزى التراجع 
  : ، ونذكر منها على الخصوص التي تحد من تطور القطاع

من رقم  %80أكثر من ( لعروض على المناولة وارتباط قوي بعدد محدود من العمالء اتركيز  •
  ).المعامالت الموجهة للتصدير عند بعض المقاوالت يتم إنجازها مع زبون واحد

، القطاع من صادرات %97تركيز أنشطة القطاع على سوق االتحاد األوروبي والذي يحتكر  •
ن إوبالرغم من أهمية حجم هذه األسواق، ف %.68خصوصا فرنسا وإسبانيا اللتان تمثالن لوحدهما 

 .االرتباط القوي ببعض األسواق األوروبية يزيد من هشاشة القطاع بفعل  تقلبات السوق والمنافسة

ضعف اندماج القطاع بالرغم من الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية المتمثلة في تشجيع  •
للتنمية االجتماعية  صندوق الحسن الثانيمن خالل خصوصا  ،االستثمار في قطاع النسيج

 ، يظل القطاع(Fruit of the Loom, Polyfil)وعلى الرغم من دخول شركات كبرى  .قتصاديةواال
 ).سبانيا، تركيا، والصينإفرنسا، ( الخارج بالتزود بالمدخالت من هشا لحاجته القوية

 قامت السلطات العمومية بتفعيل مجموعة من التدابير واإلجراءات في مواطن الهشاشة هاته، معالجةومن أجل 
وتنضاف لهذه . والتي تهدف إلى تعزيز المكاسب وإعادة تموقع القطاع ،الصناعيقالع إطار مخطط اإل

فضال عن وضع  والرفع من تنافسيتها،الصغرى والمتوسطة  مقاوالتعصرنة التهدف إلى برامج  ،اإلجراءات
قيمتها المضافة  ة بناء علىآلية هامة لدعم االستثمارات في قطاع النسيج الموجهة لفئة من المشاريع المنتقا

  .   «distribution»والتوزيع  «Converting»والتحويل   «agrégation»العالية في إطار التجميع
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من خالل إطالق طلب العروض من طرف الوكالة الوطنية إلنعاش  ،في طور التفعيل ةوتبقى هذه الرؤي
والذي نجم عنه اختيار أربعة مجمعين  ،2011أكتوبر  21 بتاريخالمقاوالت الصغرى والمتوسطة 

«Agrégateurs»47  ومحول«converteur»48  وموزع«Distributeur»49.  كما يهم الدعم العمومي للقطاع تشجيع
على أول تعاقد لالستثمار  2012االستثمار في ميدان الختم والطباعة والصباغة، وذلك من خالل التوقيع سنة 

  .في هذا المجال

إعادة التموقع االستراتيجي  تاقتصادي الهام للقطاع والمؤهالت التي يتوفر عليها، أضح وسيوونظرا للدور الس
ويتوخى من هذا التموقع االستراتيجي، والذي ينبغي أن . لقطاع النسيج واأللبسة أمرا ملحاللنموذج الصناعي 

الضعف الهيكلية للقطاع  اطنمو معالجة ،يأخذ بعين االعتبار التوجهات الهيكلية للسوق العالمية والمنافسة
 ،التسريع من االنتقال إلى نموذج صناعي جديد تنافسيو ،...)تكوين، تنويع األسواق والمنتجاتالندماج، اال(

لطلبات، والقوة التسويقية، والتركيز على التعاقد المشترك والمنتوج النهائي والتفاعلية مع ايرتكز على اإلبداع، 
 ...).األزياء، المنتوجات التقنية والذكية ( عاليةالمضافة القيمة الذو 

   واعدة ومؤهالت بطيء تطور:  اإللكترونيك قطاع .3.3.1.2

نجازات من خالل تفعيل العرض المغربي لإللكترونيك الذي تمت اإلقطاع اإللكترونيك مجموعة من  حقق
مج إنعاش وتسويق ويتعلق األمر بإعطاء انطالقة برنا. صياغته في إطار الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي

العرض المغربي الخاص باألسواق المستهدفة وتحقيق تقدم ملموس في إطار إنجاز المحطات الصناعية 
لإللكترونيك على مستوى المحطات الصناعية للقنيطرة ولطنجة، وإعطاء انطالقة  فضاءاتخلق (المندمجة 

التي  الرباطبتكنوبوليس نيك داخل منطقة مخصصة لإللكتروو) هكتار 10(المحطة االلكترونية للمحمدية 
  . 2008شتنبر  بدايةأنشطتها  شرعت في

 2011-2006خالل الفترة  بطء على مستوى نمو رقم معامالتهنجازات، شهد القطاع وبالرغم من هذه اإل
سنوات من تفعيل الميثاق  ثالثوبعد مضي  ،ذاكهو. مليار درهم 6,5صادرات ناهز قيمة البتسجيله متوسط 

مليون درهم، مما يعد  443 رقم معامالت اإلضافي عند التصدير للقطاع لم يتجاوزلإلقالع الصناعي،  الوطني
، بالظرفية االقتصادية العالمية التي دفعت بأهم  ويمكن تفسير هذه النتيجة. دون مستوى األهداف المسطرة

تباطؤ وب، من جهة تهوتنميفيه تثمار الفاعلين العالميين للقطاع إلى تكريس جهودهم نحو إنعاش القطاع بدل االس
وذلك بعد األزمة التي  ،من جهة أخرى من صادرات القطاع %75أداء المكونات االلكترونية التي تمثل 

  . في المغربوالتي تعتبر أهم زبون للقطاع  50الفرنسية  STMicroelectronicsشهدتها شركة

وبالنظر إلى المؤهالت التي تزخر بها بعض مكونات القطاع على الصعيد العالمي، يهدف المغرب  ،غير أنه
 300ما يزيد عن بحجم سوقه العالمية  قدروالذي ي ،إلى تعزيز تموقعه على مستوى قطاع الميكرو إلكترونيك

كل مهم على نقل وتوزيع على مستوى قطاع المكونات الكهربائية الذي يرتكز إنتاجه بش ،وكذا ،مليار دوالر
الذي يهدف إلى  ALSTOMكما تجدر اإلشارة إلى األهمية التي يكتسيها مشروع . 51الكهرباء والخدمات المرافقة

وتهدف هذه الشركة العالمية من خالل ). مليار درهم 3,4ما يعادل (مليون أورو من الصادرات  310تحقيق 
ومن المرتقب أن تصل مقتنيات التجهيز . مونين المحليينهذا المشروع إلى تعزيز إمداداتها من طرف الم

كما تهدف . 2020في أفق ) مليار درهم 5,9ما يعادل (مليون أورو  535الموجهة لمعامل التجميع ما يناهز 
إلى االرتكاز على الشركات المتخصصة في ترحيل الخدمات المتمركزة بالمغرب من أجل ضمان خدمات 

إلى خلق ما يزيد عن  ،من خالل أنشطتها الجديدة بالمغرب، ALSTOMمجموعة  وتهدف. الدعم المعلوماتي
  .نصب شغل خالل العشر سنوات القادمةم 5.000

  

                                                 
 مضافة قيمة ذات المتكاملة الخدمات من مجموعة خالل من الدوليين المتعاقدين حشد في النسيج قطاع في الفاعل لهذا األساسي الدور يتجلى 47

 .عالية
 .مستديمة بصفة األقمشة من عالية جودة وذات متنوعة بمجموعة ةالمحلي السوق تمويل في الفاعل لهذا ساسيةاأل المهمة تتجلى 48
 .المحلية السوق مستوى على الوطني اإلنتاج بتسويق تختص التي المقاوالت هم نوالموزع 49

 %6 حواليب معامالتها رقم تراجع كما ،2011 سنة دوالر مليون 650 حدود في لتستقر %22 بنسبة للمجموعة الصافية األرباح انخفضت  50
 .دوالر مليار 9,7 إلى لتصل

 .الدولية السوق في 2015 أفق في دوالر مليار 140 51
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   جديدة؟ فرص أية:  بالمغرب السياحي القطاع .4.3.1.2

 وسومةم ،من جديد عن قدرته على الصمود أمام ظرفية اقتصادية صعبةالوطني أبان القطاع السياحي 
باالنعكاسات السلبية للربيع العربي، وباإلكراهات المنبثقة عن إجراءات التقشف التي تبنتها الدول الرئيسية 

  .المصدرة للسياح

، في 2012عند متم شهر يونيو  52%5عرف عدد السياح الدوليين ارتفاعا بنسبة ففي خضم هذه التحوالت، 
 4,1ليصل إلى % 1,6 في حدودالحدودية الوطنية عدد السياح الوافدين على النقط  حصر انخفاضحين ان

) 1,6%-(في تدفق السياح  وبالمقارنة مع الدول المنافسة، فقد سجل المغرب ثاني أقوى انخفاض. مليون سائح
ووراء قبرص وإسبانيا ومصر وتونس، حيث سجلت هذه البلدان نسب ارتفاع بلغت على ) 2,3%-(أمام تركيا 

وتجدر اإلشارة إلى أن أداء كل من مصر وتونس مرتبط بالنتائج . %41و %26,8و  %2,9و %2,8التوالي 
بالنسبة  %4,6+مقابل  %14-و 24%-بنسب تقدر على التوالي بحوالي  2010السلبية المسجلة سنة 

مليار درهم في متم شهر غشت وهو ما يشكل  38,5من جهتها تراجعت عائدات األسفار إلى . للمغرب
هذا، وقد بدأت تظهر بوادر انتعاش ملموس، حيث انخفضت حدة تراجع عدد السياح  .%4,8انخفاضا بنسبة 

مقارنة مع االنخفاضات المسجلة على التوالي عند متم ) 1,6%-(الوافدين إلى المغرب عند متم شهر يونيو 
ومن جهة أخرى، توقعت المنظمة  .)9%-(ويناير   )7%-(وفبراير ) 5%-(ومارس  )2%-(ماي  أشهر

مليون، في  415إلى  2012أن يصل عدد السياح خالل الفترة الممتدة ما بين ماي وغشت  53العالمية للسياحة
 7%(+السنة الماضية  بالمقارنة مع %5حين، ارتفع عدد الحجوزات لدى شركات الطيران الدولية بنسبة 

كما توقعت المنظمة نمو السياحة ). الت الرابطة بين الجهاتبالنسبة للرح 4%+بالنسبة للرحالت الجهوية و
   .متخطية بذلك عتبة المليار وافد 2012خالل سنة  4%و 3الدولية بنسبة ستتراوح ما بين 

   مالءمةال طريق في ةطموح ستراتيجيةا:  2020 رؤية
وإدخال مفهوم  ،هويتطوير عرض متنوع ذو بعد ج :وهي ،في تنفيذها على ثالثة محاور 2020ترتكز رؤية 

وتتطلب هذه اإلستراتيجية بعض التعديالت من أجل مواجهة اإلكراهات . وتبني حكامة المركزية ،االستدامة
  .الداخلية والخارجية التي تعترض القطاع السياحي الوطني

ستراتيجيا ا، بعدا داخليةال ة، الذي يستهدف السياح»بالدي«على مستوى السياحة الداخلية، يكتسي برنامج 
حيث سيمكن هذا األخير من تنويع زبنائه عبر المزج بذكاء بين السياح المحليين واألجانب،  ،بالنسبة للمغرب

إلى  ،تجدر اإلشارة في هذا اإلطارو. خاصة في ظل األزمة الراهنة ،ويتميز هذا الخيار بأهميته القصوى
  .»بالدي«نامج ضرورة التوزيع الجغرافي المتوازن للمشاريع المتعلقة ببر

محور  لية رهينا بإحداث عدد كاف من الخطوط الجوية الداخلية قصد الربط بينداخكما يبقى تطوير السياحة ال
والمناطق السياحية الجنوبية، مع ضمان أسعار مناسبة تجعل ) ينحليلسياح المامصدر (الدار البيضاء  –الرباط 

جب مراعاة نوع من االختالف في توباإلضافة إلى ذلك، ي .النقل الجوي في متناول عموم السياح الداخليين
، وذلك بغرض تحسين معدل الملء )تاريخ الخروج(الجدول الزمني للعطل المدرسية المخصص لكل منطقة 

  . لدى الفنادق

ومن أجل استقطاب المزيد من السياح األجانب، يمكن تسهيل عملية تجزيء األسواق عبر إحداث نظام 
ل جهة سياحية من تتبع التطور الحاصل في عادات وميوالت السياح الوافدين عليها من معلومات يمكن ك

وسيكون هذا النظام بمثابة أداة فعالة إلجراء تحليل ديناميكي لسلوك الزائرين للمغرب . مختلف األسواق الكبرى
لحرص على مالءمة من الجهات السياحية الثمانية ا جهةمن هذا المنطلق، يتعين على كل و. بغرض تصنيفهم

  . وحمالتها الترويجية لنوعية زبنائها المحتملين) من حيث المنتوجات واألسعار(عرضها 

يمكن للمغرب  ة،ومن المهم كذلك مضاعفة الجهود الستقطاب السياح المسنين الذين يمثلون سوقا واعد
ن ياللتو، »سي الكبيرالجنوب األطل«و» الصحراء األطلسية –سوس «استغاللها، خاصة على مستوى جهتي 

                                                 
 .2012 شتنبر ،10 عدد العالمية، السياحة  منظمة بارومتر  52
 .2012 شتنبر ،10 عدد العالمية، السياحة  منظمة بارومتر 53
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الموجهة  هماالجهتين تنويع عروضهاتين هذا يتعين على ل. تحضيان بمكانة مميزة لدى هذه الشريحة من السياح
في شقه المتعلق » منتجات ذات قيمة مضافة عالية«إلى السياح المسنين باالعتماد بشكل خاص على برنامج 

 .كز معدة الستقبال مجموعات العربات السياحيةيجب إنشاء مرا ،في نفس النطاق. بالرفاه والصحة

، يظل رهينا الوافدين من حيث عدد السياح» 2020رؤية «إلى أن تحقيق أهداف وتجدر اإلشارة كذلك، 
إجمالي الخصاص  يقدربتعزيز الخطوط الجوية التي تربط المغرب باألسواق الرئيسية المصدرة للسياح، حيث 

بين فرنسا ما األساس بتردد أسبوعي موزع  1079و 1032ا بين ، م2020في هذه الخطوط، في أفق 
 .%)12,3(والمملكة المتحدة  %)12,4(وألمانيا %) 21(وإسبانيا %) 34,7(

   للنمو أساسي كمحرك الدعم قطاعات تحديث مواصلة .4.1.2

  الوطني اإلنتاجي النظام لدعم كمحور اللوجستيك .1.4.1.2

لتعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد المغربي، وتحسين جاذبية  ستراتيجيةإيعد قطاع الخدمات اللوجستيكية أولوية 
توزيع متوازن من تحقيق توفر البنيات التحتية  مكنوي. البالد لالستثمارات المباشرة األجنبية والترويج التجاري

منطلق ومن هذا ال. يالتكامل واالندماج الدوللتحقيق  مثل محورا أساسيالثمار النمو على مختلف الجهات، كما ي
فإن انخفاض معدل التجارة بين الدول اإلفريقية يرجع، إلى حد كبير، لسوء حالة الطرق والسكك الحديدية 

ومن هنا جاءت ضرورة وضع إستراتيجية . 54%40إلى  30يزيد من رفع تكاليف التجارة من  مماوالموانئ، 
  .2010لوجستيكية جديدة  تم الشروع في تنفيذها سنة 

  مرحلية حصيلة:  اللوجستيكية اتالخدم استراتيجية
ءات والعمليات المتعلقة تهدف اإلستراتيجية اللوجستيكية إلى تأمين إمدادات السوق المحلية وكذا تبسيط اإلجرا

برنامج اللوجستيك الموقع بين الحكومة والكونفدرالية العامة لمقاوالت  -ويتمحور عقد. االستيرادو بالتصدير
األول يتركز على المحطة : ، تم توقيع عقدين منها )قطاعية، وجهوية وأفقية(  عقود تطبيق 10المغرب حول 

الذي اني بقطاع النقل البري للبضائع واللوجستيكية المتعددة المهام لجهة الدار البيضاء الكبرى، بينما يرتبط الث
الطابع التقليدي  من هذا القطاع،% 70بحيث يمثل حوالي  منظمتفشي القطاع غير ال(يعاني من عدة معيقات 

  ...).سنة، 13سن يصل إلى دم األسطول بمعدل اقتوالذي يتميز به قطاع النقل، 

وترتكز اإلستراتيجية اللوجستيكية على خطة وطنية متكاملة لتطوير محطات لوجستيكية متعددة المهام مصممة 
اللوجستيكية، والتسويق الزراعي، الحاويات، التوزيع والمناولة (الستيعاب نوع واحد أو أكثر من المنصات 

منها  2030هكتار سنة  3.300ويتطلب إنجاز هذه األخيرة عقارا تبلغ مساحته ). ومواد البناء والحبوب
وقد سجل تنفيذ عقد البرنامج المتعلق باللوجستيك تأخرا ملحوظا تحاول . 2015هكتار في أفق   2.080

طالقة لمشروعين رئيسيين في جهة الدار البيضاء الكبرى خالل الحكومة الحالية تداركه إذ قامت بإعطاء االن
يتعلق األول بالطريق الرابطة بين ميناء الدار البيضاء ومنطقة زناتة للخدمات اللوجستيكية، في و. 2012أبريل 

  .حين يهدف الثاني لتهيئة منصة ميتا اللوجستيكية

الوكالة الوطنية للموانئ، والمكتب (مالكة للعقار ولقد عهد إنشاء المدينة الجديدة زناتة لمؤسسات عمومية 
من ) هكتار 14(بحيث تم تسليم الشطر األول ). الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للنقل واللوجستيك
أما بخصوص ربط هذه المنطقة بميناء الدار . المشروع والذي كلفت به الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك

مما سيؤدي  .كلم 4,3ك طريق شاطئي على مسافة كلم، بما في ذل 21,3ر طريق طوله البيضاء، فسيكون عب
ومن المقرر االنتهاء من . إلى تحسين تدفق حركة البضائع عبر ميناء الدار البيضاء وتحسين ظروف نقلها

مليون  220كلف يي سذ، ال"الدار البيضاء بمنصة الخدمات اللوجستيكية ميتا") هكتار 12(أشغال الشطر األول 
المكتب "في إطار مخطط ) هكتار 40(يندرج إنشاء هذه المنصة اللوجستيكية و .2012درهم، في شهر دجنبر 

الذي يرمي إلى بناء شبكة من المنصات اللوجستيكية المتعددة " لوجستيك انبثاق -الوطني للسكك الحديدية 
يضاء، والمحمدية، وفاس، وطنجة، ومراكش، الدار الب(المهام تغطي المراكز االقتصادية الرئيسية للمملكة 

  . وستخصص لخدمات التوزيع والمناولة اللوجستيكية) ووجدة والجرف األصفر

                                                 
 .2010 أبريل 28 فريقيا،إل التعاون لجنة التحتية، البنيات حول فريقياإو المتحدة الواليات بين للقاء الرابعة الدورة  54  
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أما بخصوص تطوير المهارات في مهن الخدمات اللوجستيكية، تتطلع اإلستراتيجية لتنفيذ مخطط تدريب شامل 
ومن . رصد تضمن مالءمة العرض والطلبيهدف إلى تحديد االحتياجات الحقيقية للقطاع، ووضع آليات لل

  .2030ألف في أفق  173و 2015ألف مستفيد سنة  61,6المتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين من هذا التدريب 

ويتطلب تنفيذ اإلستراتيجية اللوجستيكية إحداث هيئة تسيير تعمل أساسا على تنسيق وربط مختلف الفاعلين في 
في  09-59التي صدر قانون إنشائها " المغربية لتنمية الخدمات اللوجستيكية الوكالة"يتعلق األمر بو القطاع،
الوكالة قد يؤثر سلبا على تحقيق أهداف اإلستراتيجية اللوجستيكية في اآلجال  خلقإال أن تأخر . 2011يوليوز 

 .المحددة لها

  المغربي لالقتصاد اللوجستيكية الخدمات أداء تقييم
، بين مجموعة البلدان المتوسطة الدخل، مكنه من "فوق المتوسط"ه اللوجستيكي سجل المغرب تحسنا في أدائ

، 50، حيث أن المغرب حصل على الرتبة 55إحراز تقدم ملحوظ بخصوص مؤشر أداء الخدمات اللوجستيكية
ويرجع هذا التقدم بالخصوص إلى جودة البنيات . 2007سنة  113عوض ، 2012دولة، سنة  150من أصل 
كما يعزى هذا األداء الجيد إلى وضع ). 39الرتبة (تجارية والبنيات التحتية المرتبطة بالنقل التحتية ال

إستراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين اندماج المغرب في محيطه الجغرافي ليلعب دوره االستراتيجي بين شمال 
  .فريقيا وأوروبا وجنوب غرب أفريقياإ

الذي يهدف  يال البنيات التحتية من أهمها ميناء طنجة المتوسطنجاز استثمارات ضخمة في مجإوبالفعل، تم 
 كج واإللكترونييوخاصة النس(إلى إنعاش وصول الصادرات في الوقت المناسب من المغرب إلى أوروبا 

المؤشرات المتعلقة بالتجارة الخارجية المغربية، خصوصا، تلك المتعلقة بالوقت  تكما تحسن). والسيارات
وفقا لتقرير ممارسة  ،دوالرا للحاوية على التوالي 577يوما و 11ن يعادالن اواللذ ،والتكلفة الالزمين للتصدير

ال لسنة دوالرا للحاوية في تقرير ممارسة أنشطة األعم 700يوما و 18عوض،  2012أنشطة األعمال 
2007.  

   الطاقية السياسة تفعيل في اإلسراع .2.4.1.2

نظرا لضعف  ،%95يظل المغرب معتمدا على الواردات الخارجية لتزويده بأغلب احتياجاته من الطاقة بنسبة 
خصوصا في ظل ظرفية  ،وتؤثر هذه التبعية سلبا على ميزان األداءات وعلى نفقات المقاصة .موارده الطاقية

، تم 2009وفي إطار تفعيل السياسة الطاقية المعلن عنها سنة . فاع متواصل ألسعار النفطعالمية تتميز بارت
إعطاء االنطالقة للعديد من المشاريع واإلصالحات المتعلقة بجوانب مختلفة تهم تعزيز العرض الطاقي واإلطار 

  ...المؤسساتي والتشريعي والمالي

، في يوليوز PNAP( 2008-2012(للتدابير األولية  هذا وعلى المدى القصير، تم وضع المخطط الوطني 
وهناك مشاريع أخرى في . 56ميكاواط كقدرة إنتاج إضافية 1085، والذي مكن من إنشاء وحدات بقوة 2008

يرتقب أن تمكن من إنشاء قوة إضافية تقدر بحوالي ) ميكاواط 315المحطة الغازية بالقنيطرة (طور اإلنجاز،
  . مليار درهم 14، وذلك بكلفة استثمار إجمالية تبلغ حوالي 2012ميكاواط في متم  1400

 %15و 2012سنة  %12فيما يخص برنامج النجاعة الطاقية الذي يرمي إلى تحقيق توفير للطاقة يصل إلى 
أجرأة عدة تدابير كبرنامج قانون النجاعة الطاقية في المباني، تركيب سخانات المياه   ت، تم2015سنة 

) LBC(تشجيع استخدام المصابيح الموفرة للطاقة ات التدقيق الطاقي في الصناعة، وم عمليالشمسية وتعمي
  .)GMT+1(وإدخال التوقيت  "20-20"والشروع في استعمال التعريفة االجتماعية والمحفزة من نوع 

على  انن تعتمدان كهربائيتا، أهمها محطت2016المدى المتوسط، سيتم تشغيل وحدات جديدة في أفق على و
 660ضعفي ميكاواط للواحدة، والمحطة الكهربائية ألسفي بقدرة  350الفحم النظيف في الجرف األصفر بقدرة 

                                                 
 .2012 ماي العالمي، واالقتصاد التجارة لوجيستيك:  2012 المنافسة اجل من التواصل 55

 نوعها من األولى( الشمسية الطاقة مصدرها ميكاواط 20 منها ميكاواط 472 تبلغ إجمالية بقدرة مطهر بني لعين الشمسية الحرارية المحطة 56
 والشرق إفريقيا في نوعه من األكبر وهو ميكاواط، 140 إجمالية بقوة لطنجة الريحي والحقل) األوسط والشرق إفريقيا شمال منطقة في

 )ميكاواط 300( محمديةبال الغازية والمحطة األوسط
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 350بقدرة  )STEP(ميكاواط ومحطة أخرى لنقل الطاقة بالضخ  360ميكاواط، ومحطة جرادة بقدرة 
  . ميكاواط

إنشاء المحطة الشمسية إنهاء  عبرأيضا بتطور ملحوظ لمخطط الطاقات المتجددة  2016وسيتميز أفق 
 57Acwa لمجموعة 2012في شتنبر  ميكاواط 160مرحلة األولى منها ميكاواط تم منح ال 500(لورزازات 

Power( ميكاواط أخرى من القدرة  1720 تحقيق، و58الشمسية طاقةال خططوالتي تندرج في إطار م
يقدر  2016-2012ارة إلى أنه خالل الفترة وتجدر اإلش .الحقول الريحية المختلفةخالل من  ،ةهربائيالك

  .مليار درهم 39البرنامج االستثماري للمكتب الوطني للماء والكهرباء بحوالي 

 مخطط وطني لتقنين قطاع الكهرباء وضعل اتمشاور 2011أجرت وزارة الطاقة سنة  ،وباإلضافة إلى ذلك
فتح سوق  مشروعات تطور القطاع ومتطلبل ،، في نفس الوقتفي مجال التقنين يستجيبات ءاالكفوتنمية 

كما  .المتعلق بالطاقات المتجددة 09-13في إطار قانون  ،)THT/HT(للجهد العالي جدا الكهرباء للمستهلكين 
 ةالتنظيميبين األنشطة ، والفصل 2014سنة  )ANRE(الطاقة قنين هيئة وطنية لت حداثيرمي هذا المخطط إلى إ

  .لشبكة النقل مسير خلقو )المكتب الوطني للكهرباء(التاريخي  فاعللا ألنشطة ةوالمحاسباتي

   التشريعيةو التنظيمية اإلصالحات تسريع
من أجل مواكبة السياسة الطاقية وتوفير مناخ مالئم للقطاع، عمدت السلطات الحكومية إلى تعزيز ترسانتها 

والوكالة  )MASEN(لمغربية للطاقة الشمسية فعلى المستوى التنظيمي، تم إحداث الوكالة ا. التنظيمية والتشريعية
ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقة  )ADEREE(النجاعة الطاقية و الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة

المتعلق بالطاقات   09-13، تمت المصادقة على قانون يوعلى المستوى التشريع. )IRESEN(الجديدة 
  . المتعلق بالنجاعة الطاقية 09-47بالمصادقة على قانون  2011وتميزت سنة . 2010 سنة المتجددة في

   الجديدة الطاقية السياسة تمويل تعزيز
التي من شأنها أن تلعب و ،من أجل دعم احتياجات تمويل السياسة الطاقية ،لتمويللوضعت الحكومة آليات 

. النجاعة الطاقيةو في مجاالت الطاقة المتجددة دورا مهما في تشجيع االستثمار في هذا القطاع، خصوصا
 800منها (مالي قدره مليار دوالر  غالفب 2009الذي تم إنشاؤه سنة  )FDE(ومكن صندوق التنمية الطاقية 

للتنمية االقتصادية  مليون دوالر من صندوق الحسن الثاني 200مليون دوالر من التبرعات األجنبية و
إنتاج الكهرباء، دعم النجاعة الطاقية ( 2012-2009الفترة  خاللمليون درهم  2.492من تعبئة ) واالجتماعية

 )SIE(وباإلضافة إلى ذلك، تم إنشاء شركة االستثمار الطاقي ) ... والبحث العلمي في ميدان الطاقات المتجددة
موارد الطاقة المحلية ثمين التي تستثمر في المشاريع الهادفة للرفع من قدرة إنتاج الطاقة وت 2010 سنة

وأنشأت هذه الشركة صندوق الطاقة المتجددة بغالف . خصوصا مصادر الطاقة المتجددة ودعم النجاعة الطاقية
 . )consortium international(إدارته لتحالف شركات دولية  إسنادمالي قدره ملياري درهم، تم 

   الجديدة الطاقية السياسة ورهانات تحديات
السياسة الطاقية الجديدة، التي تجعل من تطوير الطاقات المتجددة أهم أولوياتها، التصدي يتطلب تفعيل 

عد التمكن التقني يفي مجال تأهيل المهارات، ف. لمجموعة من التحديات والرهانات على المدى المتوسط والبعيد
وتعزيز النجاعة الطاقية في واالبتكار وتكوين الكفاءات ركيزة ضرورية الستمرارية تطوير الطاقات المتجددة 

  .المغرب

مهندس  5300سترتفع حاجيات التكوين في قطاع الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية إلى  ،فحسب وزارة الطاقة
ة أأقدمت وزارة الطاقة والمعادن على أجر ،ولهذا الغرض. 2020عامل في أفق  23900تقني و 17900و

  . IFMEREEلتكوين في الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية لمنها إنشاء معاهد  ،مجموعة من التدابير
                                                 

  Ariesو TSK سبانيةاإل المجموعات ملك في% 5و للشركات الدولي جمعالت هذا من% ACWA POWER  95 السعودية المجموعة تمتلك 57  
 ميكاواط 2000 قدرها إنتاج قدرة إنشاء إلى ويهدف .دوالر ماليير 9 حوالي قدره مالي بغالف 2009 سنة المخطط هذا عن اإلعالن تم 58  

 فم مطهر، بني عين ورزازات،( محطات خمس في إنشاؤه وسيتم. 2020 لسنة اإلجمالية الكهربائية القوة من 14% أي ،2020 أفق في
 ثاني من طن مليون 3,7 انبعاث وتفادي TEP مليون اقتصاد من المخطط هذا يمكن أن المرتقب ومن). طاه وسبخات بوجدور الواد

 .سنويا CO2 الكربون أوكسيد
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   االتصاالت قطاع لتطوير جديدة فرصة :المغرب في الرابع الجيل تكنولوجيا .3.4.1.2

استطاع قطاع االتصاالت، بعد عشر سنوات من التحرير، أن يفرض نفسه كإحدى أهم رافعات التنمية 
للنمو االقتصادي، وكقطاع يدعم تحسين القدرة التنافسية  بالمغرب وذلك بفضل الدور الهام الذي يلعبه كمحرك

  .للمقاوالت، وكذا اندماج المغرب في محيطه اإلقليمي والعالمي من خالل تحسين اندماجه في اقتصاد المعرفة

مليار درهم  43 هحيث بلغ رقم معامالت ،را منذ انفتاح القطاع على المنافسةستموقد عرف هذا القطاع نموا م
ويعزى هذا النمو إلى توسع قاعدة الهاتف . 2010مقارنة مع سنة % 4,18، أي بزيادة قدرها 2011سنة 

إلى الرتبة  73وقد انتقل المغرب من الرتبة . 2012مليون نهاية يونيو  42,37المتنقل حيث بلغ عدد مشتركيه 
  ).2012و في يوني%  07,115(الهاتف المتنقل تشار نافيما يخص نسبة  59بلد 144من مجموع  56

فيما ال  2011و 2005بين سنتي % 17,7 حواليشهد عدد مشتركي الهاتف الثابت نموا سنويا متوسطا يقدر ب
. 88مما يفسر تصنيف المغرب في المركز  2012في يونيو % 10,59الهاتف الثابت  تشارناتتجاوز نسبة 

  .ويرجع ركود هذا القطاع إلى اختيار المستهلك لخدمات الهاتف المتنقل

معدل نمو سنوي يقدر بذلك محققا  2012مليون نهاية يونيو  76,3أما بالنسبة لإلنترنت، فبلغ عدد مشتركيه 
الذي  تشارنوقد أثر هذا المنحى إيجابيا على نسبة اال. )G3(بسبب توسع سوق الجيل الثالث % 3,60 نحوب

الرتبة (مستخدمي اإلنترنت من حيث عدد  وبذلك حسن المغرب رتبته. 2012نهاية يونيو % 56,11سجل 
الصبيب ذات نترنت بخصوص عدد المشتركين في شبكة األ) 93الرتبة (في حين أنها ما زالت منخفضة ) 49

  .العالي

تحديث البنية التحتية، وتطوير االستعماالت الرقمية بسبب االبتكار  في القطاع إلىالمنافسة قوة  كما دفعت
  .ت، وظهور مهن جديدة خاصة المتعلقة منها بأنشطة ترحيل الخدماتالتقني، وتكثيف استعماالت االتصاال

 نسبي منخفضة نسبيا في المغرب، مما يؤدي إلى ارتفاعتظل في هذا القطاع  60ومع ذلك، فإن شدة المنافسة
يعد هامش الربح الصافي للفاعل التاريخي، والذي حيث سعار االتصاالت مع هوامش ربح عالية للفاعلين، أل

 4بين (، مرتفعا مقارنة مع أكبر الفاعلين التاريخيين في أوروبا 2011سنة % 27و 2010سنة  %30بلغ 
ومع ذلك، كشف تحليل تطور مؤشرات أسعار . )ركات االتصاالت بألمانيا وفرنسا وإسبانيابالنسبة لش% 17و

% 32% (34عن انخفاض هذه األسعار بنسبة  201161و 2008خدمات االتصاالت في الفترة الممتدة بين 
  ).بالنسبة للهاتف المتنقل% 37بالنسبة للهاتف الثابت و

وبتطوير  2013على الرغم من النمو الهائل العتماد اإلنترنت، والذي تم تحفيزه بتنفيذ خطة المغرب الرقمي 
 فجوة رقمية تفصل بين الساكنةهناك الصبيب العالي الذي مكن من تخفيض تكلفة الولوج، مازالت  واإلنترنت ذ

الجيل الثالث مع تدفق بطيء  ضغط على تردداتكما تم تسجيل . الحضرية والقروية، وبين الفقراء واألغنياء
وبإجراء  )miniblog(للصبيب بسبب االستخدام الواسع للشبكات االجتماعية، والمدونات الرقمية المصغرة 

متطورة أكثر تمكن من الولوج إلى مما بين الحاجة إلى استخدام تكنولوجيات . 62نترنتالمكالمات عبر اإل
  .الصبيب العالي والعالي جدا  في جميع أنحاء البالد

من أجل تموقع أفضل للمغرب في المشهد العالمي لتكنولوجيا : )G4(أولوية تكنولوجيا الجيل الرابع 
التي تدعى المعلومات، تعتزم الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت إدخال جيل جديد من الهواتف النقالة، و

ويدخل هذا الترخيص في إطار تنفيذ . LTE( 63(أو شبكات التطور طويلة األمد  )G4(تكنولوجيا الجيل الرابع 
الوكالة الوطنية لتقنين طرف الخطة الوطنية لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا في المغرب المعتمدة من 

 العشرى الصبيب العالي لجميع السكان في أفق والتي تهدف إلى تعميم الولوج إل، 2012المواصالت في ماي 
كما . سنة المقبلة 15من السكان إلى الصبيب العالي جدا خالل % 50 حواليسنوات المقبلة، وتوفير الولوج ل

                                                 
 .2012 شتنبر ،)WEF( العالمي االقتصادي المنتدى العالمية، التنافسية حول 2013- 2012 تقرير  59

 .4,1 بلغ الذي" mark-up" الهامش عامل خالل من المقاسة 60
 لتقنين الوطنية الوكالة ،2011و 2008 بين الممتدة الفترة خالل المغرب في االتصاالت خدمات أسعار ومؤشرات االستهالك سلة تطور 61

 .2012 فبراير المواصالت،
 الالسلكية أو) البصرية األلياف/  العالي الصبيب/  آابل( السلكية الخاص القطاع شبكات أو االنترنت عبر الصوت بواسطة باالتصال تسمح تقنية 62
 ).GSM أو WIFI نوع من  الالسلكية التكنولوجيا الصناعية، األقمار(

63 Long Term Evolution 
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الصبيب العالي  ينترنت ذاإل بشبكة األقل مردوديةأو ية التي تقع في المناطق النائية المرافق اإلدار ربطسيتم 
  .سنوات 5إلى  3في أفق 

تشكل هذه التكنولوجيا الجديدة، التي تستخدم نطاقات التردد بصفة  :)G4(تحديات تكنولوجيا الجيل الرابع 
، m-tourismeو e-tourismeمعقلنة، فرصة لتحسين الخدمات خاصة المتعلقة منها بالسياحة اإللكترونية 

اللوحات (نترنت وكذا الخدمات التعليمية الجديدة والتجارة اإللكترونية وتطوير خدمات العمل والتطبيب عبر اإل
على شبكة الجيل الضغط بالنسبة لفاعلي القطاع، ستمكن شبكات الجيل الرابع من تخفيف ). الرقمية والتفاعلية

أما بالنسبة للمقاوالت، فستعزز شبكات الجيل .، وتوسيع تنافسية الفاعلين عبر تطوير خدمات جديدة G3الثالث 
تكنولوجيا  وإلى جانب تأثير. ة استخدام شبكة اإلنترنت بإرسال الوثائق الكبيرة الحجم بسرعة أكبرالرابع مرون

الجيل الرابع على قطاع االتصاالت، ستمكن هذه التقنية من خلق فرص عمل لمناولي الفاعلين والمجهزين 
  . وقطاع البناء واألشغال العمومية من خالل تركيب األلياف والهوائيات

الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت تكلفة نشر البنية التحتية الخاصة  تقدر :نشر تكنولوجيا الجيل الرابع تكلفة 
 ييرمال 6ستدفع الدولة ما يقرب من (سنوات  10مليار درهم ممتدة على  16 حواليبالصبيب العالي األرضي ب

