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ععااممــــــةةققددممــــــةةمم
لسنةقانونمشروعإعداديندرج متقلبة،ظرفيةضمن2014المالية وإقليمية بظهورعالمية انتعاشبوادرتتميز

الظروفا حسب مستوياته تباين رغم بلدتميزالتيقتصادي حدىكل على التوقعات.ومنطقة تنحو وعليه،
بأن اإلقرار إلى العموم على العالميالمتوفرة .2013سنةلالثانيالنصفمنانطالقاتدريجيايتعافىاالقتصاد

هذا من،2014سنةخاللالمنحىوسيتأكد أسواقوضعيةتحسنومنالتيسيرية،النقديةالسياساتمستفيدا
استعادةالراساميل االقتصاديينتدريجياالثقةومن الفاعلين حسبالتطوردينامياتوتبقى.لدى ذلك مع متباينة

العالمي االقتصاد مكونات العمتزالال،األورومنطقةففي.مختلف النموالتأثيرات تعوق لألزمة المنطقةيقة في
أساسا تعرفه الذي الركود مع ينتظرأسواقخاصة الذي الوقت في الوالياتفيهاالئتمان، تسجل انتعاشاالمتحدةأن

معأكبر كانت.األخرىالمتقدمةاالقتصادياتمقارنة سلمالناشئةاالقتصادياتوإذا في رائدة مراتب تحتل تزال ال
العالم آفاق،يالنمو هيسهانموفإن فيمتباينةأيضاتظل أعلى نمو تسجيل أساسا،مع الذيفيالصين الوقت

فيإمكانياتبقىت محدودةالناشئةالبلداناالنتعاش .ضاغطةهيكليةعواملبفعلاألخرى

ذلك، من العكس النموظلتسوعلى الشرقآفاق تأثيرةضعيفنسبيا)MENA(إفريقياوشمالاألوسطبمنطقة تحت
مخاضكراهاتاإل يفرزها المستوياتاالنتقاليةالمرحلةالتي الرغمعلىو.واالجتماعيةواالقتصاديةالسياسيةعلى
في،)%3,8(+إيجابيةستظل2014لسنةالنموتوقعاتفإنذلك،من المنطقة بلدان بعض نجحت إذا خصوصا

وعودة األمن دينامي،االستقراراستتباب إطالق الاإلصالحاتةوتم مع موازاة لتعافيالضرورية لنشاطالمرتقب
.للمنطقةالرئيسيالتجاريالشريكاألورو،منطقةفياالقتصادي

المركبةوفي الوضعية هذه يحافظالمغربمجهوداتتتواصل،ظل اإليجابيعلىالوطنياالقتصادلكي المنحى
مستوى فتئ ما النموالذي بلدان مع مقارنة يسجله الغالب.منطقةه في تكن لم ظرفية في ذلك، وساعدةمكل لو،

إعادة إلى أدت هامة تحوالت شهدت لنظمهيكلةأنها واالرتقاءللتحديثحقيقيةفرصاتوفرالعالميةاإلنتاججديدة
عبرو.االقتصادي المغربية التجربة في تأكد ما اإلنتاجيالنجاحاتبعضهو النسيج فيها تمكن منالوطنيالتي

ال بعض الجديدةالتخصصاتاختراق المجاالت االقتصادوالخدماتيةصناعيةفي أداء وعصرنة تطوير نحو سعيا ،
معالجة.الوطني بملحاحية الوعي ضرورة اإليجابي المسار هذا تعزيز تعيقالتيختالالتاإلويقتضي الزالت

عبر وذلك الوطني االقتصاد مكونات اإلصالحاتبعض إلالمستعمباشرة خريطةفيبالدناتموقععادةجلة
متميزالعالميةالتنافسية .بشكل

المؤسساتيةالكبرىاإلصالحاتجانبوإلى المستويات على الوطنية أولوياتها ضمن البالد وضعتها التي
والقطاعية، بسيحتلوالتشريعية األساسيةاالهتمام التوازنات والداخليةإعادة منها بارزةالخارجية لذلكمكانة لما

اإل توفير على الوطني االقتصاد قدرة بضمان الكفيلة الشروط تحقيق في بالغة أهمية ستدامةواالتمويليةمكاناتمن
قضاياواالستثماريالمجهود الهشاشةاالجتماعيةوالحمايةوالتشغيلالتعليممعالجة منوتقليصومحاربة الفوارق

االجتماعي،منظورمنخاصةالوصول،فيالمساواةضمانأجل الحقوقالنوع واالقتصاديةاالجتماعيةإلى
.والبيئية

في بالدنا طموح تراعيإن تشاركية، ديموقراطية أسس تنمويإطارفياإلنسانكرامةاحتراموضع نموذج
نموضمانبكفيلمدمج مستدامعاليةمعدالت تسريعبشكل يفرض لوتحسيناإلصالحات،دينامية، لحكامةوازن

عنواعتماد التدبير .المستدامةالتنميةقضايالقربمبادئ

سيركز سبق، لما مساءلةالحاليوالمالياالقتصاديالتقريروإعتبارا ووالدوليةاألوضاععلى الوطنيةالجهوية
فيها يندرج ومتجددةقراءةخاللمن2014لسنةالماليةقانونمشروعالتي األوضاع تاإلشكاالمنظورمنلهاته

عنهاوالتحديات بفيالمترتبة تتسم معادلة عالميبوادرانتعاشوتناميالعالميةاألزمةآثاراستمرارظل .إقتصادي

تقديموالمالياالقتصاديالتقريريسعىو وتوجهاتإلى لمضامين تؤسس التي قانونالعناصرالرئيسية مشروع
لسنة ثالث،2014المالية خالل بتحليليةمحطاتمن وإبدءا دولي محيط مروراقتطورات متغير، بدراسةليمي

يعرفهاتطوراتال الوطنيالتي آفاقواالجتماعياالقتصاديالتحولتتحديايواجهوهواالقتصاد على المفتوح
والعصرنة بالرهانات،التقدم تعزيزوانتهاء ضرورة تطرحها مرحلةالعموميةالماليةاستدامةالتي تلج وهي
ن سعيا مقوماتاإلصالح تكريس رهاناتالأهميةوكراهاتاإلطبيعةتجاهلدونوذلك،والنجاعةالنزاهةحو

علىالواعدة .بالدناالمطروحة
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ااألألوولل ووااللججههوويي::االلججززءء االلددوولليي ممححييططهه ففيي االلففررصص::االلممغغرربب
ووااللتتححددييااتت

األزمة، بداية على سنوات خمس االقتصادبعد منالعالمييعرف بالرغم متنامي انتعاش نوعبوادر استمرار
الهشاشة فإن.من األورووهكذا، الخروجمنطقة أخيرا استطاعت مرحلةقد مسارالركودمن في لتدخل

متزايداكما.االنتعاش تحسنا األمريكي االقتصاد حينيعرف رغمالناشئةاالقتصادياتفيالنمويظلفي قويا
الملحوظ .تباطؤه

ف نموا العالمي االقتصاد يسجل أن حدودوينتظر حين،.2012سنة%3,2مقابل،2013سنة%2,9ي في
انتعاش تحقيق التجارةمنظمةوتتوقع.الدوليالنقدصندوقلتوقعاتوفقا،%3,6بنحو2014سنةيرتقب

يتجاوز2013سنة%2,5سيبلغالعالميةالتجارةحجمفيمعتدالنمواالعالمية ،20141سنة%4,5ولن
ي الماضيةخاللالمسجلمتوسطالدونظلحيث العشرين .)%5,4(السنوات

غيرالصعيدوعلى االقتصادية الظرفية تبقى عناإلكراهاتإلىفباإلضافة.نسبياالئمةماإلقليمي، الناجمة
النموضعف العوامل ساهمت العالمي، واستمرارداخليةاالقتصاد السياسي االستقرار غياب ذلك في بما ،

االجتماعية إفريقيا،الصراعات شمال بلدان من العديد في النمو إضعاف األوسطفي حين،.والشرق في
قويةإفريقيادولحافظت نمو وتيرة على الصحراء واعدةبجنوب .آفاق

الشريكينفيالملحوظاالنتعاشفإنالوطني،المستوىعلىأما وإسبانيا، فرنسا في خصوصا األورو، منطقة
للمغرب، األسيساهمالرئيسيين ميزان اختالل من الحد تراجعفي ظل في خصوصا الطاقةداءات فاتورة

أسعار انخفاض عن .النفطالناجمة

التطورات هذه أن الوطنيالظرفيةغير أنلالقتصاد يمكن االعناتحجبال التيالهيكليختالالتبعض ة
تطبعه االقتصالمغربسجلقدف.الزالت االنفتاح معدالت في كبيرة انضمامزيادة إثر منظمةهادي، إلى

وتركيا األمريكية المتحدة والواليات األوروبي االتحاد مع الحرة للتجارة اتفاقيات عدة وتوقيع العالمية، التجارة
العديدوبلدانالمتحدةالعربيةواإلمارات إبرام إلى إضافة أكادير، دولالتجاريةاالتفاقياتمناتفاقية مع

فيأخرى، يبدو.قياإفريالسيما ال ذلك، خيارومع ساعدأن قد االقتصادي خلقاالنفتاح على ذاته حد في
التنافسيةلمالئمةلاالظروف القدرة علىالتيتحسين اإلنتاجترتكز نظم القيمةسلسلةفيواالرتقاء،تنويع
فيمهمتحسنتحقيقواالنتاجية، منحصونوعي المغرب أدتول.الدوليةالسوقة همتطوالضغقد التي ات

الللمغرب،الخارجيةتوازناتال شركائنا تأثر النفط،رئيسيينبفعل أسعار ارتفاع صادفت والتي إلىباألزمة
األ لميزان الجاري والحساب التجاري الميزان في العجز .داءاتتفاقم

اال تبدو المعطيات، لهاته لهميةواعتبارا االقتصادلالبالغة يعرفهايةدينامية فياءشركالتي بماالمغرب إفريقيا
من افرصتتيحه صواب يعزز ما وهو االستراتيجيواعدة، بالدنالتوجه به أخذت التعاونالذي لتطوير

مع-جنوب ج.ةفريقياإلبلدانالجنوب يبذل المغرب مافتئ االقتصاديةوبالفعل، عالقاته لتعزيز كبيرة هودا
نحومعوالثقافيةةوالمالي سعيا البلدان بمااإلقليمياالندماجديناميةإذكاءهذه التعاون سبل شتى تطوير عبر

تنمالتعاونفيها مشاريع حول المعترتكزيةوالثالثي تقاسم والخبراعلى أنيالتاترف هاتوفريمكن
و .المغربيةاألبناكالمقاوالت

فإن المنطقة، بلدان بعض تعيشها التي لألوضاع واعتبارا ذلك عن علىالمغربوفضال حافظ تهجاذبيقد
مختلف لدى بها يتمتع الزال التي بالثقة ذلك في مدعوما الخارجية االستثمارات استقطاب على وقدرته

الدوليمكونات الماليةالمجتمع منبلعالمية،االماليةواألسواقالدوليةوالمؤسسات االستثمارتراجعالرغم
المباشر الصعيداألجنبي وعلى التياالكراالعالمي اإلقليمييطرحهاهات .الوضع

السياقفيو يتعيننفس تشهدهاديناميةالباإلشادة، الخليجي،التي التعاون مجلس دول مع المغرب عالقات
سجلت نوعيةوالتي الملكيةقفزة الزيارة بوضعالبلدانهذهلبعد توجت والتي استراتيجية، شراكة واعدةأسس
الجانبين .بين
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وعودةتأكد.1.1 األمريكي االقتصاد دينامية خالل من العالمي االقتصاد انتعاش
األوربي لالقتصاد االنتعاش

ليسجل تدريجيا العالمي االقتصادي النمو ينتعش أن 2013ةسن%2,9مقابل2014سنة%3,6يتوقع
حسب2012سنة%3,2و الدوليتوقعات، النقد ل.صندوق الوضع هذا األميركيألداءويعزى لالقتصاد الجيد

األورو منطقة القتصاديات االنتعاش وعودة الناشئة.والياباني البلدان تزال فيوال قوي بشكل النموتساهم
وتيرةرغمالعالمي، .المتاحهانموتراجع

أن العالميغير االقتصاد انتعاش وتبقىتوقعات متوازنة وغير تتأثرهشة حالةقد الظرفيةفي تدهور
األورو منطقة في القصيرلسياسةاتضييقوأاالقتصادية المدى على المتحدة الواليات في النموتباطؤوأالمالية

الناشئة األسواق .في

سنة خالل منخفضا المتقدمة االقتصاديات نمو يظل أن المتوقع سنة%1,5مقابل%1,2ليسجل2013ومن
أن2012 قبل الحكوماتساهمتوقد%.2,1ليبلغ2014نةسعززيت، اتخذتها التي الحدالتدابير منفي

األزمة تفاقم األطلسيعلىخطر .ضفتي

الفترة:1مبيان خالل الحقيقي الخام الداخلي الناتج 2014-2007نمو
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ليبلغ المتحدة الواليات في النمو سنة2012سنة%2,8ابلمق2013سنة%1,6وسيرتفع يتعزز أن قبل ،
إلى2014 لألسر%.2,6ليصل الشرائية القدرة بتحسن مدعوما قويا الخاص الداخلي الطلب ارتباطا،وسيظل

و العقاري القطاع الشغل،سوقبانتعاش وسوق المالية نهجاألوراق إلى مالئمةإضافة نقدية .سياسة

النفيو نمو يتعزز أن ينتظر سنةاليابان، الخام الداخلي غرار،%2ليسجل2013اتج قبل،2012سنةعلى
ي سنة%1,2إلىتراجعأن طموحةاعتمادباليابانياالقتصادنموسيتعززو.2014خالل مالية إقالع خطة

مالئمة نقدية بسياسة الخارجيبانخفاضو،مصحوبة الطلب انتعاش عن فضال .الين،
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ال:2مبيان المتقدمةنمومعدل بالبلدان
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تمكنت منوقد األورو بنسبةمنطقة نموا سجلت حيث طويال، دامت التي االنكماش مرحلة من %0,3الخروج
سنةربعالخالل من بحوالي2013الثاني تراجع السنةربعالخالل%0,2مقابل من هذا.األول ويعزى

لالقتصا الجيد األداء إلى األلمانياالنتعاش االقتصادود أقل حدةالفرنسيبدرجة خفت حين في فينكماشاال،
من .إسبانياوايطاليإكل

سنة خالل تدريجيا للمنطقة االقتصادي النشاط ينتعش أن المتوقع بحوالي2014ومن نموا بعد،%1,0ليسجل
الركود من متتاليتين هذ).2013سنة%-0,4و2012ةسن%-0,6(سنتين تحسنويعزى إلى االنتعاش ا

الخارجي االطلب إلى أخرى.المالئمةالنقديةلسياسةإضافة جهة تساهممن اتخذها، التي االستثنائية التدابير
على الضغوط من التخفيف في األبناك لفائدة األوروبي المركزي الديونوالمصرفيقطاعالالبنك ةالسياديعلى

األورو منطقة ذلك،.في الداخليالطليبقىومع استمرارب بسبب منعمليةمحدودا، كل ديون القطاعخفض
البطالة مستوى وارتفاع والخاص المتوقع.العام النموأنومن منفي2014سنةيتعزز %1,4(ألمانياكل

سيصبح،%)0,2بعد%1,0(فرنساو)2013سنة%0,5بعد حين فيفي إيجابيا منالنمو إيطالياكل
%).-1,3مقابل%0,2(إسبانيافيو)%-1,8بعد0,7%(

س القصيرتظلكما المدى على صعبة األورو منطقة في الشغل سوق والتنمية.وضعية التعاون منظمة فحسب
االرتفاع2االقتصادية في البطالة معدل يستمر أن المتوقع من سنة،، نهاية مع بنسبة2014ليسجل قياسيا رقما

و%11,1يبحوالواألورورمنطقةفي12,3% فرنسا و%12,5في إيطاليا، البرتغال%18,6في في
اسبانيا%28و قياسيةلدىبطالةالمعدالتوبلغت.اليونانفي%28,4وفي مستويات في2012سنةالشباب

اليونان مثل البلدان، من من(العديد %).35(يطالياإو%)53(سبانياإو%)55أكثر

في المالي االستقرار على اآللياتوللحفاظ تعزيز إلى تهدف التدابير من مجموعة اتخذت األورو، منطقة
للمنطقة الموازناتي3المالية االنضباط وتوطيد وإعادةاإلشرافتوحيدو، األوروبي المصرفي النظام على

االلتزاممباشرةالرسملةال عن فضال المتعثرة، والشغلالصالحاتاإلبللبنوك السلع أسواق مستوى على .كبرى
االقتصاديين الفاعلين ثقة استعادة على يساعد التدابيرأن لهذه الفعال التنفيذ شأن النشاطإنعاشوومن

.االقتصادي

فيوتستمر والنامية الناشئة العالميتعزيزاالقتصاديات نموها،االقتصاد إمكانات تراجع حيث،المتاحةرغم
أن بنسبةتسجليرتقب .2012سنة%4,9مقابل2014سنة%5,1بحواليو2013سنة%4,5نموا

الناشئةتستمرأنيتوقعو آسيا معدالتبلدان تحقيق سنة%6,3مقابل2014سنة%6,5(مرتفعةنموفي
الصيني،)2013 االقتصاد أداء ضعف)2013سنة%7,6مقابل%7,3(بفضل رغم الهند، في النمو وتيرة

).2013سنة%3,8مقابل5,1%(

اويظل مالئمةالطلب اقتصادية بسياسات مدعوما الناشئة، البلدان معظم في للنمو الرئيسي المحرك لداخلي
عام على.بشكل بثقله يلقي األورو، منطقة في سيما المتقدمة، الدول في االقتصادي النشاط تعثر فإن ذلك، ومع

األ للمواد المصدرة للدول بالنسبة التجاري التبادل شروط وعلى الخارجي ال.وليةالطلب ذلك، إلى وإضافة

2*AH&  !"9*#&< 3<$%*#&  "Q9KRST#& >-: >$CD E 2F$G2013UTV E2013.
3LWX YK EZ#[<><=9G#&;I(<N&(&86*:W#;#$"#&\-!#-2 ;C E]^2-%7 +7 _`#&2012E !#a$I !I(<N&(&86*:W#bc$92 ;#$K dWSI500

(H<F ($!0K.
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و البرازيل مثل البلدان بعض في االقتصادي النشاط على تؤثر الداخلية االختالالت تقلصتالهندتزال حيث ،
والنقدي المالي الدعم اقتصادهاتباطؤظلوفي.هوامش نمو منوتيرة جديدة ترسانة تبني الصين على يتعين ،

عالياإلصالحات نمو وتيرة على كللحفاظ لسكانهابفيلةة المتزايدة االحتياجات تضمن.تلبية أن ويجب
االستهالك على أكثر يعتمد ومستدام متوازن نمو تحقيق .اإلصالحات

النمو.2.1 آفاق فياألوسطوالشرقإفريقياشمالمنطقةفياالقتصاديتراجع
باألوضاعاستمرارظل المرتبطة مستقرةالغيرالسياسيةالمخاوف
الداخليةاالضطراباتو
تسجل أن األوسطيرتقب والشرق إفريقيا شمال منطقة سنةضعيفاانمودول انعكاسات،2013خالل بسبب

واالقتصادية السياسية والتحوالت فيوتيرةتراجعواالجتماعية للنفطاالنتاج المصدرة أن.الدول المتوقع ومن
الخام الداخلي الناتج نمو وتيرة حواللمنطقةتتباطأ قبل2012سنة%4,6مقابل،2013سنة%2,1ليإلى ،

سنةأن %.3,8لتبلغ2014تتحسن

%5,4نسبةبلغمابعد،%1,9ليسجل2013سنةالنمومعدلفيانخفاضاللنفطالمصدرةالبلدانوستعرف
إنتاجانخفاضب2013سنةخاللالنموتأثروقد.2014سنة%4بنسبةانتعاشايحققأنقبل،2012سنة

في،النفط أن،وليبياوالعراقإيرانخاصة الزيادةغير شأن القطاعاتالنمودعمالعاماإلنفاقفيمن غيرفي
.ةالنفطي

يتوقعللنفطالمستوردةالبلدانفيو %2,8بحواليوذلك،2014و2013تيسنخاللنسبيانتعاشتسجيل،
الأنالمتوقعومن.2012سنة%2حدودإلىالنموأتباطمابعد،التواليعلى%3,1و سنةتحسنانمويعرف

منفي2014 و%1,8(2013سنةالمسجلتباطؤالبعد،)التواليعلى%3,7و%2,8(وتونسمصركل
بسبب).التواليعلى3,0% هشة، تظل النمو آفاق أن بلدانفيةالصعبةواالقتصاديةالسياسيتالتحوالغير

.الرئيسيالتجاريهاشريك،ورواألمنطقةفيالنمووضعفالمنطقة

التضخمو معدالت سنةاألوسطالشرقمنطقةفيتظل انخفاضا ستعرف لكنها مرتفعة، مستويات 2014في
معدالتوتبقى.الغذائيةالموادأسعاربتراجعارتباطاوذلك،2013سنة%12,3مقابل%10,3حواليإلى

ال بيننسبيامرتفعةالبطالة التيالالتحدياتمن المنطقةكبرى دول بعضرغم،وتونسمصرخاصة،تواجه
.االقتصاديلنمولالمرتقبالتحسننتيجة،2014سنةالمتوقعاالنخفاض

الميزانيةأننتظرالمومن في العجز حدة منفي2013سنةتزداد من%6,8و%14,7(وتونسمصركل
الخامالناتجإجمالي الخدماتاإلنفاقارتفاعببسبوذلك،)التواليعلىالداخلي وضعفةاالجتماعيعلى

سنة،الحكوميةاإليرادات انخفاضا ذلك بعد الخامالناتجمن%4,3و%13,2(2014ليسجل علىالداخلي
نسبيا،ةالماليالتوازناتآفاقتبدو،المغربفيو).التوالي أنهمشجعة ،الميزانيةهوامشتقلصظلفيغير

الحد على العمل اليتعين بالمعممللدعمالمرتفعةنفقاتمن واستبداله الشرائح كل تستهدفاجتماعيةبرامجعلى
الفقيرة نحو،جيدبشكلالفئات الموارد توجيه إلى .المنتجةموميةالعاالستثماراتإضافة

e8X4ومن  fgE2hA-*348"*B2b)%#& i$jk.&;Cl$BO#&_($)#&;C+Q%K3&=01#&'F(-*B"#&mj90#E$n$17(&
F&-"0#  !"#$%#& ($%:N& i$jk.$I !:$:N&YBO7<@&=o$p ,$!B#&@&(F$G#&<< ?$k#& @W2-O*#&.

الصحراءجنوبإفريقيافيالقوياالقتصاديالنمووتيرةاستمرار.3.1
العالمي،نموضعفرغم الصحراءتواصلاالقتصاد جنوب إفريقيا نتائجمنطقة قويةتحقيق حيث،اقتصادية

ي أن الخامسجليتوقع الداخلي .2012سنة%4,9مقابل2014سنة%6و2013سنة%5حوبنانموناتجها

أن االقتصادييظلويتوقع نسبياالنمو للنفطقويا المصدرة البلدان سنة%5,8بعد2014سنة%7(في
الدخلوفي)2013 ذات حين.)%6,5بعد%8,1(المحدودالبلدان البلد،في الدخلستسجل ذات المتوسطان

حدود في تأثرها،2013سنة%3,3مقابل2014سنة%3,9نموا فينتيجة النمو األوروبضعف .منطقة

المنطقةويظل في للنمو الرئيسي المحرك الداخلي خاصة.الطلب للمنطقة، الموجه الخارجي الطلب شكل كما
االقتصادي للنمو قوية رافعة األساسية، للسلع األخيرةبالنسبة السنوات خالل النفط،.للمنطقة إنتاج جانب وإلى
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والفالحة كالبناء أخرى قطاعات انتعاش من الصحراء جنوب إفريقيا منطقة في االقتصادي النمو استفاد
االستخراجية .والصناعات

فيو التحكم استمرار الميزانيةيرتقب حدودعجز الخام%3في الداخلي الناتج سنمن 2013تيخالل
البلدان2012سنة%2,8مقابل،2014و حسب المالية الوضعية في تفاوت مع البلدانلمجموعةبالنسبةف.،

الفائضتسي،للنفطالمصدرة سنتينالعام،اإلنفاقفيالزيادةبسببتدريجياالماليقلص بعد التحسنوذلك من
.)2012و2011(

الدين الصحراءالخارجيوسيظل جنوب إفريقيا مستوىفي فيهفي الخام%25(متحكم الداخلي الناتج ،)من
من الرغم الدخلديرصتدهورعلى متوسطة الدول في المديونيةستعرفو.الميزانية الدولانخفاضانسبة في

فقرا بفضلاألكثر مديونية، األكثر الفقيرة البلدان لفائدة الدولية تستقرالمبادرة أن قبل المقبلة، السنوات خالل
نهايتهامع المبادرة هذه .بلوغ

التحديات بعض تواجه المنطقة هذه تزال ال ذلك، بلدانالتضخمتمعدالتظلحيث،ومع جنوبإفريقيافي
تسجلالصحراء أن يتوقع إذ التدريجي، انخفاضها رغم نسبيا، سنة%6,9مقابل2014سنة%6,3مرتفعة

تزال.2012سنة%9و2013 ال الشغل فرص أن الشباب،خاصةمحدودة،كما فئة الذيلدى الوقت في
العملفيهتظل المحدودظروف تحسنها رغم .صعبة

تعززت جانبها، خاصةمن الصحراء، جنوب إفريقيا نحو المباشرة األجنبية االستثمارات مجالتدفقات في
االستخراجية نسبةشكلحيث،الصناعات المب%5,7ت األجنبية االستثمارات إجمالي نحومن الموجهة اشرة

النامية الفترةالبلدان الفترة%5,2مقابل،2012-2008في .2007-2003في

سنة.4.1 الخارجية المبادالت لنمو مرتقب سنةضعيفأداءبعد2014تحسن
2013

العالمية التجارة منظمة نموتتوقع يسجل للمبادالتالحجمأن سنة%2,5بنسبةمحدودانموا4بضائعالعالمية
سنة%2,3مقابل20135 خاللويعزى.2012خالل األوروبي االتحاد واردات تراجع إلى أساسا ذلك

السنة من األول رغم)%-2(النصف الناميةقويالنموال، الدول .لطلب

ارتفع%2,4بنسبةحاداتباطؤا2012سنةخاللالبضائعصادراتحجمشهدولقد أن %5,5بنسبةبعد
سنة بنسبةحيث2011خالل صادراتها في ارتفاعا المتقدمة االقتصاديات متوسطة%1,1سجلت زيادة مقابل

العالم%3,8بنسبة أنحاء باقي المتقدمة.في الدول في ركودا البضائع واردات حققت جهتها، ارتفاعاوومن
النامية%4,9بنسبة الدول إفريقيابلدانوفي بواردات مدعومة المستقلة الدول والشرق)%11,6(رابطة

%).11(األوسط

في:3مبيان البضائع مبادالت حجم المناطق2012نمو حسب

-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%
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بنسبة طفيفا ارتفاعا محققة نسبيا استقرارا البضائع مبادالت قيمة شهدت لتصل%0,4كما 18,4إلىفقط
المتداولتريليون البضائع أسعار بانخفاض تميزت حيث الدوالر، االرتفاع إلى باإلضافة لحجمطفيفة

الخارجية أن.المبادالت منحافبعد بسجلت األولية المواد أسعار تراجعت السابق، في بعد%3حواليتصاعديا
ارت بفأن ب2011في%29نحوعت .2010في%26نحوو

بنسبةالتجاريةالخدماتصادراتسجلتحينفي ضئيال في%2,2ارتفاعا بعددوالر،تريليون4,3لتستقر
نموقدو.20116سنة%11,5بنسبةنمو نسبة أعلى األسفار التجاريةبالخدماتمتبوعة)%4,1(سجلت

الماليةالتيو،)%1,7(األخرى الخدمات أداء بضعف النقل)%-4,4(تأثرت بقطاع ).%1,4(ثم

سنة%2,5بنسبةمحدودانمواالتجاريةمبادالتحجموسيسجل التجارة2013خالل منظمة لتوقعات وفقا ،
األخيرة سنة العشرين خالل المسجل المعدل مع مقارنة ضعيفة نسبة وهي خصوصا،)%5,4أي(العالمية،

أنحيث.ةالصينيللمبادالتالقويالنموبفضل الناميةترتفعيتوقع الدول الدولبلدانوصادرات رابطة
الدو%1,5مقابل%3,6بنسبةالمستقلة المتقدمةفي .ل

تزايد،%4,5بنسبةالخارجيةللمبادالتانتعاشاالعالميةالتجارةمنظمةتتوقع،2014لسنةوبالنسبة مع
النامية الدول المتقدمة%2,8مقابل%6,3بنسبةصادرات الدول بالتوقعات.في المرتبطة المخاطر تظهر كما

الماضي في عليه كانت مما أكثر الممك،توازنا من تمكنحيث ما إذا أقوى نموا الخارجية التجارة تسجل أن ن
مناالقتصاد خروجهاألوروبي بعد االنتعاش .الركودمرحلةمنمواصلة

مننمو:4مبيان البضائع مبادالت 2014إلى2000حجم
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نمواالمغربنحوالموجهالبضائععلىالخارجيالطلبحجميسجلأنيتوقعالتطورات،هذهظلوفي
بنسبة2013سنة%0,5بحوالي انخفاضا عرف أن بعد سنةأما.2012سنة0,6%، أن،2014في فينتظر
للمغربالطلبيسجل بحواليتحسناالموجه العالمي،االقتصادفيالمتوقعباالنتعاشارتباطا،%3,4ملحوظا

.ورواألمنطقةفيسيماوال

2.2 542&-67%$ !#$8$9:#;<-6;=<'#$;>4?:<&!@ABC$D$E:!#+2&0(#$$F<G!#,

التجاري.1.2 العجز حدة األوليةنتيجةتراجع المواد أسعار انخفاض
األوليةتراجعت المواد السنواتةكبيرتقلباتسجلتمابعد،2013سنةأسعار نتيجةالماضيةخالل تباطؤ،

وتحسن العالمي المستوالطلب منطقةفيياالقتصادالركودجانبإلىف.األساسيةالمنتجاتمنعرضيات
النمو،األورو .الكبيرةالناشئةاالقتصاداتمنغيرهافيوالصينفيتباطؤاعرف

الطاقيةو السلع أسعار مؤشر الدولي،تراجع البنك ال%2بنسبة،حسب سنةتسعةخالل من األولى أشهر
الماضية،2013 السنة من الفترة نفس مع النفطمقارنة أسعار انخفاض بسبب مؤشر%).3,4-(، انخفض كما

بنسبة الطاقية غير المواد تراجع%7,1أسعار الثمينة%)14,5-(األسمدةأسعارنتيجة والمعادن ،
والمناجم%)13,1-( والمعادن الغذائية%)4,5-(، السكر%)7,1-(والمنتوجات خاصة ،)-20,1(%

6\-!#-2 E !"#$%#& '($)*#&  "Q9K @$.$!I '=p$A @$!P%K 5B,2013.
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الزيتية القوي%).10,2-(والبذور الطلب نتيجة مرتفعة األولية المواد أسعار تظل أن المتوقع من ذلك، ومع
الناشئة .للدول

األساسية:5مبيان المواد ألسعار االستداللي الرقم
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األخيرةتنعكسوا للمألالتطورات الغذائي التجاري الميزان على إيجابيا األساسية السلع شهدسعار الذي غرب،
بحوالي العجز3,4تحسنا بلغ حيث درهم، شهر3,7مليار نهاية درهم تقلصكما.2013غشتمليار

بحوالي بالطاقة الخاص التجاري ليبلغ3,6الميزان درهم درهم61مليار انخفضت.مليار المقابل، وفي
بنسبة للفوسفاط الشريف المكتب مجموعة دوالر5,8صادرات مممليار إلى، أدى التجاريا العجز تراجع

بنسبة إلى4,9اإلجمالي ليصل درهم درهم131مليار .2013غشتنهايةعندمليار

النفطأتراجع.1.1.2 العرضنتيجةسعار العالميتحسن الطلب وتباطؤ

النفط أسعار المتوسط109)البرنتخام(بلغت في للبرميل الدوالرا منتسعةخالل األولى 2013سنةأشهر
سنة112مقابل سنة111و2012دوالر العالمي.2011دوالر العرض تحسن إلى التراجع هذا ويعزى

نتيجةنفطلل الطلب فيه انخفض الذي الوقت الناشئةباطؤتفي الدول وبعض الصين في االقتصادي النمو
األورو منطقة في االقتصادي النشاط .وضعف

ل ملموس بشكل انخفضت أن فيفبعد المتوسط103تستقر في السنةدوالر من الثاني الربع ،الجاريةخالل
خالل النفط أسعار إلىالربعارتفعت المتوسط في لتصل السنة من ارتفاع110الثالث عقب للبرميل دوالر

العرض واختالل للطلب ليبياخاصة(موسمي السيا)في االستقرار عدم نتيجة الجيوسياسية المخاوف سيوتجدد
النفط أسعار تجاوزت حيث مصر، المنطقة115في على السورية األزمة بتداعيات ارتباطا للبرميل قبل،دوال

.األزمةلهذهسلميحلبوادربروزنتيجةشتنبرشهرنهايةمع110إلىتتراجعأن

نهايةتطور:6مبيان عند الطاقية شتنبرالفاتورة
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الخامالعرضويستمر النفط نتيجةمن األوبك لمنظمة تنتمي ال التي الدول بإنتاج مدعوما االرتفاع في
لزيوت المتزايد البركانية(لشيستااالستغالل الشماليةالنفطيةرمالالو)الصخور أمريكا الوكالة.7في وحسب

األ دول إنتاج احتساب دون النفط، إنتاج يرتفع أن يتوقع للطاقة، يوميا1,6بنحووبك،الدولية برميل مليون
سنة سنة1,1مقابل2014خالل يوميا برميل سنة0,6و2013مليون خالل فقط يوميا برميل مليون

ذلك.2012 على فائض،وعالوة الفعلينتاجاإلالقدرةيظل بحواليحيث،مهمااألوبكدوللية ينيمال3يقدر
منها يوميا، ال%80برميل مةسعوديلدى منم، سيمكن نقصا أي قدتعويض اإلمدادات في تشهدهمحتمل

الدولية .السوق

العالمي الطلب يعرف أن يتوقع أخرى، جهة سنةنمواالنفطىعلومن برميل0,9بنحو2013معتدال مليون
برميل1,1مقابليوميا سنة،2012سنةيوميامليون يتزايد أن برميل1,1بنحو2014قبل ،يوميامليون

للطاقة الدولية الوكالة بسبب.حسب التراجع في االقتصادية والتنمية التعاون منظمة دول طلب وسيستمر
وتيرة وتحسنهانموضعف النقلةيالطاقالنجاعةاالقتصادي مجال في خاصة سيواصل.، حين، الطلبفي

النفط باقيعلى سيتجاوز،ارتفاعهالدولفي سنة،حيث خالل األولى منظمةاستهالك،2014للمرة دول
الناشئة للدول المتزايدة االقتصادية القوة يعكس مما االقتصادية، والتنمية .التعاون

السياقوفي تظلهذا الآفاق، تشيرنفطأسعار حيث العموم، على 8مختصةهيئاتعدةلالتوقعاتآخرمعتدلة

البرنت سعر متوسط سنة105بحواليإلى للبرميل سنة107مقابل2014دوالر للبرميل .20139دوالر

منوقد المغرب واردات قيمة بحوالي2013غشتمتمعندة،يالطاقالموادتراجعت أي3، درهم، مليار
الماضية%4,3بنسبة السنة من الفترة نفس مع لتبلغمقارنة درهم69,2، .مليار

عندتطور:7مبيان الطاقية غشتالفاتورة نهاية
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الديزلوارتفعت وقود درهم24,8لتبلغ%1,1بنسبةوالفيولواردات ا،مليار المستوردالحجمرتفاعنتيجة
االستيرادرغم%4,8بحوالي سعر متوسط النفط.%3,5بنسبةتراجع غاز مشتريات تراجعت كما

بحوالي األخرى ان12,9لتسجل%3,2والمحروقات نتيجة درهم، االستيرادمليار سعر متوسط خفاض
بنسبة%14بحوالي الواردات حجم ارتفاع من الرغم النفطية%.12على الفاتورة النفط(وتراجعت زيت

في%9بنسبة)الخام درهم21لتستقر بحونخفاضابفضل،مليار االستيراد سعر ليبلغ%9ليامتوسط
للطن6.234 رغمدرهم الالاستقرار، .مستوردحجم

7FG73(:; 1'AH%:; DB >'?:; IJ4:; K'3LM NO&7,2-4P Q5 86R; ST4:; DB '.5%A U.5*& $%.O52013-4P V45 W: )%3E5 XOY, %!6 Z1992.Q56
X:M UT.: D[*.5R; >'?:; IJ4:; K'3LM \J]*A $, \/%3(:;7,3-4P '.5%A U.5*& $%.O5201368,1-4P '.5%A U.5*& $%.O52014F";<%: '^B6 Z

-._A*5R; -/'`:;)EIA.(
8*943a 1'b/%]2013
9-4E: -.:'(:; $%L'/ C6*c5 G(3Y; G/62013D:;%7& IJ4:; *bP -.d*B XOY105U.5*9O: ;"H6#.
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سعرسجل،)الدوالر(االستيرادعملةباراعتوب النفطمتوسط طرفبرميل من تراجعاالمغربالمستورد
وذلك امقارنة%4بحواليملموسا، حوالي)األسعارعامل(الماضيةلسنةمع إلى ليصل متمعنددوالر102،

منخاللدوالر106مقابل2013غشت الفترة .201210سنةنفس

و:8مبيان األسعار الدوالرتطورفارق مقابل الدرهم صرف سعر
الدوالر مقابل الدرهم صرف سعر
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بين األسعار طرفخامفارق من المستورد والنفط البرنت
للبرميل(المغرب )دوالر
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النفطية للمواد المقدم الدعم تكاليف تراجع إلى الطاقية الفاتورة انخفاض أدى نفقاتانخفضتحيث،وقد
بحوالي يقارب،2013غشتنهايةعند%19المقاصة ما إلى يمثل30لتصل ما وهو درهم، %21مليار

مقابل العادية النفقات .2012غشتنهايةعند%26من

ومشتقاتهأسعارانخفاض.2.1.2 الطلببفعلالفوسفاط ضعف

أسعار تراجعت الدولي، البنك معطيات الحسب للطن160,8إلىخامالفوسفاط األسمدةوأسعاردوالر
األمونيوم(الفوسفاطية ثنائي للطن471,2إلى)الفوسفاط المتوسط،دوالر الخاللفي منتسعاألشهر األولى ة

التوالي%13,1و%13,6بنسبةاانخفاضمسجلة،2013سنة سنةعلى من الفترة نفس مع .2012مقارنة

العالميةقدو السوق الفوسفاطيةتميزت موسمتراجعبلألسمدة خالل الهند أعقاب2012/201311طلب في ،
المواد لهذه الحكومي الدعم المحاصيل12خفض الهنديةالهبوطووانخفاض العملة لقيمة تأثرت.الحاد كما

األسمدة الملحوظأسعار النفطباالنخفاض أسعار خاصة والطاقية، الفالحية المنتجات .ألسعار

الفوسفاالوضعيةهذهتأثرقدو من المغرب صادرات على تتجاوز،ومشتقاتهطسلبا لم مليار26,9حيث
مسجلة2013غشتمتمعنددرهم بنحوانخفاض، متم%18ا مع مقارنة%2بحواليو2012غشتمقارنة

متوسط حصتهاكما.الماضيةالخمسالسنواتمع السلعمنتراجعت صادرات مقابل%22إلىإجمالي
بسببدرهم،مليار20,4لتسجل%15بنسبةالفوسفاطمشتقاتمبيعاتوتراجعت.2012سنة26,6%

متوسط بنسبةسعرانخفاض بنسبة%14التصدير الصادرات الفوسفاطكما%.1وحجم صادرات انخفضت
بنسبة بنسبة%26,5الخام الصادرات حجم انخفاض نتيجة ،%21بحواليالتصديرسعرمتوسطو7%،

.للطندرهم1.131إلىليصل

10F*3J:; mJL 8n+ZU2PIP%35*bP>'+@L*&'d'J?L;-9E4&4%ZD:;%j X:M UT.:108U&'^5 "H6#112"H6#.
11D0'JP%J:; #'(E:; 1'b.95 @L'[6)DAP( P%(: G4o:; DB2012/2013-9E4& @pJ?L; G/16%Zq&'E:;  P%(:'& -L"'^5*.9[ U_c& *r, '(5

s'JP%J:; t%P XOY.D0'JP%J:; K%34(:; ;V! Q5  :'b:; 1;#";6 STL %7L G4o:; Uu(]6.
12f'5 *oa Uv;6, DB -AG4o:; -5%_7:; @4OY,2013D0'JP%J:; #'(EO: -5G^(:; 1'L'Yw; DB ;GAGx 'pJ+ Z)DAP(-9E4&14%-.:'(:; -4E:;  P*&

2014/2013'oT.O^] Gb& l:y6 Z-9E4&27,4%q&'E:;  P%(:; DB.
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غشتتطور:9مبيان نهاية عند ومشتقاته الفوسفاط صادرات
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جيدة.3.1.2 الغذائيةفيآفاق المواد تحسن،أسواق المحاصيلنتيجة

سجلته الذي القوي االرتفاع الغذائيسجلت،2012-2011الفترةخاللبعد المواد خاللةأسعار سنةتراجعا
ب،2013 النموتحسنارتباطا إمكانات وتباطؤ العرض واالقتصاديتوقعات الصين البلدانفيفي من غيرها

إلىالناشئة، النفطإضافة أسعار أسعارشملوي.تراجع االنخفاض والبذورأغلبهذا السكر وخاصة المواد،
األ.الحبوبوالزيتية انخفاض يستمر أن المتوقع سنةومن خالل ب2014سعار وذلك غرار%5حوالي، على

ا،2013سنة توقعات أن.الدوليلبنكحسب بحدوثإال تتأثر قد فياختالالتاألسعار قدالعرضمحتملة
.المناخيةالتغيراتعنتنجم

القمحبلغو المتوسط260حوالياألمريكيالطريسعر في للطن مسجال2013شتنبرخاللدوالر ،
بنسبةانخفا السنة%20ضا مطلع الجيدةفضلبمنذ من.المحاصيل العالمي المحصول يصل أن المتوقع ومن

إلى طن693الحبوب الموسممليون بزيادة2013/2014خالل أي مع6%، وفقاالمقارنة السابق، موسم
للحبوب العالمي العالم.للمجلس المخزون يرتفع أن بحوالييويتوقع ط5للحبوب ليبلغمليون مليون180ن

الموسم يمثل2013/2014خالل ما وهو المتوقع26%، االستهالك .من

مستوىالخامالسكرأسعاروسجلت سنواتلهاأدنى أربع خالل391لتبلغ،منذ للطن شهرأالتسعةدوالر
بانخفاض2013سنةمناألولى أي الفارطة%20بنسبة، السنة من الفترة نفس مع يبلغويت.مقارنة أن وقع

مستوى للسكر العالمي الموسماقياسياإلنتاج أكبربفضل،2012/2013خالل للبرازيل، الجيد المحصول
العالم في للسكر ومصدر خالل.منتج فائضا للسكر العالمية السوق تسجل أن ينتظر التوقعات، حيث ومن

االنخفاض2013/201413الموسم نحو باألسعار سيدفع مما ،.

بنسبةوارداتفاتورةانخفضتو المغرب في الغذائية شهر،%7المواد متم بفضل2013غشتمع انخفاض،
الحبوب بحواليوانخفضت.النباتيةالزيوتووالسكر،واردات الحبوب نحو%14واردات مليار9,7لتسجل

الذرة مشتريات تراجع نتيجة منبالالشعيرودرهم، القمحارتفاعرغم الذرةتقلصتفقد.واردات مشتريات
درهم2,4لتبلغ%26بحوالي بنسبة،مليار المستورد الحجم انخفاض سعر%24جراء متوسط ارتفاع رغم

االستيراد عند (2بحواليالطن للطن%2.578 القمح).درهم من المغرب مقتنيات ارتفعت المقابل، وفي
درهم7لتبلغ%5بنسبة عن،مليار الطن سعر متوسط زيادة بنسبةنتيجة االستيراد (9د درهم3.041ليبلغ%
ب)للطن المستورد الحجم انخفاض .14%4نسبةرغم

13"GT(:;:-.:6G:; *_E:; -(z45)ISO.(
14%.L%A *oa DB ,G9] D3:;6 D40%:; 8%T7(:; qA%E] F*3B 8n+ {%7O5 U_c& |(^:; 1;#";6 \x;*3] $, \/%3(:; Q5.
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غشتتطور:10مبيان نهاية عند الحبوب واردات
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للحبوب:1إطار جيد محصول
-jnJ:; F";<6 1;*AG^3: '^B66i%97O: D40%:; K'3Lw; NO& Zf*79:; G.T:; P%(:; 8n+DjnJ:;2012/2013

i"'^A '597'o45 Z"'`4/ $%.O552f*`:; |(^:; Q5 "'`4/ $%.O5.:; qA%E3:; $'(d Ux, Q56G.28%T7(O:
D40%:;15f*`:; |(^O: Dbx*(:; *bE:; GAG7]  ] ZD40%:; K'3L}:DB280"'`4^O:  !"#.G/6]  ]GAG7F*3B

U.~'7(:; \(x6 %.L%A |]'B Q.& '531*&%3[,2013.
-9E4& |(^:; XOY #;*.3PH;  P*& U(b:; q.Ob]  ] WL, X:M F"'aw; "G2]617%|]'B Q5*&%3[,2012X3j6

UA*&, *oa -A'oL2013q./GO: -.O7(:; "'bPR; ";*^3P; XOY {'J7:;6 -.O7(:; t%EO: FG.x 1;#;G5M $'(p:
XOY6F"G^:;t'.P DB Q.40;%(O: -.v;*c:;$'[; C'J]"'&  E3A-.O7(:; U.~'7(:; �'J?L;6 |(^O: -.(:'b:; "'bPR

 P%(:; 8n+DjnJ:;2011/2012.
f*`:; |(^:; 1;#";6 @kO& Z;V_!630,3%.L%A Q.& '5 F*3J:; 8n+ "'`4/ $%.O52012f'562013. ] G/6

'EL*B Q5 DE.v" U_c& #;*.3PH;)43(%'.L;*[6,6)25(%'.L'(:,6)8(%'.P6"6)6.(%Q56@kO& Z'o9L'x
#";6D:;%j F"V:; 1;17,9"'`4/ $%.O58n+mJLUA<;*9:; Q5 'o(zb5 ZF*3J:;)56(%Q.34x"R;6)41.(%

kO& ZQ.j DB-.([ @f*`:; |(^O: D40%:; 8%T7(:;Q..4o(:; g*0 Q5 Wb(x  ] fV:;D:;%j19"'`4/ $%.O5
G4Yf'5 -A'oL2013.

أخرى،و جهة السكرمن واردات بانخفاض2,65بلغت أي درهم متوسط،%28مليار تراجع سعربسبب
المقابل،%.7بحواليالمستوردوالحجم)للطندرهم4.111(%22بنسبةاالستيراد مشترياتانخفضتوفي

االستيرادعندالسعرومتوسط%14بحواليالمستوردالحجمانخفاضنتيجة%26بنسبةالخامالصوجازيت
.للطندرهما9.191إلىليصل%14بنسبة

الغذائية المواد صادرات ارتفعت المقابل، درهم،21,3لتسجل%7بنسبة2013غشتنهايةعندوفي مليار
انتعاش والرخوياتصادراتبفضل المعلبة%)8+(القشريات تراجعت%).7+(واألسماك حين قيمةفي

الطازجةاصادرات ت،%)-3(والحوامض%)-7(لطماطم وذلكنتيجة المصدر الحجم %14بنسبةراجع
التوالي%17و .على

الدوالر.2.2 سعر الدرهمسعرعلىهاأثروتقلبات
المخيمةعواملبعدةمرتبطةمهمةتقلباتالعالميةالعمالتأسواقشهدت،2013سنةبدايةمنذ كالشكوك

المتحدةالوالياتفيالشغلسوقيشهدهاالتيوالتغيراتاألورولمنطقةوالماليةاالقتصاديةاآلفاقعلى
.الفدراليلالحتياطيالكميةالتسهيالتبمواصلةالمتعلقةالتوقعاتوكذااألمريكية،

15-.:;%(:; -4E:; Q5 f'5 DB Do34A6 %.L%A DB qA%E3:;  P%5 ,G9A.
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صرف:11مبيان سنةاألوروتطور خالل للدوالر .2013و2011،2012بالنسبة
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فيعامبشكلالدوالرمقابلاألوروصرفسعراستقر،2013سنةمناألولىالتسعةاألشهرخاللو
وقد.الماضيةالسنةفي1,28مقابلدوالر1,32بمتوسط،2012سنةالمسجلةتلكمنقريبةمستويات
فبراير،أوائلحتىالسنةبدايةفمنذ.متميزةمراحلثالثةالدوالرمقابلاألوروصرفسعرتطورعرف
دوالر1,28(السنةبدايةمنذلهمستوىأدنىإلىيتراجعأنقبل،الدوالرمقابلحاداارتفاعااألوروسجل
حواليليبلغأبريلشهرمنذلالرتفاععادالدوالرمقابلاألوروصرفسعرأنغير).2013مارس27في

.شتنبرشهرنهايةفي1,35

تحقيقبعدالركودحلةمرمن$>;);منطقةخروجإلىباألساساألوروبيةللعملةالجديداالرتفاعهذاويعزى
منخالل16%0,3بنسبةاقتصادينمو الثاني إلى2013الفصل باإلضافة األوروبيالمركزيالبنكتوقع،

الماليةتحسنتسجيل للوضعية السنةاألورولمنطقةتدريجي نهاية األوروبية،ذلكومع.قبل العملة سعر ظل
قيامبالممتأثرا باحتمال المرتبطة األمريكيطياالحتياخاوف .السنةنهايةقبلالسيولةحجمبتقليصالفدرالي

صرفخلفو بسلةاألوروتطور األخير هذا الرتباط نظرا الدرهم سعر على كبيرا تأثيرا للدوالر بالنسبة
منها خاصة معا العملتين من مقابل%80تناهزبحصةاألورومكونة هذه20%، تمكن حيث للدوالر، بالنسبة

من تجاهالبنية نسبي استقرار على .األوروبيةلعملةاالحفاظ

و:12مبيان يناير بين الدرهم صرف 2013شتنبرتطور
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بالنسبةانخفضحيثالعملتين،تقلباتتأثيرتحتمختلفةتطوراتالدرهمسعرسجلالخضم،هذاوفي
فيارتفعولألورو يناير، شهر في الدوالر إلىمقابل معاكسا تطورا حقق بعدحين ليشهد مارس نهاية حدود
و الفترةتذلك بداية في سجلت للتي مشابهة األشهرإجماالو.يرة خالل الدرهم قيمة انخفضت األولىتسعةال،
لألببالنس%0,5بنسبة2013من السابقةوروة السنة من الفترة نفس مع %2,1بنسبةوارتفعت،مقارنة
.لدوالرلةببالنس

غشتالخارجيةالتجارةحولالمتاحةالبياناتأحدثعلىوبناء نهاية مقابلالدرهمتطورفإن،2013عند
فإلىأدىقدالرئيسيةالعمالت العجز ارتفاع.درهممليار1,5بحواليالتجاريالميزانيخفض مكن حيث

162 "?&;@A$ BC1D E"/"1%F1+(;<$ G"H",E"6I;(;."
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غشت%2(األمريكيالدوالرمقابلالدرهمقيمة نهاية 1,7بنحوبالدوالرالمعامالتيزانمتقليصمن)عند
أدىمليار حين في األوروقيمةانخفاضدرهم، مقابل باألورو)%0,46(الدرهم المعامالت ميزان تدهور إلى

.درهممليون225بحوالي

3. !"#$%&!'"()%*+,-./%:0%1!234!$!5,/%
المغرب سنواتمن،بدل عدة تمتتشجيعوالخارجعلىهاقتصادانفتاحأجلمنمكثفةجهودا،ذ وقد صادراته،

العالمية التجارة منظمة إلى االنضمام خالل من الخيار هذا اتفاقيات1995سنةأجرأة من العديد وتوقيع ،
المتحدةالحرالتبادل والواليات األوروبي االتحاد أاألمريكيةمع اتفاقية ودول المكما.اديركوتركيا غربوقع

االتفاقيا من أخرالعديد بلدان مع التجارية إفريقياالسيماىت .من

معدل،ذلكلونتيجة حيثا17فتاحناارتفع الوطني منالقتصاد سنة%40,5إلى2000سنة%30,7انتقل
غيروقد.2012 مع مقارنة المغرب انفتاالناشئة،الدولمنهسجل خالحمعدل بينالممتدةالفترةلمتوسط
طرفالمعدلاذهيعتبرالمقارنةسبيللىوع،%40,4يناهز2012و2006 من المسجل المستوى من أعلى
واألرجنتين%)37,1(والهند%)39,9(مصر منأغير%).44,1(تركياو%)35,4(، أقل يزال ال نه

كتونبعضعرفتهيذالالمستوى %).99,3(واألردن%)87(سالدول

الخامالناتجمن%24,3إلىليصلمتواصال،تدهوراالتجاريالعجزعرفذلك،ورغم .2012سنةالداخلي
التجاريةعلىالوضعية،هذهأثرتوقد المغرب عرفحيث.االستراتيجيينئهشركامعظممعمبادالت

لحصته ركودا األخيرة السنوات في العالمفيالتجاريةالمغرب لتنافسيتهضعفايعكسوالذيية،السوق
التجارةوتعزيزاإلنتاجيالنظاموتطويرتحريرأجلمنالمبذولةدالجهوكلمنالرغمعلىالخارجية،
تعزيزأجلمناألعمالمناختحسينوكذاطموحةقطاعيةاستراتيجياتتنفيذخاللمنخاصةالخارجية،

مستوىوخاصةاألجنبي،االستثمارجاذبية .التصديرنحوالموجهةالسلعإنتاجعلى

التجاري.1.3 المتاحة:ربللمغالخارجياألداء اإلمكانات دون مستوى

التجاري.1.1.3 الميزان في أكبر الوارداتنتيجةعجز قيمة تزايد

التجاري العجز تدهور إلى األخيرة السنوات في الواردات مع مقارنة المحلية الصادرات قيمة نمو تباطؤ أدى
تللمغرب حيث األخيرة،، سنة عشرة اإلثنتي في مرات خمس العجز هذا إلىفاقم سنة201ليصل درهم مليار
سنتي2012 خالل المسجل اإلنخفاض من بالرغم التوالي(2010و2009، درهم151و148على ،)مليار

الواردات في الحاد االنخفاض ومقارنةبسبب الصادرات، االقتصاديةالسمع لألزمة السلبية اآلثار مع يما،
الرئيسيينالتجهشركائعلىوكذاالمغربعلىالعالمية، .اريين

للمغرب:13مبيان التجاري الميزان تطور
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الفترة خالل للمغرب التجاري العجز تفسير فيبجهة،من،2012و2000بينالممتدةويمكن الزيادة
بتقلباتالواردات قيمتها ترتبط التي الغذائية والمنتجات الطاقة منتجات واألمن الصرفكذاسعار بمعدالت

ومن العالمي، المستوى البأخرى،جهةعلى سلع واردات االقتصادبارتباطاتجهيزأهمية في االستثمار دينامية
.الوطني

الطاقة اختالالتووباستثناء وجود عن يكشف مما مهما، التجاري الميزان عجز يبقى ومشتقاته، الفوسفاط
ومشتقاته.هيكلية الفوسفاط عائدات الغذائية%34نسبةوتغطي والمواد الطاقة واردات من المتوسط وقد.في

الزيادة الخصوصسعاراألفيهمت الفوسفاعلى وكذلك الغذائية والمواد الطاقية .ومشتقاتهطالمواد

اإلنتاجي العملية أن إلى أيضا اإلشارة الوارداتوتجدر على كبير بشكل تعتمد نسبةة عرفت حيث ولوج،
المحليةلساالواردات األخيرة18وق السنوات في ملحوظا التبادلبدخولاأساسارتباطا،تزايدا اتفاقيات مختلف

التنفيذالحر ال،وهكذا.حيز يقأصبحت ما المتوسط في تغطي أنالداخليةالسوقمن%41,5رباواردات بعد
تتجاوز ال النسبة هذه المعدالتمنأقلالمعدلهذايبقىاألخرى،بالدولومقارنة.2000سنة%31,2كانت

بتونس %).81,6(وهنغاريا%)70,1(ماليزياو%)44,1(المسجلة

يق ما أن الخارجية للتجارة الوطني المجلس طرف من المنجزة الدراسة بينت إجمالي19%85رباوقد من
واردات من تتشكل تتعلقالواردات حيث عنها، االستغناء يمكن أرباال الطاقيةبالمنتجاعهاثالثة ،%)25(ت

التجهيز المنتجات%)26(بمواد تظل%)22(وأنصاف والتي االستثمارلمواكبةضرورية، ،إجماالو.دينامية
يقارباإلنتاجالنسيجيتطلب ما إستيراد و%46,7ي الوسيطة السلع النهائية%18من السلع هذه.من وتشير

مصدر كون إلى التجاريالدراسة العاليةيفأساسايكمنالعجز وكذافيللوارداتالنسبة االقتصادي، النمو
إلى باإلضافة المستوردة، المواد أسعار تأثير التفضيلية"إلى إطار"الهوامش في الحرالمطبقة التبادل .اتفاقيات

ما:2إطار نصفاستفادة مصنعةمنوارداتنايقارب النصف ةيالصناعالتجهيزاتمعداتومنالمواد
التاتفاقيامن 20الحربادلت

واردات إطارالمغرب،تتكون التفي من،الحربادلاتفاقيات مصنعةأساسا النصف من%29,3(المواد
الواردات المغرب%43,2فحواليوبالتالي،%).23,7(ةيالصناعالتجهيزاتمعداتو)مجموع واردات من

إطارمن في تتم مصنعة النصف ،الصناعيةاتالتجهيزمعداتمن%37,9ابلمقالحربادلالتاتاتفاقيالمواد
تتعدى ال حين االستهالكيةفي السلع %.21,7النهائيةنسبة

كبيرا،الحرالتبادلاتفاقيةإطارفيالمسجلةالمغربصادراتحققتو أنهاتحسنا عنةبعيدزالتالرغم
المتاح الصادرات%40فحوالي.المستوى االمن هذه إطار في تتم متغيرةتفاقياتالمغربية بمستويات ولكن

ل و%37:يةاتفاقكلوفقا األوروبي، لالتحاد ال%40بالنسبة أبالنسبة وكتفاقية ل%68ادير، لوالياتبالنسبة
و الحر%83وتركيالبالنسبة%82المتحدة للتبادل األوربية الرابطة لدول االتفاقيةو.بالنسبة دخول شأن من
األوروالفالحية االتحاد أنبيمع التطبيق المنطقةحيز هذه نحو صادراتنا .يعزز

السياق، هذا التجاريتفاقموفي إطارلمغربلالعجز في درهم5,2بحوالي،الحربادلالتاتاتفاقي، سنةمليار
درهم63,9ليبلغ،2012 يشكل،مليار ما التجاري%32وهو العجز العجز.لمغربلاإلجماليمن وتدهور

لبالدن معالتجاري األوروبيا الرئيسيال(االتحاد في6,5بنسبة)شريك ليستقر درهم درهم51,4مليار مليار
يمثل2012سنة ما وهو المن25%، اإلجماليالعجز .تجاري

18E$(:"H2$ g#) "@; N) E$:($.2$ g12h "&"i) _LdS2$ j"6/A$ .D F1LdS2$ k.P2$.
19F19("^2$ B("T6L2 _#l.2$ mLTS2$  ! ?[)CNCE(-") n2013.
20E"1M"f["+  )<$ oL]6! d2$ \:"%62$ !:"8, F1M"f[$ p2h F&"qh n"18 [; F1X! )<$ B>d6S2$ E"!=.2$; _+;(;<$ :"d[=$ r) *8 s).
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االستعمال:14مبيان مجموعات حسب الواردات توزيع
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المقابل، الوالياتللمغربالتجارييزانالمعجزتحسنيالحظوفي -ليبلغدرهميونمل+404(المتحدةمع
درهم7,2 اتفاقمعو،)مليار إلىم+867(اديركأيةبلدان ليصل الو)درهممليار2,2-ليون دول رابطةمع

ليبلغ+75(الحرللتبادلاألوروبية درهم فقط22-مليون درهم التجاري)مليون الميزان عجز ظل حين في ،
إط الحرةارفي التجارة تركيااتفاقية سنةمستقرمع خالل حدود2012ا درهم3,2في .مليار

في.2.1.3 المغرب لحصة نسبي العالمياستقرار انخفاضبالرغمةالسوق حصتهمن
األوروبي االتحاد مستوى على

حوالي عند مستقرة العالمية السوق في المغرب حصة أعوقد.%0,12ظلت المعدل هذا لهبلغ مستوى لى
المهمنتيجة%)0,124(2008سنة هذعرفتهالذيللتزايد خالل ومشتقاته الفوسفاط .السنةهصادرات

المنفسهالوقتوفي الدول بعض لدى المؤشر هذا تحسن مص،افسةن، السوقتزايدتالتيرخاصة في حصتها
عامي بين والبرازيل،%)0,8إلى%0,4(تركياو%0,17إلى%0,08من2012و2000العالمية

أكبرو%)1,6إلى%0,7(الهندو%)1,3إلى0,9%( إلى%3,9منحصتهاتضاعفتالتيالصينبشكل
11,2%.

