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 2016 شتنبر



2016-2012 الفترة خالل الحكومية واإلنجازات اإلصالحات أهم تقديم إلى الوثيقة هذه تسعى، 

 السياسي اإلطار في أو وللمقاولة للمواطن اليومية الحياة في ملموسة تحوالت عنها نتجت والتي

 السابق؛ والوضع الحالي الوضع بين المقارنة تتيح رقمية مؤشرات على باالعتماد واالقتصادي،

 لمنطق وثمرة الحكومية األغلبية مكونات لمختلف جماعي عمل نتاج واإلصالحات اإلنجازات هذه 

 جديد؛ سياسي

 التي واالجتماعية واالقتصادية السياسية الوضعية استحضار يتطلب اإلنجازات وأهمية قيمة تقدير إن 

 في اشتغلت اللذان الصعبة والمالية االقتصادية والظرفية االستثنائي والسياق الحكومة، مجيء طبعت

 الجديدة والسياسية الدستورية واالستحقاقات االجتماعية االنتظارات حجم عن فضال ،إطارهما

 الجديد؛ بالدستور المرتبطة

 صوته أثر معرفة من المواطن وتمكين بالمحاسبة، المسؤولية ربط لمبدأ تفعيل هو الحصيلة تقديم 

   .االنتخابية ومشاركته
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 تقديم
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 تقديم

االنطالق من وضعية 

اقتصادية واجتماعية 
 2012/2011صعبة 

االشتغال في سياق 

خارجي وداخلي استثنائي 

2015/2012 

 :بالرغم من

إصالحات وإنجازات كبرى 

 : همت

 الحياة اليومية للمواطن 1.

 الحياة اليومية للمقاولة 2.

 تعزيز جاذبية المغرب3.

 :وبفضل :تحققت

 منطق سياسي جديد

 لألغلبيةجماعي عمل 



 (:2/1) في ظلانطلقت التجربة الحكومية 

  السياسي واالحتجاجسياق وطني استثنائي بفعل الحراك االجتماعي. 

  االجتمااااعي، وانتشاااار احاااتالل الملاااك العاااام، االساااتقرار المااا  بمخااااطر

وتعطياااال المرافااااق العموميااااة األساسااااية فااااي الصااااحة والتعلاااايم والقضاااااء 

 .والجماعات المحلية بفعل اإلضرابات المستمرة
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 2012/2011وضعية سياسية واقتصادية صعبة 



 (: 2/2) في ظلانطلقت التجربة الحكومية 

  وضاعية اقتصااادية وماليااة صاعبة وأزمااة تهاادد الميزانيااة العمومياة باااإلفال  والعجااز علااى

الوفاء بااللتزامات االجتماعية ومواصلة المجهود التنماوي بسابب االرتهاان الرتفااع أساعار 

ملياار درهام فاي سانة  56,5دوالر وارتفااع نفقاات المقاصاة إلاى  110البترول التي فاقات 

  :إلى، مما أدى 2012

 من الناتج الداخلي الخام ؛% 7,2ليبلغ تفاقم عجز الميزانية 

 من الناتج الداخلي الخام ؛% 9,5ليبلغ تفاقم عجز العمليات الجارية لميزان األداءات 

 أيام؛العملة الصعبة إلى حدود أربعة أشهر وثالثة  احتياطاتتسارع تراجع  

 2009نقط سنويا منذ  4تفاقم مديونية الخزينة بمعدل ارتفاع. 
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 2012/2011وضعية سياسية واقتصادية صعبة 



المالية هي مؤشرات وضعت المغرب أمام خطر اختناق 

العمومية، وبرنامج تقويم هيكلي جديد، قد تفقد معه البالد 

استقالل وسيادة القرار االقتصادي والمالي وتتراجع الثقة 

.في االقتصاد الوطني والجاذبية االستثمارية واالقتصادية  

6 

 2012/2011وضعية سياسية واقتصادية صعبة 



 (:2/1) في ظلاشتغلت الحكومة 

  محاايط إقليمااي غياار مسااتقر وهااح بفعاال التحااوالت السياسااية التااي شااهدتها عاادد ماان دول

 .مخاطر وتحديات اإلرهاب العابر للحدودإفريقيا، وتوسع المنطقة وخاصة في شمال 

  استمرار األزمة االقتصادية والمالية بشكل حاد عند شركاء المغرب وخاصاة فاي االتحااد

األوربااي وعاادد ماان دولااه كفرنسااا وإساابانيا وإيطاليااا ممااا كاناات لااه انعكاسااات ساالبية علااى 

 الخارج؛الصادرات المغربية، والسياحة وتحويالت المغاربة المقيمين في 

 ثالث سنوات من الجفاف وتأخر التساقطات المطرية إكراهات. 
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 سياق استثنائي الشتغال الحكومة



 (:2/2) في ظلاشتغلت الحكومة 

  عادد مان  وتفعيال، 2011استحقاقات كبرى مطروحة كتنزيال قاوانين ومؤسساات دساتور

اإلصالحات المعطلة والمؤجلة كإصالح صاندوق المقاصاة وأنظماة التقاعاد وإنقااذ المكتاب 

الااوطني للكهرباااء والماااء الصااالح للشاارب، وتعبئااة المااوارد الماليااة الالزمااة لتطبيااق اتفاااق 

 ؛2011أبريل  26لالحوار االجتماعي 

  استهداف مستمر من أجل اإلرباك والتشويح وافتعال أزمات سياسية ماع األحازاب ساواء

بعا  النقاباات في الحكومة أو في المعارضة، وافتعال تاوترات متواصالة فاي العالقاة ماع 

، ومحااوالت متعاددة لتعطيال وإربااك واإلعاالم وبعا  الجمعيااتاألعماال وبع  رجاال 

 .العمل التشريعي والرقابي للمؤسسة التشريعية
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 سياق استثنائي الشتغال الحكومة



  َيتمثل في خالل هذه الوالية الحكومية منطق جديد في العمل السياسي َبَرز  : 

 ؛اإلقصاءنموذج جديد مبني على التعاون بين المؤسسات، ونبذ 1.

 بالعهود؛الوفاء 2.

 المواطن؛الصدق والوضوح مع 3.

   الثقة؛مصالحة المواطن مع السياسة وتعزيز 4.

 العمومية؛تقدير قيمة الخدمة 5.

 المواطنين؛الحرص على الشفافية والمساواة في العالقة مع 6.

 .تماطل أسلوب جديد في العالقة مع المقاولة وتيسير نشاطها دون ابتزاز وال7.

 وتنطلق من جديد بعد التعديل  2013استطاعت الحكومة أن تتجاوز أزمة األغلبية في

 .2013الحكومي ألكتوبر 
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 منطق جديد في العمل السياسي إلنجاز اإلصالح
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 اإلنجازات الكبرى
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 إنجازات قوية في خمسة محاور

وتصحيح التوازن االجتماعي ومحاربة الفوارق إعادة االعتبار للمواطن 
 المجالية

 وحماية القرار االقتصادي السياديواستعادة التوازنات تحرير المالية العمومية 

 وتحفيز االستثماردعم المقاولة الوطنية 

وتنزيل الدستور وإصالح العدالة وإرساء إنجاز وإطالق إصالحات كبرى 
 وتعزيز إشعاع المغرب المتقدمة الجهوية

 1 والحريات وإرساء خدمة عمومية شفافة ومستمرة وفعالة تعزيز الثقة واالستقرار

2 

3 

4 

5 



1 

 تعزيز الثقة واالستقرار والحريات 

 وإرساء خدمة عمومية 
 شفافة ومستمرة وفعالة 

12 
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 .ستعادة السير العادي للمرافق العمومية وتراجع اإلضراباتا1.

لغاء التوظيف المباشر وإرساء تكري  قواعد االستحقاق والمساواة والشفافية في إ2.

 .المسؤوليةفي المناصب العليا ومناصب الولوج للوظيفة العمومية والتعيين 

تأسي  عالقة جديدة بين المواطن واإلدارة تقوم على قيم الخدمة والقرب والشفافية 3.

 .وربط المسؤولية بالمحاسبة

 .تعزيز الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد والريع4.

 .تقوية حقوق اإلنسان والحريات العامة واالرتقاء بأدوار المجتمع المدني5.

 .تعزيز سياسة القرب في المجال الثقافي ودعم اإلبداع والمبدعين6.
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 تعزيز الثقة واالستقرار والحريات وإرساء خدمة عمومية شفافة ومستمرة وفعالة



1 

عبار إعماال قاعادة األجار مقابال العمال، ضمان استمرارية الخدمات العموميةة 1.

مماا كااان لااه دور بااالغ فااي الحااد مان اإلضاارابات غياار المبااررة، وشاال المرافااق 

العمومية الحيوية كالمدار  والمستشفيات والمحاكم والجماعات الترابية، وذلك 

  .دون الم  بالحق الدستوري في اإلضراب

وكمثال، فإن ثلثي الازمن المدرساي كانات تضايع قبال تطبياق هاذا اإلجاراء، 

% 45وكانت نسبة المشاركة في اإلضراب في قطاع الصحة تبلغ أزيد من 

 .بعد تطبيق هذا اإلجراء% 5في حين انتقلت إلى حدود  2012في سنة 
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 وتراجع اإلضرابات استعادة السير العادي للمرافق العمومية1.