اتف المحمول من الجيل الرابع، وتشمل منح رخص اله). ماليير ستدفع من قبل القطاع الخاص 10درهم و
وسيتم نشر . Wifiشبكات من نوع الوكذا تعزيز شبكات البنية التحتية لأللياف البصرية األساسية وتمديد 

خذ بعين األتكنولوجيا الجيل الرابع تدريجيا عبر البالد من خالل تحديد المجاالت ذات األولوية، بحيث سيتم 
مستوى و...) المراكز التجارية والسياحية(كانية والنشاط االقتصادي معايير كالكثافة السعدة االعتبار 
  .المردودية

  الماء إستراتيجية تفعيل .4.4.1.2

ات من بينها الندرة المتزايدة للموارد إكراهيواجه قطاع الماء بالمغرب، في ظل تعاقب فترات الجفاف، عدة 
والذي يتجلى باإلضافة إلى التدبير غير المعقلن لهذه الموارد . المائية، وكذا تدهور جودة المياه وضعف تثمينها

العراقيل على المستوى  دون أن ننسىفي تزايد الطلب من طرف مختلف القطاعات المستعملة للماء، 
ات، تتواصل الجهود في إطار اإلستراتيجية الوطنية للماء الممتدة على راهكهذه اإل مواجهةول. المؤسساتي

والتي تهدف باألساس إلى اتخاذ التدابير المتعلقة بالتدبير التكميلي للعرض والطلب، مع  2030-2009الفترة 
دة استعمالها، التطهير السائل، معالجة المياه العادمة وإعا(إعطاء األولوية للقطاعات التي تعرف عجزا ملحوظا 

  ).التزويد بالماء الشروب بالوسط القروي وحماية الموارد الجوفية

  بالمغرب الماء قطاع تدبير أمام المطروحة كراهاتاإل تعدد
يتسم اإلطار الهيدرولوجي ببالدنا بالندرة المتزايدة للموارد المائية، وذلك بفعل التقلبات المناخية والتدبير غير 

ضئيلة المائية الموارد الن المغرب يصنف من بين البلدان ذات إوهكذا، ف. الديمغرافي المعقلن، وكذا النمو
متر مكعب سنويا للفرد الواحد ومن المرتقب  730، حيث تقدر نسبة الموارد المائية بنحو )كالجزائر ومصر(

  .2030متر مكعب في أفق  530أن تتضاءل هذه الكمية لتصل إلى 

باألخص القطاع الفالحي الذي يعد وعات المستعملة للماء في تزايد مستمر، ل احتياجات مختلف القطاظوت
نسبة (والذي يتميز باستعماله للسقي السطحي ذي المردودية الضئيلة ) %90بنسبة (األكثر استعماال للماء 

ة لحاصلة بين السدود المنجزة والتهيئقطاع السقي بضعف التثمين نظرا للفجوة ا كما يتسم). 40%
ومن جهة . هكتار 108.000، حيث تقدر هذه الفجوة بحوالي األسفلروفالحية لألراضي المتواجدة بالهيد

أحواض سبو وأم (تدهور جودة المياه في  ضغوطات متزايدة، تتجلىأخرى، تواجه الموارد المائية ببالدنا 
  ).حوزالمياه الجوفية بسوس وسايس وال(وكذا االستغالل المفرط للمياه الجوفية  ،)الربيع

تحول دون تحقيق االنتقال من تدبير  اختالالتتدبير قطاع الماء بالمغرب عدة  عرفوباإلضافة إلى ذلك، ي
المؤسساتي، تجدر اإلشارة إلى التأخر في وضع الصيغة على المستوى وهكذا و. للعرض إلى تدبير للطلب

أثناء وضع السياسات واإلصالحات التنسيق بين مختلف المتدخلين النهائية للمخطط الوطني للماء، وكذا صعوبة 
كالمجلس الوطني للماء والمناخ (داء غير الكافي للهيآت المكلفة بهذه المهمة األالمتعلقة بقطاع الماء، وذلك بفعل 

ة الموارد كما يتميز الجانب المالي بضعف نسبة المستحقات بالنظر لتدهور وضعي). للماء يةوزار والهيئة البين
فإن تعدد الفاعلين في وضع السياسات القطاعية يجعل من اتخاذ القرارات وعلى المستوى التنظيمي، . المائية
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أمرا صعبا، كما أن قلة الموارد البشرية على المستوى الجهوي فيما يخص تدبير وحكامة قطاع البيئة تعيق 
  .هتطور

  للماء الوطنية اإلستراتيجية إطار في اإلصالحات تفعيل
قطاع الماء، تم تفعيل اإلستراتيجية الوطنية للماء عن طريق تنفيذ مجموعة  رهاناتمن أجل مواجهة مختلف 

الحفاظ على الموارد المائية وإنشاء  ،العرض والطلب، وكذا من التدابير اإلستراتيجية تتعلق، باألساس، بتدبير
والذي  ،2030من العجز المائي المرتقب بحلول سنة وستمكن هذه التدابير المتخذة من الحد . آليات مؤسساتية

مليار متر مكعب مقارنة بنسبة  16,2تقدر نسبة الطلب المرتقبة بنحو (مليار متر مكعب  5حوالي  يصل إلىس
  ).مليار متر مكعب 11,7العرض التي تقدر بنحو 

د الماء، حيث تم الرفع من وبالنسبة لتحسين تدبير الطلب، فقد تم وضع مجموعة من الحوافز في إطار اقتصا
 5أقل من (بالنسبة لصغار الفالحين  %100بالنسبة لمجموع الفالحين ونسبة  %80نسبة الدعم لتصل إلى 

كما أن الدولة قامت بتسهيل . لتعاونيات والفالحين المنظمين في إطار مشاريع التجميعبالنسبة ل، وكذا )هكتار
نجاز البرنامج الوطني القتصاد الماء بقطاع إف تسريع وتيرة إجراءات الحصول على هذا الدعم، وذلك بهد

  .2020- 2008والذي يمتد على الفترة  64السقي

سدود كبرى  ةنجاز ثالثإالذي يعتبر أيضا من األولويات ببالدنا، سيتم  ،وفيما يخص سياسة تدبير العرض
. 2030وألف سد صغير في أفق  اكبير اسد 50نجاز إ بهدف الوصول إلىوالعشرات من السدود التلية سنويا، 

  .بمختلف مناطق المملكة اسد 14 شرع في إنجازوفي الوقت الراهن، 

ومن جهة أخرى، تسعى إستراتيجية الماء أيضا إلى الحفاظ على جودة الموارد المائية مما سيمكن من تعزيز 
جاز البرنامج الوطني لتدبير نإوفي هذا الصدد، ومن أجل حماية جودة المياه، تم . توفر المياه في المستقبل

 %85النفايات المنزلية والمشابهة لها، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق نسبة جمع النفايات المنزلية بنحو 
 %100، والوصول إلى نسبة 2020في أفق  %90بلوغ نسبة تقدر على األقل بحوالي  ،، وكذا2016سنة 

مقارنة بسنة  %75جمع النفايات المنزلية تقدر حاليا بنحو  وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة. 2030بحلول سنة 
  .  %44حيث بلغت هذه النسبة  2008

مدينة ومركز حضري، إلى بلوغ نسبة ربط  330كما يسعى البرنامج الوطني للتطهير السائل، الذي يهم 
 %100ونسبة  2020سنة  %80بلوغ نسبة  ،، وكذا2016في متم  %75إجمالي بشبكة التطهير تقدر بحوالي 

وتقدر التكلفة اإلجمالية لهذا . %72حاليا تقدر بحوالي  تحقيقها، حيث إن نسبة الربط التي تم 2030في أفق 
أما فيما يخص معالجة المياه . مليار درهم1,8 بنحو 2012إلى  2008البرنامج خالل الفترة الممتدة من 

 ،من المياه العادمة التي يتم جمعها %100تثمين من المرتقب أن تتم معالجة وإعادة استعمال أو فالعادمة، 
  . حاليا %25مقابل حوالي  2030وذلك بحلول سنة 

من توفير موارد مائية كما ونوعا، مما سيعزز  ،في إطار تدبير العرض والطلب ،وستمكن هذه التدابير المتخذة
الوطنية للماء إلى تسريع وتيرة وفي هذا اإلطار، تهدف اإلستراتيجية . من اإلنصاف في التزود بمياه الشرب

سنة  % 92مقابل  2016في متم  %96تعميم تزويد الوسط القروي بالماء الشروب، حتى يتأتى بلوغ نسبة 
2011 .  

  للنمو دعامة المالي القطاع .5.1.2

مكن التقدم المحرز على مستوى إصالح وتحديث القطاع المالي من احتالل الوساطة المالية مكانة مهمة في 
عملية تراكم رأس المال لتؤكد بذلك وبشكل متزايد مساهمتها المباشرة وغير المباشرة في توفير فرص الشغل 

حيث دخلت القروض المقدمة لالقتصاد  2010إال أن هذه الدينامية بدأت تتراجع منذ سنة . والنمو االقتصادي
مرحلة من الركود خصت في المرتبة األولى القروض الموجهة لشركات القطاع الخاص، خاصة قروض 

. أداء سلبيا ألهم مؤشرات البورصة وندرة الشركات المدرجة 2011كما عرف سوق الرساميل سنة . التجهيز

                                                 
 ألف 50 إلى سنويا هكتار ألف 20 من نجازاإل نسبة مرت حيث التنقيط،ب السقي بنظام هكتار ألف 550 تغطية ىلإ البرنامج اذه يهدف 64

 .سنويا هكتار ألف 70  النسبة هذه تبلغ أن  المتوقع ومن ،2010 سنة وياسن هكتار
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الداخلي واستمرار عجز السيولة البنكية نتيجة تدهور وقد حدث هذا التغيير في محيط يتسم بضعف االدخار 
  .العجز التجاري وتزايد الضغوط على مستوى الحساب الجاري لميزان األداءات

  لالقتصاد التمويلية االحتياجات أمام الوطني االدخار ضعف .1.5.1.2

مقابل % 4بنحو مليار درهم، مسجال  بذلك انخفاضا يقدر  224، بلغ االدخار الوطني الخام 2011خالل سنة 
نقطة لتصل إلى  2,4، وانخفضت حصته في الناتج الداخلي الخام بحوالي 2010سنة % 5,5زيادة بنسبة 

ويعزى هذا االنخفاض إلى تراجع االدخار الخارجي، نتيجة تباطؤ وتيرة نمو تحويالت . 2011سنة % 27,9
على % 4,8و% 7,8خيل زيادة بنسبة حيث شهدت هذه المدا. المغاربة المقيمين في الخارج ومداخيل السفر

أما . 2010على التوالي سنة % 6,8و% 8,3مليار درهم مقابل زيادة بنسبة   59,1و 58,6التوالي لتصل إلى 
مقابل زيادة % 22,5فيما يخص مداخيل االستثمار والقروض الخاصة األجنبية، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 

ليصل إلى % 4,8عرف االدخار الداخلي تراجعا بنسبة  ،وفي نفس السياق. 2010سنة % 26,2بنسبة 
، لتصل بذلك حصته في الناتج الداخلي الخام 2010سنة % 6,6مليار درهم بعد تحقيقه زيادة بنسبة  183,3

من % 8حوالي  2011وبلغت الحاجة للتمويل سنة . 2010سنة % 25,2مقابل  2011سنة % 22,8إلى 
 ظهرتي تتمويل االقتصاد الوطني التناميا في فجوة  يعكس، مما 2010سنة % 4,5الناتج الداخلي الخام مقابل 

  .2007منذ بوادرها 

  االقتصاد تمويل شروطو النقدية السياسة .2.5.1.2

مليار درهم،  36,7، بلغت احتياجات السيولة البنكية على أساس متوسط أواخر األشهر، 2011خالل سنة 
إلى  تدهورويعزى هذا ال. 2010سنة  تهسجلذي ار درهم الملي 4,1مقارنة مع مبلغ حادة مسجلة بذلك زيادة 

مليار درهم  20,9، منتقلة من 2011الوضعية الهيكلية لسيولة األبناك التي أصبحت سلبية  منذ يونيو  راجعت
، بما في ذلك تراجع كل من الموجودات الخارجية الصافية لبنك 2011مليار سنة 15,2-إلى 2010سنة 

ولتوفير السيولة الالزمة في . على التوالي% 11,2و %17,3الصافية للخزينة بنسبة المغرب والوضعية 
أيام عبر طلبات  7، تدخل بنك المغرب عن طريق التسبيقات لمدة 2011السوق النقدية بالنسبة لسنة 

 وعالوة على ذلك، من. مليار درهم 24,2وبلغ متوسط المبلغ األسبوعي لهذه العمليات ما يقارب .العروض
تقنية  ، 2011أجل احتواء اتجاه أسعار الفائدة ما بين البنوك نحو االرتفاع، استخدم بنك المغرب، منذ أكتوبر

كما قرر بنك المغرب الحفاظ . مليار درهم 9,6اتفاقيات إعادة الشراء التي همت مبلغا أسبوعيا متوسطا يناهز 
يتسم بتوقعات لمعدل التضخم تتماشى مع في سياق   65%3,25 على مستوى سعر الفائدة الرئيسي في حدود

  .هدف استقرار األسعار

. 2010سنة % 4,8، بانحدار سنوي، مقابل %6,5تسارعت وتيرته لتبلغ نسبة  وفيما يخص اإلنشاء النقدي،
نقطة مئوية من ارتفاع الكتلة النقدية، حيث ارتفعت  بنسبة  7,1القروض المقدمة لالقتصاد بحوالي وساهمت

ويعزى هذا االرتفاع أساسا إلى تسارع وتيرة نمو القروض البنكية التي .  2010سنة % 10,8بعد % 10,3
  .%10,5إلى % 7,7انتقلت من 

وهو نفس المستوى المسجل خالل سنة % 3,29 يفى ظل هذه الظروف، ظلت أسعار الفائدة النقدية مستقرة ف
شبه ثابت في صدارات السنة إص جميع متوسط سعر الفائدة المرجح الذي يلخ ظل ،موازاة مع ذلك. 2010
نقطة أساس بالنسبة  1تميزت أسعار الفائدة على الودائع بزيادات طفيفة بلغت نفس السياق،  يف %.3,73حدود 

شهرا، لتسجل بذلك  12نقاط أساس بالنسبة للودائع لـ  6أشهر و 6لمتوسط أسعار الفائدة بالنسبة للودائع لـ 
وهكذا، بلغ متوسط سعر الفائدة المرجح على . على التوالي %3,76و %3,32متوسطا سنويا بلغ حوالي 

أما فيما يخص . خالل السنة الماضية %3,54 مقابل 2011سنة  %3,59شهرا حوالي  12و 6الودائع لمدة 
 سداسيخالل ال %2,96سعر الفائدة األدنى المطبق من طرف األبناك على الحسابات على الدفاتر فقد حدد في 

بالنسبة ألسعار الفائدة . األول سداسينقاط أساس مقارنة مع ال 3أي بانخفاض قدره  2011من سنة الثاني 
المدينة، تبين نتائج البحوث الدورية لبنك المغرب لدى األبناك، استقرار سعر الفائدة للقروض البنكية ليصل إلى 

  .ب الغرض االقتصاديوهم هذا االستقرار جميع أسعار الفائدة لجميع فئات القروض حس%. 6,35

                                                 
 .2012 مارس 27 بتاريخ 3% إلى الرئيسي الفائدة سعر المغرب بنك خفض 65
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 مستوى على طفيف تباطؤ يطبعها لالقتصاد المقدمة للقروض معتدلة زيادة .3.5.1.2
  التجهيز قروض

، حوالي 2011مواكبة ألداء النشاط االقتصادي الوطني، بلغ حجم القروض البنكية، التي منحت خالل سنة 
ومثل حجم هذه القروض . 2010سنة % 7,7مقابل  2011سنة % 10,5مليار درهم، أي بارتفاع بلغ  686,5
ويعزى نمو . 2009سنة % 78,8و 2010سنة % 81,3مقابل  2011من الناتج الداخلي الخام سنة % 85,5

القروض البنكية الممنوحة لالقتصاد إلى ارتفاع وتيرة مجموع فئات القروض، باستثناء قروض التجهيز، التي 
سنة % 20,5فقد ارتفعت قروض الخزينة بنحو  وهكذا. 2010سنة % 16,9مقابل % 4,1ارتفعت بحوالي 

كما . 2010سنة % 23من مجموع القروض مقابل % 25,1، لتمثل نسبة 2010سنة  %5,9مقابل  2011
، 2011على التوالي سنة % 11,2و %10,1ارتفعت كل من قروض العقار وقروض االستهالك بحوالي 

% 30,2ن في نسب جمالي القروض مستقرتي، ليبقيا على حصتيهما في إ2010سنة  %8,1و %8,7مقابل 
 0,1أما فيما يخص حصة القروض المعلقة األداء، فقد سجلت ارتفاعا طفيفا بحوالي . على التوالي% 5,2و

  .%4,7، لتستقر في نسبة 2010نقطة، بالمقارنة مع سنة 

القروض الممنوحة أساسا  أن الزيادة األخيرة في القروض قد همتي اتالمؤسس على المستوىالتحليل  بينيو
مليار درهم إضافية مقارنة  7,3حوالي  2011للمؤسسات غير المالية العمومية، التي عبأت عند نهاية دجنبر 

انتقل معدل النمو السنوي  ،في المقابلو%. 47,8، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 2010مع نفس الفترة من سنة 
. 2011سنة % 13,8إلى  2010سنة % 14خاصة من بالنسبة للقروض الممنوحة للمؤسسات غير المالية ال

أما فيما يخص القروض الممنوحة للقطاعات المقيمة األخرى والتي بلغت حصتها من مجموع القروض 
لتصل  2007، فقد استمرت وتيرة نموها في التباطؤ منذ سنة 2010سنة % 35مقابل  2011سنة % 33,4
  .2010سنة % 7,5 مقابل 2011سنة % 5,2إلى 

 2011سنة % 16ما يتعلق بالقروض الممنوحة للمقاوالت الصغرى والمتوسطة، فقد سجلت زيادة بنسبة وفي
خالل السنة السابقة، أي بوتيرة تفوق تلك التي سجلتها القروض الممنوحة لجميع المقاوالت % 8مقابل 

ض الممنوحة وانتقلت حصة القرو. 2010سنة % 8مقابل  2011سنة % 12وشركات األفراد، والتي بلغت 
ما بين سنتي % 17,3إلى ما يقارب % 16,4للمقاوالت الصغرى والمتوسطة من مجموع القروض من 

فإن هذه الحصة ترتفع إلى  ،أما إذا تم اعتبار فقط القروض لفائدة المؤسسات غير المالية. 2011و 2009
تطور الملحوظ لقطاع قرض ويمكن تفسير هذه الدينامية الجديدة من خالل ال. 2010سنة % 26مقابل % 27

التأجير والذي يتولى في غالبيته تمويل هذه الشريحة من المقاوالت حيث تضاعف المبلغ الجاري للقروض 
كما تدعم تحسن القروض . 2000منذ سنة  مرة 2,5قطاع قرض التأجير بحوالي الممنوحة من طرف 

ضمان كما يدل على ذلك ارتفاع حجم الممنوحة للمقاوالت الصغرى والمتوسطة بتزايد تدخالت نظام ال
مليار درهم،  1,1والذي بلغ حوالي  2011الضمانات الممنوحة من طرف الصندوق المركزي للضمان سنة 

  .%92ليصل بذلك معدل إنجاز أهدافه إلى حوالي 

دة في استقرت نسبيا نسب سيولة ومالءة البنوك المغربية وتجاوزت العتبات القانونية المحد ،موازاة مع ذلك
وقد نتجت هذه التطورات اإليجابية  .على التوالي% 9,6و% 11,7حوالي لتقدر ب ،على التوالي% 4و% 10

والتي من  .والتي تشكل أهم مخاطر النشاط البنكيعن اعتماد تدبير جيد لمخاطر القروض وأسعار الفائدة 
  . شأنها تمكين القطاع البنكي من خلق مستمر للثروات

   2011 سنة خالل البنوك ودائع تعزيز .4.5.1.2

فقد ناهزت هذه األخيرة، . بتحسن وتيرة نمو ودائع الزبناء 2011اتسمت عملية الوساطة البنكية خالل سنة 
، لتسجل 2010مليار درهم عند نهاية دجنبر  647,9مليار درهم مقابل  677,2، مبلغ 2011عند نهاية دجنبر 

ويعزى هذا التحسن أساسا إلى األداء الجيد . 2010سنة  %3,4مقابل  2011سنة % 4,5بذلك ارتفاعا بنسبة 
، 2010سنة % 4,3مليار درهم مقابل  386لتبلغ % 8,3لكل من الودائع تحت الطلب والتي ارتفعت بنسبة 

وعلى . 2010سنة % 6مقابل % 9مسجلة زيادة قدرها  ،مليار درهم 102,2وحسابات التوفير التي ناهزت 
وبالتالي انخفضت حصتها  ،2010مقارنة مع سنة % 5,2ئع ألجل انخفاضا قدره العكس من ذلك، سجلت الودا
ارتفع معامل استعماالت  ،واعتبارا لهذه التطورات %.22,5نقطة لتصل إلى  6,4من مجموع الودائع بحوالي 
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تعززت موارد البنوك عن  ،موازاة مع ذلك%. 101ليصل إلى  2010نقاط مقارنة مع سنة  5البنوك بحوالي 
مثل حجم . ويةريق تعبئة موارد سوق الدين الخاص عن طريق إصدار شهادات اإليداع وشهادات الديون الثانط

مسجلة بذلك ارتفاعا  ،مليار درهم 59,7من مجموع ديون السندات، أي ما يوازي مبلغ  %71شهادات اإليداع 
المبلغ الجاري للديون  ناهز ،من جهته. 2010المسجلة سنة % 39أي بوتيرة أقل من نسبة % 32بنسبة 

   .2010سنة  %3,3مقابل % 7,7 ارتفاعا بنسبة مليار درهم، مسجال 21,6الثانوية ما مجموعه 

 على البنكي القطاع هيمنة: لالدخار العمومي والطلب البيضاء الدار بورصة .5.5.1.2
   لالدخار العمومي الطلب

د بلغ حجم اإلصدارات عن طريق فق. بتباطؤ ملحوظ على مستوى نشاط السوق األولية 2011تميزت سنة 
مقابل % 36أي بارتفاع قدره  ،2010مليار درهم سنة  7,8مليار درهم مقابل  10,7الطلب العمومي لالدخار 

وقد همت االكتتابات النقدية على وجه الخصوص الشركات المدرجة سابقا، والتي بلغت . السنة الماضية% 68
تميزت  2011كما تجدر اإلشارة أن سنة . 2010ر درهم سنة مليا 6,1مقابل  2011مليار درهم سنة  6,7

في حين لم يسجل أي إدراج جديد . مليون درهم  218,2بإدراج مقاولتين عن طريق الرفع من الرأسمال بمبلغ 
  .2010عن طريق الرفع من الرأسمال خالل سنة 

بالنسبة للقطاع % 13مقابل  من مجموع الموارد المالية المعبأة% 81وقد استفاد القطاع البنكي بنسبة 
مليار درهم  1,5مليار درهم مقابل  2,8وبلغ حجم إصدارات السندات من لدن الشركات المدرجة . الصناعي

وهكذا يظل المغرب في خانة الدول الناشئة األقل اعتمادا على التمويل عن طريق الطلب العمومي . 2010سنة 
  . %2,5تثمارات المحققة ال تتعدى حيث أن نسبة هذا التمويل في االس ،لالدخار

   التوسع طور في المقاوالت لدى مركز تمويل نمط: االستثمار رأسمال .6.5.1.2

واصل قطاع رأسمال االستثمار تطوره خالل سنة  ،وفقا لتقرير الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال
كما بلغ حجم المبالغ . صندوق 34عن طريق خلق ثالث صناديق جديدة ليصل عددها اإلجمالي إلى  2011

% 53أي بانخفاض بنسبة  ،مليون درهم 480حوالي  2011المحصل عليها من طرف هذه الصناديق سنة 
كما انخفض حجم االستثمارات . مليار درهم 8ليصل بذلك المبلغ المحصل عليه منذ إنشاء هذه الصناديق إلى 

مليون  665مليون درهم مقابل  344إلى  ليصل% 48,3بنسبة  2011المنجزة من طرف هذه الصناديق سنة 
من مجموع رؤوس األموال المستثمرة سنة % 66ويستحوذ قطاعا الخدمات والبناء على . 2010درهم سنة 

فيما سجلت االستثمارات في الصناعات الغذائية نموا مطردا لترفع بذلك من  ،2010سنة % 51مقابل  2011
في حين تراجعت حصة ، 2011سنة % 12إلى  2010سنة % 8حصتها في مجموع االستثمارات من 

وقد همت . 2011سنة % 12إلى  2010سنة % 22االستثمارات على مستوى الصناعات الكيميائية من 
بالنسبة % 12مقابل ) رأسمال النمو(منها المقاوالت ذات النمو المتقدم % 88االستثمارات المنجزة في حدود 

 .الق والمخاطرة واالنتقالللمقاوالت التي توجد في مرحلة االنط

  االقتصادي للنمو جديدة أقطاب انبثاق: المجالي التنوع .2.2
م، ولكن أيضا في ضمان التوزيع األنجع اإن التحديات التي تواجه المغرب ال تنحصر فقط في ضمان نمو مستد

أن الجهات أصبحت إطارا مالئما للتنمية البشرية  ،أكثر فأكثر ،لقد بدأ يتأكد. لهذا النمو على المستوى الجهوي
الواقع المحلي لكل منطقة، وأداة للممارسة مع  ياتماش ،لسياسات العموميةاالمستدامة، كما تعد ضمانة لتدبير 

تمنح صالحيات أوسع تحمل معها آماال جديدة فيما يتعلق بالنمو االقتصادي والتشغيل ثم التنمية  ،الديموقراطية
 . المستدامة والمتوازنة البشرية

إطارا مالئما للتنمية  66في خضم السياق الوطني الحالي، والذي يميزه اإلصالح الدستوري، أصبحت الجهوية 
وتعد الجهوية جزءا من . اإلستراتيجية يؤسس لمقاربات جديدة للتطور االقتصادي واالجتماعي والثقافي للبالد

وكما جاء في . موميشاركة المواطنة في تدبير الشأن العمشجع على الالدعامة المتقدمة للحكامة الترابية، وت

                                                 
 المستدامة بالتنمية والنهوض الدولة هياكل وتحديث لتعزيز حيوية كأوراش  والالمركزية للجهوية خاصة أهمية الحكومي التصريح أعطى 66

 .والمندمجة
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إذ ال سبيل إلى رفع التحديات التي تواجه هذه " حول الحكامة الجيدة للتقسيم الجهوي الجديد 67الخطاب الملكي
الحكامة إال بتحقيق تنمية بشرية عادلة ومنصفة، كفيلة بالتصدي للعجز الحاصل في المجال القروي، 

  ".صاص الذي يعيق النمو في الوسط الحضريوالخ

  الوطنية الثروة خلق في الجهات مساهمة .1.2.2

يعتمد نموذج التنمية الجهوية أساسا على معرفة جيدة لمساهمات الجهات في خلق الثروة الوطنية من أجل تقييم 
ت المالئمة التي ليتم استخالص اإلجراءاومساهمة كل جهة، حسب القطاعات، في التركيبة االقتصادية للبالد، 

، وذلك من خالل استغالل فعال لإلمكانيات البشرية ةجهكل من شأنها تقليص الفوارق بين الجهات وداخل 
  .والطبيعية المحلية

 الجهوي الخام الداخلي الناتج تمركز رغم جديدة لجهات قوية دينامية .1.1.2.2

- تقدما لجهة الدار البيضاء، 2010 -1998خالل الفترة  ،يبرز تحليل الناتج الداخلي الخام حسب الجهات
في تكوين الناتج الداخلي الخام الوطني متبوعة بجهات % 24,6سطات التي ساهمت في المتوسط بنسبة 

ذا ويعكس ه%). 5,10(ماسة - ، ثم سوس%)11,1(آسفي -، ومراكش%)7,15(القنيطرة -سال-الرباط
ليم والذي يجب تجاوزه من خالل دينامية الجهات التمركز اإلرث التاريخي الختالل التوازن الحاصل بين األقا

غير أن تحليل . الحالية، أو عن طريق مسارات جديدة أخرى يمكن أن تنبثق عن الحكامة الجهوية الجديدة
وتيرة النمو حسب الجهات، يوضح أن الجهات األقل مساهمة تبدو أكثر دينامية، مسجلة بذلك معدالت نمو 

الداخلة وادي الذهب ومراكش ووهي جهات العيون الساقية الحمراء %). 2,6(تتجاوز معدل النمو الوطني 
  .على التوالي% 2,7ثم % 7,7و% 9,6و% 11,4 بلغت أسفي ثم درعة تافياللت بمعدالت نمو

  2010-1998البنية المتوسطة للناتج الداخلي الخام الجهوي خالل الفترة  : 17مبيان
ء -العيون الساقية الحمرا

1,5% ماسة -سوس 
10,5%

ء سطات-الدار البيضا
24,6%

واد الذهب-الداخلة
0,3%

ة -سال  -الرباط  القنيطر
15,7%

لريف الشرق وا
7,6%

واد النون-آلميم
1,2%

مالل ة- بني  خنيفر
8,2%

ن - طنجة  تطوا
7,1%

اسفي -مراآش 
11,1%

تافياللت - درعة 
3,3%

فاس    - مكناس
8,9%

وقعات المالية : المصدر  دراسات و الت ديرية ال حساب م
 
فيما يتعلق بمساهمتها في النمو على مستوى مؤشر الناتج الداخلي  ،رصد هذه الفوارق بين الجهاتوتم كذلك 

بوتيرة  ،خالل الفترة قيد الدراسة ،فقد سجل هذا المؤشر تحسنا ملموسا. أقلفارق الخام المتاح للفرد، ولكن ب
جهة ناتجا داخليا  12ين جهات من ب 5حققت فقد ومقارنة مع المستوى الوطني، . تختلف من جهة ألخرى

درهم للفرد،  25.240الساقية الحمراء بحوالي -خاما يتعدى المستوى الوطني، ويتعلق األمر بجهات العيون
- سال- والرباط) درهم للفرد 22.412(سطات -، والدار البيضاء)درهم للفرد 24.029(ماسة -وجهة سوس

 ).درهم للفرد 19.949(هب وادي الذ-الداخلة ،وكذا) درهم للفرد 20.062(القنيطرة 

وفيما يتعلق بدينامية النمو، عرفت جهة العيون الساقية الحمراء أقوى نسبة نمو للناتج الداخلي الخام المتاح 
تافياللت -ودرعة%) 6,6(آسفي -، متبوعة بكل من جهات مراكش%3,7للفرد بمعدل سنوي قدر بنسبة 

 تطوان والدار البيضاء سطات-، ثم طنجة%)4,5(الريف -والشرق%) 3,6(خنيفرة -وبني مالل%) 5,6(
 ).لكل واحدة على حدة% 1,5(

                                                 
 2012 يوليوز 30 ل الملكي الخطاب67
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  2010-1998الناتج الداخلي الخام المتاح للفرد حسب الجهات خالل الفترة  : 18مبيان
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17869: الوطتي  المتوسط

وقعات المالية : المصدر  دراسات و الت ديرية ال حساب م  
فرد، أن تطور ومن ناحية أخرى، تؤكد دراسة التقارب بين الجهات، من خالل الناتج الداخلي الخام المتاح لل

اقتصاد مختلف الجهات يتجه نحو التقارب، في إطار مسلسل االستدراك الذي بدأته الجهات األكثر دينامية 
وكذا، ظاهرة االختناق التي تعيشها األقطاب االقتصادية التقليدية، التي تعد قاطرات النمو على المستوى 

سنة، لتغطية نصف الفارق  18رية، خالل كل سنة هي سرعة التقارب الضرو% 5,5وتعد نسبة . الوطني
وقد جاء توجه الجهات المتأخرة نحو استدراك الفارق مع الجهات المتقدمة . الذي يفصلها عن حالتها الثابتة

  .نتيجة للتأثير البيني للجهات والمدعم، أكثر فأكثر، في اتجاه توزيع أفضل لركائز النمو

   للنمو كقاطرات الجديدة التخصصات بعض .2.1.2.2

باإلضافة إلى التركيز المجالي للناتج الداخلي الخام، فقد تم رصد تركيز قطاعي مرتبط بمؤهالت الجهات 
- 1998فخالل الفترة . مؤهالتها االقتصادية واالجتماعية زيادة علىوخاصياتها وتركيباتها الديمغرافية، 

جهتي سوس ماسة بمساهمة  ما يناهز نصف القيمة المضافة الوطنية للقطاع األول بكل من ، تركز2010
في المتوسط، متبوعتين بجهتي الشرق والريف % 16,9والرباط سال القنيطرة بنسبة % 6,31قدرها 

  %).6,12(خنيفرة -وبني مالل%) 9,13(

الدار : من القيمة المضافة تتركز في ثالث جهات بالمملكة% 60أما بالنسبة للقطاع الثاني، فإن أكثر من 
  %).4,10(آسفي -، ثم مراكش%)5,10(القنيطرة -سال-والرباط%) 5,42( سطات-البيضاء

بما يفوق نصف  ،وقد شمل هذا التركيز أيضا القطاع الثالث، حيث ساهمت أربع جهات خالل نفس الفترة
- ، ومراكش%)1,18(القنيطرة -سال-، والرباط%)5,21(الدار البيضاء : القيمة المضافة ألنشطة هذا القطاع

  %).4,11(مكناس -فاسثم %) 12,2(سفي آ

تخصصا قطاعيا نسبيا للجهات، نظرا لكون مساهمة مختلف القطاعات في تشكيل  ،وأبرزت الدراسة كذلك
 -ماسة، والشرق-تميزت جهات سوس ،وهكذا. الناتج الداخلي الخام الجهوي تختلف من جهة إلى أخرى

في حين اتسمت جهات الدار . وى الوطنيبسيادة القطاع األولي مقارنة بالمست ،خنيفرة-والريف ثم بني مالل
تطوان، ثم العيون الساقية الحمراء بسيادة أنشطة القطاع الثاني الذي يعد من -سطات، وطنجة-البيضاء

  .خصوصيات هذه الجهات

ويتبين من خالل هذا التحليل، الذي يهم تطور الجهات عبر مقاربة اقتصادية تعتمد على الناتج الداخلي الخام 
- ماسة، والرباط- سطات، وسوس-الدارالبيضاء(نبثاق أقطاب تضم مناطق حضرية قوية اقتصاديا الجهوي، ا

تطوان، -طنجة(من جهة، ومجاالت ترابية متنوعة من جهة أخرى ) آسفي-القنيطرة، وكذلك مراكش-سال
نموها وتتكون هذه األخيرة من جهات قادرة على دعم ). خنيفرة-مكناس، ثم بني مالل-الريف، وفاس-والشرق
كما يتبين ظهور جهات ذات طابع صحراوي . باستغالل أكبر للموارد الطبيعية والبشرية المحلية ،الخاص

مؤهلة لمستوى جديد ) وادي الذهب-الساقية الحمراء، ثم الداخلة-تافياللت، والعيون-واد نون، ودرعة-كلميم(
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عمه األولويات الوطنية المخصصة لهذه من النمو أسرع من النسب المسجلة حاليا، والذي من المفترض أن تد
 .الجهات

  قطاعيةال ةديناميال خدمة في جديدة جهوية تخصصات .2.2.2

القطاعية  االستشارية للجهوية، يتحتم دراسة التشكيالت اللجنة من قبل المقترح التقسيم الجديد على ضوء
ويعد التشغيل أنجع . التحويلية اإلنتاج الجهوي خاصة المتعلق بالصناعات تقييم نظام الجهوية الجديدة من أجل

وسيلة لتقييم مستوى التخصص الجهوي والتركيز القطاعي، بالنظر لبعده االقتصادي واالجتماعي وكذا نسبة 
 .األنشطة الصناعية المعتمدة على اليد العاملة

  قطاعيا مركزة جد تصديرية صناعات .1.2.2.2

ة في التشغيل بالقطاع الصناعي على الصعيد رئيسية لمساهمتها العالي تسعة قطاعات يشمل التركيز الصناعي
قطاعات صناعة اآلالت والمعدات الكهربائية، وصناعة معدات الراديو  ،ونخص بالذكر%). 44,8(الوطني 

  .والتلفزيون واالتصاالت التي تعتبر قطاعات تعتمد بالدرجة األولى على التصدير

  تطوان -طنجة نموذج .2.2.2.2

ألحوال، ويكون هذا االقتران مفيدا خاصة بالنسبة للقطاعات التي يقترن التركيز مع التخصص في أغلب ا
قدرة تنافسية  للحفاظ على والبحث االبتكار تحقق نسب نمو عالية، مما يؤهلها لتشكيل أقطاب تعنى بوسائل

تطوان، التي تتميز بنسبة مرتفعة للمناولة، وكذا -وتهم هذه الظاهرة ثماني جهات، خاصة جهة طنجة .عالية
 التوجه، انفتحت الجهة على أنشطةولمواجهة اآلثار المحتملة لهذا . أنشطة ترحيل الخدمات احها الكبير علىانفت

الدقيقة، وذلك بإدراج برنامج متكامل للتدريب وتعزيز  والصناعات جديدة للنمو، السيما تلك المرتبطة بالخدمات
  .التجهيزات الموجودة

التخصص والتركيز على المستوى القطاعي للجهات بالمغرب بالنسبة للصناعات  :19 مبيان
 ) 2010(التصديرية 

  
مديرية الدراسات والتوقعات المالية :المصدر  
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 على العاملة لليد المرتفع االستخدام ذات خاصة للقطاعات وازنة مثيليةت .3.2.2.2
 الجهوي المستوى