فيحصة:15مبيان األوروبيواالتحادةالعالميالسوقالمغرب
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إشارةاإلوتجدر النسبيلىكذلك االستقرار للمغربلأن العالمية السوق انخفاض،حصة الواقع في ايغطي
األوروبيمستوىعلىتهحصل التجاري21االتحاد الشريك منتراجعتحيثللمغرب،الرئيسي، الحصة هذه

نحولتستقر2000سنة0,6% .2012سنة%0,5في

من،األوربياالتحادسوقىمستووعلى للمغرب التجارية الحصة سنتي%0,5إلى%0,8انخفضت بين
حصتها2012و1999 على تونس حافظت حين من%)0,6(في حصتها زيادة من مصر %0,3وتمكنت

الفترة%0,5إلى نفس األوروبي،،خالل االتحاد إلى المغربية الصادرات تزايد من الرغم على بمعدلوذلك
.األخيرةسنواتالعشرخالل%5منثرأك

تفسير السوقتراجعويمكن في للمغرب التجارية داخليةاألوربيةالحصة علىف.خارجيةوأخرىبعوامل
نحو األوروبي االتحاد توسع عن الناجمة المنافسة حدة من المغربية الصادرات تأثرت الخارجي، المستوى

و جديدةإبرامالشرق تفضيلية منافسةاتفاقيات دول من.تونسمثلمع أيضا المغربية الصادرات وتعاني
السوق ولوج في المعياريةاألوربيةصعوبات الشروط المستوىو...).الصحية،التقنية،(المطبقةبسبب على

تفسير يمكن لالجهودبالتراجعهذاالداخلي الكافية التصديريغير العرض المقارنة.تحسين الميزة تتركز كما
الغذائيةللم والمواد المالبس قطاعات مثل القطاعات من قليل عدد في األوروبي االتحاد سوق في غرب

قطاعا وهي الطبيعيةتوالمعادن، الموارد على .للتصنيعالنهائيةالمراحلأوتعتمد

المقارنة:16مبيان المزايا )2012-1999معدل(للمغرب22حصة
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األوروبيظليوهكذا، االتحاد سوق في المغرب وضع بتوفيرتحسين وتنافسيضعررهينا يتماشى،موحد
دينامية األوروبيةمع البلدان العرضيتطلباكم.طلب ةالتنظيمياالجراءاتتكييفيلتصديراتحسين

التصديرالمغربي عند الفيو.ةاألوروبينظيرتهامعة أفقالمغربفإن،صددهذا في ،2015نةسمدعو،
التجربةتنظيمياللالندماجوطنيبرنامجعدادإل من قوانيناعتمدوقد.ةاألوروبيواالستفادة مشاريع المغرب

تجديدة الصناعيةبتعلق، والملكية األوروبيةمعىشامتتالمنافسة ومدعومةالتشريعات اآللياتببعض،
المؤسس التوأمة مثل باوقد.يةاتاألوروبية، المغرب خاصةتبنى األوروبية، المعايير من عددا إطارفيلفعل

واتفاقالجويةمالحةاليةاتفاق األشخاصبالخاصةالشراكةية، لوتعطى.تنقل األوروبيةاألولوية لتوجيهات
ال مجال في سيما ال .وميةالعمصفقاتاألولوية،

العموم،و دخولعلى وبيناالتفاقفإن التطبيقالمنبشأناألوروبياالتحادالمغرب حيز الفالحية فيتجات
إلى،2012أكتوبر الحراتفاقيةأجلمنالمفاوضاتفتحإضافة من،2013مارسفيوشاملةكاملةللتبادل

مستوى رفع في يساهم أن .المغربصادراتشأنه

21[&\]3% ^K,$% 7'/ GN1&A#$%  &M=X% 0K1 7?!_:$%K 9:AM$% `/K2K3% 1&Z)N% 0%,TA/ !+3% aT:=?K.
229*X 9AM6 `b 962&c#$% ;B'#$%d&ec$% `f G%21&*$%)g(d&ec$% 5h6 `f G%21&*$% 9*X i$R ,TA$% G%21&W `$&#jR 7+)g(d.#<+ 7+

9'#$&:$% G%21&*$%.
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للتصديرابنية.2.3 المغربي لعرض

التصديرتنويع.1.2.3 وألسواق للعرض بطيء

المغربضعفيرجع التصديرأداء حيثعند عوامل، عدة إلى األسواق مختلف بنيةيظهرفي تحليل
نقص المغربية ااونوعياكمياالصادرات التصديرفي نحو الموجهة الصادراتإذ،لمنتجات على تهيمن

االستهالكية والمنتجات المواد أنصاف الصادرات(المغربية إجمالي نصف من ،2012سنةخاللو).أكثر
هات حوالياالمجموعتانشكلت التوالي على %.25و%29ن

هاتو غالبيتهاانالمجموعتانتتشكل ثالث(في والكيماوية)أرباعةحوالي الطبيعية األسمدة ،%)39,5(من
أنصاف%)8,5(االلكترونيةوالمكونات%)27,2(الفوسفوريوالحامض صنف إلىفي إضافة المواد،

ال%)43,1(الجاهزةالمالبس المنتجات%)17,8(حياكةومنتوجات صنف أما.النهائيةاالستهالكيةفي
صادراتالجغرافي،التوزيعبخصوص من هام علىنافجزء .ةسبانياإلويةفرنسالالسوقيعتمد

منترتبط،وهكذا الموجه الطلب مستوى وكذا العالمية السوق أسعار بتغيرات المغربية الصادرات أغلبية
ال التجاريين الشركاء نظاموتجدر.رئيسيينطرف على تعتمد التي الصادرات أن إلى السياق، هذا في اإلشارة،

اإلجمالية المغربية الصادرات من هامة نسبة تشكل أداء دون المؤقت نصفتمثل.القبول من أكثر األخيرة هذه
االستهالكية المنتجات صادرات باعتما.2012سنة%)54(إجمالي المالبس صادرات تمثل نظاموكما د

وحدها أداء دون المؤقت المنتجات%35,4القبول لهذه الخارجية المبيعات إجمالي .من

انفتاحمغربيةالالصادراتبنيةتحليلفإنأخرى،ناحيةومن تزايد من الرغم على أنه يبين الوجهة حسب
ر كشريك األوروبي االتحاد على يتركز يزال ال فإنه العالمي، االقتصاد على هذا.ئيسيالمغرب حدة أن إال

.1998سنة%74,1مقابل،2012سنةيةالمغربالصادراتإجماليمن%57,5مسجلةتراجعتالتركيز

الشركاءصادراتتطور:17مبيان نحو الرئيسيينالتجاريينالمغرب
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يزالفالالماضية،القليلةالسنواتمدىعلىوإسبانيافرنسامنكللحصةالنسبياالنخفاضمنوبالرغم
البلدان الصادرات%18,2و%20,5بنسبةللمغربالرئيسيينالشريكينيمثالنهذان إجمالي من التوالي على

مقابل التوالي%20و%30المغربية فيوبعبارة.2005سنةعلى الصادرات نمو مستوى فإن أخرى،
على كبير بشكل يعتمد البلدينالوتطورالمغرب هذين في االقتصادية حوالي.ضعية البلدين هذين حصة وتمثل

المغربيخمسي طرف.للتصديرالمخصصاإلنتاج من للمغرب الموجه الطلب أن البلدينكما فييظلهذين
مرتبط ذاته .االقتصاديهمابوضعاحد

آخر،ومن وباكستان،والهندالبرازيلذلكفيبمااألوروبي،االتحادخارجدولإلىالصادراتعرفتجانب
%4,2و%0,9مقابل،2012سنةالتواليعلى%1,6و%5,3،%5,7مسجلةحصتهافيملموسةزيادة

.ومشتقاتهالفوسفاطمبيعاتلتحسننتيجةوذلك2000سنة%0,4و

معملموسا،تزايداالصحراءجنوبفريقيةاإلالسوقنحوالمغربيةالصادراتعرفتالسياق،نفسوفي
أنالماضيةاألربعالسنواتخاللالوتيرةفيتسارع غير لممنخفضا،يزالالالصادراتهذهحجم، حيث
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السنغالوكانت.2000سنة%1,8مقابلالصادراتإجماليمن%7أو2012سنةمليار12,4يتجاوز
وغانا وموريتانيا صادراتناأهمونيجيريا األربعةامتصتو.وجهات البلدان مجموع%43لوحدهاهذه من

سنة المنطقة نحو المغربية .2012الصادرات

المغربيةدينام.2.2.3 للصادرات كافية غير ية

الرائدةيبين المنتجات أن المغربية الصادرات دينامية produits(تحليل champions(،منتجات علىهي تتميز
سواء ومكابتحقيقحد العالمية التجارة مستوى على قوي السوقنمو في المغرب لحصة وتمثل.العالميةسب

المنتجات المتوسط%36هذه في المغربية الصادرات إجمالي الماضيةعلىمن األربع السنوات وتشمل.مدى
والسيارات،ومعداتاألسمدة الكهرباء حصتهاولتوزيع تزايدت العالميفيالتي %9،%35بنسبةالسوق

التوالي%50و هكما.على الفترةشهدت نفس خالل العالمي الطلب في قويا نموا المنتجات .ذه

المقابل، المغربفي حصة سنتيسجلت بين كبيرا انخفاضا العالمية السوق بالنسبة2012و2009من
العضوية غير الكيميائية والمالبس%)7-(للمواد المعلبة%)6-(، تعرف،%)5-(واألسماك حين هذهفي

عل دينامية العالميالمنتجات المستوى .ى

المغربية:18مبيان الصادرات )2012-2009(تركيبة
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والنوعالمغربيةالصادراتتركيبةهشاشةإلىباإلضافةو الكم حيث ال،من التصديري العرض وطنييتميز
الدول من بالعديد مقارنة العاملة اليد مستوى والتطويرمنالمحتوىضعفوالمنافسةبضعف والبحث االبتكار

الموجهةانخفاضو المنتجات لغالبية التكنولوجي .التصديرنحوالمستوى

المبذولة،علىووهكذا، الجهود من تأخرايعرفالرغم العرضتركيبةفيالتكنولوجيالمستوىعلىالمغرب
ماي،التصدير نقلعلىيدلمما،%)19(الوارداتإجماليمنالتجهيزسلعحصةضعفيؤكدهوهو ضعف

منالتحويليةالصناعةصادراتثلثيتتكون،وهكذا.الصناعياإلنتاجقدراتلتحديثالالزمةالتكنولوجيا
والالتكنولوجياذاتمنتجات وكثيفالالستخدامامنخفضة الطبيعية ...)مالبس،الكقطاع(ةملاالعاليدللموارد

المنتجاتوكذ والفواكهالبحنتوجاتالم(األوليةا والخضروات المنتجات).رية هذه ملحوظاوتعرف تراجعل
العالمية السوق مستوى الصادرات%27(على إجمالي الصناعةتعتمدكما).من صادرات من كبيرة نسبة
العالية التقنية ذات والالسلكيةاإللكترونيةكوناتلما(التحويلية السلكية واالتصاالت الكمبيوتر على)وأجهزة

كبيرالمن بشكل .اولة
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ول للمغربكبيرةفرصةالقطاعيةالتنميةمخططاتتظل،العالميالمستوىعلىالمغربتموقعتحسينوهكذا،
المخططاتلتحسين هذه عليها تنص التي التصدير إطارأهداف في منه هام جزء يندرج الذي .عرضه

للتصديرإنبثاق.3.2.3 جديدة محركات

السنواتخاللالوطنيالتصديريالعرضتحليلنإفالتقليدية،المنتجاتىعلتركيزهامنالرغمعلى
.الوطنيةالصناعةبنيةتحديثفيملحوظبشكلتساهموالتيالرائدةالمهنبعضظهورعنيكشفاألخيرة

ذيالو،2009فبرايرفيالصناعيلالنبثاقالوطنيالميثاقتفعيلخاللمنالقطاعاتهذهانبثاقدعمتموقد
العالمي المستوى على بديناميتها يتعلق فيما العالمية المهن هذه تطوير على باألساس مزاياهاكذاويرتكز

للمغرب بالنسبة .المقارنة

للمغربوقد العالمية المهن هذه صادرات قيمة سنة97منأكثر)MMM(بلغت درهم 76مقابل2012مليار
سنة م2008مليار تقريبا يعادل ما وهو د22قدرهاإضافيابلغ، وبمتوسطرهممليار %.6,5قدرهسنوينمو،

13بلغتإضافيةوصادرات2012و2008بين%98+(السياراتقطاعةديناميإلىباألساسهذاويعزى
الخدماتترحيلو،)درهمماليير3تناهزإضافيةوصادرات%76+(الطائراتوصناعة)درهممليار

1,7و%11+(الغذائيةللموادبالنسبةأقلوبنسبة،)درهمييرمال3قدرهافيةإضاوصادرات70,2%+(
معنسبياضعيفواإللكترونيكوالمالبسالنسيجقطاعيأداءيزالالالمقابل،فيو).إضافيةدرهممليار
(2,1بمعدلالتوالي،على،2012و2008بينالصادراتقيمةفيزيادة ونملي555قيمتهإضافيمبلغ%
(4و)درهم ).درهممليون300قدرهإضافيمبلغ%

التصديروتلعب لقطاع الجديدة المحركات المغربية،هذه الصادرات لبنية التدريجي التحول في رئيسيا دورا
أنها إلى واعدةباإلضافة آفاقا السيارات،.تعرف صناعة باألساس األمر طنجةويهم رونو مشروع خالل من

.العالميالمستوىعلىاتالمعدمصنعيوكذا

بالتوجههذاويعكس للمغرب الكبير االهتمام عاليةاألتخصصاتالالجديد مضافة قيمة وذات تنافسية .كثر
والتي،وهكذا الصناعة هذه لصادرات المعمق التحليل منفإن محدود عدد عليها يكشف،القطاعاتيستحود

القط لهذا التدريجي التنويع مهمعن تطور مع جديدةاع تخصصات الفي قطاع إلى،سياراتفي خلقباإلضافة
مجال في كبيرة ملحوظكما.الصناعياالندماجفرص تطور وجود التصدير أسواق دينامية تحليل فييبرز

السياراتاألسواق من الوطني المنتوج الستعاب مهمة إمكانات ).رومانياوألمانياومصروتركيا(ذات

ذلك،إضافة الميدانتعرفإلى هذا في الرائدة الشركات ثقة بفضل ملحوظا نموا الطيران ,Airbus(صناعة
Boeing, Bombardier(،البلدا،المغربإمكاناتفي أكثر من واحدا األبيضنباعتباره البحر منطقة في جاذبية

خاللمنيتضحاكمومنتجاته،أسواقهتنويعفيالقطاعهذايستمرالسيارات،قطاعغراروعلى.المتوسط
المتخصصة...)المتحدةالواليات(جديدةأسواقبروز الخدمات بعض وكذا منمثل، واعدة آفاق مع الصيانة،

في الزيادة الطيرانسلسلةحيث لقطاع .القيمة

للمغرب:19مبيان العالمية المهن صادرات درهم(2012و2008بينتطور )مليار
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واعدة.3.3 واالستثمارآفاق الصحراءإفريقيافيللتجارة جنوب
وماليبلدانأظهرت اقتصادي وضع ظل في األزمات لتجاوز كبيرة قدرة عن الصحراء جنوب غيرإفريقيا

كشفت،مستقر تديناميةحيث التي واالستثمارية االقتصادية الفرص عن االقتصادي كماالمنطقةتيحهاالنشاط ،
الناشئةوخصوصا،العالمياالهتماممنذلكيتضح بلدانإفيو.األسواق بين فيما بالتعاون المغرب التزام طار

الصحراء جنوب إفريقيا دول مع الثنائية عالقاته وتعزيز تطوير إلى سعى الزيارة.الجنوب، به تشهد ما وهو
السادس محمد الملك لجاللة بلداناألخيرة مارسفريقيةإلعدة رفعخو.2013في تم الزيارة، هذه الل

لغرب والنقدي االقتصادي واالتحاد المغرب بين الشراكة اتفاقية على المصادقة حول تم،إفريقياالتحفظات كما
الدولي، النقل مثل متنوعة مجاالت في تعاون اتفاقيات االستثماروتوقيع وحماية والطاقة والمحروقات التعدين

المهني والتكوين والصحة .والصيد

تصدير"واصليو البحثهمهام"مغرب التثمينوفي التصديري إفريقيامالعرض بلدان نحو الموجه غربي
الصحراء يونيوالقافلةتنظيمتموقد.جنوب في ست،2013السابعة شملتقوافلبعد فيو.دولة16ناجحة

المغرب،االستباقيةالمقاربةإطار االستموقعهيقوي تنمية تشجيع خالل فيمن المغربي وكإتثمار اذفريقيا،
الثالثي،إستراتيجيةوضع خاللهاالمغربسخريللتعاون التنميةمن مشاريع لصالح شركاته خصوصاوخبرة

السياق.التحتيةاتالبنيفي هذا فرنسا،وفي مثل بلدان مع المغرب األغذيةواليابانوبلجيكاويشارك منظمة
األخرى التنمية ووكاالت اإلوالزراعة البلدان في المشاريع من عدد تنفيذ .فريقيةفي

نظراظلوت مرضية، وغير ضعيفة الصحراء جنوب وإفريقيا المغرب بين التجارية اتإلمكانيلالمبادالت
لت التجارةيطوالمتاحة اتفاق.بينهمار بغياب للتجارة المنخفض المستوى هذا تفسير جميعلاتيويمكن مع لتجارة

االقتصالمن اإلاطق عن،فريقيةادية المنصوصغاللاستضعففضال التفضيلية للشروط المغاربة المصدرين
ه مع الثنائية االتفاقات إطار في الدولذعليها أخرى.ه تحديات المغاربة المصدرون يواجه مستوىكما على

الدعمانعداموتمويلال وخدمات للنقل التحتية .البنية

المغرب.1.3.3 الصادرات نحوانتعاش الصحراءإفريقياية جنوب

الصحراء جنوب وإفريقيا المغرب بين التجارة حجم سنة16,4بلغ درهم درهممليار3,6مقابل2012مليار
بحيث،2000سنة منأتضاعف العشريةأربعكثر خالل فقطتمثلالمنطقةهذهأنغير،األخيرةمرات
للمغرب2,9% الخارجية التجارة إجمالي هوتفس.من الصادراتذر بارتفاع التجارية المبادالت في الزيادة ه

بلغت حيث سنة12,8المغربية درهم يمثل2012مليار ما وهو المغربية7%، الصادرات إجمالي في.من
المنطقة،حين من الواردات حجم يعادل3,6بلغ ما وهو درهم الواردات%0,9مليار إجمالي من فقط

تحالمغربية، من مكن التجاريفيفائضقيقمما سنة9,1بلغالميزان درهم .2012مليار

الصحراءتطور:20مبيان جنوب إفريقيا ودول المغرب بين الخارجية المبادالت
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ساهمتتوتع حيث المغرب، إلى للسلع مورد أكبر إفريقيا جنوب سنة%44بحواليبر المقتنيات هذه من
ا.2012 نيجيرياويتم ذلك في بما الغربية، المنطقة بلدان من خصوصا الباقي إجمالي%14,6(ستيراد من

المغرب من منالمغربيةالوارداتغالبيةكونوتت%).4,5(العاجساحلو%)7,3(الغابونو،)الواردات
المحروقات خصوصا األولية الواردات48(%المواد مجموع %).21(الغذائيةوالمواد)من
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الصادراتو اتسمت المصنعة،المغربيةقد المواد نسبة بزيادة األخيرة السنوات الكهربائية،كاألسالكفي
وك السلع لنقل المخصصة خصوصا الصناعية واألجهزةذوالسيارات اآلالت مختلف الصادراتهذهأنغير.ا

الحيوانية المنتجات على مركزة والمعتظل الخاصةودنيةوالنباتية واألسمدةاألسماك ارتفعت.معلبة كما
من النفطالصادرات نسبة2012سنةملموسبشكلزيوت بلغت حيث هذه20%، إلى الصادرات إجمالي من

.الدول

و السنغال وموريتانياوتعتبر االستوائية وغينيا الصحراءنيجيرياوغانا جنوب إفريقيا في المغرب زبناء ،أهم
بنسب الخمس الدول هذه تستأثر المنطقة%43ةحيث هذه إلى المغربية الصادرات مجموع وارتفعت.من

سنتي بين السوق هذه في للمغرب التجارية من2012و2000الحصة هأإال%0,4إلى0,1%، رغم اذنه
ال يبقى للمغربحضوراالرتفاع المنطقةالتجاري هذه أفريقيا،و.ضعيفافي شمال في أخرى بلدان مع مقارنة

الجزائر جييتموقع،تونسومثل بشكل هدالمغرب في السوقذنسبيا جهتها.ه الصين،ومن كبرأأصبحت
صادراتها تمثل حيث الصحراء جنوب إلفريقيا تجاري سنة%16,7شريك المنطقة واردات إجمالي من

مقابل2012 سنة4,7%، .2000فقط

المباشرةتطورا.2.3.3 إفريقيانحوالمغربيةالستثمارات

تدفقاتسجلأنبعداألجنبية،المباشرةلالستثماراتمتزايدامصدرااألخيرةالسنواتخاللمغربالأصبح
شركاتطرفمنمتعددةمشاريعإنجازإثرعلى،2012و2007سنتيبيندرهممليار23قيمتهابلغت

.االتصاالتوالبنوكقطاعيفيخاصةتعملمغربية

الو الصحراء جنوب إفريقيا شكلت حيثوقد االستثمارات، هذه لمعظم المفضلة منجهة من%51استفادت
الخارج االستثمارات بينالمغربيةةيتدفقات المتراوحة الفترة هذهرصيدبلغ،بذلكو.2012و2007خالل

الخارج%42يناهزماأو،2011فيدرهممليار7,2قيمةاالستثمارات في المستثمر اإلجمالي المبلغ .من

في:21مبيان المغربية االستثمارات إفريقياتوزيع وفي خاللالخارج الوجهة حسب الصحراء جنوب
2011سنة
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الغربيةمعظمهاتنتميدولةعشرةثالثتهمالمنطقةفيالمباشرةاالستثماراتأنإلىاإلشارةوتجدر إلفريقيا
ماليوإفريقيا تعد حيث منهما%15بنسبة(والسنغالوالغابون،%)34بةبنس(الوسطى، واحد أبرز)لكل

المنطقة في المغربية لالستثمارات المستضيفة سنة.الدول خالل المغرب شكل ذلك، %0,2حصة2011ومع
من الصحراء،مخزونفقط جنوب إفريقيا في المباشرة األجنبية اإلجماليةالتيواالستثمارات قيمتها 392بلغت

منمهمةحصةعلىالمغربيتوفرحيثالمستقبل،البلدحسبتبايناتخفيالنسبةهذهأنغير.23دوالرمليار
تظلحينفي،%)6(السنغالو%)12(ماليو%)20(بوركينافاسوفيالمباشرةاألجنبيةاالستثماراترصيد

.الكونغووكنيجيرياالمباشرةيةاألجنبلالستثماراتهامةتدفقاتتستقبلالتيالدولبعضفيضعيفةتمثيليته

23"<,:+):-%:E0+)N U"$>0&+ U<A0:+)  'V)9:WX'.-EF  0' 67  !"<+) L+Y "ZN<+) [9\ 9]F #$:0^)  W2011.
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منمصغرةدائرةفيمحدودةتظلأنهاإالالقطاعات،منمتنوعةمجموعةاالستثماراتهذهتغطيكما
المركزيوالبنكالخارجيةللتجارةالمغربيوالبنكبنكوفاوالتجاريالمغرباتصاالتخاصةالمستثمرين،

مناجمالشعبي .القابضةإيناوغربيةالمالملكيةوالخطوطوشركة

المبرمةركزتوت الصفقات ماليفيأهم في المغرب اتصاالت فرع افتتاح بفضل االتصاالت قطاع
للتجارةبوركينافاسوو المغربي والبنك الغابون في بنك وفا التجاري توسع بعد البنوك قطاع وكذا والغابون،

مالي في ا.الخارجية مستوى على المالحظ التسارع تنظيمويبقى بتبسيط مرتبطا المغربية األجنبية الستثمارات
في خاصة الخارج، في المتاحة الفرص الغتنام المغاربة للفاعلين التسهيالت من المزيد يقدم الذي االستثمارات،
األجنبية االستثمارات مجال في العمومية السلطات بها قامت التي اإلصالحات عملية عن انبثق حيث إفريقيا،

للتسهيالتتدبيرين :رئيسيين

حدود،200724غشتففي في األجنبي االستثمار تحرير التي30تم للشركات بالنسبة السنة في درهم مليون
نشاطها يندرج3يتجاوز وأن خارجي مدقق طرف من للمصادقة حساباتها تخضع أن شريطة سنوات،

نشاط نفس إطار في المرتقب المعنيةاالستثمار .الشركة

100حدودإلىاألجنبيةاالستثماراتإطارفيبتحويلهالمسموحالمبلغمنالرفعتم،201025نبردجوفي
وبالنسبةدرهممليون بلغصندوقإحداثتمكما.القاراتلباقيبالنسبةدرهممليون50إلفريقيا مالي بغالف
.ةريقياإلفللسوقالمغربيةالخاصةالشركاتتغطيةتعزيزأجلمندرهممليون200

األجنبيةستثماراال.4.3 المباشرة المغرباستمرار:ات تراجعرغمجاذبية
األجنبيةستثماراال العالميات المستوى على

»والتنميةللتجارةالمتحدةاألمملمؤتمرتقريرآلخروفقاو World Investment Report انخفضت«2013 فقد ،
المباشر االستثماراألجنبي التدفقات الصعيد نسبةعلى لتسجل النمو، من سنتين بعد ،2012سنة%18دولي

سنةمليار1652مقابلدوالرمليار1350يعادلماأي وفقاالمغرب،يستقطبجهته،ومن.2011دوالر
بسنة%10,4بزيادةاألجنبية،االستثماراتمندوالرمليار2,8التقرير،لهذا الوجهةويعتبر.2011مقارنة

بإشمالفياألولى ال%25نحوفريقيا، االستثمارات إجمالي تقرير.المنطقةإلىموجهةمن حسب يعد، كما
« FDI Intelligence group جاذبيةإفريقيبلدثاني،« إفريقيا،جنوببعدالمباشراألجنبيلالستثماراألكثر

علىحيث سنةفيالمباشراألجنبياالستثمارمن%9,1حصل .2012إفريقيا

انخفاضهاةالمباشرةاألجنبياتاالستثمارتزايد.1.4.3 رغم إفريقيا المستوىفي على
العالمي

،2012سنة%31,6بنسبةانخفاضاالمتقدمةالبلداننحوالمباشرةاألجنبيةاالستثماراتتدفقاتعرفت
%41,5لتسجللميالعاالمباشراالستثماراألجنبيفيالدولهذهحصةتقلصتكما.دوالرمليار561لتسجل

األجنبية.2011سنة%49,7مقابل2012سنة الفرعية بالشركات الواضحة غير االقتصادية اآلفاق أدت وقد
في التوسع أو األجنبية، األصول بيع أو جديدة استثمارات بشأن حذر سلوك نهج إلى المتقدمة الدول من

الدولية .أنشطتها

انكماشأوروباوشهدت -(األمريكيةالمتحدةالوالياتتليها،)%41,7-(المباشراألجنبيلإلستثمارأكبر
سنتينبعدإيجابيانمواالياباننحواالستثماراألجنبيتدفقاتعرفت،يالهادوالمحيطآسيامنطقةفيو%).26

%13بنسبةونيوزيلنداأستراليانحواألجنبيةاالستثماراتانخفضتحينفياالستثمارات،سحبمنمتتاليتين
.التواليعلى%32,6و

.(52%)المباشراألجنبيلالستثمارالعالميةالتدفقاتنصفمنأكثر،2012سنةالنامية،البلدانواستقطبت
في،2012سنةالمباشراألجنبياالستثمارتدفقاتفيزيادةشهدتالتيالوحيدةالناميةالمنطقةإفريقياوتعتبر

تزالالمستوياتهاولكنالكاريبي،بحرومنطقةالالتينيةوأمريكاآسياإلىالموجهةتدفقاتالتراجعتحين
.مرتفعة

24"<,:+): _" -?"N# `[9,+) a0I'1720.
25"<,:+): _" -?"N# `[9,+) a0I'1732.
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األجنبيإيراداتتطور:22مبيان المجموعاتالمباشراإلستثمار وحسب العالمي المستوى على
دوالرب(االقتصادية )مليار
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والصنا26الثالثالقطاعاتتأثرتوقد االقتصادييوالخدماتيعاألولي الركود جراء من أن.بشدة إال
كان المباشر األجنبي االستثمار حدةانخفاض المشأقل من بعدد يتعلق فيما خصوصا الخدمات، قطاع يعرافي

النامية%)8-(الجديدة البلدان في سيما وال قدرة%).4-(، يؤكد التأقلم،وهذا على الحيوية الخدمات قطاع
خدمات فيالمالمثل المباشر األجنبي لالستثمار النمو محركات أهم تمثل التي والنقل، والتجارة واألعمال

األخيرة .السنوات

شمالةالمباشرةاألجنبياتالستثمارلأولىكوجهةالمغرب.2.4.3 والثانيةإفريقيافي
فريقياإ

احتسابالمغربفيالمباشراألجنبياالستثمارعائداتسجلت سنة%10,4قدرهازيادةقات،النفدون
والتنمية،لمؤتمروفقا،2012 للتجارة المتحدة سنةمليار2,6مقابلدوالرمليار2,8إلىصلتلاألمم
بلغو%9,2الثابتللرأسمالالخامالتكوينفيالمباشراألجنبياالستثمارمساهمةبلغتوبذلك.2011

الخام،الناتجمن%49,2المباشراألجنبياالستثمارمخزون التواليعلى%44,4و%8,2مقابلالداخلي
درهممليار32المغربنحوالمباشراألجنبياالستثمارتدفقاتبلغت،27العائداتيخصوفيما.2011سنة
.2011معمقارنة%23بزيادةدوالر،مليار3,7يعادلماأي،2012سنة

سنة95مقابل2012سنةالمغربفي)Greenfield(جديدامشروعا51إنجازتمالمصدر،لنفسووفقا
)17(والجزائر)23(واألردن)مشروعا31(بتونسمقارنةالمشاريعمنأكبراعددالمغربوسجل.2011

بمصرأقلاعددسجلحينفي،)18(وباكستان الجنوبيةكورياو)84(شيليالو)مشروعا60(مقارنة
).459(ازيلوالبر)مشروعا142(وتركيا)109(

مصدرهالمغربفياالستثمارثلثيمنيقربماأنالمباشراألجنبيلالستثمارالجغرافيالتوزيعويظهر
دولةأكبرفرنسا،منالواردةاالستثماراتوشهدت%).25(المتحدةالعربيةواإلمارات%)39(فرنسا

ارتفاعافيمستثمرة إلىأساساذلكويرجع.درهمليارم12,6لتبلغ،2012سنة%41بنسبةالمغرب،
مليار6,1بقيمةدانونالفرنسيللفاعلالحليبمركزرأسمالمننسبتهالالستثمارالوطنيةالشركةتفويت
شركةوكذادرهم، من مساهمتها األمريكية"بيمو"تفويت للمجموعة ،Mondelez International)كرافت
.درهممليار1,3مقابل،)سابقافودز

سنة7,9المتحدةالعربيةاإلماراتدولةمنالمباشراألجنبياالستثمارلغوب درهم قدرها2012مليار بزيادة ،
بمشاريع71% ارتباطا اإلماراتية، المحلي"طاقة"المجموعة فرعها خالل من ،"JLEC عن،"6&5 المسؤول

األصفر الجرف محطة الكهربائيةإلنتاجتوسعة فيإسبانيااستثماراتانخفضتفقدالمقابل،وفي.الطاقة

26-EF  F98 ($^$.;+) a2B 9b$1:+) 61EKV) "$:c0FZ) d^ ($3$%8 97*W e<^ Qf 672012L&^ -%:E0+)N U"$>0&+ U<A0:+)  'V) 9:WX' <:0^) `
-'$]+) ($!$>WZ) d^ 9bX:G g)*A0FZ)N 4$'<3Z) ($%&:^N U<?<>+) ($^N9h:+) d^ ($3$%8.

27"<,:+):a0I'[9,+).Ni$F@ L&^ 9b$1:+) 61EKV) "$:c0FZ) d^ jW$3$%8 9hE? -%:E0+)N U"$>0&+ U<A0:+)  'V) 9:WX' C@ L+Y U"$bk) "<>W
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بمبلغالمغرب،فيمستثمرثالثأصبحتالتياألمريكيةالمتحدةالوالياتمحلهالتحل،%23بنسبةالمغرب
سنة1,6 درهم .2011بسنةمقارنة%54قدرهابزيادةأي،2012مليار

المباشرة:23مبيان األجنبية الدولاإلستثمارات حسب بالمغرب
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كانت)المباشراألجنبياالستثمارإجماليمن%26(التحويليةالصناعاتفإنالقطاعي،المستوىعلىأما
المباشرةلالستثماراتجاذبيةاألكثر %36تبلغبزيادةأيدرهم،مليار8,3قدرهبمبلغ،2012سنةاألجنبية
بين.2011بسنةمقارنة لالستثماراتجاذبيةاألكثرالسياراتصناعةتعتبرلية،التحويالصناعاتومن

%).5(األغذيةصناعةتليها،)2012لسنةالمباشراألجنبياالستثمارإجماليمن%11(المباشرةاألجنبية
إلىليصلواحدة،سنةخاللمراتثالثمنبأكثراألجنبياالستثمارتضاعففقدالطاقة،قطاعيخصوفيما
مقابلدرمليار5,3 إجماليمن%17يمثلالذيالقطاعهذاأصبحوقد.2011سنةدرهممليار1,7هم

قطاعبعدالمغربفيالمباشراألجنبيلالستثمارجاذبيةاألكثرالثالثالقطاعالمباشر،األجنبياالستثمار
سنةدرهميارمل4,8قدرهباستثمار،%68بنسبةنمواوالتأمينالمالقطاععرفجهته،ومن.العقار
االستثمارإجماليمنالتواليعلى%5و%25(والسياحةالعقارقطاعاتشهدتالمقابل،وفي.2012

.التواليعلى%35و%3بنسبةالمباشراألجنبياالستثمارتدفقاتفيانخفاضا)المباشراألجنبي

بال:24مبيان المباشرة األجنبية الاإلستثمارات حسب قطاعاتمغرب
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المغربوفيالعالمفيالمباشرالستثماراألجنبيلإيجابيةآفاق.3.4.3

مؤتمراوفق االستثماراألجنبيلتقديرات سيظل والتنمية، للتجارة المتحدة منقريبا2013سنةالمباشراألمم
يتجاوزدون2012سنةفيالمسجلمستواه ا.دوالرمليار1450أن المدى تتحسنوعلى أن يرتقب لمتوسط،

المستثمرين لدى الثقة السترجاع قوية دفعة لتعطي الماكرواقتصادية تدفقاتتصلأنويمكن.الظروف
للمغرب،وبالنسبة.2015سنةمليار1800و2014سنةدوالرمليار1600إلىالمباشراألجنبياالستثمار

مباشرةاستقطابآفاقتبقى أجنبية برامجالعالمي،االقتصاديالنشاطبتطوررهينةاستثمارات خاصة
من القادمة يتميزسياقفيواعدةالتوقعاتهذهوتبقى.للمغربالرئيسيالشريكاألوروبي،االتحاداالستثمار

إنجازوهكذا،.المتقدمةالدولأغلبفيمعتدلاقتصاديبانتعاش فياألجنبيلالستثمارمشاريععدةيرتقب
:يليماخصوصا،2014-2013ترةالفخاللالمغرب



األول محيطه:الجزء في والجهويالمغرب والتحديات:الدولي الفرص

26

سنويا؛340.000إنتاجبلوغبهدفطنجةرونومصنعمنالثانيالخطافتتاح• سيارة

بين• المفاوضات الفرنسيةانطالق فيفندي تبلغلتفويتاإلماراتية"اتصاالت"شركةوشركة التي حصتها
المغرب53% اتصاالت شركة ؛في

للكهرباءإبرام• الوطني لمدةماءوالالمكتب الكهرباء وتوريد شراء عقد للشرب لمشروع30الصالح عاما
ألسفي النظيف الفحم شركةمحطة Safiمع EnergyCompagny،شركاتمنالمكونة«GDF Suez»

Mitsuiو»هولدينغناريفا«و & Co»«؛

الشمسيةعالإ• للطاقة المغربية الوكالة انتقاء)Masen(ن مقترحاته7عن ستقدم بطلبشركات للظّفر ا
سنة من الرابع الفصل مستهل في انطالقته عن سيعلن الذي المطورين2013العروض سيفرز والذي ،

الشمسية الطاقة مركّب من المقبلة المراحل إلنجاز .زاتابورز"نور"المحتملين

الدوليةالتقاريربعضخاللمنالمغربياالقتصادتموقع4.4.3.

بهدفومتواصلةكبيرةجهوداالمغرب،مثلالناميةالبلدانفيخاصةجديدة،أجنبيةاستثماراتجذبيتطلب
المالئمةتهيئة االقتصاديةالتنميةوتحقيقالوطنياالقتصادوجاذبيةالتنافسيةالقدرةلتحسينالظروف

المنشودة .واالجتماعية

باستخدامتصنفالتيالدوليةالمؤسساتمنعددقبلمنالجهودهذهتقييميتم منتمكنمؤشراتالدول
المنهجيةو.المجاالتمختلففيوالضعفالقوةمواطنتشخيص الثغرات بعض التقاريرالتيتمنح،رغم

شر أو منافسة لدول بالنسبة وتصنيفه الوطني االقتصاد لتقييم فرصة المؤسسات هذه تقييمة،كيتنشرها أداءوكذا
مقارنة المفياإلصالحاتإنجازيخصفيماقليميةةواإلالعالميبالمقاييسالمغرب .يادينمختلف

القدرةحيثمنالمغربتصنيفتراجعفقدالعالمي،االقتصاديالمنتدىعنصادرتقريرألحدثوفقا
تراجعإلىالتقرير،حسبالوضعية،هذهوتعزى).دولة144ضمن77الرتبةإلى(مراكزبسبعالتنافسية
منكلبتدهورارتباطااقتصادي،الماكرواالستقرارصعيدعلىخاصةشراتمؤعدةمستوىعلىالمغرب
ونقلالتعليمنظامجودةيخصفيمامنخفضةدرجاتبالدناسجلتكما.العموميوالدينالميزانيةعجز

غيربمرونةيتميزالذيالشغلسوقعنفضالوالتطوير،البحثبأعمالالمتعلقةالشركاتونفقاتالتكنولوجيا
.والعمالالعملأرباببينالتعاونعالقةوبضعفكافية

االستثماراتوجاذبيةالتنافسيةحيثمنالدوليةالتقاريرمختلفحسبالمغربتموقع:1جدول

التطور 2014 2013 2012 2011 التقارير

- 77/148 70 /144 73/142 75/139 العالميةالتنافسية

+! - 89/144 91/ 142 83/138 الحديثةالتكنولوجيات
واالتصاالتللمعلومات

+! - 71/140 - 78/140 األسفارقطاعتنافسية
والسياحة

- - 90 /177 87/179 93/179 االقتصاديةالحرية

- - 97 /185 93/185 115/183 األعمالأنشطةممارسة

العالمياالقتصاديالمنتدىطرفمنالمغربصنفواالتصال،للمعلوماتالحديثةالتكنولوجيامجالوفي
السيماهاماتقدمابالدناحققتكما.الفارطةبالسنةمقارنةبرتبتيناتقدممدولة،144ضمن89المرتبةفي
الثابتالهاتفوأسعارالنقالة،الهواتفأسعاريتضمنوالذي"التكاليفتحملعلىالقدرة"مؤشرمستوىعلى
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سنةفي30المركزإلىانتقلحيثوالهاتف،اإلنترنتأسواقفيالمنافسةومستوىالعاليلصبيباذو العالم
.2012تقريرفي77مقابل،2013

العاممعمقارنةنقطة0,6بالمغربتراجع،"هيريتاج"لمؤسسةاالقتصاديةالحريةمؤشريخصوفيما
الشرقلمنطقةالمكونةدولة17بينمن9والمرتبةلميالعاالمستوىعلى90المرتبةليحتلالماضي،
السنةمرةألولولجهاالتي،"نسبياالحرة"الدولفئةمنليصنفإفريقيا،وشمالاألوسط فئةإلىالماضية،في
الحريةوتراجعالعموميةالنفقاتارتفاعإلىللتقرير،وفقاالتراجع،هذاويعزى".أساساحرةالغير"الدول
.والشغلاالستثمارحريةمجالفيبالدناحققتهاالتيالمكاسبرغمجارية،الت

لتقريرو حولوفقاً الدولي حيثمراتب،بأربعالمغربتصنيفتراجع،"2013األعمالأنشطةممارسة"البنك
تقريرفيمركزا21بملحوظاتقدماسجلأنبعددولة،185ضمن97المركزإلى93المركزمنانتقل

الشركاتقانونيهمواحدإصالحسوىاالعتباربعينيأخذلمالتقريرأنإلىالتصنيفهذاويعزى.2012
المطلوبالمقاوالتإنشاءتسهيل"إلىيهدفالذيالمحدودةالمسؤوليةذات األدنى الحد شرط إلغاء خالل من

المحدودة المسؤولية ذات الشركات تحسين.28"لرأسمال من المغرب مكن بمما ليحتل38تصنيفه رتبة
مؤشر56المركز المقاوال"في المغربتراجعويفسر.الماضيةالسنةفي94المركزعوض"تإنشاء

لبالدنافقدانفيتسببتالتسجيلرسومزيادةأنحيث"الملكيةنقل"مثلأخرىلمؤشراتالضعيفبالمستوى
.163المركزفيليصنفالمؤشرهذامستوىعلىرتبة17

التنافسيةالقدرةلتحسينالمالئمةالظروفتهيئةبهدفكبيراتقدماأحرزقدالمغربأنإلىاإلشارةوتجدر
قبلمنبالدناتموقعلتحسيناألعمالمناخلفائدةوإصالحاتتدابيربعدةقامحيثالوطني،االقتصادوجاذبية

لمناخالوطنيةاللجنةوإنشاءالقضاءصالحإمسلسلانطالقالمثالسبيلعلىونذكر.الدوليةالمؤسسات
منللوقايةالمركزيةالهيئةإحداثووالوساطة،التحكيموقانونالصناعيةالملكيةقانونواعتماداألعمال،
حديثقانونيإطاروإنشاءالصرف،لنظامالتدريجيوالتحريرالخارجية،التجارةإجراءاتوتبسيطالرشوة،
القطاعيةوالتحتية،البنياتوتطويرالشغل،لقانون االستراتجيات منظمةإلعالنالمغربوانضمام،إنجاز
االستثماروالتنميةالتعاون حول .الدولياالقتصادية

اعتمادوقد لتحسينتم أخرى األخيرة،مناختدابير اآلونة في طوراألعمال في أخرى إجراءات توجد كما
وذلك المجاالتاإلعداد، مختلف (في البندانظ. الثاني، الجزء ).5ر

28 !"# $%& '()*+ ,-. $/ 0123+ 45*+ 6"7 8*+9:  !"# $% ;2&45)*+ 8<*&=>)*+ ?+@ ?(A"B*+ C(B1: D<>EF ?(GHIJ+ KLM N)BF OPQ
RJ+ $/ S<TUV*+WM.2 S*- 8X(/ (Y*()Q-. 9&(ZV! [ \V*+ ?(A"B*+ 0]% "^5*+ 8*+9: 'H_ $/ ?+C+".?[&(`)*+ C(B1: ;"a>/ 4!"ZF b/.
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االلووططننيي::االلثثااننييااللججززءء ااالالققتتصصاادد االلصصممووددممؤؤششررااتت:تتططوورر
االلتتححددييااتتططببييععةةوو

انخراط الوطني االقتصادي للنمو الهيكلي التحليل منالمغربيظهر والرفع اإلنتاجي نسيجها تنويع مسار في
الوطني االقتصادي النسيج في الثالث القطاع هذ.مساهمة أن العجزغير نمو من الحد من يمكن لم التطور ا

وذلك السلعالخارجي إنتاج ارتفاع إلى غيرالغيربالنظر األنشطة على المقاوالت وتركيز لالستبدال قابلة
التجاري الميزان على سلبا والتأثير للتصدير القابل العرض من الحد في ساهم مما استمرار.المادية يؤدي وقد

إضعاف إلى الوضع للتمويلهذا الوطني االقتصاد حاجة من والرفع األساسية .التوازنات

األ السنوات عرفت توزيعوقد إعادة إلى أدى مما للمنافسة واحتداما الدولية المبادالت انفتاح في تسارعا خيرة
لتنافسية التقليدية للروافد النسبي والتراجع التفضيلية الوطنياالميزات اإلنتاجي ا.لنسيج انخرطفالمغرب لذي

لإلصالحا كبير ورش مرجعياتتفي على المرتكزة القطاعية االستراتيجيات من مجموعة بإطالق تميز ،
أي من أكثر مطالب والدولي، والجهوي الوطني المستوى على والفرص التحديات من مجموعة على منفتحة

يتيحه التي الفرص استغالل بهدف والتحديث التنويع مسلسل بتسريع مضى العالميوقت القطاعي التوزيع ا
عليه تترتب التي واإلكراهات التحديات ورفع .الجديد

لسنة والمالي االقتصادي التقرير من الثاني الجزء فإن االستراتيجيات2014لذلك، مسار تحليل على سينكب
و تنفيذها تعتري التي اإلختالالت ودراسة إنجازها تقدم مدى على الضوء تسليط عبر إمكانياتالقطاعية تبيان

أفضل واستهداف أكبر نجاعة نحو سعيا .تكييفها

التحليل هذا للنمووسيميز محركة قطاعات عاليةلهابين تنافسية الخدمات(قدرة وترحيل والطيران السيارات
والسياحة والفالحة ومشتقاته تحد...)والفوسفاط التي االختالالت معالجة تستدعي التنافسيوقطاعات ةقدراتها

لنم شاملة مراجعة تتطلب التي وتلك الفالحية، الغذائية واألكالصناعات النسيج كقطاع اإلنتاجي كما.لبسةوذجها
والنمو للتنافسية الداعمة للقطاعات التطرق والطاقة(سيتم واالتصاالت العمل...)اللوجيستيك إطار في وذلك

تحديثها تسريع .على

تو يكتسيها التي لألهمية الجهويةواعتبارا أفق في والمحلي الجهوي المستوى على القطاعية السياسات طين
الثروات خلق في مساهمتها تقييم بهدف وذلك للجهات االقتصادية البنية تحليل الضروري من أصبح المتقدمة،
ترشيد من يمكن ما كل فيها بما الجهات وبين داخل الفوارق تقليص في تساهم قد التي التدابير واستشراف

المحلية والطبيعية البشرية الثروات .استغالل

القضايا مقدمتها وفي االجتماعية للسياسات أكبر نجاعة لضمان السعي إطار وفي التحديات، هاته مع وبعالقة
سيحتل االجتماعية السياسة توجيه وإعادة الهيكلية اإلصالحات تسريع فإن كالتعليم االستراتيجي البعد ذات

جد في بارزة المرتقبةمكانة اإلصالحات لـ.ول الملكي الخطاب أكد أهمية2013غشت20فقد على
يجب الذي التعليم إصالح ورش األواستعجالية تكوين في محوريا دورا يلعب المدعوةأن الصاعدة جيال

لبالدنا الديمقراطي التطور وفي التنمية في الفعال .لالنخراط

ف الشباب بطالة تشكل التشغيل، مجال اإلشكاالتوفي حل يعتبر حيث مؤرقا، مشكال الحضري الوسط ي
وال الكمية المالءمة بغياب األالمرتبطة حجر والشغل التكوين بين المعضلةكيفية هذه معالجة في وفي.ساس

التحدي ترتبط الصحة، األمجال بتوفر أساسا المطروحة المعزولةات الساكنة وبولوج طبية والشبه الطبية طر
الص التنمية.حيةللخدمات سياسة مكونات من أساسيا مكونا يشكل والذي والتضامني االجتماعي االقتصاد أما

الساكنة من النشيطة الفئات مختلف إدماج عبر ومحلية جهوية دينامية لخلق مدعو فإنه وعلى.المستدامة،
نظ اعتماد عبر وذلك عاجل بشكل نفسه للقطاع الشامل اإلصالح يفرض التقاعد، للتقاعدمستوى موحد .ام
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االقتصاديتمكن الوطنيالنموذج الداخلي،التنموي النمو تعزيز على يعتمد اإلنتاجيةالذي قاعدته ،وتنويع

من المبرمجةمستفيدا الداخلي،المحققةالمكاسبومناإلصالحات للناتج متواصل نمو على الحفاظ الخاممن
العش األخيرةطيلة سنوات نمو.ر مرحلة الوطني االقتصاد شهد بحواليتناسبفقد في%4,6إمكاناته

الفترة خالل السنوي الفترة%3,8مقابل2012-2006المتوسط .2005-1999خالل

الفالحي النشاط يعرفه الذي الحاد والتراجع الدولية الظرفية تباطؤ استمرار الوطني،ورغم االقتصاد سلك
سن نمواإمنحى2012ةخالل مسجال الثابتة،يجابيا هذا.2011خالل%5بعد%2,7بنسبة،باألسعار ويأتي

بنسبة الفالحية المضافة القيمة حجم النخفاض المشترك للتأثير نتيجة سنة%5,6مقابل%8,9التراجع
بنسبة،2011 الفالحية غير لألنشطة المستمر السنة%5,2مقابل%4,4وللنمو والرتفاعخالل السابقة

بنسبة المنتجات على الدعم من الصافية سنة%2,7مقابل%5,2الضرائب .2011خالل

الخام:25مبيان الداخلي الناتج نمو الثابتةتطور باألسعار
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التحليلو االقتصاديالهيكليؤكد طريقيــالوطنلنمو في للمغرب األكيد اإلنتاجيةتنواالنخراط القاعدة يع
حصة الوطنيوتعزيز اإلنتاجي النسيج في الخدمات الخامو.قطاع الداخلي الناتج نمو وتيرة تسارع يرجع

الفترة خالل بمعدل2012-2006الوطني الخدمات لقطاع الفعالة المساهمة هذا.نقطة2,7إلى سجل وقد
حصته،القطاع ارتفعت اإلجماالذي المضافة القيمة نمو،2012و2006بيننقطة1,1حواليبليةمن معدل

قدره خالل%4,9و%5سنوي التوالي .2005-1999و2012-2006الفترتينعلى

فقد األول، القطاع يخص الفترةسنويا%4,8نسبةبانموالمضافةمتهقيعرفتوفيما 2012-2006خالل
الفترة%6,0بعد ل.2005-1999خالل عرفتذونتيجة إجماليهممسالك، في المضافةته تحسناالقيمة

من منتقلة الفترتين بين إلىنقط1,0ملموسا مجموعنقط0,8ة من المتوسطة حصته أن علما القيمةهذهة،
حواليالمضافة في تقريبا مستقرة الذويرجع.%17بقيت بالتغيرات الفالحي لإلنتاج أقل ارتباط إلى يةمناخلك

لتحديث الدولة جهود األخضروإلى المغرب مخطط إطار في القطاع .وتقوية

بالنسبة فلأما الثاني، إجماليلقطاع نمو في مساهمته عرفت المضافةقد التراجعالقيمة ةنقط1,1منبعض
الفترتينةنقط0,8إلى هاتين خالل المتوسط منانخفاضنتيجة،في نموه الفتر%8,3معدل -1999ةخالل

الفتر%1,3إلى2005 منذوك،2012-2006ةخالل المتوسطة حصته اإلجماليةا المضافة %28منالقيمة
التوالي%26,3إلى .على

الخاماللعناصرمهمةمساهمة الداخلي الناتج نمو في الداخلي طلب

ل،الداخليالطلبيبقى المستمرة بالدينامية شاطللنةالرئيسيالرافعة،الستثماراوالنهائيالستهالكمدعوما
مساهموقد.الوطنيقتصادياال ،الداخليللطلبالرئيسيالعنصربصفته،الداخليالنهائيالستهالكاةارتفعت

الفترة بينةنقط3,2مقابلةنقط6,3إلى2012-2006خالل .2005و1999ما



التحديات:الوطنياالقتصادتطور:الثانيالجزء وطبيعة الصمود مؤشرات

30

مختلفمساه:26مبيان فيالداخليالناتجعناصرمة الحقيقينموالالخام
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مساهمةكما يمثللألسر،النهائياالستهالكشهدت خاللالخامالداخليالناتجمن%58منأكثروالذي
الدراسةالفترة من،قيد الفترةنقط8,1تزايدا خالل نمو الفترةةنقط2,8إلى2005-1999ة -2006خالل

عرفهذانمووتيرةأنذلك،2012 المتوسطفي%4,9إلى%3منلةمنتقالفترتينبينماتحسناتالعنصر
عالقةفيلألسرالشرائيةالقدرةدعملصالحالمتخذةاإلجراءاتذلك،علىساعدتالتيالعواملومن.السنوي

القروضوكذاالشغل،سوقديناميةمنوالرفعالدخل،علىالضريبةوتخفيضاألجور،رفعمع قطاع انتعاش
للمغ المعيشي المستوى وتحسن خاللالصغيرة من االجتماعيةاتمويلتحسناربة .لقطاعات

إلىلتصلالخامالداخليالناتجمنالمتوسطةحصتهفيتحسناالثابتللرأسمالالخامالتكوينسجلقدو
نموهوتيرةشهدتفيما.2005-1999خالل%26عنيقلمامقابل2012-2006الفترةخالل30,7%

انتقلت.الثانيةالفترةخالل%5,8إلىاألولىالفترةلخال%6,2منمنتقلةطفيفا،اباطؤت فيتهمساهمكما
.األخيرةالفترةخاللةنقط1,7إلىاألولىالفترةخاللةنقط1,6منالمتوسط،فيالخام،الداخليالناتجنمو

نموسالبةمساهمةالخارجيةالمبادالتوسجلت خاللسنويدلمعكواحدةنقطةلغتبالخامالداخليالناتجفي
هذاويفسر.2005-1999الفترةخاللنقطة0,1بلغتضعيفةإيجابيةمساهمةمقابل2012-2006الفترة

العالميةالتجارةبتدهورمتأثرةالثابتة،باألسعاروالخدمات،السلعمنالصادراتبتراجع،جهةمنالتوجه،
جهةومناألولى،الفترةخالل%8,1مقابل2012و2006بينما%4يبلغمتوسطنمومعدللتسجل
الفترةخالل%6,2عنيزيدمتوسطسنويبمعدلوالخدماتالسلعمنللوارداتالمضطردبالنموأخرى،
،%)5,5(2012-2006الفترةخاللالصادراتطرفمنالمسجلةتلكتفوقبوتيرةأي،1999-2012

.الداخليالنهائياالستهالكديناميةباارتباطوذلك

الخارجيالقطاعتطور

التجاري للميزان مستمر عجز الى أدى مما الصادرات من أسرع بوتيرة تطورا الواردات يناهزشهدت
سنة20,8% الخام الداخلي الناتج درهم173بحوالي2012من قدأنإلىاإلشارةوتجدر.مليار العجز هذا

بين2,4تضاعف لذلك.2012و2000مرة الرص،نتيجة الجاريسجل قدره،يد فائضا حقق في%2,7الذي
الخاممنالمتوسط الداخلي بينالناتج ابتداء،2006و2001ما سنةاعجزا سنة2007من خالل ليصل
الخام%10إلى2012 الداخلي الناتج العجز،من متوسط بين%5,8ليبلغ .2012و2007ما

وأهم الداخلي الطلب بدينامية الواردات نمو الطاقيةويرتبط الفاتورة والمواد،ية التجهيز مواد واردات وكذا
واردات.االستهالكية من األول المركز الطاقية المواد من،المغربوتحتل قيمتها انتقلت من%5,2حيث

سنة الخام الداخلي التطور.2012في%13إلى2001الناتج هذا النشاط،ويعزى باحتياجات المدعوم
الوطني من،االقتصادي النفط أسعار ارتفاع إلى سنة24,5أساسا للبرميل 29دوالر112إلى2001دوالر

قدرها،2012سنة متوسطة سنوية بزيادة .%14,8أي

متزايدعنالناجمةالوارداتمنالحاجياتمعموازاةو رصيدعجزتوسع،ستثمارلالمسبوقوغيرمستوى
بين%5,2مقابل2012و2007بينالمتوسطفي%6,2بنسبةالتجهيزمواد .2006و2001ما

299.>0&+:?&-.&+ @/A&+
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العجزمنالتخفيففيالجاريةالتحويالترصيدوكذاالخدماترصيدساهمالسلع،رصيدعكسعلىو
ليتزايد الخام%6,3بمعدلالخدماتمبادالترصيدالجاري الداخلي الناتج بينماالسنويالمتوسطفيمن

.2012و2001سنتي

الخام%8,7معدلالجاريةالتحويالتميزانفائضبلغوقد الداخلي الناتج الفترةمن خالل المتوسط في
الممثلةالخاصة،للتحويالتالصافيةالمداخيلتحسنإلىباألساسالتحسنهذاويعزى.2001-2012

الجاريةالتحويالترصيدمن%86,6منأكثرتمثلالتيبالخارجالمقيمينالمغاربةتحويالتفيخصوصا
2001سنتيبينما%7,7بلغسنوينمومعدلحققتالتي،2012-2001الفترةخاللالمتوسطفي

.2012و

الخام:27مبيان الداخلي للناتج بالنسبة األداءات لميزان الجاري الرصيد
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األربعالسنواتخاللدهوراتعرففقدهيكلي،بعجزاآلخرهويتميزالذيالمداخيل،ميزانيخصوفيما
.2012سنةنقطتينمنأكثرإلى2008سنةالخامالداخليالناتجمننقطة0,6منالعجزلينتقلاألخيرة

خالل من الوطنيتحليلويظهر االقتصاد نسبياثباتمسار مرتفع مستوى في ب،النمو المدعوما طلبقوة
أن.داخليال األخيرتينالسيماكبير،بشكلتتفاقمالخارجيةاالختالالتغير السنتين ارتفاعبسبب،خالل

األجنبيةمواردوانخفاضوالحبوبالنفطفاتورة الجاليةوتحويالتالسياحةعائداتوالصادرات(العمالت
ال).المغربية هذا استمرار يؤدي حاجياتوضعوقد تزايد وإلى األساسية التوازنات استقرار إضعاف إلى

الو التمويلطنياالقتصاد .من
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وسالسل اإلنتاج عمليات متزايد بشكل يطبع الذي الجغرافي وبالتقسيم المنافسة باحتدام يتسم عالمي سياق في
الع الصعيد على القطاعية التقسيمالقيمة هذا إطار في تموقعه تعزيز في يكمن كبيرا تحديا المغرب يواجه المي،

األخيرة العالمية االقتصادية األزمة تداعيات بفعل وتيرته تسارعت والذي اإلنتاج لمسلسل هذا.العالمي ويكتسي
سياقالت في السيما قصوى، أهمية األخيرةتتزايدموقع السنوات خالل المخاوف خالفيه العجزلمن تفاقم

على اإلنتاجي لنسيجنا التنافسية القدرة يضع الذي علىالتجاري والخارجيالمحك الداخلي .المستويين

للنمو.1.2 المحركة القطاعات مهمةودعم تنافسية إمكانات ذات

الفالحيالقطاعتحديثوتيرةتسريعنحو:األخضرالمغربمخطط.1.1.2

انطالقته، على سنوات خمس مضي أهدافهبعد تحقيق نحو كبيرا تقدما األخضر المغرب مخطط يسجل
خصوص المغربية، للفالحة المقارنة المزايا تثمين حيث من عبرالطموحة مختلفا في اإلنتاج مكاسب دعم

مع التضامنيةتطويرستمراراالسالسل اإلصالحاتوتسريعالفالحة اإلنتاجوتيرة بتثمين المتعلقة تلك خاصة
و للقطاعالفالحي، والمؤسساتي التنظيمي اإلطار .تحسين
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للقطاعالمتاحةوالفرصالتحديات

التدريجي وباالنفتاح الفالحية، المنتجات على العالمي الطلب بتزايد الفالحي للقطاع الدولي المحيط يتسم
في حصصها من للرفع القوية التنافسية القدرة ذات للبلدان فرصاً يتيح والذي الدولية ويتميز.السوقلألسواق

الفالحية المنتجات ألثمان مضطردة بزيادة المحيط هذا أنحيث،أيضا المرتقب األسعارمن متوسط يستقر
هذه لمعظم الفترةالحقيقية خالل الفترة2022-2013المنتجات خالل المسجلة تلك من أعلى مستويات في

2012-201330.