 تعزيز الثقة واالستقرار والحريات وإرساء خدمة عمومية شفافة ومستمرة وفعالة



1 

ومقرات اإلدارات والمؤسسات العمومية وإيقااف اللجاوء إلاى إنهاء احتالل ملك الدولة 2.
 .هذا األسلوب في االحتجاج

وبدء العمال بعازل الماوظفين األشاباح حياث  مناهضة التغيب غير المشروع عن العمل3.

كما تم إطالق موقاع إلكتروناي ، 2015-2012خالل الفترة موظفا  2628بلغ عددهم 
 http://www.stopabsence.ma/ar/index.aspللتبليغ عنهم 

خارج القاانون، خاصاة الحد من الجمع بين الوظائف في القطاعين العام والخاص  بدء4.

 .في قطاعي التربية الوطنية والصحة
 2011إضاراب سانة  474مان تراجع عةدد اإلضةرابات المندلعةة فةي القطةاع الخةاص 5.

 .2015إضراب سنة  265إلى 
 2011إضاراب سانة  930مان فةي القطةاع الخةاص  المتفةاداةارتفاع عدد اإلضرابات 6.

 . 2015سنة  1310إلى 
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 تعزيز الثقة واالستقرار والحريات وإرساء خدمة عمومية شفافة ومستمرة وفعالة

 وتراجع اإلضرابات استعادة السير العادي للمرافق العمومية1.



1 

16 

930 972 
1232 

1462 1310 

2011 2012 2013 2014 2015 

ارتفاع عدد اإلضرابات المتفاداة بالقطاع الخاص 
(2011-2015) 

 تعزيز الثقة واالستقرار والحريات وإرساء خدمة عمومية شفافة ومستمرة وفعالة

 وتراجع اإلضرابات استعادة السير العادي للمرافق العمومية1.
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38275 
28711 

17640 18752 15865 

2011 2012 2013 2014 2015 

 (2015-2011)تراجع عدد المضربين بالقطاع الخاص 

 تعزيز الثقة واالستقرار والحريات وإرساء خدمة عمومية شفافة ومستمرة وفعالة

 وتراجع اإلضرابات استعادة السير العادي للمرافق العمومية1.



1 

الفاارص تكااافؤ تحقيقااا لمباادأ إلغةةاء التوظيةةف المباشةةر واعتمةةاد التوظيةةف عبةةر المبةةاراة 1.
وذلاك وفقاا ألحكاام ، والزبونياة االحتجااجوينهي أسلوب الولوج للوظيفاة عبار والشفافية 
منصاب فاي  91.366مبااراة همات  4.912من الدساتور، حياث تام تنظايم  31الفصل 

 .اإلدارات العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات الترابية

وشاااروطها ونتائجهاااا علاااى الموقاااع اعتمةةةاد إلزاميةةةة نشةةةر اإلعالنةةةات عةةةن المباريةةةات 2.
 .2012منذ  public.ma-www.emploiاإللكتروني الرسمي 

ماان الدسااتور، حيااث تماات  92تناازيال للفصاال فةةتح المناصةةب العليةةا للترشةةح وللتبةةاري 3.
منصااب عااال بعااد التااداول فااي شااأنها فااي المجلاا   689المصااادقة علااى التعيااين فااي 

 .بها، في إطار قانون تنظيمي خاص 2016و  2012الحكومي ما بين 

حياااث انتقلااات نسااابة النسااااء فاااي مناصاااب تعزيةةةز ولةةةوا النسةةةاء لمناصةةةب المسةةة ولية 4.
 .%19.09إلى  %6من أضعاف بأكثر من ثالثة المسؤولية في اإلدارة 

 .المشتركة بين الوزارات الهيآتالمنتمين إلى تبسيط وتيسير آليات حركية الموظفين 5.
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إلغاء التوظيف المباشر وإرساء تكريس قواعد االستحقاق والمساواة والشفافية في  2.
 المناصب العليا ومناصب المس وليةالولوا للوظيفة العمومية والتعيين في 

 تعزيز الثقة واالستقرار والحريات وإرساء خدمة عمومية شفافة ومستمرة وفعالة

http://www.emploi-public.ma/
http://www.emploi-public.ma/
http://www.emploi-public.ma/


1 

فااي عاادد ماان القطاعااات الوزاريااة كالعاادل والتجهيااز اإللكترونيةةة  الشةةكاياتآليةةة تلقةةي  إرسةةاء1.
 .والوظيفة العموميةوالصحة واالتصال 

العاادلي وتتبااع خدمااة كالسااجل العاادلي  54، إذ تصاال إلااى تقويةةة عةةدد الخةةدمات علةةى اإلنترنةةت2.
المواعيد في المستشفيات والشباك اإلليكتروني لطلب الوثائق القضايا الرائجة أمام المحاكم وأخذ 

 .اإلدارية

فاي قطاعاات حيوياة، كالصاحة لالستشاارة والتوجياه فاي حااالت إطالق خدمات هاتفية مباشةرة 3.
 .“صحتي“و، “موعدي”أو ، 141التسمم، واليقظة الوبائية، والمساعدة الطبية المستعجلة 

 90لالتصاال السامعي البصاري ماع تحدياد للهيةةة العليةا  الشةكاياتتمكين المواطنين من تقديم 4.
 .بالخدمة العمومية قيامهافي إطار  قنوات القطب العمومييوم كحد أقصى للرد، وكذلك إلى 

 .مرفق عمومي 14.000لإحداث بوابة للبيانات الوصفية والمكانية 5.

 .لعدد من الخدمات العمومية الموجهة للمواطنينإحداث وكاالت القرب ومراكز النداء 6.

 60تهاام المقاولااة و  44، 2015و  2013مااا بااين ساانتي مةةن المسةةاطر اإلداريةةة  104تبسةةيط 7.
 .تهم المواطن

19 

تةسيس عالقة جديدة بين المواطن واإلدارة تقوم على قيم الخدمة والقرب والشفافية  3.
 وربط المس ولية بالمحاسبة

 تعزيز الثقة واالستقرار والحريات وإرساء خدمة عمومية شفافة ومستمرة وفعالة



1 

مشةةروع بغةةالف  239، 2025-2015بلةةورة االسةةتراتيجية الوطنيةةة لمحاربةةة الفسةةاد 1.
 .مع كافة المتدخلين وتفعيلهاتعاقدية لتنزيلها اتفاقيات وإبرام مليار درهم،   1,8مالي 

 .2015-2012خالل الفترة ألف قضية فساد ورشوة على القضاء  47أزيد من إحالة 2.
 .قضية في السنة خالل الوالية السابقة 7.171قضية في السنة مقابل  11.750بمعدل 

ماا باين ملفا ورد في تقةارير المجلةس العلةى للحسةابات علةى النيابةة العامةة  73إحالة 3.
ملفااات ساانويا قباال هااذه  4ملااف فااي الساانة مقاباال  14، بمعاادل 2016و 2012ساانتي 
 .الوالية

اإلجراءات التةديبية الالزمة بسةبب اإلثةراء غيةر  واتخادإقرار آليات لتتبع ثروة القضاة 4.
 المبرر

العموميين المصرحين بممتلكاتهم  والمس ولينتجريم اإلثراء غير المشروع للموظفين 5.
فضاال عان ساقوط األهلياة  .درهامتحت طائلة المصادرة وأداء غراماة تصال إلاى ملياون 

 .االنتخاب سواء في التوظيف أو 
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 تعزيز الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد والريع4.

 تعزيز الثقة واالستقرار والحريات وإرساء خدمة عمومية شفافة ومستمرة وفعالة



1 

وقد انطلقت االستفادة من مسطرة حماية المبلغين والشهود والضحايا،  تفعيل6.

 .هذه المسطرة

وناتج عناه ضابط حااالت عديادة فاي إطالق الرقم الخضر للتبليغ على الرشوة 7.

 .حالة تلب 

بعادم المتابعاة أو اإلعفااء مان العقوباة فاي تشجيع التبليةغ علةى جةرائم الرشةوة 8.

 .القانون الجنائي

وتمديااد تجااريم الرشااوة لتشاامل الموظااف تجةةريم الرشةةوة فةةي القطةةاع الخةةاص 9.

 .تجريم الوساطة في الرشوةاألجنبي و
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 تعزيز الثقة واالستقرار والحريات وإرساء خدمة عمومية شفافة ومستمرة وفعالة

 تعزيز الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد والريع4.



1 

لاادعم مشاااريع الجمعيااات ومااع طلبةةات العةةرو  و االلتزامةةات ونظةةام إرسةةاء نظةةام التعاقةةد 10.

 .اإلعالم السمعي البصري العموميالرخص وبقنوات من الرياضية ولالستفادة الجامعات 

المقالع والنقل الجماعي للمسافرين باين المادن فاي إطاار  نشر أسماء المستفيدين من رخص11.

 .تنزيل مبدأ شفافية االستفادة من االمتيازات العمومية

المحتاال باادون سااند قااانوني علااى مسااتوى التعلاايم نشةةر الئحةةة السةةكن الةةوظيفي واإلداري 12.