، 2010من اليد العاملة الوطنية في قطاع الصناعة سنة % 25، الذي شغل ورفيشكل قطاع المالبس وال
وذلك بإنتاج جله موجه لصناعة  ،القنيطرة- سال- تطوان والرباط -مكناس وطنجة -خصوصية لجهات فاس

ويمكن لهذه الجهات إنشاء أقطاب تنافسية حول هذا القطاع، مما سيمكنها من مواجهة تقلبات . المالبس النسيجية
والرفع من المنافسة نظرا لمعدل صادرات هذا القطاع الذي بلغ في المتوسط الطلب الخارجي 

ومنتجات  أسواقا لمغرب ليشملا وفي هذا الصدد، يستحسن تنويع عرض تصدير .2010-2000 خالل 88%
وبذلك، يجب اتخاذ تدابير إلعادة توجيه اليد العاملة في هذا القطاع إلى . التجارة العالمية أكثر دينامية في

  . جديدة ذات إمكانات نمو عالية وأقل هشاشةأنشطة 

من اليد العاملة الوطنية في قطاع الصناعة سنة  %20أما بالنسبة لقطاع الصناعات الغذائية، والذي شغل 
وادي -الذهب وكلميم وادي-، فيتمركز خاصة في ثماني جهات، نخص بالذكر منها جهات الداخلة2010
في % 18مقابل  2010سنة % 14صادرات بلغ ال معدل(المحلي  هالطابعماسة، نظرا  -وسوس النون

لذا، فقد يكون النخفاض اإلنتاج الفالحي أو . وعالقته الوطيدة مع القطاع األول) 2010- 2000 خالل المتوسط
  .انخفاض القدرة الشرائية، وبالتالي الطلب المحلي، أثر جانبي على القطاع

من اليد العاملة الوطنية في قطاع الصناعة سنة  %9(الكهربائية يشكل قطاع صناعة اآلالت واألجهزة و 
في  تطوان -طنجة جهة وقد مكن اختصاص. القنيطرة-سال-تطوان والرباط-خصوصية لجهات طنجة) 2010

-2000 في المتوسط خالل% 62مقابل  2010سنة % 67للصادرات بلغ   معدل(التصديري  هذا القطاع
من إنتاجه، وجلب  %38، وتحقيق 2010العاملة الوطنية لهذا القطاع سنة من اليد % 39من تشغيل ) 2010

نظرا  تطوان -بجهة طنجة هذا القطاع الناشئ وقد استقر .من االستثمارات المخصصة له 34%
  . قطبا جهويا جديدا للصناعة يجعل منها اللوجستيكي الذي للدعم

تموقعه في األنشطة  يجب على المغرب إعادة ولضمان االستفادة المثلى من التركيز والتخصص الصناعي،
والذي يمثل نموذجا ذا  الواعدة عالميا على غرار األجزاء الكهربائية المخصصة لقطاع النقل وتوزيع الكهرباء

وااللكترونيات أن يرتفع حجم السوق العالمية لهذا  الوطنية للكهرباء وتتوقع الفيدرالية .مؤهالت تنموية واعدة
، أي بمعدل نمو يناهز 2015مليار دوالر بحلول سنة  140إلى جانب التجهيز والخدمات إلى  ،القطاع

وبالتالي، يتحتم استغالل نقاط قوة . سنويا مع وتيرة أسرع في البلدان النامية ارتباطا بمرحلة التجهيز 5%
 .المغرب للتموقع في أسواق الدول الصاعدة خاصة اإلفريقية منها

  البنيوية اشاتالهش بعض استمرار .3.2
ضعف  مواطنعدة  الكشف عن، إلى العالميةأدت االختالالت القوية، الناجمة عن األزمة االقتصادية والمالية 

هيكلية، خصوصا من حيث القدرة على التنافسية واإلنتاجية والتمويل، والتي تشكل عائقا أمام انتعاش النشاط 
  .وفرص الشغل االقتصادي وتحقيق طموحات البالد من حيث التنمية

 اإلنتاجي للنسيج ضعيفة تنافسية .1.3.2
في سياق عالمي يتميز باندماج متزايد لالقتصاديات، واحتدام المنافسة في أسواق السلع والخدمات، وحركية 
مرتفعة لعوامل اإلنتاج وكذا تدويل متزايد الستراتيجيات اإلنتاج والتسويق، أضحت تقوية القدرة التنافسية 

  .شكل أولوية على صعيد العمل الحكوميلالقتصاد الوطني ت

يكشف تحليل القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني عبر التجارة الخارجية خالل السنوات األخيرة، عن تفاقم و
مليار  184إلى  30، منتقال من 2011و 1998مرات بين سنتي  ستالعجز التجاري الذي تضاعف بأكثر من 

ذاك ) %10,4(التي تجاوز متوسط معدل نموها السنوي  ويفسر هذا التطور باالرتفاع المهم للواردات. درهم
ونتيجة لذلك، تدهورت نسبة تغطية الصادرات . خالل هذه الفترة) %7,4(المسجل من طرف الصادرات 

نقطة مقارنة مع سنة  27، مسجلة انخفاضا قدره 2009سنة  %42,8للواردات من السلع بصفة مستمرة لتبلغ 
  .، السنة التي سجلت نسبة قياسية لمعدل التغطية)%74( 1997نقطة مقارنة مع سنة  31و )69,5%( 1998
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  :ويتعلق األمر أساسا بما يلي. وتعددت العوامل المسؤولة عن تدهور التنافسية االقتصادية للمغرب

 الحمولةي على المناولة والتخصص في األنشطة الصناعية ذات بشكل قو يرتكزعرض صناعي  •
على الرغم من تحسن بنية الصادرات بشكل ملحوظ لصالح منتجات ذات  :التكنولوجية المنخفضة

قيمة عالية، خصوصا نتيجة تثمين الفوسفاط وظهور النتائج األولى لالستراتيجيات القطاعية الجديدة 
 %13إلى ما يقارب  2000سنة  %9ي انتقلت حصتها من حوالي ، والت)المهن الجديدة للمغرب(

ة تحتل حصة مهمة من إجمالي صادراتنا ثمنالم غيرتزال المنتجات التقليدية و ، ما2011سنة 
  .%45بحوالي 

والتي تحتكر أكثر من  تركيز قوي للصادرات الصناعية على بعض األسواق لالتحاد األوروبي •
 38,7%ذ لسوقي إسبانيا وفرنسا، واللتان تمثالن لوحدهما أكثر منمن صادراتنا مع استحوا %57,5

تقلبات هذه األسواق كما هو بالصادرات المغربية  تأثرالقوي من  تركيزيزيد هذا الو. من صادراتنا
  .حادةالحال بالنسبة إلسبانيا التي تجتاز أزمة اقتصادية 

تطور عرض التصدير ذي القيمة مما يكبح  عدم توفر المدخالت على مستوى السوق الوطنية •
ويشكل االندماج . المضافة العالية ويضعف االمتيازات النسبية للمغرب من حيث التكلفة والوقت

 نظام تكرس بشكل عميقحيث ب الضعيف لقطاع النسيج واأللبسة مثاال واضحا بهذا الخصوص
اإلجمالي مع االعتماد من رقم المعامالت  %70و 50مع حصة تتراوح ما بين  في القطاع المناولة

، ال سيما المضطردولهذا تلجأ مقاوالت القطاع إلى االستيراد . القوي على عدد محدود من العمالء
  .من إسبانيا وفرنسا وتركيا والصين

يتضح من خالل تحليل مقارن لتكلفة  حيث قدرة تنافسية ضعيفة مقارنة مع المنافسين المباشرين •
على مستوى عينة من الدول المنافسة أن ) ألجور والطاقة والنقلالحد األدنى ل(عوامل اإلنتاج 

فيما يخص الحد و. المغرب يتوفر على أقل الشروط المواتية لتنافسية عرض المقاولة الصناعية
دوالر أمريكي بالنسبة للمغرب مقابل  228على سبيل المثال، فهو يبلغ  68األدنى الشهري لألجور

دوالر  28دوالر أمريكي بالنسبة لرومانيا وفقط  193نس، ودوالر أمريكي بالنسبة لتو 109
مع سعر لكل كيلوواط  69الكهرباء المتوسطة الجهدالشيء نفسه ينطبق على . أمريكي بالنسبة لمصر

سنتيم دوالر   8,6مقابلسنتيم دوالر أمريكي بالنسبة للمغرب  10,56يصل إلى ) Kwh(ساعة 
  .ر أمريكي بالنسبة لمصرسنتيم دوال 5,15وأمريكي بالنسبة لتونس 

إنتاجية  بالرغم من تحسن :تقارب ضعيف إلنتاجية العمل في المغرب مع مستوى الدول الناشئة •
انبثاق قطاعات جديدة ذات (مع تنويع النسيج الوطني  بارتباطة خالل السنوات األخيرة سجلالعمل الم

ل أحد ظإنتاجية االقتصاديات الناشئة ي مستوىمغرب مع لل، فإن تقارب إنتاجية العمل )قيمة مضافة
  .هاعأهم الرهانات التي يتوجب رف

على : لطلب على مستوى سوق الشغلمع امة العرض ءتأهيل ضعيف للموارد البشرية وعدم مال •
أهم  ىحدإهذه اإلشكالية  بقى، تأجزاء الطائراتعلى غرار صناعة  ةحاجننماذج الرغم من وجود 

تفعيل االستراتيجيات القطاعية  تطلبيلإلشارة، و .اإلنتاجي المغربي تنافسية النسيجضعف  مواطن
أكثر إلى تكوين  يسعىميثاق االنبثاق الصناعي الذي وهو ما يتوخى تحقيقه  مؤهلة،توفر يد عاملة 

ما تم تحقيقه على المستويين الكمي غير أن  .2015-2009مؤهل خالل الفترة  220.000من 
قات، المعينظام التكوين المهني يواجه العديد من  طلعات، حيث الزاليرقى إلى الت ، النوعيوال

وتجاوبا مع هذه . وكذلك الحكامة والتمويل التدبير،على مستوى التخطيط والتنظيم وخاصة 
  .2020في أفق الكفاءات ، التزمت الحكومة بوضع إستراتيجية متكاملة لتنمية االنشغاالت

تمثل تكلفة الخدمات اللوجستية في المغرب : قل القدرة التنافسيةعرمما ياللوجستية  ةلفارتفاع التك •
من الناتج الداخلي الخام، وهي نسبة أعلى مما هي عليه في دول ناشئة أخرى مثل  %20حوالي 

                                                 
 .2013 للتنمية العالمي التقرير:  المصدر 68
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ن المغرب غير أ. %17و %15البرازيل والمكسيك والصين، حيث أن هذه النسبة تتراوح ما بين 
كسب نقاط من الناتج الداخلي الخام وعلى مستوى حجم التصدير ات ما يمكنه من اإلمكانيمن لديه 

  .خدمات لوجستية أكثر نجاعة وفعاليةبتوفير 

والتي تواجه صعوبات  ،)%95(نتاجي اإلنسيج على الالمقاوالت الصغرى والمتوسطة هيمنة  •
 .مرتبطة بهشاشة بنيتها وضعف مواردها البشرية والتكنولوجية والمالية

تحويل المخاطر إلى المغرب  سعىي ،من أجل الرفع من تنافسية اقتصادهوالضعف هاته، وعيا منه بنقاط 
بين أوروبا الربط وااللتقاء  لتعزيز جاذبيته واالستفادة من موقعه الجغرافي كنقطةالمحتملة إلى فرص وإمكانات 

  .ار واإلنتاج والمبادالتمركزا إقليميا لالستثمليصبح  ،والفضاء المغاربي والمتوسطي وإفريقيا جنوب الصحراء

إطالق في هذا اإلطار، انخرط المغرب في ورش كبير من اإلصالحات همت على سبيل المثال ال الحصر و
قطاعية، وتحسين مناخ األعمال في إطار ماكرو اقتصادي سليم، وتأهيل اليد العاملة الستراتيجيات اال العديد من

هذه اإلصالحات على مستوى تحسن لتي بدأ يجنيها المغرب من من النتائج اإليجابية االرغم غير أنه ب... 
صناعة و ترحيل الخدمات(جاذبية االستثمارات المباشرة األجنبية وصادرات المهن العالمية الجديدة للمغرب 

مدعو أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظرفية عالمية متقلبة، إلى ، فإنه ..)والسيارات،  ائراتالطأجزاء 
وهذا يحتم عليه  .رؤية واضحة للفاعلين االقتصاديين، مما يمنح ه لتحسين تنافسيته االقتصاديةجهود ةضاعفم

كما أن  .اتناسقهالحرص على تفعيلها وتتبعها وضمان  ينبغيفقط، ولكن وضع اإلصالحات عدم االقتصار على 
التنافسية في أفق تطور لتعزيز الحاجة ملحة لتسريع إصالح العدالة وسوق الشغل والتعليم كشروط أساسية 

  .واعد نحو اقتصاد معرفي حقيقي

  االدخار وتعبئة تمويلال إشكالية .2.3.2

الرقي بدينامية االقتصاد الوطني إلى مستوى االقتصاديات الناشئة، عن طريق إرساء األسس الالزمة يعتبر 
من ضمن أهم ر، ستقم قتصادياماكرو في إطارباألساس بدينامية القطاع الخاص  دعومالنمو قوي ومضطرد م

  .مغربأولويات ال

وترتكز هذه اإلستراتيجية على تكثيف جهود الفاعلين االقتصاديين وتحسين اإلنتاجية االقتصادية، مما يتطلب 
خلق دينامية على مستوى برامج التأهيل التكنولوجي للمقاوالت، وإزالة مجموعة من المعيقات في وجه تطور 

 .تلك المتعلقة بالتمويلاستثمار القطاع الخاص، وال سيما 

األولية، منطقة األورو، وبارتفاع أسعار المواد فاقم األزمة المالية واالقتصادية في بت موسومةفي ظل ظرفية و
خصوصا تلك المتعلقة بالنفط، وكذلك بتباطؤ وتيرة تحويالت المغاربة القاطنين بالخارج ومداخيل السياحة، 

ثمارات المهمة التي تمقلصا بذلك من إمكانيات تمويل االس  2007تراجع رصيد الميزان الجاري منذ سنة 
  .يحتاجها المغرب لدعم إستراتيجيته التنموية

. ين، جد محدودةي، الخواص منهم والمؤسساتمحليينوأمام االحتياجات التمويلية الضخمة تبقى قدرة المدخرين ال
سنوات األخيرة من حدة ة الصافية خالل الثالث الخارجي كما زاد االنكماش الذي سجلته تدفقات رؤوس األموال

أنه في ظل األزمات إلى كما تجدر اإلشارة . مما يشكل أحد اإلكراهات أمام المغرب لتمويل النمو ،الوضعية
وفي هذا اإلطار  .االقتصادية والمالية الدولية المتتالية، تمت إعادة النظر في منهجية توزيع االدخار العالمي

يتوجب على المغرب مضاعفة الجهود لتعبئة مزيد من األموال الخاصة األجنبية عن طريق تنويع مصادره 
  . الخارجية للتمويل

فباإلضافة إلى قنوات التمويل التقليدية المتعلقة باالستثمارات المباشرة الخارجية، تعتبر صناديق السيادة التي 
ة في السنوات األخيرة مناسبة مهمة للمغرب الذي يتوفر على العديد من أصبحت تشكل قوة مالية جديد

والتحدي الذي يواجه المغرب هو تقييم هذه الظاهرة ومدى تأثيراتها  .المؤهالت لالستفادة من هذه الصناديق
  .تهاال تزال في بداي تجربةعلى االقتصاد الوطني ككل وعلى المقاوالت، خاصة وأن هذه ال

ى تعبئة االدخار الداخلي، فقد تم القيام بجميع اإلصالحات المتاحة والتي تمكن القطاع المالي من أما على مستو
تم اتخاذ مجموعة من التحفيزات لصالح االدخار الطويل  ،في نفس السياقو. لعب دور حيوي على هذا الصعيد

جديدة كمخطط ادخار منتوجات مالية  وضعوذلك عن طريق ، 2011األجل في إطار قانون المالية لسنة 
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بعد سنتين من دخول هذه التدابير حيز التطبيق، تبقى و. األسهم ومخطط ادخار التكوين ومخطط ادخار السكن
حصيلة هذه المنتوجات المالية جد محدودة مما يثير التساؤل حول تعديل اإلطار القانوني والمؤسساتي المنظم 

مع األخذ بعين االعتبار  ،دخار اإلضافياال عبئةتكبر في ويتمثل التحدي األ. لهذه المنتوجات في المغرب
   .المحافظة على دينامية ومكانة االستهالك الداخلي وكذا التطورات األخيرة التي ميزت مديونية األسر بالمغرب

المتعلقة بالمقاوالت يرة تطور القروض البنكية لالقتصاد، خصوصا تلك تأصبح التباطؤ الذي ميز ووقد 
وقد . اهتمام كبير نظرا للمكانة الهامة التي تحتلها هذه القروض في تمويل االقتصاد الوطني حطالخاصة، م

يرة تطور ودائع تتزامن هذا التباطؤ مع ظرفية اتسمت خصوصا بارتفاع عجز السيولة البنكية وبتباطؤ و
لخصوص إلى تمويل مديونية وقد ظلت دينامية القروض البنكية موجهة با. ةأالزبائن وكذا بتكلفة الموارد المعب

األسر والخزينة وذلك بالرغم من أهمية المبالغ التي ضخها بنك المغرب وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 
وتطرح هذه التطورات بعض التساؤالت المتعلقة بمكانة ودور القروض البنكية في نموذج النمو . 3%

  .االقتصادي  المغربي

ير سياستها المالية دبفي تاألخيرة  ذهه ى والمتوسطة والعراقيل التي تعترضبقى تمويل المقاوالت الصغركما ي
ووعيا منها بالنواقص التي . التي تواجه السلطات العمومية إلشكاالتومن تم قدرتها على االستمرار، من أهم ا

الشريحة تميز سوق تمويل المقاوالت الصغرى والمتوسطة، تم اتخاذ عدة تدابير لتعزيز وضمان تمويل هذه 
ويبقى التحدي في هذا المجال هو الحث على انخراط أكبر عدد . وكذا المقاوالت الصغيرة جدا من المقاوالت

 هلالستفادة من آليات هذا التمويل المضمون وكذلك الدفع بدينامية حقيقية لالستثمار من طرف هذ مقاوالتمن ال
  .المقاوالت

  ختالالتاال بعض استمرارية مع مهمة اجتماعية مكتسبات تحقيق .3
حيث  ،أثرت التطورات االقتصادية في المغرب خالل العقد األخير بشكل إيجابي على المستوى االجتماعي

وارتفع الدخل الفردي المتاح بنسبة  ،2011سنة  %8,9إلى  1999سنة  %13,8تراجع معدل البطالة من 
كما . 2008سنة  %8,8إلى  2001سنة  %15,3وتقلص معدل الفقر من  2010و 2003سنويا بين  5,8%

تجدر اإلشارة إلى المسلسل الجاري لتعميم التغطية االجتماعية والنتائج المشجعة للمبادرة الوطنية للتنمية 
  .   البشرية والحصيلة اإليجابية ألهداف األلفية من أجل التنمية بالمغرب

إشكالية التعليم الئحة األولويات الوطنية  صدروتت. وبالرغم من هذه المكتسبات، يتعين رفع العديد من التحديات
  .2012غشت  20 بتاريخكما أكد على ذلك الخطاب الملكي األخير 

   الشباب تشغيل إنعاش تستهدف اجتماعية سياسة نحو  .1.3
خالل السنوات  %10معدل البطالة إلى أقل من  ت الجهود المبذولة، خالل السنوات األخيرة، من تقليصمكن

 %4,7(سنويا بفضل دينامية النشاط االقتصادي  %1,5وقد تميزت هذه الفترة بارتفاع التشغيل بنسبة . األخيرة
 156.000منصب شغل مقابل متوسط سنوي بلغ  105.000، تم إحداث ما يناهز 2011ففي سنة ). سنويا

وقطاع البناء ) ألف منصب 951,9(ويبقى قطاع الخدمات . 2010-2000منصب شغل خالل العشرية 
في حين، مازالت هذه . أهم القطاعات المشغلة في المغرب) ألف منصب 518,4(واألشغال العمومية 

   .70القطاعات تعاني من تفاقم التشغيل الناقص

   التشغيل من االقتصادي النمو محتوى ضعف .1.1.3

عن وجود تذبذبات في  2011-2000أظهر تحليل العالقة بين النمو االقتصادي والتشغيل خالل الفترة 
ففي المتوسط وخالل نفس الفترة، أدى ارتفاع نقطة واحدة من النمو . النمو االقتصادي من التشغيل  71محتوى

                                                 
 أسبوع خالل تاشتغل أن لها سبق أو إضافية، ساعاتل شتغلت والتي )فوق فما سنة 15( المشتغلة النشيطة الساكنة الناقص التشغيل همي  70

 الدخل كفاية لعدم أو اتخصصه أو اتكوينه مع اشغله توافق عدم ألسباب آخر شغل عن البحث طور في أو ساعة، 48 من أقل البحث
 .اعمله من عليه المحصل

 التشغيل مرونة حساب خالل من عليه الحصول ويتم. المؤشرين من كل تطور منحى بين التشغيل من االقتصادي النمو محتوى مفهوم يربط    71
  .  االقتصادي النمو من واحدة نقطة تولدها التي التشغيل تزايد نسبة  ويبين الخام الداخلي الناتج مع مقارنة
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بسبب آثار  2009و 2008 تيغير أن هذا المنحى تراجع سن. نقطة 0,31االقتصادي إلى ارتفاع التشغيل بـ 
 2009سنة  0,20إلى  2008نقطة سنة  0,24فقد انتقل هذا المحتوى من . األزمة المالية واالقتصادية العالمية

سجلت تحسنا نسبيا لهذا المحتوى  2011غير أن سنة . 2007-2000نقطة خالل الفترة  0,35بعد أن سجل 
  . نقطة تقريبا 0,20ليبلغ 

طة المشتغلة، من الساكنة النشي %40ما يقارب  2011وعلى المستوى القطاعي، مثل القطاع الفالحي سنة 
. في الوسط الحضري %63منها  ،%38,3تعيش بالوسط القروي، متبوعا بقطاع الخدمات بنسبة  75%

  .على المستوى الحضري %32على الصعيد الوطني و %21,8) بما فيها البناء(وتمثل الصناعة 

حسب قطاعات النشاط االقتصادي ) فوقسنة فما  15(بنية السكان النشيطين المشتغلين  :20 مبيان
  ووسط اإلقامة
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د ، الغابة والصي الفالحة ناء    الصناعة والب الخدمات

المندوبية السامية للتخطيط: المصدر   

 حضري طابع ذات ظاهرة البطالة

في  %2,8-(في المتوسط السنوي على الصعيد الوطني  %2,6تراجعت الساكنة النشيطة المعطلة بنسبة 
إلى  2000عاطل سنة  1.367.769، منتقلة من )في الوسط القروي %1,6-الوسط الحضري و

سنة  %8,9إلى  2000سنة  %13,4وبالتالي، انتقل معدل البطالة من . 2011نة عاطل س 1.028.000
من (وفي الوسط القروي ) %13,4إلى  %21,4من (بفضل تراجع نسبة البطالة في الوسط الحضري  2011

   ).%3,9إلى  % 5

 %12,8(للنساء   أكثر منه ) 8,4%إلى  %13,6من (حسب الجنس، كان االنخفاض في البطالة لفائدة الرجال 
 21,2%إلى  %26,7بين الرجال ومن 11,3% إلى  %19,8( ، وخاصة في المناطق الحضرية)10,2%إلى 

   .)بين النساء

  الشهادات حاملي الشباب لدى خصوصا البطالة ظاهرة تفاقم
سنة  34و 15كما يعاني الشباب بين . من العاطلين بالوسط الحضري %80، تم رصد 2011خالل سنة 

من الساكنة  %81,3، أي ما يناهز 2011شاب سنة  835.645كبير من البطالة، حيث بلغ عددهم بشكل 
سنة  %25,6مقابل  2011سنة  %30,6وقد بلغ معدل تأنيث الساكنة النشيطة المعطلة . النشيطة المعطلة

2000 .  

 25لشباب ما بين وفي صفوف ا %17,9سنة  24و 15وقد بلغ معدل بطالة الشباب البالغة أعمارهم ما بين 
وتعزى هذه البطالة البنيوية، التي استقرت في هذه المستويات العالية خالل . 2011خالل  %12,9سنة  34و

  . الخمس سنوات األخيرة، أساسا إلى ضعف المالءمة بين التكوين ومتطلبات سوق الشغل
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  حسب الفئات العمرية والشهادةبنية السكان الحضريين العاطلين  :21 مبيان

   24إلى  15من    
سنة   

39%

   34إلى  25من    
سنة   

42%

إلى    35من    
سنة    44
13%

سنة فأآثر     45  
6%

المندوبية السامية للتخطيط: المصدر 
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المندوبية السامية للتخطيط: المصدر 

 

ومن جهة أخرى، يعاني الشباب حاملي الشهادات العليا من مستوى عال من البطالة على الرغم من تقلصه بـ 
في ). %19إلى  %27,2من (، خاصة في المدن )2011و 1999بين ما  %19,4إلى  %27,6من (نقط  8

مقابل  2011سنة  %46الساكنة النشيطة المعطلة إلى حين، ارتفعت حصة حاملي الشهادات المتوسطة في 
  .لدى األشخاص حاملي الشهادات العليا %26,5لدى األشخاص غير الحاصلين على شهادات و 27,5%

  الطويل األمد ذات البطالة مشكلة
على  %64,8في الحجم اإلجمالي للبطالة لتبلغ ) شهرا فما فوق 12(تزايدت حصة البطالة الطويلة األمد 

  .في الوسط القروي %48,6في الوسط الحضري مقابل  %69وقد بلغت . الصعيد الوطني

وفي التصريح الحكومي األخير، جعلت الحكومة من محاربة بطالة الشباب ورشا أولويا يرمي إلى  تحقيق 
شغيل حيث تتوخى السياسة العمومية الجديدة إلنعاش ت. 2016-2012خالل الفترة  %8 بنسبة معدل بطالة

الشباب تحسين حكامة سوق الشغل وإنعاش التشغيل الذاتي وإحداث المقاوالت وتشجيع عرض مناصب الشغل 
  . من خالل تدابير الدعم لإلدماج المهني وتحسين قابلية تشغيل الشباب بواسطة التكوين األولي والمستمر

  التشغيل إنعاش مسلسل لتعزيز جديدة تدابير .2.1.3

ويتعلق األمر بعقد اإلدماج المطور وعقد . لتكوين من أجل اإلدماج  لصالح الشبابتم اتخاذ إجراءين خاصين ل
وللتشجيع على خلق المقاوالت، تضمنت اإلجراءات المبرمجة برنامجين ، إلى جانب ذلك. اإلدماج المهني

  ."تأطير"و" مبادرة"، ويتمثالن في برنامجي من أجل إنعاش التشغيلجديدين 

إلى تشجيع التشغيل داخل الجمعيات التي تقوم باألنشطة القريبة من السكان وتنشط " مبادرة"يرمي برنامج 
الذي يستهدف العاطلين حاملي " تأطير"ومن جهته، يرمي برنامج . خصوصا في المجال االجتماعي والتربوي

الشهادات لمدة طويلة إلى تخصيص مساعدة مادية شهرية في حدود سنة من التدريب والتأطير لصالح 
كما ستقوم الحكومة بتشجيع التشغيل الذاتي من خالل مواكبة المقاوالت الجديدة . متدرب سنويا 50.000

  . وتسهيل ولوجها لطلبات العروض العمومية

وفيما يخص أدوات المالحظة والوساطة، ستعمل الحكومة تدريجيا على تأسيس المرصد الوطني للتشغيل 
ل دقيق لسوق الشغل وتحسين نظام الوساطة وتعزيز قدرته على ووضع نظام معلوماتي وطني يمكن من تحلي

    . ضمان الصلة بين حاجيات سوق الشغل وعروض التكوين المتوفرة
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  72المهني والتكوين التعليم .2.3
سجلت منظومة التعليم والتكوين تقدما ملحوظا على المستوى الكمي من خالل تعميم التعليم األساسي وتقليص 

غير أنه يتعين نهج إصالحات عميقة لتحسين . لحضري والقروي وبين الفتيان والفتياتالفوارق بين الوسط ا
  .جودة التعليم وحكامته وتقليص معدل األمية وتطوير أكبر لنظام التكوين المهني

  األمية ومحاربة التمدرس مجال في مشجعة نتائج .1.2.3
، 2012-2011و 2008-2007بين ما سجلت معدالت تمدرس األطفال بالمستوى االبتدائي ارتفاعا ملحوظا 

خالل نفس الفترة، ومعدل  %8,2إلى  %12,7كما تراجع معدل التكرار من . %97,9إلى  %91,4منتقلة من 
إلى  %72,6وتحسن معدل إتمام الدراسة في الطور االبتدائي من . %3,2إلى  %4,6الهدر المدرسي من 

86,2%.  

بين ما سنة و 14و 12بين ما المعدل النوعي لتمدرس األطفال  وفيما يخص التعليم اإلعدادي والثانوي، بلغ
- 2000 خالل %37,2و %60,3مقابل  2012-2011خالل  %55,4و %83,7سنة على التوالي  17و 15

2001.  

وتعزى هذه الحصيلة اإليجابية إلى المجهودات المبذولة من أجل توسيع العرض التربوي وتعزيز الدعم 
وارتفاع عدد " تيسير"التهم من خالل تعميم برنامج المساعدة المادية المباشرة االجتماعي للتالميذ وعائ

  .ماليين 4والذين تجاوز عددهم " مليون محفظة مدرسية"المستفيدين من المبادرة الملكية 

 %55مقابل  2010سنة  %30سنوات فما فوق  10وموازاة مع ذلك، بلغ معدل األمية لدى الساكنة البالغة 
. 2010و 1994بين  %44,5إلى  %75,4حيث انتقل هذا المعدل في الوسط القروي من . 1994سنة 

سنة، المحدد في  24إلى  15بالرغم من هذه النتائج، ما زال هدف تعميم محاربة األمية لدى الشباب من و
  .صعب التحقيق 2015في أفق ) %20(إطار أهداف األلفية من أجل التنمية 

ويواجه تعميم التعليم عدة عراقيل خاصة عند األطفال ذوي االحتياجات التربوية الخاصة وعند أطفال الشوارع 
إضافة إلى ذلك، يعاني قطاع التعليم من . وأطفال المناطق المهمشة وكذا صعوبة التحكم في الهدر المدرسي

في ) لق أكاديميات جهوية للتربية والتكوينخ( 2000عدم فعالية نظام الالتمركز والالمركزية المعتمد منذ سنة 
  . غياب هياكل تنظيمية على المستوى الجهوي وغياب الكفاءات والطاقات التقنية

-2013 للفترة االستراتيجي المخطط إطار في اتخاذها يجب خاصة تدابير .2.2.3
2016  

البرنامج الحكومي، قامت وتماشيا مع محتوى  2015من أجل بلوغ هدف تعميم التعليم االبتدائي في أفق 
يرتكز على أربع توجهات  2016-2013الوزارة المكلفة بالقطاع بإعداد مخطط استراتيجي خالل الفترة 

  :  إستراتيجية

 .توفير عرض مدرسي يأخذ بعين االعتبار اإلنصاف والمساواة في الحظوظ •

 .تحسين جودة المحتويات البيداغوجية •

 .ةالتربوي المنظومةتطوير حكامة  •

 .رفع مستوى التدبير الجيد للموارد البشرية وتعزيز طاقاتها ومؤهالتها •
الخطوط العريضة من أجل إصالح منظومة  2012غشت  20ومن جهة أخرى، رسم الخطاب الملكي يوم 

حيث . فهذا اإلصالح يجب أن يضمن الحق في تعليم جيد وذي جاذبية قوية وأكثر مالءمة للحياة المهنية. التعليم
ويتجلى الهدف المتوخى في . المناهج التعليمية ية اإلصالح تتجاوز مجرد تغيير بسيط في البرامج أوأن ماه

معنى جديد لعمل  إعطاءالقيام بتغيير على مستوى تركيبة الجهاز التربوي واألهداف المتعلقة به، وذلك ب
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اء يتمحور حول تخزين ويتعلق األمر أيضا بتحويل المدرسة من فض. المدرس وتأهيل المدرسة العمومية
  .  وتراكم المعلومات في الذاكرة إلى مكان تسود فيه روح النقد البناء وتحفيز الذكاء

   2020 أفق في المهني التكوين لتطوير ومندمج جديد استراتيجي تصور نحو .3.2.3
المهني التكوين تعززت دينامية قطاع أساسيا في تأهيل الشباب وتثمين الموارد البشرية،  عنصراباعتباره 

برسم  327.900الذي بلغ عدد المتدربين وهو ما يترجمها تطور ، خالل العشرية األخيرة وإنعاش الشغل
المرحلة الثانية من إنجاز هدف مخطط التنمية المحدد في الفترة  2012وتشكل سنة . 2012-2011ب موسم 
  .   2016والذي يهدف إلى تكوين مليون شاب في أفق  2010-2016

التزايد مجمل القطاعات الصاعدة لالقتصاد، مع إعطاء األولوية للقطاعات المرتبطة بالميثاق  ويغطي هذا
الوطني لإلقالع الصناعي من خالل مضاعفة عروض التكوين في مهن السيارات والصناعات الغذائية 

البنيوية  كما تمت مواكبة المشاريع. واإللكترونيات وصناعة الطائرات والنسيج والجلد وترحيل الخدمات
. الكبرى لالقتصاد كالسياحة وتقنيات اإلعالم واالتصال والبناء واألشغال العمومية والنقل واللوجيستيك

وتستجيب برامج التكوين المهني أيضا إلى انتظارات الشباب من حيث التكوين الذي يسهل الحصول على 
  .  رية المؤهلةمنصب شغل وإلى حاجيات المقاوالت من حيث الكفاءات والموارد البش

ات خاصة على مستوى تحدي، يواجه نظام التكوين المهني عدة اونوع اكم المحققةوبالرغم من اإلنجازات 
وفي هذا الصدد، التزمت الحكومة بتحضير إستراتيجية . التخطيط والتنظيم والتسيير وكذا الحكامة والتمويل

  .2020مندمجة للتنمية في أفق 

ديدة لتنمية التكوين المهني حول محاور كبرى تهم الحكامة والتنسيق بين القيادة وتتمحور اإلستراتيجية الج
وتنظيم وتسيير مختلف  ،اإلستراتيجية والقيادة العملية وكذا األمور التنظيمية والمؤسساتية والبيداغوجية للنظام

م وتسيير مقاوالت أنماط التكوين المهني على المستوى الوطني والجهوي والمحلي والقطاعي وأنماط تنظي
التكوين المهني ودرجة االستقاللية في التدبير ووضع تصور لمهن المكون وتحديد مستوى إشراك المهنيين في 

 .  تدبير ووضع مناهج التكوين وتحديد موارد ومساطر تمويل التكوين المهني ونظام تخصيص الموارد

  73للصحة جديد ميثاق نحو: العمومية الصحة .3.3
حيث تم تسجيل تقدم مهم في مجال  ،ات الصحية تطورا إيجابيا خالل العشرية األخيرةعرفت أهم المؤشر

وبالرغم من ذلك، تبقى الحاجيات والفجوات . صحة األم والطفل وانخفضت بالتالي نسبة الوفيات بشكل كبير
  .مهمة خاصة في المجال القروي

 الصحية المؤشرات لبعض ملموس تحسن .1.3.3
لكل  اشخص 1.630نتظما أدى إلى تسجيل تحسن مستمر في نسبته، إذ بلغ عرف التأطير الطبي تطورا م

ويبقى هذا التحسن غير كاف بالنظر للحاجيات من الموارد . 2001سنة  2.252مقابل  2011طبيب سنة 
  .ممرض وممرضة 9.000و طبيب وطبيبة 7.000البشرية والتي تتحدد حاليا في 

استمر عرض العالجات الصحية األولية في التطور ليصل إلى  وفيما يخص البنيات التحتية الصحية، فقد 
وقد وصل عدد . كمعدل سنوي لهذه الفترة %1,4، بارتفاع بلغ 2011مؤسسة صحية أساسية سنة  2.689

 120ومن ناحية أخرى، انتقل عدد المؤسسات االستشفائية من . 2011سنة  11.970األشخاص لكل مؤسسة 
. مؤسسة استشفائية عامة 95مؤسسة استشفائية متخصصة و 35من بينها  ،2011سنة  141إلى  2001سنة 

سنة سرير  25.362ومكن هذا التطور في العرض االستشفائي من الرفع من عدد األسرة الذي انتقل من 
  .2011سنة  اسرير 27.326إلى ) القطاع الخاص والعمومي باحتساب( 2001

لعيش وتكثيف برامج الوقاية من األمراض، إلى ارتفاع رنة بتحسين ظروف اتنجازات، مقوأدت هذه اإل 
سنوات في  5أي بارتفاع يقارب   2010سنة خالل   74,8مستمر في أمد الحياة عند الوالدة والذي وصل إلى 
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فوارق مهمة  استمراروقد سجلت المؤشرات المتعلقة بصحة األم والطفل أيضا تطورا رغم . العشرية األخيرة
  .الحضريو ويبين المجالين القر

، 2010والدة حية سنة  100.000لكل  112وهكذا، سجلت نسبة وفيات األمهات انخفاضا مهما لتصل إلى 
والدة حية  100.000لكل  73وبلغت هذه النسبة . 2004 - 2003 مع الفترةمقارنة  %50أي بتراجع ناهز 