المت السياسة اإليجابية التطورات هذه المغربوتعزز مخطط إطار في القدرةدفةوالهااألخضربعة تحسين إلى
منطقة في الرئيسيين المنافسين مع مقارنة سيما ال الهامة، المقارنة ومزاياه المغربي الفالحي للقطاع التنافسية

المتوسط األبيض او.31البحر التحدياتلضمان رفع الفالحي لقطاعنا ينبغي المزايا، هذه من أمثل ستفادة
اإلنتاجية للموارد والمستدام المعقلن التثمين ضرورة منها نذكر والتي اإلنتاجي، نسيجه تواجه التي المختلفة

و( واألرض الفالحية)ةالبشريالمواردالماء للمدخالت رشيد بذور(واستعمال فيو...).أسمدة، اإلشارة تجدر
أطلقت التي والبرامج اإلصالحات مختلف أن إلى اإلطار، معهذا للتعامل األخضر المغرب مخطط سياق في

حقيقية دينامية تعرف التحديات .هذه

األخضر المغرب لمخطط مشجعة إنجازات

المؤشرات تطور ذلك على يدل كما الفالحي للقطاع قوية دفعة انطالقه منذ األخضر المغرب مخطط أعطى لقد
بالقطاع،اإلجمالية الخاصة المؤشرات تحهكذاو.وكذا فقد الفترة، خالل الفالحي، الخام الداخلي الناتج سن
بنسبة2008-2012 المرجعية32%، الفترة مع قدرة)2007-2005(بالمقارنة تعزيز مع بالموازاة وذلك ،

المناخية التقلبات حيال الصمود على تعبئة.القطاع التطور هذا في53ورافق االستثمار من درهم مليار
الخم السنوات خالل الماضيةالقطاع .س

معدل من الرفع بفضل المرجعية الفترة مع مقارنة كبير تحسن لوحظ فقد اإلنتاج، عوامل استخدام حيث ومن
الفالحية المكننة بالجرارات%36(+استعمال التجهيز معدل في من)كزيادة المعتمدة البذور استخدام وتحسين ،

األسمدة%)50(+القمح استخدام معدل في والزيادة السقي)36%(+، لتقنيات المعتمدة المساحات توسيع وكذا ،
منذ للماء متواصال%).79(+2008المقتصدة نموا الفالحية السالسل مختلف شهدت سبق، لما وكنتيجة

الزيتون إلنتاج هامة زيادة مع المرجعية، الفترة مع الحمراء%)84(+مقارنة واللحوم والحليب)27%(+،
+)49.(%

بال يتعلق فقدوفيما األخضر، المغرب مخطط أولويات من تعد التي التضامنية، بهذاتمفالحة العمل بدء منذ
إطالق على%80المخطط، يزيد ما لفائدة المبرمجة المشاريع المستهدفة%56من الساكنة وتجدر.من

إر بإعادة جديرا ناجحا نموذجا يمثل األلفية تحدي برنامج أن إلى السياق، هذا في ألهميةاإلشارة نظرا سائه
همت التي التضامنية الفالحية مشاريعه الممختلف باألشجار المرتبط برنامجها في هكتار82.514مرة،ث،

قروية110.400لفائدة .أسرة

األخضر المغرب لمخطط االستراتيجية اإلجراءات تنفيذ تسريع

وإجراءاتها إصالحاتها بلورة األخضر المغرب مخطط استراتيجية تعزيزتواصل بهدف وذلك االستراتيجية،
الفالحية للسالسل التنافسية مؤ.القدرة أبرمت فقد والتيوهكذا، االتفاقيات، من العديد وجهخرا على تهم،

التعاقدي لبرنامجها خصص التي السكر سلسلة من كل بنحو)2020-2013(الخصوص، يقدر استثمارا
في7,64 حددت عمومية بمساهمة درهم، تقدر2,04مليار التي الزيتية الزراعات وسلسلة درهم، مليار

سنة أفق في التعاقدي برنامجها يقارب2020استثمارات منها421بما درهم درهم117مليون مليون
الدولة طرف من .كتمويل

المت اإلجراءات تهم اإلنتاج، عوامل استخدام تحسين حيث الوطخذومن المخطط تنفيذ في اإلسراع أساسا، نية،
السقي مياه في سنة32لالقتصاد أطلق عب2008الذي والذي درهم2,4حواليأ، أخرى،.مليار ناحية ومن

30&+9.>0:B-)2$&+ '0C/(+-'!0/$&':5)>$6D+)OCDE(E2013" :=FG H)GI'!2013-2022J( KL&B-)2$&+ '0C/(+-'!0/$&:5)>$6D+'
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اتفاقية إبرام تم المياه، ضخ يخص فيما تنافسية تكاليف إلى باستعمال33وللولوج الضخ لتقنيات منحة العتماد
طاقة من باالستفادة للفالحين تسمح أن شأنها من الشمسية، عبءاأللواح تقليص إلى باإلضافة هذا مجانية،

البوتان لغاز الفالحين استخدام من الحد طريق عن للدولة بالنسبة المقاصة .تكاليف

الفترة خالل المبرمجة الفالحية األقطاب إنشاء في اإلسراع تم الفالحية، المنتجات تثمين بتحسين يتعلق وفيما
الش.2009-2015 تسويق في البدء وبعد بمكناسوهكذا، الفالحي القطب من األول الشطر،طر تدشين تم فقد

عب والذي ببركان الفالحي القطب من بنحوأاألول تقدر درهم145,5استثمارات السياق،.مليون نفس في
سوق إنشاء إلى يهدف والذي المذابح، إصالح في الشروع تم الحمراء، اللحوم لمنتجات أفضل تثمين وألجل

وتش للحوم المجالتنافسي هذا في االستثمار على المهنيين الفاعلين فعالية.جيع ولتحسين أخرى، ناحية ومن
القيم لمبدأةسلسلة وفقا أسواق إنشاء بهدف والفواكه للخضر الجملة أسواق إصالح في الشروع تم الفالحية،

في والفاعلين المحلية الجماعات بين بشراكة المحلية للتنمية شركة خلق أو والخاصالتفويض العام .القطاعين

إدماج تحسين يخص عالقاتهالوفيما توطيد على المغرب يحرص العالمية، السوق في الفالحي معقطاع
عالية إمكانات ذات أسواق استكشاف على العمل مع موازاة وذلك الرئيسي، التجاري شريكه األوروبي، االتحاد

ال( والبلدان وكندا األمريكية المتحدة وإفريقياالواليات العربي، المغرب اتحاد وبلدان المتوسطية ...).عربية
المعايير مع والتكيف لصادراتنا، التنافسية القدرة تعزيز الضروري من أصبح االنفتاح، هذا من ولالستفادة

واالن التنويع، وجه في الرئيسية العوائق من تعد التي اللوجستية االكراهات رفع وكذلك والدولية، فتاحاألوروبية
جديدة أسواق .على

الحفاظ مع الجبائية، والعدالة اإلنصاف مبدأي ترسيخ مسار في الفالحي القطاع إدماج وبغية أخرى، جهة ومن
القطاع،ع هذا في االستثمار زخم الجديدةلى الملكية التوجهات للضريبة34أرست الجديد اإلصالح أسس

علىالفالحية اإلبقاء للفالمع الضريبي والصغيرةاإلعفاء المتوسطة .حة

تثمين2.1.2. البحريفضلأنحو الصيد قطاع إلمكانات

نظرالمواجهة طالئعيا دورا يلعب أن البحري الصيد لقطاع يمكن لبالدنا، التجاري الميزان عجز تفاقم
خلق مستوى على أو الصعبة العملة وجلب الخارجي التبادل صعيد على سواء عليها يتوفر التي للمؤهالت

الشغل إال.فرص مهم، جد تنافسي بامتياز المغرب يتمتع سواحله، طول على السمكي المخزون ألهمية ونظرا
وتتبعه وجودته العرض انتظام حيث من األسواق لمتطلبات االستجابة بضرورة مشروطا يبقى .أنه

ا القدرة تحسين إلى تهدف عمومية سياسة بإرساء رهينا القطاع مؤهالت تثمين منويبقى للصادرات لتنافسية
القيم سلسلة مستويات جميع تأهيل على خصوصا بالتركيز وذلك البحرية، لهذه.للقطاعةالمنتجات وتحقيقا

سنة منذ االنطالقة أعطيت المندمجة2009الغاية، ولتعزيز"أليوتيس"لالستراتيجية تنافسية أكثر القطاع لجعل
واالجتما االقتصادية التنمية في لبالدنامساهمته سجلحواليفبعد.عية إنجازه، بداية من سنوات مخططالخمس

االستراتيجية أهدافه تحقيق اتجاه في ملموسا .تقدما

تمهكذاو في، ملحوظ تقدم المخططإتسجيل هذا إطار في المبرمجة العمليات من الكثير هذه.نجاز وتهم
تهيئة مخططات بتنفيذ المتعلقة تلك عن عالوة الصيدالعمليات، لبواخر المستمرة للمراقبة نظم وإرساء المصايد

وتهيئ بناء أشغال بانتهاء الساحل تهيئة مخطط تنفيذ متابعة في الشروع االصطناعية، األقمار 6بواسطة
للتفريغ بناء.مراكز برنامج تنفيذ متابعة خالل من البحري للصيد التحتية البنية تعزيز في أيضا الشروع تم وقد

ل الجديدأسواق الجيل من تم.لسمك أخرى، جهة مستوياتإومن بجميع الجودة لتحسين الوطني البرنامج نجاز
البحري الصيد قطاع إنتاج التقلي.سلسلة الصيد تأهيل مشروع حقق ذلك، إلى تحديإضافة لبرنامج التابع دي

مرضيةاأللفية جد تكلفقدو.نتائج المشروعبلغت د122,5اإلجماليةة .والرمليون

بإحداث تتعلق إستراتيجية، بعمليات القيام تم البحرية، المنتجات تنافسية بتحسين يتعلق تنافسية3وفيما أقطاب
بأكاديرقطب( وهكذاو).العيونوقطبطنجةوقطب،هليوبوليس المدرجةبعد، البقع تسويق من االنتهاء

قطب من األول بأكادير"بالشطر الصناع("هليوبوليس البحريةالقطب للمنتجات واللوجستيكي سنة)ي عرفت ،

33+ .$0X!6)dX''e+;V&+'&700&+J(KA6'&-.&+?&)( fF[,9.6g400B7!%(Sb95h.( 3%41+7/*&+iFY&+'!j)0&+'%,)6-.:.`$%&SkX-S4550%
J('d%LX'#l0&+5-.= ?G75.000Sb95KL&]-;V(.
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لم2013 الصناعية البقع وتسليم الملكية لنقل اتفاقيات على لتمكينهماالتوقيع الشروعلكيها أنشطتهمفيمن
الجارية السنة .خالل

يوليوز في تم السمكي، اإلنتاج نسيج عصرنة إلى الهادف الدولي التعاون إطار على،2013وفي التوقيع
األوروبيا واالتحاد المغرب بين للصيد جديدة من.تفاقية ألكثر االتفاقية هذه أوروبية،126وتخول سفينة

سنوية مالية مساهمة مقابل المغربية المملكة بمياه تخصيص40قدرهاالصيد سيتم أورو، مليون14مليون
مخطط إطار في المدرجة التنمية إجراءات لتمويل منها ."أليوتيس"درهم

البحرية األحياء تربية بتطوير يتعلق إحداث،وفيما تم أليوتيس، استراتيجية في رئيسيا محورا يمثل والذي
البحرية األحياء تربية لتنمية الوطنية سنة.الوكالة الوكالة هذه قدمت عدة2012وقد يشمل الذي عملها برنامج

بجميع متعلقة بجوانبمشاريع وخصوصا، السلسلة، هذه قانونيتطوير إطار الساحلي36والتخطيط35لورة
المجال هذا في الفاعلين وتكوين النشاط هذا ودعم البحرية األحياء تربية تهم .ألغراض

المجهوو مع الضروريموازاة من يبقى المبذولة، المعيقاتدات معالجة شأنها من التي اإلجراءات تنفيذ تسريع
القيم سلسلة مستويات جميع تؤثةعلى والتي قطاع، صادرات تنافسية على مباشر غير أو مباشر بشكل سلبا را

البحري التطبيق.الصيد عبر البحرية المنتجات جودة تحسين الخصوص على نذكر اإلجراءات، هذه بين ومن
الصيد وحدات بمعدات المتعلقة الجودة لمعايير المنتجاتيجبكما.الفعلي تصنيع مجاالت في االبتكار تشجيع

والتواصل،السمكية، والجهاتوالتسويق، بلدنا بين التواصل تحسين بهدف اللوجستيكية الخدمات تعزيز وكذا
طلبا المنتجاتاألكثر هذه بالتصديرعلى المتعلقة واإلجراءات المساطر وتسهيل ،.

الجديدةدورتعزيز.2.2 دعمالمهن التنافسيفي التموقع وإعادة الصادرات
الرئيسية التقليدية للقطاعات

اندماجهاالموقعتعزيز.1.2.2 وتقوية السيارات لصناعة التنافسية

خالل قويا نموا الوطنية، للصناعة المحركة الجديدة القطاعات إحدى باعتبارها السيارات، صناعة شهدت
يؤكده كما األخيرة اذلكالسنوات الجنوب في السيارات لصناعة مشروع أكبر وانطالق إفريقيالمتوسطي

المرتبةالعربيوالعالم من العالميين المجهزين من مجموعة استقرار إلى باإلضافة إحداث1، طريق عن
المتواجدة الوحدات وتجديد وتوسيع جديدة، صناعية وقد.TAKATA،FAURECIA،TREVES(...37(وحدات

الفت خالل تسجيله تم الذي الهام النمو ذلك على يشهد كما متميزا أداء الصناعة هذه في2012-2009رةحققت
ب يقدر متوسطا نموا سجل حيث الشغل، فرص سنة70.000(وياسن17,15%حواليخلق شغل منصب

ب،)2012 يقدر سنوي نمو بمعدل ملحوظا تطورا عرفت التي الصادرات، مستوى 27(32,2%حواليورفع
سنة درهم ).2012مليار

جميع شملت التي اإليجابية، التطورات هذه تعززت القطاعوقد بتفعيل38مكونات بالمغرب، المتواجدة
الصناعي لإلقالع الوطني الميثاق إطار في السيارات لقطاع الوطنية سنة.االستراتيجية خالل القطاع حقق وقد

بطنجةهامةإنجازات2012 رونو مشروع دخول منها الخدمةنذكر ووفرحيز ، مهما استثمارا عبأ حيث ،
يع5000 ما أي شغل، المرتقبة%83ادلمنصب المناصب و6000(من مباشر شغل 30000منصب

أفق في مباشر غير شغل تصدير)2014منصب سقف وتجاوز المشروع100.000، انطالق منذ إلىسيارة
شتنبر بداية خط.2013حدود افتتاح بفضل المشروع، هذا يمكن أن المرتقب سيمكنهالثانيإنتاجهومن الذي

ا رفع اإلمن إلىلقدرة لتصل يرتقب340.000نتاجية حيث التجاري للميزان ملموس تحسين من سنويا، سيارة
صادراته تبلغ درهم38,5أن .مليار
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األول الشطر تسليم تم التحتية، بالبنية يتعلق في)هكتار25,3(وفيما للقنيطرة المندمجة الصناعية المحطة من
شرعت2012مارس الق39شركات8حيث في مقراتهفاعلة تجهيز في األولىاطاع الدفعة تسليم سيتم فيما ،

سنة)هكتار55( غضون في لطنجة المندمجة الصناعية المحطة .2013من

بين الشراكة إطار في السيارات مهن معاهد من شبكة إنشاء تم حيث قصوى أولوية التكوين يكتسي كما
الدولة طرف من كليا والممولة والخاص العام الشركات.القطاعين احتياجات تلبية إلى المبادرة هذه وتهدف

والبرامج الشعب من مجموعة توفير مع الكفاءات، من بالقطاع والعاملة القطاعالدقيقة لمتطلبات .المالئمة
آخرين بمعهدين التكوين في الشروع سيتم المشروع، موقع في تفعيله تم الذي رونو معهد عن النظر وبصرف

الجاري السنة القنيطرة2013ةخالل معهد وهما ل825تكوين(، مرتقب وتكوين افتتاحه عند 1550متدرب
أفق في البيضاء)2015متدرب الدار القطاع(ومعهد مهنيي منظمة إدارته تتولى تقدر40الذي استيعابية بطاقة

افتتاحه700ب عند الم).مقعد للتكوين مباشرة مساعدات نظام وضع تم ذلك، إلى والتكوينباإلضافة ستمر
األشخاص عدد بلغ حيث والكفاءات، الشغل إلنعاش الوطنية الوكالة طرف من للشغل الولوج أجل من

سنة3.219المستفيدين .2010سنة1.158مقابل2012شخص

أن التحدياتغير وتنويعظلتبعض الصناعي، االندماج حيث من السيما للقطاع، الواعدة اآلفاق رغم قائمة
القطاعات41التصديرأسواق أكثر من السيارات قطاع يعتبر حيث عالية، كفاءة ذات بشرية موارد وتوفير ،
والكفاءاتلاحتياجا الشغل إلنعاش الوطنية الوكالة إحصائيات حسب الشغل شغل24.986(مناصب ).منصب

أفق في مؤهلة تخصصات لتكوين الدعم آليات إرساء من الرغم وعلى اإلطار، هذا القطاع2015وفي يشهد ،
الدقيقة التخصصات بعض في أصبح.عجزا للقطاع، الصناعي االندماج تعزيز أجل ومن ذلك، إلى باإلضافة
طريق خريطة وضع الضروري والمجهزين42من القطاع مهنيي وجمعية رونو مع توفير...بشراكة أجل من ،

قيم سلسلة وفق المجهزين من متكامل نسيج لخلق المالئمة جلبةالظروف من سيمكن مما متكاملة،
على السيارات صناعة وتصدير إلنتاج تنافسية كمحطة المغرب في االستقرار على وتشجيعهم المستثمرين

العالمي .المستوى

قطاع.2.2.2 إمكانيات تمالطيرانصناعةتقوية وتعزيز الخريطةوقعهبالمغرب في
للقطاع العالمية

العزىي على المتقدم المغرب صناعيةموقع بنية على توفره إلى الطيران صناعة لقطاع العالمية خريطة
عالمية صناعية مجموعات تواجد خالل من مصداقيتها وزودياك"Safran"وسافرانEADSمثلعززت

"Zodiac"وماتيس"Matis"وبومباردي"Bombardier"القوي.حديثا التطور في المتقدم المغرب موقع ويتجلى
يشهده التصديرالذي معامالت رقم بلغ حيث العالمية، االقتصادية األزمة رغم األخيرة السنوات خالل القطاع

قيمته سنة6,3ما درهم سنة3,4مقابل2012مليار درهم نمو2008مليار نسبة متوسط يعادل ما أي ،
ب يقدر يقارب%.17سنوي ما حاليا النشاط هذا يشغل الكفاءا8.400كما ذوي من مقابلعامل العالية ت

.2005سنة3.900و2008سنة5.769

الواعدة اآلفاق مع مهمة43وبالموازاة جد فرصا تتيح والتي الطيران القطاع44لقطاع نجاعة تعزى للمغرب،
الصناعي لإلقالع الوطني المخطط إطار في اتخاذها تم التي والمشاريع التدابير من هذه.لمجموعة وتخص

ا وجه على المندمجةالمشاريع الصناعية وللمحطة للنواصر الجوي للقطب الفعلي اإلطالق "ميدبارك"لخصوص
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للطائرات المخصص واإللكترونيك الفضائية والصناعة الطيران لمهن المحطة.المخصصة هذه وترمي
طرفا من تدشينها تم والتي شتنبرالملكجاللةلصناعية من2013في متكاملة مجموعة توفر والتي ،

االستقرارالخدم الخصوص وجه على منها نذكر كبرى عالمية استثمارية مجموعات وجدب تشجيع إلى ات،
لمجموعة العالمي(45"بومباردي"الحديث المستوى على للطائرات مصنع نفس).ثالث في اإلشارة تجدر كما

مجموعة مع اتفاقية إبرام إلى الموسم"أيتان"السياق وحدةوذ،"لوبورجيه"لملتقى51خالل إنشاء أجل من لك
المجموعة هذه تهدف حيث ميدبارك، الحرة المنطقة داخل صناعية،صناعية بوحدة االشتغال بداية تعتزم التي

مستوى،واحدة على القطاع لتنمية طيران قاعدة إحداث .وأوروباإفريقياإلى

في الخدمة حيز الطيران مهن معهد دخول مكن بالقطاع، التكوين يخص فيما تكوين2011أبريلو 651من
يناير نهاية في تكوين2013متدرب ويرتقب أفق1.150، في مجموعة(2017متدرب طلب ذلك في "بما

ب).متدرب850لتكوين"بومباردي تقدر بتكلفة الطيران مهن لمعهد االستيعابية الطاقة تعزيز يرتقب 32كما
الفترة خالل درهم الطل2016-2015مليون والكفاءاتلتلبية التكوين حيث من للقطاع المرتفع دعم.ب تم وقد

الوطنية الوكالة طرف من الشغل لولوج والتكوين المستمر للتكوين مباشرة مساعدات بوضع القطاع هذا
والكفاءات الشغل شتنبر.إلنعاش في تم، فقد تدشين2013وللتذكير، الطيران، مهن في المتخصص المعهد

المطاري تناهز46واللوجستيك استيعابية بقدرة يقارب2.000بالنواصر، وباستثمار مليون72,2متدرب
.درهم

القطاع تقدم يبقى تحقيقها، تم التي المكتسبات من أدائهووبالرغم اإلجراءاتتعزيز من مجموعة بتفعيل رهينا
تعزي طريق عن وذلك المصدر والعرض التصدير أسواق للقطاعكتنويع الصناعي اإلدماج سلسلةتحسينوز

عالمياةالقيم المغرب موقع المرتفع.لتعزيز الطلب تلبية أجل من عالية جودة ذات عاملة يد توفير ينبغي كما
المغرب في الكبرى العالمية المجموعات استقرار عن الثانية.الناتج المرحلة إرساء الضروري من يبقى لذا،

ح سيتمحور والذي الطيران، قطاع تنمية مخطط قيممن سلسلة إرساء طريقةول عن وتنافسية متنوعة
جديدة أسواق واليابان(للتصديراستقطاب وألمانيا، األمريكية، المتحدة والواليات المتحدة، والتركيز)المملكة ،

والهندسة والخدمات، والفضاء، والدفاع، كاألمن والمتخصصة العالية المضافة القيمة ذات األنشطة .على

قطاعتعزيز.3.2.2 للنموواستكشاف"األوفشورينغ"أداء جديدة آفاق

القطاع يوفرها التي الشغل مناصب عدد في تتجلى كبيرة، دينامية المغرب في الخدمات ترحيل قطاع 47يعرف

بلغ منذ%11(+2012سنة57.000الذي ناهزت)2009سنويا التي الصادرات وعائدات مليار7,3،
سنة معسنويا%14(+2012درهم قدرتهاالستراتيجيةاألهميةتحتمو.48)2009مقارنة تعزيز القطاع لهذا

المتعلقة ومؤهالته المغرب عرض تقوية خالل من وذلك عالية، بتنافسية يتسم سياق في وخصوصا التنافسية،
واالس واالتصاالت، االستقبال بنيات وجودة البشرية، الموارد وتوفر واللغوي، الجغرافي بالقرب تقرارخاصة

الشخصية البيانات وحماية .السياسي،

األوفشورينغ في المغرب لعرض إيجابية حصيلة

المخطط وعلى التحتية البنيات إنشاء على أساسا المغرب عرض للتكوينيرتكز مساعدات لمنح فيماو.الرامي
ا على تيكنوبوليس والرباط كازانيرشور صادرات عائدات حققت فقد التحتية، البنيات مليار2,7لتوالييخص

و خلق900درهم من التوالي على مكنا كما درهم، س5.000و15.000مليون شغل قدو.2011نةمنصب
التفويت، طور في شور وجدة توجد بينما ، منهما واحدة بكل مقاولتين استقرار شور وتطوان شور فاس شهدت

لألش مؤقتا توقفا أكادير و مراكش استقطاب منصات تشهد حين بهمافي سنة.غال القيام تم الترويج، حيث ومن
و14(اتصال21ب2012 فرنسا و6في اسبانيا ألمانيا1في عروض)في أربع عنه نتج ثالث(مما

فرنسي وعرض اسبانية ).عروض

4551&T9; +j 58Z200Fd+$M< 5f/Y y,">M)1,66[W5Y 51">M(*>E *X< FX850JM $TS</ $_1HM =%_ k32M4.000$"z =%_ k32M
$_1HM.

46"a JM y $"A' !012a J6M {>9nM FX !"2+,d. k(_ FG1&| 86(&'  VW FA%+4 $s1A' !G1)D"Wo. $TSP t,9-&' (4 /Y< h>0 LAZ'1#  5/$M
F'} k;1?' ~ 8n9;1# L"239' )�3n9M F2Z.(y $"A' FX !HS$&' Y ,&' C1&(9; h' b)F2Z..(

47�,># �2+5,gX/P !")". $9;` r86.100000=%_ k32MFX*X<2015.
48*"Z?9'r8W20[W5Y 51">MY8?&' FX`51U!")". $9;`�2+5,gX/P bF%H2+ h>0R1B?' i1AZ',&G h>0q,2;�58K34%@$9B' CDE2012
-2015.



التحديات:الوطنياالقتصادتطور:الثانيالجزء وطبيعة الصمود مؤشرات

37

مساعدةاوبخصوص تقديم يتم بينلتكوين، ما لمدة65000إلى6000تتراوح التكوين3درهم لدعم سنوات
المستمروكدماجلإل التكوين لفائدة سنة8738(ذا استفاد).2007سنة270مقابل2012مستفيد 497وقد

برنامج من تكوين"AcademieCall"مرشح يستهدف كان والذي سنة800، أفق5000و2012مرشح في
البرنامج،.2015سنة هذا من المستفيدين بين اإل176تمكنومن من الشغلفيدماجنمستفيد فيما،سوق

اإلدماج84اليزال طور في منهم تمو.مستفيد والمتوسطة، الصغرى للمقاوالت التنافسية القدرة لدعم
الذي امتياز وبرنامج مراجعته، تمت الذي مساندة، ببرنامج األمر ويتعلق الغرض، لهذا برنامجين تخصيص

منه سنة5استفادت درهم15بمنحة2012مقاوالت إج%4,3(مليون للبرنامجمن المالية المحفظة ).مالي

الشديدةو المنافسة لمواجهة المؤهلة الكفاءات تعزيز المغرب على يبقى المبذولة، الجهود هذه وتعزيزرغم
القطاع للطلبات.جاذبية عارض من البلد هذا انتقل حيث اإلسبانية المنافسة إلى أيضا االتصال مراكز وتخضع

إل تصل بتكلفة لها، مناول المغرب17ىإلى في بها المعمول التكلفة من بقليل أعلى بمستوى أي للساعة، يورو
للساعة13( ).يورو

العرض تنافسية تعزيز لألوفشورينغنحو المغربي

األوروبي للنيرشورينغ بالنسبة قوية بجاذبية يحظى جعله كبيرا تقدما المغرب وجهة(حقق أفضل جائزة
سنة الخدمات الخدمةكأفضل2012لترحيل وجودة التكلفة حيث من تنافسي الجاذبية).فضاء هذه من وللرفع

القطاع، منها يعاني التي المعيقات اإلجراءاتجبووتجاوز بعض موقعبالخصوصتهم،اتخاذ جاذبية تعزيز
علىنمالمغرب تعديالت إدخال المندمجةخالل الصناعية للمنصات القانونية وضعيةP2Iالوضعية لتوافق

الوجهاتا هذه بمردودية لالرتقاء الحالية التحتية البنية تعزيز مع الحرة، .لمناطق

المنقولة المعامالت أنشطة انفتاح يعد تبقى"BPO"كما مهمة فرصة المالية، الخدمات مثل جديدة خدمات على
بمال األوروبي باالعتراف المغربيءرهينة القانون يخصمة ما الشخصيةفي المعطيات على.حماية وعالوة

المتعلقة والمساطر اإلجراءات تبسيط على العمومية السلطات تعمل منبإعطاءذلك، بالتكوين الخاصة المنح
المؤسساتية اآلجال احترام ).يوم60(أجل

مال ضمان ينبغي وعرضءكما الشركات طلب بين االختالالت معالجة أجل من القطاع ومتطلبات التكوين مة
الع عن عدد.ملالباحثين من الرفع إمكانية دراسة االعتبار بعين األخذ الضروري من يبقى السياق، هذا وفي
برنامج في"أكاديميcall"ساعات حاليا المهارات.ساعة400والمحدد تحسين من اآللية هذه ستمكن حيث

شور تطوان موقع انتظارات لتلبية اإلسبانية اللغة في خاصة للشباب، .اللغوية

ينب المغربكما على مكتسباتهلاغي تقييم على وتنميةاستراتيجيتهصياغةوإعادةعمل بإنعاش المتعلقة
أسواقه لتنويع على،الصادرات االنفتاح الناطقةأسواقوكذا البلدان أسواق ذلك في بما جديدة، أخرى

ا.باإلنجليزية من الخدمات ترحيل قطاع لمراقبة يقظة منظومة إرساء سيمكن القدرةوأخيرا، على لحفاظ
القطاع في الرائدة المجموعات الستقطاب وجهة كأفضل المغرب لعرض .التنافسية

واأللبسة.4.2.2 النسيج لقطاع الصناعي النموذج هيكلة إعادة ضرورة

التشغيل في مساهمته خالل من ذلك يتجلى كما المغربية الصناعة في هامة مكانة واأللبسة النسيج قطاع يحتل
الصناعيةوالصاد التوالي%15و%34بنحو49رات رئيسيا.2011سنةعلى دورا كذلك القطاع هذا ويلعب

ال وفرص الثروة خلق واعدشغفي نسيج قطاع تطوير من تمكنت التي طنجة كمنطقة الجهوي المستوى على ل
من المتوسط بطنجة متطورة لوجستكية قاعدة على وتوفرها جهة، من إسبانيا، من قربها أخرىبفضل .جهة

متوسط من االقتصادي النمو في مساهمته في حادا انخفاضا القطاع هذا ألداء البنيوي التحليل يظهر ذلك، ومع
إلى2,7قدره الثمانينات عقد خالل عشرية0,3نقطة خالل فقط من.2000نقطة كذلك التراجع هذا ويالحظ

الصادرا في القطاع هذا مساهمة في المهم االنخفاض سجلتخالل والتي نموت بحوالينسبة %11تقدر
بين ما حدود2000و1990سنويا في شهد.2012و2000بينمافقط%0,6لتستقر السياق، نفس وفي

بنسبة والعامالت العمال عدد تراجع بحيث حادا، تراجعا سنة%11التشغيل بين بعدما2011و0020ما
بنسبة هاما ارتفاعا سنتي%44عرف بين المرتبطة.2000و1990ما المقلقة الوضعية هذه وتتجلى

القطاع الثروةبمساهمة وخلق التشغيل في ا،الهيكلية ضعف عنإلفي تزيد ال والتي للقطاع الظاهرة نتاجية

49y/Yj1-9u Y $"9;f OKw&' 
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سنويا50.000 عامل لكل متوسط160.000مقابلدرهم كمعدل الصناعيلدرهم القطاع بمجموع عامل .كل
ال االستثمار، عرف بنحوكما تراجعا القطاع، لتطور الحقيقي المقياس يعد األخيرة%46ذي العشرية .خالل

الهيكليويعزى األداء العالميةضعف األزمة آثار جراء تفاقم والذي السوق،للقطاع مستوى على خاصة
الوطني،األوربية للقطاع التنافسية القدرة بشدة تعيق التي الهيكلية الهشاشة نقاط من عدد أكثرإلى وتجعله

الدولية الظرفية لتقلبات اندماجية.عرضة بقلة خصوصا األمر وبعرضويتعلق علىالقطاع، أساسا يرتكز
بنسبة بينالمناولة ما الزبناء%70و50تتأرجح من محدود عدد على وباالعتماد المعامالت، رقم إجمالي .من

ألنشط الكبير التركيز من القطاع يعاني ذلك، على يقاربعالوة ما تستوعب والتي األوربية السوق على ته
من97% أزيد لوحدهما تستوردان اللتان وفرنسا إسبانيا خاصة صادراتنا، صادرات%68من مجموع من

اإلنتاجية،القطاع في ضعف من القطاع يعانيه ما إلى .إضافة

السوسيو لألهمية أدرج-ونظرا بها، يزخر التي وللمؤهالت للقطاع معاقتصادية بتنسيق العمومية السلطات ت
سنة الموقع الصناعي لإلقالع الوطني الميثاق أولويات ضمن واأللبسة النسيج قطاع الخواص، .2009الفاعلين

ضعفه نقاط ومعالجة القطاع مكتسبات تعزيز إلى سنوات، لست يمتد والذي التعاقدي، البرنامج هذا ويهدف
ترسا طريق عن تموقعه وإعادة اإلجراءاتالهيكلية من والترويجنة األولية بالمواد التزود تحسين خصوصا تهم

القطاع .واندماجية

بعض تفعيل إلشكالية نظرا التعاقدي البرنامج لهذا المسطرة األهداف تحقيق صعوبة يالحظ أنه إال
الرئيسية50اإلجراءات الشريكة باألسواق االقتصادية األزمة استمرار جانب و.إلى تقويمفبهدولذلك،

الخاصاالستراتيجية القطاع مع بشراكة العمومية السلطات تعمل واأللبسة، النسيج قطاع تموقع إلعادة الوطنية
ومبتكرة جديدة رؤية على األخيرة اللمسات وضع النسيج"على من"2025خطة الرفع إلى تهدف والتي

الناتج في القطاع فيمساهمة وكذا الصادرات وفي الخام .التشغيلالداخلي

ذلك، هذهيستوجبومع الصناعي،االستراتيجيةنجاح القطاع هذا تموقع التيمراعاة،إلعادة الهامة التحوالت
للقطاع الهيكلية الهشاشة مواطن ومعالجة والمنافسة األسواق األسواق(تشهدها تنويع التكوين، االندماجية،

ا...)والمنتجات تحول على العمل في اإلسراع وكذا علىلقطاع، يرتكز جديد تنافسي صناعي نموذج نحو
المضافة القيمة ذات النهائية والمنتجات الشراكة نحو أكثر والتوجه التسويق في والنجاعة والتفاعلية االبتكار

والذكية(العالية التقنية واألنسجة الموضة، ....)مالبس

مؤه.5.2.2 وتثمين الغذائية الصناعة تنافسية تعزيز التهاتسريع

ب بمساهمته المغربي الصناعي النسيج في مهمة مكانة الغذائية الصناعة قطاع القيمة%35حوالييحتل في
و الصناعي للقطاع و%19المضافة التشغيل الصادرات%15في قيمة خالل.في من القطاع، 2.132ويساهم

صناعية في51وحدة فعال بشكل المملكة، جهات بمختلف وفيسيتعزيزالمتواجدة الصناعية الالمركزية اسة
القروية تفسيرها.التنمية يمكن والتي ديناميته في نقص من يعاني القطاع أن مقابلبمحدوديةغير العرض

رغم وذلك الطلب، األسواقوفرة إلنعاش المتاحة الشريكة،(الفرص الدول بعض مع الحر التبادل اتفاقيات
بلد مثل كبيرة إمكانيات ذات أسواق واإلفريقيةوجود العربية الدول وبعض أمريكا انعو).52ان هذاقد كس

الصادرات دينامية في منعجزتدهورعلىالنقص انتقل الذي الغذائية الصناعة لقطاع التجاري 3,7الميزان
سنة درهم ي2007مليار ما سنة8,9ناهزإلى درهم .2011مليار

منها نذكر المعيقات، من مجموعة القطاع العلميوتعترض البحث وضعف االستثمارات مستوى تدني
ونقص.واالبتكار انتظام عدم ذلك، إلى للوحداتفييضاف الموجهة الفالحية األولية المواد وكمية جودة

والمعرضة منخفضة مضافة قيمة ذات األولية التحويلية المنتوجات من مجموعة على واالرتكاز التحويلية
الدولية للمنافسة قوي ذلك،.بشكل على بنسبةيتسموعالوة األوروبي االتحاد على صادراته بتركيز القطاع

ال70% التي الفالحية المنتوجات تثمين نسبةوضعف مقابل%29تتجاوز وأزيد%68,1بالمغرب بتونس

50[.\1Z9G 4J"(&)M/1converteuriN,M/8u /FX!6^!)2U/!H-2'1#mM1G$H'b\16G`!01HU!z1Ha/)FIT(b8ZX[.\1Z9G =01X8u /FX
^!6!)2U.
51`41"s13u!0123' !2-'2011.
52O>TM4 5Y13' !"#$%&' JM!0123' !"s V%' 45) %C8(Mq,2;1MJ"#1998/2008(JMi,&)M4 5Y13' !6^,&' @51Z>'!"Z+$XI .
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منتوجات.53)2010(بتركيا%46,5من عشر في أساسا الغذائية الصناعة صادرات تركز ذلك إلى يضاف
التمثل الصادرات%70متوسطفي الخضر(من الزيتونوالجبنومعلبات ...).زيت

والتمدن الغذائية، العادات لتغير نظرا الداخلية السوق لتنمية فرص عدة على القطاع هذا يتوفر ذلك، ومع
فعا أجهزة تطوير وكذا وبالسياحة، بالمطاعم المتعلقة األنشطة ودينامية التوزيع، وعصرنة للتخزينالمتزايد، لة

ل.والتبريد االيجابية العوامل تكمن الخارجي، الصعيد القطاعوعلى الولوجتطوير شروط تحسين في أساسا
وبعض المتحدة والواليات األوروبي االتحاد مع الموقعة الحر التبادل اتفاقيات بفضل الدولية األسواق ألهم

التي الهائلة اإلمكانيات ذلك، إلى أضف العربية، بالدول قيمتها تقدر والتي اإلفريقية السوق عليها حواليتتوفر
أفق1000 في دوالر الدولي2030مليار البنك .54حسب

القطاع مع بشراكة العمومية السلطات اتخذت إمكانياته، من واالستفادة القطاع هشاشة مكامن معالجة أجل ومن
اإلجراءات من مجموعة الاالستراتيجيةالخاص تلك فيها فيبما األخضرمدمجة المغرب مخطط .إطار

جودة وذات وافرة بكمية فالحية منتوجات لتوفير المغربي الفالحي اإلنتاج عصرنة إلى اإلجراءات هذه وتهدف
عبر عالية إضافية قيمة ذات القطاعات وتنافسية تثمين مستوى تحسين إلى تهدف كما التحويل، أجل من عالية

فالحية أقطاب ال(إحداث األخضرانظر المغرب لمخطط المخصص ذلك،).جزء على المخططيهدفوعالوة
الصناعي لإلقالع ذات)2015-2009(الوطني القطاعات تنمية عبر الغذائية الصناعة قطاع تطوير إلى

واألركان(عاليةالتصديريةالمكاناتاإل الزيتون منتوجات األساسية)خصوصا األغذية قطاعات هيكلة وإعادة ،
الحليب(ةلوطنيا وصناعة للقطاعو)اللحوم المالئم التكوين .دعم

تنفيذ في اإلسراع الضروري من أصبح القطاع، عليها يتوفر التي اإلمكانات كل ضوء وعلى ذلك، ومع
تنويع الخصوص، وجه على ذلك، في بما والمنتجات، األسواق وتنويع القطاع تحديث إلى الرامية اإلجراءات

التص وأسواق للمغربالعرض المقارنة مزايا وتثمين الخدمات55دير، تنمية لفائدة الدعم سياسة وتكييف ،
واالبتكار العلمي البحث في االستثمار وإنعاش للتصدير .اللوجستكية

ومشتقاته.6.2.2 للفوسفاط العالمية السوق في المغرب ريادة تعزيز

المغرب يتموقع للفوسفاط، عالمي احتياطي أكبر على للفوسفاط،بتوفره الشريف المكتب مجموعة كأول،عبر
خالل من ومشتقاته للفوسفاط عالمي الخمس150مصدر بالقارات من.زبون خصوصا القطاع أهمية وتتجلى

نسبة تتجاوز بحصة للبالد التجاري الميزان في مساهمته برسم%26خالل الوطنية الصادرات مجموع من
ال48,24(2012سنة من درهم الصعبةمليار درهم12,9(2000سنة%16,4مقابل)عملة هذا،).مليار

خالل القطاع لصادرات الهيكلي التطور تحليل متباينتين12ويبرز مرحلتين وجود الماضية لم،سنة حيث
القطاع صادرات لنمو السنوي المعدل الفترة%5,5يتجاوز نسبة2006-2000خالل خالل%17,5مقابل

الممتدة بينالفترة .2012و2007ما

االختيارات نجاعة مدى األخيرة السنوات خالل المسجلة المشجعة النتائج مناالستراتيجيةوتعكس المعتمدة
الفوسفاط تثمين تطوير خالل من المجموعة مهم(طرف جد تطورا الفوسفاط مشتقات صادرات حصة سجلت

نسبة من ارتفعت سن%68إذ القطاع صادرات مجموع قيمة عن2000ةمن يزيد ما )2012سنة%73إلى
والبرازيل للهند بالنسبة الشأن هو كما العالمية والديموغرافية الفالحية القوى أهم على الصادرات تركيز وكذا

األسمدة صادرات مجموع في حصتهما بلغت عززت.2000سنة26%مقابل2012سنة43%حيث كما
ا القارة مستوى على تموقعها حجمالمجموعة من الرفع خالل من الواعدة، مؤهالتها إلى بالنظر إلفريقية،

بلغت حيث األسمدة سنة500.000صادرات عقدت.2012طن والصناعية، التجارية سياستها إطار وفي
شركاء مع المهمة االتفاقيات من مجموعة للفوسفاط الشريف المكتب بانجناستراتيجييمجموعة كشركة

يا56المحدودة وشركة سينوشيمرا، الصينية والشركة تاريم، توروس التركية والمجموعة إنترناشيونال،
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اقتناء تهم سنة500.000كوربورايشن أفق في األمونيك ثنائي الفوسفاط من الكينية2014طن الشركة وكذا ،
MEAاألمونيومطفوسفامنسنوياطن100.000لشراء يعادلثنائي ما أي ا25%، هذا احتياجات .لبلدمن

مجموعةبهدفو تعمل ومشتقاته، للفوسفاط العالمية السوق في ريادتها وتعزيز الصناعية قدراتها تقوية
يقدر مالي بغالف اإلنتاجية طاقاتها تعزيز يهم الذي االستثماري برنامجها تفعيل على للفوسفاط الشريف المكتب

أفق144بحوالي في درهم تعبئة2020مليار منها درهمم72تمت يندرج.ليار الذي البرنامج هذا ويتمحور
التالية المهيكلة المشاريع أهم حول مندمجة منهجية إطار :في

مشاريع• خالل من الفوسفاط تثمين خصدعم األصفرهامة الجرف قطبي مستوى على وهكذا.وآسفيوصا
تخصيص نسبة40تم يمثل ما أي األصفر الجرف لقطب درهم الغ%28,5مليار االستثماريمن الف

أفق في أبريل.2020للمجموعة منذ الشروع تم اإلطار، هذا جديدين2013وفي خطين استغالل في
إلى تصل إنتاجية بطاقة األسمدة سنويا،850.000لتحبيب إلنتاجطن مندمجة مصانع أربع برمجة وكذا

منها اثنين إنجاز في الشروع تم حيث أيضا.األسمدة القطب هذا وحدةويحتوي مياهإنتاجيةعلى لتحلية
إلى تصل إنتاجية بطاقة باستثمار75البحر مكعب متر بحواليمليون درهم1,8يقدر جهة.مليار ومن

الى آسفي بقطب االستثمار حجم يصل أن المرتقب من سنوات30أخرى، عشر مدى على درهم مليار
الكبريت حامض إلنتاج وحدات خمسة إنشاء للوحدة1,4بمعدل(تهم طن بسعة)مليون حرارية ووحدة ،

الفوسفوري350 الحامض إلنتاج وحدات وخمس للوحدة450.000(ميكاواط، من)طن ومجموعة ،
األمونيوم(األسمدةإلنتاجوحداتال ثالثي والفوسفاط األمونيوم، ثنائي -الفوسفور-زوطآلواالفوسفاط

ولو،)البوتاسيوم الفوسفوري، الحامض البحرتدويلمعالجة ماء لتحلية ومنشأة الكبريت .ب

يناهز• بما االستخراج قدرات مستوى20توسيع إلى ليصل طن أفق50مليون في سنويا طن مليون
مغاسل2020 أربعة إنشاء خالل من الفوسفاط معالجة تعزيز إلىوكذا تصل إنتاجية مليون44بطاقة

وتخصي اإلنتاج تثمين على تعمل بتكنولوجيا مجهزة استهالكطن من كبير بشكل التقليص مع الفوسفاط ب
منذ.الماء شرعت المجموعة أن إلى الصدد هذا في اإلشارة مراح2012وتجدر مغسلة استغالل -في

مغسلة أكبر تعد التي بلغالحرش إجمالي باستثمار العالمي الصعيد معالجة2,5على بطاقة درهم مليار
إلى طن7,2تصل .مليون

اللوجس• للفوسفاطتعزيز والتصديرية اإلنتاجية الطاقة ارتفاع مواكبة أجل من للنقل التحتية والبنيات تيك
خط.ومشتقاته إنشاء خالل من النقل دينامية في كبير بشكل المجموعة استثمرت اإلطار، هذا وفي

و خريبكة بين الرابط األصفرالاألنبوب استغالل)كلم235(جرف في الشروع المرتقب من متموالذي ه
األصفر2013 جرف ميناء توسعة خالل من وكذا درهم3,3(، الجديد)مليار الفوسفاطي الميناء وبناء
درهم3(بآسفي يعالج)مليار أن المرتقب من القادمة14والذي السنوات خالل سنويا طن .مليون

على• الصناعية للكفاءات مراكز خمسة خلق خالل من البشرية الموارد قدرات مختلفتطوير مستوى
بالمغرب اإلنتاج كنتورالخريبكة،:مناطق العيون، األصفر، واليوسفية(جرف جرير بغالف)بن وآسفي

إلى يصل بحوالي1,177استثماري تقدر استيعابية وطاقة درهم ومتدرب7.625مليار مماطالب
خلقالحقاسيمكن شغل500من .منصب

مستوىو على ريادتها تعزيز مع العالميموازاة للفوسفاطةالسوق الشريف المكتب مجموعة تواصل تطبيق،
الصناعيةاستراتيجية المرونة على المترتبةترتكز لآلثار الدوريةعنللتصدي المنافسةالطبيعة واحتدام للسوق

إلىالمشروع( تصل إنتاجية بطاقة معادن فوسفا3السعودي من طن ومنافسةطماليين األمونيوم، ثنائي
الصينيةاأل تجارية...)سمدة سياسة إطار في السوق متطلبات مع والتصدير اإلنتاج تكييف خالل من وذلك ،

استباقي طابع .ذات

للتنمية.7.2.2 واعدة وآفاق المغربي السياحي للقطاع مؤكد صمود

سياق ظل في الوطنية السياحة صمود بالمغرب السياحية المؤشرات لمختلف اإليجابي المنحى مطبوعيؤكد
المصدرة البلدان طرف من المتخذة التقشفية اإلجراءات عن المتمخضة واإلكراهات العربي الربيع بانعكاسات

بالمغرب.للسياح السياحية التنمية رؤية قلب في التنافسية تحدي وضع يجب اإلكراهات، هذه .وأمام
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بالمغرب مالئمة سياحية خال:ظرفية الوطنية للسياحة ملموس منالثمانيةلانتعاش األولى 2013أشهر

بنسبة الدوليين السياح عدد األ57%5ارتفع منخالل األول التوقعات2013سدس المستوى هذا ويتعدى ،
بسنة الخاصة بين(2013األولية تطورا.%58)4و%3ما الوطنية السياحة عرفت المالئم، السياق هذا وفي

سنة من األولى أشهر الثماني خالل بنسبة%7(+2013إيجابيا ارتفاع مع الوافدين، السياح لعدد 4%بالنسبة
و األجانب السياح صفوف تدفقا%9+في بالخارجفي المقيمين المغاربة مع).ت نهايةومقارنة المنافسة، بلدان

المغرب2013يوليوز يحتل إسبانيا)0,9%(+، وراء الرابعة وتركيا)%6,9+(ومصر)%3,9+(المرتبة
على)10,7%+( ومتقدما سنة%).5,8-(وقبرص)%5,9-(تونس، من يوليوز شهر نهاية مع بالمقارنة أما

لمصر2010 بالنسبة سلبيا األداء للمغرب%)2-(مقابل)%21-(وتونس)%19-(فيبقى .بالنسبة

النمو نسبة بلغت المصنفة، بالفنادق المبيت ليالي عدد غشتعند%9وبخصوص %5(+2013نهاية
وبال للمقيمين المقيمين%11+نسبة لغير ب)بالنسبة الملء معدل رفع من مكن ما وهو ليبلغانق4نحو، .%44ط

ب ارتفاعا األسفار عائدات سجلت بلغت%2,2حواليبالمقابل، درهم38,9حيث غشتعندمليار شهر نهاية
2013.

التنافسيةاالستراتيجية تحدي أمام الوطنية السياحية

مختلف إطارمكنت في المتخذة تم»2020رؤية«اإلجراءات التي المهيكلة المشاريع منإوكذا نجازها،
السياحي القطاع تنافسية المرتبةهكذاو.تعزيز من المغرب انتقل المرتبة78، الخامس71إلى التقرير حسب

والسياحة األسفار قطاع بتنافسية المرتبة.59المتعلق المملكة م22وتحتل تعدد المصنفةبفضل الثقافية واقعها
والمرتبة العالمي، التراث األجانب3ضمن الزوار استقبال بحفاوة يتعلق بالمغرب.فيما اإلشادة تمت كما

العمومية)5المرتبة( سياساته إطار في السياحة لقطاع األولوية إلعطائه بو،وبالمقابل.نظرا المزيدذجب ل
والتكوين بالتربية للنهوض الجهود الطرق)96المرتبة(من جودة لتحسين وكذا ).70المرتبة(،

السياحيتعزيزويمكن القطاع منهاعبرتنافسية نذكر محاور :عدة

االنفتا  عبر الزبناء وتنويع الناشئة األسواق على الداخليةح السياحة تطوير

مك دعم المغرب على يجب األوروبية، التقليدية باألسواق موقعه تعزيز جانب العربيةإلى باألسواق تسباته
والصين والهند وروسيا البرازيل خاصة الناشئة، األسواق البلدان.واستكشاف تموقع استغالل للمغرب ويمكن

العروضفياألوروبية توأمة طريق عن وذلك تمنحها، التي الفرص من االستفادة أجل من األسواق هذه
مع األوروبيينبشراكة األسفار ا.وكالء نفس الفاعلينوفي يمكن حاسما عامال الداخلية السياحة تشكل لسياق،

بنشاطهم المرتبطة المخاطر من والتقليل مداخيلهم استقرار وضمان زبائنهم تنويع من يجب.السياحيين كما
نطاقه في تدخل التي المشاريع خريطة تعديل مع بالدي برنامج من الصدد، هذا في .االستفادة،

ال  ترويج قنوات السياحيتحديث عرض

أهداف تحقيق وترويج»2020رؤية«يظل توزيع قنوات بتحديث رهينا الزبناء، وتنويع توسيع حيث من ،
الوطني السياحي والهواتف.العرض اإلنترنيت نذكر اإلطار، هذا في استغاللها يمكن التي األدوات بين ومن

ملح ضرورة الترويج استراتيجيات في إدماجها أصبح التي السياحيينالذكية للفاعلين بالنسبة صعيد.ة وعلى
نوعية االعتبار بعين تأخذ بأخرى والنمطي العام الطابع ذات اإلشهارية الحمالت تعويض األنسب من آخر،

الزبناء تعزيز.المستهدفينوميوالت عبر السياحي للترويج الدولة توليها التي العناية إلى اإلشارة وتجدر
الوطني المكتب بنسبةميزانية رفعها تم حيث إلى2013سنة%12للسياحة، درهم336لتصل .مليون

ال  المشاريع بمواكبة الحكومة إطارمالتزام في المبرمجة :»2020رؤية«هيكلة

األخيرة هذه ارتفعت حيث الوصية، للوزارة هامة ميزانية الدولة رصدت السياحي، للقطاع دعمها إطار في
درهم820لتبلغ2013سنة%33بنسبة الوطني.مليون الصندوق تمويل في الدولة تساهم ثانية جهة ومن

57 !" #$%&'()* $'+*&,*- $+./+*- 01234&511#266782013.
58 !" #$%&'()* $'+*&,*- $+./+*- 01234&511#2809&/92013.
59»090:;2013<=%$'(>&/;?&@A4&BCD-3$%&'(*-:E>4FG-=H*-I>JG3=+/*-K &L1AM-3N-!%OPQ&/2RS7*-«#T!1/+*- &L1AM-K

#I+*&,*-U4&22013.
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واالجتماعية االقتصادية للتنمية الثاني الحسن صندوق مع بشراكة السياحية تصل.للتنمية أن المتوقع ومن
إلى ضخها سيتم التي أفق15الرساميل في درهم السياحي2020مليار االستثمار .لدعم

د كذلك العاملةويتجلى والمتوسطة الصغرى المقاوالت لمواكبة آليات إحداث في السياحي للقطاع الدولة عم
من.بالقطاع بكل األمر نونبرتاللتينو»سياحةالامتياز«و»سياحةالمساندة«ويتعلق في إحداثهما .2012م

مبلغ تخصيص تم من420وقد أزيد لمواكبة األولى، اآللية إطار في درهم، صغرى600مليون مقاولة
تنافسيتها تحسين أجل من تتميز.ومتوسطة التي السياحية المقاوالت دعم هدف لها سطر فقد الثانية، اآللية أما

الشغل مناصب من المزيد وإحداث معامالتها رقم من الرفع بغرض وذلك هامة نمو جهة.بإمكانات ومن
يوليوز في تم، اتفاقية2012أخرى توقيع إ60، إلى آليةتهدف تفعيل تحديثRENOVOTELعادة على للمساعدة

الغرض لهذا المرصود المبلغ بلغ حيث السياحية، درهم500المقاوالت .مليون

بين ما الممتدة الفترة خالل السياحي للقطاع المخصصة الضريبية النفقات تضاعفت ذلك، إلى وباإلضافة
إلى2012و2006 لتصل درهم446، هامةوبالموازاة.مليون مكانة العمومي العقار تعبئة تحتل ذلك، مع

تفويت تم حيث بالمغرب السياحة قطاع دعم آلية لصالح8.236ضمن األراضي من مشروعا150هكتارا
بين ما الممتدة الفترة خالل وذلك السياحي، .2011و2002لالستثمار

وت  البنكي النظام التزام بفضل السياحية المشاريع تمويل األجنبيةاستدامة األموال رؤوس عبئة

مواكبة في األبناك انخراط بتعبئة»2020رؤية«يتجلى التزامهم المشاريع24في لتمويل درهم مليار
للمملكة السياحية الجهات مختلف في برمجتها تمت التي األجنبية.المهيكلة األموال رؤوس تشكل جهتها، ومن

ال هذه تمويل استدامة لضمان واعدة جاذبيةوسيلة األكثر القطاعات بين من السياحي القطاع يبقى حيث مشاريع
بالمغرب األجنبية المباشرة بين.لالستثمارات ما الممتدة الفترة جذب2012و2005ففي من القطاع تمكن ،

االستثمارات،40 هذه من درهم يمثلمليار ما الحتالل%18أي أهله مما للمغرب، الموجهة االستثمارات من
العقاريال القطاع وراء مباشرة الثاني ).%22(مركز

والجهات  الدولة بين التعاقد على مبني حكامة نظام تصميم

إلى المعتمد الحكامة نظام برنامج»2020رؤية«مواكبةيرمي خالل من يتجسد وتعاقدي تشاركي إطار في
جهوية عقود وبرامج للرؤية االستراتيجي التدبير ضوابط يحدد وطني الجهوييعقد الصعيد على تنفيذها .ؤطر

ووكاالت للسياحة الوطني المجلس إحداث هناك الحكامة، بنظام المتعلقة األخرى الرئيسية اإلجراءات بين ومن
السياحية الخاص،.التنمية وبالقطاع بالجهات الدولة تجمع عليا هيئة للسياحة الوطني المجلس يشكل وبالفعل،

اال القيادة بمهمة لرؤيةوتضطلع مختلف2020ستراتيجية بين والتنسيق انسجامها وتقييم تنفيذها تتبع عبر
السياحية،.الفاعلين جهاتها مستوى على تتولى، التي السياحية التنمية وكاالت مع تكامل في المجلس هذا ويعمل

عن المنبثقة الترابية لالستراتيجيات العملي التنفيذ تف.»2020رؤية«مهمة انتظار تم،وفي الحكامة، نظام عيل
سنة سوس2013في بجهات الخصوص، على المتعلقة، الجهوية العقود برامج من العديد توقيع درعة-ماسة-،
والشاوية-وطنجة والغرب-تطوان الذهب-الشراردة-ورديغة وواد حسن .الكويرة-بني

الداخلي.3.2 للسوق الموجهة القطاعات للتنميةكتحديث رافعة

السكن.1.3.2 المكتسباتبين:سياسة الكبرىتعزيز التحديات ورفع

ا من عقد وإلعقب المضطردنجازات تباط61التطور األخيرة اآلونة خالل السكن قطاع شهد كماؤا، نسبيا،
ب التوالي على االجتماعية، والوحدات السكنية الوحدات إنتاج تراجع ذلك على بين10%و14%نحويشهد ما

ال.2012و2011 السنة نظرا2013جاريةفخالل واضحة غير القطاع لهذا بالنسبة التوقعات تبقى ،
أدائه مؤشرات ألهم المتباينة ب.للتطورات تراجعا اإلسمنت مبيعات سجلت شتنبرعند8,2%نحوفقد متم

سنة2013 من الفترة نفس مع معتتحسنهالكن2012مقارنة منمامقارنة األول الفصل خالل تسجيله تم

60V'5W4-X3$%&'(*-W4-X33 &L1AM-$'*&+*-3Y3!/L*-3KFZ0+*-[&+\)*$"=+]+*-3$'/^+*-_=/`*a0S+*-V2#$^G?&@:*-3b&c*-de+2
I>$'*-4!B*-$'/f=*-$%&'()*$'*-4!B*-3$'/f=*-$"&/L)*$'%&'(*-V2$^G$'g&h.
61D&5 $>&\+*- $+':*- 6,B;4-<!,+5 $'2=+,*- <&SiD-3 j&/`*- ?&@:* $15&e*- 4&,C8%W01B*- <dk2000-2008R5&:2 #%3,1I1/C V'5 &22009
32012.
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الجا أن).20,8%-(ريةالسنة بحجمغير نموا عرفت العقارية غشت%5,5نسبةالقروض 2013متم
سنة من الفترة نفس مع القروض30,242لتبلغ،2012مقارنة مجموع من حصتها يرفع مما درهم، مليار

نمو.%31,8إلىالبنكية طرق عن والبحث الالزمة التعديالت اتخاذ المتباينة التطورات هذه جديدةوتستوجب
أداء الماتضمن الدينامية دعم على وتسهر للقطاع وشفافا أسستواصلمعقلنا على تقوم والتي سنوات عدة منذ ة

السكن على المتزايد الطلب في باألساس تتجلى .متينة

العقاري القطاع في األعمال مناخ تحسين القطاع:نحو في األعمال بمناخ المرتبطة الصعوبات ،62لمواجهة
د المرسومورغم مشروع بذل63خول الضروري من يبقى التنفيذ، حيز بالبناء الالمتعلق من منجهودالمزيد

وإرساءتنفيذتسريعأجل والبناء، التعمير بمدونتي بالخصوص األمر ويتعلق الجارية، اإلصالحات مختلف
ومبتكرة استراتيجية الشراكات مكونات وتبين والخاص، العام القطاعين وبين حولقطاع التواصل حسين
الستش وذلك المتبناة، وكذاالرؤية للفاعلين، بالنسبة أوضح العموميةراف للسياسات حقيقية اللتقائية التأسيس
الوطني التراب مستوى .على

المتوسطة للطبقات القوي الطلب الدخل:مواكبة وذات الفقيرة للطبقات السكني الطلب تلبية على بتركيزها
ا/والضعيف للطبقةأو المتزايدة للحاجيات االستجابة في يتجلى تحديا السكن سياسة تواجه المنتظم، لغير

ذات الجهات في خاصة بالنسبة.مهمةالقتصاديةاالجاذبيةالالمتوسطة، للطلب العرض مالءمة عدم يخلق إذ
هيكليا دورا تلعب أن المفروض من والتي الساكنة، من الشريحة إنعاشلهذه في الوطني،وحيويا االقتصاد

العقار سوق مستوى على جاذبية.اختالال ضعف ولمعالجة اإلطار، هذا المتعلقة64وفي الجديدة المنظومة
المالية قانون في تبنيها تم والتي المتوسطة للطبقة الموجه على2013بالسكن العمل الضروري من أضحى ،

القطا لهذا الجيد األداء دون تحول التي العراقيل مبتكرةرفع مالية منتوجات وإرساء العقار، سوق كضبط ع،

الالئق غير السكن ومحاربة االجتماعي السكن مجالي في المنجزة المكتسبات البرنامج:دعم انطالق منذ
بقيمة االجتماعي للسكن سنة250.000التحفيزي شتنبر2010درهم شهر نهاية إبرام2013وحتى تم ،

سكنية1.310.579لبناء65اتفاقية695 اإلنتاج.66وحدة وتيرة من الرفع في البرنامج هذا من الهدف ويتجلى
إلى170.000لبلوغ السكني العجز خفض أجل من وذلك سنويا، أفق400.000وحدة في .2016وحدة

برنامج مكن أخرى، جهة صفيح"ومن بدون سنة67"مدن انطالقه منذ الصفيح2004، أحياء على القضاء من ،
أصل48في من معدل85مدينة من يرفع مما مبرمجة، إلىإمدينة ليصل اإلعالن،.%78نجازه سيتم كما

صفيح بدون أخرى مدن عشر عن الجارية السنة وقلعة.أواخر والسمارة، يخلف، ببني األمر ويتعلق
توسيت و وتطوان، وطنجة، السبت، وسوق سليمان، وسيدي قاسم، وسيدي وسطات، .الحيمرواد-السراغنة،

من يبقى الالئق، غير السكن ومكافحة االجتماعي السكن إنعاش مجالي في تحقيقها تم التي الجيدة النتائج ورغم
العقاري للقطاع رئيسيا مكونا يعتبر والذي االجتماعي السكن دينامية لتعزيز التحديات بعض رفع .الضروري

بالتمويل المرتبطة اإلشكاليات بمعالجة األمر التمويل(ويتعلق المساطر...)البنكيفوكاريم، وتسريع والعقار،
المحليين للفاعلين أفضل وتعبئة ...اإلدارية،

للتمويل جديدة مصادر عن في:البحث الطموحة المشاريع لتنفيذ تعبئتها ينبغي التي التمويالت ألهمية نظرا
للتموي جديدة مصادر استكشاف يبقى المدينة، وسياسة السكن خاللمجالي من سيما ال األهمية، بالغ أمرا ل

62090:;  &>lDoing Business$/(*2013$2Xd*- <&Gm-3 $'n)+*- R:g K0io2 T=1(2 p)" a0S+*- P';0; EG-0; #<&+"D- q&/2 V"
a #j&/`*- $Lk4 p)" <=LH)*1735I*-=1*- p)" !"&:2.

63)1c+*- &^)%-02 I> 0'kr1*- V2 !H*-3 &^+'./; p*O $>&st&5 #I/f=*- T=1(+*- p)" &^5 <=+,+*- 0f&(+*- !'%=; p*O u=C0+*- ?3072 v!^93#$B
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التمويل بدائل إلى اليزالاللجوء ضعيفااستغاللالتي استخدامو.ها بتعزيز الخصوص وجه على األمر يتعلق
المالياإلدخار السوق من التمويل وطلب العقاريةةالمؤسساتي، الديون تسنيد وتطوير ،...