  .ذلكوالصحة وإنهاء 

العمومية والم سسةات اإلدارات تعزيز الحق في الوصول إلى المعلومات الموجودة بحوزة 13.

وتااوفير خدمااة االطااالع علااى المعلومااات المنتخبةةة والهيئةةات المكلفةةة بمهةةام المرفةةق العةةام 

  .الدساتورمان  27للمعلومات في إطار تنزيل مقتضايات الفصال   االستباقيالخاصة والنشر 

 .في الحصول على المعلوماتواعتماد قانون الحق 
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1 

علااى بنظةةام التعاقةةد واالمتيااازات فااي قطاااع التجهيااز والنقاال تعةةوي  نظةةام الةةرخص 14.

أسااا  دفاااتر الااتحمالت مااع اللجااوء إلااى طلبااات عاارو  مفتوحااة للتناااف  وتكااافؤ 

نقل المسافرين، النقل الدولي، النقال المدرساي، شابكات الفحاص، )والمساواة الفرص 

 (.السياقةنقل البضائع، النقل، تعليم 

 .في إطار نظام التعاقد بهاالملتزم  تشديد المراقبة لفر  احترام الشروط15.

والمقادرة با  ( ساوجيطا وصاوديا)في إطار دفاتر تحماالت استرجاع الراضي المسلمة 16.

 .البحري، وإطالق برنامج استعجالي لحماية الملك العمومي 2013هكتار سنة  700

23 

 تعزيز الثقة واالستقرار والحريات وإرساء خدمة عمومية شفافة ومستمرة وفعالة
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1 

وحرية المبادرة والمساواة بين لضمان تكاف  الفرص  بالمقالعاعتماد القانون المتعلق 17.

 .المستثمرين في هذا المجال

 .يفتح المجال للمنافسةبما اعتماد قانون للمناجم 18.

، بمنهجيااة وفجاايج تافياللااتبمنطقااة بلةةورة مشةةروع إصةةالح النظةةام المنجمةةي التقليةةدي 19.

التقلياااديين والمنتخباااين والمجتماااع المااادني واإلدارات  المنجمياااينماااع الصاااناع  تشااااركية

 .المعنية، وتم الشروع في تنفيذ مضامين هذا اإلصالح
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 تعزيز الثقة واالستقرار والحريات وإرساء خدمة عمومية شفافة ومستمرة وفعالة

 تعزيز الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد والريع4.



1 

تطةوير اإلدارة اإللكترونيةة و التقلةيص مةن الفسةاد  من خالل الحكامةتعزيز 20.
فااي عاادد ماان القطاعااات التااي تعاارف نشاااطا وعالقااات واسااعة مااع اإلداري 
 :نموذجا والمقاوالت، قطاع التجهيز والنقل  المرتفقين

 ،حجةةز إلكترونةةي لحةةوالي الحااد ماان تاادخل المااوظفين فااي مجموعااة ماان اإلجااراءات

   السياقةموعد الجتياز امتحان رخصة  2.470.000

 مع إشراكهم في المساطر اإلدارية عبار  المرتفقينتعزيز الشفافية وتقريب اإلدارة من
 تتم اإلجابة عليها النترنيتعبر  الشكاياتمن  %90أكثر من ، األنترنيت

التبليةغ عةن العيةوب المالحظةة  تحسين الخدمات العمومية عبار إشراك المواطنين في

 على المنشآت العامة

 تةوفير خدمةة االطةالع علةى المعلومةات تعزيز الحق في الوصول إلى المعلومات عبر

 للمعلومات  االستباقيوالنشر الخاصة 

مرصد للصفقات العمومية إحداث 
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، وعدم اإلفالت من العقاب في إقرار إلزامية إجراء خبرة على مدعي التعر  للتعذيب1.
فحاص  عملياة147وحادها ماا مجموعاه  2015حالة ثبوت حصوله، وقاد ساجلت سانة 
رجال سالطة وأمان ودرك أماام القضااء بساابب  35طباي للحااالت، كماا تقاررت متابعاة 

 .ذلك

عباار التنصاايص علااى عاادم عاار  الماادنيين أمااام قةةانون القضةةاء العسةةكري إصةةالح 2.
المحاااكم العسااكرية وإحالااة العسااكريين علااى القضاااء العااادي فااي حالااة ارتكااابهم جاارائم 

 .للحق العام

كاعتمااااد حضاااور المحاااامي إلاااى جاناااب األحاااداث ضةةةمانات المحاكمةةةة العادلةةةة  تعزيةةةز3.
والمصاااابين بإحااادى العاهاااات وغيااارهم، واعتمااااد تقنياااة التساااجيل السااامعي البصاااري 

 .الستجوابات األشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية

بقارار إداري وعادم صادور مصادرة أية جريدة وطنية أو إغالق موقع إلكترونةي  عدم4.
 .حق الصحافييننهائي بالحب  في حكم 
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 تقوية حقوق اإلنسان والحريات العامة5.

 تعزيز الثقة واالستقرار والحريات وإرساء خدمة عمومية شفافة ومستمرة وفعالة



1 

 .تمكين الهيئات الوطنية والدولية المستقلة من زيارة أماكن االحتجاز5.

، واعتماااد مجلاا  وطنااي العقوبةةات السةةالبة للحريةةة مةةن مدونةةة الصةةحافة والنشةةر إلغةةاء6.

 .للصحافة إلقرار احترام أخالقيات المهنة واحترام كرامة األفراد وحياتهم الخاصة

وجعااال اختصااااص إيقااااف الصاااحف وحجاااب االعتةةةراف القةةةانوني بالصةةةحافة اإللكترونيةةةة 7.

 .المواقع اإلليكترونية من اختصاص القضاء

فاااي اإلعاااالم السااامعي البصاااري وارتفااااع البااارامج مضةةةاعفة بةةةرامد التعدديةةةة السياسةةةية 8.

 .الحوارية

 .تظاهرة ووقفة في اليوم 30حيث تم تسجيل معدل احترام حق التظاهر 9.
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للسالطات العمومياة ورفاع تقديم العةرائ   منوجمعيات المجتمع المدني تمكين المواطنين 10.

 .الملتمسات التشريعية

الةدفع بعةدم دسةتورية قةانون إعداد مشاروع قاانون تنظيماي يحادد كيفياة وشاروط ممارساة 11.

يم  بالحقوق والحريات المضمونة دستوريا، والذي سيمثل ضمانة كبرى لتعزياز الحقاوق 

 .والحريات

 .القسرياالتفاقية الدولية لحماية جميع الشخاص ضد االختفاء المصادقة على 12.

وغيااره ماان البروتوكةةول االختيةةاري المتعلةةق باتفاقيةةة مناهضةةة التعةةذيب المصااادقة علااى 13.

 .المهينةأو  الالإنسانيةضروب المعاملة القاسية أو 

سانتي « المجتمع المةدني والدوار الدسةتورية الجديةدة»حول تنظيم الحوار الوطني األول 14.

وخبيااار وطناااي  جمعاااويفاعلاااة وفاعااال  10.000، بمشااااركة أكثااار مااان 2014و 2013

 .ودولي
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1 

لألجانااب لتسةةوية الوضةةعية اإلداريةةة ماان العمليااة االسااتثنائية مهةةاجر  18.694اسةةتفادة 15.

 .المقيمين بالمغرب بصفة غير قانونية

التوقياع فاي : التاي يوفرهاا نظاام المسااعدة الطبياةاالستفادة مةن نفةس الخةدمات الصةحية 16.

مهااجرا االساتفادة مان هاذه  20.000على اتفاقية إطار يمكن بموجبهاا ل  2015أكتوبر 

 .الخدمات

 250.000)االجتمااعي استفادة الجانب المقيمةين بةالمغرب مةن بةرامد السةكن ضمان 17.

 (.درهم140.000)منخفضة والسكن ذو قيمة عقارية ( درهم

، وتسااجيل مةةن أبنةةاء المهةةاجرين بمختلةةف السةةالك التعليميةةة النظاميةةة 7.418تسةةجيل 18.

مساااتفيدا مااان برناااامج الااادعم  603ومسااتفيدا مااان برناااامج التربياااة غيااار النظامياااة  451

 .المدرسي
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1 

النشةةةر والكتةةةاب والمسةةةرح والموسةةةيقى والفنةةةون فاااي مجااااالت مشةةةروع  3500دعةةةم 1.

والبصاارية والمهرجانااات والتظاااهرات الفنيااة والثقافيااة  والفنةةون التشةةكيلية الكوريغرافيةةة

 .2016.7-2012والتراثية ما بين 

لالسةتفادة مةن دعةم اإلبةداع الفنةي تدقق الشروط والمساطر المتبعاة  للتحمالتدفاتر وضع 2.

 .وإحداث لجن مستقلة لالنتقاء والثقافي

مليةون  11من لدعم اإلبداع الثقافي والفني المخصصة  الميزانيةبشكل ملمو  من  الرفع3.

 .2016درهم سنة مليون  65إلى  2012درهم سنة 

 .في المجال الفني الشغليةلتنظيم العالقات إصدار قانون الفنان والمهن الفنية 4.