أن الحكومة إلى ر اإلشارة وتجد. والدة حية في الوسط القروي 100.000لكل  148في الوسط الحضري و
والدة حية ووفيات األطفال دون الخامسة  100.000لكل  50تهدف إلى خفض مستوى وفيات األمهات إلى 

  .2016سنة  أفقوالدة حية في  1.000لكل  20إلى 

ي الوطن ثحبهذه النتائج باألساس إلى تحسين التكفل بالحمل والوالدة لدى األمهات، حيث بينت نتائج ال ىوتعز
من النساء قد استفدن من عالجات قبل الوالدة على الصعيد الوطني  %80,2أن  2010–2009الديموغرافي 

نقطة مقارنة مع  12، بتحسن بلغ )في المجال القروي %68,3في المجال الحضري مقابل  %94( 2010سنة 
على الصعيد  %74,1لى ووصلت نسبة النساء اللواتي استفدن من مساعدة طبية أثناء الوالدة إ. 2004سنة 

) %93(مع تسجيل فارق كبير بين الوسط الحضري  2004نقطة مقارنة مع سنة  11الوطني، مرتفعة ب 
  ).%56,7(والوسط القروي 

، حيث 2010 –2004ك انخفاضا مهما خالل الفترة لأما فيما يخص مؤشرات وفيات األطفال، فقد سجلت كذ
في الوسط  25,3( 2010والدة حية سنة  1.000لكل   30,2وصلت نسبة وفيات األطفال دون السنة 

وبلغت نسبة وفيات . 2004والدة حية سنة  1.000لكل  40مقابل ) في الوسط القروي 35,3الحضري و
في  42في المجال الحضري و 31(  2010والدة حية سنة  1.000لكل  36,3األطفال دون خمس سنوات 

  .2004ألف سنة كل ل 47مقابل ) المجال القروي

 أجل من تفاعلية أرضية" انتظارات" برنامج:  للصحة وطني ميثاق نحو .2.3.3
  للصحة جديد إصالح

، همت التدابير المتخذة بشكل أساسي استكمال مشروع القانون 2012في إطار برنامج وزارة الصحة لسنة 
. والجهة الشرقيةحول المراكز االستشفائية والذي سيمكن من إحداث مركزين استشفائيين بجهة فاس بولمان 

كما يضم هذا البرنامج محورا يهدف إلى دعم عرض العالجات الصحية األولية والصحة القروية عبر فتح 
  .مؤسسة صحية أساسية 41وتشغيل المؤسسات غير المشغلة وبناء 

وحدة طبية  30وتماشيا مع تعزيز سياسة القرب، من المقرر إنشاء وتشغيل  ،وفي مجال الطب االستعجالي
وحدة تمت برمجتها باألقاليم التي ال تتوفر على مؤسسة استشفائية أو بالمناطق  80لمستعجالت من بين ل

  .البعيدة

وحدة مساعدة طبية لإلنقاذ في المناطق المعزولة مما سيمكن  20وفيما يخص صحة األم والطفل، سيتم إحداث 
ومن المقرر أيضا، توسيع اإلعفاء من األداء . الوالدةمن تحسين التكفل بالنساء أثناء الوالدة والتكفل بحديثي 

النزيف الدموي، التعفنات التي تصيب (ليشمل التكفل بالمضاعفات الصحية التي قد تصيب المرأة أثناء الوالدة 
  .، والتحاليل المتعلقة بتتبع الحمل إضافة إلى الحمل خارج الرحم...)المرأة بعد الوضع،

جموعة من التدابير لتأهيل دور الوالدة وأقسام التوليد بالمستشفيات، وذلك عبر ، تم وضع م2011وخالل سنة 
 اجهاز 230للوالدة بمواد مخبرية، واقتناء وتوزيع  اراد 130جهة، وتجهيز  13تطوير أقسام الوالدة في 

مواليد إلكوغرافيا لفائدة المراكز الصحية التي تتوفر على وحدة للوالدة، وإحداث مصالح جهوية لطب الل
  .  وحدة للوالدةب اصحي امركز 14 زويدبأكادير والرباط ووجدة وسطات، إضافة إلى ت

من دستور المملكة، والذي ينص على أن السلطات العمومية تعمل على  13ومن جهة أخرى، وطبقا للفصل 
ة وتفعيلها إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين االجتماعيين في إعداد السياسات العمومي

ويهدف . 2012في الخامس من أبريل " انتظارات"وتنفيذها وتقييمها، أعطت وزارة الصحة االنطالقة لبرنامج 
هذا البرنامج إلى رصد ارتسامات وانتظارت المواطنين ومختلف المتدخلين في مجال الصحة، وذلك ضمن 

  .ةتشاركيمقاربة إطار 
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  االجتماعي عملال .4.3

 وتصحيح المكتسبات تعزيز: البشرية للتنمية الوطنية رةللمباد الثانية المرحلة .1.4.3
  االختالالت

تجلت في  ،للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية نتائج مشجعة) 2010-2005(سجلت حصيلة المرحلة األولى 
وتطلب إنجاز هذه . مشروع في مجاالت متعددة 22.000 وإنجاز ،مليون مستفيد 5,2تسجيل أكثر من 

مليار  8,4مليار درهم، بلغت فيها مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  14,1ماليا ناهز المشاريع غالفا 
منصب شغل قار خالل  40.000نشاط مدر للدخل و 3.700ومكنت أيضا هذه المبادرة من إحداث . درهم

  .نفس الفترة

من  2015-2011ة الثانية انطالقة المرحل 2011يونيو 4وقد أعطى صاحب الجاللة الملك محمد السادس يوم 
   .المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي تميزت بإعادة تركيز األهداف واألنشطة

وتعتمد هذه المرحلة على مبادئ ترتكز على التنفيذ الفعال للمشاريع والدعم المتزايد لألنشطة المدرة للدخل 
 ،أكثر شمولية وغنى جعل المبادرة لىوتسعى المرحلة الثانية إ. وضمان تحسين ظروف عيش المستفيدين

  .باإلضافة إلى تحسين البرامج األربعة السابقة ،خاصة من خالل إحداث برنامج خامس يعنى بالتأهيل الترابي

الذي يهدف إلى  مشاريع برنامج مكافحة الفقر مليار درهم لتمويل 3‚1وهكذا، تم تخصيص غالف مالي بقيمة 
لوطنية للتنمية البشرية، وتحسين ظروف عيش سكان الوسط القروي، وتعزيز الحفاظ على دينامية المبادرة ا

 701وسيتم توسيع مجال عمل البرنامج ليشمل. الولوج إلى التجهيزات األساسية والخدمات االجتماعية األساسية
خالل المرحلة  جماعة 403 التي همت% 30، بدل كمعدل للفقر% 14جماعة قروية، وذلك تطبيقا لعتبة  
 .ولىاأل

شا تابعا للمدن محيا حضريا مه 530وسيستفيد من برنامج محاربة اإلقصاء االجتماعي بالوسط الحضري 
مليار درهم، ويهدف إلى تحسين الولوج إلى  3‚4والمراكز الحضرية، ورصدت إلنجازه اعتمادات مالية بقيمة 

 .ةالتجهيزات الحضرية األساسية وتعزيز الولوج إلى خدمات القرب العمومي

مليار درهم بغية تحسين ظروف  1‚4وبخصوص برنامج محاربة الهشاشة، فقد خصص له غالف مالي بقيمة 
وتوسيع االستفادة لتشمل المصابين  ،ومساعدة الساكنة في ظروف صعبة ،عيش األشخاص في وضعية الهشاشة

  .بداء السيدا والمدمنين الذين ال موارد لهم 

مليار درهم،  فيتبنى مجموعة من المحاور  2‚8له اعتمادات مالية بلغت أما البرنامج األفقي الذي خصصت 
وتشجيع األنشطة المدرة للدخل وتعزيز قدرات النسيج الجمعوي، " طلب المشاريع"أهمها االحتفاظ بإجراء 

  .صلومواكبة الفاعلين المكلفين بالتنمية البشرية من خالل دعم أنشطة التكوين وتطوير الكفاءات وأنشطة التوا

ماليير  5وبالنسبة للبرنامج الخامس الخاص بتأهيل المجال الترابي، والذي سيخصص له غالف مالي بقيمة 
ويسعى هذا . اإقليم 22دوار تابعين ل  3300درهم، فيستفيد منه حوالي مليون شخص من القاطنين ب 

العزلة، وتقليص الفوارق في البرنامج إلى تحسين ظروف عيش سكان بعض المناطق الجبلية أو التي تعاني من 
ماء وكهربة وتعليم وصحة ومسالك قروية (مجال الولوج إلى البنيات األساسية والتجهيزات وخدمات القرب 

  ....)شرب صالح لل

 للمعوزين الطبية المساعدة نظام تعميم: الصحية التغطية .2.4.3
مسلسل الشروع في أزيالل، تم -في جهة تادلة 2008بناء على نتائج  التجربة النموذجية التي أطلقت سنة 

، حيث أعطى جاللة الملك محمد السادس 2012التعميم الفعلي لنظام المساعدة الطبية ابتداء من شهر أبريل 
  .بالبيضاء 2012االنطالقة الرسمية لهذا النظام في التاسع من أبريل 

الفئات المعوزة من منهم  اليينم 4تعد ، فقير مليون شخص 8,5ستهدف نظام المساعدة الطبية ما يقارب وي
درهم  120وهذه الفئة مطالبة بدفع مساهمة سنوية قدرها . مليون من الفئات المعوزة نسبيا 4,5مطلق وبشكل 

  .درهم لكل أسرة 600لكل شخص مع حد أقصى يصل إلى 
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والمستشفيات العمومية بجميع  ات المتوفرة لدى المراكز الصحية،لطبية جميع الخدمويشمل نظام المساعدة ا
  .أنواعها حسب مستوى الخدمات المقدمة من طرف هذه المؤسسات

دفع طلب  ،األشخاص المستفيدين المحتملين على وجبولالستفادة من نظام المساعدة الطبية للمعوزين، يت
الطبية المتواجدة بالباشاويات والقيادات والملحقات اإلدارية المتواجدة  لالستفادة لدى مكاتب نظام المساعدة

ثم إرسالها إلى اللجنة المحلية الدائمة من أجل البث  ،وتتم معالجة الملفات عبر نظام معلوماتي. بمحل اإلقامة
فإن األشخاص الذين وهكذا، . في أهلية مقدم الطلب باالعتماد على معايير متعلقة بالظروف المعيشية للمستفيدين

يستوفون الشروط تقدم لهم بطاقة نظام المساعدة الطبية التي تخول لهم االستفادة من تغطية صحية لجميع 
وتجدر . الخدمات المقدمة من طرف المستشفيات والمؤسسات العمومية والمصالح الصحية التابعة للدولة

مليون  1,01، مما سيمكن أسرة 366.281ب ما يقارتسجيل  تم، 2012 متم غشتاإلشارة، أنه إلى غاية 
  .من االستفادة من الولوج للعالجات في إطار هذا النظام اشخص

 التقاعد لنظام استعجالية إصالحات .3.4.3
وعيا منها بالوضعية المقلقة التي تعرفها صناديق التقاعد، شرعت الحكومة في حوار حول إصالح شامل 

 أصبحالحفاظ على استمرارية مختلف الصناديق والتي  فيم ألنظمة التقاعد على أساس سيناريوهات تساه
 .في توازناته عجز يدنو من تسجيل أولبعضها 

ضمان توازن من  نظام التقاعد إصالحسيمكن اقتصاديا،  اومع ضرورة الحفاظ على معدل العائد مستدام
اإلصالح، لتقاعد على المدى الطويل، والحفاظ على الحقوق المكتسبة إلى حين تطبيق اواستمرارية أنظمة 

لمنخرطين والمشغلين، وضمان نسب تعويض صافية تحافظ على مستوى امساهمة واألخذ بعين االعتبار قدرة 
حاليا، واحترام تعميم التغطية لتشمل الفئات التي ال تتوفر عليها إضافة إلى المعيشة وال تهدد توازن النظام، 

  .العالقة الحسابية بين سن التقاعد واألمل في الحياة ومعدل التعويض ومستوى المساهمات

  :سيناريوهات ةوهكذا، فقد عرضت اللجنة التقنية المكلفة بإصالح نظام التقاعد ثالث 

وى الحفاظ على الهيكلة الحالية لقطاع التقاعد مع إدخال إصالحات على مست :السيناريو األول •
  .مقاييس عمل كل نظام على حدة في اتجاه معادلتها لمستويات مقاييس النظام المنشود

يضم الصندوق المغربي للتقاعد قطب عمومي : تجميع األنظمة الحالية في قطبين  :السيناريو الثاني •
النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وقطب خاص يضم الصندوق الوطني للضمان االجتماعي و

  .ق المهني المغربي للتقاعدوالصندو

 ."نظام موحد" :ينخرط فيه أجراء جميع القطاعات مندمج موحدإنشاء نظام  :السيناريو الثالث •
إن التوجه نحو السيناريو الثالث يفترض وضع ثالث تقنيات مختلفة لتطبيقه، إما االنتقال المباشر للسيناريو 
الثالث، أو االنتقال من الوضعية الحالية إلى السيناريو الثاني وبعد ذلك إلى السيناريو الثالث، وإما االنتقال 

     .لسيناريو الثاني للوصول إلى السيناريو الثالثإلى االتدريجي من الوضعية الحالية إلى السيناريو األول ثم 

 واالجتماعية والمالية االقتصادية السياسات إلنجاح أداة : الجيدة الحكامة دعم .4
خالل السنوات  ،بالدنا باشرتهاإن نجاح تنفيذ األوراش الكبرى لإلصالحات السياسية واالقتصادية التي 

والتي توجت بإصدار الدستور المغربي الجديد، يتطلب التزام جميع المؤسسات الوطنية بمواصلة  ،األخيرة
، تحديد األولويات وترتيبها ذلك يستدعي كما .إنجاز هذه األوراش وتنفيذ مقتضيات الدستور المغربي الجديد

كي الموجه لألمة بتاريخ ويتعلق األمر، كما جاء في الخطاب المل. حسب أهميتها وبناء على مقاربة واضحة
، باألوراش المهيكلة التي تعزز مقتضيات الدستور الجديد والتي تضع ضمن أولوياتها 2012يوليوز  30

إصالح قطاع العدل والجهوية المتقدمة والحكامة المحلية، مع الحرص على ضمان ظروف التنسيق والتكامل 
  .بين مختلف االستراتيجيات القطاعية
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 عدلال قطاع إصالح  .1.4

على  بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لذكرى ثورة الملك والشعب، 2009في خطابه سنة  ،أكد جاللة الملك
وقد تبلور هذا اإلصالح بمقتضيات الدستور المغربي الجديد الذي دعم استقاللية  .أهمية إصالح قطاع العدل

وتعد هذه . لوطني حول إصالح منظومة العدالةكما تبلور عبر إحداث الهيئة العليا للحوار ا .السلطة القضائية
فالهيئة مدعوة إلدارة حوار وطني . حول القضايا المتعلقة بقطاع العدلوالنقاش الهيئة إطارا مؤسساتيا للتفكير 

ومن المنتظر أن يسفر هذا . يفضي إلى عقد مناظرة وطنية وإصدار ميثاق يرتكز عليه إصالح قطاع العدل
قاللية القضاء وتأهيل الموارد البشرية وتسهيل الوصول إلى العدالة وتحديث اإلدارة اإلصالح عن تدعيم است

خصوصا عبر  ،مراجعة وضعية القضاة لتعزيز مهنيتهم ونزاهتهم وتجردهمفي هم اإلصالح سكما سي .القضائية
  .مراجعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

 المتقدمة الجهوية .2.4

مع ضمان مشاركة  ،المتقدمة أساسا إلى التأهيل االقتصادي واالجتماعي للجهاتيهدف مشروع الجهوية 
ويستدعي هذا . الساكنة المعنية في تدبير شؤونها وتعزيز مساهمتها في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة

ع محاور اإلصالح الهيكلي، باإلضافة إلى تعبئة الموارد الضرورية، وضع إجراءات مواكبة تتلخص في أرب
 :أساسية 

مساءلة  من يمكن فهو .والجهات الدولة بين العالقات تدبير وسائل أفضل من التعاقد يعد:  التعاقد •
 مع وصل حلقة ستشكل الجهات وهكذا، .المساطر وتبسيط أمثل بشكل اإلمكانيات واستغالل الفاعلين
 تنسيق بمهمة ستضطلع الجهة وبذلك، .أخرى جهة من المحلية، الجماعات وباقي جهة، من الدولة،
 إلى رفعها والثقافي قبل واالجتماعي االقتصادي الطابع ذات المشتركة المقترحات وإتمام وتصميم
 حقيقية لالتمركز وسياسة للدولة، وحيد ممثل: شروط ثالثة توفر التعاقدي، النهج هذا ويتطلب .الدولة
 .الترابية السياسات وتقييم بتتبع مكلفة مستقلة وطنية هيئة وإنشاء

 بدور القيام المتقدمة، الجهوية إطار في ،الخاص القطاع على يتعين:  الخاص القطاع دور تعزيز •
العديد  على التغلب الضروري من سيكون ،ذلك وألجل .وخلق الثروات المؤهالت تثمين في حاسم
وتعزيز  األعمال مناخ تحسين خالل من وذلك القطاع، تنمية تعيق التي الهيكلية اإلكراهات من

  .الجهة صعيد على والخاص العام القطاعين بين ةالشراك

 فعالية تحسين يقتضي المنشود الجهوي اإلصالح نجاح إن:  اإلحصائية للمعلومات الجهوي النظام •
 جهوي نظام إحداث على يجب العمل وبهذا الخصوص، .اإلحصائية للمعلومات الوطني النظام

 االستجابة بغية وذلك اإلحصائية، للمعلومات الوطني للنظام فرعي كنظاماإلحصائية  للمعلومات
 .واالجتماعية االقتصادية التنمية ديناميات تطور تتزايد مع التي المتعددة للحاجيات

 مشروع ضمن المتقدمة الجهوية مشروع درجنأن ي ينبغي:  المالية لقانون التنظيمي القانون إصالح •
 العمومية األموال تدبير في الفعالية مبدأ الذي يرسخ المالية، لقانون التنظيمي القانون إصالح
 في الجهوي البعد إدراج عبر وذلك السياسات العمومية، افتحاص عملية وتطوير النفقات وبرمجة

  .74الدولة ميزانية تقديم

   الترابية الحكامة .3.4
ركز الذي متاللاالعتبار أهمية مسلسل اصاحبها رؤية وسياسة مندمجة تأخذ بعين تتتطلب الجهوية المتقدمة أن 

المصالح : الدولةتدخل  آلياتوذلك ارتباطا بتقييم وتنسيق مختلف طرق التدبير ومختلف  ،االنخراط فيه تحتمي
 المنشآتو ةالجهوي المتخصصالوكاالت ذات الطابع القطاعي أو اإلدارية والمؤسسات الالممركزة و

   .لقطاعين العام والخاصوالشراكات بين اوالمؤسسات العمومية 

                                                 
 .التقرير هذا من الثالث الجزء نظرا  74
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  :والتي يمكن تلخيصها فيوفي هذا اإلطار، يجب اتخاذ العديد من التدابير المواكبة 

 الالمركزية العمومية وللهيئات لإلدارة الخارجية للمصالح الترابي واالنتشار االختصاصات تنسيق •
 والتعمير؛ والسكن للنقل التحتية والبنيات والماء والتكوين التربية مثل أساسية قطاعات في العاملة

 أو غير المالئم غير واالستعمال الهيئات وازدواجية االختصاصات تداخل وتجنبدقيق ت على السهر •
والالمركزية  مركزةمالال والهياكل المصالح أنواع مختلف بين والمادية البشرية للموارد الرشيد
 الميداني؛ العمومي بالعمل المكلفة

 عن للمسؤولين الميزانية اعتمادات ومن السلطات من يفوض ما وعتبات طرق وتكييف توضيح •
بحيث يتم منحهم هامش للمبادرة على قدر الصالحيات التقريرية الممنوحة لهم  ،الخارجية المصالح

 مسؤولياتهم؛ تحملل

واإلقليمية لرؤساء المصالح اإلدارية الجهوية  الميزانية اعتمادات ومن السلطات من يفوض ما تكييف •
  .حسب الصالحيات التقريرية الممنوحة لهم للوفاء بمسؤولياتهم

 والمواكبة والتنشيط والتصور التوجيه بمهام المركزية ويجب أن يواكب هذه اإلجراءات اضطالع اإلدارة
الخارجية  للمصالح والتدبيرية اإلجرائية للمهام بالتدريج موسع تفويض اتجاه في ،والتقييم والمراقبة والمساعدة
  .السكان من القريبة

 وأيضا والهيئات العمومية، المصالح وأعمال برامج بين التماسك وتحقيق التنسيق مهام الجهوية باإلدارة وتناط
 وصيانتها والمشاريع في حين، تسند مهام تنفيذ األعمال .التفعيل وتتبع المركزية اإلدارة مع التعاقد مهمة

  .واألقاليم العماالتاليومي إلى  وتدبيرها

التي أوالها الدستور  ،إن نجاح مختلف هذه األوراش يستدعي دعم تخليق الحياة العامة ومبادئ الحكامة الجيدة
فقد تم اعتماد العديد من المقتضيات التي ترمي إلى تعزيز الحكامة الجيدة  ،وهكذا. المغربي الجديد عناية خاصة

. لبناء دولة ديمقراطية اأساسي محوراستور التي جعلت من الحكامة الجيدة بمؤسسات الدولة بدءا من ديباجة الد
وقد تجسدت هذه اإلرادة في الباب الثاني عشر من الدستور الذي خصص بالكامل لهيئات الحكامة الجيدة 

  .خصوصا الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

وبهدف . جيدة وتخليق الحياة العامة عبر ربط المسؤولية بالمحاسبةوقد تبلور الطابع الدستوري للحكامة ال 
الولوج لخدمات المرافق العمومية وتكريس معايير الجودة  عندضمان المساواة بين المواطنات والمواطنين 

يحدد  ،سيتم، بناءا على الدستور الجديد، اعتماد ميثاق للخدمات العمومية ،والشفافية والمحاسبة والمسؤولية
  . قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير اإلدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية واألجهزة العمومية
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من حيث بنمو متواضع  لالقتصاد العالمي، مطبوعة ظرفية في  2013 المالية لسنةقانون إعداد مشروع  مت

نمو  ؤبسبب تباط، وذلك 2011سنة % 3,8مقابل  2012سنة % 3,3 نحوسجل نسبة نمو تقدر بيالمتوقع أن 
من بدال % 5,3(الناشئة والنامية  ياتقتصاداالو) 2011في سنة % 1,6بدال من % 1,3(ات المتقدمة يقتصاداال

 2013اعتبارا من سنة  ،المتوقع أن يشهد االقتصاد العالمي انتعاشا تدريجيا غير أنه من ).2011سنة % 6,2
  .ات الناشئة والناميةيالقتصادلإلى األداء الجيد  باألساس زىيع ،%3,6نمو بمعدل 

الجيد لألنشطة غير واصل النشاط االقتصادي منحاه اإليجابي، مستفيدا من األداء على الصعيد الوطني، يو
ي إطار قوانين المالية التدابير المتخذة فالتحكم في التضخم ومن خالل دعم الطلب الداخلي من خالل الفالحية و
الذي جهود االستثمار العمومي إضافة إلى توطيد م االجتماعي،الحوار من خالل ولدعم القدرة الشرائية  األخيرة

  .الخاصنشاط القطاع على إيجابا أثر 

بعض هيكلي، نتيجة انخفاض القدرة التنافسية ل واطن ضعفمير أن االقتصاد الوطني ال يزال يعاني من غ
فرص الشغل خلق من تداعيات سلبية على التوازنات الخارجية وعلى  ذلكما لمع  ،منظومته اإلنتاجيةمكونات 

  . الترابيةوعلى تكريس الفوارق االجتماعية و

ي مواصلة البرامج االستثمارية، وخاصة المتعلقة بالبنيات التحتية االقتصادية ولمواجهة هذه التحديات، ينبغ
كما تتطلب مواجهة هذه . االستثمار في القطاع الخاص دعمواالجتماعية التي أطلقت خالل العقد األخير، مع 

  .العموميةنجاعة النفقات الرفع من والرامية إلى تعزيز الحكامة و المهيكلةاإلصالحات  مواصلةالتحديات 

 بالتبسيطومع أن المغرب وضع، على مدى العقد الماضي، نظاما جبائيا تحفيزيا لفائدة المقاوالت، يتسم 
الوطنية حول السياسة الجبائية، المزمع عقدها  ةتعتبر المناظرلذا . والحداثة، إال أنه ينبغي مواصلة اإلصالح

النظام الجبائي وتكييفه مع تحديات التنافسية ا هذ، مناسبة حقيقية لمناقشة وتحديد سبل عصرنة 2013في 
  .واإلنتاجية التي يواجهها النسيج اإلنتاجي الوطني

وفي نفس السياق، لعبت الدولة دورا مهما في دعم النشاط االقتصادي من خالل السياسات الميزاناتية والجبائية 
المالية المباشرة والنفقات العقارية، والتي من  واإلعانات لجبائيةويتعلق األمر أساسا بسياسات النفقات ا. المتبعة

عالوة على ذلك، تلعب المؤسسات والشركات العمومية دورا مهما في . شأنها تشجيع القطاعات األساسية
مسلسل التنمية االقتصادية واالجتماعية على المستويين القطاعي والجهوي، وذلك من خالل البرامج 

  . ات القطاعيةاالستثمارية وتنفيذ االستراتيجي

واعتبارا للتأثير الفعلي المؤمل لهذا النظام التحفيزي على النمو وعلى التشغيل، أضحى من الضروري التفكير 
وستكون هذه المراجعة مناسبة  .في مراجعة مكوناته سعيا نحو فعالية أكبر وترشيد أمثل لوسائل تدخل الدولة

يتم منحها، والتحكم في النفقات الالزمة لتنفيذ السياسة للحكومة لالختيار بين أشكال التحفيز التي سوف 
االقتصادية وتفعيل اإلصالحات الميزاناتية والجبائية في ظل رؤية متكاملة ومتناسقة تجمع بين الفعالية 

  .والشفافية والعدالة

ذي قبل،  من أكبرومع مراعاة الحاجة إلى هذه اإلصالحات، أصبحت االحتياجات التمويلية لالقتصاد الوطني 
ونتيجة لذلك، . وخصوصا مع ارتفاع أسعار المواد األولية وضعف القدرة التنافسية للنسيج االقتصادي الوطني

ارات قاسية، وذلك بالرغم من المستوى المنخفض يفإن هوامش تدخل السياسات الميزاناتية والنقدية تخضع الخت
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نة بين استدامة المالية العمومية والنمو االقتصادي ودعم وعليه، فإن إشكالية المواز. نسبيا للمديونية الخارجية
  .في الوقت الراهن بإلحاحالتماسك االجتماعي تطرح نفسها 

بمثابة مرحلة حاسمة في مسار التنمية االقتصادية واالجتماعية في بلدنا،  2013ويعتبر مشروع قانون المالية 
النسيج اإلنتاجي  ودعمتحسين القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني،  المتمثلة في رئيسيةالهداف األبلوغ  يرومإذ 

وتنفيذ ومحاربة الفقر التقليص من الفوارق االجتماعية والمجالية المرتبطة بإنعاش التشغيل، وليات اآلوتطوير 
  . التوازنات الماكرو اقتصادية إعادةو ،الهيكليةالمؤسساتية واإلصالحات 

المهيكلة التي تهدف إلى  مجموعة من اإلصالحاتمناسبة لتسريع وتيرة المالي كما يعتبر مشروع القانون 
 كما هو الحال بالنسبة للجهوية المتقدمة وإصالح نظام المقاصة وإصالح القانون التنظيمي ،تعزيز الحكامة

 .ليةن الماقانول

 العمومية للمالية البنيوية التطورات .1
تجلت في  ،2011-2001مهمة خالل الفترة بنيوية  حوالتتعن ة يمموت التطورات األخيرة للمالية العبانأ

. الداخلية والخارجية كراهات، على الرغم من اإلوالحفاظ عليه في مستوى مستدام عجز الميزانية التحكم في
  صعبة،ة اقتصادية ظرفي من جراءالنفقات العمومية  تفاقمتبالرغم من الزيادة الملحوظة في المداخيل، ف

، عالوة والحوار االجتماعيوالمقاصة دعم التحويالت والفية همت على وجه الخصوص إضاقات تميزت بنف
خالل العقد األخير المنجزة المهمة الميزاناتية رت اإلصالحات سفومع ذلك، أ. الجفافآثار برامج مكافحة  على
  .تهااستداموالحفاظ على في استقرار المالية العمومية  الميزاناتيةتعزيز دور السياسة  نع

اإلصالحات الجبائية إلى المجهودات التي قامت بها السلطات العمومية على مستوى من جهة، اإلشارة جدر وت
في هذا و. النمو االقتصادي دون المساس بالوضع المالي للبالد لدعمالتي تروم تخفيض العبء الضريبي 

 وذلك من أجل دعم الشركات،أرباح على ولألشخاص الطبيعيين دخل ال، تم تخفيض نسب الضريبة على صددال
دعم  فيهذه التدابير قد ساهمت و. وتحفيز التنافسية الضريبية لالقتصاد الوطنيللمواطنين القدرة الشرائية 

تزايدا  ، باألسعار الجارية،استهالك األسر حيث سجل ،ليداخالنشاط االقتصادي، وال سيما من خالل الطلب ال
   .2011و 2005ن سنتي في المتوسط بي% 7,7بنسبة 

 حيث أن التقليص من حجم، االقتصادي هما في تعزيز النموممن جهة أخرى، تلعب مكونات النفقات دورا و
من شأنه كما  له آثار إيجابية على استدامة المالية العمومية، االستثمار العموميلفائدة دعم  األقل إنتاجاالنفقات 

 اتالحفاظ على التوازن ستور الجديد، من جانبه، على ضرورةأقر الد وقد .يؤدي إلى تسارع النموأن 
أسعار المرتبطة بارتفاع وفي هذا اإلطار، ومن أجل التخفيف من تأثير الصدمات الخارجية . ةالماكرواقتصادي

سعار على األاألسعار  هذهمن ارتفاع  جزء عكسقررت الحكومة  على التوازن الداخلي للبالد، مواد األوليةال
، تبنى 2008وكرد فعل تجاه األزمة المالية العالمية لسنة . ماليةهوامش  وذلك من أجل توفير ،الداخلية

لي، خاصة االستثمار لداخالمالية العمومية نحو دعم الطلب ا يهجتم توحيث  ،ة توسعيةيزاناتيالمغرب سياسة م
 .اتصاعدي منحًىشهد يالعمومي الذي 

على إثر الزيادة  ارتفاعاالنفقات عرفت ، 2011ت ميزانية سنة يزمالتي عبة وفي ظل الظرفية االقتصادية الص
وفقا للتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لالستجابة للمطالب االجتماعية، من خالل  مكوناتها،في بعض 

ى مستقر، في وبعض المواد الغذائية في مستو مواد الطاقيةرفع األجور في القطاع العام والحفاظ على أسعار ال
، خالل السنوات ازية المتبعةرتحسياسات االالمكنت  قدو. يةولألسعار العالمية للمواد األل مهولظل ارتفاع 
تحرير ، خصوصا على مستوى التحصيل، من تكثيف الجهود الرامية إلى تحسين المداخيل وازاة معاألخيرة، م

 .ساهمت نسبيا في مواجهة هذه التكاليف هوامش مالية مهمة

لي داخمن الناتج ال %6,2بنسبة يقدر عجز في الميزانية عن  2011أسفر قانون المالية لسنة بالرغم من ذلك، و
لم يمكن من تعويض الزيادة ) مليار درهم 11,8فائض قدره (حيث أن األداء الجيد للمداخيل العادية  خام،ال

 1,8+(ونفقات االستثمار ) مليار درهم 2,5+(واألجور ) مليار درهم 31,8+(المسجلة في نفقات المقاصة 
   ).مليار درهم
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  المداخيل تحليل  .1.1
مليار درهم مقارنة مع التوقعات األولية  15,7 فائضا ماليا بمقدار 2011برسم سنة العادية حققت المداخيل 

مليار  11و ممليار دره 4,7 وغير الجبائية، فائضا يقدر بحوالي سجلت المداخيل الجبائية ، بعدمالقانون المالية
تزايدا بنسبة ، 2011و 2001 سنتي ، في الفترة الممتدة بينالعادية ت المداخيلعرفوقد . على التوالي درهم
 المداخيلوبذلك بلغت  .2011سنة  درهم مليار 188إلى  2001سنة مليار درهم  109 ، منتقلة من72,5%
   .2004-2001في الفترة  %21,7مقابل  2011-2005لناتج الداخلي الخام في الفترة من ا %23,7 العادية

من تمييز مرحلتين  2011-2001خالل الفترة العادية مداخيل ال فيمكن تحليل مساهمة الفئتين الرئيستين  وقد
بمساهمة مهمة للمداخيل غير الجبائية  2003و 2001 سنتي ما بين والتي تمتد تميزت األولى. مختلفتين

 23,34مقابل مبلغ من رأسمال اتصاالت المغرب  %35 عمليات تفويت سيماال ارتباطا بعمليات الخوصصة، 
الممتدة  ،تميزت المرحلة الثانيةو. 2003شركة التبغ سنة  من رأسمال %80 تفويتو 2001مليار درهم سنة 

بفعل التأثير  العادية، لمداخيل الجبائية في تطور المداخيلمهمة لبمساهمة  ،2011و 2004 سنتي ما بين
  .كذا المجهودات المبذولة من طرف اإلدارة الضريبيةو ،جابي للنشاط االقتصادي وإصالح السياسة الجبائيةياإل

  ةمساهمة المداخيل الجبائية وغير الجبائية في تطور المداخيل العادي :  2 جـدول
)بعدد نقط النمو(  

  200120022003200420052006 20072008 2009 2010 2011 
 5,2 1,9 8,9- 16,320,9 4,03,03,35,411,311,0 المداخيل الجبائية 
المداخيل غير  

 5,3 1,1- 1,0 1,4-0,4- 22,08,01,51,30,9-30,0 الجبائية
 مديرية الدراسات والتوقعات الماليةحساب : المصدر

  الجبائية المداخيل .1.1.1

مليار متوقعة في قانون المالية لنفس  158,1مقابل  2011مليار درهم سنة  162,8الجبائية بلغت المداخيل 
الضرائب  ، حيث تزايدت كل من مداخيل%5,7، بنسبة 2010وارتفعت هذه المداخيل، مقارنة مع سنة . السنة

  .على التوالي %8,1و %7,4 بنسب المباشرة والضرائب غير المباشرة

ذين كانوا يزاولون نشاطهم في منح حوافز لصالح الملزمين الجدد التم اء الضريبي، توسيع الوععلى مستوى و
حوالي  همعدد وقد بلغ. المنظم لتمكينهم من االندماج في النسيج االقتصاديوذلك  ،لقطاع غير المهيكلا إطار

  .2011في سنة  مقاولة 6.500

لنشاط باللمداخيل الجبائية  أكبرارتباط من إبراز  ،تطور المداخيل الجبائية، خالل العقد األخير وقد مكن تحليل
تطور النشاط  2004وقد ساير تطور المداخيل الجبائية قبل سنة . 2005ابتداء من سنة  ،االقتصادي

. 2004-2001خالل الفترة  0,8 هذه المداخيل بالنسبة لالقتصاد الوطني بلغ معامل مرونة حيثاالقتصادي، 
خالل الفترة الممتدة بين  2,3ت هذه المرونة تغيرا ملموسا حيث انتقلت إلى ، عرف2005من سنة  وابتداء
دارة اإلالسياسة الجبائية وكل من وإصالح  للنشاط االقتصاديبفعل التأثير اإليجابي ، 2008و 2005
ارتباطا بانخفاض المداخيل  ،1,6- حيث بلغت، 2009غير أن هذه المرونة أصبحت سلبية سنة . يةبيالضر
  .على التوالي 1,1و 0,5بلغت  حيث، 2011و 2010 تيإيجابية سن لتسجل بعد ذلك نسبا ،الجبائية

من البلدان  عينة، مع ةالجاريباألسعار لناتج الداخلي الخام مرونة المداخيل الجبائية بالنسبة إلى اأبانت مقارنة 
، على غرار (1,2)من بين البلدان التي شهدت مرونة عالية ، أن المغرب يصنف 2010-2005خالل الفترة 

  .على التوالي 1,5و 1,2ا مبلغت مرونته انتلإيطاليا الوالمملكة المتحدة 
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  مرونة المداخيل الجبائية بالنسبة للنشاط اإلقتصادي المغربي مقارنة مع عينة من البلدان :22 مبيان
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نبلجيكا االيونا افرنساإسباني اإيطالي اليتواني اهنغاري لبولونب االبرتغا المغربالمملكة المتحدةسلوفاآي

ورو ستات: المصدر  عتمادا على معطيات  ي وقعات المالية ا دراسات و الت   حساب مديرية ال
العبء مؤشر  فقد تم تسجيل تحسن على مستوىخالل السنوات األخيرة، الضريبية  التخفيضاتبالرغم من و

خالل الفترة  19,5%مقابل  ،2011-2005خالل الفترة في المتوسط  23,2%نسبة إلى ل صلي  75الضريبي
د بع %27حيث ارتفع إلى نسبة ، 2008روته سنة ذأن هذا المؤشر بلغ إلى  وتجدر اإلشارة .2001-2004

توسيع وعاء الضريبة  جبائي، بما في ذلكباإلضافة إلى إصالح النظام ال. 2007سنة  24,4%تحقيق نسبة 
ية إلى التحوالت التي ميزت االقتصاد وضعهذه ال عزىعلى القيمة المضافة وتعزيز المراقبة الجبائية، ت