نجاعة تعزيز القنحو في الضريبية العقاريالنفقات منحى:طاع العقاري القطاع في الضريبية النفقات عرفت
تشكل أن المحتمل من والتي األخيرة، السنوات في الجيدالحقاتصاعديا ولألداء الدولة لموارد كبيرا تحديا

العقاري بقيمة.للقطاع الممنوحة، الضريبية اإلعفاءات من األول المستفيد األخير، هذا يعد ليارم6,3وبالفعل،
سنة بحصة2012درهم أي لسنة%17,4، الضريبية النفقات مجموع التوجيهات.2012من إطار وفي

من الضريبية اإلعفاءات في النظر إعادة ضرورة على التأكيد تم الجبايات، حول الوطنية المناظرة عن المنبثقة
ع الحقيقية آثارها وكذا ونجاعتها وفعاليتها تناسقها، مدى تقييم التحفيزيةخالل وتأثيراتها القطاع، دينامية لى

عامة بصفة الوطني االقتصاد .على

الداخليةتحديثوتيرةتسريع.2.3.2 التجارة

سنة ساهم، بحيث للمغرب، االقتصادية الدينامية في قصوى بأهمية والتوزيع التجارة قطاع في2012يحظى ،
لنحو الشغل يعادل1,4توفير ما وهو شخص، خلق%13مليون من مكن كما المشتغلة، النشيطة الساكنة من
بلغت مضافة أي78قيمة الجارية، باألسعار درهم الخام%9,6حواليمليار الداخلي الناتج أن.من إال

على تهيمن الزالت الصغيرة بحوالي،القطاعالتجارة نسبتها تقدر و%99حيث البيع نقاط من%86من
المساحة والمتوسطة%14و%1ابلمقالمستغلةإجمالي الكبرى التجارية للفضاءات التوالي وعرفت.على

و الفارطة السنوات خالل األخيرة منتهذه لينتقل عددها في زيادة عنها نتج مرتفعة نمو تجاريمحل15يرة
أكتوبر219إلى2001سنة منتصف التركي102منها(2012في عملت).للفاعل اإلطار، هذا وفي

سنةالوزارة رواج2008الوصية، برنامج وضع على الداخلية،2020، التجارة قطاع وتحديث تطوير بهدف
عمل مخطط وضع على عملت أولى2012-2008كما للفترة.كمرحلة المخطط هذا ،2012-2008ولتنفيذ

إنشاء رواج"تم قدرها"صندوق بميزانية والتوزيع، التجارة قطاع وتحديث تطوير تمويل أجل مليون900من
حدود في صرفها تم سنة723درهم، نهاية حتى درهم يعادل2012مليون ما أي مجموع80%، من

.الميزانية

رواج لمخطط حصيلة ؟2012-2008أي

رواج مخطط الالزمنهايتهإلى2012-2008بوصول من يكون حصيلةالوقوف، إعطاءعلى قبل إنجازاته
الثانية للمرحلة عملمخط(االنطالقة رواج)2018-2014ط محور.2020لبرنامج مستوى النسيج"فعلى

التجاري،"التجاري التعمير إصالح في الوصية الوزارة انخرطت جهويةزتنجأحيث، مخططات ثالث
الشاوية وجهة الشرقية، الجهة من كل في والتوزيع التجارة قطاع تطوان-لتطوير وإقليم تم.ورديغة، وقد

منمنطقة12تحديد ستمكن التجارية منتوفيرلألنشطة شغل5.000أكثر نجازهاإويتطلب.منصب
درهم ملياري إلى يصل التجارية،.استثمارا المناطق هذه ستستقطب التي للجهات شاملة خريطة وضع تم كما

مرحلتين على أفق:وذلك في التجارية لألنشطة مناطق سبعة إحداث األولى المرحلة مسا2015تهم حةعلى
مراكش175 وكذا وأكادير وفاس وطنجة والرباط، ووجدة البيضاء الدار من كل في مربع متر وفي.ألف

أفق في التجارية لألنشطة مناطق خمس إنشاء سيتم ثانية مساحة2020مرحلة مربع88على متر ألف
والعيون وآسفي ومكناس وتطوان المت.بالقنيطرة األشغال بداية إلى اإلشارة األنشطةوتجدر بمناطق علقة

والقنيطرة ووجدة البيضاء الدار من كل في .التجارية

رواج صندوق واكب الخبرات13كما تمويل في المساهمة خالل من وطني طابع ذات مغربية 15(مقاولة
درهم على)مليون السيما والدولي، الوطني المستويين على التجارية شبكتها وتطوير توسيع من لتمكينها

اإلفريقيالصع تدويل.يد عبر المغربية للمنتجات التنافسية القدرة تحسين إلى ضمنيا رواج مخطط ويهدف
البلديؤثركما.68التوزيع بين الثنائية التجارة على وملحوظ إيجابي بشكل الخارج في التوزيع شركات تموقع

المنش وبلد بنسبة.إالمضيف الموزعين مبيعات حجم زيادة أن ال%10إذ بلدفي صادرات يعزز المضيف بلد

68V2 0eZl [l �'H5 # !L*- -�� I> W!y-4 $'(g0B*- $50]1*- 0`1,;40%V''(g0B*- V'"X=+*- w&,'`2 V2{1;- I>�4&c*.
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بينإالمنش ما تتراوح المضيف%3,5و%2,4بنسبة البلد التموقع.69نحو بلد كان إذا التأثير هذا ويتضاعف
للتوزيع الكبرى المساحات بعد تتطور لم وحيث عالية نمو بإمكانيات تتمتع التي الناشئة الدول .في

ال بتطوير الحكومة تقوم ذلك، إلى اإللكترونيةوباإلضافة تعزيز70تجارة منها نذكر إجراءات اتخذت حيث
رقم القانون سن خالل من التشريعي والذي31-08اإلطار المستهلك، لحماية الالزمة التدابير على ينص الذي

التجارية الممارسات .ينظم

تنفيذ مكن للفترةكما رواج محورتحقيقمن2012-2008مخطط بخصوص إيجابية القربتجا"نتائج "رة
في تلخيصها بنحو11توفيريمكن التجار معامالت رقم وزيادة جديد، شغل منصب درهم،1,4ألف مليار

يناهز بما للقطاع المضافة القيمة درهم1,8ورفع إذ.مليار القرب لتجارة كبيرة أهمية رواج مخطط ويولي
قدره ماليا غالفا لها درهم639خصص صندوق%71أي(71مليون مبلغ)رواجمن منه مليون564صرف

سنة متم حتى نسبة22.553لفائدة2012درهم يعادل ما وهو إلىإتاجرا، تصل %.88نجاز

القيامكما للقطاعدراسةبتم الحالية الوضعية تحديد بهدف المتجولين الباعة المبادرات72حول مختلف وتقييم ،
و تنظيمه، أجل من الوطني المستوى على اتخذت جديدالتي مهيكل إصالح تم.وضع أنه إلى اإلشارة وتجدر

وتطوان القنيطرة من بكل المتجولين الباعة لتنظيم نموذجيين مشروعين .إطالق

محور يخص المنتجات"وفيما عبر"عرض والفواكه للخضر الجملة أسواق إصالح في رواج مخطط شرع ،
األ لهذه التوجيهي الوطني المخطط إسواقوضع من مكن منلانطالقةاعطاءمما بكل نموذجية مشاريع ثالثة

والرباط وبركان، بحوالي.مكناس، التوالي على االستثمارات لهذه المتوقعة المبالغ درهم،401وتقدر مليون
و194و درهم، درهم494مليون .مليون

مركز إلنشاء االنطالقة إعطاء إلى الحكومة عمدت لصنموذجيكما بمراكش المشترك تجارللشراء الح
من.الجملة استفادتهم خالل من للتجار التنافسية القدرة تعزيز إلى النموذجية التجربة هذه حجممزاياوتسعى

والسالمةالمبيعات النظافة وشروط التفاوض، على والقدرة الموارد، وتقاسم ،.

محور مستوى على الحكومة، عملت با"التكوين"كما الخاص المديري المخطط وضع على مجال، في لتكوين
والكندية الفرنسية للتجربتين الناجحة اإلجراءات على باالعتماد والتوزيع من.التجارة المخطط هذا وسيمكن

على المرتبطينالتعرف والطلب للعرض الراهنة والمستقبليةبالتكوينالحالة الحالية االحتياجات تقييم مع على،
المالتكوين تكوين أجل من وذلك أفقوالتأهيل، في القطاع هذا لتطوير الالزمة تحديد،2020هارات عبر
أواألتكوينالآليات .مستمرالساسي

جديدة عمل خطة 2018-2014وضع

برنامج تنفيذ متابعة إطار للفترة"2020رواج"في جديدة عمل خطة وضع إلى الحكومة عمدت ،2014-
بحوالي2018 استثماراتها درهم9,3قدرت المالوتعتم.مليار رأس تعبئة على للمخطط المالية التركيبة د

حدود في اإلجمالية%60الخاص التكلفة درهم5,5(من بحوالي).مليار العمومي التمويل يقدر 3,8فيما
سيخصص درهم، رواج1,7مليار صندوق لتمويل منه درهم المخطط.مليار هذا خالل من الحكومة، وتسعى

الفترة إلى2018-2014في بنحو58وفيرت، تقدر مضافة قيمة وتحقيق جديد، شغل منصب مليار3,6ألف
بقيمة الضريبية اإليرادات في المساهمة وكذا درهم5,2درهم، .مليار
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وللتنميةواصلةم.4.2 للتنافسية كرافعة الدعم قطاعات تحديث

اللوجستيكية.1.4.2 أساسيةالخدمات الوطنيلدعامة اإلنتاجي لنسيج

تطوير المغربأضحى نهجها التي االقتصادي االنفتاح سياسة سياق في حتمية ضرورة اللوجستيك قطاع
عنها نتجت التي اللوجستيك.والمنافسة تكاليف ارتفاع المغرب73ويشكل الخام%20(في الداخلي الناتج ،)من

األوروبي االتحاد الرئيسي شريكه مع والبرازي%)10(مقارنة كالمكسيك الناشئة والدول والصين، بينما(ل
الوطني%)17و15% لالقتصاد التنافسية القدرة تحسين أمام كبيرا عائقا قطاع.، أداء ضعف ويعزى

اللوجستيكية لألنشطة أمثال استخداما يستلزم مما الطلب، أوجه تعدد إلى ومحطات(اللوجستيك النقل وسائل
يتكو،)التخزين الذين الصناعيين بالطلب اآلمرين حجم الصغرىوإلى المقاوالت من غالبيتهم في نون

جداوالمتوسطة إلى،والصغيرة المهيكلحجمباإلضافة غير تتراوحالقطاع إذ المناولة، نسبة بينماوتدني
وضع%.15و10% تم السياق، هذا سنةاستراتيجيةوفي لقطاع2010وطنية التنافسية القدرة لتحسين

بالمغرب .اللوجستيك

وت تسريع تنفيذضرورة اللوجستيكيةاالستراتيجيةيرة

إطار سنةاالستراتيجيةتنفيذفي التوقيع تم عقد2010اللوجستيكية، بين2015-2010برنامج-على
والخاص العام تنفيذية،القطاعين وعقود الجهوية، اللوجستيكية المناطق لتطوير تنفيذية عقود إبرام على ينص
كال تهم وقطاعية التكويأفقية التنافسيةمن القدرة تحسين عن فضال للبضائع، الطرقي النقل وتأهيل ن،

التصدير ودعم الداخلي، التوزيع وقطاع البناء، ومواد الفالحية، والمواد الطاقية، المواد لنقل اللوجستيكية
.واالستيراد

تنفيذ عرف الصعوباتاالستراتيجيةوقد المغلباألساسالراجعةبعض الوكالة إنشاء األنشطةتأخر لتنمية ربية
تنفيذ74اللوجستيكية عن المسؤولة ا.االستراتيجية، تلخيص محاورإلويمكن أهم في تحقيقها تم التي نجازات

:التاليةاالستراتيجية

مستوى على اللوجستيكية للمناطق مندمجة وطنية شبكة بإحداث األول المحور على18يتعلق تمتد مدينة
منها3.300مساحة أفق2.080هكتار في سنة.2015هكتار التوقيع تم اإلطار، هذا عقد2010وفي على

توفير من مكن الذي الشيء الكبرى، البيضاء الدار بجهة اللوجستيكية المناطق بإنشاء يتعلق 978تنفيذي
أي حدودحواليهكتار، إلى الالزم اإلجمالي العقاري الوعاء است.2030ثلث بداية إلى اإلشارة غاللوتجدر

لزناتة اللوجستيكية المنطقة من األول ب.الشطر المتعلقة لألشغال االنطالقة إعطاء تم الثانيإكما الشطر نجاز
للنقل الوطنية الشركة طرف وألشغالمن زناتة، بمنطقة اللوجستيكيةإواللوجستيك المنطقة لفائدة"ميتا"نجاز
الحديدية للسكك الوطني أبريل.المكتب في تم الشروع2012كما طول، على البحري، الجزء أشغال 4,3في

بزناتة اللوجستيكية والمنطقة البيضاء الدار ميناء بين الرابط الطريق من لهذه.كلم، اإلجمالية التكلفة وتقدر
بنحو وإلى700الطريق من المرور حركة وتسهيل البضائع، نقل شروط تحسين أجل من وذلك درهم، مليون

الميناء إلى المؤدية الطرق عن العبء تخفيف في والمساهمة .الميناء،

في وناجعين مندمجين لوجستيين فاعلين خلق إلى جهة، من الثاني، المحور اللوجستيكيةويروم الخدمات مجال
مضافة( قيمة ذات والخدمات والتخزين وفي)النقل ومنمجال، اللوجستيكية، المناطق واستغالل وتهيئة تطوير

اللوجستيكية األنشطة مناولة تشجيع إلى ثانية، يونيو.جهة في التوقيع تم الصدد، هذا عقد2011وفي على
قط بمستوى والرقي بتنظيم يتعلق للبضائعتنفيذي الطرقي النقل سنة.اع تم بين2012كما اتفاقية على التوقيع

على اإلعالن تهم والتي واللوجستيك، للنقل الوطنية والشركة اللوجستيكية األنشطة لتنمية المغربية الوكالة
إن يتم التي اللوجستيكية العقارات كراء عروض من سيستفيدون الذين الخواص الفاعلين لتحديد شاؤهامناقصة

زناتة مساحة(بمنطقة على مستودعات مربع6.000سبعة ).متر
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سالسل وهيكلة عقلنة أجل من تدابير وضع طريق عن البضائع وتكتل تدفق تحسين إلى الثالث المحور ويهدف
اللوجستيكية الخدمات تحسين أجل من وكذلك البناء، ومواد الزراعية، والمنتوجات الطاقية، بالمواد التموين

واالستيرادلل بالتصدير المرتبطة وتلك الداخلي، اللوجستيكية.توزيع الخدمات عروض تطوير إلى أيضا ويهدف
إلى باإلضافة المغاربة، للفاعلين األجانبالمقدمة المستثمرين تواجد .تعزيز

عدد يقدر بحيث اللوجستيك مهن في للتكوين وطني مخطط نهج ضرورة على الضوء الرابع المحور ويسلط
أفق في في61بحوالي،2015المستفيدين، المستمر أو المهني التكوين من مستفيد تغطي19ألف تخصصا
المستويات مختصون(مختلف وعمال وتقنيون، للفترة).أطر، تكويني برنامج وضع تم الصدد، هذا وفي

واللوجستيك3.160لفائدة2012-2013 النقل مهن في .متدرب

المحور يرتكز اللوجستيكيةوأخيرا، األنشطة لتنمية المغربية الوكالة إحداث عبر القطاع تنظيم على الخامس
عمل خطة وتنفيذ التنسيق شأنها من االستثماراالستراتيجيةالتي من.وتشجيع وتمكينها تفعيلها أجل ومن

سنة خالل للدراسات مكتبين طرف من مواكبتها تمت مهامها، الصدد،.2013مزاولة نفس الشروعوفي تم
لتحديد األولية الدراسات وكذلك اللوجستيكية، للتنافسية المغربي المرصد ببنية متعلقة مشاريع تحضير في

القطاع أداء وتقييم لتتبع .مؤشرات

تنفيذ وتيرة لاالستراتيجيةولتسريع عمل خطة بوضع الوكالة قامت إحداث2013سنة، من االنتهاء تتضمن
اللوجستيكية بميتاا(المناطق األول والشطر بزناتة الثاني الفاعلين)لشطر لفائدة مناقصات على واإلعالن ،

المستودعات في أماكن اكتراء بهدف سيتم.الخواص منتناالكما الخاصةكلهاء وتلك التقنية الدراسات
الرابط الطريق من البري الجزء بإنشاء والمتعلقة المالية وميناةبالتركيبة زناتة منطقة البيضاء،بين الدار ء

بحوالي تكلفته قدرت درهم470والذي تعبئة.مليون أجل من تنفيذية عقود وإبرام إعداد سيتم ذلك، إلى إضافة
الالزم العقاري الرباط)هكتار1.100(الوعاء من بكل اللوجستيكية المناطق وأكادير-إلنجاز القنيطرة

وفاس-وطنجة التوق.مكناس-تطوان كذلك المقرر مهنومن في بالتكوين تتعلق أخرى تنفيذية عقود على يع
السوق(اللوجستيك متطلبات مع ومالءمته التكوين ونوعية العرض البضائع)تعزيز تدفق وتحسين ،.

العراقيل وتجاوز اللوجستيكية التنافسية تحسين

المستو على اإلنتاج سلسلة لتفرع نظرا اللوجستيكية الخدمات تحسين الضروري من المجاليأصبح .ى
تمكن حيث التنافسية قدرته على واضح بشكل اللوجستيكي النظام لتحسين المبذولة المغرب جهود وتنعكس
التصنيف في االرتقاء من الدولي، البنك طرف من المعتمد اللوجستيكية الخدمات أداء مؤشر حسب المغرب،

المرتبة المرتبة2007سنة94من بين2012سنة50إلى من وذلك اإل.بلدا155، هذا نجازويرجع
للنقل التحتية البنيات تطوير إلى مع).39المركز(باألساس مقارنة المجال هذا في متأخرا يبقى المغرب أن إال

كإسبانيا منافسة .)41(وتونس)27(وتركيا)20المركز(دول

االتصاالت.2.4.2 قطاع لتطوير جديدة فرص

اال قطاع معامالت رقم نمو بنسبةبعد بين%3,9تصاالت ما الممتدة الفترة خالل 2011و2008سنويا
بلغ شهد36,9بحيث درهم، سنةمليار المؤشر بنسبة2012هذا األسعار%4,1انخفاضا لتراجع نتيجة

بالقطاع الفاعلين بين المنافسة الحتدام عدد.نظرا بلغ حيث ديناميته على النقال الهاتف قطاع حافظ فيما
مشترك40كيهمشتر يونيوعندمليون و%95(2013متم المسبق األداء مشتركي مشتركي%5من من

الالحق إلى)األداء النقال للهاتف الساكنة استخدام معدل الهاتف%.121,73ليصل في المشتركين عدد وبلغ
مشترك3,11الثابت يونيوعندمليون منهم2013متم بتنقل54%، الثابت للهاتف مامشترك وهو محدود،

بنسبة سنويا انخفاضا الثابت%.9,6يمثل للهاتف الساكنة استخدام معدل سجل يونيو%9,47وبذلك، في
مقابل2013 مارس9,64%، .2013في

المشتركين عدد بلغ فقد لإلنترنت، بالنسبة يونيو4,9أما متم قدره2013مليون نمو معدل بذلك محققا
ن30,3% واحدة سنة الثالثخالل الجيل شبكة لتطور المشتركين%84,6(تيجة إجمالي انعكسو).من قد
إ إلىذلك ليصل ارتفع والذي لإلنترنت الساكنة استخدام معدل على كما.2013يونيوفي%14,91يجابيا

الرقمي المغرب مخطط تم2013عزز حيث إنجاز، برنامج خالل من االنترنت االاستخدام نترنتتوفير
والعال الصبيب محمول/ي حاسوب فترة90.000لفائدةأو خالل .2013-2009طالب
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الجيدويرجع نموذجاالتصاالتلقطاعاألداء العامةاعتمدتهالذيالتنميةإلى التوجهات -2008مذكرة
حصيلةوقد.2013 األخيرةتنفيذكانت إيجابيةهذه تجاوزحيثجد الهاتفمشتركمليون34(أهدافهاتم في

والنقال بالذكر).االنترنتبشبكةمشتركومليونيالثابت يجدر هذاو فيالنموذجأن قصورا أبدى تقليصقد
والمجاليةالفجوة يستلزمالرقمية دورةأنشأنهمنآخرنموذجإلىاالنتقالمما ولوج من القطاع نمويمكن

أكثر منجديدة باالستفادة االستفادةالسريعالتكنولوجيةالطفراتطموحا، وكذا القطاع يشهدها التي القصوىة
تنميةالمتاحةالفرصمن أجل لفترةو.واقتصاديةاجتماعيةمن الجديدة العامة التوجهات مذكرة تندرج

والتي2014-2018 من، اإلعداد قيد حاليا إطارفي)ANRT(المواصالتلتقنينالوطنيةالوكالةقبلتوجد
التطلعات واضحةحيثالجديدة،هذه رؤية إعطاء وتروم بالقطاع يساهمللفاعلين حيث نموه، على الحفاظ كذا
بحوالي الوطنيالناتجمن%5حاليا الخام .الداخلي

اإلنترنيت لتشمل الكلية الخدمة مفهوم بتوسيع تتعلق محاور خمسة على للقطاع الجديدة التوجهات وسترتكز
التكنولو على باالعتماد العالي الصبيب واألليافذي المتنقلة، االصطناعية،البصريةجيا األقمار وتكنولوجيات ،

الرابع الجيل تكنولوجيا من االتصاالت شبكات الجيل)G4(وإدخال شبكات حاليا تعرفه الذي للضغط نظرا
(G3(الثالث سنة) متم الخدمات إطالق المواصالت لتقنين الوطنية الوكالة سنة2014تتوخى بداية أو
للتسويق،)2015 قابلة لمحتويات القطاع فاعلي contenus)وتطوير monétarisés)أن المتوقع من والتي ،

القادمة السنوات غضون في االتصاالت قطاع لنمو جديدة رافعات األلياف.تشكل مشروع إطالق يرتقب كما
والمتعلقالبصرية الجديد القانون مشروع تبني يستوجب والذي الجديدة البنايات وكذافي التعمير، بمدونة

تكنولوجيا لشبكاتWIFIإرساء عمومي ولوج لتمكين فيWIFIالخارجية لمشتركيهم الثالث بالفاعلين الخاصة
الثالث الجيل من .األنترنت

الوطنيلالقتصادالتنافسيةالقدرةتعزيزعلىاالتصاالتقطاعآثار

من مكنه كبيرا تطورا المغرب في االتصاالت قطاع للفترةعرف أداء أحسن ثاني من2011-2008تحقيق
ب تقدم حيث لالتصاالت، الدولي لالتحاد واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تطور مؤشر أمام10حيث رتب

أفريقيا وجنوب والجزائر، ترتيبه.مصر، على حفاظه في المغرب قبل من المبذولة المجهودات 89وتنعكس
ك201275سنة مهمة مقومات مع المركز، في ترتيبه خالل من يتجلى الجيل52ما من الشباب نسبة حيث من

الدراسة(الرقمي بينحسب أعمارهم تتراوح الذين الشباب، من الصنف هذا من%8,7سنة،24و15يشكل
السكان صبيبه)إجمالي بمضاعفة العالمية اإلنترنت بشبكة البيني ربطه وتحسين على.، المغرب ويتوفر

كب للنموهوامش عموما،يرة لالتصاالت واالجتماعية االقتصادية اإلمكانات استغالل مواصلة أجل من وذلك
الخصوص وجه على االتصاالتوسيساهم.ولإلنترنت شبكات وإدخال العالي، الصبيب ذي اإلنترنيت إرساء

الرابع الجيل تكنولوجيا اإلنترنتإلىمن أسعار خفض من،جانب الرفع االستفي عززيسمما،هالكمستوى
اإلن ومساهمة الخام، الداخلي الناتج في سنةترنت تقييمها تم من.76%0,9في2010التي يقرب ما ويعزى

وعائدات النقال، الهاتف عبر اإلنترنت لعائدات السريع بالنمو المدعوم الخاص االستهالك إلى األثر هذا ثلثي
اإلنترنت عبر المحجوزة .األسفار

تطويرذإلىباإلضافة شأن من للتسويقلك، قابلة contenus)محتويات monétarisés)،الخدمات عبروإنعاش
آمن أداء ذلك(اإللكترونيةالتجارةتحفيزوباإلنترنت،تطوير في التي)e-paiementاإللكترونياألداءبما

معامالتتحقق بزيادة،2012سنةدرهممليون743بلغرقم سيمك%.45قدرهاأي المقاوالتكما اعتماد ن
المتقدمة والتكنولوجيا العالي الصبيب كتقنيات واالتصاالت، المعلومات لتكنولوجيا والمتوسطة الصغرى

المشترك،(لإلنترنت االلكتروني والتخزين اإلنترنت، ومواقع اإللكتروني، قدراتها،...)البريد تحسين من
المقا هذه على سيعود مما نموها وتحفيز وإنتاجيةالتنافسية منخفضة، تكاليف مقابل مرتفعة بمداخيل والت

جديدة77مهمة عمل فرص .لخلق
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األعمال مناخ تحسين وبالتالي والشفافية، الحكامة تحسين في لإلنترنت االيجابي التأثير يتجلى هذا.كما وفي
أسس وترسيخ العمومية الخدمات عرض تحسين من اإللكترونية الحكومة تطوير سيمكن لتوطيدالصدد، جديدة

ا حيث من كبيرة مكاسب تحقيق من الخدمات هذه ستمكن حيث الخواص، والفاعلين المواطنين لنجاعةثقة
والشفافية مخططو.والفعالية إطار في الحكومية االنشغاالت أهم بين من اإلدارية الخدمات تحسين يبقى

الرقمي غاية2013المغرب إلى تمديده المناطقباإلضافة.2020والمقرر مختلف تجهيز سيساهم ذلك، إلى
لالتصاالت التحتية المجاليةفيبالبنية الحكامة من جديد لعهد سيدشن مما الجهات بين الرقمية الفجوة تقليص

الجهات باقي في االستثمار .ويحفز

الق ينبغي أنه وغير لتعزيز شامل استثمار بمخطط الحاليةيام الشبكة إ.تحديث األجدر من هذاويبقى عداد
يتطلب قطاع في للموارد أمثل لتدبير وذلك والخاص، العام القطاعين بين شراكة إطار في استثماراتالمخطط

الفاعلين.كبيرة بين الشبكات استعمال تبادل تسهيل في الشراكة، هذه لتفعيل األولى الخطوة بين(وتتمثل
الخاص القطاع والخاصأومكونات العام القطاعين هوامشلتق)بين في انخفاضا يشهد قطاع في التكاليف ليص

عمليات.الربح نهج ضمان مع االبتكار على القدرة زيادة من الشبكات استعمال في التبادل هذا سيمكن كما
األخرى االقتصادية القطاعات تنافسية دعم في ودوره للقطاع التنافسية القدرة لضمان ومستقلة فردية .تسويق

ا الجهود إلى بالهاتفإضافة خاصة وتطبيقات خدمات من المحتويات تحسين ينبغي البنيات، لتعزيز لمبذولة
إعالمية منتوجات وكذا التنافسية.النقال القدرة تعزيز من العالية المضافة القيمة ذات المنتوجات هذه وستمكن

تم ما إذا المستهلكين عادات تغيرات ومواكبة والتطويتللقطاع البحث من واالبتكاراالستفادة تعرفر التي
القطاع هذا في متزايدا .حضورا

السوق تمثل واعدفريقيةإلاوأخيرا، إلمكاناتهةسوقا وغيرابالنظر بالقارة.مستغلةالالهائلة يعيش %13حيث
سوى تتضمن ال حين في العالم سكان و%1من الثابت، الهاتف خطوط النقال%4,1من الهاتف خطوط من

اإل%4و خطوط العاليمن الصبيب ذات ضعيفا.نترنت الهاتف خدمات إلى الولوج يبقى أخرى، ناحية ومن
و30بنسبة العالم جهات باقي في عليه هو مما أقل البلدان85مرة في عليه هو مما صعوبة أكثر مرة

الفروع.المتقدمة تعرفه الذي الجيد األداء إلى وبالنظر السياق، هذا إفريقيةإلافي المغرب،تصالشركة الت
قدرها بميزانية بلدان أربع في والشبكات التحتية البنية في االستثمار مواصلة المجموعة هذه ماليير4تلتزم

الفترة خالل مبرمجة .2015-2013درهم

الماءبقطاعاإلصالحاتديناميةتعزيز.3.4.2

التحديات من العديد رفع أجل بالمغرب،من الماء قطاع تواجه إطاربمتالتي في كبيرة مجهودات ذل
سنةاالستراتيجية انطلقت التي للماء للماء2009الوطنية الوطني المخطط على78وكذا بالتركيز وذلك ،

تعرف التي الفرعية للقطاعات األولوية إعطاء مع والطلب للعرض المتكامل بالتدبير المتعلقة اإلجراءات
إنجازاتها في ملحوظا السائل(تباطؤا الجوفيةالتطهير المياه وحماية العادمة المياه ).ومعالجة

يقارب بما بالمغرب الطبيعية المائية الموارد مؤهالت من700وتقدر أقل أي الواحد للفرد سنويا مكعب متر
والتي1.000عتبة الواحد، للفرد سنويا مكعب مائيةتنذرمتر وأزمات ندرة على.بظهور الطلب قدر وقد

سنة مكعب14,5واليبح2010الماء متر للسقي%85منها(مليار أن)مخصصة المرتقب من والتي ،
أفق15,5تناهز في مكعب متر عدة.2030مليار الماء قطاع يواجه المائية، الموارد محدودية وبجانب

الجفافإ حدة تفاقم و المائية، الموارد لتعبئة المتزايدة كالتكلفة تدهور79كراهات وكذا المياهوالفيضانات، جودة
المياه تثمين الماء،المعبأةوضعف لقطاع الموجهة التمويالت ومحدودية الجوفية للمياه المفرط واالستغالل

بالقطاع الفاعلين مختلف بين التنسيق ضعف .وأخيرا

اإل يخص توفيما المياه لتخزين استيعابية قدرة على حاليا المغرب يتوفر الماء، قطاع عرفها التي ناهزنجازات
مكعب17,5 متر نسبة.مليار بلوغ تم كما الحضري بالوسط تعميمه تم فقد الشروب، بالماء للتزود وبالنسبة

القروي2012متم93% يقارب.بالوسط ما بالشبكة للربط اإلجمالي المعدل يقدر التطهير، يخص وفيما
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المعدل73% هذا يتجاوز ال القروي%40فيما نسبة.بالوسط تتعدى العادمةوال المياه من%28معالجة
أن كما اإلجمالي، و%54حجمها الغولف، مالعب لسقي تخصص المعالجة المياه في%12من تستعمل منها
وأخيرا الفالحي، الصناعة%32القطاع لقطاع متم.تخصص حدود وإلى أخرى، جهة همت2011ومن ،

الهيدرو التهيئة يقاربأشغال ما وكذا،هكتار682.600فالحية الكبرى السقوية هكتار334.100بالدوائر
الدائرتين بهاتين للسقي القابلة المساحات ضمن من وذلك والمتوسطة، الصغرى السقوية بالدوائر الدائم للسقي

بنحو التوالي على و880.000والمقدرة .هكتار480.000هكتار

ل بالنسبة خاصة المائية، الموارد استعمال ترشيد أجل شبكاتومن مردودية تحسين يرتقب المنزلي، الستعمال
بحوالي الشروب الماء بنحو10توزيع يقدر معدل بلوغ أجل من وذلك األقل، على المستوى%80نقاط على

سنة أفق في الحضري2020الوطني بالوسط الماء على الطلب من التقليص في يساهم أن شأنه من وهذا ،
من س120بأكثر مكعب متر الفترة.نويامليون على الممتد البرنامج لهذا المرتقبة التكلفة 2020-2011وتبلغ

درهم6.256حوالي .مليون

السقي مياه في لالقتصاد الوطني البرنامج يسعى السقي، تدبير مجال مدى)PNEEI(وفي على سينجز والذي
الموضع)2030-2010(سنة20 بالسقي التقليدية السقي طرق استبدال إلى في، .هكتار920.790ي

بنحو الفالحي بالقطاع الماء على الطلب سيتقلص سنويا2,3وبالتالي، مكعب متر تثمين.مليار أجل ومن
المعب بأالمياه والكائنة للسقي القابلة المساحة تهيئة إلى السقوية المدارات توسيع برنامج يهدف سد15أسفلة،

اإل طور في أو المسمشغل هذه وتقدر بنحونجاز، حاليا .هكتار157.550احة

المرتقبة اإلجراءات تهم المائية، الموارد على بالمحافظة يتعلق إطاروفيما في الجوفية المياه حماية خصوصا
الجوفية(تعاقدي المياه العمومي)عقود المائي المجال وتحديد وحماية المياه، جودة على والحفاظ ،)DPH(80،

األحواض وحماية تهيئة الرطبةوكذا بشبكة.والمناطق إجمالي ربط معدل بلوغ يرتقب الصدد، هذا وفي
حواليالتطهير إلى أفق%90يصل في المعالجة العادمة المياه معظم استعمال وإعادة جهة، من من2030،

أخرى .جهة

قطاع تنظيم بإعادة المتعلقة الدراسة تركز أن األجدر من يبقى الماء، قطاع تنظيم يخص والمعدةوفيما الماء
الوزارة طرف علىمن المائيةالمشرفة األحواض تدبير المركزية تعزيز على أخرى،.القطاع، ناحية ومن

نظام دراسة ينبغي الماء، على المتزايد الطلب وكذا الماء قطاع بتمويل الخاصة الرئيسية المعيقات ولمواجهة
القطاعاتعرفة فروع كل مستوى على معمق بشكل والسياحةق(لماء والتطهير الشروب والماء السقي طاعات

التمويل...)والصناعة، عملية في المستعملين مختلف إشراك ليتأتى وذلك يجب.، الشراكةمراعاةكما مقاربة
المقاربة هذه في إدماجها الممكن المشاريع بتحديد وذلك الماء، قطاع تدبير في والخاص العام القطاعين .بين

الطاقةلقطاعاإلستراتيجيالتوجهوتيرةتسريع.4.4.2

في خصوصا الطاقية، للموارد أمثال تنويعا للطاقة التنافسية القدرة من الرفع بالكهرباءيقتضي يتعلق معما
والطويل المتوسط المدى على وتنافسية وآمنة نظيفة، تكنولوجية خيارات على تركيزها الدافع.ضرورة ويبقى

التموق لهذا الخصوص،األساسي على االستراتيجي، الطاقيةهوع بالتبعية المتعلقة لإلكراهات التصدي ضرورة
إلى تصل بنسبة الطاقة من احتياجاته بأغلب لتزويده الخارج على كلي الشبه واعتماده .%95للمغرب

تنفيذ تسريع األمر، هذا سنةاستراتيجيةويستدعي انطالقتها أعطيت والتي الطاقة، قطاع لمواكبة2009تنمية ،
القطاعية الدينامية عن والناجم الطاقة على المستمر الفالحة(الطلب السياحة، الضغط...)الصناعة، وعن ،

ال عن الناتج والكبير كهربتهتمدن بتعميم والمرتبطة القروي للعالم المتزايدة االحتياجات عن .كذا

الطاقي العرض المتجددة:تقوية الطاقات مصادر ترسيخ نحو

إطار سنةاالستراتيجيةإرساءمواصلةفي تميزت الوطنية، للتدابير2012الطاقية الوطني المخطط باستكمال
األولوية منPNAP(2008-2012(ذات مكن والذي بقوةتوفير، إضافية إنتاجية ،81ميكاواط1400قدرة
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بلغت إجمالية استثمار بكلفة درهم14وذلك المتوسطاالستراتيجيةوتهدف.مليار المدى ،2016-2013على
الطبيعي الغاز من اإلتاوات استخدام وحصر الطاقة إلنتاج رئيسي كمصدر النظيف الفحم استعمال تطوير إلى

أخرى ناحية من والريحية الشمسية الطاقة مصادر تطوير وإلى ناحية، من الذروة أوقات اإلطار،.في هذا وفي
قدرات ذات جديدة وحدات إحداث أفقسيتم في عالية مخطط2016إنتاج وتيرة من الرفع خالل من وذلك ،

المتجددة الطاقات .تطوير

رفع تشتغالنوسيتم واللتين الكهربائيتين للمحطتين المرتقب اإلنتاج بفضل خصوصا اإلضافية الطاقية القدرات
بقوة النظيف اس350بالفحم في الشروع والمزمع األصفر بالجرف للواحدة منميكاواط ابتداءا تغاللهما

بقوة2014 ألسفي الكهربائية المحطة وكذا بقوة660، جرادة ومحطة ومحطة350ميكاواط، ميكاواط،
أفق في إنشاؤها سيكتمل التي الشمسية الشمسية82ميكاواط500بقوة2016ورزازات والمحطة بني، لعين

بقوة الريحيميكاواط،400مطهر الحقول مختلف إلى تناهزباإلضافة التي اإلجمالية القوة ذات ميكاواط720ة
إلى الريحية الطاقة من المنتجة القوة رفع من ستمكن المشاريع،.ميكاواط1.000والتي هذه مختلف وستمكن

ب استثماراتها حجم يقدر التي أفق91,2و في درهم إلى2016مليار تصل إضافية قدرة إنتاج من ،4.540
.ميكاواط

الطا الطاقينحو:قيةالنجاعة لالستهالك أمثل ترشيد

الطاقية، النجاعة إلىتشكل فيباإلضافة رئيسية أولوية المتجددة، الطاقات الوطنيةاالستراتيجيةتطوير الطاقية
توفيرو إلى تهدف أفق%12التي في الطاقة استهالك أفق%15و2020من المنطلق،و.2030في هذا من

للنج عمل مخطط إرساء النقلتم قطاع في خصوصا األساسية القطاعات جميع في الطاقية والصناعةاعة
منو أكثر تمثل والتي الطاقي%90البناء االستهالك .من

القانون تبني وعقب الغرض التدابير،47/09ولهذا من العديد أجرأة تمت الطاقية، بالنجاعة المتعلق
االجتما التعريفة باستعمال المتعلقة تلك والمحفزةوخصوصا األسر)-20/-20(عية تشجيع إلى تهدف والتي

بنسبة الكهربائية فواتيرهم تخفيض مقابل الكهرباء من استهالكها خفض .%20على

مع البناء،ذلكموازاة قطاع لفائدة القطاعي، المستوى على الطاقية النجاعة يخص فيما التدابير أولى اتخاذ تم ،
لوحده يمثل االست%36والذي للطاقةمن النهائي أخرى.هالك تدابير أجرأة أيضا عتبةويتوقع بتحديد تتعلق

يمثل والذي الصناعي القطاع في الطاقي لالفتحاص ملزمة عتبات وتحديد النقل، قطاع في الطاقة الستهالك
الطاقي32% االستهالك تدابير.من من الفالحي القطاع استفادة إلى اإلطار هذا في اإلشارة تجدر خاصة،كما

مصادر على تعتمد التي الفالحية للمضخات الوطني البرنامج انطالق أساسا دليلالشمسيةالطاقةتهم وإنجاز
الفالحي بالقطاع الطاقية النجاعة مجال في الجيدة بالممارسات .خاص

التنافسية وللقدرة للمنافسة كضمان والتنظيمية التشريعية المنظومة تحديث

الجي التطبيق القانونيقتضي إطار في عليها المنصوص للمنافسة بالحق13/09د المرتبط شقه في خصوصا ،
والتوزيع النقل لشبكات الولوج جدالزبناء(في العالي والجهد العالي والجهد المتوسط مخطط)الجهد إنجاز

ال تطوير احتياجات لمواكبة الوقت نفس في يستجيب أن يجب الذي الكهرباء قطاع لتقنين قطاعوطني
للمستهلكين الكهرباء سوق فتح في الشروع القانونHT/THTولضرورة إطار بالطاقات13/09في المتعلق

إوس.المتجددة من الكهرباء قطاع تقنين تغيدخاليمكن إحداث شأنها من التي التعديالت من جوهرييالعديد ر
للقطاع الحالي النموذج بتسهي.على الخصوص، وجه على األمر محاورويتعلق تفعيل الوطنيةاالستراتيجيةل

قانون في عليه المنصوص التصدير وإمكانية المتجددة الطاقات تطوير السيما اندماجوتعزيز13/09للطاقة
الكهرباء سوق في خاللةاألورومتوسطيالمغرب المعتمدةمالءمةمن اآلليات مع المغربي التشريعي اإلطار

تط أجل من األوروبي االتحاد وأخيرافي المتجددة، الطاقة مصادر من انطالقا المنتجة الكهرباء تصدير وير
للمغرب الكهربائية المنظومة شفافية في الصناعيين والزبناء الطاقة قطاع في والمستثمرين المانحين ثقة .تعزيز
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المتاحةاالستراتيجيةتفعيل الفرص و التحديات من مجموعة ظل في الطاقية

الس تفعيل والطويليقتضي والمتوسط القصير، المدى على التحديات من العديد رفع للمغرب الطاقية .ياسة
منطقة تعتبر حيث تنافسي محيط في الصناعي شقها في خصوصا المتجددة الطاقة تطوير إمكانية وتتبلور

األول المحرك األوسط first(الشرق mover(تحظى كما الشمسية الطاقة مجال فيبمؤهالإفريقيافي واعدة ت
الطويل المدى على الصناعي.التصدير النسيج يتوفر السياق، هذا الضروريةالمغربيفي المؤهالت على

الشمسية للطاقة الصناعي االندماج لتحقيق واعدة آفاق مع المتجددة الطاقة لتطوير المخطط هذا لمواكبة
أشك.والريحية توفير يجب تنافسية، أكثر متقدمة صناعة تطويرولتطوير خصوصا تهم الدعم من مختلفة ال

إرساء في والمساهمة المتجددة الطاقات مجال في التكوين وتشجيع الشمسية، الطاقة ميدان في العلمي البحث
األطراف جميع وإسهام التعبئة وكذلك الميدان هذا في والتميز للخبرة أقطاب تطوير أجل من للتبادل منصات

.المعنية

الم تطوير يمثل تطويركما الستمرارية األساسية الركيزة والتكوين، واالبتكار التكنولوجيا مجال في هارات
المغرب في الطاقية النجاعة وتعزيز المتجددة في.الطاقات التكوين حاجيات ستزداد الطاقة، وزارة وحسب

إلى الطاقية والنجاعة المتجددة الطاقة و5.300قطاع و17.900مهندس، أفقعامل23.900تقني في
عم.2020 اإلطار، هذا إنشاءلتوفي خصوصا تهم التدابير من مجموعة أجرأة على والمعادن الطاقة وزارة

الطاقية والنجاعة المتجددة الطاقات في للتكوين .IFMEREEمعاهد

المالي.5.2 االقتصادكالقطاع لتمويل رافعة
وبت التمويل حاجيات بارتفاع اتسمت ظرفية ظل افي السيولة التوازناتراجع بتدهور وكذا الخارجيةلبنكية

من المالي القطاع لتمكين وذلك إضافية، مالية موارد تعبئة على العمل الضروري من أصبح لعبوالميزاناتية،
االقتصادي للنمو المحفزة القطاعات دعم في كامال .دوره

إلىفرغم الرئيسي الفائدة سعر منو%3خفض ضخها تم التي السيولة المغرب،أهمية بنك واصلتطرف
لالقتصاد الممنوحة االنخفاضوتيرتهاالقروض سنةالمسجلةنحو باألساس.2010منذ التراجع هذا ويعود

األبناك موارد بنية على طرأت التي التغيرات بتراجعالتيإلى الودائعوتيرةتأثرت بارتفاعالمعبأةنمو وكذا
الموارد تعبئة .كلفة

ظلو الوضعفي للمقاوالتهذا الممنوحة القروض لدعم اإلجراءات من سلسلة الحكومة اتخذت هذا.، ويتجسد
على األبناك حث إلى والرامية المغرب بنك لدن من المتخذة التدابير في الموجهةتمويالالرفعالتدخل ت

للضمانل المركزي الصندوق تدخل مجال توسيع على العمل وكذا والمتوسطة، الصغرى وبغض.لمقاوالت
المقترحةعنالنظر التدابير نجاعة المتضررةدرجة والمقاوالت القطاعات جميع تشمل أن على قدرتها أن إال ،

تراجع محدودةوتيرةمن تبقى عن،لذلك.القروض البحث بديلةيظل تمويلية االستثماركوسائل بالغةرأسمال
.يةهماأل

في.1.5.2 النقدية لةلسيواحجمتراجعظلالسياسة

سنة خالل األبناك لسيولة الهيكلية الوضعية إلى2012تراجعت عوض49,4-لتصل درهم 15,2-مليار
سنة درهم سنة.2011مليار منذ لوحظ الذي التراجع، هذا للعوامل2007ويعزى التقييدي األثر إلى ،

بـ ارتفع الذي للسيولة الخار%18,5نحوالمستقلة الموجودات من كل انخفاض لبنكبسبب الصافية جية
بـ بـ%17,4حواليالمغرب المغرب بنك إزاء للخزينة الصافية ظل.%36نحووالوضعية هذهوفي

بلغت نحوالوضعية، السيولة من السوق سنة65حاجيات متم عند درهم درهم37مقابل2012مليار مليار
سنة نهاية االحتي.2011عند حجم انخفاض رغم الوضعية هذه سجلت بـوقد اإللزامي النقدي حوالياطي

إلى28,2% درهم15,4ليصل .مليار

تعرفهارغمو التي مستقرةالصعوبات شبه النقدية الفائدة أسعار ظلت األبناك، خزينة سعر.وضعية بلغ فقد
األبناك بين المرجح المسجلوهو%3,19الفائدة المستوى سنةتقريبانفس ظل).3,29%(2011خالل وقد

ال الذيهذا بينيناهزسعر ما متأرجحا المغرب لبنك الرئيسي الفائدة تغير.%3,9و%3معدل نسبة أن كما
والمقاس األبناك، بين الفائدة حدودةمعدل في مستقرة باتت المعياري، االنحراف أساس هذاويسود.0,12على
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الفائدة سعر متوسط سجل حيث الشراء، إعادة اتفاقيات سوق في أيضا قدرههبهذالمنحى طفيفا انخفاضا السوق
إلى14 ليصل أساس، .%2,89نقطة

قدرهو تراجعا األبناك بين للمبادالت اليومي الحجم متوسط عرف البنكية، السيولة عجز تفاقم ،%4,2نتيجة
عوض3,21ليبلغ درهم سنة3.36مليار درهم السياق.2011مليار نفس الجاري،في المبلغ انخفض

ب بـللمعامالت األبناك بلغ%40نحوين الجديدة8,5حيث اإلصدارات حجم ضعف نتيجة وذلك درهم، مليار
التسديد عمليات أهمية مع بين.مقارنة للمعامالت الجاري للمبلغ يومي ارتفاع أعلى سجل فقد ولإلشارة،

يوم .%74بلغحيث2012غشت30األبناك

بو النقدية السوق في الالزمة السيولة لسنةلتوفير طريق2012النسبة عن خصوصا المغرب بنك تدخل ،
لمدة العروض7التسبيقات طلبات عبر ما.أيام العمليات لهذه المعروض األسبوعي المبلغ متوسط وصل فقد

مقابل47,1يقارب درهم قدره49,1مليار استجابة بمعدل المطلوب، األسبوعي المبلغ كمتوسط درهم مليار
ضخ2011سنةخالل%71مقابل96% يعادل ما أي أسبوعي21,6، متوسط كمبلغ درهم .مليار

الفائدة أسعار ارتفاع احتواء أجل أكتوبرومن منذ المركزي، البنك استخدم األبناك، اتفاقيات2011بين تقنية ،
سنة خالل همت والتي الشراء ناهز2012إعادة متوسطا أسبوعيا درهم15مبلغا ظلت.مليار حين في

لمدةا بالتسبيقات المتعلقة بالقروض24لمبالغ المرتبطة وتلك تتعدساعة لم حيث هامشية جد فيالمضمونة،
التوالي2,4و18,9مجملها على درهم .مليار

يوم المنعقد االجتماع خالل المغرب بنك إدارة مجلس قرر األبناك، تمويل إعادة كلفة خفض أجل 27ومن
الرئ2012مارس السعر خفض من، هذا.%3إلى%3,25يسي جاء ظرفيةفيالتخفيضوقد اتسمتظل

االق الحركة تضخمبتراجع بنسبة وكذا والتوجهمعتتماشىتصادية االنخفاضالتوقعات المخاطرنحو .لميزان
المغرب لبنك الرئيسي الفائدة لسعر مراجعة آخر أن إلى اإلشارة تجدر سنةتعودكما نفس.2009إلى في

شتنبرالسياق شهر في المنعقد المغرب لبنك اإلداري المجلس وافق االحتياطي2012، معدل تخفيض على ،
من النقدي ضخ4%إلى%6اإللزامي يمثل ما وهو النقدية8، السوق في درهم .ماليير

و.2.5.2 تباطؤ لالقتصادتاستمرار المقدمة القروض يرة

لالقتصاد المقدمة القروض تباطؤ تاستمرار التجهيزمع قروض راجع

اوصل سنةحجم خالل الممنوحة البنكية ارتفاع719حوالي2012لقروض بمعدل أي درهم، بلغمليار
سنة.2011سنة%10,6مقابل4,6% القروض هذه حجم يناهز2012ومثل الداخلي%87ما الناتج من

مقابل .2010سنة%81,3و2011سنة%85,6الخام،

وتيرة تباطؤ التيويعزى التجهيز قروض انكماش إلى بالخصوص لالقتصاد الممنوحة البنكية القروض نمو
بـ بـ%2نحوانخفضت ارتفاع االنخفاضيعزىو.2011سنة%4,1نحومقابل وتيرةتراجعإلىهذا

انخفضت حيث منوتيرةاالستثمارات، الحقيقي الثابت للرأسمال اإلجمالي للتكوين السنوي %2,5االرتفاع
القروضو.2012سنة%1,9إلى2011نةس مجموع من التجهيز قروض حصة انتقلت ذلك، مع تماشيا

من الممنوحة سنة%20,5البنكية متم سنة%19,2إلى2011عند نهاية أي2012عند بلغ، 138بحجم
درهم .مليار

سنة أواخر في االستهالك قروض وصلت ذلك، مع درهم39,6إلى2012موازاة بذلكمليار مسجلة ،
نتيجة.2011سنة%11,2مقابل%9,8بلغاسنوياارتفاع التراجع هذا جاء وتيرةوقد نفقاتتراجع ارتفاع

من لألسر النهائي مجموع.%4,6إلى%8,1االستهالك من االستهالك قروض حصة سجلت ذلك، رغم
بلغ طفيفا ارتفاعا الممنوحة البنكية .2011سنة%5,2مقابل%5,5القروض

يخص فيما للقروضاحجمأما فقدالمقدمة سنةبلغلعقار، متم أي220حوالي2012عند درهم، مليار
نسبته إلى.2011سنة%10,2مقابل%6,1بارتفاع باألساس التراجع هذا المعامالتوتيرةانكماشويعزى

.2012سنة%7,8إلى2011سنة%14,8منمنتقلةالعقارية

هذا منجعالترارغم انتقلت حيث مستقرة، شبه البنكية القروض مجمل من القروض هذه حصة ظلت ،
وتيرةويعود.%30,6إلى30,2% الممنوحةانخفاض القروض انخفاض إلى باألساس العقار قروض
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بـ العقاريين قدره%0,3نحوللمنعشين ارتفاع فقد.2011سنة%6,8مقابل السكن، بقروض يتعلق فيما أما
بـ.2011سنة%10,7عوض%9,8حواليبـارتفعت األداء المعلقة القروض ارتفعت حين نحوفي

سنة8,7% مقابل35,3إلى2012لتصل درهم سنة32,5مليار خالل درهم حصة2011مليار لترتفع ،
إلى البنكية القروض مجموع من القروض .%4,9هذه

بالنسبتباطؤ خصوصا لالقتصاد البنكية القروض الخاصةوتيرة المالية غير للشركات ة

هي مدى البنكية للقروض المؤسساتي التحليل للمقاوالتيبين الممنوحة القروض الخاصة(ماليةالغيرمنة
لالقتصاد)والعمومية الممنوحة البنكية القروض مجموع بنية من.على العينة لهذه الجاري المبلغ وصل فقد

حوالي أواخر378,4القروض درهم بارتفاع2012سنةمليار أي .2011سنة%15,4مقابل%5,2بلغ،

سنة منذ وتيرته تصاعدت الذي التراجع، هذا شمل للمقاوالت2008وقد الممنوحة القروض بالخصوص ،
من إال تستفد لم التي الخاصة المالية إضافية12غير كقروض درهم سنة41مقابلمليار درهم .2011مليار

يتعد لم سنةحجملذلك، القروض بزيادة349سقف2012هذه أي درهم، %13,8عوض%3,8مليار
الماضية المقدمةو.السنة البنكية القروض مجموع من القروض هذه حصة انخفضت الوضعية، لهذه نتيجة

بـ إلى0,5نحولالقتصاد لتصل .%48,5نقطة

معيدلكما التعامل في األبناك حذر مدى على المنحى هذا تشديداستمرار مع القروض معاييرالتوزيع
لقواعدالمطبقة واحتراما ناحية، من مستقرة غير اقتصادية ظرفية ظل في خصوصا مكلفة، ضمانات وفرض

أخرىءالمال ناحية من المالية األبناك.ة تحث التي الدول بين من المغرب يبقى الناشئة، الدول مع ومقارنة
المقترضين على عالية ضمانات فرض إلىعلى األخيرة هذه تصل القرض%170حيث قيمة .من

العمومية المالية غير للشركات الممنوحة القروض ميز المنحى سنة.نفس القروض هذه ارتفعت 2012فقد
المحلية.2011سنة%47,5مقابل%30,7بـ القطاعات لباقي الممنوحة القروض ارتفعت حين، األسر(في

ال تستهدف ال التي األسروالمؤسسات وتخدم الخواص،ربح المقاوليين مقابل2012سنة%6,5نحوب)وكذا
حصة.2010سنة%7,5و2011سنة5,2% سجلت لذلك، النوعتبعا مجموعهذا من القروض من

بـ ارتفاعا البنكية سنة0,6نحوالقروض أواخر في لتصل .%33,6إلى2012نقطة

على المغربية المقاوالت حصول صعوبة الذاتيوتبقى التمويل تطور أسباب بين من البنكية الذيالقروض
الدولي، البنك حسب بين%76,5شكل، الممتدة الفترة خالل المقاوالت استثمارات مجموع 2006من

مقابل2011و بنكية12,2%، قروض شكل على .فقط

رغمدركو.3.5.2 والمتوسطة الصغرى للمقاوالت الممنوحة الصندوقالقروض دعم
للضمانا لمركزي

سجل القروض، لمنح المتوفرة بالشروط والمتعلق المغرب بنك قبل من المنجز للبحث اوفقا لقروضحجم
الركود بعض والمتوسطة الصغرى للمقاوالت ارتفع2012سنةخاللالممنوحة بعدما سنة%16بحوالي،

فيه2011 ارتفع الذي الوقت في الممنوح، والالحجم الشركات الخاصةلمجموع سنة%5,3بنحومقاوالت
.2011سنة%12مقابل2012

الممنوحةسجلتكما القروض للزبائنحصة الممنوحة القروض مجموع من والمتوسطة الصغرى للمقاوالت
عند لتستقر طفيفا الممنوحة.2011سنة%17,3مقابل2012سنة%16,8انخفاضا القروض إلى ونسبة
انتق المالية، غير الممنوحةلتللشركات القروض الصغرىحصة %26إلى2011سنة%27منللمقاوالت

تراجع.2012سنة التدخالتوتيرةتوقد رغم والمتوسطة الصغرى للمقاوالت الممنوحة القروض نمو
الضمان لنظام .المتكررة

للضماناتماتزلاحجمبلغوقد المركزي درهم،8الصندوق سنةمليار حدود حواليبامرتفع،2012إلى
متم.20% بلغ2013يونيووفي اإل، مبلغحجم درهم2لتزامات الفترة%46زيادةبأيمليار بنفس مقارنة

سنة هذه.2012من من استفاد منالضماناتوقد أي950أكثر ومتوسطة، صغيرة جد عددضعفمقاولة
الماضيةخاللالمستفيدين السنة من األول .األسدس
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وت.4.5.2 في جديد الدينتباطؤ سوق إلى البنوك ولجوء البنكية الودائع ارتفاع يرة
الخاص

سنة خالل البنكية الوساطة عملية الزبائن2012اتسمت ودائع نمو وتيرة األخيرة.بتراجع هذه استقرت فقد
سنة قارب2012نهاية جاري مبلغ عند مقابل697، درهم سن677مليار متم عند درهم أي2011ةمليار ،

ناهزت ارتفاع سنة.2011سنة%8,4مقابل%3بنسبة الودائع هذه حجم مثل يناهز2012وقد %67ما
بانخفاض أي الجاري، الخام الداخلي الناتج الماضية0,3من بالسنة مقارنة .نقطة

الودائع حجم تقلص إلى باألساس األبناك ودائع ارتفاع مستوى على الحاصل التراجع التيويعزى الطلب تحت
سنة ترتفع قدره%4,4بـإال2012لم جاري مبلغ إلى لتصل مقابل403، درهم سنة%11,2مليار

التوفيرو.2011 حسابات التطور،سجلت ناهزمحققةنفس جاريا بزيادة110,4مبلغا أي درهم، قاربتمليار
سنة%32عوض8% حافظت.2011المسجلة التطورات، لهذه الطلباعتبارا تحت الودائع من كل

يقارب بما حصتها على التوفير األبناك%15و%57وحسابات لدى الزبائن ودائع مجموع من التوالي .على
بـ آلجل الودائع انخفضت حين، االنخفاض2012سنة%4,9في نسبة كانت وبذلك.2011سنة5,1بعدما

بـ الزبائن ودائع مجموع من الودائع هذه حصة في1,9انخفضت لتستقر .%23,1نقطة

الخواصو ودائع أهمية مدى االقتصاديين الفاعلين حسب التحليل بالخارج،يبين القاطنين المغاربة ودائع وكذا
البنكية الودائع تطور لوحدههذاارتفعفقد.في يمثل والذي الودائع، من ودائع%60الصنف مجموع من

بـ البنكي، بالنظام نمو493ليبلغ2012سنة%5,3الزبائن نسبة مقابل درهم، سنة%7,1بلغتمليار
بـو.2011 ارتفاعا األبناك استعماالت معامل سجل التطورات، لهذه سنةانق3استنادا ليستقر في2012ط

.%104حدود

الودائع،و ارتفاع وتيرة تراجع مواردهالجأتأمام لدعم الدين سندات إصدار إلى ح.األبناك ارتفع هذهفقد جم
سنة سنوي67إلى2012اإلصدارات بارتفاع أي درهم، .2011سنة%29مقابل%7بلغمليار

تمويل.5.5.2 على للمخاطربنكيالحفاظ صارمة إدارة قوامه سليم

العالمية المالية األزمة تداعيات نتيجة الوطنية، االقتصادية الظرفية ميزت التي االستقرار عدم حالة رغم
علىتأثيرهاو يدل كما حصيلتها مستوى تحسين من األبناك تمكنت الوطنية، االقتصادية القطاعات بعض على

حدود في الممنوحة القروض مجموع من األداء المعلقة القروض نسبة استقرار أخرى،.%4,9ذلك جهة من
اإلحترا المساطر مع ازوتماشيا األموال نسبة من كل سجلت المغرب، في بها المعمول المالية ونسبة ةءلذاتية

االستقرار النسب.بعض هذه بلغت المالءة%11,7فقد معامل لمتوسط لمتوسطبالنسبة%9,6وبالنسبة
Tier(معامل one(أي عليه، المنصوص األدنى الحد بذلك متجاوزة التوالي، التوالي%10و%4على .على

جاءت اهذهوقد من كل مخاطر تدبير تحسن نتيجة مخاطرالتطورات أهم تمثل والتي الفائدة، وأسعار لقروض
البنكي .النشاط

األبناك لدن من الخاص التتبع مكن المبلغلولقد حصة على الحفاظ من االستهالك، وقروض العقارية لقروض
مجملها في األداء المعلقة للقروض فيوالجاري لألسر الممنوحة بالقروض مجموع%2المرتبطة من

ل البنكية والقروض ا%42,2القتصاد مجموع األداءفي المعلقة بينلقروض األبناك لدى 2011المسجلة
سنة%52,1و%2,2مقابل2012و التوالي .2010على

االستثمار.6.5.2 الناشئةكآليةرأسمال المقاوالت خدمة في

لسنة الرأسمال في للمستثمرين المغربية الجمعية لتقرير تحسنت،2012وفقا وذلكالقطاعمؤشراتأهمفقد ،
نشاطه جوانب بعض لحقت التي التعثرات بعض سنة.رغم خالل االستثمار رأسمال تابع تطوره2012فقد

إلىإحداثمع األخيرة هذه عدد ليصل جديدة صناديق سنةو.صندوقا36ثالثة نتائج مع ،2011مقارنة
بـ عليها المحصل المبالغ حجم ف1,4ارتفع ليصل درهم سنةمليار أواخر درهم1,9إلى2012ي مليار

سنة480عوض في درهم فاق2011مليون بارتفاع أي منذ.295%، عليها المحصل المبالغ وصلت لذلك
إلىتأسيس الصناديق درهم9.39هذه مبلغها.مليار يتعد فلم الفعلية الموجودات درهم3,9أما .مليار



التحديات:الوطنياالقتصادتطور:الثانيالجزء وطبيعة الصمود مؤشرات

56

من المنجزة االستثمارات حجم انخفض سنةكما الصناديق هذه إلى%11بـ2012طرف 307ليصل
مقابل درهم سنة344مليون درهم المنجزة.2011مليون االستثمارات لمجموع التراكمي المبلغ وصل كما

سنة3,6 درهم سنة3,3مقابل2012مليار درهم سنة2,6و2011مليار درهم استفادت.2010مليار وقد
االستثمارات هذه .قاولةم140من

االستثمار رأسمال لقطاع األساسية السمات من التدخل مجال تنوع غيرويبقى والبناء، الخدمات قطاع أن
متميزة بأهمية استحوذ.يحضيان القطاعهذافقد المستثمرة%42علىفقطنان األموال رؤوس مجموع من

و%23(2012سنة للخدمات مقابل)للبناء%19منها واألشغال%45(2011سنة66%، البناء في
و الخدمات%21العمومية قطاع باتت).لصالح فقد الغذائية، الصناعة في االستثمارات حصة يخص فيما أما

حدود في الكيماوية.%12مستقرة الصناعات بقطاع االستثمارات حصة تراجعت حين، بقطاع،في وكذا
من السيارات التوالي%2و%6إلى%10و%13صناعة .على

3. !"#$%& '()*+,-./0123)*4 5671#8$9:)*#;< =:>?*

الجهال.1.3 الوطنيويةمساهمة االقتصاد نمو في
المتقدمة، الجهوية مسلسل يعرفها التي الدينامية مواكبة أجل للجهاتاتحليلوجبمن االقتصادية لوضعية

الو.دقيقبشكل الثروة خلق في الجهات مساهمة تقييم إلى التحليل هذا اإلجراءاتيهدف واستخالص وطنية
شأنها من والطبيعيةتقليصالتي البشرية للقدرات أنجع استغالل خالل من بينها وفيما الجهات داخل الفوارق

.المحلية

جديدة.1.1.3 جهوية أقطاب انبثاق

فيتحليليبرز الجهات الخاممساهمة الداخلي الفترة،الناتج الدا،2011-1998خالل لجهة لبيضاءارتقدما
بنسبةالكبرى المتوسط في ساهمت بجهات%18,5التي متبوعة الوطني الخام الداخلي الناتج تكوين في
و%)3,12(درعة-ماسة-سوس .%)8,5(الحوز-تانسيفت-ومراكش،%)6,9(زعير-زمور-سال-الرباط،

النصف يناهز بما األربع الجهات هذه الوتساهم الخام الداخلي الناتج تكوين هذايعكسو).%48,9(وطنيفي
التاريخيالتمركز تجاوزهاإلرث يجب والذي األقاليم بين الحاصل التوازن ديناميالختالل خالل الجهاتةمن

الجديدة،الحالية الجهوية الحكامة عن تنبثق أن يمكن أخرى جديدة مسارات طريق عن يتبينأو حيث أن،
مساهمة األقل ديناميةاألهيالجهات النموبمنكثر وتيرة الوطنيحيث النمو معدل تتجاوز نمو معدالت

جهات،%)8,5( الذهبوهي الحمراء-بوجدور-العيونو)%12,2(الكويرة-وادي ).%12,1(الساقية
الجهتين، هاتين إلى الشاويةوباإلضافة جهات من كل ومراكش-سجلت عبدة-ودكالةالحوز-تانسيفت-ورديغة

بلغتمعدال مهمة نمو التوالي%7و%7,3و%8,7ت الغرب.على جهة سجلت حين حسن-شراردة-في بني
نمو معدل عرفتهاةمتأثر%)8,2(أقل التي الفيضانات جراء األولي القطاع طبعت التي النمو وتيرة بتراجع

األخيرة السنوات خالل .الجهة
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الثروة:28مبيان خلق في الجهات الفترةمساهمة 2011-1998خالل
الخامالداخليالناتجفيومساهمتهاالجهاتدينامية الخامالداخليوالناتجالخامالداخليالناتجبنية:خريطة

الجهاتحسبللفردالمتاح
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المالية:المصدر والتوقعات الدراسات مديرية

مؤشر ملموساسجل تحسنا للفرد المتاح الخام الداخلي الدراسةالناتج قيد الفترة الجهاتخالل لجميع ،بالنسبة
ألخرىلكن جهة من تختلف الوطني،.بوتيرة المستوى مع من7حققتومقارنة ناتجا16بينجهات جهة

خاما فردداخليا الوطنيلكل المستوى للفرد18.327(المتوسطيتعدى ب)درهم األمر ويتعلق من، جهاتكل
الح-بوجدور-العيون للفرد30.326حوالي(مراءالساقية الكبرىو)درهم البيضاء درهم28.170(الدار

الذهب)للفرد للفرد22.871(لكويرة-ووادي للفرد21.862(زعير-زمور-سال-الرباطو)درهم )درهم
للفرد21.454(درعة-ماسة-وسوس للفرد20.169(يةالشرقوالجهة،)درهم وكذ)درهم -الشاويةجهةا،
للفرد19.623(ورديغة .)درهم