30 

 تعزيز الثقة واالستقرار والحريات وإرساء خدمة عمومية شفافة ومستمرة وفعالة

 تعزيز سياسة القرب في المجال الثقافي ودعم اإلبداع والمبدعين6.



1 

مساارح، مكتباات، معاهاد موسايقية وأروقاة )جديةدة م سسة ثقافيةة  50إحداث وبرمجة 5.

 (العر 

المكتبات العموميةة ، وتنشيط نشاطا سنويا 1500حوالي بتنظيم المراكز الثقافية تنشيط 6.

ساانويا للفنااون معرضةةا  160 بإقامااة والمعةةار ساانويا، نشةةاطا  2000بتنظاايم حااوالي 

 .عرضا مسرحيا سنويا 470بتنظيم حوالي  والمسارحالتشكيلية، 

، والتاي يساتفيد ماليةين درهةم 3بمبلاغ الوطنية للفنانين للحماية الصحية  التعاضديةدعم 7.

 .وذوي حقوقهم منخرطا 3000منها حوالي 

 .إطالق برنامد لتنمية المقاوالت الثقافية والفنية8.
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 إعادة االعتبار للمواطن 

 وتصحيح التوازن االجتماعي 

المجاليةومحاربة الفوارق   



2 

 إحداث صندوق التماسك االجتماعي1.

وتحساين  «رامياد»الطبياة نظاام المسااعدة  تفعيل2.

 الخدمات الصحية

 األدوية أثمنةتخفي  3.

 الحكامةأبناء األسر الفقيرة وتعزيز  تمدر دعم 4.

إرساء الدعم المالي المباشر لألرامل في وضاعية 5.

 هشة

 إحداث صندوق التعوي  عن فقدان الشغل6.

 صندوق التكافل العائلي تفعيل7.

الزياااااادة فاااااي المااااانح الجامعياااااة وتوسااااايع عااااادد 8.

 الخدمات الجامعيةوتقوية منها المستفيدين 
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 إطالق التغطية الصحية للطلبة9.

 تعزيز الحماية االجتماعية10.

 دعم القدرة الشرائية11.

 حماية المرأة والطفولة واالعتناء باألسرة12.

حمايااة والنهااو  باألشااخاص فااي وضااعية 13.

 إعاقة

 النهو  بالتشغيل14.

 المجاليةالتنمية القروية والحد من الفوارق 15.

 السكن وسياسة المدينةدعم برامج 16.

دعااام أنشاااطة الشاااباب والطفولاااة والبااارامج 17.

 الرياضية

سياسااة  وتفعياالبيئااة سااليمة تنزياال الحااق فااي 18.

 مائية ناجعة

إعادة االعتبار للمواطن والتقدم في معالجة اختالالت التوازن االجتماعي، والحد من الفوارق 
 الصارخة بين العالمين القروي والحضري، وإعطاء الولوية للفئات الهشة



2 

إحداث صندوق التماسك االجتماعي 
 مليار درهم  2.5ب يقدربغالف مالي 

الرفع من الغالف المالي المخصص 
مليار درهم  3.5لهذا الصندوق إلى   

الغالف المالي المخصص لهذا 
 مليار درهم  4الصندوق يرتفع إلى 
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 إحداث صندوق التماسك االجتماعي 1.

إعادة االعتبار للمواطن والتقدم في معالجة اختالالت التوازن االجتماعي، والحد من الفوارق 
 الصارخة بين العالمين القروي والحضري، وإعطاء الولوية للفئات الهشة



2 

مليااار  2بمعاادل يفااوق « راميااد»تموياال نظااام المساااعدة الطبيااة 1.

 .من خدماتهمليون مستفيد  9,8 درهم سنويا لفائدة

 لةةةدعمللمسااااعدات المالياااة المباشااارة « تيسةةةير»برنةةةامد تمويااال 2.

 .تلميذ وتلميذةألف  828أبناء األسر الفقيرة لما يفوق  تمدرس
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 إحداث صندوق التماسك االجتماعي 1.



2 

إلى حادود ألف أرملة  56استفادت منه لألرامل في وضعية هشة الدعم المباشر 3.

 .2016منتصف 

عباار رفااع الميزانيااة المخصصااة لتماادر  دعةةم لألشةةخاص فةةي وضةةعية إعاقةةة 4.

مليااون درهاام،  150مليااون درهاام إلااى  16األشااخاص فااي وضااعية إعاقااة ماان 

 .لضمان االستفادة من التمدر 
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 إحداث صندوق التماسك االجتماعي 1.



2 

مليون مستفيد من نظام المساعدة الطبية إلاى  9,2أي ألف أسرة  400وثالثة ماليين تسجيل 1.
مما مكن من خف  النفقات  %.53، وتشكل نسبة النساء المستفيدات 2015غاية نهاية سنة 

 ؛%38المباشرة لألسر في العالجات بنسبة 

ماا بمان العملياات الجراحياة الكبارى والتطبياب واألشاعة والخادمات استفادت األسر المساجلة 2.
ألةةف مصةةاب  800بالتكفةةل ، مااع ألااف يااوم استشاافائي طااوال الساانة البيولوجيااة 500يعااادل 

 .بالمرا  المزمنة والمكلفة

 14,28إلى  2011مليار درهم سنة  10,89بشكل ملمو  من رفع ميزانية وزارة الصحة 3.
 16.317، مااع تعزيااز المااوارد البشاارية فااي القطاااع بتخصاايص 2016ساانة مليةةار درهةةم 

منصب شغل، وذلك بهدف دعام المنظوماة الصاحية وضامان الولاوج المتكاافا إلاى الخادمات 
 .الصحية األساسية

 .سيارة إسعاف مجهزة 330خاصة بالعالم القروي وتوزيع مروحيات مجهزة  4 اقتناء4.
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 وتحسين الخدمات الصحية« راميد»تفعيل نظام المساعدة الطبية 2.

إعادة االعتبار للمواطن والتقدم في معالجة اختالالت التوازن االجتماعي، والحد من الفوارق 
 الصارخة بين العالمين القروي والحضري، وإعطاء الولوية للفئات الهشة



2 

، والمستشافى بوجادةمنها المركز االستشفائي الجاامعي  م سسة صحية جديدة 74 تشغيل5.
مستشافيات  3مستشافيات إقليمياة ومحلياة، و 7الجامعي المتعدد التخصصاات بماراكح، و

 45دار ومصالحة للاوالدة، و 12لألمرا  النفسية والعقلية ومستشافيين لسارطان الادم، و
 .مركز لتصفية الدم 16مؤسسة صحية أساسية، و

وحاادة للمسااتعجالت  40و االستشةةفائيةمصةةحة متنقلةةة للمسةةتعجالت الطبيةةة  15إحااداث 6.
 .الطبية للقرب

متنقل تقريبا للخدمات الصحية للمواطنين وخصوصاا وتشغيل أول مستشفى مدني  إقتناء7.
 .القاطنين في المناطق المعزولة

، حيث تم تخصايص من الداء بالنسبة للعالجات الخاصة بالوالدة الطارئةتعزيز اإلعفاء 8.
مليون درهم، كما تم إقرار  78دعم مالي للمستشفيات العمومية في هذا اإلطار وصل إلى 

مجانياااة الفحوصاااات المخبرياااة األساساااية للنسااااء الحوامااال بااادور الاااوالدة فاااي مختبااارات 
 .المستشفيات العمومية، باإلضافة إلى مجانية النقل الصحي بالنسبة للحوامل
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 وتحسين الخدمات الصحية« راميد»تفعيل نظام المساعدة الطبية 2.

إعادة االعتبار للمواطن والتقدم في معالجة اختالالت التوازن االجتماعي، والحد من الفوارق 
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في المغرب وذلاك بنساب تتاراوح ماا باين دواء الكثر استهالكا  2740تخفي  ثمن حوالي 1.

 .%80و  5%

درهاام،  3000بااثمن ال يتعاادى «  »دواء جنةةيس مقةةاوم اللتهةةاب الكبةةد الفيروسةةي تااوفير 2.

ألااف  625ويهاام هااذا الاادواء حااوالي . بعاادما كاناات تبيعااه الشااركات األجنبيااة بمليااون درهاام

 .المر هذا مواطن مغربي مصاب ب

السارطان ناذكر ماا ألمرا  المعالجة دوية األكمثال لالنخفاضات المهمة التي شهدتها بع  3.

 :يلي
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 الدواء الثمن قبل المراجعة الثمن بعد المراجعة نسبة التخفي 

درهم  69,91% درهم  2555 8490,5 ELOXATINE 

درهم  58,32% درهم  6168 14800 TEMODAL 

 تخفي  أثمنة الدوية3.