 ؤشرالناتج الداخلي الخام، مما يفي غير الفالحي الوطني، والتي تتمثل في انخفاض حصة القطاع غير المهيكل 
قطاعات اقتصادية  انبثاقإضافة إلى ذلك،  تميزت بنية الناتج الداخلي الخام ب. توسيع الوعاء الضريبيعلى 

تم تسجيل  ومع ذلك). والخدمات العقاراالتصاالت و(ذات قيمة مضافة عالية وبالتالي ذات مداخيل مهمة 
كمتوسط  برسم هذه  22,8% حيث استقر في، 2011و 2009نتي العبء الضريبي بين س مؤشر انخفاض في

  .الفترة

ويعزى . المراقبة الجبائية يبية على مستوىدارة الضراإلالمجهودات التي بذلتها  وقد تحسنت المداخيل بفضل
إلى مجموعة من التدابير المتخذة، خصوصا على  األخيرة،األداء الجيد لهذه األخيرة، على مدى السنوات 

اخيل وقد ارتفعت المد. مقاوالتاستهداف التحسين لمراقبة من خالل ل التي تخضع انتقاء الملفات ى مستو
 اتمليار 7لتصل إلى  2011-2001خالل الفترة  %22بمعدل نمو سنوي قدره  المتعلقة بالرقابة الجبائية

 سنتي بين 4,5%المتوسط في  ونسبة إلى المداخيل الجبائية اإلجمالية شكلت هذه المداخيل .2011درهم سنة 
  .2004و 2001سنتي بين  1,3%و 2009و 2005بين سنتي  2,1%مقابل  2011و 2010

  تطور مداخيل المراقبة الجبائية :  3 جـدول
 بمليون درهم

 2001 2002200320042005200620072008 2009 2010 2011 
 7042 7263 4370 1130100411291877190624633400 984 المراقبة الجبائية

النسبة من 
 %4,3 %4,7 %2,9 %2,0%1,8%1,7%1,9%1,3%1,2%1,4 %1,3 المداخيل الجبائية

 مديرية الدراسات والتوقعات الماليةحساب : المصدر

السنوات األخيرة، تحوالت عميقة نتيجة الجهود المبذولة لتحسين توزيع وعرفت بنية المداخيل الجبائية، خالل 
 %44,8العبء الضريبي بين الملزمين، حيث بلغت حصة الضرائب المباشرة في إجمالي المداخيل الجبائية 

وقد شهدت بنية المداخيل  .2004و 2001بين سنتي  %38,8، مقابل 2011و 2005في المتوسط بين سنتي 
معوضة بذلك تراجع حصة الرسوم الجمركية بنحو ) نقطة  6,4(+وال لصالح الضرائب المباشرة الجبائية تح

  .نقطة ارتباطا بالتفكيك الجمركي 9,7

  

  

                                                 
 .الجارية باألسعار الخام الداخلي الناتج إلى نسبة) المضافة القيمة على الضريبة من المحلية الجماعات حصة احتساب مع( الجبائية المداخيل 75
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 تطور بنية المداخيل الجبائية  :  4 جـدول
 

  2001 2002200320042005200620072008 2009 2010 2011 
الفارق بين 

2011و 2001  
 6,4 42,9 42,2 47,6 37,7404143,244,644,648,9 36,5الضرائب المباشرة

الضرائب غير 
 2,7 44,3 43,4 38,6 40,840,839,938,138,238,636,8 41,7المباشرة

 9,7- 7,96,3 7,8 15,212,812,912,310,99,98,2 16الرسوم الجمركية
 0,6 6,56,5 6 6,26,46,26,36,36,96,1 5,9التسجيل والتمبر

   100100 100 100100100100100100100 100المجموع
  حساب مديرية الدراسات والتوقعات المالية: المصدر

  المباشرة الضرائب .1.1.1.1

  الشركات على الضريبة
مقارنة مع سنة  %14,6، مرتفعة بنسبة 2011مليار درهم سنة  40,3بلغت مداخيل الضريبة على الشركات 

 5,1بمقدار  2010ويعزى هذا األداء الجيد باألساس إلى الدفعات التلقائية التي تجاوزت إنجازات سنة . 2010
، وهو ما يعني فائضا 2011توقعات قانون المالية مع  ةنقارم %103وقد بلغ معدل إنجازها . مليار درهم

ويعزى . 2010كبار الملزمين سنة  نتائجزمة على األية آثار مليار درهم، مما يدل على محدود 1إضافيا بقيمة 
مليار  3هذا االرتفاع، عالوة على مجهودات اإلدارة الضريبية، إلى دفعات المكتب الشريف للفوسفاط بنحو 

  ". ميديتيل"وإلى األرباح الناجمة عن عملية تفويت شركة  2011درهم سنة 

 %17,2انخفاض بنسبة  تم تسجيل حيت، 2010و 2009تي سنخالل الضريبة على الشركات  تطورويفسر 
سنة  %24,8و 2007سنة  %24,1، وبنسبة 2008سنة  %54,2على التوالي بعد ارتفاع بنسبة  %8,4و

، بعدة عوامل، كالنقص الناتج عن تخفيض الضرائب المستحقة لفائدة المقاوالت 2005سنة  %22,4و 2006
كما يفسر أيضا بارتفاع استردادات الضريبة على الشركات . 2009ا سنة التي تنهج سياسة الزيادة في رأسماله

بعض كبار  أداءات، وبتراجع 2009مليون سنة  800مقابل  2010مليار درهم سنة  2والتي بلغت حوالي 
نتيجة ألدائها المتواضع ...) المكتب الشريف للفوسفاط ، بنك المغرب(الملزمين وخاصة المؤسسات العمومية 

  .2009نة خالل س

% 15,1ما على مستوى حصة مداخيل الضريبة على الشركات في مجموع المداخيل الجبائية، فقد انتقلت من أ
سنة  %28,1و 2008سنة % 27,7، مع تسجيل نسب عالية بلغت 2011سنة % 24,7إلى  2001سنة 

ثم  1995سنة % 35إلى  1988سنة  45%، على الرغم من التخفيض التدريجي لمعدل الضريبة من 2009
ويعزى هذا األداء اإليجابي إلى النتائج الجيدة التي حققتها الشركات وإلى المجهودات . 2008سنة % 30إلى 

 2003المبذولة من طرف اإلدارة الضريبية، مما يفسر زيادة مردود هذه الضريبة بثالثة أضعاف بين سنة 
  ).يار درهممل 46,3( 2008وسنة ) مليار درهم14,5(

مع نموذج من بلدان االتحاد األوروبي أن  76وعلى صعيد آخر، أبانت مقارنة نسبة نجاعة هذه الضريبة
المغرب يعد من بين البلدان التي تتميز بنسب منخفضة، مما يدل على حجم اإلعفاءات والمعدالت التفضيلية 

 26,8%إلى  2000سنة  12,4%قلة من خر، عرفت هذه النسبة تحسنا ملحوظا منتآومن جانب . المعمول بها
وسيستمر هذا التوجه اإليجابي في السنوات القادمة بفضل استمرار المجهودات الرامية إلى . 2009سنة 

   .تحديث وإصالح النظام الجبائي

  

                                                 
 الضريبة هذه فعالية عدم مدى النسبة هذه وتفيد. الضريبة لهذه العادي والمعدل معينة لضريبة الظاهر المعدل بحاصل النسبة هذه عن يعبر 76

 .بها المعمول الجبائية النفقات مختلف جراء من
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  )مقارنة دولية(الشركات نسبة نجاعة الضريبة على :  5 جـدول
% بــ   

 
  2000 

  
2009 

  

الفارق ما بين 
2000و 2009

  

معدل الضريبة 
على الشركات 

2010 
 34,0 1,6-21,519,9 بلجيكا
 24,0 0,3-18,918,6 اليونان
 30,0 4,0-22,118,1 إسبانيا
 34,4 10,7-21,610,9 فرنسا
 31,4 12,517,44,9 إيطاليا
 15,0 5,720,514,8 ليتوانيا
 20,6 2,3-28,426,1 هنغاريا
 19,0 17,023,66,6 بولونيا
 26,5 27,028,61,6 البرتغال
 19,0 18,325,16,8 سلوفاكيا
 المملكة
 28,0 6,5-36,630,1 المتحدة
 30,0 12,426,814,4 المغرب
  حساب مديرية الدراسات والتوقعات الماليةومعطيات أوروستات، : المصدر

   الدخل على الضريبة
مليار درهم، أي  27,5، حيث بلغت 2010مقارنة مع سنة  %2,2الضريبة على الدخل بنسبة ارتفعت مداخيل 

فقد ارتفعت . ويعزى هذا التطور إلى عدة عوامل. 2011مليون درهم مقارنة مع قانون المالية  735بزيادة 
 الدخل على ةالضريب مداخيل ، ارتباطا بتزايد%4مداخيل الضريبة على الدخل المفروضة على األجور بنسبة 

ويقابل هذا التطور اإليجابي  انخفاض مداخيل %. 14,9للمعالجات بنسبة  الوطني المركز طرف من المحصلة
  .ارتباطا بتطور السوق العقارية% 12الضريبة على الدخل الخاصة باألرباح العقارية بنسبة 

-2001خالل الفترة  20,9% الجبائية من مستوى المداخيل في الدخل على الضريبة وقد تراجعت حصة
 الضرائب طابع تكتسي الدخل على الضريبة كون ورغم. 2011و 2005ما بين سنتي % 19,6إلى  2004
الضريبة، حيث بلغت حصتها  هذه موارد معظم يشكل باألجور الجزء الخاص يزال فال الحديثة، المباشرة

االنخفاض التدريجي في هذه الحصة،  ، مع اإلشارة إلى2009سنة  %75,8مقابل  2010خالل سنة  71,5%
  . الشغل على المفروض الضريبي العبء تتوخى تخفيف والتي المتبعة، الجبائية السياسة مما قد يعزى إلى

 الدخل، على موارد الضريبة مجموع والعقارية في المنقولة بالقيم الخاصة الموارد كما تواصل تحسن حصة
 2007 سنة19% إلى  2004سنة 12% اإلجمالية للضريبة على الدخل من  المداخيل في حصتها انتقلت حيث

التطورات  ظل في التحوالت الظرفية إلى كبير، بشكل التطور، هذا ويعزى. 2008سنة  %21,8وإلى 
خالل سنة  الحصة هذه وقد عادت. األخيرة السنوات خالل والعقارية المنقولة األصول سوق في الملحوظة

  .2010سنة  %15,3، قبل أن تنتقل إلى %13,6 أي 2007سنة  قبل ما مستوى إلى 2009

  المباشرة غير الضرائب أداء .2.1.1.1

مليار درهم، مشكلة بذلك  72,2لتبلغ  2011سنة  %8,1ارتفعت مداخيل الضرائب غير المباشرة بنسبة 
سنة  %44,3المورد األول للمداخيل الجبائية للسنة الثانية على التوالي، حيث بلغت مساهمتها في هذه المداخيل 

ويرتبط األداء الجيد للضرائب . لتفوق بذلك حصة الضرائب المباشرة ،2010سنة  %43,4بعد نسبة  2011
   .االستهالك على الداخلية كل من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة ومدا خيل الرسوم غير المباشرة بتعزيز
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  المضافة القيمة على الضريبة
 50,3، لتبلغ حوالي 2010سنة مع  مقارنة  %10,2ارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 

مليار  3,4، أي بزيادة تبلغ 2011ون المالية مقارنة مع توقعات قان 107%وبلغ معدل إنجازها  .مليار درهم
لتصل إلى  2010سنة مع مقارنة  %3,6بنسبة  وارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة الداخلية. درهم
ويعزى ذلك إلى . قانون المالية توقعات مليون درهم عن 457مليار درهم، وهو مستوى يقل بمبلغ  19,4

مليار سنة  3,1مليار درهم مقابل  3,8مستوى هذه الضريبة، والتي بلغت  أهمية مبالغ االستردادات على
2010.  

درهم، بارتفاع  بنسبة  مليار 30,9وبلغت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند االستيراد حوالي 
ا ويمكن تفسير هذ .مليار درهم مقارنة مع قانون المالية 3,9، وبفائض قدره 2010مقارنة مع سنة  14,8%

األداء من خالل تطور الواردات ومن خالل ارتفاع سعر النفط الخام في السوق الدولية، معوضا بذلك النقص 
  .مليون درهم 750سنوات، والذي قدر بمبلغ  5المالي الناجم عن منع استيراد السيارات المستعملة ألكثر من 

، بدأ النظام الجبائي المغربي يقترب 2005ومنذ دخول إصالح الضريبة على القيمة المضافة حيز التنفيذ سنة 
، حيث ال يرتبط نمو المداخيل الجبائية بمردود 77تدريجيا من األنظمة الجبائية العصرية على الصعيد الدولي

فقد ساهمت هذه الضريبة بنحو . الضرائب المباشرة فحسب، وإنما بمردود الضريبة على القيمة المضافة أيضا
خالل الفترة    21,8%مقابل  2011-2005لمداخيل الجبائية خالل الفترة في تشكيل عائدات ا %26,3
 10,7%مساهمة بنسبة (وذلك بفضل التأثير المشترك للضريبة على القيمة المضافة الداخلية  ،2001-2004

والضريبة على القيمة المضافة عند االستيراد ) في الفترة األولى 9,6%مقابل  2011-2005في الفترة 
ويرجع هذا التحسن إلى األداء الجيد الستهالك األسر الذي عرف نموا بنسبة  .)12,1%مقابل  %15,6(

، وإلى االرتفاع الذي 2004و 2001بين سنتي  5,4%، مقابل 2011و 2005في المتوسط بين سنتي  %7,7
بين  8,4%مقابل  2011و 2005في المتوسط بين سنتي  11,8%عرفته وتيرة الواردات التي تزايدت بنسبة  

   . 2004و 2001سنتي 

 2001في المغرب تحسنا ملحوظا بين سنتي  78وقد عرف معدل نجاعة الضريبة على القيمة المضافة
ومن . نقاط كمتوسط سنوي 3نقطة، أو بقيمة  27، أي بزيادة بنحو 74,5%إلى 47,3% ، منتقال من 2010و

لموارد، بهدف تعويض النقص الحاصل جراء أجل تحسين نجاعة هذه الضريبة، يجب تعزيز دورها في تعبئة ا
  .ولتحقيق هذا الهدف، ينبغي تبسيط هذه الضريبة وتوسيع وعائها .التفكيك الجمركي

  تطور المعدل الظاهري للضريبة على القيمة المضافة :23 مبيان
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وقعات المالية : المصدر  دراسات و الت   حساب مديرية ال

                                                 
 االرتكاز بدل االقتصادي، لحيادها نظرا المضافة القيمة على الضريبة على االرتكاز إلى النامية الدول في االنتقالية الجبائية السياسات سعت 77

 .الضريبي وعائهما لضيق نظرا الشركات، على والضريبة الدخل على الضريبة على
 .العادي ومعدلها) سراأل استهالك من ضافةمال القيمة على الضريبة مداخيل نسبة( الضريبة لهذه الظاهر المعدل بين النسبة وهو 78
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  االستهالك على الداخلية الرسوم
إنجاز  وبلغ معدل. 2010مقارنة مع سنة  %3,4بنسبة  االستهالك على الداخلية الرسوم ارتفعت مداخيل

 مع مقارنة درهم مليار 1,1بزيادة  درهم، أي مليار 21,9حدود  في لتستقر ،%105توقعات هذه المداخيل 
. غوالتب النفطية على استهالك المواد الداخلية الضريبة باألساس إلى الجيد األداء هذا ويرجع. األولية التوقعات

، 2010مع سنة  مقارنة %5,2بنسبة  النفطية على استهالك المنتجات الداخلية الضريبة فقد ارتفعت مداخيل
 درهم، فيما استقرت مداخيل مليار 12,9إلى  مليون درهم لتصل 638بمبلغ  األولية متجاوزة التوقعات

 400 يقارب بما األولية التوقعات، متجاوزة 2010 في نفس مستوى سنة على استهالك التبغ الداخلية الضريبة
   .درهم مليار 7,5حوالي  درهم، لتبلغ مليون

من  في المتوسط 13,4%على االستهالك  الداخلية ت مداخيل الضريبةشكل، 2011-2005خالل الفترة و
من الناتج  وانتقلت حصتها، 2004-2001خالل الفترة  19,1%مقابل نسبة المداخيل الجبائية اإلجمالية، 

ستهالك اعلى  الداخلية الضريبة وفيما يخص مداخيل. على التوالي 3,4% إلى 2,8%خلي الخام من الدا
فيما انتقلت بين الفترتين،  %11,1إلى  %7,8من المداخيل الجبائية  فينتقلت حصتها فقد ا ،النفطية المنتجات

  .التواليعلى  6,7%إلى  %4,7ستهالك التبغ من اعلى  الداخلية الضريبة مداخيلحصة 

  الجمركية الرسوم مداخيل .3.1.1.1

، وهو مليار درهم 10,3، حيث بلغت 2010مع سنة مقارنة  %16الجمركية بنسبة  الرسوم تراجعت مداخيل
في التعليق وتكمن أسباب هذا التراجع . مليون درهم 940بحوالي  2011مبلغ يقل عن توقعات قانون المالية 

في مليون درهم، و 600نجم عنه نقص مالي بمقدار  والذيالمؤقت للرسم المطبق على استيراد القمح الطري، 
 750 ، والذي ترتب عنه هو اآلخر نقص مالي بحواليسنوات 5كثر من ألاستيراد السيارات المستعملة منع 

  .مليون درهم

، 2011-2005خالل الفترة من المداخيل الجبائية في المتوسط  %9,2مداخيل الرسوم الجمركية  وقد شكلت
في مساهمة هذه المداخيل إلى آثار تراجع ال عزى هذاوي .2004و 2001بين سنتي   14,2%نسبةمقابل 

  .المغرب مع عدة دول هارمتي أبال تبادل الحرالتفكيك الجمركي الناتج عن اتفاقيات ال

يجي لالقتصاد الوطني على محيطه الخارجي، إصالح على مستوى ومن جانب آخر، واكب االنفتاح التدر
هذا االختيار االستراتيجي، خصوصا  التعريفة الجمركية، وذلك بهدف تهيئ االقتصاد الوطني لمواجهة آثار

، نتج عن التفكيك الجمركي نقص مالي 2011وخالل سنة . لتعويض تراجع المداخيل الجمركية المترتبة عنه
. كمتوسط سنوي %25، أي بزيادة بنسبة 2001مليار درهم في سنة  1,2ار درهم مقابل ملي 11,4قدره 

إلى  19,2%اتفاقية التبادل الحر مع االتحاد األوروبي، بينما ترجع نسبة بمن هذا النقص  %69وترتبط نسبة 
  .اتفاقية أكادير

  كيك الجمركيتطور النقص المالي الناجم عن التف :24 مبيان
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ة: المصدر    ادارة الجمارك والضرائب غير المباشر

 والتنبر التسجيل رسوم .4.1.1.1

، 2011مليار درهم، تماشيا مع توقعات قانون المالية  10,6بر مبلغ إجمالي مداخيل رسوم التسجيل والت
وتعزى هذه الزيادة، على وجه الخصوص، إلى . 2010مقارنة مع سنة % 5,8مسجال بذلك زيادة بنسبة 
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الشركات غير المدرجة في بورصة الدار البيضاء، ابتداء من تطبيق رسوم التسجيل على معامالت بيع أسهم 
  .مليون درهم 500، حيث أثمر تطبيق هذه الرسوم حوالي 2010القانون المالي لسنة 

بر إيجابيا مع تطور النشاط االقتصادي في مجمله، وشكلت رسوم ارتبطت مداخيل رسوم التسجيل والتموقد 
وقد بلغ معامل مرونة هذه المداخيل . ت الحصة األولى من هذه المداخيلالتسجيل الضريبة السنوية على السيارا

وقد لعب . 2011-2000نقطة كمتوسط خالل الفترة  1,4بالنسبة للنشاط االقتصادي مستوى مهما، يقارب 
دورا أساسيا في تنامي مردودية هذه الرسوم،  القطاع العقاري، والذي تميز بدينامية خاصة خالل هذه الفترة،

إلى  2004-2001كمتوسط سنوي خالل الفترة  % 6,1ث انتقلت حصتها في إجمالي المداخيل الجبائية من حي
  .2011-2005خالل الفترة % 6,4

  الجبائية غير المداخيل .2.1.1

ويعزى هذا . مليون درهم 256بمبلغ  2011تجاوزت موارد االحتكار التوقعات األولية لقانون المالية لسنة 
 2,6فعات كل من شركة اتصاالت المغرب والمكتب الشريف للفوسفاط والتي بلغت الفائض باألساس إلى د

مليار درهم متوقعة من طرف قانون المالية، مما مكن  2مليار و 2,5مليار درهم على التوالي، مقابل  3مليار و
بالنسبة  أما. مليون درهم مقارنة مع التوقعات األولية 600من تعويض انخفاض مساهمة بنك المغرب بمبلغ 

مليار درهم مقارنة مع التوقعات األولية، وذلك  5,5، فقد تم تسجيل مبلغ إضافي بمقدار 79للمداخيل األخرى
مليار درهم ومداخيل إتاوة أنبوب الغاز التي بلغ معدل  4ارتباطا بمداخيل صناديق اإلعانات التي وصلت إلى 

% 20مليار درهم، وذلك نتيجة تفويت  5,3ومن جهتها، بلغت مداخيل الخوصصة حوالي %. 147إنجازها 
  .من رأسمال البنك الشعبي المركزي

نقطة من الناتج  0,5وقد عرفت المداخيل غير الجبائية، دون احتساب عائدات الخوصصة، تحسنا بنحو 
إلى  2004-2001من الناتج الداخلي الخام كمتوسط سنوي خالل الفترة % 1,9الداخلي الخام، منتقلة من نسبة 

نقطة من  1,6وفي المقابل، عرفت مداخيل الخوصصة انخفاضا بمقدار . 2011-2005برسم الفترة % 2,4
من الناتج الداخلي الخام على التوالي خالل هاتين % 0,4إلى % 2الناتج الداخلي الخام، حيث انتقلت من 

  .الفترتين

، مما أسهم 2011و 2001سنتي مليار درهم بين  53,2وقد جلبت مداخيل الخوصصة لخزينة الدولة حوالي 
 2005نقطة من الناتج الداخلي الخام بين سنتي  0,4في التقليص من عجز الميزانية بمقدار سنوي يصل إلى 

تخصيص  2010، حيث تم سنة هيكالموبالرغم من طبيعتها االستثنائية، تكتسى هذه المداخيل طابعا . 2011و
ثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية الذي أصبح يلعب دور جزء من هذه المداخيل لفائدة صندوق الحسن ال

  .رافعة لالستثمار الخاص

إضافة إلى ذلك، ولضمان استعمال أفضل للموارد الناتجة عن تفويت مساهمات الدولة، تم االستغناء عن هذه 
ليا لتمويل صندوق ، حيث تم توجيهها ك2011المداخيل االستثنائية في تمويل الميزانية، وذلك ابتداء من سنة 

   .الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية، والصندوق الوطني لدعم االستثمارات، وذلك بحصص متساوية

  االستثنائية التكاليف أهمية:  الدولة نفقات .2.1
النمو على المدى المتوسط وعلى التقليص من ساعدت الجهود المبذولة في إطار ترشيد النفقات على تعزيز 

نظرا السنوات األخيرة، غير أن التقليص من النفقات لم يرق إلى المستوى المطلوب خالل . الميزانيةعجز 
الجفاف وتكاليف الحوار آثار المتعلقة بالمقاصة ومكافحة تلك منها  صوصاية، وخئالتكاليف االستثناألهمية 

  .االجتماعي

  

  

                                                 
 الغاز أنبوب وإتاوة النفقات تخفيف ومداخيل عاناتاإل وصناديق الدولة أمالك مداخيل ذلك في بما المداخيل من مجموعة القسم هذا يتضمن  79

 .والتسبيقات التوظيفات على والفوائد
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  العادية النفقات .1.2.1

نهاية السنة المالية  عندمليار درهم  193,1 حواليدعم األسعار،  صندوق دون احتساب ،بلغت النفقات العادية
. نفقات المقاصةتفسر أساسا بتفاقم مليار درهم مقارنة مع توقعات القانون المالي،  29,8أي بزيادة  ،2011

  %.19,8 نموا بنسبةالنفقات  هذهعرفت ، ةضياممقارنة مع السنة الو

 بنسبةتجاوز حيث تم رصد غالف مالي ، 2011نفقات الدولة سنة  توجهعلى االستثنائية النفقات  حجموقد أثر 
 تعزى باألساس إلىبعض النفقات، فإن هذه الزيادة  تحكم فيوبالرغم من ال .توقعات قانون المالية 17,8%

  %).103(ونفقات االستثمار %) 103( جوراأل نفقاتو ،%302 التي وصل معدل إنجازها إلى نفقات المقاصة

كمتوسط  %9,7بنسبة  ارتفاعا 2011و 2005 سنتي النفقات العادية خالل الفترة الممتدة بين عرفتوقد 
تميزت هذه الفترة بأهمية النفقات االستثنائية، خصوصا  وقد. 2004و 2001بين سنتي % 6,2مقابل  ،سنوي

الصندوق ولة في الدنفقات المقاصة الخاصة بالمنتجات النفطية والمخصصات المتعلقة بمساهمات على مستوى 
  .الجفاف والحوار االجتماعيآثار ومكافحة  للتقاعد المتعلقة بالمغادرة الطوعية تكاليفالمغربي للتقاعد وال

حيث ة النفقات العادية، على ضوء هذه التطورات، تغيرات لصالح االستثمار ونفقات المقاصة، بنيوقد شهدت 
سنة  20,1%و 19,6%إلى  2001الي سنة على التو 4,4%و% 18,3ا من مزيادة في حصصه اعرفت

2011.  

  2011و 2001بين  نفقات الميزانيةبنية  تطور :25 مبيان

األجور
36,9%

خرى على    نفقات أ
السلع و الخدمات

15,8%
الدين

7,6%

المقاصة
20,1%

اإلستثمار
19,6%

2011

األجور
43,1%

خرى على    نفقات أ
السلع و الخدمات

17,4%

الدين
16,8%

المقاصة
4,4%

اإلستثمار
18,3%

2001

  
، مقارنة مع مستوى النفقات المداخيلمستوى  على بشكل أكبرالظرفية االقتصادية  نعكست ،على المدى القصير

في حين تتعلق النفقات أساسا بالمبالغ  ل،عليها المداخي زترتكالتي  القواعديؤثر النشاط االقتصادي على  حيث
، الظرفية الوطنية والدولية لتطوراتذلك، تبقى بعض النفقات حساسة  ومع. المبرمجة في إطار القانون المالي

  .كما هو الحال بالنسبة لنفقات المقاصة والتحويالت المتعلقة بمكافحة آثار الجفاف

هذه األخيرة والنمو االقتصادي الممكن، حيث يتم الفرق بين نمو باحتساب النفقات  في تحكمال جهودمقاربة متتم 
بصفة أبطأ من النمو  العموميةة عندما تنمو النفقات يمموالمالية الع على مستوىتحسن بنيوي  تسجيل

الداخلي من  ، أعطيت األولوية للطلب2011-2001 بالنسبة للمغرب، وخالل الفترةف. قتصادي الممكناال
إلى  ، في المتوسط، مما أدى ،خالل تعزيز االستثمار ودعم السلع األساسية والمنتجات النفطية ورفع األجور

عالوة . النفقاتالتحكم في حد من  الشيء الذيمكن، تزايد النفقات بوتيرة أكبر من وتيرة النمو االقتصادي الم
يهدد استدامة المالية من شأنه أن االنكماش االقتصادي  في حالة نيةعلى ذلك، فإن خطر تدهور رصيد الميزا

  .مقارنة مع النمو االقتصادي الممكن وفعالية النفقات الموازنة بين التوازن المالي يحتم مماة، يمموالع
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  والخدمات السلع نفقات .2.2.1

رهم، بلغت مليار د 13,2والذي بلغت تكلفته  2011سنة لعلى الرغم من تأثير تدابير الحوار االجتماعي 
 2,5 بحوالي 2011توقعات قانون المالية  قل عن، وهو مبلغ يمليار درهم 126,5نفقات السلع والخدمات 

  .مليار درهم

مقارنة مع قانون  مليار درهم 2,5 بمبلغمليار درهم، زيادة  88,6 األجور، التي ناهزتت نفقات عرفوقد 
 ال تقل عن قرارات الحوار االجتماعي التي أدت إلى زيادةإلى تأثير باألساس  يعزى هذا التجاوزو. المالية
مليار درهم في  4,6، مما نجم عنه زيادة 2011درهم في أجور موظفي الدولة، اعتبارا من شهر ماي  600

 ،مليار درهم 79,1 جور الممنوحة من طرف المركز الوطني للمعالجات حوالياأل توقد بلغ. نفقات األجور
الزيادة في كتلة األجور الهيكلية  نتيجة ،2010سنة مقارنة بالمستوى المسجل % 11,3 ةة ارتفاعا بنسبمسجل

أما بالنسبة لنفقات السلع والخدمات . على التوالي% 12,4و% 11,2بنسب  والمستحقات المؤجلة من األجور
ن المالي لسنة مليار درهم مقارنة مع القانو 5,1قدره ما مليار درهم، أي بتوفير  37,9األخرى، فقد بلغت 

مليار  23حيث بلغت ، %11,7ساس إلى تراجع نفقات المعدات بنسبة باألتحقيق هذا التوفير  عودوي. 2011
  .متوقعة في إطار قانون الماليةالمليار درهم  26,1درهم مقابل 

شهدت و. 2011و 2005من نفقات السلع والخدمات خالل الفترة الممتدة بين  %65,1وشكلت نفقات األجور
 إلىفي بداية العقد األخير % 11 ، منتقلة منتصاعديا منحىنسبة إلى الناتج الداخلي الخام، هذه النفقات، 

تمثلت خصوصا في عدم  ، والتيمبذولةالمجهودات ال تم عكس هذا المنحى بفضلوقد . 2005سنة % 11,7
ساللم الدنيا، وفي تسارع التقاعد والمغادرة الطوعية، وحذف التوظيف في ال الناتجة عنتعويض المناصب 

. 2011من الناتج الداخلي الخام عند نهاية % 11النمو االقتصادي الوطني، مما أدى إلى تحقيق نسبة  وتيرة
وقد تم تحقيق هذه النتيجة في سياق اتسم بالزيادة في األجور وبالترقية االستثنائية، تطبيقا لمقتضيات الحوار 

  .االجتماعي

في المتوسط خالل الفترة % 6لموظفي الدولة تطورا بنسبة  الخامالسنوي اإلجمالي  متوسط الراتبوقد عرف 
باعتبار معدل و%). 2,4(+الحد األدنى لألجور  وتيرة نموأعلى من وتيرة نمو مسجال بذلك ، 2005-2011

 بنسبة، فإن القدرة الشرائية لألجور عرفت تزايدا سنويا خالل نفس الفترةكمتوسط % 2,1التضخم الذي بلغ 
3,9.%  

 كمتوسط سنوي خالل الفترة% 5,6نفقات السلع والخدمات األخرى  بلغتونسبة إلى الناتج الداخلي الخام، 
خالل العقد  مهماوقد عرفت هذه النفقات تطورا . 2004-2001 خالل الفترة% 4,7مقابل  2005-2011

  .نتيجة تصفية متأخرات الدولة تجاه الصندوق المغربي للتقاعد وتأثير عملية المغادرة الطوعية للتقاعد خير،األ

  الدين فوائد .3.2.1

من % 9,4نسبة ، وهو ما يعادل 2011مليار درهم سنة  18,2لتصل إلى %  3,8ت فوائد الدين بنسبة ارتفع
تسديد ل نتيجة ،%30,4لدين الخارجي بنسبة ارتفاع تحمالت فوائد اب ويفسر هذا التطور. النفقات العادية

على مستوى  2010في أكتوبر  القرض الذي حصل عليه المغربفوائد لمليون درهم كدفعة أولى  503,8
  .مليار أورو 1السوق المالية الدولية والذي بلغت قيمته 

ج الداخلي الخام سنة من النات% 2,3 ، حيث شكلتوقد عرفت فوائد الدين انخفاضا ملموسا خالل العقد األخير
الدين ت فوائد وقد بلغ. الدين الداخلي والخارجينتيجة انخفاض فوائد ، 2001سنة % 4,4مقابل  2011

وجاءت هذه التطورات . 2011سنة % 0,4مقابل  2001الناتج الداخلي الخام سنة  من %1,4 الخارجي
وكذا نتيجة  ،الفائدة في السوق العالمية أسعارو الدين حجمالذي عرفه  تواصلاإليجابية نتيجة االنخفاض الم
تنازليا نسبة إلى الناتج الداخلي  منحىفوائد الدين الداخلي  ومن جهتها، سلكت. سياسة التدبير النشيط للدين

معدل الفائدة  وقد انخفض. 2001سنة % 3مقابل  2011سنة % 1,9 فيلتستقر  خيرةالخام خالل السنوات األ
 2011عند نهاية % 4,6نسبة  إلىانتقل  حيثبشكل ملموس خالل العقد الماضي،  80لدين الداخليل الظاهر

                                                 
 .الفارطة للسنة الداخلي الدين حجمو الداخلي الدين فوائد بحاصل المعدل هذايقدر 80
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التمويل في  ةفلانخفاض كإلى هذا االنخفاض أساسا  يعزىو. 2001سنة % 7,3و 2010سنة % 5,2 مقابل
  . سوق سندات الخزينة

   المقاصة لنفقات استثنائي ارتفاع .4.2.1

مليار  48,8 حواليلمقاصة ا ت تكاليفغلبلمنتجات النفطية، وخصوصا ا المواد األولية،ارتفاع أسعار ب ارتباطا
مليار درهم متوقعة في قانون  17مقابل ، 2010مقارنة مع سنة  %79,6درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 

  .2011المالية 

دم نظرا لع ،حساسة تجاه الصدمات الخارجيةجد وال تزال تكاليف المقاصة تثقل كاهل ميزانية الدولة، وتبقى 
وقد ارتفعت هذه النفقات تدريجيا، بعد أن تأرجحت . المنتجات النفطية المقايسة بالنسبة ألسعارتطبيق نظام 

. بفعل الزيادات المتتالية في أسعار النفط بالسوق العالمية ، وذلكمليار درهم في نهاية عقد التسعينات 3حول 
ويؤثر . 2011دوالر سنة  111متوسط  إلىات دوالر خالل التسعين 18فقد انتقل سعر البرميل من متوسط 

فقد ارتفعت حصتها في ميزانية . عبء المقاصة الذي تتحمله ميزانية الدولة بشكل كبير في بنية هذه األخيرة
، مع تسجيل حصة 2011و 2005ما بين % 11,4إلى  2004-2001خالل الفترة % 3,4الدولة من 

% 3,1و 2011من الناتج الداخلي الخام سنة % 6وقد شكلت هذه النفقات ما يناهز . 2011سنة % 20,1
  . 2004و 2001 سنتي بين% 0,9مقابل  2011-2005فترة الخالل 

. نظام المقاصة الحالي معوقاتأهم  استفادة جميع فئات المجتمع من هذا الدعم تعد منتجدر اإلشارة إلى أن و
الناجمة عن ارتفاع ن حدة الضغوطات إلى دراسة السياسات التي من شأنها التخفيف م وضعيةوتدعو هذه ال

الموارد الطاقية وخفض الطلب ووضع آلية للتأمين ضد  سياسات تنويععبر تفعيل أسعار المواد األولية، 
من أجل من جهة أخرى، ينبغي مواصلة إصالح النظام الراهن للمقاصة و. أسعار المواد الطاقية اتمخاطر تقلب

على التوازنات الماكرواقتصادية المنصوص  قصد المحافظةكلفة المقاصة وتحكم أكبر في ت تحقيق فعالية أكثر
  .الستهدافمالئمة لآلية  إرساءوذلك عبر  ،عليها في إطار الدستور الجديد

  االستثمار نفقات تعزيز .5.2.1

الصندوق  اتعتمادا، بما في ذلك 2011مليار درهم سنة  49,9نفقات استثمار ميزانية الدولة  إجماليبلغ 
هذا الصندوق إلى  دون احتساب نفقاتنجاز توقعات هذه النفقات إوقد وصل معدل  .يلطرقالخصوص ا

من الناتج % 5,9وقد شكلت هذه النفقات  .مليار درهم 1,18، حيث فاقت التوقعات األولية بمبلغ 103,8%
مية أكثر أهحجم االستثمار  يصبحعالوة على ذلك، . 2010سنة % 5,8مقابل  2011الداخلي الخام سنة 

مليار درهم  167,3 حيث يصل إلىت العامة، آوالمنش مؤسساتوكذا ال ،باحتساب استثمار الجماعات المحلية
  .2011لسنة المالية برسم ا

%  4,1وقد عرفت نفقات استثمار ميزانية الدولة تحسنا ملموسا نسبة إلى الناتج الداخلي الخام، إذ انتقلت من 
ويرجع ذلك إلى السياسة المعتمدة  .2011و 2008 سنتي بين %5,7إلى  2007و 2001سنتي  بينكمتوسط 

 رافعةعبر دعم اإلستراتيجيات القطاعية والمشاريع الكبرى التي تعد  ،من طرف الحكومة لتعزيز االستثمار
  .للنمو االقتصادي ةسيأسا

   نيةالميزا في عجز تسجيل من الرغم على للخزينة المباشر الدين ضبط .6.2.1

 9,1قدر ب  عادي موجبمليار درهم مقابل رصيد  4,9 مبلغسلبيا بعاديا رصيدا  2011سجلت ميزانية 
مليار  10,3 حوالي رصيد العاديبلغ عجز ال دون احتساب مداخيل الخوصصة،و. 2010نة مليار درهم س