للفرد:29مبيان المتاح الخام الداخلي 2011-1998الفترةخاللالجهاتحسبالناتج
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بدينامية يتعلق جهالنمووفيما عرفت ورديغة-بوجدور-العيونات، والشاوية الحمراء نمونسبةأقوىالساقية
الخام الداخلي بمعدلالمتاحللناتج قدرللفرد المرحلة%1,8هسنوي خالل واحدة ،2011-1998لكل

مناتمتبوع بكل الحوز-ومراكش%)2,6(عبدة-دكالةجهاتن تافاللتو،%)1,6(تانسيفت ومكناس الشرق
واحدة3,5%( تطوانو%)2,5(تاونات-الحسيمة-وتازة)لكل لو.%)5(طنجة هذابقي،لكذخالفا تطور

لجه بالنسبة أهمية أقل الذهبالمؤشر وادي %)6,1(احسنبني-شراردة-والغرب%)1,1(لكويرة-ات
الكبرى%)7,3(زعير-زمور-سال-الرباطو%)1,3(درعة-ماسة-وسوس البيضاء .%)8,3(والدار

اإلنتاجية.2.1.3 األنظمة الجهويةتطور

جهة مدرعة-ماسة-سوسحققت األولساهمةأعلى للقطاع المضافة القيمة تكوين المفي الوطنيعلى ستوى
ما الفترة الغربو.%8,31حصتهابلغتحيث2011و1998بينخالل جهة فيحسنبني-شراردة-تأتي
الثانية الشرقجبةمتبوع%16,1بنسبةالمرتبة ب-تادلةو%5,13بنسبةهتي ه%.5,11أزيالل هذوتساهم

تكوين في األربع األول%73الجهات القطاع من المضافة القيمة .من

فأ الثاني، للقطاع بالنسبة حققتما البيضاءقد الدار للقطاعجهة المضافة القيمة من حصة أهم الثانيالكبرى
الشاوية.%8,33بنسبة جهة بحصة-وتأتي الثانية المرتبة في بدكالة،%2,10ورديغة عبدة-متبوعة

الصناعة%).4,8(تطوان-طنجةثم،%)3,9( قطاع تكرير(ويعتبر احتساب في)النفطدون إسهاما األكثر
الكبرى البيضاء الدار لجهة بالنسبة الثاني للقطاع المضافة طنجة%)84,6(القيمة جهات تليها تطوان-،

احسن-شراردة-والغرب%)3,57(عبدة-ودكالة%)6,57( ويمثل.%)5,52(بولمان-وفاس%)5,53(بني
البنا العموميةءقطاع الثانيللقيمةالرئيسيمكونالواألشغال بالقطاع لالمضافة تازةبالنسبة -الحسيمة-جهتي

بحصة بحصة-وتادلة%67تاونات الصناعةو.%46,3أزيالل المضافةاالستخراجيةتهيمن القيمة على
الشاوية بجهة الثاني بعمالة%)5,59(ورديغة-للقطاع الفوسفاط الستخراج موقع أكبر تواجد من مستفيدة

.خريبكة

النمو انعكس بالقطاعوقد المضافة للقيمة الوطنيالثانيالمستدام المستوى هعلى تطور المضافةذعلى القيمة ه
الجهوي الصعيد العيونوتعتبر.على دينامية-بوجدور-جهة أكثر الحمراء بلغبالساقية سنوي نمو معدل

الشاوية20,3% جهة تليها بمعدل-، -تانسيفت-كشومرا%)8,9(تاونات-الحسيمة-وتازة%12,1ورديغة
ومكناسثم%)6,8(الحوز الشرق واحدة%8(تافاللت-جهتي بجهة،)لكل %)8,7(عبدة-دكالةمتبوعة

الغرب.%)4,7(تطوان-وطنجة%)7,7(درعة-ماسة-وسوس لجهة بالنسبة فقد-شراردة-أما احسن بني
معدلأسجلت تكرير)%0,1(دنى خصوصا الصناعية األنشطة بتراجع معملعبالنفطمتأثرة إغالق د

سنة قاسم بسيدي المضافة.2009التكرير القيمة أن سنة"االستثنائية"إال الفوسفاط حققها قد2008التي
على بانعكست الثاني للقطاع المضافة بلغتالقيمة حيث المادة هذه الستخراج مواقع تضم التي أعلىالجهات

السنةمستوياتها هذه ومراكش-الشاوية(خالل والعيون-تانسيفت-ورديغة الحمراء-بوجدور-الحوز ).الساقية

لحصةأهمتعودو المضافة القيمة الثالثمن الفترةلقطاع خالل جهة1998-2011، إلى البيضاء، الدار
بنسبةالكبرى ساهمت ل%7,15التي المضافة القيمة الثالثفي الوطنيلقطاع المستوى من،على كل تليها
الحوز-تانسيفت-مراكشثم%)10,1(درعة-ماسة-سوسو%)4,13(عيرز-زمور-سال-الرباطجهات

الخدماتو%).10( للتسويقتظل احتساب(القابلة القيمةاألكثر)والمطاعمالفنادقدون في المضافةمساهمة
الجهات،للقطاع جميع في بحصةالثالث الكبرى البيضاء الدار جهة .%74,7تتصدرها

أجلو الجهات،لبنيليقدقتحليلمن القتصاديات القطاعية تقنيةة اعتماد األساسيةتم المكونات )ACP(تحليل
مكنت معالتي بينها التشابه ألوجه طبقا للجهات تصنيف وضع مارصدمن بنياتها سنتيتطور 1998بين

عبر،2011و مستوىتمثيلهاوذلك مختلفعلى تحملها التي المعلومات من هاما جزءا يلخص بعدين ذو
اعتبارها تم التي ألداةو).%64,4(المتغيرات محتمل تغيير أي لتقييم مرجعية بمثابة المستوى هذا يعد

المحلية .اإلنتاج
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بين:30مبيان ما للجهات اإلنتاجية األنظمة 2011-1998تطور

01b5#$:7.#95#$ V9/8+]#$' V9?$01#$ 7*)*1@

او هذا أن تركيزيالحظ أقل تقسيما ليعطي الدراسة قيد الفترة طوال تغير قد يشهد،2011سنةالتصنيف مما
العموميةالعلى السلطات بها تقوم التي والجهويةلمجهودات القطاعية اإلصالحات .تنفيذ

الجهاتو لفائدة الصناعية األنشطة من مجموعة عن التخلي في الكبرى البيضاء الدار جهة شرعت هكذا
كالرباطالم ودكالة-زمور-سال-جاورة والشاوية-زعير لتعزز-عبدة التفويت هذا من استفادت التي ورديغة

الوطني االقتصاد خريطة على علىو.مكانتها يمارس الذي الضغط حدة من التخفيف من العملية هذه ستمكن
وظائفها إتقان من بذلك ويمكنها التحتية، وبنيتها البيضاء الدار جهة والتخصصتجهيزات فيالقطرية أكثر

واإللكترونيةالقطاعات الكهربائية الصناعة مثل الكفاءة تتطلب تحول.التي لتوجيه أكثر الجهة ستتفرغ كما
لمكانتها دعما المالية واألنشطة للمقاوالت المقدمة الخدمات خصوصا الثالث القطاع نحو اإلنتاجية منظومتها

و البالد في وتجاري مالي موقع القاريكأول المستوى على أهمية أكثر لمكانة .توخيا

سوسو جهة االمتيازات-ماسة-استفادت من للتكنولوجيعنالناتجةدرعة مجمع ،2006سنة83الفالحيةةخلق
سنة لتبتعد2010وهاليوبوليس السياح، أصناف لمختلف المعدة المنتجعات المشابهةأكثروتهيئة الجهات عن

أن في تخصصا وتزداد والسياحةلها األول القطاع .شطة

مراكش لجهة بالنسبة سوس-تانسيفت-أما جهة من لتقترب تموقعها من حسنت فقد درعة،-ماسة-الحوز
ان من األولتعاشمستفيدة للقطاع التدريجي بالتطور المحفز الثاني للجهةنتيجةالقطاع المائية األحواض تهيئة

لخدم األولي اإلنتاجي النظام توجيه الصناعوإعادة كذلك.عاليةالمضافةالقيمةالذاتاتة التطور هذا ويعكس
سوس قبل سياحية وجهة أول أصبحت التي بالجهة السياحة قطاع النتعاش نظرا الثالث القطاع أنشطة -ازدهار

.درعة-ماسة
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اسو في الشروع وتمكن المتوسطي طنجة ميناء والثغالل الثاني القطاع أنشطة صعيدلثاتنمية ةجهعلى
تحويلهاتطوان-طنجة ساهم،التصديروللتصنيعجديدةقاعدةإلىمن الخريطةيتحسفيمما على موقعها ن

للبالد غراراالقتصادية الكبرىجهةعلى البيضاء لصالحو.الدار وقع الجهة تعرفها التي الدينامية لهذه سيكون
المجاورة لالجهات بالنسبة الشأن هو تكما الذي التحفيزي المملكةلدور بوسط الكبرى البيضاء الدار .لعبه

البحري الصيد قطاع تطور من الجنوب جهات استفادت سوسمستوىلتصلكما بالرغم-ماسة-جهة درعة
بينهما مهم فارق تواجد استمرار المرتبطةبدأتكما.من األنشطة في أكثر لتتخصص التطور في الشرق جهة

مطالب وهي والثالث، الثاني المهيكلةبالقطاعين المشاريع من باالستفادة الوتيرة هذه بتعزيز وجدةة كتكنوبول
مطهر بني لعين الحرارية الشمسية الطاقة مركز مشروع ثم بسلوان الصناعي والمجمع بركان .وأكروبول

ذلك إلى وفاس-مكناساجهتشرعتباإلضافة الصناعية-تافاللت األنشطة في التخصص مسلسل في بولمان
بعيدتانأنهماغير الكبرىعنتظالن البيضاء الدار .جهة

فعال.2.3 كقطاع الجهويفيالصناعة اإلنتاج تثمين
للنموتشكل رافعة المتخصصةابترا،الصناعة الجهات إلنماء فعالة وسيلة يجعلها مما الحيوية، بالقطاعات .طا

حيزو في البحث ووحدات التدريب ومراكز المقاوالت تكتل من التخصص هذا واحديمكن علجغرافي ىقادر
للجهة التنافسية المزايا تعزيز شأنها من مبتكرة مشاريع التشكيل.خلق هذا إلىويمكن بالجهات االرتقاء من

لمناصب المحدث النمو من جديدة التنميةمستويات أسس وإرساء الطبيعية، للموارد أفضل وتثمين الشغل،
المتقدم الجهوية سياق في المتوازنة .ةالمحلية

التخصص1.2.3. عالية جهات بروز

تضمتسجل جهات، و%41ثماني الصناعية المقاوالت العاملةمن%47من الوطني،اليد المستوى على
الجهوي المستوى على المقاوالت من صغيرة مجموعة في للشغل التركيز.تركيزا هذا جهةويشمل من كال

العيون-كلميم وجهة الحمراءالساقي-بوجدور-السمارة .ة

جهات أربع القطاعات، من صغيرة مجموعة في للشغل تركيزا يعكس والذي الصناعي، التخصص يشمل .فيما
ما إذا الظاهرة بهذه المعنية الجهات نمو تحفيز الصناعي التخصص شأن من القطاعي، التركيز غرار وعلى

حيوية بقطاعات التخصص.اقترنت العالية الجهات المنش%30وتضم ومن الصناعية اليد%33آت من
الوطني المستوى على الصناعة قطاع في .العاملة

أعلى طنجةوتسجل من كل في وفاس-التخصصات الحمراء-بوجدور-والعيونبولمان-تطوان الساقية
طنجة.زعير-زمور-سال-والرباط تخصص المثال،تطوان-ويعود سبيل تركيز،على اليدمن%58إلى
الجاهزةالصناالعاملة المالبس صناعة في بالجهة للمحركات)%30(عية الكهربائية المعدات وصناعة

سوى).%28(والمركبات تشكل تكن لم باعتبارها ملحوظا نموا األخيرة هذه سجلت العاملة%17وقد اليد من
الصناعي،،2009سنة لالنبثاق الوطني الميثاق في الشروع قطباتاريخ تطوان طنجة جعل جديدامما وطنيا

المرتبطة القطاعات في العاملة السياراتللمقاوالت فاس.بصناعة جهتي تتخصص -والرباطبولمان-كما
المالبس-زمور-سال صناعة في التواليالنسيجيةزعير على في%64و%49بتشغيلها العاملة اليد من

الجهوي المستوى على الصناعة .قطاع

لقطاعا2.2.3. وازنة رافعاتتمثيلية تشكل قد للنموواعدةت

والفرو المالبس قطاع

والفرويشكل المالبس يشغلقطاع الذي خصوصية24%، الصناعة، قطاع في الوطنية العاملة اليد من
فاس والرباط-وطنجةبولمانلجهات المالبس-زمور-سال-تطوان لصناعة موجه جله بإنتاج وذلك زعير،

الجهات.ةمنسوجال لهذه القطاع،ويمكن هذا حول تنافسية أقطاب منإنشاء تحد أن شأنها الطلبمن تقلبات
و المتوسطاحتدامالخارجي في بلغ الذي القطاع هذا صادرات لمعدل نظرا -2000خالل%88المنافسة

الحكومة.2011 عنيت فيالمنسوجةالمالبسبقطاعوقد الصناعيلإلقالعالوطنيالميثاقإطاربإدراجه
الخواصبشراكة الفاعلين لتحسينمع .القطاعجاذبيةوذلك
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مناتخذتوقد مجموعة السياق، هذا في ومكافحة، الصادرات، تنمية الخصوص وجه على تهم التدابير
و الداخلية، السوق وهيكلة وتنمية اإلنتاج، على القدرة وتطوير بالفواتير، لتشجيعإحداثالتالعب صندوق

في امجالاالستثمار .الصباغة-الطباعة-تكميللتقنيات

مارسكما في اتفاقية توقيع بين2011تم والكفاءات،، الشغل وإنعاش المهني التكوين المغربيةمكتب والجمعية
واأللبسة، النسيج سوقلصناعة حاجة خصوصيةبالشغللتلبية القطاع فيها يشكل التي االتفاقية.الجهات وتروم

وإدماج أشخص20.000تدريب أولوية2012فقفي ذات مناطق خمس والرباطوطنجة(في البيضاء الدار
وفاس متدربيوقد).ومراكش عدد والكفاءاتبلغ الشغل وإنعاش المهني التكوين مامكتب القطاع هذا في

خالل23.988ربايق .2012-2011موسممتدرب

الغذائية الصناعات قطاع

الغذائيةيشكل الصناعات يشغل،قطاع خصوصية%21,4الذي الصناعة، قطاع في الوطنية العاملة اليد من
عشرةإل الذهبحدى وادي جهات منها بالذكر نخص وكلميم-جهة وسوس-الكويرة، .درعة-ماسة-السمارة،

الحمراء الساقية بوجدور للعيون خصوصية القطاع هذا يعد األسماككما وتصبير إعداد مع ت.بارتباط همفيما
سوس جهة درعةخصوصية إلى،ماسة وتثمينةصناعباإلضافة الصناعةاألسماك واللحوم،ذالمواد هنية،

القطاع.والحليب لهذا المحلي الطابع إلى األخرى الجهات خصوصيات الصادرات(وتعزى معدل %17بلغ
المتوسط األول)2011-2000خاللفي القطاع مع الوطيدة .وعالقته

ف المتتالية الحكومات شرعت لتأميوقد استراتيجيات تنفيذ الصناعاتتموينني نهج،هذه المغربمخططحيث
قطاع مزدوجة مقاربة المحليةجهة/األخضر التنمية منظومة في دعامته،المخططعتزميو.إلدماجه خالل من

استثمار تعبئة العالية، المردودية ذو والبور السقوية بالمناطق المتعلقة د121حواليباألولى خاللمليار رهم
ب(2018-2009الفترة االلتزام الفترة27,9تم خالل درهم ).مشروع134لصالح2012-2010مليار

تعبئة سيتم الجبلية19,25فيما المناطق تهم التي الثانية الدعامة إطار في نفسها الفترة خالل درهم مليار
الضعيفة المردودية ذو والبور ب(والواحات االلتزام الفترةمليا10,3تم خالل درهم لصالح2012-2010ر

).مشروع319

التنظيمهذهولتتبع إعادة خالل من القطاع، حكامة لتحسين مؤسساتية إصالحات إدراج تم الجهوية، المشاريع
الفالحة لوزارة الفالحية،16إنشاء(اإلداري الغرف هيكلة وإعادة جهوية، ذلك،...).مديرية إلى باإلضافة

االست عبراإلنتاجتثمينراتيجيةتعتزم منفالحيةأقطابستةإحداثالفالحي والجهة-مكناسبكل تافياللت،
وتادلة وسوس-الشرقية، ومراكش-ماسة-أزيالل، والغرب-تانسيفت-درعة، .يحسن-بني-شراردة-الحوز،

البحري الصيد لقطاع المستدامة التنمية بتعزيز الدولة قامت السمكية، الموارد مخططتبنيعبرولدعم
تهيئة.2009سنةهاليوتيس من المخطط لهذا المحلي التنزيل مكن منلمراكزوقد بأكثر األسماك %65صيد

أكادير في للتسويق قاعة وبناء للمغرب، الساحلية المناطق درهم70باستثمار(من قطبإحداثو)مليون
المدينة"هليوبوليس"التنافسية نفس ).درهممليار6,6باستثمار(في

الكهربائية واألجهزة اآلالت صناعة قطاع

الكهربائيةيشكل واألجهزة اآلالت صناعة الذيقطاع الصناعة%11شغل، قطاع في الوطنية العاملة اليد من
لجهات2011سنة خصوصية وطنجة-بني-شراردة-الغرب، ورديغة-يحسن، والشاوية وقد.تطوان،

التطوان-طنجةجهةاختصت هذا الدعمالتصديريقطاعفي القطبمستغلة لهذا الجهوياللوجستيكي
رونو مشروع .وانطالق

المنصات تهيئة برنامج إطار في إلكترونية أقطاب بإدراج الدولة قامت االستراتيجية، المجاالت هذه ولدعم
أوطوموتيف طنجة إنشاء تم حيث المندمجة، والقنيطرةبالصناعية تطوان طنجة جهةب–أوطوموتيفجهة

شراردة للسياراتبني-الغرب المخصصة االلكترونية الصناعة لدعم .يحسن

يمكنو المخصصةهذالال المناطق تهيئة إتمام بعد إيجابيا إال يكون أن أشغال.التطور إنهاء المتوقع من حيث
األول الشطر تبلغ2013متم)هكتار55(تهيئة مساحة المهكتار178على لهذه يتسنى حتى الحرة، نطقة

وخلق8جذب المباشرة االستثمارات من درهم شغل30.000مليارات تسويق.منصب تم اهكتار25فيما
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ت.2012سنةاتشرك10لصالحأوطوموتيفالقنيطرةمن أن المتوقع من الحرةهحيث المنطقة هذه 199م
وت12بلوتجاهكتار المباشرة االستثمارات من درهم شغل30.000وفرمليار .منصب

ورديغةو الشاوية جهة القطاعتروم هذا في إمكانياتها الكبرىتوطيد البيضاء الدار من قربها من ،مستفيدة
المتعلقة األنشطة في لصناعةخاصة المخصصة الصناعيةالطائراتباإللكترونيات وستستفيد.واإللكترونيات

قدرها مساحة على للنواصر الحرة المنطقة تهيئة من الشطر119,7الجهة من االنتهاء سيتم حيث هكتار،
تجهيزعندو.2013متم)هكتار62,4(األول من جلباالنتهاء المتوقع من الحرة، من4المنطقة درهم مليار

شغل15.000وتوفيرةالمباشراتاالستثمار .منصب

األخرى المنتوجات معدنيةالغيرصناعة

معتشكل الغير األخرى المنتوجات تشغل84دنيةصناعة والتي قطاع7%، في الوطنية العاملة اليد من
ل خصوصية جهات8الصناعة، منها بالذكر نخص الشرقية،-الساقية-بوجدور-العيونجهات والجهة الحمراء،

العيون.أزيالل-وتادلة خصوصية معدنيةبالحمراء-الساقية-بوجدور-وترتبط مواد من منتوجات صناعة
ال%71تشغل،مختلفة هذامن في الوطنية العاملة الفوسفاطوالقطاع،يد باستغالل أن.المتعلقة المتوقع ومن

االستثمار برنامج من الجهة درهم74(تستفيد تفعيله)مليار المزمع للفوسفاط الشريف أفقللمكتب .2020في
البرنامج هذا ومضاعفةأساساويروم الفوسفاط، استخدام إلىاإلنتاجتثمين ليصل سنويا،50الخام طن مليون

التكاليفعبر .خفض

إظهار من الصناعية لألنشطة المجالي التحليل مكن تالتوزيعوقد التي واألقطاب األخيرة، لهذه حفزالجهوي
الت وكذا الجهويصصاتخديناميتها، االقتصادي النمو دعم شأنها من التي الجهات.القطاعية على ويتحتم

لتفعيلتوفير حيوية المجاالت االقتصادية المتعلقةداعمةالسياسات خاصة االجتماعية التحديات لرفع للنمو
و االجتماعي والتضامن هذه.المناصفةبالشغل ستمكن االنطالقةمنالفضاءاتكما التيالتاريمواكبة خية

و9لناالملكيانالخطابأطلقها تضمنا2011يونيو17مارس إدراجخاصةطموحة،توجهاتوالذين
كقاعدةال الدستور في الموسعة الجيدةأساسيةجهوية الحكامة مبادئ .إلرساء

الجهوية.3.3 للتنمية كرافعة السياحة
جهوي:2020رؤية بعد ذات خالقة استراتيجية

اإلدارية»2020رؤية«تبنت الحواجز يتعدى السياحي للعرض جغرافيا من،توزيعا الجهات سيمكن مما
األمثل وهيو.امؤهالتهلاالستغالل مجاالت ثمان على الوطنية السياحية االستراتيجية سوس«:ترتكز

األطلسية و»الصحراء المتوسطي«، و»المغرب و»الشمال«، الوسط«، و»مغرب األطلسي«، ،»الوسط
األطلسي«و و»مراكش الكبير«، األطلسي و»الجنوب والوديان«، إحداث.»األطلس إلى المقاربة هذه وترمي

حجم ذات ويتوجهات منها، واحدة كل طموحات مع تبنيوافق إمكانية استبعاد دون لجاذبيتها، قاعدة يشكل
الجهات بين التكامل على تنبني توافقية .مقاربة

السياحي للقطاع الجهوية و:المؤشرات المؤشرات لهذه المرسومةلتقييمجرد المسارات مع مقارنة لفوارق
إطار 2020رؤيةفي

مراكشتحتل المتوسط-سيفتتان-جهة في وصلت بحصة الوافدين السياح بعدد يتعلق فيما األولى الرتبة الحوز
الفترة%31,6إلى بسوس2012-2010خالل متبوعة الكبرى)%19,6(درعة-ماسة-، البيضاء والدار

الجهاتفيما.%)13( باقي مساهمة تتعدى السياح.%10ال لعدد السنوي النمو معدل متوسط إلى واستنادا
بين كلميم2012و2010الوافدين جهة تصنف األولى-، المرتبة في بلغ)%18,4(+السمارة بمجموع

سنة29.159 العدد.2012سائح هذا بلغ بتازة58.902ولقد و-سائح الكويرة21.169الحسيمة الذهب بواد
التواليبلغتنموةنسبب بالنسبة.سنويا%14,9و%16,8على سلبيا األداء ظل السياحيةللجهاتفيما

سنة2.912.116(الحوز-تانسيفت-مراكشبسنويا%1,4بمعدلاتراجعتسجلحيثالرئيسية سائح
سوس%0,6و)2012 ).سائح1.821.348(درعة-ماسة-بجهة
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مراكش جهتي ساهمت وسوس-تانسيفت-وقد بنسبتي-ماسة-الحوز التوالي على في%29,4و%36,5درعة
المس المبيت ليالي ماعدد الممتدة الفترة خالل المتوسط في لم.2012و2010بينجلة حصصبالمقابل تتعد

الجهات الجهات.%10باقي احتالل نالحظ المبيت، ليالي لعدد السنوي النمو معدل متوسط إلى واستنادا
بلغت بمعدالت الترتيب، صدارة و-الذهبيبواد%18,6الناشئة و-بكلميم%16,6الكويرة %11,6السمارة

الشرق التوالي،و.بجهة على الثالثة الجهات سجلت مبيت533.233و24.410و43.066قد سنةليلة
بنسبة،2012 العدد هذا انخفض حين مراكش%2,7في بجهة السنة و-تانسيفت-في السنة%4,1الحوز في

سوس إلى-ماسة-بجهة التوالي على متراجعا سن4.996.446و6.317.087درعة، مبيت .2012ةليلة

بين ما الممتدة الفترة خالل السياحية التحتية للبنيات الجهوي التوزيع الهام2011و2010ويكشف الوزن عن
وسوس-تانسيفت-لمراكش هات-ماسة-الحوز تساهم حيث الجهتادرعة، بنسبتيان التوالي، على %35ن،

في%23,4و تتعد لم حصص مقابل السياحية، لألسرة اإلجمالي العدد نسبةفي لباقي%10المتوسط بالنسبة
تازة.الجهات جهة فتحتل الفترة، نفس خالل للفنادق االستيعابية الطاقة توسع بوتيرة يتعلق فيما الحسيمة-أما

إلى يصل نمو بمعدل سنة1.515(%24الصدارة المعدل).2011سرير هذا بلغ بالجهة%19,7وقد
و العيون%13,1الشرقية التواليال-جدوروب-بجهة على األسرة عدد بلغ حيث الحمراء، 8.143ساقية

سنة1.502و مراكش.2011سرير جهتي بخصوص وسوس-تانسيفت-أما فتقدر-ماسة-الحوز درعة،
بحوالي التوالي على االستيعابية .2011سنةاسرير%)1,9+(42.154و)%9,4(+65.379الطاقة

اعتما تم الذي الترابي للتقسيم جهتيواستنادا تمكن يالحظ الجديدة، الوطنية السياحية االستراتيجية في ده
من المتوسط والمغرب الكبير األطلسي الفترةرفعالجنوب خالل الوافدين السياح ،2012-2010عدد

المتوسط في بلغت سنوي نمو التوالي%10و%14,9بمعدالت مستويات.على إلى تصل ال النسب هذه أن إال
المتوقعة إطارالنمو بحوالي»2020رؤية«في التوالي على الفوارق تقدر خالل.نقاط6,8-و2,7-حيث

في األطلسي والوسط األطلسية الصحراء وسوس الشمال بجهات السياحية التدفقات ارتفعت الفترة، نفس
بمعدل المسو.سنويا%2,3و%2,6و%3,9المتوسط مع بالمقارنة الفوارق تقدر المعطيات، هذه ارفق

رسمته سلبي.نقاط4,2-و8,5-و8,3-بحوالي»2020رؤية«الذي المنحى األقطاب،اويظل باقي في
بين ما التراجع نسب تراوحت الفترة%7,9و%0,9حيث امتداد .2012-2010على

بين ما االستيعابية، الطاقة توسيع جهود المتوسطي2011و2010وتركزت المغرب جهات في ،+)21,2%(
الوسطومغ األطلسي)%14,4(+رب في).%9,4(+ومراكش المتوقعة النمو معدالت بكثير يتعدى ما وهو

بحوالي»2020رؤية«إطار التوالي على تقدر بفوارق تسجيل.نقاط5,6+و4,3+و7,5+، تم نفسوقد
األطلسي الوسط جهتي طرف من السياحية األسرة لعدد اإليجابي صحراءال-وسوس%)3,3(+المنحى

حددتها.%)2,7(+األطلسي التي المرجعية النسب وبين المعدالت هذه بين الفوارق تبقى»2020رؤية«لكن
إلى التوالي على تصل حيث و0,7-سلبية االستيعابيةو.نقاط9,5-نقاط الطاقة تعرف لم أخرى جهة من

يذكر تطور أي الجهات بباقي .الفندقية

لرؤيةنحو أمثل الجهويع2020تنفيذ الصعيد لى

يفي لرؤيةما أنجع تدبير ضمان في المتقدمة الجهوية ستساهم بالحكامة، الجهوي2020تعلق الصعيد .على
وذلك إليها، ينتمون التي الجهات بواقع لدرايتهم نظرا المحليين المنتخبين إشراك في المساهمة هذه وتتجلى

سياحية تنمية تحقيق من تمكن دينامية إضفاء ومتوازنةبهدف لرؤية.مستدامة األمثل التنفيذ 2020ويتطلب
المحليين المتدخلين وضع شأنها من عمل مخططات على تنبني توافقية منهجية وضع الجهات، مستوى على

مسبقا محددة معايير حسب المخططات هذه تنفيذ تتبع ضمان مع مسؤولياتهم، .أمام

آخر، صعيد آلليايتحتموعلى الذكي السياحيةاالستغالل المشاريع دعم والنفقات(ت االستثمار عالوات
العمومي العقار وتعبئة ضمان)الضريبية أجل من وكذا الناشئة، السياحية بالجهات المشاريع إحداث لتشجيع

بالمغرب السياحية التحتية للبنيات متوازن جغرافي بين.توزيع والعقاري المالي الدعم هذا توزيع يجب كما
با سياحيةالجهات جهة بكل المرتبطة المحتملة للمخاطر معمق تحليل على .العتماد

الترويجية الحمالت إدارة في الالمركزية مبدأ اعتماد يجب ذلك، إلى جهة.باإلضافة كل تتوفر أن ينبغي لذلك،
وميوال لعاداتهم وفقا وتصنيفهم المحتملين زبنائها تحديد من تمكن االستراتيجية لليقظة خلية وصياغةعلى تهم،

لحاجياتهم يستجيب متكامل سياحي تواصل.عرض استراتيجيات إلعداد انطالق نقطة التصنيف هذا وسيكون
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جهة كل طرف من المقترحة السياحية المنتوجات لمجموعة ذلك،.مالئمة مع السياحةيستلزمموازاة تعزيز
األخص، على اعبرالداخلية، للعطل الزمني الجدول في تباين الجهات85لمدرسيةخلق بعض .بين

الم حيث من متوازنة مناطق تحديد إلى يفضي تقسيم اعتماد تقريبي،(ةالماليواردويقترح بشكل ممثال،
الفردية السنوية النفقات السكان)بمتوسط التحتية.وعدد البنيات على الضغط تخفيف التوزيع هذا شأن ومن

ا والنقل السيارة، الطرق منها، خاصة مبدللنقل، باعتماد وذلك منألسككي، للعطل الزمني التوزيع اختالف
ألخرى من.منطقة العطل فترات تمديد ذلك، وراء من الهدف النظام.يوما39إلى15ويبقى هذا وسيوسع

السياحيمن القطاع لمهنيي المتاحة النقل(الهوامش ومهنيي المطاعم وأصحاب يتعلق...)الفندقيين بتدبيرفيما
ضمانفترات وكذا الموسمي، العمل عروض وتمديد الداخلية، للسياحة بالنسبة منالذروة هامة أعداد توافد

أطول فترة امتداد على أكثر.السياح عروض تطوير المصنفة السياحية المؤسسات بإمكان سيصبح وبالتالي،
الداخلي للسائح بالنسبة المخجاذبية األسر نفقات على الضغط تخفيف في السياحيةتساهم لألنشطة .صصة

رهينا يبقى الوافدين، السياح عدد حيث من سياحية منطقة كل أهداف تحقيق أن إلى األخير في اإلشارة وتجدر
للسياح المرسلة بالبلدان الجوي ربطها حيث.بتعزيز من للمملكة اإلجمالية الحاجيات الجويةوتقدر الرحالت

أفق بين2020في ما أ1079و1032، الحاجيات،.سبوعيةرحلة لهذه الجهوية البنية تحليل خالل ومن
سوس السياحي القطب في النقص األطلسية-يتجلى بنسبة/الصحراْء الكبير، األطلسي ،%30,8الجنوب

الشمال بأقطاب الوسط)%17,5(متبوعا والوديان)%15,7(ومغرب األطلسي)%15,5(واألطلس ومراكش
)14.(%
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وتيرة خاللالقطاعيةوالبرامجالسياساتتنفيذعرفت مجالاألخيرةالسنوات، في ديناميةاالجتماعيةالتنمية،

من مكنت المهمشةظروفتحسينقوية الساكنة سجلت.عيش لذلك، الرئيسيةاالجتماعيةالمؤشراتونتيجة
فيكبيرتقدمإحرازتملقدو.الفقرةحاربوموالصحةوالتعليملتشغيالمجالفيسيماالوملحوظاحسنات

نقاالجتماعيالعجزمعالجة من العديد من الرغم على وذلك االجتماعية، المجاالت مختلف التيافي الضعف ط
اإلصالحات مسار تدبير مجال في خاصة قائمة، زالت المكلفةمخبينالتشاورمستوىأنكما.ال األجهزة تلف

ومالء اإلجراءات وتنسيق ضعيفابالتنفيذ يزال ال أهدافها .مة

ال.1.4 بالمغربيشغتقطاع ل
الشغل سوق حدودعرف في صافية شغل مناصب إحداث األخير العقد أي1,8خالل منصب، يعادلمليون ما

المتوسط162 في عمل فرصة المشغل.سنوياألف القطاع الخدمات قطاع بحصةويبقى المغرب في األول
سنة(57,3% بين شغل منصب مليون يقارب منح).2012و2002ما البطالة معدل عرف لذلك، ىونتيجة

إلى وصل ال.2002سنة%11,3مقابل2012سنة%9تنازليا، خالل االتجاه هذا تعزز الثانيوقد منربع
بلغ2013سنة بطالة معدل اإلو.%8,8مع النتائج هذه المبادراتيجرغم من العديد تفعيل عن وفضال ابية،

اختالالت باستمرار يتسم بالمغرب الشغل سوق مازال الشغل، إنعاش أجل منكبرىمن العديد تطرح
رفعها يتعين .التحديات

تشغيلم.1.1.4 كافستوى االقتصاديلغير الجودةخصوصالنمو حيث من

االقتصادي النمو بين العالقة تحليل الفترةيظهر خالل محتوى2012-2002والتشغيل في تذبذبات وجود
الشغل مناصب من االقتصادي النمو.86النمو من واحدة نقطة ارتفاع ترجم الفترة، هذه خالل المتوسط ففي

ب بارتفاع التشغيل0,31نحواالقتصادي من خالل.نقطة التراجع في بدأ المنحى هذا أن 2009و2008غير
األزمة آثار منبسبب المحتوى هذا انتقل حيث العالمية، واالقتصادية سنة0,24المالية إلى2008نقطة

سجل2009سنة0,20 أن الفترة0,35بعد خالل توفرو.2007-2000نقطة القطاعي، المستوى على
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يقارب ما لوحدها العمومية واألشغال والبناء الخدمات المحدثة%85قطاعات المناصب 2002بينمامن
.2012و

بين:31مبيان ما االقتصادي النشاط قطاعات حسب المحدثة الشغل مناصب 2012و2002توزيع
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أخرى، جهة يقاربيساهمومن بما الخاص تتجلى90%القطاع بحيث بالمغرب، الشغل مناصب من
االستثم دعم في التشغيل لتعزيز المطروحة للتشغيلالتحديات قانوني إطار وبلورة المقاوالت إحداث وتشجيع ار

وفعال،الذاتي ناجع شغل سوق وخلق واالجتماعية االقتصادية التنمية تحقيق أجل من .وذلك

المال.2.1.4 الشغلءضعف سوق وحاجيات التكوين بين مة

بالمغرب التشغيل وهشاشة البطالة لمشاكل األولوية إعطاء من الرغم عدةعلى من يعاني الشغل سوق ظل ،
أو البنيوي المستوى على سواء الشهادات،.الوظيفياختالالت حاملي الشباب لدى البطالة حصة ارتفعت فقد

البطالة األمدخاصة فوق12(الطويلة فما الشهاداتو)شهرا لبعض الهيكلية المالءمة عدم تعكس التي
الشغل سوق البطالة.لمتطلبات حصة عرفت سنةكما للبطالة اإلجمالي الحجم في األمد ارتفاعا2012الطويلة

إلىلت الوطني%65,3صل المستوى الحضري.على الوسط في بلغت حين في%45,2مقابل%70,3في
القروي .الوسط

التكوين، مجال المهنيوفي التكوين خريجو المحدثة%44من87استفاد المناصب سنةمامن 2005بين
غير2010و قائما، يزال ال الخريجين وعدد القطاعية االحتياجات بين التوازن اختالل .أن

أخرى، جهة ميومن بالمغرب الشغل سوق قويةايزتمظل وترابية اجتماعية عدة،بفوارق الشباب يجد حيث
الشغل سوق لولوج يم.صعوبات اشتغالهم، حالة مارسونوفي ونادرا البالغين، من أجرا وأقل هشة امهنا

االجتماعية الحماية على تتوفر ال وبالتالي بعقود مقننة حامل.تكون يظل علىوكما مجبرين العليا الشهادات
مناصب االستثماراتشغل وضياع البشري الرأسمال من التبخيس في يساهم مما وطاقاتهم، مؤهالتهم من أقل

التعليم .في

87I0><DJ$ '07!H$% '0"&/69$%2011
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الس:32مبيان الشهاداتبنية مستوى حسب التشغيل ومعدل السن حسب العاطلة الحضرية اكنة
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محدودةآ.3.1.4 التشغيللثار برامج

العموميةتبنت لإلدماجالسلطات خاصة برامج على ترتكز البطالة لمحاربة نشيطة تأهيل(سياسة إدماج،
الشغلموجهة)ومقاولتي عن الباحثين من مختلفة الثالثوأبانت.لفئات البرامج هذه حول المتاحة ةالمعطيات

متباينة نتائج يق.عن ما إدماج تم برنامج376.979منرباحيث إطار في الشغل عن منذ"إدماج"باحث
سنة شهرإلى2006انطالقه نهاية يق2013غشتغاية ما منها األشهر34.626ربا، خالل سجلت حالة

برنامجوفيما.2013سنةمناألولىثمانيةال فقد"تأهيل"يخص من، عن101.537حواليتأهيلمكن باحث
بينالعمل ما الفترة شهر2007خالل سنةغشتونهاية ما2013من سجلت14.753يناهزمنها حالة

األشهر هم.2013سنةمناألولىثمانيةالخالل البرنامجوقد التكوينهذا ذلك في بما التكوين، أنواع مختلف
الصاعدةباالمرتبط الخدمات،(لقطاعات الطائرات،وترحيل السيارات،وصناعة )....اإللكترونياتوصناعة

ل مقاولتيوبالنسبة إن،برنامج منذ مكن نهاية2007سنةطالقهفقد غاية 5.139خلقمن،2013غشتإلى
يقامشروع عمل14.117رباوما .فرصة

منو الرغم لعلى االيجابية البرالنتائج برامج،امجهذه تظل"تأهيل"و"إدماج"يخاصة فإنها بالنظر، كافية غير
العاطلين الشباب فئة من محدود جزء سوى منها يستفيد وال الشباب لبطالة المرتفع المستوى هذا.إلى ويتطلب

والتقييمامزيدوعوضمال والتتبع والتوقع التحليل أدوات .الشغللسوقمن

الشغلفيوساطةلاآلياتضعف.4.1.4 سوق

و التشغيل مجال في الحكومة مجهودات من الرغم منعلى عليهالرفع كانت عما والبشرية المالية الموارد
الوساطة آليات تزال ال اسابقا، سوق كافيةفي غير للتشغيل.لشغل الوطني البحث معطيات لسنةفحسب

يستخدم2011 العاطلين74,4%، لتقليديتينقيطرمن اتين عن طريق،لعمللبحث عن المباشر"إما االتصال
العمل أرباب طريقأو"مع المحيطين"عن واألشخاص ضعف".األقارب الوضع هذا هياكلويعكس عمل

الشغل سوق في .الوساطة

تزال والكفاءاتوال التشغيل إلنعاش الوطنية الجيدةتواجهالوكالة الجغرافية كالتغطية التحديات، من العديد
ال وفئاتوكذا للوكالةالمستهدفة البشرية .الموارد

ذلك، على اووعالوة المبادرات من الوطنيةخالليجابيةإلبالرغم الوكالة وساطة تزال ال األخيرة، السنوات
الكمية الناحية من سواء كافية غير التشغيل الخدمات(إلنعاش من المستفيدين ا)حصة استهداف(لنوعيةأو

غ يسجل حيث تقييميابالتدخالت، إجراء أجل من الشغل فرص تعزيز إلى الرامية السياسات وتقييم لتتبع نظام
لكل آلياتدقيق من التشغيلآلية ).إنعاش
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اتفعيل.5.1.4 إعداد للستراتيجيةمسلسل 88بالمغربتشغيلوطنية

المنطقةيواجه بلدان كباقي منكبيرةاختالالتالمغرب كبير عدد لتدفق نظرا الشغل سوق طينيالنشفي
على الطلب ارتفاع وكذا والنساء الشهاداتالشباب حاملي من العاملة .والمؤهليناليد

السياق،و هذا المهنيوزارةأطلقتفي والتكوين اللعمليةالتشغيل مع منشركاءلتشاور العملبدعم منظمة
شاملةبلورةلالدولية اوكذاالتشغيلإلشكاليةرؤية وعملستراتيجيةإعداد مبتكرة منو.تشاركيةوطنية

هذه تستجيب أن ومنهااالجتماعيللمتطلباتاالستراتيجيةالمفروض الشغة، فرص للجميعلتوفير علىالالئق
والبعيد والمتوسط القصير .المدى

االستراتيجيةتعدو الفاعلينهذه لتعبئة الوطنيأداة المستوى والمحليعلى فيواإلقليمي إدماجللمشاركة
الشغلشبابال سوق وتحديدفي واستغاللها، اإلنتاجية تحسين مجال في أنو.اإلمكانات يجب الغرض، لهذا

والستراتيجيةاتقدم المعياري المواردربطلتسهيلالعملياإلطار وحماية لترشيد عمل منعالقات حيثالمعبأة
والرأسمال العاملة وتحسينمع،اليد االقتصاد تحديث الكميةوالخدماتلسلعاعرضضمان الناحية من

.والنوعية

والتكوين التعليم نظام إصالح وإجراء والتكوين التوظيف تالزم على االستراتيجية هذه تستند أن معوينبغي
وهي المعنية العموميةاألطراف والسلطات أساسا.المقاوالت اعتمادها سبق التي القطاعية المخططات وتشكل

مت للتصنيعقاسنلسياسة االستراتيجيةوة لهذه أساسية قضايا.قاعدة ثالث معالجة قصوىوينبغي أهمية منذات
االستراتيجية هذه في.خالل :وتتمثل

االقتصادي  النمو ومساهمة والقطاعية اقتصادية الماكرو واالستراتيجيات التشغيل سياسة بين التنسيق
وا الكم حيث من الشغل فرص ؛ةلجودإلحداث

اتحسين  منفعالية الحد حيث من التشغيل إنعاش لبرامج الحالي عنبطالةالالستهداف مالءمةعدمالناتجة
الشغلمتطلباتلالتكوين األمدسوق الطويلة البطالةانوعالذانوه(والبطالة من خاصانؤثرين بشكل

الشهادات حاملي الساك)على من الشهادات حاملي غير لفئات الشغل سوق في الالئق النشيطةواإلدراج نة
للتشغيل قابليتهم تحسين ؛وكذا

الترابية  والتغطية التشغيل، إنعاش برامج تنفيذ تتبع حيث من الشغل سوق في للحكامة جديدة مقاربة وضع
القرب سياسة عناتجاهونهج العموميالالباحثين القطاعين بين الشراكات وتشجيع والمشغلين شغل

الش سوق في الوساطة مجال في .غلوالخاص

المغربفيالبشريةالتنميةرهان:والتكوينالتربية.2.4
وميقتحقيقتضي البشرية البشرية،تثمينالفقرحاربةالتنمية ضرورةالموارد يعكس ما علىالتركيزوهو
التربويةإلىلوجالوويعتبر.والتكوينالتربية الاألنظمة العوامل البشريةمحددةأحد أثرهاللتنمية يمتد والذي

المدىعل تأثيرو.الطويلى إلى الصحةيجابيإلواالمباشرهباإلضافة في(على واحدة نقطة معدلزيادة
رفعالنساءتمدرس في الحياةيساهم قيد على البقاء سنلمعدل دون )نقطة3,0بحواليسنوات5ألطفال

الدراسةإضافيةسنةكل(الدخلعلىو زيادةقداالبتدائيالسلكفيمن بنسبةفيتوفر مقابل12,7%األجر
التعليم4,10% تالتعليميساهمكما،)89الثانويفي وتحسينيعزفي التمييز ومكافحة الديمقراطية المشاركة ز

.النمو

السياق،و نفس لفي الكبرى التحديات رفع أجل التربويةومن شددلمنظومة بتاريخالملكيالخطابالوطنية،
ال2013غشت20 ضرورة لالتشخيصعلى والتكويندقيق التربية لقطاع الراهن المنجزاتلوضع لتقييم

واالختالالت الضعف مكامن .وتحديد

88V80$8F WX6=9$% KF8YD$%& Z0#?D$% TB%V& WZ0#?DJ$ '06[8$% '0\0]%,DE^% '_!01$ T/=99$% Z0#?D$% '0:`& 28( '010<?] 'E%BU2013.
89G,#9$!" aB/9D$% b/;:Z0J-]K7c0(*JY]''d,*$%'JF/.$%'06[8$% '0",D$% TB%V& W2007.



التحديات:الوطنياالقتصادتطور:الثانيالجزء وطبيعة الصمود مؤشرات

68

المستوى:المغربفيالبشريةالتنمية.1.2.4 التأخر وراء مسجلالتعليم

المرتبة المغرب البشرية130احتل التنمية سلم ا187ضمنفي شملهم االعالميلتقريربلدا لتنميةحول
ل بقيمة2013سنةالبشرية البشرية للتنمية مؤشر تسجيل السلم.0,591مع ذات في المغرب ترتيب يتغير ولم

بسنة على2011مقارنة فيالطفيفةالزيادةمنالرغم، سجلت البشريةقيمةالتي التنمية سنة0,582(مؤشر
رومانيا.)2011 دول أن التقرير خالل من وتركياويتضح حيثتونسووماليزيا أداء، أفضل منحققت تعتبر

.التواليعلى0,712و0,786،0,769،0,722:العاليةالبشريةالتنميةذاتالدولبين

المعطيات تحليل خالل التعليميظل،2013سنةللتنميةالمتحدةاألممبرنامجنشرهاالتياإلحصائيةومن
دونالتيالرئيسيةالعقبةبالمغرب المغربفقد.البشريةالتنميةمجالفيجيدداءأتحقيقتحول المرتبةاحتل

في109و105والمرتبة90التعليممجالفيبلدا187أصلمن146 التوالي الصحةعلى ومستوىمجالي
الدولومكنت.الدخل من عينة مع المغرب أداء هذاكشفمنمقارنة في المسجل التأخير ماالمجالمدى وهو

المبيان :التالييبرزه

البشرية:33مبيان التنمية مؤشر مكونات
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الوطنيةقطاع.2.2.4 الجودةنتائج:التربية حيث من ضعيفة تظل لكن مرضية، كمية

حصة العموميةالمخصصةالخامالداخليالناتجبلغت التعليمللنفقات قطاع متجاوزة،2012سنة6,4%في
ا النسبة منبذلك مجموعة لدى اقتصادياتالبلدانلمسجلة األردن،2,8%تركيا،5,6%تونس(مماثلةذات

الداخلية).4,5%الشيلي،%4,9 المردودية تزال ال ذلك، من الرغم التربويةوالخارجيةوعلى غيرللمنظومة
قائمةالجنسينبينوالفوارقمرضية تزال ما األوساط األخيراتضمن،األسبابولهذه.وبين الملكي لخطاب
أوصتمنمجموعة التي بإصالحالتوجيهات التعجيل .والتكوينالتربيةمنظومةبضرورة

يتسنو بىحتى منالوطنيالتربويللنظاموالخارجيةالداخليةالفعاليةتحليلالقيام البد كان العواملتقييم،
علىالرئيسية تؤثر المسجلة)تمدرسالسنوات(الدراسيةالمساراتالتي تحقيق)التعليمجودة(والنتائج وفرص
والشخصيالمهنيالمستوىعلىالتطلعات تمنحهاواالجتماعي طريقالتي والشواهدعن المتبعة الدراسات
عليهاالمحص التكوينءمال(ل ).الشغلسوقمتطلباتمعمة

سالتمدرمدة

متوسط الساكنةتمدرسالسنواتعددسجل فوقةنس15ةالبالغلدى طفيفافما سنةسنوات4,4بلغارتفاعا
فيتلكمنبكثيرأقلالمدةهذهظلتفقدذلك،ومع.الستيناتفيسنةمنأقلمقابل201091 بعضالمسجلة
وفي8,6ماليزيا،في9,5(الصاعدةالبلدان ).وتونستركيافي6,5األردن

لإلىاإلشارةوتجدر الكبير مالستثماراتاألثر علىالتعليمجالفي ازداد.النساءخاصةالساكنةالعمومي فقد
منفماسنة25البالغينللمغاربةبالنسبةالدراسةسنواتعددمتوسط إلى)للنساءسنة0,7(سنة1,24فوق

90,3e7mO,7FfnIE8D7 %86E'E%B/$%&IE8D7 %86E'E%B/$%oC8D9$%.
91B/19$%:,F,l]'096D$%'F,?.$%'6H$2013'''n=@G86\$%..b/l]S!H@j%XQf$!;p86D7''.k7!@,"f74%T/-D9$%'096DJ$
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للنساء3,8(سنوات4,4 تزا.2010و1980بينماالفترةخالل)سنوات لدىالدراسةمدةلوال تتسع
.النساء

التمدرسدالتمع

التحسن سنواتيعزى عدد في فيالمهمةالنتائجإلىالدراسةالملحوظ جميعالمسجلة على التمدرس معدالت
البلغاالبتدائي،للتعليمفبالنسبة.المستويات التمدرس و%99,6نوعيمعدل خاللاإلناثلدى%99,1إجماال

الدراسية المعدل.2013-2012السنة هذا سجل بلغتنسبكما القروي بالوسط مهمة %97,7و%97,9ة
خالل القروية للفتاة .2013-2012سنةبالنسبة

بلغو اإلعدادي، التعليم مستوى العلى التمدرس سنة%80,1و%85,1إجماالنوعيمعدل لإلناث بالنسبة
سنة%52,7و%60,3مقابل2012-2013 التوالي سنة.2001-2000على المعدل هذا بلغ -2012كما
القروي2013 بالوسط يناهز، مقابل%57,8و%66,3ما لإلناث التوالي%27,9و%37,5بالنسبة على
.2001-2000سنة

الثانوي، التعليم يخص السجلوفيما التمدرس ملحوظانوعيمعدل بينارتفاعا -2012و2001-2000ما
المجملمنتقال،2013 لإلناث%53,4إلى%32,2ومن%58,5إلى%37,2منفي .بالنسبة

الكميةهذهوتعزى برامجوتعزيزالتربويالعرضتوسيعأجلمنالمبذولةالجهودإلىاإليجابيةالحصيلة
الذي"تيسير"المباشرةالماديةالمساعدةبرنامجتعميمخاللمنوعائالتهمللتالميذاالجتماعيالدعموخدمات

ب المدرسي الهدر ظاهرة انخفاض في يقارب%57حواليساهم ما إدماج وإعادة المستهدفة المؤسسات داخل
المدرسة37% غادروا الذين التالميذ مجموع .من

92التعليمجودة

االختبار نتائج مقارنة حولأظهرت أن93للتالميذالعلميالتحصيلالدولي الدول من احتللمغربابعينة
أقل تركيامنمرتبة بعد باألساسهذهوتركز.وماليزياواألردنوتونسالمتوسط جودةعلىاالختبارات

فياإلنترنتإلىوالولوجالمدرسيالتسييروجودةوالعلومالرياضياتتدريسوجودةاالبتدائيالتعليم
البشريةتكوينومدىالمدارس يحصل.الموارد لم المثال، سبيل مستوى%74وعلى في المغاربة التالميذ من

المست على حتى ابتدائي كماالرابع الرياضيات، في المرجعية األربعة المستويات من األول يتمكنوى أحدلم
الرابع المستوى بلوغ التالميذ هؤالء .من

ملحوظال تحسن تسجيل من تمكن المغرب أن االبتدائيشك المستوى في تمدرس وبمعدالت التعليم لولوج
أن%100قاربت إال للتالميذالنتائج، عليهاالمالمغاربةالضعيفة عدةالدوليةاالختباراتفيحصل تثير

فشلتساؤالت الضروريةاكتسابحول األساسية .العملأوالدراسةخاللمنالتعلملمواصلةالمهارات

المدرسي األميةومحاربةالهدر

تمكن المدرسي، الهدر ومحاربة األولي التمدرس تعميم لدعم المبذولة الجهود إطار تلميذ،783.000في
سنتيخال الوطنية2013و2012ل والمبادرة تيسير برنامج عبر النقدية التحويالت من االستفادة مليون"من

تمكن".محفظة المدرسية3.933.749كما األدوات اقتناء من المبذولة،.تلميذ الجهود تورغم معدالتال زال
مرتفعة المدرسي االب،الهدر بالسلك المدرسي الهدر معدل بلغ سنةحيث نسبة2013-2012تدائي، ،1,9%،

و%9,3مقابل اإلعدادي الثانوي%8,7بالتعليم .بالسلك

للتخطيط،ذلك،معوموازاة السامية المندوبية فماسنوات10البالغةالساكنةلدى94األميةمعدلبلغوحسب
الظاهرة2004سنة%43مقابل2012سنة%36,7فوق هذه تركز مع وفي%)51,2(القرويبالوسط،

النساء الجزئي.)%47,6(صفوف التحسن ذلك األمية،إلىويعزى محو برامج من المستفيدين عدد زيادة
منذيوال .2012سنة)نساء%84(750.000إلى2006سنة)نساء%79(655.478انتقل

92B/19$%:C^% R/D69$%X9$!:$% +U!1D2012-2013.
93'0@%/07  !"# $%& '( )*+,( -./01 234567&3)TIMSS&PIRL International Study Center-./08/3 -.9:+/3 ;<= '( -/!:(0>7/?..
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مالء التكوينضعف الشغلمعمة سوق متطلبات

ا المستوى حسب البطالة بنية دراسة تقييمتمكن من ماللتعليمي .الشغلسوقاحتياجاتمعالتكوينمةءمدى
البنيةتكشفوهكذا، فيعنهذه أنالمهاراتطلبنقص نجد حيث حامليلدىالبطالةمعدلوالمعارف،

الذين أوتابعواالشهادات ثانوية مع)2012سنة%18,1(عليادراسات مقارنة مرتفع لمالذينأولئكجد
تع أي .) 1,9(ليميتلقوا

البطالة:34يانمب )%(2012سنةالتعليميالمستوىحسبمعدل

1,9%

11,2%

18,1%18,1%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

? .E9M G08#PR5RF3 ?.E97/3S !B5T/3 ?.E97/35.E9/3 25R348/3

 !"#$% &'#()$%

48U:/3:V.WX7E/ -.(5Y/3 -.#08,:/3

تقويم لنحو الوطنيفعال التربوي لنظام

بالمغرب التعليم قطاع لتطوير جبارة جهود بذل تم حيثلقد برامجه،ميزانياتلهخصصت، لتمويل ضخمة
ترق ال المسجلة النتائج للقطاعإىلكن المخصصة الموارد مستوى قطاع.لى فإن المغربفيالتعليمولذلك،

التحديات من العديد بتجاوز الداخليبضعفأساساترتبطالتيمطالب التربوياألداء معدل(للنظام ارتفاع
التكرار ومعدل المدرسي الخارجي)الهدر الشغل(أو لسوق الولوج االتجاه،و).صعوبة هذا الخطفي ابجاء

ليوم جديدتطرقلي2013غشت20الملكي إلىمن داعيا الكبرى، الوطنية التحديات وقفةإجراءإلى
الوضعالذات،معموضوعية .والتكوينالتربيةلقطاعالراهنلتقييم

و والتكوين،إنجازيرةتولتسريع التربية نظام مخططأعدتإصالح للفترةاالحكومة االستراتيجية للتنمية
والمؤسسات2013-2016 التعليم وجودة المدرسي بالعرض تتعلق أساسية مجاالت خمس على يرتكز

البشرية الموارد وكذا والحكامة التربية.التعليمية نظام تأهيل إعادة هو المخطط هذا من المنشود الهدف ويظل
مهارا وتعزيز المتعلمين تفاعلية على ترتكز جديدة مقاربة اعتماد خالل من ومنحوالتعليم الخاصة همتهم

وابتكاراتهم إبداعاتهم إلبراز .الفرص

الخطا أشار القطاعبوقد منها يعاني التي والمشاكل الصعوبات إلى األخير عنالملكي الناجمة تلك خاصة
بعض والاعتماد متطلباتالتيتعليميةالمناهجالبرامج مع تتالءم الشغلوحاجياتال .سوق

ال اعتبار يمكن الطريقولإلشارة، لتمهيد انطالق كنقطة للتعليم األعلى المجلس بتفعيل القاضي الملكي قرار
كيفية عن لإلجابة البعيد المدى على المغرب به التزم الذي المجتمعي المشروع حول وبناء واسع وطني لنقاش

نظام .التعليميهإصالح

القطاعجديدةإستراتيجيةإعداد:المهنيالتكوين.3.2.4 لتنمية

المقاوالت،ي وتنافسية أداء لتحسين الالزمة والمهارات المعرفة الكتساب رئيسيا رهانا المهني التكوين شكل
وومواكبا االقتصادي للنمو مهما مصدرا تشكل الشغلتوفيرلقطاعات لتعزيز،فرص الساكنة متطلبات ويلبي
وااندماجه العملية الحياة والمهنيلفي االجتماعي رقيها .ضمان
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القطاعيةعرض االستراتيجيات لمواكبة المهني للتكوين متنوع

األخيرة العشرية خالل المهني التكوين قطاع دينامية ذلكتعززت على يدل بلغكما الذي المتدربين عدد تطور
سنة.2013-2012سنةبرسممتدرب310.000 ستعرف المهني، التكوين نظام دعم 2013وبخصوص

با29إحداث جديدة يبنهامؤسسة من العمومي، وإنعاشاتمؤسس10لقطاع المهني التكوين لمكتب تابعة
إلى باإلضافة إلى15الشغل تصل إيوائية بطاقة جديدة منها3.000داخلية التابعة9سرير المؤسسات داخل

و الشغل وإنعاش المهني التكوين المهني6لمكتب بالتدرج التكوين مراكز ا.داخل البنيات هذه ألساسيةوتغطي
الوطني،اعدةوالالقطاعاتميعج لإلقالعالوطنيبالميثاقالمرتبطةللقطاعاتاألولويةإعطاءمعباالقتصاد

بالتكوينخاللمنالصناعي خاصة معاهد وصناعةمهنفيإحداث الغذائيةوالصناعاتالطائراتالسيارات
وترحيل إوالنسيجالخدماتواإللكترونيات باإلضافة المتجددةوالجلد، الطاقات مهن في للتكوين معاهد لى

الطاقية .والنجاعة

هذهوبالرغم نظاماإلنجازات،من الوطنيالتكوينيظل عدةالمهني مستوىعلىخاصةتحدياتيواجه
استراتيجيةبإعدادالحكومةالتزمتالصدد،هذاوفي.والتمويلالحكامةوكذاوالتسييروالتنظيمالتخطيط
.2020أفقفينميةللتمندمجة

ل جديدة المهنيقطاعإستراتيجية التكوين

االستراتيجية المهنيتهدف التكوين لتنمية إرساءالجديدة لإلى قادرمندمجومرنلتكويننظام تلبيةعلى،
للتعاقدواالجتماعيةاالقتصاديةالتنميةاحتياجات أرضية على ومتوفر مجالمعللبالد في المتدخلين مختلف

البشريتكو العنصر وتأهيل والخاص،والفاعل(ين العمومي التكوين في وهيئاتون المهنية والجمعيات الغرف
المدني آليات)المجتمع وضع إلى باإلضافة بإعادةوأدوات، المهنينظامهيكلةتسمح .التكوين

ال المهنيلالستراتيجيةكبرىالمحاوروتتجلى التكوين لتنمية والتكوينامنظحكامةفيالجديدة التنسيقالمهني
القيادة العمليةاالستراتيجيةبين للنظاموالجوانبوالقيادة والبيداغوجية والمؤسساتية وتسييروالتنظيمية تنظيم

الوطني المستوى على المهني التكوين أنماط .والجهويمختلف

الصحة.3.4 رفعهاتحديات:قطاع وجب مهمة
الصحية المؤشرات أهم بالوفياتتإجماالعرفت المتعلقة تلك خصوصا إيجابيا، تظلغير،طورا التحديات أن

ي فيما خاصة ومهمة الصحية البشرية الموارد بتوفر والشبهتعلق العالجاتبصحية إلى المعزولة الساكنة ولوج
.الصحية

العالجاتاستمرار.1.3.4 عرض تحسين

إلى الطبي التأطير نسبة سنة1.630وصلت طبيب لكل مع2011شخص مقارنة ملموسا ارتفاعا مسجلة
في،2001سنة استقرت طبيب2.252حيث لكل شبهكما.شخص التأطير محدوداالعرف تطورا ،طبي

نسبة وصلت مقابل1.109إلىالتأطيرحيث ممرض لكل يتجاوز،2001سنة1.105شخص ال بارتفاع أي
الفترة 0,4 هذه .خالل

أن المرتقب الحاجةومن كبيإلىتزداد عدد وصول مع الصحية البشرية الممرضينالموارد من واألطباءر
التقاعد و.لسن الظاهرة هذه المقبلةتوستعرف السنوات غضون في متسارعة )2013سنة1.200(يرة

إلى الخارجباإلضافة إلى المغاربة األطباء اإلشارة.95هجرة البشريةإلىوتجدر الموارد من الحاجيات أن
فيتتحدد وممرضة9.000ووطبيبةطبيب6.000حاليا وويؤثر.ممرض الطبية الكثافة على سلبا شبهذلك

إلىال التوالي على تصل التي سنة1.000لكل0,97و0,62طبية ا.2012شخص هذه بعيدةألرقاموتبقى
للصحةالدوليةالمعاييرعن العالمية المنظمة طرف من إذالمحددة الحر، العتبة إلىتصل الطبية للكثافة جة
لكل2,5 بالمغرب1.000معالج تتجاوز ال أنها حين في .2012سنة1,59شخص

استمر الصحية، التحتية البنيات يخص إلىوفيما ليصل التطور في األولية الصحية العالجات 2.689عرض
سنة أساسية صحية بينها2011مؤسسة ب1.938من يقدر بارتفاع القروي، سنوي 1,4نحوبالعالم كمعدل

95VR0F3 Z<N/30 5.>@<QJ ->W,:# ?[\3<KB ]9^ -@15U7_C3 -.:,7/30 G0597/3 -:K,( $01 I/J '@<`5[:/3 -#45a:/3 b56=F3 18c DE#.
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بين ما أدى2011و2001للفترة مما أساسية، صحية مؤسسة لكل األشخاص عدد في مطرد انخفاض إلى
بلغو .2011سنة11.970الذي

من االستشفائية المؤسسات عدد انتقل أخرى، ناحية تسع2011سنة141إلى2001سنةمؤسسة120ومن
األسرة.سرير21.734ل عدد إلىويصل أخ29.707اإلجمالي إذا األسرةذسرير عدد االعتبار بعين نا

الخاصة بالمصحات ببأي)سرير7.973(المتوفرة يقدر سنوي ارتفاع سنة 1,5معدل .2001منذ

فإنالمجالهذافيالمبذولةالكبيرةالجهودرغمو منكيلومترات10بعدعلىتتواجدةنكاالسمن 20،
يطرح،صحيمرفقأقرب الذي الصحيةالشيء للخدمات الولوج .المعزولةأوالنائيةالمناطقفيإشكالية
تمالنائيةالمناطقفيخصوصاالقروي،العالمهاواجهيالتيالصعوباتولرفع التغطيةتطويرنحوالتوجه،

للرعايةدورياتوفيرخاللمنالصحيةالتغطيةتحسينإلىتهدفالتيالمتنقلةالصحية تستهدفت الصحية
.النائيةالمناطقفيةالمحليةكنالسا

الوالدة.2.3.4 عند الحياة وأمد الوفيات مؤشرات في مهم تحسن

الوالدةأدى عند الحياة أمد في مستمر ارتفاع إلى األمراض من الوقاية برامج وتكثيف العيش ظروف تحسين
من انتقل بار،2011سنة74,9إلى2001سنة70الذي يقاربأي العشريةخاللسنوات5نحوتفاع

واألطفالوقد.األخيرة األمهات وفيات خصوصا الوفيات مستوى على إيجابي بشكل الجهود هذه .انعكست

مهما انخفاضا األمهات وفيات نسبة سجلت األخيرةوهكذا، الخمس السنوات إلىفي لكلحالة112لتصل
حية100.000 الفترةوالدة ب2010-2009خالل يقدر بتراجع أي بينمقارنة 7,50نحو، ما بالفترة

اإلقامة2004و2003 وسط حسب مهمة فوارق تسجيل الوسط100.000لكلحالة73:مع في حية والدة
مقابل القروي100.000لكلحالة148الحضري الوسط في حية .والدة

ساهمت وتحوقد العمومية المستشفيات في الوالدة مجانية الحملمأسسة تتبع مؤشرات بالعالجاتسين والتكفل
نسبة ارتفعت حيث النتيجة، هذه تحقيق في كبير بشكل الوضع أثناء مناالستعجالية الحوامل النساء استفادة

الوضع قبل الصحية الصعيد 77,1إلىالرعاية ال2011سنةالوطنيعلى السكانبحثحسب حول الوطني
األسرة قدربارتفا2011لسنةوصحة سنةنقطة9,3هع مع الحضري 2004:91,6مقارنة الوسط في

القروي 62,7مقابل الوسط في إلى.فقط الوالدة بعد العالجات من االستفادة نسبة سنة 22وتصل
2011.