إعادة االعتبار للمواطن والتقدم في معالجة اختالالت التوازن االجتماعي، والحد من الفوارق 
 الصارخة بين العالمين القروي والحضري، وإعطاء الولوية للفئات الهشة



2 

ليصةةةل أبناااء األسااار الفقياارة  تمااادر لفائاادة " تيسااير"مااان المسااتفيدين ارتفةةع عةةدد التالميةةةذ 4.
-2011ساانة ألةةف  690، مقاباال 2016-2015خااالل الموساام تلميةةذ وتلميةةذة  828.400

 .درهممليون  500، بمبلغ مالي يتجاوز 2012

مقاباال تلميااذا  149.737عةةدد المسةةتفيدين مةةن الةةداخليات إلةةى انتقةةل  2016/2015ساانة 5.
المسةةةةتفيدين مةةةةن النقةةةةل المدرسةةةةي إلةةةةى  وعةةةةدد، 2010/2009تلميااااذا ساااانة  52.806

 .2013سنة  59.716مقابل  123.111

 .إقرار منع الجمع بين التعليم الخاص والعام6.

 .ضمان استمرارية المؤسسات التعليمية7.

حيث انتقل عدد الحاالت التاي تام رصادها رفع جهود محاربة الغش وخاصة في الباكالوريا، 8.
 .2015حالة سنة  10.956إلى  2008حالة غح سنة  1009من 
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 أبناء السر الفقيرة وتعزيز الحكامة تمدرسدعم 4.
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 الدعم المالي المباشر لألرامل في وضعية هشة5.

درهما  350
 عن كل طفل 

 بأطفالهن والمتكفالت هشة وضعية في لألرامل المباشر المالي الدعم إرساء•
 1050 حدود في طفل كل عن درهما 350 من استفادتها أسا  على اليتامى
 شهريا أسرة لكل درهما

 

شتنبر  23
2015 

 الدعم منح في الشروع تاريخ•

 

ألف 50  

  منتصف إلى المباشر المالي الدعم من استفدن اللواتي األرامل عدد عاارتف•
 درهم مليون 260 مالية بقيمة أرملة ألف 56 إلى ،2016
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   صندوق التعوي  عن فقدان الشغلإحداث 6.

إطةةالق نظةةام  2015أبرياال  24بعااد أزيااد ماان عشاار ساانوات ماان المطالبااة بااه، تاام يااوم 1.

 . التعوي  عن فقدان الشغل

 .لتمويل هذا الصندوقمليون درهم  500تخصيص 2.

% 70تعةوي  مةادي يبلةغ سيمكن هذا التعوي  األجير خالل التوقاف عان العمال، مان 3.

في حدود الحد األدنى لألجر، ومن االستفادة من التغطية الصحية، إضاافة إلاى من الجر 

 .ما توفره البرامج الحكومية من فرص في التشغيل والتكوين

وبمتوساط مليةون درهةم  85,4ملف تعوي  عن فقدان الشغل بقيمة  11.000معالجة 4.

 .درهم 2131أجر يناهز 
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 صندوق التكافل العائليتفعيل 7.

 درهم مليون 160 مبلغ له خصص الذي العائلي التكافل صندوق تفعيل•

 المنظم القانون مراجعة تمت كما وأبنائهن، المعوزات المطلقات الصندوق يستهدف•
 منه االستفادة وتوسيع بالموضوع الصلة ذات اإلجراءات تبسيط بهدف للصندوق

  بتنفيذ العائلي التكافل صندوق قام ، 2015 شتنبر غاية وإلى 2011 سنة انطالقته منذ•
 .درهم مليون 50 يتجاوز مالي بغالف قضائيا حكما 5.969
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 وتقوية الخدمات الجامعيةالمستفيدين منها وتوسيع عدد  المنح الجامعيةالزيادة في 8.

بين الموسمين  330.000 طالب وطالبة إلى 182.500انتقل عدد المستفيدين من المنح من 

 .2016/2015و 2012/2011
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حياث تمات الزياادة فاي قيماة المنحاة رفع المنحة الجامعية وتوسةيع عةدد المسةتفيدين منهةا، 1.

 30درهم وذلك ألول مرة مناذ  300 ب  الماستردرهم وطلبة  200 ب الخاصة بطلبة اإلجازة 

 .سنة

، وهو ماا يمثال زياادة بنسابة الرفع من الغالف المخصص للمنح الدراسية بزيادة مليار درهم2.

 .2016/2015مليار درهم للمنح برسم موسم  1.928وقد خصص مبلغ  .75%

برسام الموسام سةرير  58.976لتصال إلاى القةدرة االسةتيعابية لألحيةاء الجامعيةة الرفع مان 3.

، 2012-2011ساريرا برسام الموسام الجاامعي  36.077عةو   2016-2015الجامعي 

، مااع إضاافاء الشاافافية علااى طريقااة ومعااايير االسااتفادة ماان السااكن %63أي بزيااادة قاادرها 

 .الجامعي

 
45 

إعادة االعتبار للمواطن والتقدم في معالجة اختالالت التوازن االجتماعي، والحد من الفوارق 
 الصارخة بين العالمين القروي والحضري، وإعطاء الولوية للفئات الهشة

 وتقوية الخدمات الجامعيةالمستفيدين منها وتوسيع عدد  المنح الجامعيةالزيادة في 8.
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 التغطية الصحية للطلبةإطالق 9.

نظام التةمين إطالق •
اإلجباري الساسي 
عن المر  الخاص 

 بالطلبة

طالب ألف 288  

مليون  110تخصيص •
مع إعفاء طلبة  درهم

الجامعة العمومية من 
 المساهمة فيه 

مليون درهم110 العالجات ضمان • 
الصحية لفائدة حوالي 

ألف طالب خالل  288
السنة الجامعية 

2015-2016 

الحماية االجتماعية 
 للطلبة
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 تعزيز الحماية االجتماعية10.

التاي تصارف لمتقاعادي المؤسساات العمومياة والجماعاات الرفع من الحد الدنى للمعاشةات 1.

مان  ةومتقاعادمتقاعاد  12.000درهام شاهريا حياث اساتفاد  1000المحلية والمياومين إلاى 

درهاام كتاادبير مصاااحب  1.500، والرفااع التاادريجي لهااذا الحااد األدنااى إلااى هااذا اإلجااراء

 .إلصالح أنظمة التقاعد

من أجل االستفادة من التقاعد، ماع تاوفير إمكانياة اساترجاع الماؤمن  يوم 3240إلغاء شرط 2.

أو   ،ه لهذا الشرطئفايعدم است له بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي الشتراكاته في حال

 .استكمال عدد األيام الالزمة لالستفادة من معاح التقاعد

حياث انتقال عادد األجاراء المصارح بهام الحماية االجتماعية لجراء القطاع الخاص توسيع 3.

 . 2015مليون أجير سنة  3,1إلى  2011مليون سنة  2,5من 
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 تعزيز الحماية االجتماعية10.

 .إلى خدمات الصندوق الوطني للضمان االجتماعيعالجات الفم والسنان  إضافة4.

 98.15عبر اعتمااد مشاروع قاانون رقام الحماية االجتماعية لزيد من ثلث الساكنة توسيع 5.

المتعلااق بنظااام التااأمين اإلجباااري األساسااي عاان الماار  الخاااص بفئااات المهنيااين والعمااال 

مان  %30المستقلين واألشخاص غير األجراء الاذين يزاولاون نشااطا خاصاا، يهام أكثار مان 

 .المواطنات والمواطنين

بموجاب نظاام التاأمين اإلجبااري تمكين أم أو أب الم من أو هما معةا مةن التغطيةة الصةحية 6.

 .األساسي عن المر  بالقطاع العام، على غرار الزوج واألوالد

والجاهزياة لبادء قطةاع النقةل لمهنيةي التغطيةة االجتماعيةة إتمام الدراسة المرتبطة بمشاروع 7.

 .التطبيق
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 دعم القدرة الشرائية11.

ألةف  53اساتفاد مناه  درهم 3.000في الوظيفة العمومية إلى الرفع من الحد الدنى لألجر 1.

 .مليون درهم 160بكلفة مالية بلغت  موظف وموظفة

 .على مستوى القطاع الخاصمن الحد القانوني لألجر على مرحلتين  %10الرفع بنسبة 2.

التي تصرف لمتقاعادي المؤسساات العمومياة والجماعاات الرفع من الحد الدنى للمعاشات 3.

، والرفاع متقاعاد 10.500درهم شهريا، باستفادة  1000يبلغ   RCAR والمياومين المحلية

 .درهم كتدبير مصاحب إلصالح أنظمة التقاعد 1.500التدريجي لهذا الحد األدنى إلى 

-2012 خاالل الفتارة مليار درهةم 160بما يناهز دعم صندوق المقاصة للقدرة الشرائية 4.