من % 6,2 أو ما يعادل، مليار درهم 50,1 بحوالي يةميزانفي العجزا  ية،مموسجلت المالية الع وقد. درهم
أو ما يعادل مليار درهم  35,8بعد تحقيق عجز في قانون المالية، متوقعة ال% 3,5مقابل  الناتج الداخلي الخام

 55,4ودون احتساب مداخيل الخوصصة، بلغ عجز الميزانية  .2010سنة من الناتج الداخلي الخام  4,7%
  .الداخلي الخاممن الناتج % 6,9مليار درهم، أي ما يعادل  

ت بلغ، 2011مليار درهم عند نهاية دجنبر  9,9 رتفاع حجم متأخرات أداء الخزينة بحواليوبالنظر إلى ا
ت عبأوقد . السنة الماضية خاللمليار  28,9مقابل  ،مليار درهم 40,3 حوالي خزينةاالحتياجات التمويلية لل
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تدفقا  الخارجي عرف التمويلأن  ، علماذا الخصاصهمليار درهم في السوق الداخلية لتلبية  33,2الخزينة 
  .مليار درهم 7,1 بمبلغ موجبايا صافيا مال

 تكاليفهاعجز الميزانية، تبقى مديونية الخزينة محصورة في مستويات مقبولة مع ضبط  تفاقموبالرغم من 
من الناتج الداخلي % 53,7وقد بلغت المديونية المباشرة للخزينة . وتعرض أقل للمخاطر المرتبطة بالدين

 3,2 ـالمديونية الداخلية ب معدل ، حيث تزايد2010نقطة مقارنة مع سنة  3,4ب مسجلة بذلك ارتفاعا  ،الخام
، نقطة 0,3المديونية الخارجية ب حجم ، و2011سنة % 41,3إلى  2010سنة % 38,2من  منتقال، نقطة
  . 2011سنة % 12,4 في حدود تقرليس

معدل  يفوق  وهو معدل، 2011خالل سنة % 5بنسبة اإلسمي ه الناتج الداخلي الخام وفي ظل النمو الذي عرف
يكون من الناتج الداخلي الخام، % 0,2 بنسبةيا ولعجزا أفإن نقطة،  0,3ة ب ينمديونية الخزل الفائدة الظاهر

من % 4كافيا الستقرار معدل المديونية في مستوى السنة الماضية، في حين أن العجز األولي المسجل فعليا بلغ 
في مستوى السنة الماضية  مستقرايقدر عجز الميزانية الذي يبقي معدل المديونية  وعليه،. الناتج الداخلي الخام

  .عن العجز المسجل فعليا نقطة 3,8ب  من الناتج الداخلي الخام، وهي نسبة تقل %2,4بنسبة 

  المتوسط المدى على والجبائية المالية السياسات .2
، وذلك نتيجة تفعيل العديد من اإلصالحات على مستوى السياسات الميزاناتية والجبائيةبالعقد األخير  تميز

ير النفقات العمومية، الميزاناتي والتي من شأنها تحسين أداء وفعالية تدب سلسلالنظر في الم لضرورة إعادة
إدراج إصالح السياسة  ةضرورو من جهة، وتقليص التكاليف اإلجمالية وتبسيط اإلجراءات المتعلقة بالنفقات

  . أخرى جهةمن  لجعله أكثر فعالية هترشيد النظام الجبائي وعصرنت توجه يرومالجبائية في 

   الجبائية السياسة  .1.2
. حديثط ومبس، تحفيزيبناء نظام جبائي بهدف  ،دة تدابير جبائيةع قوانين المالية للسنوات األخيرةتبنت 

تخفيض العبء الجبائي  في ،أكثر إنصافا وفعالية من الناحية االقتصادية وتتجلى اإلرادة القوية لجعل هذا النظام
 والضريبة على القيمة المضافة 2004سنة اإلصالح رسوم التسجيل هم هذا  حيث ،وتوسيع الوعاء الضريبي

  .2008سنة والضريبة على الشركات  2009و 2007سنتي والضريبة على الدخل  2005سنة 

عصرنة في مواصلة سياسة تخفيض العبء الضريبي، نخص بالذكر منها من العوامل وقد ساهمت مجموعة 
وكذلك  ،والسلوك الجيد للمقاوالت ،وتعزيز المراقبة ،ر في الوعاء الضريبييكبالتحكم الو ضريبيةاإلدارة ال

إصالح النظام الجبائي  حولوطنية المناظرة العقد ن، ستوفي نفس السياق. مة مع األنظمة الجبائية الدوليةءالمال
وذلك من أجل دراسة كافة الجوانب المتعلقة بالنظام الجبائي الحالي وتحديد اآلليات الممكنة  ،2013خالل سنة 

   .لتحسينه والنهوض به

   الجبائي مالنظا وتحديث توحيد تدابير .1.1.2

أهمها خالل السنوات األخيرة، عدة إصالحات اعتماد  ، تمالنظام الجبائي المغربي وحيدتبسيط وت في إطار
 وحيدتو ية لتكون في خدمة الملزمين،بيدارة الضراإلوعصرنة  81المحليةللجماعات ي ئجباالنظام الإصالح 

لنصوص القانونية لالنصوص الضريبية  مالءمةو ،بائالضرالمتعلقة باألداء المتأخر لمختلف  جزاءاتال
مدونة عامة للضرائب، تضم كافة النصوص وإصدار  التسجيل، رسومنسب وتخفيض عدد  ،المتعلقة بالمقاوالت
   .الجبائية المعمول بها

 ،والنسب المطبقة شطرالرسوم ومراجعة األنسب تخفيض عدد الجديد للجباية المحلية مناسبة ل وقد كان القانون
الرسوم بين الجماعات المحلية واإلدارة  داخيل هذهمتوزيع وسائل التحصيل والمراقبة ومراجعة  عزيزوت

 بر االنترنيتعإمكانية تسجيل العقود إقرار بعصرنة النظام الجبائي  تواصلتباإلضافة إلى ذلك، . المركزية
  . عند المراقبة هميروم تعزيز الضمانات لديللملزمين ميثاق  ووضع

                                                 
 .2008 يناير فاتح من ابتداء القانون هذا تفعيل تم  81
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   والمتوسطة الصغرى للمقاوالت التمويلية القدرة يزعزت .2.1.2

ذ عدة تدابير، عالوة على اإلصالح الضريبي التعزيز القدرة التمويلية للمقاوالت الصغرى والمتوسطة، تم اتخ
الذي دخل حيز التنفيذ منذ عدة سنوات، خصوصا على مستوى الضريبة على الشركات، حيث تستفيد هذه 

 2009، والتي قامت بالزيادة في رأسمالها، ما بين فاتح  يناير 2009يناير  1بتاريخ المقاوالت المتواجدة 
كذلك و. من قيمة هذه الزيادات% 20، من تخفيض في الضريبة على الشركات بنسبة 2010دجنبر  31و

لرسم درهم عوض ا 1.000من تطبيق رسم قار بقيمة هذه المقاوالت تستفيد إذ رسوم التسجيل، ل الشأن بالنسبة
  .المال وذلك فيما يخص العقود المتعلقة بالزيادة في رأس ،%1التناسبي المتمثل في 

دون  المخاطرة رأسمالمؤسسات التوظيف في  من إعفاء 2011ومن جهة أخرى، مكن قانون المالية لسنة 
االنتقال  ليةوتبسيط عملية تمويوتعزيز قاعدتها ال الصغرى والمتوسطة المقاوالت تمويل، وذلك لتشجيع شروط

القروض الصغرى إلى جمعيات  بهاالعمليات التي تقوم وتمديد مدة إعفاء  ،إلى شركاتمن مقاوالت فردية 
 رقم معامالت لشركات التي تحققفائدة ال% 15نسبة  إلىالضريبة على الشركات  سعروتخفيض ، 2012نهاية 

للمقاوالت  صالح الجبائياإلأيضا  ندرجي كما. الضريبة دون احتسابماليين درهم  3ساوي يأقل من أو 
  .المنظمالقطاع غير المهيكل في النسيج االقتصادي العاملين بتشجيع إدماج في إطار  الصغرى والمتوسطة،

  االستثمار تشجيع تدابير .3.1.2

أجل إضافي لالستفادة من اإلعفاء من الضريبة منح تم اتخاذ عدة تدابير من أجل تشجيع االستثمار، من أهمها 
تحمل التكاليف شهرا لصالح الشركات الجديدة لتسهيل  36شهرا و 24باإلضافة إلى أجل  ،القيمة المضافة على

مخطط عن  الناتجةألرباح بالنسبة لالضريبة على الدخل من عفاء اإلباإلضافة إلى ذلك، تم . األولى عند إنشائها
ألف  300فير للتعليم بسقف ال يتعدى مخطط التوعن و ،ألف درهم 400ال يتعدى مالي سكن بسقف لالتوفير ل
كما تم تخفيض نسبة الضريبة على . ألف درهم 600بسقف ال يتعدى  سهممخطط التوفير لألعن درهم و

  .، بالنسبة ألرباح الرساميل المنقولة ذات مصدر أجنبي%15إلى % 30الدخل، من 

تحقق رقم  التيوالمتوسطة  رىالجبائية لصالح المقاوالت الصغ متيازاتومن جهة أخرى، تم تمديد اإل
الزيادة في في  شرعالضريبة على القيمة المضافة، والتي ت دون احتسابمليون درهم،  50ال يتعدى معامالت 
  ).2012و 2011(لمدة سنتين  ها، وذلكرأسمال

   اجتماعي طابع ذات تدابير .4.1.2

 تم تبنيها خالل السنوات األخيرة،التي و ،إلى دعم القطاعات االجتماعيةتي تهدف التدابير الجبائية ال همت
الضريبة على على مستوى (المنعشين العقاريين  إعادة العمل باألحكام المتعلقة باالمتيازات الجبائية لصالح

مساكن العلى عمليات بناء  )الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل
وخاصة  ،كينالالمومن أجل تشجيع . غرفة 50الغرف المشترط بناؤها إلى مع تقليص عدد جامعية واألحياء ال

بالنسبة  %3إلى % 6، فقد تم تخفيض رسوم التسجيل من الملكيةعلى رسوم  للحصول ن الصغاريالفالح
  ".الملكية أو استمرار الملك"لرسوم العقار المعدة من طرف العدول والتي تسمى 

لفائدة  2012اإلعفاء من الضريبة على الدخل إلى نهاية  2011الية لسنة باإلضافة إلى ذلك، مدد قانون الم
الذين تم المتخرجين من سلك التعليم العالي أو التكوين المهني و ينتدربملالممنوحة لالتعويضات الشهرية 

  . درهم 6.000، وذلك في حدود القطاع الخاصتوظيفهم في 

الضريبة على القيمة  على مستوى 2012عفاء إلى نهاية تدابير أخرى تهدف إلى تمديد اإل اذاتخكما تم 
وتمديد مدة صالحية  منحبر لعمليات مرسوم التوعلى مستوى المضافة لفائدة جمعيات القروض الصغرى 

  .فر لفائدة أطفال الجالية المقيمة بالخارج دون سن الثامنة عشرسجوازات ال

   الجمركية سياسةال .2.2
هم وموازاة مع ذلك، . السنوات األخيرة خاللأبرم المغرب عدة اتفاقيات للتبادل الحر مع مجموعة من الدول 

التي من شأنها تحسين  ،إنعاش الصادرات وتبسيط المساطر الجمركية باألساسإصالح الجباية الجمركية 



 العمومية المالية:  الثالث الجزء

85 
 

األنظمة اسة الجمركية تحسين الرئيسية للسيجراءات قد همت اإلو. ظروف وتكلفة مرور السلع عبر الجمارك
السلع في مرور وتقليص مدة  ،وتصنيف الشركات فضاءات عمليات التعشير إحداثاالقتصادية بالجمارك و

شراكات مع عالم  إبرامومساطر عبر توظيف التكنولوجيات الحديثة، وتبسيط الوإنشاء منصات للتموين  ،الميناء
  . وعقلنة المراقبةعزيز وكذا ت ،يةنقانواآللية التشريعية وال أهيلوت ،األعمال

، وذلك استهالك بعض الزيوت ومواد التشحيمالرسم الداخلي على ومن ناحية أخرى، تم اتخاذ تدابير تخص 
استهالك  سعر الرسم الداخلي علىتعديال في  2012باإلضافة إلى ذلك، عرفت سنة . في إطار المالءمة
نسبة المطبقة على ال توحيدو الكحولية، جعةال المطبقة علىنسبة لاالرفع من في اتجاه  ،المشروبات الكحولية

  .وما شابههنسبة المطبقة على الكحول اإليثيلي المن رفع وال ،الخمور

لرسم المطبق على كحد أدنى ل% 2,5نسبة  اإلبقاء علىعدة إجراءات من بينها اتخاذ باإلضافة إلى ذلك، تم 
العمل كما تم تمديد . يجمركاتفاقيات التبادل الحر ونظام اإلعفاء الالواردات في إطار االستيراد باستثناء 

، لفائدة العجول المعدة للتسمين والتجهيزات والمعدات المستخدمة في 2012، وذلك إلى نهاية %2,5 بتعريفة
ي من إعفاء المواد الغذائية المستخدمة في النظام الغذائي الخالإضافة إلى ذلك، تم  .مجال الطاقة المتجددة

  %. 49تعريفة االستيراد بدل تطبيق الرسم المطبق على الغلوتين من 

   الميزاناتية السياسة .3.2
، ضمن 2002ودخل حيز التنفيذ منذ سنة  2001، الذي أطلق سنة اإلصالح الميزاناتي في المغربيندرج 

وارد، عبر تدبير الم عصرنة نظامإلى  هذا اإلصالح باألساسويهدف  .برنامج شامل لتحديث اإلدارة العمومية
، والبحث عن األداء الجيد للنفقات في أولى اهتمامات السياسات العموميةوضع المسيرين والمواطنين 

وتوظيفها موارد الإعادة توزيع دور كما تم التركيز في هذا اإلصالح على فعالية تدخل الدولة وتقوية . العمومية
  .ةالمستفيدالفئات العمومية على  اتاسلضمان جودة الخدمات العمومية وتحسين أثر السي

المدى النفقات على الميزاناتية الجديدة المرتكزة على النتائج وبرمجة  قاربةإلصالح الميزاناتي تعميم الما يهمو
وإصالح  النفقات العمومية والتدقيق في أدائها،الموارد البشرية وإصالح نظم مراقبة  دبيرت إصالحو، المتوسط

سلطة البرلمان  عززالدستور الجديد الذي يتنزيل في إطار  هذا األخيرويندرج  .ي لقانون الماليةالقانون التنظيم
االستخدام السليم للمداخيل باإلضافة إلى وكذا فعالية ونجاعة النفقات العمومية  ،وتقييم السياسات العمومية

لدولة الذي يرتكز اإلصالح الجديد ل معمشروع إصالح القانون التنظيمي لقانون المالية  ويتزامن .العمومية
  .على الجهوية المتقدمة

إلحداث و ،أداء التدبير العموميلتحسين إلعطاء دفعة جديدة لتحديث الدولة و هذا مناسبةويعد مشروع القانون  
وتطوير نظام  في اتجاه الرفع من الفعالية والمسؤولية لدى المسيرين،مة الميزاناتية ونظمفي ال عميقتغيير 

مقاربة  عوض تخدم التنمية ورفاهية المواطنين تدبيريةمقاربة ترتكز على ثقافة انطالقا من ة يممولمالية العا
   .تقتصر على المنطق القانوني والمحاسباتي

وهي تعزيز أداء التدبير  ،ستراتيجية إلصالح القانون التنظيمي لقانون الماليةإ محاور ةد أربعيحدتم توقد 
تدابير تهم تكييف  باإلضافة إلى وضعة، وتعزيز سلطة البرلمان يمموفافية المالية العالعمومي، وتعميق ش
الدينامية الجديدة للجهوية والمساهمة في تعزيز الالمركزية اإلدارية من خالل منح  مواكبةاألنظمة الميزاناتية ل

  .لترابيوى اعلى المست التالتدخ ئيةتقااليز عزن المحليين وتيريللمس صالحياتالمزيد من ال

  واالجتماعي االقتصادي للنشاط العمومي دعمال .3
و . حظي الدعم العمومي للنشاط االقتصادي على الصعيد الدولي باهتمام متزايد من لدن مجموعة من الدول

مختلف الدول كالواليات المتحدة وألمانيا وكندا والدول  فيالمتبعة، في هذا المجال،  لياتيدل تنوع اآل
وابتداء من . االسكندينافية واليابان، على أهمية آليات الدعم كأداة إستراتيجية للرفع من القدرة التنافسية لالقتصاد

الرفع منتصف التسعينات، سعت العديد من الدول األوروبية ودول أمريكا الشمالية إلى تحديد أولويات الدعم و
مجموعة من  معلدا اطرح هذيوفي نفس الوقت، . من فعالية أنماط الحكامة وإرساء ثقافة التتبع والتقييم

  . منه وكذا شروط استفادة القطاعات والمقاوالت هوفعاليت هالتساؤالت حول طبيعت
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ر االقتصادي على المستوى الوطني، لعبت مختلف وسائل الدعم الممنوحة دورا أساسيا في تحقيق االستقراو
فعلى المستوى الجبائي، تضمن النظام الضريبي نفقات جبائية، على شكل . مكونات االقتصاد الوطني تحفيزو

إعفاءات كلية أو جزئية وتخفيضات ضريبية وإسقاطات من القاعدة الضريبية إلى جانب أسعار تفضيلية، بهدف 
تها التنافسية، والحد من العجز االجتماعي وخلق تشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز قدر

وعلى مستوى السياسة الميزاناتية، تمحورت الجهود حول تحفيز اإلنتاج والطلب، . مناصب الشغل ودعم الطلب
وال سيما من خالل تنفيذ البرامج العمومية وتعزيز اإلعانات الميزاناتية الممنوحة لبعض القطاعات في إطار 

باإلضافة إلى الدعم العقاري من خالل تعبئة الملك الخاص للدولة لصالح القطاعات هذا . عقود برامج
  .االقتصادية

في إطار السياسات الجبائية والميزاناتية الهادفة إلى ترشيد أمثل لتوظيف الموارد والبحث عن المزيد من و
في هذا المجال للسلطتين مزيدا من التوضيحات  يالعموم لدعمالفعالية والمساءلة، يخول تحليل وتقييم ا

المباشر وغير المباشر في السياق العام  يالعموم لدعمومن أجل وضع ا. التشريعية والتنفيذية وللرأي العام
حسب القطاعات من حيث النفقات الجبائية، والدعم المباشر للميزانية والدعم  للسياسة االقتصادية، سيتم تحليله

  .العقاري

  للدولة المباشر روغي المباشر المالي الدعم .1.3

  الجبائية النفقات
مليار درهم سنة  15,5مقابل  2011مليار درهم سنة  32,1بمبلغ  82يقدر المبلغ اإلجمالي للنفقات الجبائية

  .2005سنة  %2,9مقابل  2011من الناتج الداخلي الخام سنة % 4وشكلت هذه النفقات . 2005

سنة % 10,8، مقابل 2011الضريبية سنة  لمداخيلامن إجمالي % 13,8وبلغت النفقات الجبائية حوالي 
وعلى الرغم من انخفاضها خالل السنوات األخيرة، فإن حصة هذه النفقات على مستوى الضريبة على . 2005

% 53,7مقابل  2011من إجمالي النفقات الجبائية سنة % 41,3 ناهزالقيمة المضافة تحتل المرتبة األولى بما ي
  .2005سنة 

  نسبة النفقات الجبائية من المداخيل الجبائية :26 مبيان
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فقد حظي . لدعماالقتصادية تستفيد من هذا اويبين التوزيع القطاعي للنفقات الجبائية أن العديد من األنشطة 

طاع ويأتي الق. 2011-2005خالل الفترة  لدعما افي المتوسط من مجموع هذ% 16,7القطاع العقاري بنحو
% 8,7، متبوعا بقطاع الصناعات الغذائية بحصة %12,2الفالحي والصيد البحري في المرتبة الثانية بحصة 

وبالنسبة للتحفيزات الضريبية التي تستفيد منها جميع القطاعات على حد سواء، فقد %. 7وقطاع الطاقة بحصة 
  .في المتوسط من النفقات الجبائية خالل نفس الفترة% 12شكلت 

                                                 
 .2005 سنة 337مقابل  2011سنة  ضريبي استثناء 399 جرد، تم الجبائية النفقات عن الناتجة التكلفة لتقييم  82
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ير درهم سنة يمال 3سياق تعزيز القدرة التنافسية للشركات، منحت الدولة، من خالل النفقات الجبائية،  وفي
 5,1أما القطاعات االجتماعية، فقد استفادت بدورها من قرابة . 2005مليون درهم سنة  644مقابل  2011

ير درهم، والصحة بمبلغ يمال 3، موزعة بين الضمان واالحتياط االجتماعي بنحو 2011مليار درهم سنة 
  .مليون درهم 54درهم والتعليم بما يقرب من ي مليار

  المباشرة الميزاناتية اإلعانات
في شكل إعانات مباشرة لتعزيز األنشطة االقتصادية  اكبير امالي االحكومة في السنوات األخيرة جهد تبذل

  .وخلق فرص الشغل والمساهمة في إعادة هيكلة بعض الشركات ودعم المخططات القطاعية

خلق صناديق في  تتمثل على وجه الخصوصهذه اإلعانات، تم وضع تدابير مؤسساتية  نجاعة ومن أجل تتبع
ات أو البعض منها كالقطاع الصناعي والفالحي والسياحي ، تستفيد منها كل القطاعمجالخاصة في هذا ال

ويتعلق األمر على الخصوص بصندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية وصندوق دعم . والعقاري
األسعار وصندوق التنمية الفالحية، وصناديق التأهيل، وصندوق الدعم المفتوح لدى الوكالة الوطنية لتشجيع 

  .المتوسطة ولدى المكتب الوطني للصيدو لصغرىالمقاوالت ا

، فإن المبلغ اإلجمالي 2007-2004لفترة خالل اواستنادا إلى المعطيات المتعلقة باإلعانات المباشرة للدولة 
مليار درهم سنة  13,5مقابل  2007مليار درهم سنة  20,2بعض القطاعات بلغ حوالي  الذي استفادت منه

ومنذ ذلك الحين، وبفضل . سط من إجمالي النفقات الميزاناتية خالل نفس الفترةفي المتو% 12,7، أي 2004
السياسات القطاعية واإلجراءات المتخذة، وال سيما في سياق لجنة اليقظة اإلستراتيجية للتصدي لتداعيات 

  .األزمة على القطاعات المهددة، وصلت هذه المساعدات الميزاناتية مستويات غير مسبوقة

  نسبة اإلعانات المباشرة من النفقات العمومية :27 مبيان
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  المباشر وغير المباشر الدعمين من استفادت التي قطاعاتال أهم
ويتعلق األمر على وجه الخصوص . النفقات الجبائيةكذا من و لدعم المباشرمن ا قطاعاتاستفادت بعض ال

مليار درهم سنة  4,1مقابل   2007درهم كدعم عمومي مباشر سنة  يمليار منبقطاع السكن الذي استفاد 
كما . تنمية السكن االجتماعي ودعم ولوج األسر إلى السكن علىترتكز األهداف المسطرة لهذا الدعم و .2004

-2005من إجمالي النفقات الجبائية، في المتوسط، خالل الفترة % 16,7استفاد القطاع العقاري بما يقرب من 
2011 .  

مليون درهم سنة  558مقابل  2007مليار درهم سنة  1,1ومن جهته، حظي القطاع الفالحي بدعم مالي قدره 
كمساهمة عمومية لتمويل شراء المعدات الفالحية لتعزيز اإلنتاج الزراعي، وتنويع أسواق التصدير  2004

. اعين العام والخاص في مجال الريللمنتجات الزراعية وبرنامج التأمين ضد آثار الجفاف والشراكة بين القط
من إجمالي النفقات % 12,2، استفاد قطاع الفالحة والصيد البحري بما قدره 2011-2005وخالل الفترة 

  .   الجبائية
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  للدولة العقاري الدعم .2.3

، الدنادينامية االقتصادية التي تعرفها بالعقاري لمواكبة ال الرصيدتوفير  الرامية إلىفي إطار مجهودات الدولة 
لتطوير  %67,4، منها 2011-2002هكتار من الملك الخاص للدولة خالل العشرية  141.271تمت تعبئة 

مختلف  همتمشروع  908لدعم  %32,6الشراكة في القطاع الفالحي وذلك في إطار التأجير الطويل األمد و
مليار  170 قد تصل إلىت نجاز استثماراإمكن هذا المجهود من سيوحسب التقديرات، . القطاعات المنتجة

  .منصب شغل 178.000خلق من درهم و

وتبقى . هكتار خالل نفس الفترة 22.676الملك الخاص للدولة مساحة إجمالية تقدر ب  بيعوقد همت عمليات 
، يليها مجال السكن من هذا الدعم %62,9 نحومساهمة الدولة ذات أهمية في مشاريع االستثمار بحصة تقدر ب

  . %1,1التجهيز بحصة ال تتجاوز قطاع و %35,9بحصة 

   الفالحي المجال في الشراكة لتطوير العقاري الدعم
في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومن أجل مواكبة تنمية القطاع الفالحي، عملت الدولة منذ سنة 

ر التأجير الطويل مشروع في إطا 534لدعم  83هكتار 95.189على تعبئة عقارات تقدر مساحتها ب  2002
منصب  59.500مليار درهم ستساهم في خلق  22وتقدر االستثمارات المرتقبة لهذه المشاريع بحوالي . األمد
  . شغل

   الطاقي للقطاع العقاري الدعم
هكتار أي  18.000ما يفوق  تمت تعبئةموازاة مع إعطاء االنطالقة للبرنامج الطاقي في المناطق الجنوبية، 

هكتار تمت تعبئتها سنة  15.000: ة لدعم القطاعات المنتجةأمن المساحة المعب %40بحصة متوسطة قاربت 
اد في العيون في منطقة فم الو 2011هكتار تمت تعبئتها سنة  3.241في منطقة العرقوب بالداخلة و 2010

  . تجددةذلك إلنعاش قطاع الطاقات الموأخفنير بطرفاية، و

   السكن لقطاع العقاري الدعم
 90.000من خصاص سكني مهم بعرض محدود ال يتجاوز  2003كان قطاع السكن يعاني إلى حدود سنة 

  . وحدة سنويا 125.000 بحواليكاف لتلبية االحتياجات الجديدة والمقدرة  أي بمستوى غيروحدة سنويا، 

. قطاع السكن من بين األولويات الوطنية 84السامية الملكيةت التوجيهات وضعولمواجهة تفاقم العجز السكني، 
على وضع وعاء عقاري رهن إشارة الفاعلين العموميين  2003وتطبيقا لهذه التوجيهات، عملت الحكومة منذ 

من مجموع التفويتات  %41,6هكتار أي بحصة  9.400والخواص من الملك الخاص للدولة بمساحة تقدر ب 
قد حظي قطاع السكن االجتماعي بالحصة الكبرى و. 2011-2002مسجلة خالل الفترة للألراضي العارية وا
مشاريع إعادة إسكان  مثلتفي حين،  ،)%13,6(متبوعا باإلنعاش العقاري ) %83,2(من مساهمة الدولة 

الجهوي، وعلى المستوى . على التوالي %0,7و %2,5األسر القاطنة بدور الصفيح وكذا السكن االقتصادي 
، متبوعة بجهة %28,8الدعم العقاري للدولة بنسبة من  استفادةالحوز األكثر -تانسيفت-قى جهة مراكشتب

 نسبةالجهة الشرقية ب ثم %15,4، ثم جهة الشاوية ورديغة بحصة %18,7الدار البيضاء الكبرى بنسبة 
12,3% .  

القيمة   يإنعاش السكن ذوبعد عشر سنوات من إسهام العقار العمومي في محاربة السكن غير الالئق و
 840.000مليون وحدة إلى  1,24المنخفضة، سجل الخصاص السكني اإلجمالي تراجعا مهما، حيث انتقل من 

وتتطلع الوزارة الوصية إلى تقليص هذا الخصاص بالنصف ليبلغ . 2011-2002وحدة خالل الفترة 
  .2016حدة في أفق و 400.000

                                                 
 .الرابعة الدفعة في مبرمجة هكتار 20.000 تبقى حيث للشراكة، األولى الثالث بالدفعات فقط األمر يتعلق  83
 لسنة العرش وخطاب 2003- 2002 التشريعية الدورة الفتتاح السامي الملكي والخطاب 2001 غشت 20بتاريخ السامي الملكي الخطاب  84

2003. 
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لجديدة بخصوص اعة مختلف التدابير المتخذة في إطار اإلستراتيجية اتراجع الخصاص السكني مدى نج برزوي
  .في هذا المجالوكذا دعم الطلب للسكن متنوع تطوير عرض متزايد و

   السياحة لقطاع العقاري الدعم
مشروع  150 فائدةهكتار من األراضي إلنعاش االستثمار ل 8.236، تم تفويت 2012-2002خالل الفترة 

من مجموع التفويتات لألراضي خالل  %36,3 نحووهو ما يمثل حصة متوسطة تقدر ب في قطاع السياحة،
للمخطط األزرق  %26,8من هذه األراضي إلنجاز مركبات سياحية، و %45,3وقد تم تخصيص . نفس الفترة

  . للفنادق %20و

 -مراكش  جهةذات الطابع السياحي، ك جهاتالتحليل حسب الجهات االقتصادية أن دعم الدولة قد هم ال بينوي
كما هو الشأن بالنسبة لتنمية األنشطة الواعدة على ) %19,5(تطوان -طنجة جهةو) %27,7(الحوز  -تانسيفت
  . )%10,1( الجهة الشرقيةو) %20,1(السمارة  -كلميم جهةأخرى ك جهاتمستوى 

   الصناعة لقطاع العقاري الدعم
من  %20,2هكتار للفاعلين بالقطاع الصناعي أي ما يمثل  4578,84يت ، تم تفو2011-2002خالل الفترة 
مناطق ، وال)%45,5(من هذه المساحة للمناطق الصناعية  %88وقد تم تفويت . دعم العقاريمجموع ال

سمنت اإلصناعات و) %14,9(الغذائية  اتوأقطاب الصناع) %15,2( المخصصة للخدمات المرحلة
من مجموع  %22,2نحو ة المتوسط قائمة المستفيدين بحصة متوسطة تقدر بويتصدر ميناء طنج). 12,3%(

صة من، و)%11(لجرف األصفر باالمساحة المخصصة للقطاع الصناعي، متبوعا بالمركب الصناعي 
  ).%10,2(الغذائية لمكناس  اتقطب الصناعو) %10,9(االوفشورينغ لوجدة 

   الخصوصي التعليم لقطاع العقاري الدعم
-2002هكتار خالل الفترة  58,76تفويتا بمساحة إجمالية تقدر ب  34استفاد قطاع التعليم الخصوصي من 

وقد استفادت من تفويت األراضي المخصصة لهذا القطاع، على الخصوص، المشاريع االستثمارية . 2011
 %72,2وقد استفادت الجامعات الخاصة بحصة . للتجهيزات العمومية %2,9مقابل  %97,1بحصة 

  .%26,5والمدارس الخصوصية بحصة 

وذلك إلى مستويات مهمة، خالل السنوات األخيرة  لدعم العمومي لألنشطة االقتصاديةمجهود ا ، ارتقىوإجماال
  . اآلليات، مما مكن من خلق دينامية اقتصادية على مستوى النمو وخلق مناصب الشغل هذهمن خالل مختلف 

تي تطرحها التحوالت الوطنية والدولية، فإن سياسة الدعم بكل مكوناتها تتطلب الت ديالتحلوبالنظر  ،غير أنه
  .مراجعات كفيلة بتحسين استهدافها ومردوديتها

ضعف الفعالية واطن االنسجام، وم غيابوسيمكن تحليل مختلف آليات الدعم العمومي من تشخيص حاالت 
ختيار التدخالت العمومية، وذلك بالتصدي لمختلف كما سيمكن كذلك من تكريس العقالنية في ا. عدم اإلنصافو

. ومشروعيته، وكذا من خالل إعادة تقييم مستوى الدعم التضارب وغياب االنسجام وتراكم االمتيازاتمظاهر 
بما  ،كما سيمكن، أيضا السلطات العمومية من الوسائل الكفيلة للتحكيم بين مختلف آليات الدعم التي ستستخدمها

االقتصادية، وصياغة تدابير اإلصالح الميزاناتي  اتسياسالنجاعة النفقات الالزمة لتفعيل  تحسينيمكن من 
  . نصاف، في إطار رؤية شاملة ومندمجة تجمع بين الفعالية والشفافية واإلجبائيوال

  2013 لسنة المالية قانون مشروع .4

  2013 لسنة المالية قانون لمشروع الماكرواقتصادي السياق  .1.4
الذي تم تحقيقه خالل السنوات األخيرة،  الجيده أداء 2013سنة  خاللالقتصاد الوطني امن المتوقع أن يواصل 

مستفيدا من المكاسب المحققة ومن النموذج االقتصادي الذي يعتمد على تعزيز النمو الداخلي، وتشجيع 
نمية مندمجة ومتوازنة ومستدامة ذات ت إنشاءوكذا  ،االستثمار، وتطوير آليات التضامن والحماية االجتماعية

  .بعد محلي
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مع األخذ بعين االعتبار الظرفية االقتصادية الوطنية  2013ولقد تم إعداد اإلطار الماكرواقتصادي لسنة 
كذا توجهات البرنامج والدولية، والتحوالت الهيكلية التي شهدها االقتصاد الوطني خالل السنوات األخيرة، و

% 3,4باألسعار الثابتة مقابل % 4,5يعادل  لمتوقع أن يسجل االقتصاد الوطني معدل نمومن ا حيث. الحكومي
  .نقطة 1,1 زيادة، أي ب2012خالل سنة 

 في األزمة بتداعيات ومهدد هش تدريجي انتعاش: 2013 لسنة الدولي السياق .1.1.4
  األورو منطقة

حيث من المنتظر أن يصل  2013حسب صندوق النقد الدولي، انتعاشا سنة  ،سيعرف النمو االقتصادي العالمي
غير أن هذا النمو يبقى هشا وغير . 2011خالل سنة % 3,8و 2012خالل سنة % 3,3مقابل % 3,6 إلى

  .بالتراجع امتوازن ومهدد

. 2012الل خ% 1,3بعد % 1,5 نحويقدر ب طفيفاات المتقدمة انتعاشا يوفي هذا السياق، ستسجل االقتصاد
معززا  ،2012خالل % 2,2مقابل % 2,1وسينتعش النشاط االقتصادي للواليات المتحدة األمريكية بمعدل 

غير أن التشدد . نفطيةبتحسن دخل األسر، وانتعاش سوق العقار وتراجع الضغوطات على أسعار المواد ال
  .ا البلدالنمو بهذوتيرة  تقليصالمفاجئ للسياسات المالية يمكن أن يتسبب في 

إعادة بتبعات  ، متأثرا2012سنة % 2,2بعد % 1,2 بنحوالنمو وتيرة معتدلة  عرفأما في اليابان، فيتوقع أن ي
كذلك و تضخم،ال تراجعالين، وبضغوط سعر صرف ويبقى االقتصاد الياباني مهددا بارتفاع . البالد إعمار

  .ةيممومالية العالاختالالت  باستمرار

نموا هذه المنطقة تسجل ومن المنتظر أن  .واضحةاالقتصادية غير  اآلفاقال تزال ف ،األورولمنطقة أما بالنسبة 
، متأثرا بسياسة التقشف %)0,4-( 2012بعد الركود الذي عرفته خالل سنة  ،%0,4ضعيفا لن يتجاوز 

  .ماليالمالي وغير الوكذا بتقليص مديونية القطاع الخاص  ،ي وبارتفاع معدل البطالةناتايزالم

مقابل %) 0,4(وفرنسا %) 0,9(صمودا نسبيا كألمانيا  ،ات المركزية لمنطقة األورويوستعرف بعض االقتصاد
وتشكل المخاطر المرتبطة بتفاقم ). إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان(ركود في العديد من البلدان المجاورة 

  .قطاع البنكي بمنطقة األوروأزمة الديون السيادية تهديدا حقيقيا لالقتصاد الحقيقي ولل

% 5,6 حواليبنمو قوي نسبيا يقدر بولو االقتصاد العالمي عجلة  دفعوستستمر الدول الصاعدة والنامية في 
وتبقى وتيرة النمو متباينة بين الدول والمناطق، حيث تعرف دول آسيا النامية أداء . 2012سنة % 5,3بعد 
  .الطلب الداخلي دينامية منأساسا  مستفيدة، %)6,0( والهند%) 8,2(خصوصا الصين %) 7,2(جيدا 

وبارتفاع  ،من البلدان المتقدمةالموجه ات الصاعدة مهددة بضعف الطلب يالقتصادوتبقى توقعات نمو ا
أنه في سياق اعتدال التضخم وتراجع  غير. رؤوس األموال اتالمخاوف من المخاطرة وتأثيرها على تقلب تدفق

نسب ، ستتوفر معظم الدول الصاعدة على هوامش تحرك مالية ونقدية مهمة للحفاظ على أسعار المواد األولية
  .ةنمو قوي

% 5,7نمو سيصل إلى  ليسجل معدلإفريقيا جنوب الصحراء قويا نسبيا  في دول وسيظل النشاط االقتصادي
 ،اكرواقتصادية المالئمةارتفاع إنتاج النفط الخام والمعادن، وبالسياسات الم، ارتباطا ب2012سنة % 5,0 مقابل