إلى لتصل مهما انخفاضا سجلت فقد األطفال، وفيات مؤشرات يخص فيما والدة1.000لكلحالة28,8أما
بالنسبة السنةحية دون بينلألطفال ما الفترة بين40(2011و2007خالل ما الفترة في 2003حالة

الخامسة1.000لكلحالة30,5وإلى)2004و سن دون لألطفال بالنسبة حية الفترة47(والدة خالل حالة
ا،)2004و2003 مع قورن ما إذا مرتفعا يظل األطفال وفيات معدل أن التيإلغير دولنجازات حققتها
.أخرى

األساسية.3.3.4 الصحية التغطية توسيع

المرض عن اإلجباري التأمين نظام غشت،مكن في التنفيذ حيز دخوله يقارب2005منذ ما تغطية من ،11
يعادل ما أي ومتقاعد، أجير الساكنة 34مليون توسيع.من في التحديات أهم منقاعدةوتتجسد االستفادة

اإلجب يشكلونالتأمين الذين والطلبة الحرة المهن أصحاب لتشمل المرض عن الساكنة 38اري من
.المستهدفة

في الفعلي تعميمه مسلسل انطلق الذي للمعوزين الطبية المساعدة نظام يخص بلغ،2012مارس13وفيما
المستفيدين األخيرة،عدد اإلحصائيات حسب لحامستفيدمليون5,47، الملفوصلأوبطاقةملون .إيداع

إلى الطبية المساعدة نظام من المستفيدين نسبة تصل المست 67وهكذا، الساكنة بنحوةحقمن 8,4والمقدرة
مستفيد .مليون

اإلشارة أنوتجدر الصحةإلى وبعدوزارة معايير، نجاعة لتقييم دراسة أطلقت التعميم، مسلسل بداية من عام
المساع نظام من لالستفادة الطبيةاألهلية معايير.دة في النظر إعادة ضرورة إلى الدراسة هذه نتائج وخلصت
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حددها التي رقمالاألهلية من،2008شتنبرل08-837و836والقرارات177-08-2مرسوم تحديدها ليتم
المرض خطر كلفة حسب تحديدها يتم التي الفقر وعتبات المتاح الدخل معيار .خالل

توسيعأخيراو مكن الطبيةقاعدة، المساعدة نظام ومن المرض عن اإلجباري التأمين من المستفيدين األشخاص
إلى لتصل األساسية الصحية التغطية من المستفيدة الساكنة نسبة رفع . 54من

الصحة.4.3.4 لألسر:تمويل المباشر األداء هيمنة

للصحة، الوطنية الحسابات الصححسب على اإلجمالية النفقات قيمة سنة47,8ةبلغت درهم 2010مليار
سنة30,6مقابل درهم سنة18,9و2006مليار درهم ب2001مليار يقدر بارتفاع خالل 153نحوأي

األخيرة .العشرية

على اإلجمالية النفقات نسبة إلىالصحةووصلت الخام الداخلي الناتج ارتفاعاةمسجل2010سنة 6,2من
سنة1,2نحوب مع مقارنة للفرد.2001نقطة الصحية النفقات يخص السنةوفيما إلىفي وصلت فقد ،1.498

سنة سنة662مقابل2010درهم فقط .2001درهم

اإلشارة بالمغربإلىوتجدر الصحة تمويل على يهيمن لألسر المباشر األداء يمثل،أن نفقات 54حيث من
يعادل ما أي سنويدرهم802الصحة، األدويةهتوجو.للفردكمتوسط شراء نحو أساسا النفقات هذه

يشكل مما األخرى الطبية لألسر 50والمنتجات المباشر األداء ال.من العمومية، النفقات لمجموع وبالنسبة
الصحة قطاع سنوييعبئ العمومية 7,6سوىكمتوسط النفقات .من

بالمغرب الصحة قطاع إصالح نحو

تم الذي الحالي الصحي النظام المجاالتحداثهإمكن من العديد في مهم تقدم تحقيق من االستقالل أنه.غداة إال
للقطاع والمستقبلية الحالية التحديات مواجهة على قادرا يعد إصالحوهولم إجراء ضرورة يحتم جوهريما

مواجهة من يمكن الصحي االعت،الحاليةالالتاالختللنظام بعين األخذ حمع الساكنة انتظارات الصحةبار .ول
دستور عزز لإلصالح2011وقد اإلرادة ترجمة،هذه وشكل أساسي كحق للصحة الولوج حق كرس حيث

القطاع تحديث لضرورة .سياسية

المنطلقو هذا اإلصالحس،من األعلىالمرتقبيرتكز الكتاب حسب أساسية محاور للصحةثالث .بيض
في المحاور هذه اوتتمثل المحددات على للصحةاالشتغال الشاملةوالدفعالجتماعية التغطية تدبيرونحو
برمتها الصحية نظامي(المنظومة وغير نظامي وعام، خاص هناك).قطاع الصحة، قطاع حكامة يخص وفيما

تفعيلهاأوراشثالث يجب فيأساسية وتتمثل للصحة، البشرية العاموالموارد القطاع بين التكاملي التعاقد
الن وإصالح اإلعالميوالخاص .ظام

المطروحةتهمكما البشريةاإلشكاالت الموارد مجال يناهزفي لما للتقاعد المقبلة واإلحالة المناصب تحديد
الصحة7.000 وزارة من مهن،مهني انتشار إعادة شروط إلى والهجرةيباإلضافة الصحة التدابيرو.ي بين من

البشرية، الموارد مجال في بالذكرالمتخذة عبرتكنخص التحول طور في مجتمع حاجيات مع الكفاءات ييف
منذب والتخفيف المهنة وأخالقيات والخدمة الجودة ثقافة وتطوير والتكوين التعليم مجال في كبيرة جهود ل

على يطغى الذي والالتشنج المهنيين بين أن.مستفيدينالعالقة العامكما القطاعين بين التكاملي التعاقد إعمال
ي نمطوالخاص من االنتقال األعلىستوجب من فيه والتفاوضشكلإلىمتحكم التوجيه على .يعتمد

مستوى ذكيوعلى معلوماتي نظام يمروضع فإنه واسعة، شريحة على الصحية المعلومات نظام فتح عبر
للتدبي استراتيجي هو ما على والتركيز شبكية هندسة إلى واالنتقال المدني والمجتمع .ركالمستعملين

اإلشارة أنوتجدر الصحةإلى قطاع إصالح للصحةقدمحاور الثانية الوطنية المناظرة خالل تقديمها تم
من.بمراكش2013يوليوز3إلى1منالمنعقدة الصحة مجال في الفاعلين مختلف المناظرة هذه جمعت وقد

حول الوطني الميثاق مشروع وصياغة الصحة قطاع إلصالح توصيات وضع القضايا.الصحةأجل أهم ومن
المناظرة لها تطرقت الصحةهناك،التي مهنيي في الحاد والنقص الصحية المنظومة وتمويل الصحة في الحق
الصحية المنظومة .وحكامة
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لأللفيةاإلنمائيةاألهدافتحقيقفيكبيرتقدم.4.4
المحددةاألهدافتحقيقفيكبيراتقدماالمغربحقق،2000سنةلأللفيةاإلنمائيةاألهدافعمليةإطالقمنذ

لسنةلأللفيةاإلنمائيةاألهدافحولوطنيالللتقريراألوليةالنتائجخاللمنيتضح،إجماال.2015لسنة
مهمةتسجيل2012 تحقيقنتائج مستوى فياألهدافجميععلى تفاوت ويرجع.هدفكلإنجازوتيرةمع

ا هذه تحقيق في السيإلالفضل إلى إلىتاسانجازات تهدف التي .االجتماعيدماجالواالفقرمحاربةالعمومية
أن واستمرارإال المسجلةسبتالمكتعزيزلكبيراتحديايشكلهشاشةالالتفاوتات .ات

هشاشةوالالفقرمعدالتفيكبيرضاخفان.1.4.4

األخيرة العشرية خالل المغرب الفقرإحقق تقليص مجال في مهمة التحسنخاللمنذلكتضحيكما،نجازات
للتنميةعلىالمسجلاألداءهافيبماالمؤشرات،منالعديدفيالحاصل األلفية أهداف تحقيق الهدف(مستوى

1(.

بين ما البعيد، المدى على الفقر تحليل العقد2011و1985ويظهر خالل كبيرة وبوتيرة ملحوظا تراجعا ،
ال،األخير العتبات حسب الفقر سجل منحيث منتقال ملموسا انخفاضا الفترة هذه خالل سنة%21وطنية
.2011سنة%2,6إلى1985

المطلق:35مبيان الفقر معدالت والهشاشةوتطور النسبي

1985200120072011

dEW:/3 <>e/3 12,56,73,92,5

P6Y,/3 <>e/3 21,015,38,96,2

-f5N[/3 24,122,817,513,3
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48U:/3:V.WX7E/ -.(5Y/3 -.#08,:/3

والحدة(أشكالهجميعفيزليتنامنحىبللفقرالعامتطوراليتميزو والعمق المستوياتجميععلىو)التأثير
سجل).والوطنيلقروياوالحضري( القروي، المستوى منمعدلفعلى منتقال سريعا انخفاضا %26,8الفقر

الفترة%10إلى نفس الهشاشةوبالمقابل،و.خالل معدل تراجع من 1985بين%81,2نحوب96بالرغم
القروية2011و المناطق في مرتفعا يزال ال أنه إال الوسط%9,4مقابل18,7%:، بلغكما.الحضريفي

حواليعدد إلىيليونمالفقراء باإلضافة هشاشة3,4شخص وضعية في شخص .مليون

والتفاوتات.2.4.4 الفوارق استمرار

بمعطياتللوفقا التفاوتاتلحسابعملةالمستاالستهالكنفقاتالمتعلقة اتنفقفيحصةالظلت،مستوى
انتقلتو.2007و1998بين%)2,6(مستقرةافقراألكثرالسكانمن%10لاالستهالك حصةالبالمقابل،

غن%10لاالستهالكاتنفقفي الفترة33,1%إلى%31,0منىاألكثر نفس %10حصةنأأي.خالل
غن لو.فقرااألكثر%10حصةمنأكثرمرة12,7يهىاألكثر للتخطيط السامية المندوبية تعريفات حسب

االجتماعية" ف"الطبقات االستهالك، نفقات تزايد معدالت للطبقات%2,6بلغتإن %2,2و"المتواضعة"بالنسبة
للطبقات للطبقات%3,8و"المتوسطة"بالنسبة نفسكما".الميسورة"بالنسبة تسجيل تفاوتاتمعالنتائجتم

اإلقامةالحضريةالمناطقفيةضحاو وسط .حسب

،2007-2006ألسرالمعيشةالوطنيالمسحنتائجتكشف،رللفقيجالالمالتوزيعوحسبذلك،علىعالوةو
-دكالة،تافياللت-مكناسحسين،-بني-شراردة-الغربدرعة،-ماسة-سوس(16بينمنجهاتخمسةأن

96g/hi j6UM GH k:7":/3 '( P7/30 )<.>e/3 <.a/3 -,i5Y/3 $89(.c '.# -N[/3 -,i5Y/3 '( 1<Q ki 25>eB l48,M mP/08/3 g,6/3 nYOP6Y,/3 <>e/3 -67
o 5[e9^01,5)<(.
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التوزيعموعن.المغربفقراءمن%60منأكثروحدها،تضم)الحوز-تانسيفت-ومراكشعبدة قياس
مؤ بواسطة االستهالك لنفقات فقد"جيني"شراالجتماعي بينارااستقرسجل، يبقى2007و1998ما لكن ،

مرتفع مستوى في ذلك .مع

"جيني"رمؤشتطور:2جدول
1998-992000-012006-07

0,3780,3910,411حضري

0,3160,3190,331قروي

0,3950,4060,407المجموع

اتنفقفيممثلة)القيمة(نقديةالالمقاربةفيفقطالمغربفيالتفاوتاتجسدتتالذلك،علىوعالوة
ناالستهالك بل خاللكمالألسرةاليوميةالحياةمجاالتجميعفيهاجد، من ذلك بعضتحليليتضح
اوفقااالجتماعيةالمؤشرات مستويات .إلنفاقلمختلف

ي أنمحومجالفيةاالستقصائيالدراساتمختلفنتائجتحليلظهركما األميةمعدلاألمية %20ـلمحو
فقرااألسرمن يمثلاألكثر القروي الوسط السكان%20المعدلمنفقطالثلثفي فيىغناألكثرمن

.الحضريةالمناطق

الصحيةو الخدمات إلى الولوج من،بخصوص مجموعة إلى الخدمات لهذه الفقيرة الساكنة ولوج ضعف يرجع
م اجتماعيةالعوامل صحية تغطية غياب حيثنها معموازاةو.ةمقلقجدتغطيةالمعدالتبيناتالتباينتبقى،

األسر%20من%5منأقلفإن،كذل علىافقراألكثرمن اجتماعيةتغطيةتتوفر منأكثرمقابلصحية
األسر%20من50% الطبيةالمساعدةمنظاتعميمعمليةأنإلىاإلشارةتجدرذلك،ومع.غنىاألكثرمن

محالةسيؤدي .المعدالتهذهتحسينإلىال

الثانية.3.4.4 البشريةالمرحلة للتنمية الوطنية المبادرة المكتسبات:من تعزيز
االختالالت وتصحيح

سنة انطالقها منذ البشرية، للتنمية الوطنية المبادرة المشاريع2005ساهمت من قوية دينامية خلق في ،
منواإلنجاز أكثر تسجيل في تجلت وإنجاز7ات مستفيد متعددة29.000مليون مجاالت في مشروع

الفترة2.600و خالل للتنمية ناهز.2012-2005نشاط ماليا غالفا المشاريع هذه إنجاز مليار18,9وتطلب
البشرية للتنمية الوطنية المبادرة مساهمة فيها بلغت درهم11,32درهم، .مليار

مناوانطالق ثانية لمرحلة االنطالقة أعطيت النتائج، هذه البشريةمن للتنمية الوطنية غايةالمبادرة إلى تمتد
مالي2015 درهم17قدرهبغالف المرحلةستوفرو.97مليار وواعدةهذه جديدة حيثآفاقا من سواء

والمضمون والشكل الترالمحتوى بالتأهيل يعنى خامس برنامج إحداث ذلك، في بما تحسين، إلى باإلضافة ابي،
السابقة األربعة .البرامج

وتفعيل المكتسبات ترسيخ على تركز توجيهية مبادئ على المرحلة هذه الثروات،إوتعتمد وخلق المشاريع نجاز
عيش جودة وتحسين المستقرة الشغل ولفرص للدخل المدرة الصغرى المشاريع على الجهود تركيز خالل من

يليوتتلخص.المستفيدين كما الثانية للمرحلة وضعت التي البرامج :أهداف

الخدمات! إلى والولوج السكان عيش ظروف تحسين إلى القروي بالوسط الفقر محاربة برنامج يهدف
المحلية والحكامة المستدامة المحلية التنمية وتعزيز األساسية عمل.االجتماعية مجال توسيع وسيتم

ليشمل قروي702البرنامج بهاجماعة الفقر معدل يفوق ناهز%14ة مالي بغالف درهم3,1، .مليار

97 !"# $%&'()*+, -./0). -# 1.2 -3'243+.2 -+5 6#9,47589 8 3)#-3):+.2 ; < +=.2/>5,6; 6?@+.2/ -A82BC.2 ; < DE.2/ 7589 8 3)#
-FA$G.2 -3#C+1.2>1H./0.2 I/ 1J.2/ 7589 8 3)#>17589 8 3)#.
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التجهيزات  إلى الولوج تحسين إلى الحضري بالوسط االجتماعي اإلقصاء محاربة برنامج يهدف كما
العمومية القرب خدمات إلى الولوج وتعزيز األساسية والصحة(الحضرية إلنجازه).التعليم ورصدت

بقيمة مالية منه3‚4اعتمادات وسيستفيد درهم، والمراكز532مليار للمدن تابعا مهمشا حضريا حيا
بالبطالة خاصة بصفة المتعلقة المعايير من مجموعة أساس على اختيارها تم البنيةوالحضرية انعدام

واألمية ...التحتية

بقيمة  مالي غالف له خصص الذي الهشاشة، محاربة برنامج تحسي1‚4ويروم درهم، ظروفمليار ن
صعبة ظروف في الساكنة ومساعدة الهشاشة وضعية في األشخاص قاعدة.عيش توسيع تم كما

بداء المصابين لتشمل مواردفقداناالستهداف بدون المدمنين والمرضى المكتسبة .المناعة

بلغت  مالية اعتمادات له خصصت الذي األفقي البرنامج الترا2‚8أما للجماعات فيسمح درهم، بيةمليار
إجراء خالل من المستهدفة، المشاريع"غير الوطنية"طلب المبادرة خلقتها التي الدينامية في باالنخراط ،

الفاعلين ومواكبة الجمعوي النسيج قدرات وتعزيز للدخل المدرة األنشطة تشجيع عبر البشرية، للتنمية
الك وتطوير التكوين أنشطة دعم خالل من البشرية بالتنمية .فاءاتالمكلفين

بقيمة  مالي غالف له رصد والذي الترابي بالتأهيل الخاص الخامس للبرنامج درهم،5وبالنسبة ماليير
ب القاطنين من شخص مليون حوالي منه ل3.300فيستفيد تابعين البرنامج.إقليما22دوار هذا ويروم

و العزلة من تعاني التي أو الجبلية المناطق بعض سكان عيش ظروف مجالتحسين في الفوارق تقليص
القرب وخدمات والتجهيزات األساسية البنيات إلى وماء(الولوج وكهربة وتعليم وصحة قروية مسالك

...).للشربصالح

والتضامني.4.4.4 االجتماعي لالقتصاد مندمجة وطنية إستراتيجية نحو

التن سياسات ضمن أساسيا مكونا والتضامني االجتماعي االقتصاد إلىيشكل يهدف إذ بالمغرب، المستدامة مية
الس فئات مختلف إدماج عبر ومحلية جهوية دينامية .النشيطةةناكخلق

األخير العقد خالل ملحوظا تطورا بالمغرب والتضامني االجتماعي االقتصاد نسيج عرف في.وقد ساهم فقد
منتوفير حوالي500.000أكثر ويشمل شغل، تؤطر11.000منصب منتعاونية 420.000أكثر

من وأكثر التعاون تنمية مكتب إحصائيات حسب أنجزتها45.000منخرط، التي الدراسة وفق نشيطة، جمعية
سنة للتخطيط السامية من.2007المندوبية أكثر يضم موظفي50كما تعاضديات عليها تهيمن تعاضدية

العام هذه.القطاع مجاالتوتشتغل عدة في التقليديةوحةالفال(البنيات البحريوالصناعة السكنوالصيد
األميةو الصحيةومحاربة األشخاصوالتأمينوالتغطية المقاوالت،وخدمات التراب...)خدمات جل وتغطي

النائية المناطق ذلك في بما .الوطني

بالمغرب:36مبيان التعاونيات عدد تطور
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الج النسيج سجل للمرأةكما به بأس ال حضورا من(معوي وحوالي1.500أكثر نسائية 30.000تعاونية
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يرق ال للقطاع االقتصادي األداء فإن الكمي، التطور من المتاحةىوبالرغم والفرص التطلعات مستوى إلى
داخل عوامل عدة الماكرواقتصادية،بسبب المجاميع في القطاع هذا حصة تعزيز يتعين حيث وخارجية، ية

المشتغلة النشيطة الخام)%3(كالساكنة الداخلي ).%1,6(والناتج

تتجلى الضعف نقاط من مجموعة من والتضامني االجتماعي االقتصاد وحدات تعاني الداخلي، المستوى فعلى
الم الموارد انتظام وعدم ضعف يجعلهافي مما التقليدي، التمويل لنظام الولوج وصعوبة الوحدات لهذه الية

في قدرتها على سلبا يؤثر ما وهو ونوعا، كما البشرية، الموارد محدودية إلى باإلضافة العمومي، الدعم رهينة
وغيرها والتسويق المشاريع وتدبير وبلورة والتخطيط والمالي اإلداري .التدبير

ذلك،و إلى عدةإضافة القطاع وعدماختالالتيواجه بينهم فيما التنسيق وغياب المتدخلين تعدد منها خارجية،
لحاجيات التمويل أنظمة مالءمة وعدم الحالي واالجتماعي االقتصادي للواقع القانوني اإلطار مالءمة

القطاع .الخ...وخصوصيات

والت االجتماعي االقتصاد وتنمية بإنعاش الحكومة التزمت خلقكما خالل من للقرب اقتصادا باعتباره ضامني
المحلي المستوى على للدخل المدرة األنشطة العامة.وتطوير الشؤون وزارة وضعت اإلطار، هذا وفي

مبادرات لتطوير وطنية استراتيجية المعنيين والفاعلين الوزارية القطاعات مختلف مع بتعاون والحكامة
وال والتضامني االجتماعي أفقاالقتصاد في المجال هذا في المتدخلين لمختلف طريق خارطة تشكل .2020تي

إحداث إلى االستراتيجية هذه إضافية10.000وتهدف التعاونيات(تعاونية في المنخرطة الساكنة ستنتقل أي
إحداث).2020سنة%7,5إلى2010سنة%3من تروم مباشر125.000كما جديد شغل سينتقل(منصب

ال منالتشغيل األجراء وعدد مساهمة)2020سنة175.000إلى2010سنة50.000ذاتي مضاعفة وكذا
أفق في الخام الداخلي الناتج في ).2020سنة%3,9إلى2010سنة%1,6من(2020القطاع

دعامتين على االستراتيجية هذه بو.وترتكز المهام وتكامل الفاعلين قدرات دعم في األولى الدعامة .ينهمتتجلى
والمالية البشرية الموارد مجال في التعاونيات قدرات تقوية في تتمثل استراتيجية محاور أربعة وتشمل

التنموية،وواللوجيستيكية، المشاريع ومواكبة تأطير على قادرة لجعلها الجمعيات بروزوتأهيل ومواكبة تشجيع
وأخيرا التعاونيات أعضاء لفائدة الصحية التغطية االجتماعيتعاضديات االقتصاد قطاع تنظيم ودعم تشجيع

استراتيجية.والتضامني محاور أربعة أيضا وتضم للقطاع العام والمناخ الحكامة بتحسين الثانية الدعامة وتتعلق
ومالءمة وتنسيق فعال مؤسساتي إطار وتوفير للقطاع المؤطرة القانونية الترسانة وتحسين بتعزيز تتعلق

ا العمومية وأدواتالبرامج االستراتيجية واليقظة العلمي البحث تطوير وأخيرا، االجتماعي لالقتصاد لموجهة
والتقييم .التتبع

إلصالح.5.4 الملحة التقاعدالحاجة ألنظمة شامل
سنة التقاعد أنظمة في المساهمة اإلجمالية الساكنة يقارب2012بلغت مقابل3,8ما عامل مليون1,1مليون

إجم بمبلغ يقاربمستفيد، للمساهمات يناهز36الي للمعاشات إجمالي مبلغ مقابل درهم درهم32مليار مليار
االحتياطيات219و من درهم للتقاعد.مليار متباينة أنظمة وجود في مستقبال الكبيرة اإلشكالية مع98وتتجلى

مستوى على خاصة القصير، المدى على مريحة غير ووضعية مهم مالي وعجز ضعيفة المعاشاتتغطية نظام
للتقاعد المغربي للصندوق .المدنية

التقاعد لصناديق والمالية الديموغرافية التوازنات في ضعف عن التقاعد حول االكتوارية الدراسة أبانت وقد
الخام الداخلي الناتج يفوق والذي الصناديق هذه اللتزامات الكبير المستوى وعن تصل.العمومية حيث

ا الصندوق يناهزالتزامات ما لوحده للتقاعد درهم605لمغربي السابق(مليار والدين328:الدين درهم مليار
درهم277:يالمستقبل للتقاعد).مليار المغربي الصندوق سيعرف عليه، هو ما على الوضع بقاء حالة ففي

سنة له مالي عجز سنة2014أول احتياطاته .2021ونفاذ

دورا الديموغرافي العامل الوضعيةمهماويلعب هذه المعاشات.في نظام في المتقاعدين عدد ارتفع حيث
إلى سنة267.146المدنية بنسبة2012شخص متوسط سنوي بتزايد حدود7%، في النشيطين عدد مقابل
بنسبة668.415 متوسط سنوي بنمو من.فقط%2,2شخص، الديموغرافي القاسم تدهور 10وبذلك،
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سنة متقاعد لكل سنة3إلى1986نشيطين متقاعد لكل طرق.2012ناشطين إلى العجز هذا أيضا ويعزى
المضمونة المعاشات رواتب انخراطيعدحيث،حساب واحد درهم مقابل خدمة درهمين بدفع مما.الصندوق

أفق في للتمويل متراكمة حاجيات إلى حدود2062أدى الخام%2,5في الداخلي الناتج السياق،.من هذا وفي
قطبين وضع اإلصالح وخاص(يتوخى العمومي)عمومي القطب في مقياسي إصالح إلى يروم كما ،.

إلصالح عاما إطارا باعتباره القطبين نظام على حاليا التقاعد أنظمة إلصالح الوطنية اللجنة صادقت وقد
المشتغلين لكل وحيد نظام إدراج قبل األولى المرحلة في بإ.القطاع قامت أنها لنظامكما المقاييس إصالح دراج

الطابع قرار وإرجاء االجتماعيين والشركاء الحكومة بين االجتماعي الحوار إطار في المدنية المعاشات
التقنية اللجنة داخل النقاش من لمزيد الخاص التكميلي للنظام .اإلجباري

تع حول العمومي، القطب مستوى على حاليا، التقنية اللجنة أشغال للقطبوتتمحور التقنية المقاييس ريف
االنتقالية للمرحلة طريق خارطة وتحضير والمؤسساتي القانوني لإلطار األولية الصيغة تروم.وإعداد كما

االنتقالية المرحلة خالل التكميلي للنظام االختياري الطابع حول اإلجماع الخاص، للقطب بالنسبة األشغال
ا للصندوق القانونية الترسانة التغطيةوتعزيز وتوسيع االحتياطات مبالغ وتدبير االجتماعي للضمان لوطني

للنظام المالية التوازنات ودعم األجراء غير المشتغلين .لتشمل

5. !"#$%&'()*$&+,:-.-/01+2345$&'672&'89!:2;<=.=>?&@=A4

إصالح.1.5 وتسريع األعمال مناخ ةلالعداتعزيز
كعام االستثمار بأهمية منها العديدوعيا العمومية السلطات اتخذت ومستقر، دائم اقتصادي نمو لضمان محدد ل
ا السنوات خالل االصالحات بالمغربألمن األعمال مناخ تحسين بهدف .خيرة

األعمال.1.1.5 مناخ تحسين

للفترة عمل استراتيجية الخاص القطاع مع بشراكة العمومية، السلطات إلى2013-2012اعتمدت تهدف
األعمالتحسين األعمال،مناخ لمناخ الوطنية اللجنة إطار في عدة.99وذلك على االستراتيجية هذه وترتكز
.محاور

األعمال* عالم وشفافية حكامة تحسين المساطرمحور وتعميم اإلدارية المساطر وتبسيط توحيد طريق عن
المقاوالت على المطبقة اإللكترونية االدارية(اإلدارية والرسومتعميوالوثائق للضرائب اإللكتروني األداء ...)م

العمومية بالصفقات المتعلقة المعلومات إلى والوصول الشفافية .وتحسين

االطار هذا في المساطر،ويذكر لتبسيط مهما ورشا أطلقت قد اإلدارة وتحديث العمومية الوظيفة وزارة أن
ل بالنسبة امائةاإلدارية بين من اإلإجراء األكثر منجراءات المقاوالتإجراء70بينهاستعماال تم،يهم حيث

إحداث35تحديد لمسطرة بالنسبة تبسيطيا الكهرباء،20والمقاوالتإجراء بشبكة الربط مسطرة يخص إجراء
و8و والرسوم، الضرائب أداء مسطرة تهم الملكية7إجراءات نقل بمسطرة تتعلق .إجراءات

سنة تميزت ذلك، إلى العمومية2013باإلضافة للصفقات جديد مرسوم المرسوم.100بإصدار هذا جاء وقد
ا الدستورية المبادئ المعلومة،:ساسيةأللتكريس إلى والوصول المواطنة، الرشوة،والمشاركة محاربة

التدبيرو ورقابة تمكين.المسؤولية الجديد النص والمتوسطةويروم الصغرى الولوجالمقاوالت إلىمن
والم تخصيصالصفقات طريق عن العمومية الكبرى%20شاريع الشركات عليها تحصل التي المشاريع من

المقاوالت من الفئة فقطلهذه الكبرى للمشاريع بالنسبة التقنية المرجعيات اشتراط شهادة.مع اشتراط أن كما
الذي المقاول على سيقتصر الضريبي اإلبراء وشهادة االجتماعي للضمان الوطني الصفقةالصندوق .سينفذ

التظلم وكذا العمومية الصفقات على الموافقة مجال في االنتظار أجل إدماج المنازعات حل سيعرف كما
المنافسين قبل من الصفقات لجنة لدى للصفقات.المباشر اإللكترونية المعالجة لتشجيع الجديد النص جاء كما
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المعلوميات ألنظمة التدريجي االدماج خالل من الترشحالعمومية عبر العمومية الصفقات تفويت في
اإللكترونية،االلكتروني الموالمناقصات بالمقاولين خاصة بيانات قاعدة وضع اإلداراتتوكذا مع عاملين

.العمومية

المقاوالت أن نذكر والرسوم، للضرائب اإللكتروني األداء تعميم مجال في المبذولة المجهودات وبخصوص
معام رقم يعادل يفوقالتي أو أصبح50التها المضافة، القيمة على الضريبة احتساب دون درهم، مليون

الدخل على للضريبة اإللكتروني األداء رقم101بإمكانها تحقق التي المقاوالت على مقتصرا األمر يعد ولم ،
يفوق أو يعادل درهم100معامالت خالل.مليون والمالية االقتصاد وزارة عملت اإلطار، نفس شهروفي

المضافة2013ماي القيمة على والضريبة الشركات على للضريبة اإللكترونيين واألداء التصريح تعميم على
معامالتها رقم يفوق أو يعادل للتي األداء20بالنسبة مع موازاة اإليداع وصل بتسليم االلتزام مع درهم مليون

.اإللكتروني

عن وفضال المستثمرين، لحماية مشروعتبنوبالنسبة مارس،قانوني على2011في ينص الفصل، تعديل
القانون16 سنة95-53من تميزت اإلثبات، وسائل توفير تسهيل إلى والهادف التجارية بالمحاكم الخاص

رقم2013 القانون على الحكومي المجلس إجراءاتمتعلقال12-78بموافقة يبسط والذي المساهمة بشركات
حيث المقاوالت، كاتبإحداث كان الذي الوقت في بها، معتدا أخرى إدارات قبل من المدالة الشواهد أصبحت

الشهادات من النوع بهذا لإلدالء المخول الوحيد هو أك.الضبط بتوضيحات التعديل هذا أتى تهمثكما ر
الم والمطبقةقةتعلالمقتضيات المقننة الباالتفاقيات أحد تربط أن يمكن التي األجرة عقود بالشركةعلى مساهمين

أوعقارات منقوالت بيع أو خدمة تقديم .مقابل

والتعمير* العقاري بالوعاء المرتبطة اإلجراءات تثمينتبسيط من تمكن والتهيئة للتشاور آليات وضع عبر
الترسانة إصالح طريق عن الحضري المجال في إدراجها يسهل أراضي من العقاريين المنعشين وتمكين العقار

الملكيةالقانون ونقل البناء برخص المتعلقة والمساطر .ية

مستوى على موحدة شبابيك وضع نذكر البناء، رخص منح مساطر بتبسيط المتعلقة للمجهودات وبالنسبة
ساكنتها تفوق التي ماي50.000الجماعات في وذلك منح2013نسمة ومساطر طرق وتنسيق وتوحيد ،

وكذا الوطني المستوى على البناء لكلرخص بالنسبة البناء رخص لطلب المقدمة الملفات تكوين طرق توحيد
وكذلك المشاريع أنواع من استقبالهانوع ظروف .تحسين

من العقارية بالمحافظة البيع عملية تسجيل أجل تقليص خالل من مهم تقدم تسجيل تم الملكية، نقل وبخصوص
أداء شهادة تسليم أجل وتقيص يومين، إلى أيام منثالثة للضرائب أجل38العقار وتقليص أيام، ستة إلى يوم

من التسجيل مصالح لدى البيع عملية حالة4تسجيل في الضريبية الشهادة على الحصول وكذا يومين، إلى أيام
ظرف في نزاع وجود .ساعة48عدم

جدا* الصغيرة المقاوالت خصوصا للتمويل المقاوالت ولوج اإلنجاتسهيل أهم بين ومن هذا، ضمن زات
القانون تعديل المحتاجة06-33رقمالمحور التجارية المقاوالت يشمل القانون تطبيق مجال أصبح حيث

وغير المادية األصول كل إلى اقتناؤها التسنيد لهيئات يمكن التي األصول نطاق القانون يوسع كما للتسنيد،
الديون وسندات إصدار.المادية إمكانية القانون منح والدولية"صكوك"كما الوطنية األسواق في .وذلك

الفتيةلةالمقاوروحتشجيع* وللمقاولينوالمقاولة جدا الصغيرة للمقاوالت مالئم قانوني إطار وضع عبر
محورين.الذاتيين على ترتكز التي جدا الصغيرة للمقاوالت الوطنية االستراتيجية تفعيل االطار هذا في :ونذكر

االطارألا يهم خصوصاول جدا الصغيرة المقاوالت لفائدة التحفيزية بالتدابير يتعلق والثاني المؤسساتي
والمصاحبة الصحية والتغطية والتمويل الذاتيين،.الضرائب المقاولين وضعية ينظم قانون لوضع وبالنسبة

يوليوز في والحكامة العامة الشؤون وزارة الو2013أطلقت القطاعات مع موسع تشاور زاريةمسلسل
بالمق خاص قانوني إطار صياغة بهدف والخاصة العمومية االاوالمؤسسات مع بالمغرب الذاتي قتداءول

العالمي المستوى على الناجحة الدولية .بالتجارب

101o$ZCJ# ; #0P.2 ]&57/ nC*?a2 HZ M AQ24c)< -< ?24-< ?.



التحديات:الوطنياالقتصادتطور:الثانيالجزء وطبيعة الصمود مؤشرات

80

األمر، لزم إن التقويمية االجراءات واتخاذ األعمال مناخ تدعيم مجال في المتخذة التدابير نجاعة من وللتأكد
إ حاليا التدابيريجري هذه مراقبة سلسلة مجمل تغطي نجاعة مؤشرات على يرتكز والتقييم للتتبع نظام عداد

المضافة( القيمة على الضريبة البناءواسترجاع التجاريةوتراخيص المحاكم عن الصادرة األحكام ...).تنفيذ

العدالةتسريع.2.1.5 إصالح

دولة إلرساء أساسيا ورشا العدالة إصالح فيهيعتبر انخرط الذي الديمقراطي التحول ومواكبة والقانون الحق
الوقت.المغرب في ببالدنا والتنمية التقدم أمام أساسيا عائقا العدل قطاع يعرفها التي االختالالت تشكل حيث

القانونيالذي باألمن المستثمرون فيه .يهتم

سنة مشاري1997منذ من العديد موضوع العدل قطاع إصالح كان اإلصالح، الملكي.ع الخطاب أن غير
محاور2009غشت20لـ على مرتكزة طريق خارطة بذلك مشكال اإلصالح محاور حيث من قطيعة شكل

والرفع البشرية والموارد الهياكل وتأهيل القانونية، المنظومة وتحديث القضاء، استقالل ضمانات بتعزيز تتعلق
تخليق وترسيخ القضائية النجاعة لإلصالحولةالعدامن األمثل .التفعيل

لـ الملكي الخطاب وهو2011مارس9وعقب السنة، نفس من يوليوز في جديد دستور على الموافقة تمت ،
خصص الذي العدل22الدستور لقطاع االرتقاء.فصال الجديد الدستور بها جاء التي التعديالت أهم ومن

ج إلى حقيقية سلطة مصاف إلى القضائية إرساءبالسلطة في بذلك مساهما والتشريعية التنفيذية السلطتين انب
للسلط حقيقي السلطة.توازن استقاللية تعزيز في القضائية للسلطة منح الذي الجديد الوضع هذا ويساهم

الدستور من السابع الباب حسب لها ضامنا الملك يعتبر التي .القضائية

للح2012ماي8وفي العليا الهيئة تنصيب تم وتتكون، الملك، جاللة قبل من العدالة إصالح حول الوطني وار
من والحرياتاعضو42الهيئة العدل وزير بينهم بشكل.من االنكباب هي للهيئة األساسية المهمة وكانت

بالمغرب العدالة قطاع وضعية على وشامل .عميق

الوجو حيز إلى العدالة إصالح ميثاق خرج الهيئة، تنصيب من سنة الحوار.دوبعد من قوته الميثاق ويستمد
للحوار العليا الهيئة طرف من اعتماده ومن الفاعلين، جميع مشاركة عرف الذي العدالة إصالح حول الوطني

لسنة العرش خطاب في ذلك جاء كما الملك جاللة قبل من إقراره ومن العدالة إصالح حول :2013الوطني

قيادتك" أمانة تولينا منذ فتئنا اهتماماتنا،ما صلب في استقالله، وترسيخ وعصرنته، وتخليقه القضاء، إصالح نضع ،
المظالم ورفع الحقوق إلحقاق فقط واالستثمار.ليس التنمية على كمحفز الثقة، مناخ لتوفير أيضا هذا.وإنما وفي

القضائية المنظومة إلصالح ميثاق إلى التوصل بارتياح نسجل كل.الصدد، له توافرت المالئمةحيث ومن.الظروف
النهائية محطته إلى الهام، اإلصالح هذا إيصال أجل من جميعا، نتجند أن يجب فإنه ".ثم،

القضائيهذاويشكل والنظام العدل قطاع إصالحات مجمل لتنفيذ واضحة طريق خارطة ويتضمن.الميثاق
و كبرى استراتيجية أهداف و36ستة فرعيا تنفيذ200هدفا لهدافاألثلوتتم.آلية فيالكبرى الميثاق هذا

واالرتقاء والحريات، للحقوق القضاء حماية وتعزيز العدالة، منظومة وتخليق القضائية، السلطة استقالل توطيد
المؤسس القدرات وإنماء القضاء، ونجاعة القضائيةاتبفعالية االدارة وتحديث العدالة، لمنظومة .ية

جزء الميثاق يتضمن باكما تعترضخاصا التي والصعوبات إشكالياتها، حيث من العدالة وضعية تشخيص
التي الكبرى التوجهات راسمة العدالة، منظومة إلصالح العامة الرؤية بلورة تمت أساسه على والذي سيرها،

ت أن اإلصالحؤطريجب .هذا

سنتي بين ما والمبرمج الميثاق، هذا تنفيذ أن التحدي2015و2013إال بعض يطرح يهم، فيما خصوصا ات
القضائي الجهاز بتخليق المتعلق ب.الجانب رهينا اإلصالح نجاح يبقى اإلطار، هذا لكافةالضميروفي المسؤول

القطاع في المتدخلة .األطراف

المعرفة.2.5 مستد:اقتصاد شامل لنمو جديدة ومنصفاقاطرة م
التطورات يعيشهاتشجع النحالياالعالمالتي صياغة إعادة للنموعلى قواعد وإرساء المهيمنة االقتصادية ماذج

&%$#"! تجعل '() *+,*-. * أولوياتها0123/ هذه.من يوفر والذي المعرفة، على القائم االقتصاد ويندرج
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في والناشئةصلبالميزات، المتقدمة البلدان من كل أربعة.استراتيجيات على يرتكز إطارا يشكل ،456حيث
اقتصادابدء ومرورابنظام ناجع، وبتعليم تحفيزي، لتكنولوجيابي مناسبة تحتية ببنية وانتهاء فعال، ابتكار

واالتصاالت المغرب.المعلومات اختار الديناميةتفعيلوقد اقتصادهذه وتحويل تحديث مشروع إطار يفي
علىواجتماعي قادرة ومؤسساتية سياسية إصالحات وإقامة توافقي، ديمقراطي تحول طموحاتهبإدراج تحقيق

المتوسطي فضائه في محفز كقطب بروزه في العديد،المشروعة مع مقارنة مهمة انجازات المغرب حقق حيث
ضعفه مكامن ومستدركا قوته، نقاط مستغال المنطقة بلدان .من

المعرفا.1.2.5 على القائم الحالي:بالمغربةالقتصاد الوضع

المعرفة تقييم لمنهجية KAM(وفقا كبلد)2012 المغرب يصنف الدولي، البنك وضعها دخلالتي ،متوسطذو
يبرز العاليفيالخصوصعلىالضعفمكامنحيث ملموساو.التعليم تقدما إحرازه من الرغم الترقىعلى ،

من العديد انجازات إلى وشمالمجهوداته األوسط الشرق منطقة في.إفريقيابلدان المجهودات هذه وتنعكس
وتبنياستنامي الجامعات، واالعتمادتقاللية والجودة التقييم منطقةوقد،هذا.مبادئ بلدان المغرب تصدر

وشمال األوسط األجانبإفريقياالشرق مع بشراكة والمنشورة المنجزة العلمية البحوث عدد مستوى غيرعلى ،
ذلكمطالبهأن البمع سوق واحتياجات التكوين بين اإللكترونيالتعشجيعوتشغلالتوفيق جودةبغيةليم تحسين

والتكوين .التعليم

العموم على متوسطا المغرب أداء يعد االبتكار، مجال مستوىيصنفحيث،وفي متوسطفي من منطقةأدنى
وشمال األوسط ضعفهتتجلىو.إفريقياالشرق مستوىنقاط منتجاتعلى إلى وتحويلها االختراع براءات عدد

وخدمات ويةصناعية والمقاوالت، الجامعات بين التواصل قلة التكنولوجيا.كذا ذات المغرب صادرات تعاني كما
ضعف من بلدانالعالية مع مقارنة متقدم الجد المغرب وضع من الرغم على الناشئة بالبلدان مقارنة نسبي

وشمال األوسط الشرق حو.إفريقيامنطقة واالتصاالت، المعلومات بتكنولوجيا يتعلق تقدمافيما المغرب قق
متوسط فوق بتصنيفه وشمالكبيرا األوسط الشرق ثانيإفريقيامنطقة على خاللعالميأداءأفضلوإحرازه

لالتصاالتالدوليلالتحادواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجياتنميةمؤشرحيثمن2011-2008الفترة
(ITU).التج مجال في جهوده تكثيف المغرب على يبقى للمعلوماتفيما التحتية والبنيات بالحواسب .هيز

المعرفة.2.2.5 القتصاد األربعة الركائز منظور خالل من المغرب يبذلها التي الجهود

منهجا المغرب تبنى تحريرىمستوحلقد خاصة مختلفة، تدابير خالل من المعرفة على القائم االقتصاد من
اإلجازة نظام وإدراج بإنشاء-الماجستير-االتصاالت، المعلومات صناعة تطوير و الجامعية، بالهياكل الدكتوراه

تكنولوجية مخططات.مجمعات تنفيذ تم الميثاقكما بالذكر منها نخص الصناعيلإلقالعالوطنيقطاعية،
ومخطط معلوماتي، مجتمع لخلق الرقمي المغرب ومخطط العالمية، المهن لتطويرلمواكبة األخضر المغرب

وال المغربالفالحة ومخطط الغذائية، العلمي-صناعة والبحث االبتكار لتعزيز تم.ابتكار نفسه، الوقت وفي
الشباب تكوين وتشجيع الجامعات إمكانيات من والرفع األمية لمحو استعجالي مخطط .تفعيل

االستراتيجتتجسدو لنشر كوسيلة المتقدمة الجهوية مشروع في المغربية للرؤية المجالية الوطنيةالمقاربة يات
المحلي المستوى ووحدات.على مبتكرة مقاوالت حول دينامية تخلق التي الصناعية، التكتالت وستساهم

التكوين ومراكز والتطوير البحث مراكز إلى باإلضافة االاإلنتاج، المعرفةشعاعفي القتصاد .الجهوي

ذلك، االنخراطومع هذا اليشوب المعرفةالتنميةفي على وبتتعلقتالالتاخقائمة اإلصالح،بالتنسيق، وتيرة
التغييربو والموازنةحيث،إدارة للتخطيط موحد إطار وجود دون والمؤسسات المخططات بعض أحيانا تتداخل

الجهودوالتنفيذ مختلف تنسيق على الم.يسهر أظهر البطوقد رغم اإلصالح على القدرة تفعيلفيءغرب
التدابير والمتوسطةوالتوافقالمهمةبعض الصغرى المقاوالت كميثاق اتخاذ.عليها التغيير يتطلب وأخيرا،

تجمع مشتركة ورؤية تشاركي نهج باتباع سريعة والمجتمعإجراءات والجامعات والخاص العام القطاعين
المحلية والهيئات .المدني

لنموذج.3.2.5 الطريق خارطة المعرفةعناصر اقتصاد على قائم تنمية

المغ اإلجراءاتتمكن من العديد تنفيذ من شاملةرب رؤية وضع قبل المعرفة على الخيارالقائمة ويمكن.لهذا
مشروع إطار في المعرفة اقتصاد على قائمة تنمية نموذج لتنفيذ الطريق خارطة أعلىتصور إلى يرقى
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و القرار وذلكيمستويات حقيقية، تقريرية سلطة على تنسيقتوفر هذاىمثلتعبئةوأفضللضمان في للفاعلين
حقيقيةالمجال تشاركية مقاربة .وفق

ك اقتصاده، لتدعيم اتخذها الذي التدابير مواصلة المغرب على ينبغي المؤسساتي، المستوى دورفعلى تعزيز
المتقدمة الجهوية لتفعيل اتخاذها الواجب اإلجراءات ومناقشة األعمال، لمناخ الوطنية بذل.اللجنة ينبغي كما

والمقاوالتالج القطاعات في االستثمار وتشجيع األعمال، مناخ وتحسين الفساد، ومكافحة الحكامة لتعزيز هود
واالبتكار للفعالية مصدرا تعد التي والمتوسطة، الصغرى خاصة .الواعدة،

العمل سوق باحتياجات التعليم ربط الضروري من ذلك، إلى ينصح.باإلضافة للتعلبكما فعال نظام متطوير
لبناء عنها غنى ال التي والسلوكيات القيم غرس عبر المبكرة الطفولة منذ الحياة مراحل جميع في المستمر

إلى إضافة المعرفة على القائم استيعاباالقتصاد والرياضياتتعزيز والهندسة مستوىالعلوم التعليمعلى
.األساسي

ينبغي مكانةكما اتعزيز التعليم في اإلنجليزية األخرىلعالياللغة التعليم لغات جانب الفكرإلى تشجيع مع
والنقدي، المبادرةاإلبداعي روح الشبابوتنمية خاللنبغييكما.لدى من اإلصدارات ظروفتعزيز تحسين

الميزاناتيةوالبحثالباحثين الجهود وتوحيد الجامعاتلد، تنظيمهى كتلةاوإعادة خلق شأنها من أقطاب حول
مس لرفع النشرمهمة انفتاحها.توى بتشجيع والتطوير البحث مختبرات هيكلة إعادة يتوجب ذلك، على وعالوة

وفئةعلى الحساسةللتناولهاالمصنعين األولويةمواضيع .للبالدوذات

ت إحتاجوختاما، اتساقبالدنا تكفل استراتيجية اللى تدبير وحسن واالرتقاء،المبذولةجهوداالجراءات
والمؤسسالبالمنظومة والتنظيمية ألسسيةاتتشريعية الفعلي واالستيعاب المعرفة، المستوىسواءاقتصاد على
.الجهويوأالوطني
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االلثثااللثث االلععممووممييةة:: االلججززءء االلممااللييةة
المتأفرزت المالية تحوالتبابعةالسياسة األخيرة السنوات في وبنيةفيجديدةلمغرب العموميةمسار .المالية

لتحسنالدفبع الجبائيةالملموس حدودلمداخيل تراجعا2008سنةإلى المداخيل هاته عرفت خالل، واضحا
االخيرة إلى.الفترة ذلك المويعزى غير االقتصادية والدوليالئمةالظرفية الوطني الصعيدين أثرتعلى التي

وإلى جهة، من المغربي االقتصاد الضريبعلى المختلفةيالتدابير تضمنتهاة إضافةالتي األخيرة المالية قوانين
الجمركي التفكيك آثار عنإلى أساسا الحرالناتج التبادل اتفاقيات المقابل.المبرمةمختلف النفقاتعانت،وفي

وظرفيةمن هيكلية نفقاتضغوطات ارتفعت األتكوالمقاصةحيث .جورلة

السياسة هذه أدت للمواطنالهادفةوقد الشرائية القدرة دعم االستثمار،إلى وتعزيز الميزانيةإين عجز تدهور لى
بلغ فائض من انتقل سنة%0,4الذي الخام الداخلي الناتج بحوالي2008من عجز و2011سنة%6الى

من.2012سنة7,3% المديونية نسبة ارتفعت لذلك، سنة%47,1ونتيجة الخام الداخلي الناتج 2009من
حوالي .2012سنة%59,6إلى

لذلك اإلصالحات،ونتيجة من عقد إلىالتيوبعد التوازناتتعزيزسعت علىيزاناتيةالماستقرار والحفاظ
العمومية، المالية لزامااستدامة اأصبح المتمراجعة الهلسياسة على والحفاظ المبعة لوامش فيلدولةيزاناتية

توازناتها يهدد أصبح الذي التدهور ا.ظل هاته تعبئة توسيعوتستدعي ولهوامش الضريبي فيالوعاء التحكم
نفقاتالنفقات،مستوى واألخصوصا والمقاصة وتحسينجور، العمومي االستثمار أنظمةمردودية إصالح
مستوىوالتقاعد في الخزينةالتحكم .مديونية

علىو الحفاظ أجل الماضيينمن العقدين مدى على تحقيقها تم التي فيوالاإلنجازات الدينتتحكم طور
التطوراتالعمومي، التيتستوجب االحديثة العتعرفها المالية تسريع المتخذةمومية الهيكلية ومن.إلصالحات
هاته فينأاإلصالحاتشأن التياإلمداخيلالتعبئةتساهم امنستمكنضافية التطهير ولمالية زيتعزعمومية
العموميمردودية بو.االستثمار أساسا األمر ويتعلق الضريبي النظام التفعيلإصالح التنظيميإصالح قانون

و المقاصة نظام وإصالح المالية التقاعدلقانون وتأنظمة الحكامة المتقدمةفعيلوتحسين الجهوية .مشروع

المدى على العمومية المالية التوازنات استرجاع يستهدف مخطط وضع أهمية تأتي هنا والمتوسطمن القصير
استدام تغطيةلضمان على قدرتها وتعزيز االجتماعيتها والتماسك االقتصادي النمو وضمان.متطلبات

تتجاوز ال عجز نسبة إلى الوصول مقتضيات مع .2016سنةفقأفي%3,5انسجامها

مشروع فإن الماليةلذلك، األولوية2014لسنةقانون اللإلصالحاتسيولي التيكبرالهيكلية إلىى تهدف
العد وتعزيز الوطني االقتصاد وتنافسية الضريبية العموميتحسينالة التدبير شفافيةفعالية الماليةوتعزيز
فيوالالعمومية الميزانيةتحكم .عجز

مشروع فإن الماليةوهكذا كمحطةقانون يعتبر جديدةإلعطاءحاسمةالحالي الذيالضريبيلإلصالحدفعة
سنوات منذ خاللانطلق من وذلك فيالمنعقدةالضريبياالصالححولالوطنيةالمناظرةتوصياتتفعيل،

التوجهات.وتشاركيةتدريجيةمقاربةتبنيمع2013أبريلشهر على التوصيات هذه االستراتيجيةوتستند
إلإلصالح أسسلىالهادفة عادلإرساء ضريبي لتنافسيةادونظام ومرتكزعم الوطني عالقةاالقتصاد على

والث والملزمالشراكة الضريبية اإلدارة بين .ينقة

ي السياق، نفس سنةوفي من المشروع تجريبية2014جعل التنظيميللمرحلة الماليةقانون منلقانون وذلك
المعتمدةتطبيقخالل للميزانية الجديدة وهيبالنسبةالبرامجعلىالمقاربة وزارية قطاعات التربية:ألربع

واالقتصادالبحريوالصيدوالفالحةالوطنية التصحر ومحاربة والغابات للمياه السامية .والماليةوالمندوبية

هذاو اتخذ أخرى، جهة نظمنالمشروعمن إصالح أولوياته خاللالدعمماضمن تشاركيةمن مقاربة اعتماد
وتحسين واالجتماعية اقتصادية الماكرو التوازنات على الحفاظ بين تجمع الذيالنظحكامةوتدريجية ام

واالجتماعية االقتصادية وفعاليته شفافيته .سيضمن

مشروع أولويات من التقاعد أنظمة إصالح الماليةويعد إجراءات،2014لسنةقانون اعتماد خالل من وذلك
للتقاعد متناسق نظام ووضع المدنية المعاشات لنظام الحرجة المالية الوضعية تصحيح إلى تهدف .استعجالية
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الععلىالمشروعهذاوسيعمل والمؤسسات الشركات حكامة تحسين الرقابةموميةمواصلة وتعزيز
سيضع.الشراكةواستراتيجية وتحسينكما والمقاوالت االستثمار دعم أولوياته بين بهدفليشغتالمن وذلك

والجهوي الوطني الصعيدين على المستدام االقتصادي النمو .تحقيق

ات سيتم الصدد، هذا متكاملوفي منظور وفق والخاص العمومي االستثمار لتعزيز التدابير من مجموعة خاذ
والمتوسطة الصغرى منها خاصة للمقاوالت، وداعم الحكومة.وتشاركي عزم من لالستثمار الدعم هذا وينبثق

االس لكل أفقيا هدفا واعتباره االقتصادي النمو في التشغيل محتوى من والرفع التشغيل تطوير تراتيجياتعلى
المفتوحة واألوراش .القطاعية

خاصة عناية إيالئها على ستعمل التي للحكومة األولية االهتمامات من االجتماعي التماسك آليات تعزيز ويعتبر
خالل الماليةمن قانون على2014لسنةمشروع واالجتماعية االقتصادية للتنمية نموذج وضع بهدف وذلك

فئا كل بين التضامن االجتماعيأساس التماسك تعزيز و للثروات المتكافئ والتوزيع المجتمع .ت

إطار في العمل سيتم عليها، والحفاظ اقتصادية الماكرو التوازنات استعادة أجل الماليةومن قانون مشروع
في2014 والتحكم الخارجية الموجودات استقرار ضمان شأنها من اإلجراءات من مجموعة تفعيل على

ا الموارد.لعجزمستوى وتعزيز الواردات وتقنين الصادرات تحسين الى ترمي التي االجراءات، هذه وتندرج
على الدولية االقتصادية الظرفية تقلبات آثار تقليص إلى يهدف استراتيجي منظور إطار في الصعبة، العملة من

المتجد الطاقات تطوير أهمية على التأكيد مع لبالدنا الخارجية .دةالتوازنات

التحكم يخص الميزانيةمستوىفيوفيما علىعجز الهوامش تعبئة ضرورة على الحكومة توجهات ترتكز ،
المتوسط األمد على العمومية المالية استدامة ضمان بهدف والنفقات الموارد .مستوى

1. !"#$%&'()*(&'+"*,(%&'*-./0)1#(%2345+%"6(%*(%&'$)7%8'
بتبعد تميزت العقدالوضعيةعزيزمرحلة من األولى السنوات خالل العامة عمدتالميزاناتية الحكومةاألخير،
نهج2008سنةمنذ فيبهدفتوسعيةرأكثسياسةعلى االقتصادي التباطؤ األوروبيةاألتعويض التيسواق

بالدنادراصتلجها للمواطنينإنعاشوات الشرائية القدرة ودعم الميزانيةانتقلوهكذا،.االستثمار منرصيد
التواليفائض على الناتج%0,4و%0,5بلغ الخاممن قدره2008و2007تيسنالداخلي عجز %6إلى
معدلو.2012سنة%7,3و2011سنة انتقال عن العجز في التفاقم هذا منأسفر 2009سنة%47,1الدين
.2012سنة%59,6إلى

هذه مراجعبإلحاحالوضعيةوتطرح علىظلفيوذلكحاليا،المتبعةالميزاناتيةالسياسةةمسألة الحفاظ
التي للدولة الميزاناتية الالزمالهوامش التمويل توفير من األساسيالمحفزيعدالذياالستثمارلتغطيةستمكن

على المتوسطللنمو .والطويلالمدى

فالمجالال.1.1 ظلضريبي وي المردودية العدالةتحقيقإكراهات
تح األخيرمكن العقد خالل الضريبية المداخيل تطور أكبرليل ارتباط إبراز امن بالنشاطلهذه لمداخيل

سنة من ابتداء حيث2005االقتصادي بين2,3إلىالمرونةمعاملانتقل، ما الممتدة الفترة 2005خالل
بين0,8مقابل2008و ما الممتدة الفترة المرونة.2004و2001خالل هذه أن سنةغير سلبية أصبحت

االقتصاديباألساسارتباطاوذلك،)1,6-(2009 النشاط أنبانخفاض متسجلقبل بلغتوسطمعدل 0,9ي
بين الممتدة الفترة .2012و2010خالل

سنة قبل المسجل الجبائية للموارد الجيد األداء هذا االقتصادي2008ويعزى النشاط إلى،إلى باإلضافة
بذل التي الملزمينالجهود قاعدة توسيع إلى الرامية واإلصالحات المراقبة مجال في الضريبية اإلدارة .تها

تعود لنتائجالو علىاإليجابية المتخذة التدابير من مجموعة إلى األخيرة السنوات مدى على الجبائية لمراقبة
للمر تخضع التي الملفات انتقاء صعيد على خصوصا واإلداري، التشريعي تحسينالمستوى خالل من اقبة

ت التي المقاوالت إعدادسجلاستهداف وتعزيز الضريبي تهربها على تدل لعدةالوثائقمؤشرات الخاصة
الد المراقبة ووضع انتاجية المحصلةو.2011سنةوريةقطاعات المداخيل ارتفعت اإلجراءات، لهذه نتيجة
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قدره سنوي نمو بمعدل الجبائية المراقبة إلى2012-2008الفترةخالل%22بفضل لتصل مليارات7,9،
سنة .2012درهم

درهمالجبائيةالمراقبةمردود:37مبيان بمليون
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تضاعف حيث ملحوظ، بشكل الملزمين عدد ارتفع الضريبي، الوعاء لتوسيع المبذولة بالجهود يتعلق وفيما
الشركات على الضريبة يخص فيما فقد.العدد الدخل، على والضريبة المضافة القيمة على للضريبة بالنسبة أما

بنسبة العدد بين%40و%69ارتفع التوالي نوعيةو.2011و2005على حسب الملزمين توزيع يبين
المضافة القيمة على الضريبة مستوى على المعنويين لألشخاص تعود للملزمين الكبرى الحصة أن الضريبة

الشركاتوللمقاو)63%( على الضريبة مستوى على جدا الصغيرة مستوى)%78(الت على وللمأجورين
الدخل على ).%63(الضريبة

حيث ونجاعته، فعاليته تعيق التي المشاكل من عدد من الحالي الضريبي النظام يعاني الجهود، هذه كل ورغم
المب الضرائب على باألساس المعتمدة الضريبية الموارد بنية منتبين محدود عدد على تمركزها على اشرة

وكم.الملزمين لإلعفاءات المفرط التزايد أن عمالا المهيكل غير القطاع مماثقل الضريبي، الوعاء تقليص على
الشيء العمومية، للمالية الحالية الظرفية ظل في خاصة الضريبي، للنظام شمولية مراجعة إعادة أهمية يطرح

توص تحقيقه إلى سعت أبريلالذي شهر في الضريبي اإلصالح حول الوطنية المناظرة .2013يات

الضريبية.1.1.1 الموارد كبيرالوتركيزهاالمباشرةالضرائبهيمنة:بنية

حصة بلغت حيث المباشرة، الضرائب لصالح تحوالت األخيرة السنوات خالل الجبائية المداخيل بنية عرفت
المد إجمالي في المباشرة الجبائيةالضرائب سنتي%44,8اخيل بين ما المتوسط مقابل2012و2005في

سنتي38,8% بين الملزمين2004و2001ما على الضريبي العبء توزيع تحسن على يبرهن مما ،.