لتغطياة فاارق  ،تحمال الادعم الموجاه لغااز البوتاانلالحكوماة  ةواصالبما في ذلك م ،2016

، وأيضاا كلاغ 12عان كال قنيناة غااز مان فئاة درهما كسعر للبياع  40السعر لضمان قرابة 

 .تكاليف دعم القمح اللين والسكر
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بزياادة  ، أيدرهام 2751درهام إلاى  2235، حياث ارتفاع مان 2015-2011ماا باين الحد الدنةى لألجةور تطور 

 .2014على سنتين بدءا من يوليوز % 10درهم بعد اعتماد زيادة  516
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 (القطاع غير الفالحي)تطور الحد الدنى لألجر في القطاع الخاص 

 دعم القدرة الشرائية11.
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برصاد  2011أبريال  26المالياة وتنفياذ التزاماات اتفااق تطبيق التزامات الحةوار االجتمةاعي 5.
 ، بماا فاي ذلاك تخصايص ماا ينااهز2012ابتاداء مان سانة مليار درهةم سةنويا  13,4 ميزانية

 .لعملية الترقية في الرتبة والدرجة لفائدة الموظفين 2015سنة مليار درهم  7,5

المحروقااات علاا ى أساا عار النقاا ل  ألثمنااةبالنساابة التخفيةة ف مةة ن أثةة ر اعتمةةاد نظةةام المقايسةة ة 6.
برس ا م س ا نتي ملي ة ون دره ة م  86العموم ي، بتعوي    ش  ركات النق  ل الحض  ري بمبل  غ 

 .2014و 2013

العمومياة ضامن فااتورة  التلفزياةمان أداء الرساوم الخاصاة باالقنوات  أسرة مليون 3,7 إعفاء7.
 .الكهرباء

ألة ف درهة م  80الصغيا رة والكبيا رة، حيا ث تا م منا ح  دع م تجدي د حظي رة سة يارات الجةرة8.
 .سيارات الجرة الكبيرةللف رد كدع م لتجدي د 

 .، وكذا منحة لتأهيل مقاوالت النقلوتجديد الحافالت لتكسير توفير منح9.
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 دعم القدرة الشرائية11.
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 حماية المرأة والطفولة واالعتناء بالسرة12.

، وإحاداث اللجناة الوزارياة للمسااواة واللجناة المصادقة على الخطةة الحكوميةة للمسةاواة1.
للمسااواة، وعلاى التقنية المشتركة بين الاوزارات المكلفتاين بتتباع تنفياذ الخطاة الحكومياة 

 .مشروع قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

تتباع أحسان لهاذه الظااهرة لضامان إنشاء المرصد الةوطني لمحاربةة العنةف ضةد النسةاء 2.
وحماية المرأة ضد اإلساءات التي تتعر  لها، مع إعداد مشروع قانون يتعلاق بمحارباة 

و ، إحةةداث المرصةةد الةةوطني لتحسةةين صةةورة المةةرأة فةةي اإلعةةالمالنساااء، والعنااف ضااد 
، وإحااداث شاابكة التشاااور حااول إحةةداث المرصةةد مقاربةةة النةةوع فةةي الوظيفةةة العموميةةة

 .وضعية المرأة الموظفة

، اعترافا للنسااء المتميازات وإذكااء لاروح المباادرات إطالق جائزة تميز للمرأة المغربية3.
 ألف درهم 300، والتي تبلغ قيمتها 2014المتميزة خالل سنة 

، كبنيااات الجهةةويفضةةاء متعةةدد الوظةةائف للنسةةاء علةةى المسةةتوى  40وتةةدبير إحةةداث 4.
 .للقرب تقدم عدة خدمات لفائدة النساء في وضعية صعبة

52 

إعادة االعتبار للمواطن والتقدم في معالجة اختالالت التوازن االجتماعي، والحد من الفوارق 
 الصارخة بين العالمين القروي والحضري، وإعطاء الولوية للفئات الهشة



2 

القانون المتعلق بتحديد شروط الشةغل والتشةغيل المتعلقةة بالعةامالت والعمةال المنةزليين اعتماد مشروع 5.

  .نساءمن أجل ضمان حقوق هذه الفئة من العمال الذين يكونون في معظم األحيان 

مةةع تطبيةةع   تفاديةةا ليبادل باارامج الجريمااة السااابقة،  بةةرامد جديةةدة بةةالقنوات التلفزيةةة العموميةةةاعتمااد 6.

وتهم البرامج الجديدة تحسي  المشاهدين حول مخاطر الجريماة وثثارهاا السالبية  .لها أو تشجيع لجريمةا

 .على المجتمع، باإلضافة إلى اإلسهام في المجهود الوطني الرامي إلى مواجهة هذا الظاهرة

الاذي بمنةع اإلشةهار بقانون االتصال السمعي البصري وقانون الصحافة والنشر تقضي اعتماد مقتضيات 7.

يااروج ألي منتااوج أو خدمااة مضاارة بصااحة األشااخاص كالمشااروبات الكحوليااة والسااجائر بكاال أنواعهااا 

يعر  السالمة الذهنية والجسمية والخالقيةة لألطفةال والمةراهقين   وكل ماوألعاب اليانصيب والرهان 

 .للخطر
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 حماية المرأة والطفولة واالعتناء بالسرة12.

وتعزياز خادماتها، بحياث تام التكفال باأكثر خاليا التكفل بالنساء والطفال ضحايا العنف  دعم8.

من األطفاال المعنفاين ماع اعتمااد مشاروع قاانون  4590ومن النساء المعنفات  13012من 

 .لمحاربة العنف ضد النساء

من خطر الموت من شدة البرد، خالل حملة رعاية المسنين شاتاء شخص مسن  1162 إنقاذ9.

 .2015لرعاية األشخاص المسنين سنة “ شتاء”عملية ، واستمرار 2014

. وأعضااء جاايح التحريار وذوي حقااوقهممةةن معةاش قةةدماء المقةاومين % 30الرفةع بنسةبة 10.

ماان قاادماء المقاااومين وأعضاااء جاايح  8116شااخص، ضاامنهم  20.020واسااتفادة حااوالي 

 .من ذوي الحقوق 11904التحرير و
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لجمعيااات عاملااة فااي مجاااالت األساارة والماارأة واألمومااة والطفولااة مشةةروعا  853دعةةم 11.

مليةون  217,2ورعاية المسنين واألشخاص في وضعية إعاقة والتنمية، بغالف مالي قادره 

 .2015-2012، خالل الفترة ما بين درهم

 .المصادقة النهائية على مشروع قانون المجل  االستشاري لألسرة والطفولة12.

بحمايةة الطفةال ضةد االسةتغالل واالعتةداءات المتعلقاة مجلةس أوروبةا  اتفاقيةةالتوقيع علاى 13.

 .2007يناير  25، بتاريخ "النزاروتياتفاقية "أيضا ، وتسمى الجنسية

يناااير  25بتاااريخ االتفاقيةةة الوروبيةةة المتعلقةةة بممارسةةة الطفةةال لحقةةوقهم، التوقيااع علااى 14.

1996. 
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، كما تام إدراج األشاخاص فاي قانون إطار حول حماية والنهو  بالشخاص في وضعية إعاقةاعتماد 1.

، ضمن الفئات المستفيدة مان خادمات صاندوق دعام 2016وضعية إعاقة، من خالل قانون المالية لسنة 

 .درهممليون  160 ما مجموعه  2016و  2015، ليصل المبلغ المخصص عن االجتماعيالتماسك 

لفائةدة الشةخاص فةي وضةعية من مناصاب الوظيفاة العمومياة % 7لتطبيق نسبة مباريات خاصة إقرار 2.

 .إعاقة

لتقريااب للتوجيةةو ومسةةاعدة االشةةخاص فةةي وضةةعية إعاقةةة  إقليميةةة  20 و جهويةةةمراكةةز  10إحااداث 3.

 .خدمات االستقبال والتوجيه ومنح المعينات التقنية لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة

دون شارط متابعاة ماالي الدعم الامان الحاضنات لطفالهن في وضعية إعاقة المعوزات األرامل  استفادة4.

 .الدراسة وحد السن

 

56 

 حماية والنهو  بالشخاص في وضعية إعاقة13.

إعادة االعتبار للمواطن والتقدم في معالجة اختالالت التوازن االجتماعي، والحد من الفوارق 
 الصارخة بين العالمين القروي والحضري، وإعطاء الولوية للفئات الهشة



2 

، فاي 2015-2012خاالل الفتارة  417.000مناصب الشغل المحدثة ما مجموعةو بلغ عدد 1.

منصب شاغل، أي أن صاافي المناصاب المحدثاة، بعاد  248.000حين فُقد خالل نف  الفترة 

منصااب  169.000خصاام مناصااب الشااغل المفقااودة والتااي غالبيتهااا غياار مااؤدى عنهااا، يبلااغ 

  .شغل

برسا م السا نوات منصة ب شة غل بالقطة اع العة ام  116.977 برمجة إح داث ما ا يزيا د علا ى2.

بمةةا يفةةوق المناصةةب الماليةةة التةةي أحةةدثتها الحكومةةة السةةابقة ، أي 2016-2012المالياا ة 

، وهو ما يعك  حرص الحكومة على دعام جهاود (2011-2007) 71.442والبالغ عددها 

التشغيل وتلبية حاجيات مختلف القطاعات الوزارية مان الماوارد البشارية وخاصاة القطاعاات 

 .ذات األولوية

سانة  70.123إلاى  2011سانة  58.740من « إدماا»تطور عدد المستفيدين من برنامد 3.

2015 . 
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.وهو رقم قياسي مقارنة بالسابقمنصب مالي  116.977 تم إحداث ما مجموعه 2016و 2012ما بين سنوات   
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 النهو  بالتشغيل14.