ومع ذلك، تبقى التوقعات . مناطق ذات نمو أقوى كآسياادية للمنطقة نحو وبإعادة توجيه العالقات االقتص
ثارها على أسعار المواد األولية آاالقتصادية إلفريقيا جنوب الصحراء مهددة بتراجع التوقعات العالمية و

  .والمعونات الدولية واالستثمارات األجنبية وعائدات السياحة، والتحويالت المالية بالخصوص المصدرة

سنة % 5,3من المتوقع أن تشهد نموا متسارعا بمعدل ول الشرق األوسط وشمال إفريقيا، فيما يخص دو
دعم نمو أهم البلدان المصدرة للنفط بفضل الزيادة في إنتاج توسي. 2011سنة % 3,3بعد تباطؤ بنسبة  2012

التي ضطرابات االب الداخلي، في حين سيعرف النشاط االقتصادي في ليبيا انتعاشا قويا بعد النفط وفي الطل
وبالمقابل، تبقى الوضعية االقتصادية بمعظم دول المنطقة المستوردة للنفط صعبة . 2011عرفتها البالد سنة 

اطؤ النشاط في منطقة ، في سياق يتسم باالضطرابات االجتماعية، والشكوك الجيوسياسية وتب2012خالل سنة 
، خصوصا %3,6ليسجل  2013إال أنه من المتوقع أن يتحسن النشاط االقتصادي لهذه البلدان سنة . األورو

تدعم توس%). 2,7بعد % 3,3(، وفي تونس )2012 سنة% 2,0بعد % 3,0(مع االنتعاش المرتقب في مصر 
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بانخفاض أسعار المواد األولية، لكنها ستبقى ورو ات باالستئناف التدريجي للنشاط في منطقة األويهذه االقتصاد
وفيما يخص االقتصاد المغربي، يتوقع صندوق النقد  .التحول الديمقراطيبما سيؤول إليه مسلسل طة رتبم

الشرق وتعتبر هذه النسبة من بين أعلى النسب في منطقة . %5,5الدولي نموا للناتج الداخلي الخام بنسبة 
   .األوسط وشمال إفريقيا

من ، إال أنها تبقى هشة ومهددة 2013أن تتحسن التوقعات االقتصادية العالمية خالل سنة  ينتظر وإجماال،
لميزانية في االمفرط   قشفالتمهددا كذلك بالنمو العالمي يظل و. تفاقم األزمة في منطقة األوروجراء إمكانية 

لتوازن  باألسواق العالمية المحتمل لختالل  البالبلدان المتقدمة، خصوصا الواليات المتحدة األمريكية، وا
للسندات والصرف، بسبب الخلل الذي تشهده المالية العمومية في اليابان وفي الواليات المتحدة األمريكية، 

  .االقتصادي في الصين وفي البلدان الصاعدة  الكبرى األخرىالنمو  انخفاض وتيرةباإلضافة إلى 

  2013 سنة خالل الوطني لالقتصاد متواصل نمو .2.1.4

، باألسعار الثابتة، بعد %4,5ليصل إلى  2013من المتوقع أن يواصل االقتصاد الوطني نموه خالل سنة 
  .، مدعوما باستمرار دينامية مختلف القطاعات االقتصادية، وتعزيز الطلب الداخلي2012خالل سنة % 3,4

    2013 سنة برسم االقتصادية للتوقعات المعتمدة الفرضيات .1.2.1.4

 .بناء على مجموعة من الفرضيات حول المحيط الوطني والدولي 2013التوقعات االقتصادية لسنة  إعدادتم 
. 2013دوالر للبرميل خالل  105على سعر متوسط للنفط الخام يناهز تم االرتكاز فيما يخص أسعار الطاقة، ف

ي شهر يونيو، أي بتراجع دوالر ف 96 ىلإيصل لشهرا  18خالل  إلى أقل مستوى لهسعر البرنت  وصلفقد 
. غشت 10 فيدوالر  114بلغه في شهر مارس قبل أن يرجع لسعر  مستوى األعلى الذيمنذ ال% 23قدره 

85المستويات المرتفعة إلنتاج المنظمة الدولية للدول المصدرة للبترول قد ساهمتو
(OPEP)   ولمخزون منظمة

وحسب تقرير صندوق النقد  .في االنخفاض الذي عرفته أسعار النفط (OCDE) التعاون والتنمية االقتصادية
دوالر للبرميل في سنة  105,1سيبلغ سعر البترول  ،حول التوقعات االقتصادية 2012الدولي لشهر أكتوبر 

  .2012سنة  106,2مقابل  2013

ر، ارتباطا باألداء ورو مقابل الدوالانخفاض قوي لأل 2012وبالنسبة لسعر الصرف، لوحظ منذ بداية سنة 
االقتصادي الضعيف لمنطقة األورو وبضعف ثقة المستثمرين أمام مخاطر انتشار أزمة المالية العمومية 

تم بناء التوقعات االقتصادية الوطنية على فرضية ، 2013سنة وبالنسبة ل. اليونانية بالبلدان األوروبية األخرى
  .1,25في مستوى صرف األورو مقابل الدوالر سعر 

وتيرة نمو الطلب األجنبي الموجه للمغرب من السلع المصنعة تحسنا   تعرف من جهة أخرى، من المتوقع أنو
  .2012خالل سنة % 0,7مقابل  %1بنسبة  2013طفيفا خالل سنة 

وباعتبار . مليون قنطار 65حوالي الحبوب ب إنتاجمتوسط د فرضية ااعتمتم أما على الصعيد الوطني، فقد  
بعد انخفاضها % 5تتزايد القيمة المضافة الفالحية بحوالي من المتوقع أن الراهنة للفالحة المغربية، التحوالت 

 .2012سنة % 5,8بنسبة 

المحيط الماكرواقتصادي وسياق تطبيق قانون المالية لسنة  وفيما يخص المالية العمومية، تراعي التوقعات
ؤثر على تطور الظرفية، ارتباطا بالمخاوف المحيطة التي ت العواملوتراعي هذه التوقعات أيضا . 2012

في منطقة األورو، الشريك الرئيسي للمغرب، وتداعياتها على نشاط الفنادق االقتصادي بانتعاش النشاط 
  .والمطاعم الوطنية وعلى تحويالت المغاربة القاطنين بالخارج

  2013 سنة القطاعية األنشطة مختلف مستوى على جيد أداء توقع .2.2.1.4

، وبتنفيذ مشاريع التي قبلهابانتعاش اإلنتاج الفالحي مقابل أداء ضعيف خالل السنة  2013ستتميز سنة 
وبالتالي، سيسجل الناتج الداخلي . استثمارية كبرى في قطاع الصناعات التحويلية، خاصة السيارات والبناء

   .2012ة لسن، وهو نفس المستوى المرتقب %4,5نسبة بارتفاعا الخام غير الفالحي 

                                                 
 يوميا برميل مليون 30 بقيمة دجنبر شهر في تجديده تم الذي اإلنتاج سقف تغيير عدم يونيو  14 في للنفط المصدرة الدول منظمة قررت 85

 .األعضاء الدول لجميع بالنسبة
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مستفيدة من  2013داء إيجابيا خالل سنة أأن تسجل مختلف األنشطة الفالحية  توقعمن الم :القطاع الفالحي
خالل  %5بنسبة  نمواالقطاع الفالحي  وهكذا، سيعرف .ولة في إطار مخطط المغرب األخضرالجهود المبذ

، وكذا باستمرار نمو %27,8 نسبةمدعوما باالرتفاع القوي للقيمة المضافة إلنتاج الحبوب ب 2013سنة 
 ،%2,1بنسبة ) 2012سنة  الفالحية القيمة المضافة من %30,4( األنشطة األخرى بما في ذلك تربية المواشي

 %25,2(واألشجار  %0,8نسبة ب) 2012سنة  الفالحية القيمة المضافة من %21,3( وزراعة الخضراوات
  .%0,9بنسبة ) 2012سنة  الفالحية القيمة المضافة من

 2013سنة باألسعار الثابتة % 4,1لتبلغ نسبة وتيرة نمو القطاع الثاني  ترتفعأن  من المنتظر :القطاع الثاني
القيمة من % 5,6( وهكذا، ستسجل القيمة المضافة للصناعات االستخراجية. 2012سنة % 3,7 مقابل

 مقابل% 6، ارتفاعا بحوالي %94، والتي يهيمن عليها إنتاج الفوسفاط بنسبة )2011سنة  المضافة اإلجمالية
ارتباطا بدينامية الطلب من طرف أهم القوى الفالحية خاصة الهند والبرازيل، باإلضافة إلى  ،2012سنة % 4

ومن . صادراتهااألسمدة في رامية إلى دعم حصة الخيارات اإلستراتيجية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ال
بالمحطة الصناعية للجرف  "بانغ المغرب فوسفور" ة الجديدة تدشين الوحدمنها بين هذه الخيارات، نذكر 

  86"بانغ فيرتيليزانت" ف للفوسفاط والمجموعة البرازيليةالشراكة اإلستراتيجية بين المكتب الشري كثمرةاألصفر 
رائد عالمي في مجال األسمدة األزوتية ( "الدوليةيارا "بين المكتب الشريف للفوسفاط و وإبرام عقد شراكة

سينوشم " باإلضافة إلى توقيع عقد شراء مع الشركة الصينية  )ي ميدان توزيع األسمدة بالبرازيلوفاعل مهم ف
  .2014سنويا إلى حدود " دي أمنيوم فوسفاط"طن من ثنائي  500.000يخص " كوربوريشن 

، 2011من إجمالي القيمة المضافة في سنة % 15,4التحويلية، التي تمثل في المتوسط  اتوبخصوص الصناع
مستفيدة من األداء الجيد لألنشطة االقتصادية  2012سنة % 2,3 مقابل% 2,8فسترتفع قيمتها المضافة بنسبة 

ابي لألنشطة الفرعية الموجهة للسوق وستستفيد الصناعات الغذائية والتبغ من استمرارية األداء اإليج. األخرى
صوصا صناعة الحليب، والمشروبات والصناعات التحويلية خ) في المتوسط من اإلنتاج% 68(الداخلية 
ي من دينامية صناعة اوباإلضافة إلى ذلك، سيستفيد القطاع الكيماوي وشبه الكيم. الحبوب واللحومالمرتبطة ب

تراتيجي ي ألهم القوى الفالحية والديموغرافية وبإعادة التموقع االسمشتقات الفوسفاط ارتباطا بالطلب القو
  .حول إنتاج وتصدير األسمدةللمكتب الشريف للفوسفاط 

وستستفيد الصناعة الميكانيكية والمعدنية وااللكترونية من تنفيذ المشروع الهام لشركة رونو بمدينة طنجة حيث 
لتصل إلى في أفق مضاعفة طاقته اإلنتاجية  أولىسنويا كمرحلة وحدة  170.000تصنيع  يطمح إلى
دخول خاصة مع  ،الطائراتأجزاء وسيستفيد القطاع أيضا من التطور الملحوظ لصناعة . وحدة 400.000

صناعة عالميا في مجال  اثالث، المصنف "بومبارديي"تنفيذ كمشروع مجموعة من المشاريع المهيكلة حيز ال
والذي من المرتقب أن يبدأ نشاطه خالل سنة ) مليار درهم 1,6(مليون دوالر  200، باستثمار قيمته الطائرات

الحظ من خالل االستثمار الحديث ل يوسيحافظ قطاع التعدين على مكانته الهامة وعلى ديناميته كما . 2013
لمرتقب أن يشغل أكثر من مليار درهم والذي من ا 5,7، الذي تطلب استثمارات ضخمة بحوالي "مغرب ستيل"

  .شخص 2.000

عالوة على ذلك، سيكون القطاع الثاني مدعوما باألداء الجيد لقطاع البناء واألشغال العمومية، والذي سيسجل 
، وذلك ارتباطا بانتعاش السكن االجتماعي الذي يمثل أكثر 2012سنة % 5,2 مقابل% 5,5نموا سنويا بنسبة 

  .من اإلنتاج العقاري% 60من 

في إجمالي القيمة المضافة لسنة % 54,3 نحوالذي يساهم ب يتوقع أن يعرف القطاع الثالث :القطاع الثالث 
األداء الجيد لكل من القطاع ، ارتباطا ب2012المسجلة خالل سنة وهو نفس النسبة % 4,6بنسبة  نموا ،2011

  .النقل واالتصاالتالفالحي والقطاع الثاني، وكذا بانتعاش نشاط كل من قطاعات التجارة و

، في 2011 سنةمن إجمالي القيمة المضافة اإلسمية % 10,4وستستمر أنشطة القطاع التجاري، والتي تمثل 
، وذلك بفضل 2012سنة % 3 مقابل 2013سنة % 4دعم أنشطة القطاع الثالث بتسجيلها نسبة نمو قدرها 

ية، وتماسك النشاط االقتصادي واستمرار تحديث االنعكاسات اإليجابية لتحسن المداخيل الفالحية وغير الفالح

                                                 
 610 تصل إنتاج بقدرة األسمدة ووحدة سنويا طن ألف 375 بمعدل الفوسفوري حامض إنتاج وحدة تضم االستثمارات من درهم مليار 2,7 86

 . سنويا طن ألف
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ل كبير بحركية الطلب الداخلي بشككبير أمام األزمة، الرتباطه صمود  نهذا القطاع ع أبانوقد . هذا القطاع
-2008" رواج"وستستفيد أنشطة القطاع كذلك من نضج إستراتيجية . 2013أيضا خالل سنة ستتواصل  التي

  .ق التجارية الكبرى والمتوسطةومن تطور قطاع األسوا 2012

لقيمة المضافة من إجمالي ا% 2,5ومن المتوقع أن يسجل قطاع الفنادق والمطاعم، الذي يشكل في المتوسط 
ذلك بعد التراجع الذي و 2012سنة % 2 مقابل 2013خالل سنة % 4بنسبة  ملموسا ، انتعاشا2011لسنة 
وسيسجل عدد السياح الوافدين إلى المغرب نموا مستقرا في نفس مستوى السنة . 2011سنة % 2بنسبة  عرفه

في منطقة السيادية وذلك بالرغم من تدهور األوضاع المالية العالمية والشكوك حول أزمة الديون الجارية، 
االستقرار الذي تعرفه كما أن انعدام . األورو وسياسات التقشف التي تهدد ميزانية األسر المخصصة للترفيه

بلدان الوتطبيق سياسة التقشف ب )تونس ومصر(ضفة الجنوبية للبحر األبيض المتوسط لالمنافسة بابلدان ال
ارتفاع مرتقب للضريبة على القيمة المضافة في اسبانيا، خصوصا، المطبقة على (ضفة الشمالية البالمنافسة 

تعزيز سيساعد على ) استقرار األوضاع في اليونان وفي قبرصالمبيت بالفنادق وعلى المواد الغذائية، وعدم 
  .في هذا المجال لمغرباع قتمو

، نموا 2011من إجمالي القيمة المضافة خالل سنة % 3,8وسيسجل قطاع النقل، الذي يمثل في المتوسط 
تحسن التجارة من مستفيدا من انتعاش األنشطة الفالحية وغير الفالحية وكذا  ،2012سنة % 4بعد % 5بنسبة 

وجدة الذي يمتد على  -الطريق السيار فاس فتح من النشاط الذي يواكبوسيستفيد قطاع النقل كذلك . الخارجية
وأيضا من  الرباط،-ريق السيار الدار البيضاءالط ثليت، ومن انتهاء أشغال ت2011كلم منذ يوليوز  320مسافة 

مليار درهم مخصصة للخط  20منها  ،مليار درهم 32,5غ تنفيذ برنامج المكتب الوطني للسكك الحديدية بمبل
  . والدار البيضاء طنجة الذي سيربط بينالسرعة  فائق

ارتباطا بمشاريع منصب شغل،  5.000تطوير قاعدة صناعية بالمغرب وتوفير " الستوم"مجموعة  عتزمكما ت
للسكك الحديدية ارتفاع القيمة يتوقع المكتب الوطني  في هذا اإلطار،و. السرعة والتراموي فائقالقطار 

  .على التوالي 2013و 2012سنتي خالل % 6,1و% 5,9 نسبةالمضافة لقطاع النقل السككي ب

القيمة من إجمالي % 3كما سترتفع القيمة المضافة لقطاع البريد والمواصالت، والذي يمثل في المتوسط 
ة في إطار تخذا من اإلجراءات الم، مستفيد2012سنة % 12مقابل  %7,5 ، بنسبة2011المضافة لسنة 

من % 100تجهيز (شبكة االنترنيت ب ربط المواطنينالتي تهدف إلى و 2013استراتيجية المغرب الرقمي 
ثالثة بشبكة كل من  منزل ربطو 200887في سنة % 10مقابل  2013مؤسسات التعليم العمومي سنة 

الصغرى والمتوسطة  مقاوالتتجهيز الو )2008مقابل واحد من كل عشرة في سنة  2013نترنت سنة األ
مساهمة في قطاعات ذات  مقاولة صغرى ومتوسطة 3.000حوالي  2013ستستفيد سنة (بأنظمة معلوماتية 

 89( خدمات اإلدارة اإللكترونيةوتطوير ) برامج خاصة بنطاق عملها والتي لهاالناتج الداخلي الخام،  مهمة في
  .)2008سنة  16مقابل  2013 إلكترونية سنةعمومية مشروع وخدمة 

  الداخلي بالطلب الخصوص على مدعوم اقتصادي نمو .3.2.1.4

االستهالك  عرفها، مدعوما بالدينامية المستمرة التي 2011خالل سنة  لحوظاعرف الطلب الداخلي نموا م
  .األزمةالنهائي واالستثمار، مؤكدا بذلك على دوره كدعامة لالقتصاد الوطني خصوصا خالل مرحلة 

حيث سجل استهالك  ،توجها جيدا لعناصر الطلب الداخلي 2012المؤشرات الظرفية المتوفرة لسنة  وتعكس
مداخيل الضريبة على القيمة المضافة الداخلية قبل االسترجاع والتي تزايدت ارتفاع  كما يؤكدهاألسر أداء جيدا 

لتطور ا، و)غشت نهاية عند% 16,5(قروض االستهالك تنامي حجم ، و2012غشت  نهاية عند% 4,7ب 
في إطار رتفاع األجور ال، وكذا األثر اإليجابي )غشت نهاية عند% 1(المعتدل ألسعار المواد االستهالكية 

االستثمار، فسيحافظ على مستوى تطوره، موازاة مع دينامية واردات سلع مجهود أما . لحوار االجتماعيا
  .)غشت نهاية عند% 9(التجهيز 

ويرجع ذلك بالخصوص  .، سيواصل الطلب الداخلي دعمه للنمو االقتصادي2013نة وفيما يخص توقعات س
نقطة إلى  1,9إلى التحسن المهم الذي سيعرفه استهالك األسر والذي ستنتقل مساهمته في النمو االقتصادي من 

                                                 
 .2010 سنة% 25و 2008 سنة% 14 لالنترنيت األسر ولوج معدل بلغ االتصاالت، لتقنين الوطنية الوكالة بحث حسب 87
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الناتج الداخلي نقطة، إضافة إلى األداء الجيد للتكوين الخام للرأسمال الثابت، الذي ستنتقل مساهمته في  2,4
  .2012سنة  خاللنقطة  1,7 مقابل نقطة 1,8إلى  الخام

 الخصاصغير أن  ،وسيصاحب هذا االنتعاش للطلب الداخلي تحسن ملحوظ للصادرات من السلع والخدمات
وفي المجمل، ستكون مساهمة رصيد . العرض على المستوى المحلي سينتج عنه تطور سريع للوارداتفي 

نقطة  -0,9 مقابلنقطة  -1,1ية للسلع والخدمات في النمو االقتصادي سالبة، وستستقر في المبادالت الخارج
   .2012سنة  خالل

ويستخلص من تحليل تطور مختلف مكونات النمو تحسن ملموس لالستهالك النهائي الداخلي، الذي سيرتفع 
إلى التحسن المرتقب الستهالك  باألساسويعزى هذا االرتفاع . 2012سنة % 3,6 مقابل% 4حجمه بنسبة 
، وذلك ارتباطا بتنفيذ سياسة توسيع ودعم الطبقة المتوسطة 2012سنة % 3,2 مقابل% 4,2األسر بنسبة 

التغطية الصحية على مستوى الحماية االجتماعية خصوصا نطاق بتعزيز عوامل النهوض االجتماعي، وتوسيع 
ماعي المخصص لتقوية وتمويل العمل االجتماعي الذي ، وإنشاء صندوق الدعم والتماسك االجتتقاعدوال

وتطوير االقتصاد االجتماعي  ...)شخاص ذوو االحتياجات الخاصةتيسير، األ ،راميد(يستهدف الطبقات الفقيرة 
  .التضامني واألنشطة المدرة للدخل ألجل محاربة الفقر

ل الثابت، مستفيدا من المكاسب المحققة، وعلى مستوى االستثمار، سيستمر ارتفاع حجم التكوين الخام للرأسما
 ناخباستمرارية المشاريع الكبرى وتحسين م ا، ارتباط2013سنة % 5,9إلى  2012سنة % 5,5منتقال من 
 35ومن تفعيل  ي حسب نهج متكامل ومتجددمموسيستفيد االستثمار من تسارع االستثمار الع هكذا،و. األعمال
 19,4والتي ستمكن من  تحقيق استثمار إجمالي قدره لوزارية لالستثمار اللجنة ا ا من طرفاستثماري امشروع
 عوائقإنشاء لجنة تتبع االستثمارات لتحديد المن وكذا  منصب شغل قار ومباشر، 4700درهم وخلق مليار 

من  لكشومن المتوقع أن يبلغ االستثمار الخام، الذي يت. وتيرة تنفيذ هذه االستثمارات ءالمسؤولة عن بط
من الناتج الداخلي الخام الحقيقي مقابل  %33,1تكوين الخام للرأسمال الثابت وتغيرات المخزون، حوالي ال

   .2012سنة % 32,6

 قبل% 6,1(، سيؤدي تطور صادرات السلع والخدمات مع باقي العالم وعلى مستوى المبادالت الخارجية
إلى تدهور طفيف ) 2012سنة % 3,7قابل م% 6,5( بوتيرة أقل من وتيرة نمو الواردات) 2012سنة % 2,6

من الناتج الداخلي الخام الحقيقي سنة % 6,3للسلع والخدمات، لينتقل من  تجاريالميزان ال عجزعلى مستوى 
  .2013سنة % 6,6إلى  2012

سنة % 5,9 مقابل% 7,9من المتوقع أن يسجل الدخل الوطني الخام المتاح، باألسعار الجارية، ارتفاعا بنسبة و
 2012سنة % 5,8 مقابل% 7,1ويرجع هذا االنتعاش إلى ارتفاع الناتج الداخلي الخام االسمي بنسبة . 2012

  .ارتباطا بانتعاش تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج ،وتحسن المداخيل الصافية الواردة من باقي دول العالم

، أي 2013سنة % 29,4إلى  2012داخلي الخام سنة من الناتج ال% 27,9االدخار الداخلي من حجم وسينتقل 
يصل إلى غير كاف لتلبية حاجيات االستثمار الذي س يعتبرإال أن هذا التحسن . نقطة 1,5تحسن بحوالي ب

 .2012سنة % 36,6مقابل  2013من الناتج الداخلي الخام سنة % 37,8

  2013 المالية قانون لمشروع الرئيسية األهداف .2.4
في سياق جهود المغرب المبذولة لتعزيز البناء الديمقراطي والتنمية  2013ون المالية يندرج مشروع قان

االقتصادية واالجتماعية وتفعيل اإلصالحات العميقة التي جاء بها الدستور الجديد وتوجيهات صاحب الجاللة 
وإلى التوجيهات  الملك محمد السادس، في خطاباته لهذه السنة بمناسبة عيدي العرش وثورة الملك والشعب،

الحكومة في تهدف خارطة الطريق المقترحة من طرف وعلى هذا األساس،  .الواردة في البرنامج الحكومي
تحسين القدرة التنافسية لالقتصاد  المتمثلة في رئيسيةالهداف األبلوغ  2013قانون المالية مشروع إطار 

التقليص من الفوارق االجتماعية بإنعاش التشغيل، والمرتبطة ليات اآلوتطوير النسيج اإلنتاجي  ودعمالوطني، 
  .وازنات الماكرو اقتصاديةالت إعادةو ،الهيكليةالمؤسساتية ووتنفيذ اإلصالحات ومحاربة الفقر والمجالية 
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 وتطوير اإلنتاجي النسيج ودعم الوطني لالقتصاد التنافسية القدرة تحسين .1.2.4
 التشغيل إنعاش آليات

تواصل الحكومة سياستها الرامية إلى تعزيز وتطوير االستثمار س، 2013الية لسنة قانون الممشروع في إطار 
تأخد بعين االعتبار متطلبات التنمية المجالية المتوازنة والمستدامة مع ضمان  ةالعمومي في إطار مقاربة مندمج

نجاز واالستجابة إلفي طور ا والتيضرورة تثمين االستثمارات المنجزة ل انظر اتالستثمارلاستهداف أمثل 
ستركز الحكومة  موازاة مع ذلك،و. ، والمردوديةاإلنصافللحاجيات الجديدة لالستثمار مع مراعاة النجاعة، و

أيضا على تعزيز االستثمار الخاص، وتطوير قطاعات صناعية جديدة ذات قيمة مضافة عالية، خاصة المهن 
ة ندمجالعالمية الجديدة الموجهة للتصدير واالستخدام األمثل لألقطاب الزراعية الجديدة والمناطق الصناعية الم

  .والمنتجعات السياحية

وتوفير البنيات التحتية والخدمات  كوينبالتمويل والت خاصة مواكبةتدابير  لوضعسيولى اهتمام خاص كما 
إنعاش القطاع المالي وعلى مستوى  .الصناعي ندماجاللوجستية والمناولة الصناعية ونقل التكنولوجيا وكذا اال

  : 2013وتعبئة االدخار، يقترح مشروع قانون المالية لسنة 

يبة على الشركات عند ولوج المقاوالت إلى البورصة عن جال االستفادة من خفض الضرآتمديد  •
دجنبر  31و 2013طريق فتح رأسمالها أو الرفع منه، وذلك خالل الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير 

 ؛2016

اإلعفاء من الضريبة على الدخل لفائدة دخول وأرباح الرساميل المنقولة المحققة في إطار مخطط  •
 .فق بعض الشروطوذلك االدخار للمقاولة، و

اإلعفاء من رسوم التسجيل لفائدة الشركات المرخص لها من قبل سلطات المركز المالي للدار  •
  .الزيادة في رأس المال البيضاء عند التأسيس أو

إنعاش الشركات الصغرى والمتوسطة والشركات الصغيرة  بهدفالجهود  سيتم بدل المزيد منموازاة مع ذلك، 
وهكذا، يقترح مشروع  .إلى التمويل واألسواق الوطنية والعالمية هالوجوجيتها وتسهيل جدا عبر تحسين إنتا

  : 2013قانون المالية 

في إطار الضريبة على الشركات بالنسبة للمقاوالت التي ال يتجاوز ربحها  %10تطبيق سعر  •
 ؛ 2013درهم، وذلك اعتبارا من فاتح  يناير  200.000

 31ن للقطاع غير المهيكل إلى غاية يالمتخذة لفائدة الملزمين الجدد المنتمجال تطبيق التدابير آتمديد  •
 ، وذلك من أجل إدماجهم في النسيج االقتصادي المهيكل ؛2013بر جند

المترتبة على األداء المتأخر، وذلك بهدف تشجيع الملزمين على دفع  الزيادات والغراماتإلغاء  •
 ؛ 2013دجنبر  31الممتدة ما بين فاتح يناير و مستحقات اإلدارة الضريبية، خالل الفترة

  .من الصفقات العمومية لصالح المقاوالت الوطنية %20منح حصة ال تقل عن  •
ويتعلق األمر خصوصا ببرنامج  .وسيستفيد إنعاش التشغيل والتشغيل الذاتي من دعم مهم من طرف الحكومة

الذي يروم تشجيع التشغيل في الجمعيات المختصة في مختلف المجاالت االجتماعية والتربوية " مبادرة"
وفي نفس  .سنة كلمن حاملي الشهادات  50.000تأطير دة طويلة في أفقمللمعطلين لفائدة ا" تأطير"وبرنامج 
عدة تدابير ضريبية تحفيزية، كتمديد فترة اإلعفاء من الضريبة ب 2013مشروع قانون المالية لسنة  جاءالسياق، 

على الدخل لفائدة التعويضات الشهرية للمتدربين المتخرجين من سلك التعليم العالي أو التكوين المهني، في 
إضافة إلى ذلك، يقترح هذا المشروع تمديد فترة . 2016دجنبر 31آالف درهم، وذلك إلى غاية  6حدود 
من ، لفائدة جمعيات القروض الصغرى 2016دجنبر 31ء من الضريبة على القيمة المضافة، إلى غاية اإلعفا
دعم التمويالت الصغرى وتشجيع أصحاب المشاريع الصغرى في هذا المجال، لتطوير أنشطتهم ودمجهم أجل 

  .في النسيج االقتصادي
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، من خالل انتقاء االستثمارات ن التشغيلموأخيرا، تهدف الحكومة إلى الرفع من محتوى النمو االقتصادي 
  .التي تساهم في خلق الثروة وفرص الشغل وتحسين تأهيل الشباب وتطوير االقتصاد االجتماعي

  الفقر ومحاربة والمجالية االجتماعية الفوارق تقليص .2.2.4

التعليم، من إعادة تأهيل نظام التربية وعلى  الحكومة عملست الفوارق االجتماعية والمجاليةمن أجل تقليص 
كز على تعزيز قدراتهم الذاتية ومنحهم الفرصة ترتخالل اعتماد منهجية جديدة تقوم على تفاعل المتعلمين و

ف الجهود لمحاربة األمية والحد من الفقر، وتحسين ولوج يتكثسيتم كما  .للتعبير عن إبداعاتهم وابتكاراتهم
  .بادئ التضامن وتكافؤ الفرصة في إطار احترام ميخدمات الصحللالمواطنين للسكن و

على تعزيز الموارد المالية المخصصة  2013فيما يخص السكن، يحرص مشروع قانون المالية لسنة ف
كما يقترح هذا . لسقوطل اآليلةلصندوق التضامن واالندماج الحضري وتوسيع صالحياته لتشمل بذلك المساكن 

إنجاز مساكن ذات قيمة عقارية منخفضة، مخصصة للطبقات المشروع تمديد اإلعفاءات الضريبية لفائدة برامج 
وفيما يتعلق بالمناطق القروية والجبلية، وإضافة إلى الجهود  .2020دجنبر  31المعوزة، وذلك إلى غاية 

المبذولة من أجل تعزيز البنيات التحتية األساسية وكهربة العالم القروي وتوفير الماء الشروب، سيتم تعزيز 
مليار درهم، لضمان التناسق  1,5إلى  درهم مليار 1الية لصندوق التنمية القروية، لتنتقل من الموارد الم

 .واالندماج الترابي للمشاريع والبرامج في هذا اإلطار

تعزيز آليات استهداف الفقراء والفئات المعوزة من خالل المحافظة على موارد صندوق لستعطى األولوية كما 
أسر األفراد ذوي  على الخصوص تضم أكبر كما سيستفيد من هذا الصندوق فئات .دعم التماسك االجتماعي

وتوسيع دائرة المستفيدين " راميد"وسيمكن هذا الصندوق أيضا من تسريع تعميم برنامج . حتياجات الخاصةاإل
 ".تيسير" من برنامج 

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،  كما يولي مشروع قانون المالية اهتماما خاصا لتنفيذ برامج الشطر الثاني من
عزولة التدابير الالزمة لتنمية المناطق القروية الفقيرة والم للدخل، وكذاويتعلق األمر خصوصا باألنشطة المدرة 

  .والجبلية

 الهيكليةو المؤسساتية اإلصالحات تنفيذ .3.2.4
اتي، وتقوية الحكامة الجيدة ، عملية التحديث المؤسس2013قانون المالية مشروع تواصل الحكومة، في إطار 

ء اهتمام خاص لتسريع بلورة مختلف القوانين التنظيمية عطاولهذه الغاية، تم إ. القانونالحق و وتعزيز دولة
  .الدستور الجديد نص عليهاالمؤسسات الجديدة التي  بإحداثوالقوانين المتعلقة 

تهم و. الضرورية عبر مقاربة تشاركية ومنفتحةإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ اإلصالحات المؤسساتية والهيكلية 
العدالة والجهوية المتقدمة والالمركزية والقانون التنظيمي لقانون إصالح هذه اإلصالحات على الخصوص، 
  .المالية وقانون الصفقات العمومية

  اقتصادية الماكرو التوازنات إعادة .4.2.4

 المطروحة لتزمت الحكومة برفع جميع التحدياتالوضعية المالية على المدى المتوسط، ا يهددخطر أي لدرء 
. 2016من الناتج الداخلي الخام في أفق  %3يستقر في حدود لعجز الميزانية من لتقليص التدريجي بهدف ا

  .عدة تدابير ترحوفي هذا السياق، اقتُ

يتمثل المحور األول في مواصلة . على مستوى المداخيل، ستهم اإلجراءات المقترحة ثالث محاور رئيسيةف
حول اإلصالح الضريبي المقرر  المناظرة الوطنيةاإلصالح الضريبي مع تبني مقاربة تشاورية في إطار 

  .2013عقدها في 

العمومية من خالل تحسين المنتجات  ويشمل المحور الثاني تحسين صافي مساهمات المؤسسات والمقاوالت
تحديث المؤسسات  كما يتطلب. ى المؤسسات والمقاوالت العموميةالصادرة عنها وترشيد تحويالت الدولة إل
بين الدولة والمؤسسات والمقاوالت العمومية وتطوير الشراكات بين  ةوالمقاوالت العمومية تعميم تعاقدية العالق

  . م والخاصاالع ينالقطاع
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على مستوى تدبير أمالك  جديدةخيرا، يركز المحور الثالث على تثمين الملك الخاص للدولة واعتماد منهجية وأ
تدبير والءمة عرض العقار مع برامج التنمية القطاعية وبرامج التجهيزات العمومية، الالدولة عن طريق م

في إطار مشاريع العقار قيمة  ، وتحسينالحكوميةوالمباني المخصصة للقطاعات  يلوعاء العقارلمثل األ
مخططات التهيئة الحضرية، والمساهمة في مشاريع ذات قيمة مضافة عالية، وتحسين تحصيل مداخيل أمالك 

  .التي تقدمها اإلدارات العمومية الدولة واستكشاف مجاالت جديدة للمداخيل واألداء عن الخدمات

نون المالية وإصالح إصالح القانون التنظيمي لقاعلى مستوى النفقات، تشمل أهم اإلجراءات المرتقبة و
  .م والخاصاباإلضافة إلى مواصلة ترشيد نفقات الدولة وتعزيز الشراكة بين القطاعين الع المقاصة،

مشاريع  إطارمنهجية تشاركية في  باعتمادباإلضافة إلى ذلك، إصالح قانون الصفقات العمومية سيتواصل، و
  .اإلدارية م وتبسيط المساطراالع الشأنحكامة الجيدة في تدبير للتعزيز االتحديث المعتمدة 

النجاعة والتحكم في نفقاته ستتواصل المجهودات في اتجاه مزيد من وفيما يخص إصالح صندوق المقاصة، 
 اعتمادعن طريق  وذلك الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية المنصوص عليها في الدستور الجديد بهدف
مخاطر تقلبات أسعار المواد الطاقية وتحديد نفقات المقاصة في مستوى  لمواجهة اتآليو داف مالئمةات استهآلي

  .ثابت من الناتج الداخلي الخام

وفي نفس السياق، يمر تصميم نموذج جديد مستهدف ومتكامل للحماية االجتماعية عبر مجموعة من التدابير، 
  .يف مع تعزيز مراقبة نفقات المقاصةوتخفيض التكالمنها تطهير السالسل لتعديل بنيات األسعار 

  2013 سنة برسم الدولة ونفقات مداخيل توقعات .3.4

  المالية الموارد .1.3.4

مداخيل صندوق دعم األسعار والصندوق تقدر قيمة المداخيل العادية، دون احتساب مداخيل الخوصصة و
مقارنة مع % 10,9وستسجل ارتفاعا بنسبة . 2013مليار درهم برسم سنة  207,4بحوالي  الخاص الطرقي

والمداخيل غير % 5,1، وذلك ارتباطا باألثر المشترك لزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 2012السنة المالية 
   %.43,1الجبائية بنسبة 

  المباشرة الضرائب
مقارنة بتوقعات قانون % 5,6معززة ب  2013مليار درهم سنة  77,5ستبلغ مداخيل الضرائب المباشرة 

لتصل  %2,4بنسبة  بالضريبة على الشركات تلك المتعلقةوحسب نوع هذه الضرائب، سترتفع . 2012المالية 
من جانبها، تقدر مداخيل الضريبة على الدخل و. من الناتج الداخلي الخام% 4,6مليار درهم، أو  42,5إلى 

ونسبة إلى الناتج . 2012سنة قانون المالية لمقارنة مع % 13,8مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة  32,9بحوالي 
ويفسر هذا التطور بالتأثير الهيكلي اإليجابي لإلصالح الذي %. 3,6الداخلي الخام، ستبلغ هذه المداخيل نسبة 

المأجورين، ارتباطا بنشاط قطاع  انطلق خالل السنوات األخيرة، وتحسين مداخيل األجور وتلك المتعلقة بغير
  .العقار

 المباشرة غير الضرائب

% 4,4مليار درهم، أي بارتفاع قدره  78,9ستتعزز قيمة المداخيل اإلجمالية للضرائب غير المباشرة لتصل 
ويعتبر هذا التطور ثمرة لألداء الجيد لمداخيل الضريبة على القيمة . 2012مقارنة بتوقعات قانون المالية 