إلى منتقلة الجبائية المداخيل مجموع في الشركات على الضريبة مداخيل حصة بين%24,4وارتفعت ما
بين%17,1مقابل،2012و2006 بلغت،2005و2001ما عالية نسب تسجيل 2008سنة%27,7مع

من2009سنة%28,1و الضريبة لمعدل التدريجي التخفيض رغم وذلك، سنة%30إلى1995سنة35%،
من.2008 المبذولة المجهودات وإلى الشركات حققتها التي الجيدة النتائج إلى اإليجابي األداء هذا ويعزى

اإلد الضريبيةطرف .ارة

تتأتى حيث الملزمين، من محدودا عددا تهم الشركات على الضريبة التزال األداء، هذا من%80ورغم
من الضريبة هذه برسم الملزمين%2اإليرادات من سنة.فقط المداخيل هذه %9,7بنسبة2012وارتفعت

ا43,2لتبلغ المكتب من المحصل المبلغ تضم والتي درهم، بمقدارمليارات للفوسفاط مليارات5,7لشريف
مقابل سنة3,4درهم، درهم ي.2011مليارات المبلغ، هذا االرتفاعصلوباستثناء ويعزى.%3,4إلىهذا

لسنة األولى الثمانية األشهر متم عند الشركات، على الضريبة لمداخيل المسجل تراجع2013االنخفاض إلى ،
ا بينها من شركات خمس مساهماتإيرادات على الضريبة هذه اعتماد على يدل مما للفوسفاط، الشريف لمكتب

الملزمين المقاوالت.كبار عليه تطغى الذي اإلنتاجي النسيج خاصيات يراعي ضريبي نظام وضع يعد وهكذا،
األساسية األولويات من والمتوسطة .الصغرى
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الطاب تكتسي أنها فرغم الدخل، على الضريبة يخص فيما تزالأما فال الحديثة، المباشرة الضرائب يميز الذي ع
حصتها بلغت حيث مواردها، معظم تشكل األجور على سنة%72,5الضريبة سنة%77مقابل2011خالل

على.2001 المفروض الضريبي العبء تخفيف تتوخى التي المتبعة الجبائية السياسة التطور هذا يبرز و
.المأجورين

حص تحسن يتواصل الدخل،كما على الضريبة موارد مجموع في والعقارية المنقولة بالقيم الخاصة الموارد ة
من انتقلت التطور.2008سنة%21,8و2007سنة%19إلى2004سنة%12حيث هذا بشكل,ويعزى

السنوا خالل والعقارية المنقولة األصول سوق في الملحوظة التطورات ظل في الظرفية التحوالت إلى تكبير،
سنة.األخيرة خالل الحصة هذه عادت سنة2009وقد قبل ما مستوى تنتقل%13,6أي2007إلى أن قبل ،

.2010سنة%15,3إلى

سنة التنفيذ حيز الضريبة هذه إصالح دخول فمنذ المضافة، القيمة على الضريبة يخص بدأ2005وفيما ،
ا األنظمة من تدريجيا يقترب المغربي الجبائي يرتبطالنظام ال حيث الدولي، الصعيد على العصرية لجبائية

أيضا المضافة القيمة على الضريبة بمردود وإنما فحسب، المباشرة الضرائب بمردود الجبائية المداخيل .تطور
بحوالي الضريبة هذه ساهمت الفترة%26,7فقد خالل الجبائية المداخيل عائدات تكوين 2012-2005في

المضافة2004-2001الفترةخالل%21,8مقابل القيمة على للضريبة المشترك التأثير بفضل وذلك ،
االستيراد)%9,6مقابل%10,8(الداخلية عند المضافة القيمة على والضريبة ).%12,1مقابل16%(،

الواردات وارتفاع الداخلي للطلب الجيد األداء إلى التحسن هذا .ويرجع

الضرييتميزذلك،رغمو المضافةنظام القيمة على تبة مردوديبتعقيدات من هذهحد أن حين في الضريبةتها
الجبائيةمبدئياتساهم المداخيل في كبير الواسعبفضلبشكل ووعائها االقتصادي اعتماد.حيادها سياسةويعود
أكجبائية علترتكز الدخلىثر على والضريبة الشركات على القيمةلالضريبة على الضريبة المضافةنظام

الوعاء ضيق من يعاني حياواالعفاءاتالتالمعدوتعددالذي من يحد مما و، اتخاذو.عدالتهادها يتحتم لهذا،
المضافةتنبنياستراتيجية القيمة على للضريبة شامل إصالح أساس المداخيللعلى تعبئة على قدرتها تطوير

الجمركنالمم الضرائب مستوى على الحاصل النقص لتعويض وة الاكية غير تطورهالمداخيل نتيجة ضريبية
المنتظم .غير

يجب التي الجبائية المقتضيات بعض نتيجة اقتصادية اختالالت من الضريبي النظام يعاني ذلك، على وعالوة
بشكل الموارد وفعالية نجاعة لتحسين منها التيالحد واإلنتاجية التنافسية تحديات مع النسيجهاواجهييتماشى

الوطنياإلن .تاجي

التنافسية.2.1.1 الفوارق يعزز الجبائية النفقات تعدد

خاللبلغ من وذلك مهمة، مستويات األخيرة السنوات خالل االقتصادية لألنشطة العمومي الدعم مجهود
الجبائيةمختلف والتحفيزات النمو مستوى على اقتصادية دينامية خلق من مكن مما الشغلتوفير، مناصب
االجتماعيةوتقليص أن.الفوارق المقررةغير الجبائية للنفقات بالنسبة ضئيلة تبقى المحصلة .النتائج

الناتجبلغوقد التدابيرالنقص هذه درهم36,3عن الداخلي%4,3معدلبأي،2012سنةمليار الناتج من
الجبائية.الخام للنفقات القطاعي التوزيع كبيروالفالحيالعقاريينالقطاعاستفادةويبين بشكل الدعم هذا من

اإلجراءات28,9%( تقييمهامن تم ا).التي نظام يتميز الضريبيةكما رؤيةلتحفيزات على ارتكازه بعدم
و االقتصادية فعاليته على يؤثر مما ومتناسقة، مختلفالشمولية عن المنبثقة التحفيزات هذه مستوى في تحكم

على والممنوحة المتعددة السنواتالمقتضيات .مر

لسحوبات تؤدي حيث الجبائية، للمداخيل استنزافا الميزاناتية، المردودية حيث من الجبائية، النفقات وتشكل
القيمة على الضريبة بينها ومن الضرائب ألهم الضريبي الوعاء على يؤثر مما الضريبية، الموارد مختلف على

هذ خالل من وحيادها مردوديتها فقدت التي التحفيزيالمضافة النظام الو.ا حيث يمكنفعاليةمن االقتصادية،
تركزأن إلى التحفيزات هاته مدىمعينةقطاعاتفياالستثماراتتؤدي عن النظر بغض في، مساهمتها

.النمو
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األساس،و هذا منوعلى ويحد الضريبي العبء منصف بشكل يوزع تحفيزي نظام إرساء االختالالتجب
بالتنافسي تضر االقتصادي.ةالتي النشاط ودعم الضريبي النظام حياد بين توازن تحقيق ينبغي السياق، هذا وفي

التحفيزات نظام فعالية ضمان أجل .من

المهيكل.3.1.1 غير القطاع وزن

ال غير القطاع المهميتميز بحجمه االقتصادنسبيامهيكل بنحووفي يقدر الداخلي102%14,3الذي الناتج من
القطاعات2007سنةالخام من العديد يهم وبكونه انسجامه بعدم وكذلك في.، المهيكل غير االقتصاد يساهم و

يضر مما الشركات، بين بالتنافسية والمساس القانونية غير المنافسة تزايد عبر ذلك و الضريبية بالعدالة المس
الشفافية قواعد تحترم التي .بالشركات

المالية قانون وضع المقت2012وقد النتائج أن غير المهيكل، غير للقطاع المنتمية الشركات إلدماج ضيات
المهيكل القطاع على الجدد الوافدين عدد بلغ حيث متواضعة، سنوي14.000تزال نمو معدل مقابل وحدة،

ب مهيكلة40.000يقدر غير قانون.وحدة إطار في المقتضيات هذه مراجعة تمت أنه إلى اإلشارة وتجدر
جدا2013ليةالما الصغيرة للشركات بالنسبة الشركات على الضريبة ومعدل عتبة تقليص خالل من ومع.،

عمله آليات على والحفاظ مكوناته لكل ومالئمة متجددة مقاربة القطاع لهذا االجتماعي البعد يتطلب .ذلك،

النفقات.2.1 للتقليصالعموميةأهمية القابلة غير
ذلك،ومع.الداخليالطلبدعمخاللمناالقتصاديالنشاطتعزيزسياسةللدولةةالعموميالنفقاتتطورساير
ذلكفيبماالنفقات،بعضعلىضغطعواملوالدوليالوطنيالسياقبهاتميزالتيالظرفيةالتطوراتشكلت
بينما%10السنويالنفقاتنمومعدلمتوسطبلغوهكذا.والتحويالتاألساسيةالموادبدعمالمتعلقةتلك

تفاقمت2012سنةوخالل.2012و2009 قانونتوقعاتمعمقارنةدرهممليار24بقيمةالنفقاتهذه،
إلىذلكويرجع.المالية أقل،)درهممليار22,3(المقاصةنفقاتارتفاعأساسا نفقاتارتفاعإلىوبشكل
اإليراداتمنالنفقاتتغطيةمعدلوبلغ.)درهممليار2,5(االستثمارونفقات)درهممليار2,8(األجور

.2008-2005الفترةفي%83,2مقابل2012-2009الفترةخالل%71,4المتوسطفيالضريبية

تغطية:38مبيان معدل لنفقاتللمداخيلاتطور
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الداخلي الطلب تعزيز إلى الرامية الجهود خالل،أدت لإليراداتالورتطوالنفقاتالمن ارتفاع،طفيف إلى
فيها للتحكم الجهود من يحد مما النمو، إمكانات تتجاوز التي النفقات نمو .103وتيرة

وترشيداإلداراتبتسييرالمتعلقةتلكذلكفيبماالتسيير،نفقاتفيللتحكمجهودبذلتمأنهالمؤكدفمن
الماليةاستدامةاإلعاناتثقلاستمراريهددذلك،ومع.العموميةوالمقاوالتالمؤسساتلفائدةالتحويالت
المدىالعمومية المجهوداألجورنفقاتارتفاعظلفيخصوصاالمتوسط،على االستثماريومواصلة
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المحتملةااللتزاماتعنالناجمةالمخاطرهذه،الضعفنقاطإلىويضاف.للنموالرئيسيالمحركباعتباره
توازنلضبطللنفقاتوفعالةمتوازنةبنيةفيالتفكيريتطلبالذياألمرالتقاعدألنظمةعالمتوقبالعجزالمتعلقة
.العموميةالمالية

المستمر.1.2.1 األجورفيالتزايد كتلة

األجور نفقات سنة96,3بلغت خالل درهم الخام%11,6حواليأي2012مليار الداخلي الناتج قدو.من
كتلةمعدلمتوسطبلغ السنوينمو منبقليلأعلىنسبةوهي،2012-2001الفترةخالل%6,5األجور

إطارفياألجورفيالمتواليةبالزياداتأساساالزيادةهذهوتفسر.)%6,2(الخامالداخليللناتجاإلسميالمعدل
-2003الفترةخاللالعموميةالوظيفةفيالصافيالشهريالراتبمتوسطارتفعوقد.االجتماعيالحوار
سنويةبزيادة،2012سنةدرهم7200إلى2003سنةدرهم4670منانتقلحيث،%54بنسبة2012
حين%5بنسبة في يشكلبدولمقارنةو%.0,6بنسبةارتفاعاالموظفينعددعرف، األجورمتوسطمماثلة،

لتونس،بالنسبةعافأض3مقابل)الشهر/درهم2100(للفردالخامالداخليالناتجأضعاف3,5بالمغرب
في0,9وتركيافيوضعفين .كفرنسامتقدمبلدضعف

شهدالشرائيةالقدرةتحسينمناألجورفيالزياداتهذهمكنتوقد حيث الموظفينأجورمتوسطللموظفين،
خاللفقط%1,7بنسبةالمستهلكينأسعارمؤشرارتفعبينما%5بنسبةارتفاعا2012-2003الفترةخالل

بلغفسن حقيقي أجور بمتوسط أي .%3,3الفترة،

أصبحت لذلك، التسييرنفقاتمن%67,5وللدولةالعاديةالنفقاتمن%50حالياتمثلاألجوركتلةونتيجة
.االستثمارنفقاتأضعاف2,4يعادلوما)المقاصةنفقاتباستثناء(

األجور:39مبيان كتلة الخامبالتطور الداخلي للناتج نسبة

11,3%

10,9%

11,2%

11,2%

11,7%

10,9%

10,7%

10,2%

10,3%

10,3%

11,1%

11,6%

10,0%

10,2%

10,4%

10,6%

10,8%

11,0%

11,2%

11,4%

11,6%

11,8%

12,0%

2 0012 0022 0032 0042 0052 0062 0072 0082 0092 0102 0112 012
 !"#$%:&'$(#$% )(*+, -$% . )(/% ! $% &010!2 3(45

أنهيذكتالويجدر بذلالسنواتخاللتمر المتعلقةذلكفيبمااألجور،كتلةفيللتحكممهمةجهوداألخيرة
ال.الصغرىالساللمفيالتوظيفوإلغاءالتقاعدنتيجةالشاغرةالمناصبتعويضبعدم ذلك، تزالورغم

بلغ.المماثلةبالدولمقارنةجدامرتفعةالخاماخليالدللناتجبالنسبةاألجوركتلةحصة خاللالمعدلهذافقد
اآلسيويةالبلدانفي%7,7مقابلإفريقياوشمالاألوسطالشرقمنطقةفيالمتوسطفي%9,8األخيرةالفترة

لتعاونامنظمةدولفي%4,5والالتينيةأمريكافي%4,9والمغاربيةالدولباستثناءإفريقيافي%6,7و
االقتصادية .والشرقيةالوسطىأوروبافي%3,8ووالتنمية

على ذلكوبناء الميزانيةيظل،كل لتسوية حتمية ضرورة النفقات هذه تطور في األمر.التحكم باعتمادويتعلق
التاليةدابيرلتا :الرئيسية

نظام  والتغيراتالتطوراتلرصديةالرئيسمكوناتهاتحديدطريقعناألجوركتلةوتتبعلمراقبةاعتماد
؛الحكومةطرفمنمسطرةالموظفينألجورشموليةلسياسةوفقا

التنسيقلموظفياألساسيةاألنظمةإصالحفياإلسراع  مع الموظفين؛مختلفبينالدولة هيآت
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الشمولياإلصالحمشروعإطارفيوذلكباألجورالمتعلقةاالعتماداتتدبيرفيالوزاراتإشراك 
.للدولةالبشريةلمواردل

عب.2.2.1 المقاصةءتفاقم نفقات

بارتفاع موسومة ظرفية ظل نفقاتعبءبلغالنفطية،المنتوجاتذلكفيبمااألولية،الموادأسعارفي
مقابل،2011سنةمعمقارنة%12,4بنسبةزيادةيشكلماوهو.2012سنةدرهممليار54,9المقاصة
بحواليالمتأخراتتراكمإلىالوضعهذاأدىوقد.السنةلنفسالماليةقانونبرسمرهمدمليار32,5توقعات
مادرهم،مليار20,6 16فيالحكومةقررتولهذا،.2013الماليةالسنةنفقاتعلىسلباانعكسوهو

حدودفيالنفقاتهذهضبطأجلمنالسائلةالنفطيةللموادالجزئيالمقايسةنظامتطبيق2013سبتمبر
.الدوليةاألسواقفياألسعارارتفاعمخاطرضداالئتمانإلىواللجوء2013لسنةاألوليةالتوقعات

شهدت المتوسطفيللبرميلدوالر72,5منانتقلتحيثمهماارتفاعاالدوليةاألسواقفيالنفطأسعاروقد
الفترة يزالالالذيالمقاصةعبءتفاقمإلىأدىمام،2012سنةللبرميلدوالرا112إلىاألزمةقبلمافي

على -2005الفترةخالل%12,6النفقاتإجماليفيالمقاصةحصةبلغتوقد.الميزانيةبنيةيطغى
السنواتفيالخامالداخليللناتجبالنسبةمعدلهاارتفعكما.2004-2001الفترةفي%3,4مقابل،2012

منتقال في%0,9و2010-2005الفترةفي%2,7مقابل2011سنة%6و2012سنة%6,6إلىاألخيرة
.2004-2001الفترة

التكاليف هذه تجاوزت قد درهم6بحوالياالستثمارإصداراتقيمة2012سنةخاللاألولىللمرةو .ماليير
للسنةةالمقاصلنفقاتالمخصصةالميزانيةمن%80منأكثراستهالكإلىالنفطأسعارارتفاعأدىوقد

السنةاألولىأشهرالخمسةخاللوذلك2012المالية من وللحد.فقط الماليةعلىالضغطمنوهكذا،
الحكومةقررتللبالد،الداخليالتوازنعلىاألوليةالموادأسعارارتفاعتأثيرمنالتخفيفأجلومنالعمومية

البنزين(الطاقيةالمنتوجاتلبعضداخليةالاألسعارعلىاالرتفاعهذامنجزءتطبيق2012يونيوفي
.)والوقودوالديزل

المقاصة:40مبيان نفقات الخامتطور الداخلي للناتج بالنسبة
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التيالميزاناتيةللمخاطربالنظروذلكحاليا،بهالمعمولالمقاصةنظامإلصالحملحةالحاجةأصبحتوهكذا،
المدىالعموميةالماليةتدامةاسعلىيشكلها .المتوسطعلى

دعموهيألجلهاوضعالتياألهدافعنكثيرايبتعدالحاليالمقاصةنظامأنيتضحذلك،علىوعالوة
االجتماعيةالنفقاتباقييعيقمماالدعمهذامنالمجتمعفئاتجميعتستفيدحيثللفقراء،الشرائيةالقدرة

التعليمالطبقاتلفائدةاألخرى خصوصا تتميزاإلعاناتمناالستفادةأنوبما.والتشغيلوالصحةالمعوزة
دخلكلماحيثبالتراجعية، اإلعانةالفردارتفع من استفادته كانت يجعلوهوأكبركلما الحاليالنظامما

منهتستفيدطيةالنفالمواداستهالكمن%48منيقربماأنإلىاإلشارةوتجدر.االستهدافسوءمنيعاني
Dernier(األخيرةالخمسيةالشريحةباألخص quintile.(
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إصالحالحكومةانكبتوقد أهمية دراسة وتعزيزلإلعاناتالماليالعبءمنللحدالمقاصةلنظامشموليعلى
توافقاإلصالحهذانجاحلو.الفقراءاستهداف تحقيق يجب تشاركيةمتدخلينالجميع، منهجية إطار في

عنهااللتزامو المترتبة األثار في .بالتحكم

االستثمار.3.2.1 تعزيز

منذ المغرب شرع المشاريعتنفيذوتيرةتسريعبهدفالعمومياالستثمارتعزيزسياسةفيسنواتلقد
48,5إلىلتصل2008منذتصاعديامنحىالدولةلميزانيةاالستثمارنفقاتشهدتحيثالقطاعيةوالسياسات

لسنةالماليةقانونتوقعاتمعومقارنة.2007سنةدرهممليار28,2مقابل،2012سنةدرهممليار
بلغأي%105,5النفقاتهذهإنجازمعدلبلغ،2012 الثمانية.درهممليار2,5بارتفاع األشهر متم في و

بلغت2013لسنة السن، من الفترة نفس خالل المسجل المستوى نفس االستثمار مسجلةإصدارات الفارطة، ة
نسبة .%59,2بلغتإنجازبذلك

هذاويفسر.2011سنة%5,9مقابل2012سنة%5,6النفقاتهذهبلغتالخام،الداخليللناتجونسبة
سنة%61و2011سنة%59مقابل%60بلغحيث2012سنةاإلصداراتمعدلبضعفاالنخفاض

فيالمسجلاإلصداراتمعدلأهميةرغموذلك،2010 السنةدجنبرشهرفقط حوالي(2012الماليةمن
مليار8,6مقابل2012سنةدرهممليار18,2لتبلغالمرحلةاالعتماداتتراكمإلىذلكوأدى%).70

السنةحسب2012الماليةللسنةالمرحلةاالعتماداتتحليلويبين%.111,6قدرهابزيادة،2006سنةدرهم
ل%2011،27سنةتخصمنها%40أنفيهاأحدثتالتي .السابقةالسنواتيهموالباقي2010سنةتعود
االعتماداتتراكمويدل.درهممليار20,6يناهزما2013إلى2012منالمرحلةاالعتماداتحجموبلغ

.الوزاريةالقطاعاتقبلمنالمشاريعتنفيذعلىالقدرةضعفعلىالمرحلة

االعتماداتمنوالتقليصالمبرمجةاالستثماريةالمشاريعتنفيذوتيرةتسريععلىةالوزاريالقطاعاتولتشجيع
المخصصةاالعتماداتمندرهممليار15مبلغبتجميدالجاريةالماليةالسنةبدايةفيالحكومةقامتالمرحلة،

جاء.لالستثمار .ستثماراالإصداراتتنفيذيخصفيمااالنضباطمنمزيدلفرضالقرارهذاوقد

بالطرق(االستثمارنفقاتحصةتبلغو الخاص الصندوق احتساب الدولةنفقاتمجموعمن%17,6)بدون
دعم(المقاصةنفقاتشكلتو.2010سنة%21,6و2011سنة%19,6مقابل صندوق احتساب بدون

الغذائية المواد بعض ارتفاعاحصتهاشهدتثحي،االستثمارنفقاتحصةتراجعمناألولالمستفيد)أسعار
الماليةالوضعيةعرفتوقد.2012سنة%20,8و2011سنة%20,1إلى2010سنة%12,8من

الفترةعكساالستثمارنفقاتبتغطيةيسمحلمالجاريالحسابفيعجزا2012و2011سنتيالدولةلميزانية
حيث2006-2010 .الدولةلميزانيةاالستثمارنفقاتنصفحواليتغطيةتمت،

الدولة:41مبيان نفقات بنية تطور
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بالطرقنفقات:ملحوظة الخاص الصندوق احتساب دون االستثمار
الغذائيةنفقات المواد بعض أسعار دعم صندوق احتساب دون المقاصة



العموميةالمالية:الثالثالجزء

91

فقدوالجماعاتالعموميةوالمؤسساتالتالمقاومنكلاستثماراالعتباربعينناذأخإذاوإجماال، المحلية،
مجهود مقابل2012سنةدرهممليار175,3بلغحيثمهما،تزايدا2008سنةمنذالعمومياالستثمارشهد

رغم،2007سنةدرهممليار74 خضمذلك،ومع.األزمةآثاروذلك فيهاتشهدالتيالحاليةالظرفيةوفي
وضعينبغيالعمومي،الدينمستوىعلىوأثرهالمستمرللعجزنظراالمتاحةللهوامشتقلصاالدولةميزانية

والرفعالقائمةالمشاريعمواكبةإطارفيالمالية،المواردتخصيصخياراتتقننالماليلالنضباطجديدةآليات
.مردوديتهامن

إ.3.1 سن هيكليةضرورة الدينصالحات في للخزينةللتحكم المباشر
العموميالدينتدبيراستراتيجيةوفعاليةالماضيالعقدخاللالمنجزةللدولةالتحركهوامشمنلكساهمت

الشيءمعدلانخفاضفي فياالقتصادتمويلوضمانالدولياالدخارمنباالستفادةللمغربسمحالذيالدين،
.مواتيةظروف

مكنت تعزيزيرة،األخالسنواتفيوالجبائيةالميزاناتيةالخياراتوقد اعتمدت القدرةودعماالستثمارالتي
التضخمفيالتحكمومنمستدامنمومعدلعلىالحفاظمناألولية،الموادأسعارارتفاعظلفيالشرائية
أنه،.الدوليةالوكاالتطرفمنالبالدتصنيفوتحسين الظرفيةفيإال بانعدامتتميزالتيالحاليةالدوليةظل

توجهالخام،الموادأسعاروارتفاعمثيللهيسبقلمالذياليالماالستقرار دراسة عبرالسياسةفإن الميزاناتية،
الهيكلية اإلصالحات تسريع يحتم مما الهيكلي، الجزء أهمية تبرز الهيكلي، الرصيد هذه.قياس شأن ومن

االستثماري المجهود لدعم الالزمة الميزاناتية الهوامش توفر أن بالدنااإلصالحات لمستقبل حيوية أهمية .ذي

األخيرة.1.3.1 العشر السنوات خالل الدين حجم تطور

العموميةالماليةلتسويةالمبذولةالجهودأنالماضيالعقدمدىعلىللخزينةالمباشرالدينتطورتحليليبين
أن.مقبولةمستوياتحدودفيالعموميالدينمعدلفيبالتحكميتعلقفيماايجابيةنتائجعنأسفرت غير

الوطنيالصعيدينعلىاألخيرةالسنواتفياالقتصاديةالوضعيةميزتالتيالظرفيةتأثيراتاستمرار
يضيق أن يمكن علىسلباينعكسمماالدين،معدلفيللتحكمالالزمللدولةالميزاناتيالجهدعلىوالدولي

المدىالعموميةالماليةاستدامة .المتوسطعلى

وبعدما المديونيةتطورمنحىتغير،2009104و2001سنتيبينتنازليامنحىالدينحجمشهدوهكذا،
نقطة12,5قدرهابزيادة،2012سنة%59,6إلى2009سنةالخامالداخليالناتجمن%47,1منلينتقل
منذالمسجلالميزانيةعجزيبتوالاالرتفاعهذايفسرو.سنوات3مدىعلىالخامالداخليالناتجمنمئوية

الدينمعدالتارتفعتوقد.سواءحدعلىوالخارجيةالداخليةالتمويالتطريقعنوتمويله2009سنة
من%14,1إلى%10,7ومنالخامالداخليالناتجمن%45,5إلى%36,4منالخارجيوالدينالداخلي

.2012-2009الفترةخاللالتواليعلىالخامالداخليالناتج

فإن التطور، هذا حيث.للدينمقبولةوضعيةعنأسفربالمديونيةالمرتبطةالرئيسيةالمخاطرتحليلورغم
تحليل الدينالدينبنيةيبرز المتعاقدنسبةسجلتكما.الدينأرباعثالثةيشكلالداخليأن بالعمالتالدين

إبرامهالخام،االداخليالناتجمن%14بحواليمعتدلمستوىاألجنبية تم عقود الدائنينمعأساساوهي
منخفضةفائدةبأسعارللتمويلمجهوداتهاالدولةواصلتذلك،إلىوباإلضافة.ميسرةبشروطالمؤسساتيين

نسبة%36,4منارتفاعااألجلوالطويلالمتوسطاألمدذوالدينحصةسجلتحيثالدين،أجلوتمديدنسبيا
حصةوظلت.2012سنةالخامالداخليالناتجإلىنسبة%38,9إلى2011سنةخامالالداخليالناتجإلى

الظاهرالفائدةلمعدلالمستمراالنخفاضبسبب2009سنةمنذمستقرةالخامالداخليللناتجنسبةالدينفوائد
.2012سنة%4,6إلى2009سنة%5,3من
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الدين:42مبيان الخامتطور الداخلي للناتج بالنسبة للخزينة المباشر
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التلقائية.2.3.1 التدابير أثر السلطاتا)discrétionnaires(تقييم طرف من لمبذولة
الميزانيةالعمومية رصيد على

حيالمدىفيللدولةالميزاناتيةالسياسةتوجهلتقييمأداةللميزانيةالهيكليالرصيدقياسيعتبر أنالمتوسط، ث
الهيكليةبينالتمييزيتطلباألجلالمتوسطةالميزاناتيةلالستراتيجياتالصحيحالتقييم المتعلقةوتلكالعوامل

الميزانيةرصيدتغيراتعلىاالقتصاديةالدورةتقلباتأثركونفيالتحليلهذاأهميةوتبرز.بالظرفية
اتخاذخاللمنإاليتحسنأنيمكنالالهيكليةلعواملابسببالعجزفيالتغيراتأنحينفيتلقائيا،يتحسن
.العموميةالسلطاتطرفمنتلقائيةتدابير

للمغرب،وبالنسبة.الظرفيوالرصيدالفعليالرصيدبينالفارقاحتسابعبرالهيكليالرصيدقياسويتم
حساب وغيرهاالخوصصةعائداتيرتأثالظرفيوالرصيدالفعليالرصيدبينبالفارقالهيكليالرصيديشمل

احتسابدونالميزانيةرصيدبتحليلالقيامهنااألرجحفمنوبالتالي،.هيكليطابعلهايكونالالتيالبنودمن
.الخوصصةمداخيل

الخام:43مبيان الداخلي للناتج بالنسبة الهيكلي الرصيد تطور
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المتوسطفييقدرأنه2005105و2001سنتيبينللميزانيةالهيكليصيدالراحتسابخاللمنويتضح
مستمرتسجيلمعالخام،الداخليالناتجمن%-4,6بحوالي 2006بينالمتراوحةالفترةوفي.انخفاض

الوقتفيملحوظبشكلاالنخفاضفيواستمرالمتوسط،فينقطة0,6بمعدلهيكليعجزتسجيلتم،2008و
عرف2009سنةمنوابتداء.تصاعديةدورةمرحلةفياالقتصادينشاطالدخلالذي منحىالمؤشرهذا،

.2001سنةمستوىنفس2012سنةليبلغتصاعديا
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العجزمعدلمنيقتربيكادحيثمرتفعا،المغربفيالهيكليالعجزمعدلمتوسطيبقىذلك،علىعالوةو
معدلمتوسطأنحينفيالخامالداخليالناتجمن%4,1كليالهيالعجزمعدلمتوسطبلغوقد.اإلجمالي

ارتفاع.الخامالداخليالناتجمن%0,2سوىيمثلالالظرفيالعجز الهيكليالعجزمعدلمستوىويعزى
مماالمهيكل،غيرالقطاعحجموإلىالماليةالقوانينمختلففيالمدرجةاالستثنائيةالضريبيةالتدابيرألهمية

باإلضافةالقاعدةمنيقلل .المقاصةنفقاتوأثرللتقليصقابلةالغيراألجورنفقاتطبيعةإلىالضريبية،

أصبح لذلك، لمقاومةالماليةالسياسةتعديلونتيجة فرضخاللمنسيماوالالعالمية،األزمةآثارضروريا
مستوياتفيالميزانيةعجزفيحكمالتشأنهامنميزاناتيةقواعداستحداثطريقعنالميزاناتياالنضباط
.مستدامة

التقاعدإصالحبتعجيلالضرورة.4.1 أنظمة
بعض ديمومة إشكالية وأساسا خاصة أهمية إعطاؤها يتم التي اإلشكاليات من التقاعد أنظمة اختالالت تعتبر

و الديموغرافية للمؤشرات بالنظر وذلك الطويل األمد في المستقبلية وتوازناتها للساكنةالصناديق العمرية البنية
إصالح.النشيطة أي غياب ظل في الصناديق بعض تعرفها التي الصعوبات القريب األفق في التوقعات .وتبرز

تنعكس أن شأنها من بالدنا تعرفها التي الديموغرافية التحوالت أن األنظمة هذه حول الدراسات مختلف وتبرز
دي حيث من بالمغرب التقاعد نظام على سنسلبا في األفراد عدد أن حيث والطويل، المتوسط المدى على مومته

سن في لفرد نسبة سيبلغ60الشغل فوق وما سنة2,4عاما مقابل2050فرد سنة7,7، .2010في

بين الديموغرافي المعدل تراجع أدى قد مختلف2009و2005و وموارد نفقات بين التوازن اختالل إلى
ال.األنظمة الوقت سنةففي منذ الصناديق لمختلف متواصل بشكل المساهمات مستوى تراجع لتبلغ2005ذي

سنة3,2% الخام الداخلي الناتج الى2009من لتصل النفقات مستوى ارتفع عرف.2,9%، لذلك، نتيجة و
من تراجعيا منحى الصناديق لمجمل المالي سنة%0,95الفائض الخام الداخلي الناتج %0,33إلى2005من

سنة الخام الداخلي الناتج .2009من

حيث آلخر، صندوق من مؤجل عجز إلى الزمن عبر والموارد النفقات بين الفارق تفاقم سيؤدي لذك، نتيجة و
على يحتم مما للدولة، مستقبلية تحمالت للتقاعد المغربي كالصندوق الصناديق بعض التزامات تنتج قد أنه

التقويم تدابير اتخاذ اآلجالالسلطات أقرب في المؤسسات لهذه المالية الوضعية لتسوية .الضروري

2. !"#$$$%&'()*#+!,)-.!/.!0$1$$2#$$)$$$(
المغرب، والجبائيةشرع الميزاناتية اإلصالحات من العديد تفعيل في األخير، العقد عقلنةالتيخالل تروم

تدبيرالجبائيالنظام مالنفقاتوتحديث والحد المعوزةالعمومية الطبقات واستهداف لإلعانات المالي العبء .ن
فيوقد النظر إعادة الضروري من إعدادأصبح منالميزانيةآليات سيمكن تدبيرمما وفعالية أداء تحسين

العمومية ه.النفقات اإلذوفي مشروعا يقدم الماليةطار، لقانون التنظيمي ومندمجاالقانون شامال مشروعا
التدبي الشفافيةلتحديث أساس على يقوم العمومي الر تدبير الجبائي،.العموميةماليةوفعالية المستوى على أما

العدالة أسس على المبني الضريبي، اإلصالح ومدخالالجبائيةيعتبر واالقتصادية االجتماعية للتنمية محركا ،
م وهو والملزمين، الجبائية اإلدارة بين والثقة الشراكة عالقات حوللتعزيز الوطنية المناظرة به خرجت ا

بأبريل المنعقدة اإلصالح.2013الجبايات عملية في الحكومة شرعت فقد اإلعانات، نظام يخص فيما أما
نجاحها ضمان أجل من التدابير من بمجموعة مواكبتها مع تدريجية .بصفة

الماليةصالحإ.1.2 لقانون التنظيمي القانون
الع بداية منذ المغرب، لاألخيرقدانخرط شامل إصالح في العمومي، التدبير أداء ه.تعزيز اإلذويروم صالحا

اإل تحديث والمواطنأساسا المدبر بوضع وذلك الميزانية موارد بتدبير المتعلقة اهتماماتصلبفيجراءات
العمومية فعاليةالسياسات على .العموميةالنفقاتوالتركيز
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لإلصالح.1.1.2 العام اإلطار

مشروعيعت الماليةصالحإبر لقانون التنظيمي الدوليةالقانون الحركية في المغرب يدمج أساسيا سياسيا خيارا
العمومية المالية لتحديث مع.الواسعة تتماشى مستدامة لتنمية المالئمة الظروف لضمان البالد التزام يعكس كما

رشيدة حكامة من تفرضه وما والوطنية الدولية اإلكم.الدينامية مشروع إطالق يؤكد نهجا تفعيل صالح
العمومي اإلنفاق في والشفافية الفعالية يكرس السياق،.إصالحي هذا في المغرب، اعتمده الذي النهج يعتبر و

في جذري تغيير المسالميزاناتيةاألنظمةبمثابة ومساءلة كفاءة العمؤلتعزيز المالية نظام وتطوير منوميولين ة
عل تقتصر ورفاهيةمقاربة التنمية تخدم إدارية ثقافة على ترتكز مقاربة إلى والمحاسباتي القانوني المنطق ى

.المواطنين

محتويات تحيين الضروري من أصبح ذلك، إلى الماليةإضافة لقانون التنظيمي األحكاممالءمتهلالقانون مع
ع يرتكز نظام وترسيخ العمومية المالية مجال في الجديدة والشفافيةالدستورية النتائج تحقيق .لى

االصالح.2.1.2 ومحاور االستراتيجية األهداف

الماليةاستراتيجيةهدافأعدةحددت لقانون التنظيمي القانون بينهاإلصالح من الدستورالقانونمالءمة، مع
و للجهويةالجديد الجديدة الدينامية العموميودعم التدبير أداء المتعزيز الخدمات لوتحسين وتعزيزلمواطنقدمة

الرقابة الالبرلماندور على مشروع.التنفيذيةسلطةية يرتكز األهداف، هذه لتحقيق التنظيميصالحإو القانون
المالية آلياتلقانون العامتدبيرفعاليةتعزيزعلى الماليةالقطاع شفافية ووتعميق البتعزيزالعمومية رلماندور

الميزانية مناقشة .في

إلاألهد االستراتيجية الماليةصالحاف لقانون التنظيمي القانون
القانونيستند معلماليةالقانونالتنظيميإصالح المالية الحكامة مجال في الدولية الممارسات أفضل على

المغربية بالخصوصية التالية.مالءمته الرئيسية األهداف تحقيق اإلصالح هذا :ويروم

القانونمالءمة• مقتضياتللماليةلقانوننظيميالتإصالح الجديدمع ؛الدستور العمومية المالية مجال في

القطاعية• واالستراتيجيات الهيكلية االصالحات تنفيذ في المالية قانون دور تمت.تعزيز االطار، هذا في
صياغةإ العاملماليةالقانونالتنظيميالقانونعادة اإلطار الماليةإلعدادلمالءمة عليهوالمصادقةقانون

الميزانية موارد علىوتوزيع األساسية؛التوازنوالحفاظ ات

بالمحاسبة• المسؤولية وربط العمومية السياسات وفعالية كفاءة تقوية عبر العمومي التدبير نجاعة تقوية
النتائج؛ بتحقيق العمومية النفقات وربط

السياسات• وتقييم المالية الرقابة في البرلمان دور شفافيةتقوية تقوية عبر الميزانية ومناقشة العمومية
لل المقدمة المعطيات وإغناء الميزانية قراءة وتبسيط العمومية والفاعلينبرلمانالمالية المواطن وعبره ،

المالية بقانون والمتعلقة المقترحة والتدابير باألهداف واالجتماعيين، .االقتصاديين

اإمحاور لقانصالح التنظيمي الماليةلقانون ون

إصالح مقترحات مجاللماليةالقانونالتنظيميالقانونتتبع في الدولية الممارسات أفضل على يستند نهجا
واإلداري والمؤسساتي الدستوري الصعيد على الوطني السياق مع مالءمته مع العامة اإلدارة تتركز.تحديث و

اآلتية الثالثة المحاور على المقترحات :هذه

ا  العمومي:ألولالمحور التدبير أداء نجاعة تعزيز

وذلك الميزانية، لتدبير جديدة آليات تفعيل تم العمومية، السياسات تنفيذ في األداء حسن ثقافة إرساء ضوء في
تدريجية بهدف.بصفة سنويا، وتحيينها سنوات ثالث مدى على السنوات متعددة برمجة إعداد اعتماد تم فقد

ال تدبير إطار الماليتعزيز التوازن على الحفاظ مع القطاعية االستراتيجيات تناسق وتحسين العمومية مالية
الذي.للدولة األمر العمومية، المالية تدبير في النتائج بتحقيق العمومية النفقة ربط اإلصالح مقترح ينص كما

للن معيارية مقاربة من االنتقال أجل من الميزانية تبويبات هيكلة إعادة علىيتطلب مقدمة ميزانية إلى فقات
أهدافها تسطير يتم التي البرامج لقانونالتنظيميالقانونإصالحمشروعيرومالسياق،نفسوفي.أساس
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النتائجعلىيرتكزتدبيرخاللمنوذلكالنوعبعدتراعيالتيالعموميةللسياساتأكبراستهدافاالمالية
ذلكشأنومن.القربسياسةاالعتباربعينتأخذوبرامجمهامطارافياالعتماداتوشموليةاألداءونجاعة
.النوعمقاربةمراعاةمعالعموميةالسياساتوتقييمتصورآلياتعلىومؤسساتيرسميطابعإضفاء

مشرو يقترح ذلك، إلى المسؤولياتباإلضافة وتحديد تعريف اإلصالح المرونةع من المزيد منح مع
ومحاسبتهم سلفاللمسؤولين المحددة األهداف بلوغ قبل.بخصوص من األداء افتحاص عمليات إجراء يتم كما

اإلنجازات تقييم بهدف سنوات ثالث كل واحدة مرة األقل على للمالية العامة تقارير.المفتشية إرسال ويتم
ا ومؤشرات واألهداف والبرامج االستراتيجيات عن بيانات تعرض البرلمان إلى األداء للسنةافتحاص ألداء

األداء حول تقرير إعداد وزارة كل على يتعين إذ تقرير.التالية، في األداء حول الوزارية التقارير تجميع ويتم
التصفية قانون مشروع مناقشة إطار في .سنوي

الثاني  العمومية:المحور المالية شفافية تقوية
بالمالية المتعلقة البيانات ونشر عرض في الشفافية إصالحتعتبر محاور أهم من التنظيميالقانونالعمومية

لللماليةالقانون المقدمة للمعطيات المستمر اإلغناء خالل من سيما وال عرضبرلمان، إطار في والمواطنين
المالية قانون التقرير.البرلمانأماممشروع بينها من تقارير، بعدة للبرلمان تقدم التي المعلومات ستعزز و

حو األداءالموحد حول الوزارية والتقارير المحلية الجماعات مالية حول وتقرير العام للقطاع المالية البيانات ل
للمالية العامة المفتشية إعداد من األداء افتحاص حول وتقرير السنوي األداء حول دعم.وتقرير سيتم كما

مس على الميزانية قراءة مستوى تحسين خالل من أيضا الموازنة تبويباتهاشفافية هيكلة .توى
لتعزيز صريح بشكل الميزانية صدق مبدأ إدراج اإلصالح مشروع يقترح الميزانية، تدبير شفافية ولتعزيز
االعتبار بعين األخذ مع والتكاليف الموارد توقعات جودة وتأكيد المالية قانون مشروع فرضيات صحة

با االلتزام وتأكيد إعدادها أثناء المتوفرة تغيراتالمعطيات حصول حين تعديلية مالية قوانين تقديم إلى لمبادرة
المالية قانون وفرضيات أولويات .في

الثالث  الميزانية:المحور مناقشة في البرلمان دور تعزيز

في المتمثلة مهمته إنجاز عليه يتوجب إذ حقيقية، ديمقراطية ميزانية وضع في أساسية دعامة البرلمان يعتبر
المالي العموميةالرقابة بالمالية المتعلقة الجديدة الدستورية األحكام ضوء على الحكومة على السياق،.ة هذا في

إصالح مشروع مشروعلماليةالقانونالتنظيميالقانونيقترح إعداد من األولى المراحل في البرلمان إشراك
المالية .قانون

والتصو الزمني الجدول تعديل أيضا اإلصالح مشروع إدماجويقترح عبر المالية قانون مشروع على يت
نهاية قبل البرلمان مع تشاور ومرحلة المالية بقانون المتعلقة المرجعية السنوات المتعددة البرمجة إعداد مرحلة
الدولي السياق ذلك في بما المالية، قانون لمشروع العام واإلطار الكبرى التوجهات لمناقشة يوليوز شهر

الو االقتصاد ستكونوتطور والتي سنوات ثالث لمدة والبرمجة الجارية للسنة المالية قانون وتنفيذ طني
البرلمان في ويناقش الحكومة تعده تقرير .موضوع

بموجب البرلمان على وعرضها التصفية قوانين إعداد زمن تقليص المشروع يقترح ذلك، إلى باإلضافة
الجديدة الدستورية ا.األحكام معه ينبغي ما قبلوهو من التصفية قوانين على التصويت عملية من النتهاء

من تقدير، أبعد على األول، الربع نهاية في وذلك النواب، بمجلس إيداعها بعد أشهر ستة غضون في البرلمان
المعنية للسنة المالية قانون تنفيذ بعد الثانية .السنة

التعديلي المالية القوانين دور تعزيز المشروع يقترح جدولهكما على واإلشراف الصدق مبدأ إقرار إطار في ة
البرلمان قبل من التعديلي المالي القانون مشروع على التصويت خالل من ذلك و واعتماده، لتقييمه الزمني

المالية15خالل القوانين من النوع هذا يكتسيها التي االستعجالية للخصوصية نظرا .يوما

الجبــائــياإل.2.2 صــالح
اعت حداثة،تم وأكثر وبسيط محفز ضريبي نظام بناء بهدف المالية، قوانين إطار في جبائية، تدابير عدة ماد

أكثر الملزمينلجعله بين المساواة ولتحقيق االقتصادية الناحية من خالل.فعالية من المنشودة األهداف بين ومن
وتحسين اإلجراءات، وتبسيط اإلدارية الهياكل تقليص اإلصالح للمساهمةهذا المقدمة الخدمات وجودة األداء
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استدامة ضمان مع للبلد المستدامة والتنمية التنافسية القدرة تعزيز المدىفي على إقتصادي الماكرو اإلطار
.المتوسط

العام.1.2.2 اإلطار

سنة الجديد الدستور اعتماد حدفي2011ساهم دولة بناء وتيرة تسريع مسلسل في المغرب يثةانخراط
وعادلة حديثة جبائية سياسة بوضع تكتمل ويخول.وديمقراطية الجبائية العدالة مبدأ على الدستور ينص كما

مشروع على التصويت خالل من الضريبي المجال في التدبير حق التشريعية المؤسسة داخل األمة لممثلي
المعنية للسنة المالي .القانون

برنامجه في الحكومة أكدت جانبها، إقامةمن خالل من سيما وال الجبائي، النظام إصالح إلى الحاجة على ا
الجبائية القاعدة(العدالة وتوسيع الجبائي العبء والمتوسطة)تخفيض الصغرى المقاوالت استثمار وتشجيع

الملزمين مع ثقة عالقة بناء .وضرورة
الث مند الجبائي النظام عرفها التي العديدة التعديالت من السياقوبالرغم يعرفه الذي التعقيد فإن مانينات،

من المزيد في المضي تفرض أخرى جهة من واالجتماعية االقتصادية والتغيرات جهة من للبالد االقتصادي
أبريل.االصالحات شهر خالل المنعقدة الجبايات حول الوطنية للمناظرة الثانية الطبعة تعطي الصدد، هذا في

الستمرار2013 جديدة .المعتمدجبائيالصالحاإليةدفعة

اإلصالح.2.2.2 محاور

ترسيخ همت أساسية نقاط عدة حول للجبايات الوطنية المناظرة عن المنبثقة االستراتيجية التوجهات تمحورت
على يعتمد ضريبي نظام ووضع للبالد التنموية السياسات وكذا للمقاوالت التنافسية القدرة ودعم الجبائية العدالة

والملزمينتعزيز الجبائية اإلدارة بين والثقة الشراكة .عالقة

الـجبـائـيـة! العـدالـة

اإلصالح االختالالتيهدف من يحد الجبائي للعبء منصف توزيع على قائم نظام ترسيخ إلى المرتقب الجبائي
الضريبية التحفيزات نظام ترشيد خالل من الوطني.التنافسية المناظرة مكنت الصدد، هذا الجباياتفي حول ة

و الضريبية النفقات لنظام واالجتماعية واالقتصادية الميزاناتية اآلثار تقييم ضرورة على التوافق وفقمن ذلك
واألنشطة القطاعات مختلف بين يخلقها أن يمكن التي واالختالالت التنمية أجل من االستراتيجية أهميته

مع تداخل لها يكون ال أن ضمان مع التحفيزاتاالقتصادية، أشكال من .غيرها

مصادر عن النظر بغض للملزمين، الجبائية العدالة تحقيق من الجبائي اإلصالح يمكن ذلك، إلى باإلضافة
وغير.دخلهم المباشرة الضرائب بين الجبائية اإليرادات هيكلة في توازن إقامة على التأكيد تم االطار، هذا ففي

الجبائية العدالة لضمان الدخلالمباشرة على الضريبة مستوى على خاصة على.المنشودة االتفاق تم كما
لخصائصه االعتبار بعين األخذ مع للضريبة، الفالحي القطاع إلخضاع تدريجية منهجية اعتماد .ضرورة

إطار في الملزمين من معينة فئات حسب بتصنيفه رهينة تبقى القطاع لهذا الفعالة المساهمة أن بالذكر والجدير
الفالحيم والقطاع العمومية السلطات بين تشاركية .قاربة

التنافسية! القدرة يدعم جبائي نظام

األعمال مناخ تحسين على منح،عالوة شأنه من والذي الجبائية المنظومة استقرار ميثاق وضع خالل من
عدة طرح تم نشاطهم، لمزاولة الضرورية الرؤية العبتوصياتالفاعلين تخفيض بينها منمن الضريبي ء

في للمقاوالت التنافسية القدرة تطوير في المساهمة وبذلك الوعاء قواعد وعقلنة الضريبة معدالت خفض خالل
وتنافسي مفتوح اقتصاد .سياق

االسهامية والقدرة اإلنتاجي النسيج مع الضريبي النظام تكييف ضرورة على التأكيد تم أخرى، ناحية من
التي المغربية جداللمقاوالت الصغيرة والمقاوالت والصغرى المتوسطة المقاوالت من أساسا تم.تتألف كما

أكمل على دورها تلعب لكي المضافة القيمة على الضريبة لمنظومة شامل إصالح إجراء تهم اقتراحات اعتماد
.وجه
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وث! شراكة عالقة والملزمينـبناء الجبائية اإلدارة بين قة

اإلد بين العالقة تحسين العموميةيعتبر السلطات أولويات من والمواطنين الجبائية تفعيل.ارة تم السياق، هذا في
جو تحسين أجل من الجبائية اإلدارة لتحديث اإلجراءات من والعديد للمواطنين، المقدمة الخدمات وجهدة على

الج اإلدارة قبل من المسؤولين ومساءلة الجبائية للخدمات الجهوي الطابع تعزيز منالخصوص، كجزء بائية
والكفاءة القرب المساطر.سياسة وتبسيط الملزمين طلبات في البث آجال تحسين المكاسب هذه .وتروم

تأطير عبر والملزمين الجبائية اإلدارة عالقة إلى التوازن إعادة الجبائي اإلصالح يروم ذلك، على عالوة
وتحسي الجبائية النصوص وتوضيح لإلدارة، التقديرية المقترحةالسلطة كالتصحيحات الجبائية الرقابة ظروف ن

تحديده يجب أقصى أجل داخل تبلغ أن يجب التي الجبائية اإلدارة طرف تواصلية.من مقاربة تبني يجب كما
الجبائية اإلدارة وتسيير هيكلة وكذا الملزمين وواجبات حقوق بخصوص انفتاحا .أكثر

الضريبي! الغش وزنمحاربة غيوتقليص المهيكلالقطاع ر

المهيكليظل غير تستدعيالقطاع التي اإلكراهات وفعالةأحد شاملة سياسة جبائيةوضع منظومة وخلق
المناسب الضريبي والنظام والمتوسطة الصغرى للشركات ومناسبة ij$k.محفزة 89: [.l:.اإلصالح يهدف

البشريةإالجبائي الموارد تعزيز وملالمخصصةلى الجبائية المراجعةلمراقبة بها تتم التي الطريقة راجعة
لزجر عادلة منهجية واعتماد العمليات هذه وبرمجة عقلنة من يمكن معلوماتي نظام اعتماد خالل من الضريبية

الضريبي رئاسة.الغش منح ذلك في بما الضريبة، اللجان عمل طريقة مراجعة المقرر من ذلك، إلى باإلضافة
ا المجال في لمختصين اللجاناللجان هذه على المعروضة الحاالت لمعالجة المخصصة المدة ومراجعة لضريبي

لجنتين وجود على والحرص بالرقابة المتعلقة النزاعات تسوية وتيرة المحلية(لتسريع واللجان الوطنية )اللجنة
الضريبية النزاعات في .للحسم

المقاصةإ.3.2 نظام صالح

العام.1.3.2 اإلطار

في المغرب الميزانيةانخرط عجز تفاقم من للحد المقاصة لنظام تدريجي األساسية.إصالح المبادئ بين ومن
تكلفة في والتحكم المدعمة، للمواد العالمية األسعار ارتفاع من كبير لجزء الدولة دعم استمرار اإلصالح، لهذا

المرخصالمقاصة االعتمادات حدود التدافيبهافي وتنفيذ المالية قانون القدرةإطار لدعم المصاحبة بير
المهنية القطاعات وبعض للمواطنين .الشرائية

للمنتجات الجزئية المقايسة نظام الحكومة تبنت السائلةالنفطلذلك، رقمالبن(ية والفيول والغازوال قبلو).2زين
م على االعتماد تم وبالتالي، محددة، االستهالك عند البيع أسعار ظلت النظام، بهذا الستيعابالعمل الدولة يزانية

للمنتجات العالمية األسعار السائلةالنفطتقلبات على.ية نسبيا مستقرة االستهالك عند البيع أسعار ظلت هكذا، و
طويلة فترات .مدى

للمنتجات.2.3.2 الجزئية المقايسة السائلةالنفطيةنظام

ال للمنتجات الجزئية المقايسة نظام النفطيةدخل حيز فيالسائلة شتنبر16تنفيذ النظام.2013من هذا ويهدف
المقاصة مصاريف في التحكم منقانونإطارفيبهاالمرخصاالعتماداتحدودفيالى جزء وتحمل المالية

من األسعار المستهلكتقلبات .طرف

ليتم التغيير احتساب ويتم شهر كل من عشر السادس في االستهالك عند البيع أسعار تعديل علىويتم تطبيقه
المتوسط أساس على وذلك الشراء لسعر األقصى الحد الثالثأساس اليوم بين المالحظ البرميل لسعر المتحرك

الشهر من الشهرM-2عشر من عشر الثاني منحى.Mواليوم في ، االستهالك عند البيع أسعار تعديل ويتم
عتبة التغيير هذا تجاوز ما اذا االنخفاض، أو .%2,5االرتفاع

الدعم تحديد للمنتجاتالموجهاألحاديويتم بقرارالنفطلفائدة السائلة بالماليةالمكلفينللوزراءمشتركية
االعتماداتNالسنةمنينايرفاتحفي،العامةوالشؤونوالطاقة أساس قانونإطارفيبهاالمرخصعلى

المعنية للسنة الدعمو.المالية مستوى حدد الااألحاديقد للمنتجات سنةالسائلةنفطيةلموجه من تبقى 2013لما
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الممتاز2,6في للوقود للتر بالنسبة للغازوال0,8ودرهم بالنسبة للتر بالنسبة930ودرهم الواحد للطن درهم
.2رقمللفيول

الجزئية المقايسة نظام تفعيل أن سيبقىغير سلفا، محددة عتبة من ابتداء أنه باعتبار آليةمحدودا تفعيل يتم
الفرق.التأمين التأمين شركة تدفع حيث الدولية، النفط أسعار ارتفاع مخاطر من للحد آلية النظام هذا ويشكل

التأمين قسط توازي كالسيكية آلية خالل من وذلك سلفا الدولة وضعتها التي والعتبة الدولية السوق سعر .بين
المقا نظام إلى لتنضاف التأمين آلية الدولةوتأتي ميزانية على العالمية األسعار ارتفاع آثار من للحد الجزئية يسة

المستهلك .وعلى

3.3045678+#9().#-.!2014

الماكرواقتصادي.1.3 الماليةالسياق قانون 2014لمشروع
الوطني االقتصاد يواصل أن المتوقع األخيرةاألمن السنوات خالل تحقيقه تم الذي الجيد سنةوستتميز.داء

يبلغ2013 أن المتوقع من الذي الحبوب محصول بفضل الفالحي للنشاط ملموس قنطار97بتطور مليون
الثالثة( الرئيسية للحبوب قنطار51مقابل)بالنسبة أنو.السابقةسنةالخاللمليون المتوقع القيمةمن تسجل

الفالحية يعادلالمضافة نمو قدرهمقابل%15,3معدل سنة%8,9انخفاض الناتجوسيسجل.2012خالل
بنسبة ارتفاعا الفالحي غير الخام سنة%4,5مقابل%3,4الداخلي النشاط.2012خالل سيرتفع وبذلك

بنسبة الوطني سنة%2,7مقابل%4,8االقتصادي .2012خالل

الماكرو اإلطار إعداد تم لسنةولقد االق2014اقتصادي الظرفية االعتبار بعين األخذ الوطنيةمع تصادية
األخيرة السنوات خالل الوطني االقتصاد شهدها التي الهيكلية والتحوالت البرنامج،والدولية توجهات وكذا

ذلك.الحكومي على يعادلمن،اعتمادا نمو معدل الوطني االقتصاد يسجل أن الثابتة%4,2المتوقع باألسعار
سنة بارتفاع2014خالل امدعوما الداخلي الفالحيالناتج غير القيمة%4,8بنسبةلخام انخفاض مع موازاة

بنسبة الفالحية .%0,3المضافة

العالميتدريجيانتعاش:2014لسنةالدوليالسياق.1.1.3 الدوللالقتصاد بقيادة ،
ةالصاعد

العالمي االقتصادي النمو إلىتدريجياانتعاشاسيعرف يصل أن المنتظر من لمقاب2014سنة%3,6حيث
سن2,9% الدولي،2012سنة%3,2و2013ةخالل النقد صندوق وغير.حسب هشا يبقى النمو هذا أن غير

بتراجع ومهددا بممتوازن للظرفية األوروجديد المتحدةبالتقشفونطقة بالواليات الميزانية في .المفرط

السياق، هذا طفمسجالضعيفاالمتقدمةتاالقتصاديانموظلسيوفي ،%1,2بنحو2013خالليفاانتعاشا
بنسبة،2012سنة%1,5مقابل يتسارع أن للواليات.2014سنةخالل%2قبل االقتصادي النشاط وسينتعش

ب األمريكية إلى2012خالل%2,8مقابل2013خالل%1,6نسبةالمتحدة يرتفع أن سنة%2,6قبل خالل
األسر،2014 دخل بتحسن معمعززا عالقة وانتعاشفي العقار وكذاسوق الشغل وسوق البورصة سوق

مناسبة نقدية سياسات على .بالحفاظ

األورو، لمنطقة بالنسبة االقتصاديةفستبقىأما أن.صعبةاآلفاق المنتظر المنطقةتستمرومن الركودهذه في
التوالي2013خالل على الثانية الناتج%)0,4-(للسنة انخفاض بعد الخام، سنة%0,6بةبنسالداخلي

منطقة.2012 في االقتصادي النشاط في تدريجي انتعاش حدوث المتوقع فمن ذلك، سنةاألوروومع خالل
النقدية%)1(+2014 للسياسة المناسب والتوجه الخارجي الطلب تحسن من المتوقع.مستفيدا يتعززومن أن

سنة خالل االقتصادي النمو ألمانيا2014معدل فرنسا)2013سنة%0,5لمقاب%1,4+(في %1(+وفي
إسبانياو،)2013سنة%1,8-مقابل%0,7(إيطاليافيو)2013سنة%0,2+مقابل -مقابل%0,2(في
).2013سنة1,3%
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العالمي االقتصاد عجلة دفع في والنامية الصاعدة الدول تسجل،وستستمر أن المتوقع من نسبيااقويانموحيث
بحوالي يخص.2012سنة%4,9بعد2014سنة%5,1و2013سنة%4,5يقدر الشرقمنطقةوفيما

تشهد أن المتوقع من إفريقيا، وشمال الؤاتباطاألوسط إلى2013خاللنموفي يصل %4,5بعد%2,1قد
أن،2012سنة خاللقبل .%3,8بنسبة2014سنةيتعزز

العالمية االقتصادية التوقعات تتحسن أن ينتظر سنةوإجماال، من الثاني السداسي من ابتداء إال2013تدريجيا ،
ومهددة هشة تبقى األوروبأنها منطقة في األزمة تفاقم بالتقشف.إمكانية كذلك مهددا العالمي النمو ويظل

الميزانية في األمريكية،بالمفرط المتحدة وغيرهاالواليات الصين في االقتصادي النشاط في الحاد والتراجع
البلد األخرىانمن .الصاعدة

2014سنةخاللالوطنيلالقتصادمتواصلنمو.2.1.3
أن المتوقع نمومن معدل سنةيتحسن خالل الوطني إلى2013االقتصاد بعد%4,8ليصل الثابتة، باألسعار ،

سنة2,7% الداخلي2012خالل الطلب وتعزيز االقتصادية، القطاعات مختلف دينامية باستمرار مدعوما ،.
سنة خالل األداء هذا يستمر أن المتوقع الفالحية2014ومن غير لألنشطة المستمرة بالدينامية أساسا مدعوما ،.