إلعدادهم لالستجابة لمتطلبات ساوق الشاغل ألف مجاز عاطل عن العمل  25برنامد لتةهيل إطالق 4.

 3ملياون درهام علاى مادى  500درهم، بغاالف ماالي قادره  1.000مع تمكينهم من منحة شهرية 

  .سنوات

 1000مع تمكيانهم مان منحاة شاهرية قيمتهاا مج  از  10000لفائ  دة « تةطي  ر»برنام  د إطالق 5.

ملي  ون دره  م، قص  د الحص  ول عل ا ى إج ا ازة مهني ا ة ف ا ي  160درهم، بغ  الف مال  ي ناه  ز 

 الجهويا ةمه  ن التدري    تتيح العم  ل ف ي القط اع الخ اص أو اجتي از مباريا ات ولا وج المراكا ز 

 .لمه ن التربي  ة والتكوي  ن

 دجنبار 31درهام إلاى غاياة  6000المحدد في إعفاء التعوي  الشهري عن التدريب تمديد أجل  6.

والمدفوع لفائدة المتدربين خريجاي التعلايم العاالي والتكاوين المهناي الاذين ياتم تشاغيلهم فاي  2016

  .الخاصالقطاع 

ل برس اا م االشااتراكات المس اا تحقة لفائ اا دة الصن اا دوق الوطن اا ي 7. تحم اا ل الدول اا ة لحص اا ة المش اا غم

ش ا هرا، ف ا ي حالا ة التشا غيل النهائا ي للمتا درب وتوسا يع مجا ال  12للضم  ان االجتماعي لم ا دة 

 .تطبي ق ه ذا البرنام ج ليش  مل التعاوني  ات
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 المجاليةالتنمية القروية والحد من الفوارق 15.

-2016فةي العةالم القةروي  والمجاليةةبرنامد مندمد لمحاربةة الفةوارق االجتماعيةة وضع 1.

المساااجل فاااي البنياااات التحتياااة والخااادمات االجتماعياااة بهاااذه  الخصااااصبهااادف ساااد  2022

مشاروعا تغطاي  20.800مليار درهم إلنجاز  50تعبئة غالف مالي إجمالي قدره : المناطق

 5,8مليون مستفيدا، وتنفيذ أنشطة مصااحبة بغاالف ماالي قادره  12دوارا، لفائدة  24.290

 .درهممليار 

مليون درهم ماا باين  500من  الجبليةالمناطق  وصندوق التنمية القروية ميزانية مضاعفة 2.

الصندوق في تمويل و إنجاز ما يفوق  بهامليار درهم يساهم  1,4إلىلتصل  2011و 2009

 .مليار درهم 3,7مشروعا تنمويا بكلفة إجمالية بلغت  700
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 التنمية القروية والحد من الفوارق المجالية15.

وبلغات ، %79 القروية الطرقعبر  الولوجيةحيث بلغت نسبة العزلة عن العالم القروي  فك3.

نحاااو  الكهربةةةاءوبلغااات نسااابة الاااربط بشااابكة ، %95 الشةةةروب المةةةاءنسااابة الاااربط بشااابكة 

99,15.% 

لمخطااط مكافحااة تااأثيرات الجفاااف، ماان ضاامنها ماانح تعويضااات  درهةةممليةةار  5,3تخصاايص 4.

 .مليار درهم 1.25معتبرة بقيمة 

ماان األطفااال  126.385اماارأة و 137.465منااه  تاسااتفادفحةةص طبةةي  426.150إنجةةاز 5.

 .بالعالم القروي

بااالتجهيزات الالزمااة بالعااالم القااروي، وإعااادة بناااء وحةةدة للصةةحة الساسةةية  102 تجهيةةز6.

 .وحدات أخرى 3وحدة للصحة األساسية وتهيئة  47وتوسيع 
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 وسياسة المدينة  السكندعم برامد 16.

مليار درهم فاي  2,5بكلفة مدينة بدون صفيح  17أسرة وإعالن  98 860تحسين أوضاع 1.
 .إطار برنامج مدن بدون صفيح

ملياار درهام فاي إطاار معالجاة الساكن   3,175بكلفاة بناية آيلة للسةقوط  18 343معالجة 2.
 .المهدد باالنهيار

ملياار درهام فاي إطاار تأهيال األحيااء غيار  8,41بكلفاة أسةرة  560.000تحسين أوضةاع 3.
 .القانونية

و درهةم  250 000ب وحادة ساكنية  265 279من خاالل تنويع وتكثيف العر  السكني 4.
 .درهم 140 000ب وحدة سكنية  35 508

وحةةدة سةةنة  400000إلةةى  2012وحةةدة سةةنة  800000مةةن : تقلةةيص العجةةز السةةكنى5.
2016 

في مليار درهم  14,06تساهم فيها الوزارة ب مليار درهم  55,5اتفاقية بكلفة  123إبرام 6.
إطار تنزيل سياسة المدينة، وتهم هذه االتفاقيات التأهيل الحضري للمدن والمراكز الصاعدة، 

 والمدن الجديدة وإدماج األحياء ناقصة التجهيز،  وتأهيل الجماعات الترابية القروية،

 السكن العتيق والقصور والقصباتو       
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 تةهيل وتمويل قطاع السكن16.
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القاانون ( 1:قاوانين وهاي 4تمت المصادقة علاى في إطار التةهيل القانوني لقطاع السكن، 7.

القانون المتعلق ببيع العقاار فاي طاور اإلنجااز ( 2، والمكتريالمتعلق بالعالقة بين المكري 
( 4القانون الخاص بمعالجة المباني اآليلة للسقوط وتنظايم عملياات التجدياد الحضاري و( 3

كما تام إصادار المرساوم المتعلاق . القانون المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية
بالضااابط العااام للبناااء وكااذا مرسااومين خاصااين بضااابطة البناااء المضاااد للاازالزل والبناااء 

 .بالطين المضاد للزالزل
 

 صندوق"إلى « صندوق التضامن للسكن»من خالل تحويل إرساء آليات للدعم والمواكبة 8.
وتوسيع موارد الصندوق لتشمل عائادات الضاريبة « التضامن للسكنى واالندماج الحضري
 .عائدات الضريبة الخاصة على الرمال% 30الخاصة على حديد الخرسانة و نسبة 
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مساتفيد  178.147 مةنمان البرناامج الاوطني للتخيايم سانويا  المسةتفيدينالرفع من أعاداد 1.
  .2015سنة  250.000إلى  2011سنة 

 123.637إلى  93.695من  النسويبمؤسسات التكوين المهني تطور أعداد المنخرطين 2.
 .2015و  2011ما بين  5.110.311إلى  4.905.371وبدور الشباب من 

دار شباب إلاى  526باالنتقال من  2015و  2011ما بين تعزيز شبكة م سسات الشباب 3.
ومان  40مركاز اساتقبال الشاباب إلاى   21، ومان 324إلاى  نساويناد  302، ومن 602
 .52مركز تخييم قار إلى  49

سةةنة  31.000عةةدد المنخةةرطين مةةن مدرسااة رياضااية، وانتقااال  600تعزيااز ودعاام دور 4.
 .2015سنة  40.000إلى  2011

سانة  665 إلاى 2011سانة  178 ورفع عددها مان رياضية للقرب سوسيومراكز إحداث 5.
2015. 

إلةةةةى  216.279عةةةةدد رخةةةةص الرياضةةةةيين مةةةةن ماااان  2015و 2011الرفااااع مااااا بااااين 6.
 .181إلى  126والعصب من   5402إلى  3773وعدد األندية من  458.751
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إنجةةةاز اإلسةةةتراتيجية الوطنيةةةة للبيئةةةة تعزياااز الترساااانة القانونياااة المتعلقاااة بالبيئاااة والتنمياااة المساااتدامة و 1.
 .واعتمادهاوالتنمية المستدامة 

 73، ومةةن %74للةةربط بشةةبكة التطهيةةر السةةائل إلةةى  كنسةةبة % 72إلااى اآلن ماان  2102الرفااع منااذ 2.
 3م 322إلى المعالجة سنويا  العادمةمن المياه  3م 210، ومن 102إلى محطة للتطهير 

 .الكلورالمتعدد  الفنيلأول محطة على صعيد إفريقيا لمعالجة ثاني منظومات لتثمين النفايات، و 7إنجاز 3.

إلاى اآلن  2012تخصيص أزيد من مليار درهم كاستثمارات لتحسين تدبير النفاياات المنزلياة مكنات مناذ 4.
و  22إلةى  14عدد المطارح المراقبة من و من  %85إلى  %79نسبة جمع النفايات من من الرفع من 

 .%53إلى % 32نسبة كميات النفايات المنزلية المستقبلة من طرف هذه المطارح من  من 

، والمساااهمة فااي األماان الغااذائي حتااى أفااق ساانة بلةةورة المخطةةط الةةوطني للمةةاء، لضةةمان المةةن المةةائي5.
وإخةةراا قةةانون ، ومراجعااة قااانون الماااء بغاار  االنفتاااح علااى المااوارد المائيااة غياار التقليديااة، 2030

 .سالمة السدود لحماية المواطنين وممتلكاتهم

مشاروعا،  49مديناة، والشاروع فاي إنجااز  32، ومواصلة األشاغال ب مدينة 28مشاريع حماية إنجاز 6.
 .بكلفة إجمالية تناهز ملياري درهمللحماية من الفيضانات، 

، مركةزا قرويةا 60مشاريع بحوالي تخصيص أزيد من مليار درهم كاستثمارات للتطهير السائل، ضمنها 7.
 .مليون درهما 360بغالف مالي يقدر بنحو 
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 سياسة مائية ناجعة وتفعيلتنزيل الحق في بيئة سليمة 18.