االجمالية مداخيل الضريبة على القيمة المضافة  صلومن المتوقع أن ت. ضافة والضريبة على االستهالكالم
وحسب نوع الضريبة، ستبلغ مداخيل . 2012مقارنة بقانون المالية  %5,1مرتفعة بنسبة  مليار درهم 56,2

. 2012مقارنة بسنة  %6,4مليار، أي بارتفاع قدره  22,2حوالي  الداخليةالضريبة على القيمة المضافة 
ويراعي هذا التطور زيادة التسديدات %. 5,9الزيادة المتوقعة في استهالك األسر بنسبة  إلىذلك أساسا يعزى و

وستبلغ مداخيل الضريبة على . مليار درهم، خاصة إثر النمو المتوقع على مستوى السكن االجتماعي 1بحوالي 
 ارتباطا، 2012مقارنة مع سنة % 4,2بنسبة  رتفعمليار درهم، لت 34 القيمة المضافة عند االستيراد ما يناهز

 .2013التطور المتوقع للواردات خالل سنة ب
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مليار  7,9مليار درهم، أي  22,8لتصل إلى % 2,7وسترتفع مداخيل الضريبة الداخلية على االستهالك بنسبة 
مليار درهم بالنسبة للضريبة الداخلية على  13,3، و%)5,7(درهم برسم الضريبة الداخلية على استهالك التبغ 

مليار درهم للمداخيل األخرى للضريبة الداخلية على االستهالك  1,5و%) 2,5(+استهالك المواد الطاقية 
)1.(%  

 روالتمب التسجيل رسوم

مليار درهم، أخذا بعين االعتبار آلثار اإلجراءات المتخذة  13,8بر مالتسجيل والت رسوميتوقع أن تبلغ مداخيل 
مليون درهم، وتأثير  215 تضيفعلى مستوى الضريبة الخاصة السنوية على السيارات والتي من شأنها أن 

، منها الرفع من نسبة التسجيل من 2012بعض التدابير التي تم التصويت عليها على مستوى قانون المالية 
مليون درهم ومداخيل إضافية قدرها  440، بمبلغ للعربات زيادة في تكاليف التسجيل األولوال% 4إلى % 3

المتولدة عن دمج المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح  2013مليون درهم سنة  900
  .2012مليار منتظر سنة  1للشرب بعد مبلغ 

 الجمركية رسومال

الجمركي مع االتحاد األوروبي من جهة، وإصالح التعريفات الجمركية من في سياق يتسم باكتمال التفكيك 
مقارنة % 8,2بنسبة  نخفاضامليار درهم، مسجلة ا 9,1الجمركية بحوالي  رسومجهة أخرى، تقدر مداخيل ال

   .2012 قانون الماليةمع 

  الجبائية غير المداخيل
مليار درهم، أي  28مداخيل الخوصصة، إلى من المتوقع أن تصل المداخيل غير الجبائية، دون احتساب 

ومن بين هذه المداخيل نجد مداخيل . من مجموع المداخيل العادية %13,5ممثلة بذلك  %71,1بارتفاع قدره 
من  %6,1من الناتج الداخلي الخام و %1,4وتمثل هذه المداخيل . مليار درهم 12,6االحتكار التي ستبلغ  

مليار درهم،  15,4أما بالنسبة للمداخيل األخرى، فتقدر بحوالي . المداخيل العادية للميزانية العامة للدولة
 .2012مليار درهم مقارنة بتوقعات قانون المالية  10,5مسجلة ارتفاعا مهما بقيمة 

 الدولة نفقات .2.3.4
، أي بزيادة 2013مليار درهم سنة  209,7تقدر النفقات العادية، دون احتساب صندوق دعم األسعار، بحوالي 

  %.23,8ستمثل هذه النفقات حوالي  الناتج الداخلي الخام، نسبة إلىو. 2012مقارنة مع سنة % 8,6بنسبة 

مقارنة مع سنة % 4,9مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة   148,3ستبلغ نفقات السلع والخدمات ما يقارب 
 ع خلق أزيدقتول نظرامليار درهم،  98كتلة األجور التي ستبلغ متعلقة بالنفقات الويفسر هذا التطور ب. 2012

 50,3نفقات المعدات والنفقات المتنوعة والتي ستبلغ ب وارتفاع النفقات المتعلقة منصب مالي 24.000من 
  .مليار درهم

، 2012سنة مقارنة مع % 10,6مليار درهم،  مسجلة زيادة بنسبة  22,4بحوالي  دينوتقدر نفقات فوائد ال
لتأثير المشترك لزيادة نفقات فوائد ل نتيجةارتفاع هذه النفقات  يعتبرو. من الناتج الداخلي الخام% 2,5لتمثل 

  %.25,6الخارجي بنسبة  دينوفوائد ال% 8,2الداخلي بنسبة  دينال

من الناتج الداخلي % 4,4مستوى ) مع احتساب صندوق دعم األسعار(من المتوقع أن تبلغ نفقات المقاصة 
دوالر، ومعدل  105سعر متوسط لبرميل البترول يبلغ  مليار درهم، وذلك على أساس 40الخام، أي بمبلغ 

  .درهم لكل دوالر 8,5سعر صرف قدره 

إرادة السلطات العمومية لمواصلة جهودها  2013وعلى مستوى استثمار ميزانية الدولة، يترجم قانون المالية 
، مع احتساب الصندوق الخصوصي مليار درهم 47,5ولهذا، سيتم تعبئة مبلغ . القتصاديلدعم النشاط ا

بما في ذلك الميزانية العامة  ثمار العموميكما سيتعزز االست .من الناتج الداخلي الخام% 5,2، أي للطرق
لمؤسسات والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة والجماعات المحلية وا

 .والمقاوالت العمومية
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  وتمويله الميزانية عجز .3.3.4

 43,5، سيصل عجز الميزانية إلى 2013انطالقا من التصورات المتوقعة للموارد والنفقات اإلجمالية لسنة 
نقطة  0,2من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يشكل انخفاضا في االتجاه اإليجابي بنسبة  %4,8مليار درهم، أي 

 33,5وهكذا، ستبلغ حاجيات الخزينة للتمويل . 2012الداخلي الخام مقارنة مع قانون المالية لسنة من الناتج 
وإذا أخذنا بعين االعتبار . مليار درهم 9,9مليار درهم، ارتباطا بتجديد مخزون متأخرات أداء الخزينة بمبلغ 

مليار درهم  10,1الدولة تعبئة نحو مليار درهم، سيكون على  23,6صافي التدفقات الخارجية الموجبة بحوالي 
  .على مستوى السوق الداخلية
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  عـــامة خاتمـــة
 

جهود  ناميباستمرارية البناء الديمقراطي وتوطنية تتسم  ضمن سيرورة 2013مشروع قانون المالية  يندرج
تم إطالقها  تفعيل اإلصالحات األساسية التيبضرورة  اتقاد الوعي معالتنمية االقتصادية واالجتماعية ببالدنا 

ويرتكز هذا . نموذج التنمية االقتصادية للمغرب روافدالجديد الذي سيمكن من تعزيز على ضوء الدستور 
على سيادة القرار االقتصادي ودعم النمو الذاتي وتشجيع االستثمار وإحداث  النموذج أساسا على المحافظة

تطوير آليات التضامن والحماية االجتماعية وكذا تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة  موازاة  معمناصب الشغل، 
  .ومتكاملة على المستويين االجتماعي والمجالي

من جراء تطور األزمة االقتصادية التي إقليمي مضطرب، في سياق دولي و ،ويأتي مشروع قانون المالية هذا
التنافس تصاعد لوتيرة أسعار المواد األولية وبما صاحبها من تقلبات في مما كان متوقعا  تعقيدا بدت أكثر

  . للقوى االقتصادية الناشئةالدولي جراء الدور المتنامي 

جح فيها المغرب في تأمين انتقاله الديمقراطي وعلى الصعيد الوطني، يأتي هذا المشروع في ظرفية متميزة ن
لالستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنات والمواطنين،  في الوقت الذي الزال يواجه فيه العديد من التحديات

    .وذلك في شروط تقلصت فيها هوامش التحرك للمالية العمومية

على مستوى تي حققتها بامتياز للمكتسبات الهامة ال مثلاألستثمار الفإن بالدنا مدعوة إلى اوأمام هذه التحديات، 
مع الحرص على معالجة االختالالت  ،هذا .الدينامية االقتصادية التي واكبتهمعززا باالنتقال الديمقراطي 

التي تحد اليوم من طموح بالدنا في تقوية تنافسية النسيج اإلنتاجي، والحفاظ على التوازنات األساسية،  بنيويةال
لشباب والمرأة والجهات التي الزالت أفضل لوإشراك  نصافلمزيد من مناصب الشغل، وتحقيق اإلوخلق ا

  .تزخر بمزيد من مقومات التقدم االقتصادي واالجتماعي

بتدابير تروم  2013التحليالت، يأتي مشروع قانون المالية  لوتجاوبا مع هذه االنشغاالت التي تشترك فيها ج
دية للبالد ودعم االستثمار المنتج وتحسين آليات التشغيل وتقليص الفوارق االجتماعية تعزيز التنافسية االقتصا

جيدة مع المحافظة على التوازنات الحكامة البالد على سكة الوضع ووالمجالية وتسريع اإلصالحات الضرورية 
  .كرواقتصادية والماليةاالم

قدرة على تسريع وتيرة اإلصالحات الكفيلة وسيرتبط تنفيذ هذه االختيارات، أكثر من أي وقت مضى، بال
بتعزيز وترسيخ الديمقراطية التشاركية المرتكزة على نموذج تنموي يضع المواطن في صلب اهتماماته ويوفر 

  .األجوبة المناسبة لتطلعات كافة مكونات الشعب المغربي في الكرامة والرفاه والتنمية المستدامة
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  ملحـقـات
  المؤشرات الماكرو اقتصادية:  1ملحق 

متوسط
06-20002007200820092010201120122013

1.1.  المحيط الدولي

0,65,13,83,33,6-4,05,42,8النمو اإلقتصادي (حسب صندوق النقد الدولي  ) (% ) 

3,12,41,82,22,1-0,3-2,71,9الواليات المتحدة األمريكية

0,40,2-4,42,01,4-2,13,00,4منطقة " األورو" 

3,11,71,70,10,4-0,1-2,02,3فرنسا

1,3-1,5-0,30,4-3,7-3,63,50,9إسبانيا

10,014,29,69,210,49,27,88,2الصين

4,89,28,53,03,5-5,24,70,7ترآيا

5,35,74,52,65,03,35,33,6منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا

4,92,75,64,83,65,02,95,5المغرب

4,13,02,42,43,32,42,63,4الجزائر

1,82,73,3-4,66,34,53,13,1تونس

4,47,17,24,75,11,82,03,0مصر

6,38,27,25,52,32,63,03,5األردن

10,412,65,83,24,5-7,07,83,0نمو التجارة العالمية (%)

األسعار الدولية ألهم المواد
37,471,197,061,879,0104,0106,2105,1البترول (دوالر للبرميل) (4) 

42,070,9345,6121,7123,0185,0185,0170,0الفوسفاط الخام (دوالر/ طن) 

148,1255,2326,0224,1224,0316,0310,0290,0القمح الصلب للواليات المتحدة األمريكية  (دوالر/ طن)

2.1-تغير مكونات الناتج الداخلي الخام باألسعار الثابتة  (بالنسبة للسنة الماضية)(%)

4,92,75,64,83,65,03,44,5الناتج الداخلي الخام باألسعار التابثة
5,85,0-1,95,6-20,816,330,4-7,0القيمة المضافة للقطاع األول

4,56,54,21,24,54,94,54,5الناتج الداخلي الخام دون احتساب القطاع األولي
3,43,82,10,93,12,3الصناعات التحويلية

7,011,79,43,42,64,2 البناء واألشغال العمومية
3,02,43,99,32,95,8اإلدارة العمومية والضمان اإلجتماعي

6,03,65,03,76,5-7,115,012,2الواردات من السلع والخدمات  
3,83,95,76,31,56,73,64,0اإلستهالك النهائي الداخلي

0,94,65,43,3-2,84,34,812,1اإلدارات العمومية 
4,13,86,04,62,27,43,24,2األسر  

0,72,55,55,9-6,314,311,52,6التكوين الخام للرأسمال الثابت 
14,816,62,12,66,1-8,45,27,3الصادرات من السلع والخدمات  

3.1-المساهمة في النمو اإلقتصادي (بعدد نقط)

4,92,75,64,83,65,03,44,5الناتج الداخلي الخام باألسعار التابثة
0,30,7-2,91,83,7-1,0القيمة المضافة للقطاع األول

3,95,53,71,03,84,2الناتج الداخلي الخام دون احتساب القطاع األولي
0,50,50,30,10,40,3الصناعات التحويلية

0,30,70,60,20,20,3 البناء واألشغال العمومية
0,30,20,30,70,20,5اإلدارة العمومية والضمان اإلجتماعي

3,11,42,21,83,2-2,56,05,5الواردات من السلع والخدمات  
2,93,04,44,71,15,02,83,0اإلستهالك النهائي الداخلي

0,20,81,00,6-0,50,80,92,1اإلدارات العمومية 
2,42,23,52,71,34,21,92,4األسر  

0,20,81,71,8-1,64,03,60,9التكوين الخام للرأسمال الثابت 
5,54,80,70,92,1-2,51,82,6الصادرات من السلع والخدمات  

4.1- مؤشرات اقتصادية  (% )
34,744,950,939,743,148,748,749,4الواردات من السلع والخدمات بالنسبة للناتج الداخلي الخام

76,776,675,375,374,877,277,276,5 اإلستهالك النهائي الداخلي بالنسبة للناتج الداخلي الخام
18,618,217,118,217,518,218,618,3اإلدارات العمومية 

58,158,458,157,157,358,958,658,1األسر  
29,735,737,528,733,235,634,935,1الصادرات من السلع والخدمات بالنسبة للناتج الداخلي الخام

32,240,344,234,238,242,141,842,2معدل انفتاح اإلقتصاد الوطني على الخارج (%) (1) 
33,341,144,935,839,243,042,843,2نسبة الواردات في الطلب الداخلي  (%) (2)

27,332,538,135,635,036,036,637,8معدل اإلستثمار الخام (3)
30,132,432,930,230,527,927,929,4اإلدخار القومي الخام بالنسبة للناتج الداخلي الخام (%)

8,1-4,5-5,4-5,2-0,1-2,4القدرة (+) أو الحاجة للتمويل (-) بالنسبة للناتج الداخلي الخام  (%)
1731521777239012453125268261982745929325الدخل القومي الخام المتوفر للفرد (بالدرهم)

المصاد ر:   World Economic Outlook،  صندوق النقد الدولي وcommodity price data، البنك الدولي
’- حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقا من معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى حدود 2011

(1) المـعدل السنوي لبترول بحر الشمال ودبــي وطـكساس

(2) مجموع الصادرات والواردات من السلع والخدمات بالنسبة للناتج الداخلي الخام باألسعار الجارية 

(3) الواردات من السلع والخدمات بالنسبة للطلب الداخلي من السلع والخدمات, يمكن اعتباره كمعدل انفتاح السوق الداخلي على المنتوجات األجنبية
(4) التكوين الخام للرأسمال الثابت + تغير المخزونات)\الناتج الداخلي الخام

توقعات

  



  ملحقات

102 
 

  )تابع( المؤشرات الماكرو اقتصادية:  1ملحق 
متوسط

06-200020072008200920102011

5.1- التجارة الخارجية

89221125517155740113020149583173977تطور الصادرات اإلجمالية (بمليون درهم)
27,432,416,3-5,512,124,1نسبة النمو (%)

1,7-3,86,4-5,214,18,4المواد الغذائية
2,3-22,127,8-1,35,36,9بما في ذلك : - الحوامض

4,5-7,11,1-5,25,99,8   - منتوجات البحر (1)
39,6351,1-21,6-0,933,019,6الطاقة و زيوت التشحيم

58,985,427,8-6,46,685,3المواد الخام
48,365,021,7-11,020,443,3أنصاف المنتجات

64,898,034,0-4,126,4130,4مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (2)
10,244,313,5-3,217,426,8مواد التجهيز

2,37,17,9-6,8-2,62,9مواد اإلستهالك
حصة أهم الشركاء اإلقتصاديين في الصادرات (%)

74,572,059,266,059,757,5اإلتحاد األوروبي (15 دولة)
32,427,920,224,922,420,5بما في ذلك : - فرنسا

17,020,417,920,916,918,2 - إسبانيا
3,63,96,85,26,16,8الهند

152368261288326042263982297963357987تطور الواردات اإلجمالية (بمليون درهم)
19,012,920,1-10,124,124,8نسبة النمو (%)

24,020,233,2-4,273,319,2المواد الغذائية
55,934,955,8-3,0204,532,1-بما في ذلك : - القمح
25,526,532,4-19,420,234,7الطاقة وزيوت التشحيم

44,146,225,2-15,94,316,9بما في ذلك : - البترول
48,415,540,9-7,824,968,4المواد الخام

22,017,321,8-12,221,014,7أنصاف المنتجات
9,90,83,4-7,218,930,0مواد التجهيز 
1,25,410,2-7,619,29,4مواد اإلستهالك

حصة أهم الشركاء اإلقتصاديين في الواردات (%)

56,552,951,952,449,247,6اإلتحاد األوروبي (15 دولة)
20,315,915,015,615,614,3بما في ذلك : - فرنسا

11,211,111,212,210,610,9 - إسبانيا
4,25,95,17,27,08,1الواليات المتحدة األمريكية

86,478,972,370,775,471,6معدل التغطية التجارية من السلع والخدمات (%)
59,948,047,842,850,248,6معدل التغطية التجارية من السلع (%)

12,822,024,720,619,422,9العجز التجاري الخام بالنسبة للناتج الداخلي الخام (%)
5,78,810,67,49,011,3الفاتورة الطاقية بالنسبة للناتج الداخلي الخام (%)

30,443,046,747,945,852,1الفاتورة الطاقية بالنسبة للصادرات (%)
6,69,110,58,98,68,5استيراد مواد التجهيز بالنسبة للناتج الداخلي الخام (%)

ميزان األداءات بالنسبة للناتج الداخلي الخام 

8,0-4,5-5,4-5,2-0,1-1,9رصيد الحساب الجاري
7,39,58,17,27,47,4مداخيل األسفار

2,1-1,6-1,6-0,6-0,5-1,5-المداخيل الصافية لإلستثمارات
8,710,29,88,18,08,2التحويالت الجارية الصافية

0,15,76,04,98,3-1,9-رصيد حساب الرأسمال و العمليات المالية
233774137935291311333928130441اإلستثمارات والقروض األجنبية (بمليون درهم)

6.1- النقد 

11,917,513,47,14,86,5تطور المجمع النقدي M3 (بمليون درهم)
53,875,084,488,594,098,8الديون الصافية على الدولة بالنسبة  للناتج الداخلي الخام (%

9,67,38,87,85,6الموجودات الخارجية الصافية بعدد شهور استيراد السلع اإلجمالية (%)
154,6153,7153,5161,4163,6معدل السيولة اإلجمالية لإلقتصاد (%) (3)

1,72,53,71,00,90,9 معدل نمو الرقم اإلستداللي لتكلفة المعيشة (%)
أسعار صرف أهم العمالت بالنسبة للدرهم (الشراء)

110,57211,18411,32011,21511,11711,216 أورو 
19,8438,1717,7138,0658,3988,062 دوالر أمريكي

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقاً من معطيات مكتب الصرف و بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط
(1) منتجات البحر : السمك الطري المملح والمنشف ،  قشريات رخويات ومحارات، مصبرات السمك

(2) الفوسفاط، األسمدة الطبيعية ، والحامض الفوسفوري
  (3) السيولة الكلية لإلقتصاد ( المكونة من المجمع النقدي M3 و مجاميع التوظيفات السائلة) بالنسبة للناتج الداخلي الخام باألسعار الجارية
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  المؤشرات القطاعية:  2ملحق 
متوسط

06-200007/200608/200709/200810/200911/201012/2011

1.2- الفالحة

386,1223,1267,2543,6604,8455,0221,0معدل التساقطات على الصعيد الوطني (مم)
598582496053219104490782548335450700إنتاج الحبوب (بألف قنطار)

11,05,210,019,215,516,110,1مردود الحبوب  (قنطار في الهكتار)
2000-0620072008200920102011

2.2- المـعادن

241962783424861183072662828052اإلنتاج التجاري للفوسفاط ( بألف طن)
2953400414013421758617854إنتاج الحامض الفسفوري( بألف طن)

141012226951378187433563148434رقم المعامالت عند التصديرلمجموعة المكتب الشريف للفوس

70,172,865,572,574,874,0نسبة مشتقات الفوسفاط (%)
13,415,84,1-1,4-4,84,0معدل نمو الرقم اإلستداللي لإلنتاج المعدني (%)

3.2-الطاقـــة والماء

3,32,93,010,86,5-8,3معدل نمو الرقم اإلستداللي إلنتاج  الكهرباء (%)
170882260824004250162653128752اإلنتاج المحلي للكهرباء (بمليون كيلواط)

155382050221638223922374925634استهالك الكهرباء (بمليون كيلواط)
53,845,761,278,176,371,0معدل ملء السدود(%)

4.2- الصنـاعات التحـويلية 
4,44,52,20,22,02,5تغير الرقم اإلستداللي لإلنتاج الصناعي حسب قطاعات النش

3,61,24,02,01,34,0منتوجات الصناعة الغذائية
0,90,01,8-2,6-2,50,2منتوجات صناعة النسيج

0,79,23,7-6,423,31,9منتوجات صناعة السيارات

5.2- البناء واألشغال العمومية 

92491278714048145201457116130مبيعات اإلسمنت اإلجمالية (بألف طن)
450765406552055498865729642802عدد رخص البناء

12021151117014141420الثمن المتوسط للمتر المربع (بالدرهم)
6.2- السياحـــة 

45,648,045,041,043,040,0نسبة التوافد على الفنادق (%)
511374087879834192889342الوافدون من السياح األجانب غير المغاربة ( باآلالف)

133481689416462162391802016869الليالي السياحية في الفنادق المصنفة ( باآلالف)

341645867455551528345642259115المداخيل السياحية ( بمليون درهم)

7.2- المواصالت السلكية والالسلكية 

84222002922816253113198236554عدد المنخرطين في الهاتف المحمول(باأللف)
28,365,774,081,2101,5113,6كثافة الهاتف المحمول (%) (1)

126823942991351637493566عدد المنخرطين في الهاتف القار(باأللف)
4,37,99,711,311,911,1كثافة الهاتف المحمول (%) (1)
126823942991351637493566عدد المنخرطين في األنترنيت(باأللف)

0,471,712,433,775,869,89كثافة االنترنيت (%)

المصادر :  حساب مديـرية الدراسات والتوقعات المالية إنطالقاً من معطيات :
- وزارة الفالحة والصيد البحري

- وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
- وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

- وزارة السياحة
- المندوبية السامية للتخطيط
- المكتب الشريف للفوسفاط
- المكتب الوطني للكهرباء

- الجمعية المهنية لشركات اإلسمنت
- مكتب الصرف

- الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت
  (1) عدد المنخرطين بالنسبة لعدد السكان
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  المالية العمومية:  3ملحق 
متوسط

م.ق.م 2013ق.م 2000-06200720082009201020112012
1.3- تحمالت و موارد الخزينة  (بماليين الدراهم)

107590156788186300172596174145191297193461210613المداخيل العادية (2)
88295135204167276150853154005162799170700179414المداخيل الجبائية

3560760308818277173465004697827341477546الضرائب المباشرة 
1834428009333122672826928275252895932947الضريبة على الدخل

1552430013462904239535114402504154342538الضريبة علـى الشركات
3521852151615685818566767721607562378932الضرائب غير المباشرة

1958834811428753855545635503005345756168الضريبة علـى القيمة المضافة
1563117340186931963021132218602216622764الرسوم الداخلية على اإلستهـالك

12033134151370611830122421028699139099الرسوم الجمركية
543793311017591049992105711175013837حقوق التسجيل والتمبر

1644518400162691812516250252821956127999المداخيل غير الجبائية
28503184275536183890321632003200مداخيل بعض الحسابات الخاصة 

121699153309183230188496209909241399237077254132مجموع النفقات  (2)(3)
103382134435157036152733162020193529194085210661النفقات العادية  (4)
7794098824107355122131117251126465141315148262السلع والخدمات

5334165665703157552778768885629350898000األجور
2459933159370404660438483379034780750262سلع و خدمات أخرى

1797419261182311732617574182342024422399الدين العمومي
1411816552153891446315245151981735618772الداخلي
38552709284228632329303628883627الخارجي

746816350314501327627195488303252540000الموازنة 
49-624-2232-420822353292641986312125الرصيد العادي (4)

610194430004000-239596021156210803رصيد الحسابات الخاصة (2)
2069728212377404621947031499184599247471نفقات اإلستثمار 

43520-43616-50102-35764-15900-1591434793070-رصيد الميزانية العامة

2.3- مؤشرات المالية العمومية  (بالنسبة للناتج الداخلي الخام)

22,525,427,023,622,823,822,223,2المداخيل العادية (2)

18,421,924,320,620,220,319,619,8المداخيل الجبائية

7,49,811,99,88,58,78,48,5الضرائب المباشرة 
3,84,54,83,63,53,43,33,6الضريبة على الدخل

3,24,96,75,84,65,04,84,7الضريبة علـى الشركات
7,48,58,97,98,79,08,78,7الضرائب غير المباشرة

4,15,66,25,36,06,36,16,2الضريبة علـى القيمة المضافة
3,32,82,72,72,82,72,52,5الرسوم الداخلية على اإلستهـالك

2,52,22,01,61,61,31,11,0الرسوم الجمركية
1,11,51,51,21,31,31,31,5حقوق التسجيل والتمبر

3,43,02,42,52,13,12,23,1المداخيل غير الجبائية

25,424,926,625,727,530,127,228,0مجموع النفقات  (2)(3)

21,621,822,820,921,224,122,323,2النفقات العادية  (4)

16,316,015,616,715,315,816,216,3السلع والخدمات
11,110,710,210,310,311,010,710,8األجور

5,15,45,46,45,04,75,55,5سلع و خدمات أخرى
3,83,12,62,42,32,32,32,5الدين العمومي

2,92,72,22,02,01,92,02,1الداخلي
0,80,40,40,40,30,40,30,4الخارجي

1,62,74,61,83,66,13,74,4الموازنة 
4,34,65,56,36,26,25,35,2نفقات اإلستثمار 

0,10,0-0,3-0,93,64,22,71,6الرصيد العادي (2)

4,8-5,0-6,2-4,7-2,2-3,30,60,4-رصيد الميزانية العامة
20,224,427,022,922,723,022,222,4الضغط الجبائي(5)

3.362,553,547,347,150,353,7- معدل المديونية للخزينة
43,742,837,436,438,341,3   مخزون الدين الداخلي بالنسبة للناتج الداخلي الخام
18,810,79,910,712,112,4   مخزون الدين الخارجي بالنسبة للناتج الداخلي الخام

المصادر :  وزارة اإلقتصاد والمالية  
(1) دون احتساب حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة     

(2) مع احتساب صندوق دعم األسعار والصندوق الخاص للطرق   
(3) مع احتساب الرصيد الصافي للحسابات الخاصة للخزينة     

(4) مع احتساب صندوق دعم األسعار  
(5) المداخيل الجبائية  (مع احتساب حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة    ) بالنسبة للناتج الداخلي الخام   

ق.م قانون المالية  
م.ق.م مشروع قانون المالية   

توقعات
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  المؤشرات اإلجتماعية:  4ملحق 
متوسط

2000-06200720082009201020112012

1.7- الديمغرافيا
29503308413117731514318513218732522الساكنة (باأللف)(1)
55,056,456,957,357,758,258,6معدل التمدن (%)

50,350,650,650,750,850,850,9معدل األنوثة  (%)
5,35,05,04,94,94,84,8متوسط عدد أفراد األسر

2000-0606/0707/0808/0909/1010/1111/12
21,119,819,519,218,818,718,5المعدل الخام للوالدات (بالنسبة لأللف)
5,75,55,55,75,65,1المعدل الخام للوفيات (بالنسبة لأللف)

15,414,314,013,513,213,6المعدل الخام للتزايد الديمغرافي (بالنسبة لأللف)
2.7- التربية والتكوين

87,890,791,491,694,997,597,9معدل التمدرس الخاص بالتعليم االساسي (6-11 سنة)(%) (2)
81,887,589,491,594,095,495,9الوسط القروي

76,382,485,088,391,893,694,8اإلناث بالوسط القروي

199419982004200820092010
54,948,344,140,539,730,0معدل األمية ( بـ  %)

41,733,832,128,628,123,5ذكور
67,561,955,851,950,838,0إناث

2000-0620072008200920102011
3.7- التشغيل واألجور

51,751,050,649,949,649,2معدل النشاط  ( بـ  %) 
45,444,944,744,043,643,3الحضري 
60,359,759,058,458,458,0القروي

11,49,89,69,19,18,9معدل البطالة(%)
11,39,89,59,08,98,4ذكور
11,69,89,89,59,610,2إناث

18,715,414,713,813,713,4معدل البطالة بالوسط الحضري حسب فئات السن (%) 
1534,231,631,831,831,332,2- 24 سنة
2519,215,814,714,013,513,3- 44 سنة

10,99,08,37,78,17,0بدون شهادة
25,820,820,018,618,118,3حاصل على شهادة

4.7-الصحة

2102185016371630عدد السكان لكل طبيب ( في القطاعين العمومي والخاص) (3)
12243120061200211970عدد السكان لكل مؤسسة للعالج الطبي الضروري (3)

1126117311341109عدد السكان لكل ممرض (3)
70,972,572,672,873,173,3أمل الحياة عند الوالدة (بالسنوات)

1985199420042007(3)2008 (4)
5.7- مستوى المعيشة  والتجهيزات األ ساسية

21,016,514,28,98,8معدل الفقر (%) 
13,310,47,94,84,7الوسط الحضري 
26,823,022,014,414,2الوسط القروي

Moyenne
2000-0620072008200920102011

55,586,087,089,091,092,0نسبة الساكنة القروية المستفيدة من الماء الصالح للشرب
برنامج كهربة العالم القروي

64,793,095,496,596,897,4نسبة كهربة القرى (%)

المصادر :  - وزارة الصحة
- وزارة التربية الوطنية 

- وزارة التعليم العالي  والبحث العلمي وتكوين األطر
- المندوبية السامية للتخطيط

(1) إسقاطات مركز الدراسات واألبحاث الديمغرافية لسنة 2006
(2) نسبة السكان الممدرسين الخاصة بالفئة العمرية 6-11 سنة ايا كان المستوى الدراسي

  (3) المعطيات الخاصة بسنتي 2007 و 2009 و2011 توافق على شهر يونيو من السنو المعنية
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  2013في إطار مشروع قانون المالية لسنة  88اإلجراءات المقترحة:  5ملحق 
  

بغض النظر عن تدابير اإلذن والمصادقة، نورد فيما يلي قائمة بأهم اإلجراءات ذات الطابع الضريبي والجمرآي الواردة في 
  : 2013انون المالية للسنة المالية مشروع ق

  الجمارك والضرائب غير المباشرة. أ

 تصدير؛العن طريق  حسابات مستودع حر معينتسوية  عدم دفع الرسوم والضرائب في حالة •
 ؛فقط لتحسين الصنع الفعال على أساس تصريحات المتعهدتصفية حسابات القبول المؤقت  •
 مع اللجوء لنظام التبادل الموحد؛التصدير المؤقت لتحسين الصنع السلبي  •
 ؛ )مدونة الجماركمن   296و 284، 280المواد (مراجعة التدابير الجمرآية الزجرية  •
 ؛ مراجعة بنية التعريفة الجمرآية المفروضة على المنتجات الفالحية •
 ؛ رسوم االستيراد المطبقة على نسيج التأثيتالءمة م •
 ؛صنعب التبغ الميضرتإصالح نظام  •
  أو القادمة منها ؛ بعض البلدان اإلفريقيةة بالمنتجالمواد اإلعفاء من رسوم االستيراد لفائدة بعض  •
 ؛ المصادقة على االمتيازات الممنوحة لفئات معينة من األشخاص •
الضرائب والرسوم المحصلة من طرف إدارة في أداء عن التأخير المترتبة ات والغرامات والذعائر زيادتسوية ال •

  .ك والضرائب غير المباشرةالجمار

  الضرائب والرسوم وباقي التدابير الجبائية .ب

 التدابير الخاصة بالضريبة على الشركات -1

دجنبر  31تدرج بالبورصة إلى غاية سالشرآات التي لفائدة تمديد االستفادة من تخفيض الضريبة على الشرآات  •
  ؛ 2016

 ؛ 2016دجنبر  31إلى غاية  الندماج الشرآاتتمديد النظام االنتقالي  •
 ؛ السنداتاقتراض عمليات لفائدة  الجبائيلحياد لنظام إحداث  •
الشرآات التي تقوم برفع رأسمالها بين فاتح يناير لفائدة تمديد االستفادة من تخفيض الضريبة على الشرآات  •

  ؛ 2013دجنبر   31و 2013
  .درهم 200.000ال يتجاوزالتي تحقق ربح  مقاوالتلا لفائدة بالنسبة للضريبة على الشرآات %10سعر اعتماد  •

 التدابير الخاصة بالضريبة على الدخل -2

 ؛ 2016دجنبر  31إلى غاية  على الدخل  تمديد إعفاء التعويض عن التدريب من الضريبة •
الشرآات الخاضعة الطبيعيين في تمديد أجل االستفادة من المساهمة المهنية لشخص أو مجموعة من األشخاص  •

 ؛ ضريبة على الشرآاتلل
الذين آانون يمارسون أنشطتهم في إطار  للضريبةالجدد الخاضعين تمديد االستفادة من التدابير التشجيعية لفائدة  •

 ؛ القطاع غير المهيكل
 ؛حالة اإلرث حالة الهبة على  لعقارات فيتملك اتحديد سعر  ةقيطرتطبيق  •
المرآز المالي "صفة  الحاصلة علىالشرآات ي لمأجوراإلجمالية بالنسبة لألجور  غير ابرائية %20 سعرتطبيق  •

 ؛ "للدار البيضاء
 ؛" مخطط ادخار المقاولة"لناتجة عن األرباح او تشجيع ادخار المأجورين عن طريق إعفاء العائدات •
 .المطبق بالنسبة لتفويت القطع األرضيةعل الدخل  الضريبة سعرالرفع من  •
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  على القيمة المضافةتدابير خاصة بالضريبة .  3

  ؛ توضيح اإلجراءات المتعلقة باستيراد مواد ومنتجات لتغذية المواشي والدواجن •
المطبقة على المواد المعدة لصناعة أعالف  %7إلى  10%الضريبة على القيمة المضافة من  سعرتخفيض  •

 ؛ والدواجن المواشي
 ؛ 2016دجنبر  31ية تمديد فترة اإلعفاء بالنسبة لجمعيات القروض الصغرى إلى غا •
 ؛عمليات المبيعات وتسليم البضائع المستخدمة تضريب  •
  .إلغاء الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على البناء الذاتي وتعويضه  بمساهمة التضامن •

  تدابير خاصة برسوم التسجيل .  4

، من رسوم "البيضاء المرآز المالي للدار"صفة  حاصلة علىشرآات رأسمال  إعفاء عمليات إنشاء ورفع  •
   .التسجيل

  على السيارات تدبير خاص بالضريبة الخصوصية السنوية. 5

 .على السيارات من أجل تنويع نمط تحصيل هذه الضريبة تدبير خاص بالضريبة الخصوصية السنوية  •

  اإلجراءات المشتركة. 6

  ؛ المعتبرة في حكمهاتوضيح إلزامية التصريح بعوائد األسهم، وحصص المشارآة، والدخول  •
  ؛  توضيح الجزاءات على الخروقات المتعلقة بدخول الرساميل المنقولة •
  ؛مراجعة نسب الجزاءات على الخروقات المتعلقة بإلزامية التصريح بالتعويضات المدفوعة للغير •
  ؛ القانون وضع مسطرة مبسطة لتطبيق الجزاءات في حالة التصريح الذي ال يطابق اإلجراءات التي ينص عليها •
  ؛  وضع استثناءات تخص السر المهني لفائدة بعض المؤسسات العمومية •
  ؛ تمديد اإلعفاءات الضريبية الممنوحة لبرامج السكن ذي القيمة العقارية المخفضة •
  .رفع نسبة الضريبة المحجوزة في المنبع على عوائد األسهم، وحصص المشارآة، والدخول المعتبرة في حكمها •

  إجراءات أخرى .7

  ؛  فرض مساهمة تضامنية على األرباح والدخول •
  ؛  فرض مساهمة تضامنية على تسليم البنايات السكنية الشخصية لنفسه •
  ؛  تشجيع الخاضعين للضريبة لتصفية ديونهم الجبائية •
تضامن من منتوج الضريبة على عقود التأمين لفائدة صندوق % 25تخصيص حصة : الضريبة على عقود التأمين •

  ؛  مؤسسات التأمين
فرض ضريبة بيئية على المواد والمنتجات التي تدخل في إنتاج البالستيك المعدة للتلفيف : الضريبة على البالستيك •

  ؛  والتعليب
إحداث ضريبة خاصة على بيع الحديد المعد للخرسانة لدى الخروج من : الضريبة على الحديد المعد للخرسانة •

  ؛  رادالمعمل أو لدى االستي
 .درهم لكل طن 30إحداث ضريبة جديدة على بيع الرمال تحدد على أساس : ضريبة خاصة على الرمال •