2014سنةبرسماالقتصاديةللتوقعاتالمعتمدةالفرضيات

لسن االقتصادية التوقعات إعداد الوطني2014و2013تيتم المحيط حول الفرضيات من مجموعة على بناء
يناهز.ليوالدو الخام للنفط متوسط سعر على االرتكاز تم الطاقة، أسعار يخص للبرميلاتدوالر107فيما
خاللاتدوالر105و2013خالل االقتصادية.2014للبرميل التوقعات بناء تم الصرف، لسعر وبالنسبة

مستوى في الدوالر مقابل األورو صرف سعر فرضية على لسنتي1,3الوطنية ومن.2014و2013بالنسبة
أن المتوقع من أخرى، تحسناتعرفجهة المصنعة السلع من للمغرب الموجه األجنبي الطلب نمو وتيرة

بنسبةبعد2014سنة%3,4+و2013سنة+%0,5ليبلغتدريجيا سنة%0,6انخفاض بسبب2012خالل
منطقة في الطلب الم.أساسااألوروتراجع االقتصادي للتقييم والتنميةووفقا التعاون لمنظمة األخير ؤقت

االقتصاديا فإن بكلتاالقتصادية، المشجعة النمو لوتيرة بالنظر االنتعاش بعض تعرف بدأت الكبرى المتقدمة
المتحدة والمملكة واليابان المتحدة الواليات األورو.من منطقة عن أن،أما من بالرغم الركود من خرجت فقد

ي ال منخفضاإلنتاج البلدانزال من العديد في .ا

2013سنةالقطاعيةاألنشطةمختلفمستوىعلىجيدأداءتوقع

ليصل الثابتة، باألسعار الوطني، االقتصاد نمو معدل يتعزز أن المتوقع من المعتمدة، الفرضيات إلى استنادا
نسبة سنةو.2014سنة%4,2و2013سنة%4,8إلى ال2013ستتميز اإلنتاج أداءبانتعاش مقابل فالحي

سنة خالل الصادرات2012ضعيف لنمو المحركة الجديدة القطاعات مؤهالت والطيران(وتطور السيارات،
والمالبس...) النسيج قطاع أقل بدرجة و الغذائية كالصناعة التقليدية القطاعات مقاومة .وكذا

سنة خالل االقتصادي النشاط دينامية2014وسيستفيد استمرار الطلبالقطاعيةاألنشطةختلفممن وتعزيز
للمغرب الموجه الخارجي الطلب وانتعاش أنوبالتالي،.الداخلي المتوقع غيرفمن الخام الداخلي الناتج يسجل

نسبة،%4,8نسبةبارتفاعاالفالحي بقليلوهي .2012-2010الفترةمتوسطتفوق

المو الفالحيأيتحسنأنتوقعمن األنشطة مختلف سنةداء خالل الجيدةمنامستفيد2013ة المناخية الظروف
الحالية الفالحية السنة بها اتسمت المبذوالتي الجهود األخضرمن المغرب مخطط إطار في وستؤثر.ولة

الفالحيةظروف ذلكيةالنباتاألنشطةمجموععلىإيجابيا2012/2013السنة في الخصوص،بما وجه على ،
المقدر الحبوب وزارةإنتاج قبل قنطار97ربايقمابالفالحةمن .مليون

المضافةوهكذا، القيمة تسجل أن المنتظر بلمن نموا الفالحي سنة%15,3حواليلقطاع 2013خالل
بنسبةةمدعوم الحبوب إلنتاج المضافة للقيمة القوي وكذا%92باالرتفاع النسبي، األنشطةلنموبالتحسن

تربية ذلك في بما الخضراوات%)4,2(ةالماشياألخرى وزراعة .%)2,0(واألشجار%)2,5(،
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ال2014سنةخاللو للقطاع الرئيسية اإلنجازات تعزيز سيتم متابعةيفالح، اإلستراتيجيةبفضل اإلصالحات
األخضرمخططإطارفيالمبرمجة التنمية(المغرب صندوق المقدمةالفالحيةإصالح المعونة وتعزيز

العاليةحيةالفاللقطاعاتل المضافة القيمة قطاعفيو...).ذات يخص تمما متوسطاعتمادالحبوب، فرضية
قنطار70إنتاج الثالثةلبالنسبة(مليون الرئيسية بانخفاض)لحبوب خالل%27,5قدره، القوي التحسن بعد
الضعيفوسيقابل.%92بنسبة2013سنة األداء متزايدلقطاعهذا نمو األخرى،لقلالحبوب خاصةطاعات

الماشية)%16,6(األشجار هذهمجموععتبارباو.)%4,0(لخضراواتازراعةو%)3,5(وتربية
الماالفتراضات، تشهدمن أن المضافةتوقع سنةيحفالالالقيمة خالل بنسبة2014ة .%0,3انخفاضا

بنسبة زيادة المنتظر،2012سنة%1,4بعد القطترتفعأنمن نمو الثانيوتيرة نسبةاع %0,6لتبلغ
الثابتة االستخراجية،.2014سنة%4,5و2013سنةباألسعار للصناعات المضافة القيمة ستسجل وهكذا،

تمثل اإلجماليةمن%5,3التي المضافة الفوسفاط2012سنةالقيمة إنتاج عليها يهيمن يفوقوالتي ،%90بما
بحوالي بنسبة2014سنة%5,6و2013سنة%0,4ارتفاعا انخفاض هذا.2012سنة%2,4بعد ويرتبط
االيجابي العالم،األداء في المنتجين ألكبر القوية والمنافسة الطلب ضعف سياق الصين(في ،)خاصة

للفوسفاطةستباقيالاإلستراتيجيةبا الشريف المكتب إلىلمجموعة ااالستجابةالرامية العالميةلتطورات ألسواق
وال التي.ةيفساتنالرئيسية للمجموعة الصناعية للسياسة أكبر مرونة على خصوصا، االستراتيجية، هذه وترتكز

منتجاتها، مختلف من األسواق الحتياجات يستجيب إنتاج خالل من المخاطر تخفيف من تمكنها أن شأنها من
المو الطلب تغيرات مواكبة من تمكن التي التجارية السياسة استجابة سرعة إلى منإضافة خاصة للمغرب جه

الكبرى والديموغرافية الفالحية القوى باكستان(قبل الهند، ...).البرازيل،

الصناع تمثلاتوبخصوص التي المضافة%15,7التحويلية، القيمة إجمالي قيمتها2012سنةلمن فسترتفع ،
بنسبة بنسبة2014سنة%4و2013سنة%1,8المضافة زيادة من،2012سنة%1,5بعد ديناميةمستفيدة

:القطاعاتمجموع

والتبغقطاع• الغذائية القطاع:الصناعات لهذا الحقيقية المضافة القيمة تتزايد أن المتوقع يمثل،من الذي
اإلجمالية29,8% المضافة القيمة %4,2و2013سنة%3,6بنسبة،2012سنةالتحويليةاتلصناعلمن

م2012سنة%4بعد2014سنة التبغ، صناعة وكذا الغذائية للصناعات الجيد األداء من من.ستفيدا حيث
تعزز أن الغذائيةالمنتظر منالصناعات األولى الثمانية األشهر خالل تحققت التي اإليجابية سنةالنتائج

بنسبة2013 الصادرات في زيادة السابقة%14,9مع السنة من غشت شهر لنهاية بنسبعدبالنسبة بةزيادة
درهم18,7(2012سنة17,8% اإليجابية).مليار اآلفاق هذه يعزز اإلنتاجومما مؤشر ارتفعتطور الذي
سنة،%2,8و%2,2بنسبة من والثاني األول الفصل ل،2013خالل الغذائيةبالنسبة %5وبنسبةلصناعات

للتبغ%2,7و .بالنسبة

والمالبس• النسيج أن:قطاع المتوقع القطاعالتعرفمن لهذا الحقيقية المضافة يمثل،قيمة من%14,3الذي
اإلجمالية المضافة التحويليةلالقيمة ضئيلة،2012سنةلصناعات ب2013سنة%0,1بنسبةزيادة لترتفع

ارتباط2012سنة%2,8بعد2014سنة2,7% في القطاعبصمود،أساسا،، جداهذا الضعيفة الدينامية أمام
األور منللطلب أكثر يغطي الذي الوطنية%90وبي الصادرات .من

الكيم• وشبه الكيماوي القطاع:ياوالقطاع لهذا الحقيقية المضافة القيمة تتزايد أن المتوقع يمثل،من الذي
ل20,3% اإلجمالية المضافة القيمة التحويليةمن %4,9و2013سنة%3,4بنسبة،2012سنةلصناعات

منوسيستفيد.2012سنة%0,7بنسبةتراجعبعد2014سنة القطاع االسهذا التموقع للمكتبإعادة تراتيجي
للفوسفاط الفوسفاحولالشريف األسمدةمشتقات خاصة ذلك،.ط إلى أنباإلضافة المنتظر صناعةتتابعمن

سجلتهااألدوية التي األخيرةالدينامية السنوات نموفي لقيمتهاسنويبنسبة بلغتاالسميةالمضافةمتوسط
الفترة10% بنسبة.2011-2005خالل زيادة القطاع هذا صادرات سجلت شهر%10حيث نهاية في

السابقة2013غشت السنة من الفترة نفس مع .مقارنة

وااللكترونية• والمعدنية الميكانيكية الصناعة لهذا:قطاع الحقيقية المضافة القيمة تتزايد أن المنتظر من
يمثلال،القطاع ل%19,4ذي اإلجمالية المضافة القيمة التحويليةمن سنة%1,5بنسبة،2012سنةلصناعات
الجيدأثروسيت.2012سنة%0,9بعد2014سنة%3,5و2013 باألداء أساسا النمو السياراتلهذا صناعة

الطائراتكواإللكتروني صناعة الثالث.و القطاعات هذه صادرات تزايدت حدو،وقد غشتإلى شهر نهاية د
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نهاية%22,6و%8,4و%18,9بمعدل،2013 المسجلة النتائج مع مقارنة واضحة بزيادة التوالي على
مارس +%).2,1و%1,6+و+%10(2013شهر

األ• التحويلية تت:خرىالصناعات أن المتوقع القطاعراجعمن لهذا المضافة يمثل،القيمة من%16,2الذي
المض اإلجماليةالقيمة التحويليةلافة سنة%0,2-بعد،2013سنة%1,8بنسبة،2012سنةلصناعات

الضعيفبأساساعالقةفي،2012 فرعاألداء الفلزيةباقي"لنشاط غير المعدنية أن."المنتجات المنتظر ومن
القطاعتتحسن لهذا المضافة .%3,8بنسبة2014سنةالقيمة

واألشغوسيسجل البناء تراجعاقطاع العمومية إلىقبل2013سنةخالل%1,6نسبةبال يتحسن سنة%4أن
خاللتوافقوي.2014 المتوقع بنسبةمع2013التراجع األسمنت مبيعات نهاية%10,2انخفاض .غشتفي

و السكن قروض شهدت بنسبةقروضوقد زيادة العقاريين نفس%1,4و%8,2المستثمرين خالل التوالي على
الذكرالفترة العقاريةحجمسجلوي.السابقة من،المعامالت يتبين لبنككما العقارية األصول أسعار مؤشر

من،المغرب بأكثر من%1,6تراجعا الثاني الفصل من2013خالل الفترة نفس مع لكن2012سنةمقارنة
بنسبة من%22,8بتحسن األول الفصل مع من.2013مقارنة بد ال ذلك، على أنهوعالوة إلى في،اإلشارة

االجتماعيلالجديدالبرنامجظل من،درهم250.000بتكلفةلسكن أكثر توقيع سنةمنذاتفاقية643تم
اإلطار.سكنيةوحدة1.162.218تخص2010 نفس ل،وفي الترخيص نهاية،مشروع498تم حدود إلى
المشاريع.سكنيةوحدة366.063تهم،2013يوليوز عدد االنجازويبلغ تشمل415قيد مشروعا

.سكنيةوحدة312.851

يحافظ أن المتوقع الثالثومن بالقطاع يساهم الذي المضافة%55,3نحو، القيمة إجمالي الجاريةفي باألسعار
نسبة،2012لسنة محققا النمو وتيرة نفس في%5,9بعد2014سنة%5,1و2013سنة%4,8على

الج،2012 باألداء لمدعوما اليد ويةفالحألنشطة الثاني القطاع قطاعاتوأنشطة من كل نشاط بانتعاش
والنقلواالتصاالت .التجارة

الداخليبالطلبمدعوماقتصادينمو

دور الوطنيسيتأكد لالقتصاد كدعامة الداخلي الحاليةخصوصا،الطلب العالمية الظرفية ظل واصلتسو.في
دعمعناصر الداخلي اهاالطلب سنتيالقتصاديللنمو الذيباارتباط،2014و2013خالل المهم التحسن

س والذي األسر استهالك االقتصاديمتهمساهتبلغسيعرفه النمو سنةنقط3,3في سنةنقط2,3و2013ة ة
الذي2014 الثابت، للرأسمال الخام للتكوين الجيد األداء إلى إضافة على، الداخليتهمساهمسيحافظ الناتج في

ب2013سنةواحدةنقطةبامالخ سنةنقطة1,4و .2014خالل

سيرتفعالذيالداخلي،النهائيلالستهالكملموستحسنالنمومكوناتمختلفتطورتحليلمنويستخلص
سنة%5,5بنسبةحجمه ب2013خالل هذاويعزى.2012سنة%4,5بعد2014في%3,7نسبةو

ب2013سنة%5,6بنسبةاألسرالستهالكقبالمرتالتحسنإلىباألساساالرتفاع 2014في%3,9نسبةو
.2012سنة%3,6بعد

الداخلي الطلب لعناصر جيدا توجها الظرفية المؤشرات نهايةف.وتعكس مداخيللتسج،2013غشتعند
على مداخيل%5,2نحوباتزايدالدخلالضريبة االسترجاعوارتفعت قبل الداخلية المضافة نسبةبالقيمة

مارس%0,5-بعد0,9% شهر أواخر يخص.في االستهالكوفيما تنقروض فقد %2,4نسبةبهاحجممىا،
نهاية غشتعند سنةو.شهر بداية منذ باالنتعاش بالخارج المقيمين المغاربة تحويالت حيث2013استمرت

لسنة الثاني الفصل خالل بنسبة2013تحسنت، األ%3,7-بعد2,6%، الفصل السنةخالل نفس من ،ول
بنسبة زيادة غشت%1وسجلت نهاية الماضية2013عند السنة من الفترة نفس مع استفاد.مقارنة وقد

بلغ الذي االستهالك، أسعار مؤشر بتغير المقاس التضخم، معدل في النسبي التحكم من أيضا األسر استهالك
غشت2,3% نهاية السن2013عند من الفترة نفس مع السابقةمقارنة الغذائية%3,1(ة للمواد بالنسبة

الغذائية%1,6و غير للمواد ).بالنسبة

المحققة، المكاسب من مستفيدا الثابت، للرأسمال الخام التكوين حجم ارتفاع سيستمر االستثمار، مستوى وعلى
المشا2012سنة%1,9بعد2014سنة%4,5و2013سنة%3,1بنسبة باستمرارية ارتباطا الكبرى، ريع

األعمال مناخ .وتحسن
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باستمرار األخيرة الظرفية التطورات االستثماروتشهد ارتفاعا،مجهود التجهيز سلع واردات قيمة عرفت حيث
ب%6,4نسبةب السلع نهاية%2,9نسبةوأنصاف األجنبي.2013غشتعند االستثمار مداخيل وسجلت

ب نموا بقنهايةعند%23,5نسبةالمباشر بلغتغشت درهم26,9يمة الدولةمستوىوعلى.مليار بلغ،ميزانية
عن يزيد ما عند28االستثمار درهم .2013غشتنهايةمليار

ذلك مع تفعيلموازاة ومن ومتجدد متكامل نهج حسب العمومي االستثمار تسارع من االستثمار سيستفيد ،35
لالستثمار الوزارية اللجنة طرف من استثماريا شأنهامشروعا قدرهمن إجمالي استثمار مليار19,4تحقيق

وخلقدر ومباش4700هم قار شغل الخارجية،رمنصب االستثمارات جاذبية تعزيز لجنةومن إنشاء وكذا ،
االستثمارات هذه تنفيذ وتيرة بطء عن المسؤولة العوائق لتحديد االستثمارات يبلغ.تتبع أن المتوقع ومن

الذ الخام، حوالياالستثمار المخزون، وتغيرات الثابت للرأسمال الخام التكوين من يتشكل الناتج%30,3ي من
الحقيقي الخام .2012سنة%31,5بعد2014سنة%30,6و2013سنةالداخلي

الخارجية المبادالت رصيد تحسن

أن المتوقع سنتيمن خالل الخارجية المبادالت وضعية ارتباطا،2014و2013تتحسن بتزايدوذلك
والخدمات السلع الثابتة،صادرات الواردات،باألسعار من أسرع تحسنو.بوثيرة إلى التطور هذا سيؤدي

ليمثل والخدمات للسلع الخارجي الميزان لعجز سنة%4,7-طفيف خالل الحقيقي الخام الداخلي الناتج من
سنة%4,8-و2013 .2012سنة%5,7-مقابل2014خالل

والخدماتستعرف،هكذاو السلع بنسبة،صادرات ارتفاعها الثابتة،تزايدا،2012سنة%2,7بعد ،باألسعار
سنة.2014سنة%5,1و2013سنة%1,7بنسبة خالل تقريبا مستقرة السلع صادرات 2013وستبقى

بنسبة الق،2014سنة%4,9لترتفع لبعض المستمرة بالدينامية خصوصا كصناعمدعومة المصدرة ةطاعات
و للمغربالسيارات الموجه الخارجي الطلب بانتعاش ارتباطا سنة%3,4+و2013سنة%0,5(+الطائرات

بنسبة2014 انخفاض ).2012سنة%0,6بعد

تسجل أن المتوقع بمبيعاتومن انخفاضا ومشتقاته ب2013خالل%5نسبةالفوسفاط بانتعاش نحومتبوعا
ب2014سنة7,2% ارتفاعها باستثنا.2012في%1,6نحوبعد السلع صادرات سترتفع منتوجاتءفيما

ب األولية والمواد للفوسفاط الشريف %3,9بعد2014سنة%4,3حواليبو2013سنة%1,5نحوالمكتب
زيادة،2012سنة التجهيزابفضل مواد من للخارج الموجهة الكهربائية(لمبيعات واألسالك والمواد)الخيوط

النسيجال(االستهالكية و السياحية أقلسيارات ب).بنسبة الخدمات صادرات 2013سنة%4,6حواليوسترتفع
.2012سنة%2,3مقابل2014سنة%5,6و

أخرى ناحية ب،ومن انخفاضا السلع واردات سنة%1,3نحوستعرف ب2013خالل تتزايد أن حواليقبل
المشتر.2014في5,5% التأثير إلى التطورات هذه التجهيزوتعزى مواد مشتريات الرتفاع في%7,2(ك

المنتجات)2012في%3,1مقابل2014في%5,5و2013 في%7,4و2013في%4,1(وأنصاف
ب2014 انخفاض ب)2012في%2,9نحوبعد االستهالك مواد واردات 2013سنة%3حواليوانخفاض

قدرهمقابل2014سنة%0,2و .2012في%1,9ارتفاع

ستت سنةكما ب2013ميز الطاقة مواد واردات ب%6,1نحوبانخفاض ارتفاع 2012في%8,1نحوبعد
جهة،ارتباطا قرابة،من هم الذي البترول تكرير نشاط غشت4,5بتراجع نهاية عند طن بمعدل،مليون

بلغ السابقة%8,3انخفاض السنة من الفترة نفس مع أخرى،مقارنة جهة إلنداءباأل،ومن الطاقةالجيد تاج
ارتفعةالكهرومائي بسنة%105,2نحوبالذي مقارنة غشت نهاية أنو.2012عند المنتظر وارداتمن ترتفع

بنسبة المواد سنة%4,9هذه .2014خالل

بنسبةكما تراجعا الغذائية المواد واردات ذلكعلترتف،2013سنة%5,9ستشهد سنة%10,5بنسبةبعد
التراجع.2014 سنةويرتبط الفالحي2013المتوقع للسنة الجيد الحاليةباألداء بحوالي(ة يقدر حبوب منتوج

بعد97 قنطار الماضية51مليون السنة في قنطار منمما،)مليون القمحسيقلص واردات.مشتريات أما
بنسبة،الخدمات قدره2014سنة%4و2013سنة%6,9فستنمو تراجع .2012سنة%5,6بعد
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الوطنيتمويل االقتصاد

االقتصاد تمويل مستوى ارتفاعا،على الجارية، باألسعار المتاح، الخام الوطني الدخل يسجل أن المتوقع من
ارتفاع.2012سنة%2,4مقابل2014سنة%7,1و2013سنة%7,9بنسبة إلى االنتعاش هذا ويرجع

الخ الداخلي اإلالناتج بنسبةام وتحسن2012سنة%3,2بعد2014نةس%7,2و2013سنة%7,3سمي
ال الصافية العالممتأتيةالمداخيل دول باقي بالخارج،من المقيمين المغاربة تحويالت بانتعاش .ارتباطا

منحجموسينتقل الداخلي الخام%25,3االدخار الداخلي الناتج 2013سنة%25,8إلى2012ةسنمن
االستثمار،2014ةسن%27,1و سيحقق %35,3بعد2014سنة%34,3و2013سنة%33,3نسبةبينما

التطوراتو.2012سنة لهذه التمويلتحسنتس،وفقا ناقص(فجوة منتقلة)االستثماراالدخار منتدريجيا
في10% الخام الداخلي الناتج .2014سنة%7,2وإلى2013سنة%7,5إلى2012من

المالية.2.3 قانون لمشروع الرئيسية 2014األهداف
اإلجراءات والتي2014لسنةالماليةقانونإطارفيالمندرجةتهدف المرجوة الرئيسية األهداف تحقيق إلى

تعزيز في أساسا وتوالدستوريةالمؤسساتإرساءوتتمثل وتسريع الكبرى الهيكلية اإلصالحات النموتيرة حفيز
و المستدام وتآلياطويروتوالمقاولةاالستثماردعماالقتصادي وآلياتتدعيمالتشغيل التضامنالتماسك

وكذاواالجتماعي .الميزانيةعجزفيالتحكموالخارجيةالموجوداتاستقرارضمانعلىالعملالمجالي

الكبرىالدستوريةالمؤسساتإرساءوعزيزت.1.2.3 الهيكلية اإلصالحات وتيرة وتسريع

برامجوتنفيذللحكومةالتشريعيالمخططتنفيذفيحاسمةمرحلة2014الماليةقانونمشروعيعد
ستواصل.الجديدالدستورلمقتضياتطبقاالهيكليةاإلصالحات النصوصوهكذا وضع على العمل الحكومة

عليهاو.الدستوريةبالمؤسساتالمتعلقةوالتنظيميةالتشريعية ينص التي التنظيمية القوانين بإعداد األمر يتعلق
عل،الدستور بنصوصالالخصوصىمنها والمجلسالدستوريوالمجلسالحكومةعملوتدبيرتنظيمالمتعلقة

أحدثالعلمي،والبحثوالتكوينللتربيةاألعلىوالمجلسوالبيئيواالجتماعياالقتصادي ضوءعلىالذي
المنصوص ...2013غشت20لالساميالملكيالخطابفيعليهاالتوجيهات

فياإلسراععلىالحكومةعزم2014لسنةالماليةقانونمشروعيعكسالهيكلية،تباإلصالحايتعلقوفيما
اإلنسان.تنزيلهاوتيرة بحقوق تعنى التي المؤسسات وتعزيز القضاء إلصالح األولوية ستعطى .وهكذا،

اإل الصددوتتجلى هذا في حول،جراءات الوطني الحوار عن تمخض الذي الميثاق مقتضيات تفعيل في
العدالةاإل لمنظومة الشامل .صالح

التوج مع تماشيا الحكومي للعمل األساسية األولويات من المتقدمة الجهوية تفعيل يظل الملكيةيكما وسيتم.هات
المستويين على اإلدارية الهياكل تنظيم إعادة إلى يهدف الذي اإلداري الالتمركز ميثاق بإعداد مواكبتها

البحث وإلى والترابي تناسقاالمركزي أكثر إطار في والمعتمدة المتخذة العمومية للسياسات أفضل فعالية عن
أمثل بشكل أهدافها تحقق حتى .واستهدافا

باإلو يتعلق الضريبيفيما الماليةمشروععدي،صالح المناظرةتوصياتتفعيللأوليةمرحلة2014قانون
علىتدريجيةمقاربةتبنيمع2013أبريلشهرفيالمنعقدةالضريبياالصالححولالوطنية مبنية وتشاركية

وعالقةأساس بينالشراكة الضريبيةالثقة شامل.الملزمواإلدارة إصالح في اإلطار هذا في التدابير وتتجلى
للضريبة الكبرى الفالحية الشركات وإخضاع المضافة القيمة على الجبائيةللضريبة النفقات .وترشيد

الماليةقمشروعفإنوهكذا، بالدخل2014انون يتعلق فيما الضريبي الوعاء تحديد مساطر مراجعة يقترح
لنظام الخاضعين للملزمين مخففة التزامات وضع طريق عن وذلك الجزافي الربح نظام وفق والمحدد المهني

المراقبة آليات وتعزيز الجزافي والشركات.الربح الدخل إخضاع يقترح بشكلضريبةللالكبرىالفالحيةكما
تحديدها يتم عتبة باعتبار وذلك .تدريجي

ايهدفو المضافةإصالح القيمة على المبررةلضريبة غير اإلعفاءات إلغاء عبر الضريبي الوعاء توسيع ،إلى
المروروسن من تمكن إلىتدابير معدلينتدريجيا على قائم وسهولة،نظام حيادها فياسترجاعوضمان ها

.عاديةظروف
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خاللوم تسديده يتم الذي الضريبة مبلغ خصم على ينص انتقالي نظام وضع المشروع يقترح أخرى، جهة ن
يناير2013دجنبرشهر فاتح من ابتداء سنوات خمس على تمتد فترة على تمديده وضع.2014مع سيتم كما

مسمى تحت خاص المضافة"نظام القيمة على للضريبة الذاتية ح"التصفية بهدف المتعلقةوذلك اإلشكاليات ل
بالمغرب المقيمة غير المؤسسات بها تقوم التي .بالعمليات

ل بالنسبة الجديدلأما التنظيمي الماليةقانون المشروع،لقانون هذا سنةيفإن من تجريبية2014جعل مرحلة
من وذلك يتضمنها التي المعتمدةخاللللمقتضيات للميزانية الجديدة المقاربة بالنسبةالبرامجعلىتجريب

وهي أولى كمرحلة وزارية قطاعات للمياه،البحريوالصيدالفالحة،الوطنيةالتربية:ألربع السامية المندوبية
واالقتصاد التصحر ومحاربة للوزارات.والماليةوالغابات العامون للكتاب لجنة إحداث سيتم أخرى، جهة ومن

وزارة كل مستوى على لجان أجلوكذا .اإلصالحتدبيرمن

هذاو اتخذ أخرى، جهة نظمنالمشروعمن إصالح أولوياته خاللالدعمماضمن تشاركيةمن مقاربة اعتماد
وتحسينتوفقوتدريجية واالجتماعية اقتصادية الماكرو التوازنات على الحفاظ أجلالنظامحكامةبين من

واالجتماعية االقتصادية وفعاليته .شفافيته

التقاعدصإلبالنسبةو أنظمة اتخاذالح على التركيز سيتم الوضعية، تصحيح إلى تهدف استعجالية إجراءات
و المدنية المعاشات لنظام الحرجة العموميالمالية للقطاع واحد قطبين، على يرتكز للتقاعد متناسق نظام وضع

الخاص للقطاع .وآخر

يخص الشركاتوفيما حكامة العتحسين مواصلةستمومية،والمؤسسات التحويالتالرقابةتعزيزتم وترشيد
ووضع المؤسسات هاته لفائدة العامة الميزانية السنواتالشراكةاستراتيجيةمن متعددة برامج أساس .على

النمو.2.2.3 آلياتتطويرووالمقاولةاالستثمارودعمالمستداماالقتصاديتحفيز
التشغيل

االجراءاتمنمجموعةخاللمنوذلكالحكومي،العملأولوياتإحدىوالمقاوالتاالستثماردعميشكل
وتنويعالتحتيةالبنياتتأهيلمعوالشراكةالتكاملعلىةمبنييةمنهجوفقوالخاصالعمومياالستثمارلدعم

القطاعرأسهاوعلىالشغل،لفرصومحدثةعاليةمضافةقيمةذاتالقطاعاتوتطويرالنمومصادر
.الصناعي

مشروعوهكذ حدد ضمن2014لسنةالماليةقانونا، المجالإتعزيزأولوياتهمن هذا في الحكومة جراءات
الجديدةللمشاريعمتوازنجهويتوزيعواتباعنجازاإلطورفيتوجدالتيالمشاريعتثمينخاللمنوذلك

خفض مع .األداءاتميزانعلىالضغطموازاة

مجهوداتكما العقارإلىالولوجتيسيرخاللمنالخاصاالستثمارتكثيفأجلمنالحكومةستتواصل
والمساطر القواعد إلالستثمار،الجهويةالمراكزاشتغالآلياتوتحسينوتبسيط معالجةتسريعلىباإلضافة

للجنةالإطارفيالمقترحةللمشاريعبالنسبةالطلبات الوزارية سيولىاإلطار،نفسوفي.الستثماراتبين
تعززالتدابيرمنمجموعةتفعيلعبروذلك،والمتوسطةالصغرىمنهاخصوصاالمقاوالتلدعمكبيرامهتمإ

2014لسنةالماليةقانونمشروعفإنهكذا،و.والدوليالوطنيالصعيدينعلىتنافسيتهامنوتحسنالثقة
:يقترح

أدا• آجال وتسريع المضافةء القيمة على الضريبة الضاسترجاع المقاوالتلتخفيف خزينة على ؛غط

العمومية• للصفقات الجديد المرسوم مقتضيات منتفعيل يمكن لفائدة%20تخصيصالذي الصفقات من
والمتوسطة؛ الصغرى المقاوالت

اآلليات• منوضع تمكن للتمويلالتي والمتوسطة الصغرى المقاوالت ولوج خالل،تسهيل من وذلك
ما آلية وإحداث الضمان نظام لمتحديث صعبةلية وضعية في المقاوالت اعتمادواكبة توصياتالمع

عن الضريبيالمنبثقة االصالح حول الوطنية ووضعالمناظرة المقاوالت تنافسية دعم تفعيل بخصوص
الجبائية قدراتها مع يتالءم جبائي ؛نظام
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تدابير• جاذبوضع تحسين أجل من للمسافرين العمومي الطرقي النقل لتأهيل المدنمصاحبة وتنافسية ية
ا ومضمون لروح للبرلمانتفعيال الحالية الدورة افتتاح بمناسبة الملكي .لخطاب

علىإنعاشعلىالحكومةمجهوداتستنكبأخرى،جهةومن السهر مع البشريةالكفاءاتتوفيرالتشغيل
إجراءاتتفعيلعبرذاتيالالتشغيلودعمالتكوينخاللمنوذلكالشغلسوقلحاجياتاستجابةالمؤهلة
.واجتماعيةوضريبيةتحفيزية

والمجالياالجتماعيوالتضامنالتماسكآلياتعزيزت.3.2.3

التضامنعلىيعتمدسوسيواقتصاديتنموينموذجترسيخعلى2014لسنةالماليةقانونمشروعسيساهم
توزيعالمجتمعشرائحجميعبين في العدالة عن البحث على التماسكتعزيزوكذلكالتنميةثمارويعمل

أمثلاالجتماعي .والجبليةالقرويةبالمناطقللنهوضخاصاهتمامإعطاءمعالمعوزةفئاتللواستهداف

اإلطار، هذا الحكومةفي وتكثيفعلىستعمل الخدماتلتلبيةالجهودتنسيق من المواطنين االجتماعيةحاجيات
في تتمثل وتسهيلجودةوتحسينالتعليمتعميموالتي المهني والتكوين منالصحيةللخدماتالولوجالتربية

.بالمستعجالتاالستشفائيةالعالجاتتطويرومواصلة)راميد(الصحيةالتغطيةنظامتعميمتسريعخالل

لتوفيربالسكن،يتعلقوفيما الجهود رعبالالئقالسكنمنالمواطنينلتمكينالضروريةالشروطستتظافر
.للسقوطاآليلةالمبانيوترميمالصفيحمدنعلىالقضاءبرامجوتسريعالضمانآلياتتطوير

والهشاشة،الفقرلمحاربةالمعتمدةوالبرامجللسياساتخاصااهتماماالمشروعهذاسيوليأخرى،جهةومن
سيتم متكاملبشكلالبشريةلتنميةلالوطنيةالمبادرةوبرامجالمعنيةالوزاريةالقطاعاتمجهوداتتكثيفحيث

.المعوزةالفئاتعيشظروفلتحسينومتناسق

وطنيبنكإحداثوكذاللدخلالمذرةالمشاريعحامليمواكبةآلياتعلىالتركيزسيتماإلطار،هذاوفي
وتقييمللمراقبةدقيقنظاموضعمعالناجحةبالمشاريعالمتعلقةللمعلومات .األثروالتتبع

الميزانيةعجزفيوالتحكمالخارجيةالموجوداتاستقرارعلىالعمل.4.2.3

على الحفاظ إطارفيالحكومةبهاالتزمتالتيالكبرىاألولوياتبينمناقتصاديةالماكروالتوازناتيعتبر
ووذلك،2014لسنةالماليةقانونمشروع النمو لتمويل ومستدام سليم مناخ تعزيز البالدبهدف .تنمية

المشروعوهكذا، خاللمنوذلكالخارجيةالموجوداتاستقرارعلىالعملإلىتهدفتدابيرعدةيقترح
.الميزانيةعجزفيوالتحكمالصعبةالعملةمنالمواردتعبئةالىإضافةالواردات،وتقنينالصادراتإنعاش

إنعاشفعلى إنجازوتيرةتسريععبرديريالتصالعرضتطويرعلىالمجهوداتستتركزالصادرات،مستوى
علىللتشجيعالقواعدلتبسيطتدابيرتفعيلسيتمذلك،معوبالموازاة.للتصديرالموجهةالقطاعيةاالستراتيجيات

واإلفريقيةمنهاالعربيةوخاصةالجديدةاألسواقإلىالولوجدعمالتدابيرذههوتهم.والتنافسيةاالستثمار
للمقاوالتبالنسبةالتمويلآلياتوكذاالصادراتتنميةعقودوتفعيلالمخاطرعلىللتأمينبرنامجووضع

.اللوجستيكقطاعتطويرومواصلةالمصدرة

إطارفيالوارداتتقنينإلىتهدفالتدابيرمنمجموعةعلىالحكومةمجهوداتستنكبأخرى،جهةومن
الدوليةالضوابطاحترام المستهلكلحمايةوالتنظيميالقانونياإلطارلىإاألولويةوستعطى.والمعايير

.االستيرادعندالفواتيرقيمةمنوالتقليصالتهريبمحاربةومواصلة

اجراءاتبفضلوذلكالصعبةالعملةمنالمواردتعبئةالىاألولويةستعطىالتدابير،هذهمعبالموازاةو
اإلجراءاتاالستثماردعمصندوقخاللمنبالخارجالقاطنينالمغاربةلمواكبةمعتمدة تناسق على والعمل
التمويالتتعبئةإلىإضافةالمغربية،الجاليةلفائدةالعقاريةوالمحافظةالضريبيةاإلدارةطرفمنالمتخذة

بعضالمتأتيةالهباتوبالخصوصالخارجية مع االستراتيجية الشراكة عالقات .الخليجدولبفضل

كاففيالخارجيةالموجوداتمستوىاستقرارلىإوالهادفةاالستعجاليةرالتدابيهذهوتندرج إطارفيمستوى
علىوالنفطيةاألوليةالموادأسعاروكذاالدوليةاالقتصاديةالظرفيةتقلباتآثارلتقليصاستراتيجيةرؤية

االستهذهوتبلور.لبالدناالخارجيةالتوازنات الخيارات الذاتيانلبالدراتيجيةالرؤية باالكتفاء يتعلق منفيما
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إطارالحاجيات في ومصادروتنويعاألخضرالمغربمخططالغذائية باألسواقالطاقة االرتباط تقليص
.الدولية

عبرأهميةعلىالحكومةتوجهاتترتكزالميزانية،عجزفيالتحكميخصوفيما العجز هذا تفاقم من الحد
الم مستوى على الهوامش والنفقاتتعبئة األمد،وارد على العمومية المالية استدامة ضمان أجل من وذلك

يلي.المتوسط فيما التوجهات :وتتجلى

نفقات• والبناياتاإلدارة،تسييرترشيد السيارات حظيرة واستغالل تسيير بنفقات خصوصا األمر ويتعلق
البعثات ونفقات الذياإلدارية األدنى بالحد تتقيد أن يجب لإلدارةالتي األمثل التسيير مع ؛يتناسب

المشاريع• وكلفة إنجاز ومدة بأهداف مرتبط إنجاز معدل أساس على االستثمار اعتمادات هذا.برمجة وفي
لبرمجة كقاعدة المتوسط المدى على النفقات إطار باعتماد السنوات المتعددة بالبرمجة العمل سيتم الصدد،

المالية قانون مشروع برامج2014لسنةاعتمادات مع بالتناسق العالشركاتوذلك موميةوالمؤسسات
الترابية المسؤولية.والجماعات تحميل من لمزيد والجهوية المركزية المصالح بين التعاقد تعميم سيتم كما

؛للمدبرين

في• كتلةالتحكم لتطور الحقيقية الحاجيات مع يتناسب بما المالية المناصب ترشيد عبر دارةإلاألجور
المناصبو وفق وذلك الموالية للسنة المالية قانون إطار في السنة خالل المتخذة الترقية إجراءات اعتماد

المعتمدة التوقعات مع سيتماشى مما .المحدثة،

2014سنةبرسمالدولةونفقاتمداخيلتوقعات.3.3
لسنة المالية قانون مشروع برسم المحينة التوقعات أسا2013تسفر الثمانيةعلى متم عند المسجلة النتائج س

نسبة عن للسنة األولى للمداخيأشهر وإنجاز األولية، التوقعات مع متماشية المسجلل التراجع من بالرغم ذلك
الشركات على الضريبة درهم3,2-(لمداخيل الملزمينوذلك)مليار من محدود عدد على بتركزها ارتباطا

في تراجعا فيسجلوا مالئمةدوليفيةظرنشاطهم باألخص(ةغير للفوسفاط الشريف عرفت).المكتب كما
انخفاضا الجمركية درهم1,2-(المداخيل وتيرةذلكو)مليار بانخفاض ارتباطا الضريبي الوعاء تراجع نتيجة

الواردات .تطور

التطوراتو هذه مختلف أدت لسنةإقد المالية قانون مشروع برسم التوقعات تحيين التحيين.2013لى هذا
وسيتم الموارد لبنية كقاعدة لسنةاعتماده المالية قانون مشروع برسم .2014المداخيل

سنة برسم الموارد بآفاق يتعلق مختلف2014وفيما لدينامية اإليجابي باالنعكاس جهة، من تطورها، فسيتأثر ،
الخار الطلب وانتعاش الداخلي الطلب وتعزيز االقتصادية أخرى،القطاعات جهة ومن للمغرب، الموجه جي

المالية قانون مشروع إطار في المقترحة والمقتضيات اإلصالحات مختلف .2014بأثر

التوازن إعادة منطلق من تندرج المالية لقانون الحالي المشروع يبينها كما البنية فإن العمومية،وإجماال، للمالية
الجدي الدستور مقتضيات احترام من سيمكن الدولةدمما مالية توازن على بالحفاظ .المتعلقة

الماليةالموارد.1.3.3

مداخيلالعاديةالمداخيلقيمةتقدر احتساب ودون المواد بعض أسعار دعم بالطرقصندوق الخاص الصندوق
س،2014الماليةسنةالبرسمدرهممليار206,8بحوالي سنةمعمقارنة%2,7بنسبةارتفاعاتسجلحيث
الجبائيةغيرالمداخيلانخفاضو%4,8بنسبةالجبائيةالمداخيللزيادةالمشتركباألثرارتباطاوذلك،2013

%.10,5بنسبة

المباشرةالضرائب

بارتفاع،2014سنةدرهممليار79,1المباشرةالضرائبمداخيلستبلغ سنةمقارنة%6,1بنسبةأي مع
ترتفعيتوقعالضرائب،هذهيةنوعوحسب.2013 %1,6بنسبةالشركاتعلىبالضريبةالمتعلقةالمداخيلأن
يعادلدرهممليار39,7إلىلتصل ما أي الطفيفو.الخامالداخليالناتجإلىنسبة4,2%، التطور هذا يعزى

الضريبة للفوسفاطعلىلمداخيل الشريف المكتب لنشاط المرتقب التراجع الى أما.2013خاللالشركات



العموميةالمالية:الثالثالجزء

107

لبالنسب معمقارنة%5,3بنسبةبارتفاعأيدرهم،مليار35,1بحواليتقدرفالدخل،علىالضريبةمداخيلة
الهيكليالتأثيرإلىالتطورهذايعزىو%.3,7المداخيلهذهستبلغالخام،الداخليالناتجإلىونسبة.2013

تحسواألخيرةالسنواتخاللانطلقالذيلإلصالحاإليجابي الضريبيواألجورمداخيلنإلى الوعاء تحسن
الفالحية غير لألنشطة الجيد باألداء أساسا ارتباطا المهنية األجور على .للضريبة

المباشرةغيرالضرائب

تصل أن المرتقب سنةدرهممليار80,8المباشرةغيرللضرائباإلجماليةالمداخيلمن أي،2014برسم
سنةمقارنة%4,2قدرهبارتفاع علىلضريبةالمداخيلالجيدلألداءثمرةالتطورهذاويعتبر.2013مع

االمضافةالقيمة علىوكذا .االستهالكلضريبة

الىالمضافةالقيمةعلىالضريبةمداخيلتصلأنالمتوقعمنو بذلكمليار57,2اإلجمالية مسجلة درهم،
سنةمقارنة%4,3بنسبةارتفاعا مداخيلالضرائب،هذهنوعوحسب.2013مع الداخليةالضريبةستعرف

ومليار22,3إلىلتصل%2,5بنسبةتزايداالمضافةالقيمةعلى ارتباطادرهم المتوقعالتطوربباألساسذلك
بحوالي يقدر الذي األسر مااالستيرادعندالمضافةالقيمةعلىالضريبةمداخيلوستبلغ.%5,9الستهالك

سنةمقارنة%5,5بنسبةلترتفعدرهم،مليار34,9يناهز تطورآفاقبأساساارتباطاذلكو2013مع
.لوارداتا

والتمبرالتسجيلرسوم

يبلغدرهممليار14,7والتمبرالتسجيلرسوممداخيلتبلغأنيتوقع تزايدا بذلك مسجلة معمقارنة3,7%،
أي2013سنة يبلغ، مرونة االقتصادي0,5بمعدل للنمو .بالنسبة

الجمركيةالرسوم

طفيفامسجلةدرهم،مليار7,7بحواليالمتوقعةالجمركيةالرسوممداخيلتقدر مقارنة%0,7بنسبةارتفاعا
سنة ل.2013مع المتوقع النسبي االرتفاع إلى الطفيف التطور هذا يعزى ولوارداتو للضريبة الخاضعة

ا على االستيراد رسم وتعليق الحر التبادل باتفاقيات الصلبمتأثرا .لقمح

الجبائيةغيرالمداخيل

بذلك%10,5قدرهبانخفاضأيدرهم،مليار24,5إلىالجبائيةغيرالمداخيلتصلأنالمتوقعمن ممثلة ،
العادية11,9% المداخيل تقد.من وو الشركات من المتأتية الموارد بحوالير العمومية مليار10,8المؤسسات

يعادل ما أي والداخليالناتجإلىنسبة%1,1درهم، للموارد%5,2الخام التحصيالت.العاديةنسبة أما
األخرى"برسم بمبلغ،"الموارد درهم13,7فتقدر .مليار

الدولةنفقات.2.3.3

بالطرقأسعاردعمصندوقاحتساببدونالعادية،النفقاتتقدر الخاص والصندوق المواد بحوالي،بعض
سنةمقارنة%0,9بنسبةزيادةبأيدرهم،مليار214,8 ستمثلالخام،الداخليالناتجإلىونسبة.2013مع

%.22,6حواليالنفقاتهذه

سنةمقارنة%5,2بنسبةارتفاعامسجلةدرهم،مليار156,7يقاربماوالخدماتالسلعنفقاتستبلغو مع
كالتطورهذاويفسر.2013 بحواليتبارتفاع األجور النفقات103,7لتبلغ%5,1لة تطور كذا و درهم مليار

بحواليوالخدماتالسلعبرسم درهم53لتبلغ%5,5األخرى .مليار

سنةمقارنة%9,8بنسبةزيادةمسجلةدرهم،مليار23,9بحواليالدينفوائدنفقاتوتقدر لتمثل،2013مع
تطورو.الخامالداخليالناتجمن2,5% بالنفقاتهذهيعزى بنسبةالداخليالدينفوائدنفقاتيادةزأساسا

نفقات.11,6% انخفاضاالخارجيالدينفوائدأما %.0,3بنسبةفستجل

تحمالت يخص ما في المواددعمصندوقاحتسابمع(تبلغأنالمتوقعمنف،المقاصةأما بعض 35)أسعار
يعادلمليار ما أي يبلغنفطاللبرميلمتوسطسعرساسأعلىوذلك،الخامالداخليالناتجمن%3,7درهم،
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ععــــــااممةةخخااتتممــــــةة

لسنة المالية قانون مشروع أخذ المرتبط2014لقد المؤسساتي البناء مسلسل ترسيخ في االستمرار بضرورة
الهيكلية اإلصالحات تسريع وبأهمية الجديد تحفيز.بالدستور إلى وتوجهاته تدابيره سعت ذلك، جانب وإلى

ال االقتصادي التماسكستدامالنمو آليات وتقوية الشغل، وإنعاش المقاوالت، وتشجيع االستثمار، ودعم م،
والمجالي االجتماعي في.والتضامن التحكم بضرورة المالي القانون مشروع يهتم أن الطبيعي من كان ولقد

الماكرو التوازنات تعزيز نحو سعيا الخارجية الموجودات استقرار على والعمل الميزانية .اقتصاديةعجز

مؤشرات بظهور تتسم دولية اقتصادية ظرفية ضمن يندرج الحالي المالية قانون مشروع أن المعلوم، ومن
ل التدريجي االنتعاش إمكانيةالقتصادحول حول نفسها تطرح الزالت التي التساؤالت من بالرغم العالمي

سنة خالل التوجه هذا .2014استدامة

ا المكتسبات من الرغم العالميةوعلى األزمة تأثيرات ومواجهة روافده تنويع في الوطني االقتصاد حققها لتي
لسنة المالية قانون مشروع يركز االختراقات2014بثبات، غرار على عميقة إصالحات إجراء ضرورة على

واألفشورينغ والطيران السيارات كقطاع الرائدة القطاعات بعض حققتها االخ،التي تجاوز بهدف تالالتوذلك
ت الزالت اإلنتاجي،التي النسيج مكونات بعض بضمانعيق الكفيلة الشروط توفير ضرورة يستدعي ما وهو

الستدامة أساسية كدعامة األداءات وميزان العمومية المالية مستوى على خصوصا الماكرواقتصادي، االستقرار
اال دينامية إذكاء يتطلبها التي التمويل إمكانات وتوفير والتشغيلالنمو يعرفها.ستثمار التي التحوالت أن ذلك

الدولي تتيح،المحيط ولكنها واالجتماعية، واالقتصادية المالية التوازنات مستوى على حقيقية تحديات تطرح قد
الوقت نفس حقيقيةفي الدوليةفرصا التنافسية خريطة في إيجابا مدعو.للتموقع الوطني االقتصاد فإن لذلك،

وتي التحوالتلتسريع هذه بفعل المتاحة الجديدة الفرص من لالستفادة وعصرنته تنوعه .رة

من الرفع نحو سعيا المجال هذا في المتبعة السياسات تكييف إعادة االجتماعية بالقطاعات النهوض ويستدعي
االجتماعية والعدالة اإلنصاف لمبادئ واستحضارها ونجاعتها .فعاليتها

ا تروم ذلك، على لسنةوتأسيسا المالية لقانون االستراتيجية الوطني،2014ألهداف االقتصاد تنافسية تدعيم
وتسريع والمجالية، االجتماعية الفوارق وتقليص التشغيل، آليات وتحسين المنتج، االستثمار مجهود ودعم

اقت الماكرو التوازنات على الحفاظ مع جيدة حكامة أسس إلرساء الضرورية الهيكلية صاديةاإلصالحات
للبالد .والمالية

يتطلب،إ األهداف هذه بلوغ الحيةبالضرورةن القوى لكل أكبر مساهمة للتحديثب، الرامية الجهود في بالدنا
تشكل والتي جميعا نتقاسمها التي االستراتيجية االختيارات أساس على وذلك واالجتماعي االقتصادي والتحول

من المزيد نحو المشترك طموحنا المستدامةالأساس والتنمية .والمتضامنةالعادلةووالمدمجةديمقراطية
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/83+$V%& '&-&BW&3,04,812,1-0,94,67,95,43,2
6:.&4,86,04,62,27,43,65,63,9

K4$5#& L$"3MA9# 6$7#& EN+?*#&9,111,52,6-0,72,51,93,14,5
>$@27#&1 C9D#& E@ >&(-$O#&7,07,3-14,816,62,12,71,75,1

نقط) (بعدد P-$O*QJ& +"=#& 8R  "/$D"#&-3.1
 54$*#& ($%30$4 6$7#& 89:&2#& ;<$=#&4,65,64,83,65,02,74,84,2

D,.& M(10A% /7(N$%& /$80%&0,50,51,83,7-0,30,7-1,21,9
O%,.& M(10%& P(4#Q& R,B F(G%& OAS&!%& T?(2%&4,04,03,71,03,84,23,82,9

/8A)+"#%& '(U(2=%&0,50,50,30,10,40,3
العمومية واألشغال 0,40,40,60,20,20,3البناء

اإلجتماعي والضمان العمومية 0,30,30,30,70,20,5اإلدارة
>$@27#&1 C9D#& E@ >&-(&+#&3,55,5-3,11,42,21,0-0,42,5

89:&2#& 8F$G=#& HIG*3J&3,34,44,71,15,03,64,42,9
/83+$V%& '&-&BW&0,60,92,1-0,20,81,41,00,6

6:.&2,83,52,71,34,22,13,32,3
K4$5#& L$"3MA9# 6$7#& EN+?*#&2,53,60,9-0,20,80,61,01,4
>$@27#&1 C9D#& E@ >&(-$O#&2,32,6-5,54,80,71,00,61,8

(%)  N-$O*Q& >&AST@ -4.1
الخام الداخلي للناتج بالنسبة والخدمات السلع من 37,250,939,743,148,750,446,645,9الواردات

F(G%& OAS&!%& T?(2A% /942%(X OAS&!%& OY(Z2%& [\Z#:W&76,275,375,374,877,278,979,077,7
/83+$V%& '&-&BW&18,517,118,217,518,219,219,018,4

6:.&57,758,157,157,358,959,760,059,3
F(G%& OAS&!%& T?(2A% /942%(X '(3!G%&, ]A4%& <3 '&-B(=%&32,037,528,733,235,636,234,334,0

(2) (%) الخارج على الوطني اإلقتصاد انفتاح 34,644,234,238,242,143,340,540,0معدل
(3) (%) الداخلي الطلب في الواردات 35,444,935,839,243,044,141,541,0نسبة

(4) الخام اإلستثمار 29,138,135,635,036,035,333,334,3معدل
(%) الخام الداخلي للناتج بالنسبة الخام القومي 31,232,930,230,527,925,325,827,1اإلدخار

(%) الخام الداخلي للناتج بالنسبة (-) للتمويل الحاجة أو (+) 7,2-7,5-10,0-8,0-4,5-5,4-5,2-2,3القدرة
(بالدرهم) للفرد المتوفر الخام القومي 1878423887245082523426151264922827029950الدخل

الدولي البنك ،commodity price dataو الدولي النقد صندوق ،World Economic Outlook المصادر:
و2014 2013 ل بالنسبة المالية والتوقعات الدراسات مديرية وتوقعات 2012 حدود إلى للتخطيط السامية المندوبية معطيات من إنطالقا المالية والتوقعات الدراسات مديـرية حساب -‘

و2014 2013 ل بالنسبة المالية والتوقعات الدراسات مديرية وتوقعات 2012 حدود إلى للتخطيط السامية المندوبية معطيات من إنطالقا المالية والتوقعات الدراسات مديـرية حساب المصدر (1)
الجارية باألسعار الخام الداخلي للناتج بالنسبة والخدمات السلع من والواردات الصادرات مجموع (2)

األجنبية المنتوجات على الداخلي السوق انفتاح كمعدل اعتباره يمكن والخدمات, السلع من الداخلي للطلب بالنسبة والخدمات السلع من الواردات (3)
الخام الداخلي المخزونات)\الناتج تغير + الثابت للرأسمال الخام (التكوين (4)

توقعات
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متوسط
07-200220082009201020112012

الخارجية التجارة -5.1

درهم) (بمليون اإلجمالية الصادرات 99156155740113020149583174994184650تطور
(%) النمو 27,432,417,05,5-7,624,1نسبة

الغذائية 3,86,46,96,2-6,48,4المواد
الحوامض - : ذلك في 22,2-22,127,823,7-6,46,9بما

(1) البحر منتوجات -3,19,8-7,11,10,215,8
التشحيم زيوت و 39,6186,960,6-21,6-3,219,6-الطاقة

الخام 0,9-58,985,425,9-10,385,3المواد
المنتجات 3,2-48,365,024,3-12,743,3أنصاف

(2) للفوسفاط الشريف المكتب 0,2-64,898,035,0-9,1130,4مجموعة
التجهيز 10,244,314,91,6-20,926,8مواد

اإلستهالك 2,37,18,417,9-6,8-2,3مواد
(%) الصادرات في اإلقتصاديين الشركاء أهم حصة

دولة) 15) األوروبي 74,159,266,059,758,756,8اإلتحاد
فرنسا - : ذلك في 31,420,224,922,421,121,5بما

إسبانيا -18,617,920,916,918,316,5
3,66,85,26,17,05,4الهند

درهم) (بمليون اإلجمالية الواردات 180104326042263982297963357770386127تطور
(%) النمو 19,012,920,17,9-13,124,8نسبة

الغذائية 24,020,233,47,6-9,619,2المواد
القمح - : ذلك في 55,934,957,33,7-7,232,1بما
التشحيم وزيوت 25,526,531,917,9-16,234,7الطاقة

البترول - : ذلك في 44,146,225,219,4-10,416,9بما
الخام 48,415,541,61,9-12,468,4المواد

المنتجات 22,017,321,80,7-14,514,7أنصاف
التجهيز 9,90,83,36,9-15,930,0مواد

اإلستهالك 1,25,410,25,8-8,69,4مواد
(%) الواردات في اإلقتصاديين الشركاء أهم حصة

دولة) 15) األوروبي 55,651,952,449,247,647,4اإلتحاد
فرنسا - : ذلك في 18,515,015,615,614,312,4بما

إسبانيا -11,711,212,210,611,013,2
األمريكية المتحدة 4,45,17,27,08,16,4الواليات

(%) والخدمات السلع من التجارية التغطية 84,972,370,775,471,870,4معدل
(%) السلع من التجارية التغطية 56,447,842,850,248,947,8معدل

(%) الخام الداخلي للناتج بالنسبة الخام التجاري 15,024,720,619,422,824,3العجز
(%) الخام الداخلي للناتج بالنسبة الطاقية 6,410,67,49,011,312,9الفاتورة

(%) للصادرات بالنسبة الطاقية 33,646,747,945,851,657,7الفاتورة
(%) الخام الداخلي للناتج بالنسبة التجهيز مواد 7,310,58,98,68,58,8استيراد

الخام الداخلي للناتج بالنسبة األداءات ميزان
الجاري الحساب 10,0-8,0-4,5-5,4-5,2-2,1رصيد

األسفار 7,78,17,27,47,37,0مداخيل
لإلستثمارات الصافية 2,4-2,1-1,6-1,6-0,6-1,1-المداخيل

الصافية الجارية 9,09,88,18,08,17,7التحويالت
المالية العمليات و الرأسمال حساب 1,65,76,04,98,410,2-رصيد
درهم) (بمليون األجنبية والقروض 244393529131133392813044131386اإلستثمارات

النقد -6.1
درهم) (بمليون M3 النقدي المجمع 12,613,37,04,26,44,5تطور

(%) الخام الداخلي للناتج بالنسبة الدولة على الصافية 57,883,887,993,698,4100,2الديون
(%) اإلجمالية السلع استيراد شهور بعدد الصافية الخارجية 7,38,87,85,74,4الموجودات

(3) (%) لإلقتصاد اإلجمالية السيولة 153,0152,7160,8162,6165,8معدل
(%) المعيشة لتكلفة اإلستداللي الرقم نمو 2,03,71,00,90,91,3معدل

(الشراء) للدرهم بالنسبة العمالت أهم صرف أسعار
أورو 110,88511,32011,21511,11711,21611,058

أمريكي دوالر 19,1937,7138,0658,3988,0628,601
للتخطيط السامية والمندوبية المغرب بنك و الصرف مكتب معطيات من إنطالقاً المالية والتوقعات الدراسات مديـرية حساب : المصادر

السمك مصبرات ومحارات، رخويات قشريات ، والمنشف المملح الطري السمك : البحر منتجات (1)
الفوسفوري والحامض ، الطبيعية األسمدة الفوسفاط، (2)

الجارية باألسعار الخام الداخلي للناتج بالنسبة السائلة) التوظيفات مجاميع و M3 النقدي المجمع من المكونة ) لإلقتصاد الكلية السيولة (3)
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متوسط
07-200208/200709/200810/200911/201012/201113/2012

الفالحة -1.2

(مم) الوطني الصعيد على التساقطات 369,7267,2543,6604,8527,9234,0450,0معدل
قنطار) (بألف المهمة الثالتة الحبوب 607425122710157474426833545079496636إنتاح

الهكتار) في (قنطار المهمة الثالتة الحبوب 12,010,219,715,616,310,118,7مردود
07-200220082009201020112012

المـعادن -2.2

طن) بألف ) للفوسفاط التجاري 256262486118307266032805227060اإلنتاج
طن) بألف الفسفوري( الحامض 3130400414013421756357337إنتاج

(بمليون للفوسفاط الشريف المكتب التصديرلمجموعة عند المعامالت رقم
157845137818743356314843448237درهم)

(%) الفوسفاط مشتقات 71,365,572,574,874,074,8نسبة
(%) المعدني لإلنتاج اإلستداللي الرقم نمو 13,415,84,16,3-1,4-4,6معدل

والماء 3.2-الطاقـــة

(%) الكهرباء إلنتاج اإلستداللي الرقم نمو 6,62,93,010,86,59,3معدل
كيلواط) (بمليون للكهرباء المحلي 189152400425016265312875231056اإلنتاج

كيلواط) (بمليون الكهرباء 171632163822392237492567027561استهالك
السدود(%) ملء 54,161,278,176,371,073,8معدل

التحـويلية الصنـاعات -4.2
%) اإلقتصادي النشاط  قطاعات حسب الصناعي لإلنتاج اإلستداللي الرقم 4,42,20,22,02,51,5تغير

الغذائية الصناعة 2,44,02,01,44,03,5منتوجات
النسيج صناعة 2,7-0,90,01,8-2,6-2,1منتوجات

السيارات صناعة 0,79,23,75,0-10,81,9منتوجات

العمومية واألشغال البناء -5.2

طن) (بألف اإلجمالية اإلسمنت 103321404814520145711613015871مبيعات
البناء رخص 489235205549886572965308651513عدد

(بالدرهم) المربع للمتر المتوسط 11711170117511881255الثمن
السياحـــة -6.2

(%) الفنادق على التوافد 44,745,041,043,040,040,0نسبة
باآلالف) ) المغاربة غير األجانب السياح من 575778798341928893429375الوافدون

باآلالف) ) المصنفة الفنادق في السياحية 140161646216239180201686917484الليالي

درهم) بمليون ) السياحية 411605555152834564225911558242المداخيل

والالسلكية السلكية المواصالت -7.2

المحمول(باأللف) الهاتف في المنخرطين 118822281625311319823655439016عدد
(1) (%) المحمول الهاتف 39,574,081,2101,5113,6120,0كثافة

القار(باأللف) الهاتف في المنخرطين 144329913516374935663279عدد
(1) (%) المحمول الهاتف 4,89,711,311,911,110,1كثافة
األنترنيت(باأللف) في المنخرطين 144329913516374935663279عدد

(%) االنترنيت 0,792,433,765,929,8912,17كثافة

: معطيات من إنطالقاً المالية والتوقعات الدراسات مديـرية حساب : المصادر
البحري والصيد الفالحة وزارة -

والبيئة والماء والمعادن الطاقة وزارة -
الرقمي واالقتصاد واالستثمار والتجارة الصناعة وزارة -

السياحة وزارة -
للتخطيط السامية المندوبية -
للفوسفاط الشريف المكتب -

والماء للكهرباء الوطني المكتب -
اإلسمنت لشركات المهنية الجمعية -

الصرف مكتب -
المواصالت لتقنين الوطنية الوكالة -

السكان لعدد بالنسبة المنخرطين عدد (1)
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07-2002200820092010201120122013 2014ق.م م.ق.م

119419186300172596174145192298198935210482209818
100332167276150853154005163586174026179414182273
4242581827717346500470850771197754679067
2151733312267282692829121319253294735137
1947546290423953511439370432064253839710
3937961568581856676771783750547893280830
2343142875385554563549923523105616857195
1594918693196302113221859227442276423435
1208113706118301224210286900390997721
6447101759104999210667128501383714655
1571716269181251625025223217662786824545
33702755361838903489314332003000
136181194776198952209051244237264189254126256379
113839157036152733162020194214215674210655215638
86290107355122131117251127144140792148262156703
58182703157552778768889739628898000103700
2810837040466043848338171445045026253003
1795018231173261757418240200122239223935
1503615389144631524515204166891877220587
29142842286323293036332336203347
960031450132762719548830548704000035000
41541156210803-6103668520840003000
2234237740462194703150023485154747143741

22,827,023,622,824,024,023,222,0
19,124,320,620,220,421,019,819,1
8,111,99,88,58,89,38,58,3
4,14,83,63,53,63,93,63,7
3,76,75,84,64,95,24,74,2
7,58,97,98,78,99,18,78,5
4,56,25,36,06,26,36,26,0
3,02,72,72,82,72,72,52,5
2,32,01,61,61,31,11,00,8
1,21,51,21,31,31,61,51,5
3,02,42,52,13,12,63,12,6
25,928,327,227,430,431,928,026,9
21,722,820,921,224,226,023,222,6
16,415,616,715,315,817,016,316,5
11,110,210,310,311,111,610,810,9
5,45,46,45,04,85,45,55,6
3,42,62,42,32,32,42,52,5
2,92,22,02,01,92,02,12,2
0,60,40,40,30,40,40,40,4
1,84,61,83,66,16,64,43,7
4,35,56,36,26,25,95,24,6
21,027,022,922,723,023,722,421,7
59,347,347,150,353,759,6
44,937,436,438,341,345,5
14,49,910,712,112,414,1
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متوسط
07-2002200820092010201120122013

الديمغرافيا -1.7
(باأللف)(1) 30013311953154331894322453259732950الساكنة
(%) التمدن 55,556,957,457,858,358,859,2معدل

(%) األنوثة 50,350,650,650,750,750,950,9معدل
األسر أفراد عدد 5,25,04,94,94,84,84,7متوسط

07-200207/0808/0909/1010/1111/1212/13
لأللف) (بالنسبة للوالدات الخام 20,519,519,218,918,718,518,3المعدل
لأللف) (بالنسبة للوفيات الخام 5,65,55,75,65,1المعدل

لأللف) (بالنسبة الديمغرافي للتزايد الخام 14,914,013,513,313,618,5المعدل
والتكوين التربية -2.7

(2) سنة)(%) 11-6) االساسي بالتعليم الخاص التمدرس 90,391,491,694,997,597,999,6معدل
القروي 85,689,491,594,095,495,997,9الوسط

القروي بالوسط 80,785,088,391,893,694,897,7اإلناث

199419982004200820092012
(% بـ ) األمية 54,948,343,040,539,736,7معدل

41,733,832,128,628,125,3ذكور
67,561,955,851,950,847,6إناث

07-200220082009201020112012
واألجور التشغيل -3.7

(% بـ ) النشاط 51,550,649,949,649,248,4معدل
45,244,744,043,643,342,8الحضري
60,359,058,458,458,057,0القروي

البطالة(%) 10,79,69,19,18,99,0معدل
10,69,59,08,98,48,7ذكور
11,09,89,59,610,29,9إناث

(%) السن فئات حسب الحضري بالوسط البطالة 17,614,713,813,715,313,4معدل
سنة 24 -1533,031,831,831,332,233,5
سنة 44 -2518,114,714,013,513,313,3

شهادة 10,18,37,78,17,06,9بدون
شهادة على 24,220,018,618,118,318,2حاصل

4.7-الصحة

(3) والخاص) العمومي القطاعين في ) طبيب لكل السكان 187216371630عدد
(3) الضروري الطبي للعالج مؤسسة لكل السكان 120681200211970عدد

(3) ممرض لكل السكان 114511341109عدد
(بالسنوات) الوالدة عند الحياة 71,572,672,874,874,9أمل

198519942004200720082011
ساسية األ والتجهيزات المعيشة مستوى -5.7

(%) الفقر 21,016,514,28,98,86,2معدل
الحضري 13,310,47,94,84,7الوسط
القروي 26,823,022,014,414,2الوسط

Moyenne
2002-0720082009201020112012

للشرب الصالح الماء من المستفيدة القروية الساكنة 68,087,089,091,092,093,0نسبة
القروي العالم كهربة برنامج

(%) القرى كهربة 75,295,496,596,897,498,1نسبة

الصحة وزارة - : المصادر
المهني والتكوين الوطنية التربية وزارة -

األطر وتكوين العلمي والبحث العالي التعليم وزارة -
للتخطيط السامية المندوبية -

2006 لسنة الديمغرافية واألبحاث الدراسات مركز إسقاطات (1)
الدراسي المستوى كان ايا سنة 11-6 العمرية بالفئة الخاصة الممدرسين السكان نسبة (2)

المعنية السنة من يونيو شهر توافق و2011 2009 و 2007 بسنتي الخاصة المعطيات (3)