إعادة االعتبار للمواطن والتقدم في معالجة اختالالت التوازن االجتماعي، والحد من الفوارق 
 الصارخة بين العالمين القروي والحضري، وإعطاء الولوية للفئات الهشة



3 
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 تحرير المالية العمومية 

 واستعادة التوازنات

وحماية القرار االقتصادي 

 السيادي



3 

 إنجاز معدل نمو متقدم على معدل النمو في المنطقة 1.

تحرير المالية العمومية من االرتهان لتقلبات أسعار البترول عبر إصالح نظام 2.
 المقاصة 

 استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية والتحكم في عجز المالية العمومية 3.

   األداءاتالتحكم في عجز ميزان 4.

 تأمين احتياطي العملة الصعبة5.

 استعادة التحكم في المديونية 6.

 تحسين مناخ األعمال ورفع جاذبية االستثمارات األجنبية7.

 التحكم في معدل التضخم واستقرار األسعار 8.

 التحكم في معدل البطالة9.

 حماية القرار االقتصادي السيادي لبالدنا 10.
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 وحماية القرار االقتصادي السيادي واستعادة التوازنات المالية العمومية  إنقاذ
 وتحسين مناخ العمال ودعم النمو 



3 

 إنجاز معدل نمو متقدم على معدل النمو في المنطقة  1.

، علااى الاارغم ماان صااعوبة 2015-2012خااالل الفتاارة % 3,7متوسةةط نسةةبة النمةةو ناااهز 

، وثقال إرث تادهور التوازناات 2016تسجيل ثالثة سنوات جفاف بما فيهاا )السياقين الداخلي 

محاايط إقليمااي مضااطرب، وتواصاال األزمااة االقتصااادية )والخااارجي ( االقتصااادية الكباارى

 2012والمالية التي همت الشركاء الرئيسايين للمغارب، وارتفااع أثمناة الماواد األولياة سانتي 

 (.2013و
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 المجموع             الناتد الداخلي الخام الفالحي               الناتد الداخلي الخام غير الفالحي 

 وحماية القرار االقتصادي السيادي واستعادة التوازنات المالية العمومية  إنقاذ
 وتحسين مناخ العمال ودعم النمو 



3 

 تحرير المالية العمومية عبر التحكم في نفقات المقاصة2.

دون اللجااااوء إلااااى تقلاااايص حجاااام  2016-2012خااااالل الفتاااارة عجةةةةز الميزانيةةةةة  تراجةةةةع1.

االسااتثمارات برسااام الميزانياااة، بااال، علاااى العكاا  مااان ذلاااك، ارتفاااع معااادل اساااتثمار اإلدارة 

مليااار  45,2، مقاباال 2016-2012مليااار درهاام ساانويا خااالل الفتاارة  50,9العموميااة إلااى 

 .2006-2003مليار درهم خالل الفترة  22,8، و2011-2007درهم خالل الفترة 

دون اللجةةوء إلةةى الرفةةع مةةن الضةةغط  2016-2012تراجااع عجااز الميزانيااة خااالل الفتاارة 2.

خااالل الفتاارة % 19,2ماان الناااتج الااداخلي الخااام  الجبائيااة، إذ بلااغ معاادل المااداخيل الضةةريبي

 . 2011-2008خالل الفترة % 20,8، مقابل 2012-2016
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 وحماية القرار االقتصادي السيادي واستعادة التوازنات المالية العمومية  إنقاذ
 وتحسين مناخ العمال ودعم النمو 



3 

 عجز المالية العمومية تقليص 3.

 .2016و 2012بين سنتي ما  %51,5بنسبة انخف  عجز الميزانية بالنسبة للناتج الداخلي الخام 
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انخفا  عجز الميزانية بالنسبة للناتد الداخلي الخام  
  %51,5بنسبة 
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 الداءاتالتحكم في عجز ميزان 4.

71 

 .2016و 2012ما بين سنتي  %79انخف  عجز الحساب الجاري بالنسبة للناتج الداخلي الخام بنسبة 

9,50%  
8% 

5,50% 

2,50% 2,00%  

2012 2013 2014 2015 2016 

 انخفا  عجز الحساب الجاري بالنسبة للناتد الداخلي الخام 
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 وتحسين مناخ العمال ودعم النمو 
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 تةمين احتياطي العملة الصعبة5.

. 2016و 2012مليار درهم ما بين سنتي  233إلى  145من احتياطي العملة الصعبة ارتفع   
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2012 2013 2014 2015 2016 

 الدراهم وبةشهر واردات السلع والخدمات  بمالييراحتياطي العملة الصعبة 

 أشهر 4،3
 

 أشهر 4،4
 

 أشهر 5،2
 

 أشهر 7
 أشهر 6،2  

 

145   150 181 207 233 

 وحماية القرار االقتصادي السيادي واستعادة التوازنات المالية العمومية  إنقاذ
 وتحسين مناخ العمال ودعم النمو 



3 

 استعادة التحكم في المديونية6.
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46,1 49 52,5 58,2 61,5 63,4 63,4 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 2015و 2009تطور مستوى المديونية ما بين سنتي 
 نقطة 0+

 نقاط سنويا 4حوالي + 
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 تحسين مناخ العمال ورفع جاذبية االستثمارات الجنبية7.

 درهم خاللمليار  113من حوالي بالمقارنة مع المرحلة السابقة حيث انتقل  %30باالستثمار الجنبي تطور وارتفاع 

 .2015-2012درهم خالل مليار  147إلى أكثر من   2008-2011 
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26,4 25,2 
35,1 

26,1 
32,1 

39,6 36,5 39 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 الجنبية المباشرةحجم االستثمارات 
+30% 

 مليار درهم 112,8
 

 درهممليار    147,2
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 2010مااا بااين % 15ارتفاعةةا سةةنويا بمعةةدل عاارف التاادفق الصااافي لالسااتثمارات األجنبيااة المباشاارة 1.

ماان % 31مليااار درهاام، وقااد اسااتقطب المغاارب  31,1مليااار درهاام إلااى  13,3، منااتقال ماان 2015و

 .2010سنة % 12، مقابل 2014االستثمارات األجنبية الموجهة لشمال إفريقيا سنة 

في مؤشر البنك الدولي بفضل اإلجاراءات المتخاذة فاي مجاال الحكاماة نقطة  21مناخ العمال ب تحسين2.

 .وتبسيط المساطر

" باورز ثند ستاندرد"وكالتي تمكن المغرب من الحفاظ، منذ عدة سنوات، على التصنيف االستثماري لدى 3.

، في حين سجلت فيه عدة بلدان في المنطقة، بماا فيهاا آفاق مستقبلية مستقرةمع توقع " راتينغ  فيتح"و

تلك المتواجدة على الضفة الشمالية للبحر األبي  المتوساط، تراجعاا لتصانيفها نتيجاة لألزماة االقتصاادية 

 .2011والمالية التي طبعت السنوات األخيرة واألحداث التي هزت العالم العربي منذ سنة 

 52مقارنااة ب  2015عمااال سانة  78إلاى  العمةةال السةينمائية الجنبيةةة المنجةزة بةةالمغرب ارتفاع عادد 4.

مقارنةة ب ، بحساب التحاويالت المالياة الفعلياة، مليةون درهةم 400بقيمةة ماليةة تبلةغ و 2011عمل سنة 

  .2011مليون درهم سنة  98

 

 تحسين مناخ العمال ورفع جاذبية االستثمارات الجنبية7.

 وحماية القرار االقتصادي السيادي واستعادة التوازنات المالية العمومية  إنقاذ
 وتحسين مناخ العمال ودعم النمو 
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 التحكم في معدل التضخم واستقرار السعار وتحسن الدخل الفردي8.

 27.356إلى  2011درهم سنة  23.729، منتقال من 2015-2011خالل الفترة متوسط الدخل الفردي السنوي تحسن 

 .2015-2012٪ سنويا خالل الفترة 3,5وتحسنت القدرة الشرائية لألسر بنسبة . درهم 3600أي بزيادة  2015درهم سنة 
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20.990 22.983 23.729 24.601 25.433 26.011 

27.356 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 (بالدرهم)  2015و 2009تحسن الدخل الفردي ما بين سنتي 
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  بفضاال إحااداث مناصااب الشااغل 2015-2012خااالل الفتاارة اسةةتقرار معةةدل البطالةةة شاابه ،

 2012سانة % 9، حياث بلغات نسابة البطالاة المؤداةالخامة قبل احتساب مناصب الشغل غير 

فاااي الااادورة  % 8,6، و2015سااانة % 9,7و 2014سااانة % 9,9و  2013سااانة % 9,2و

 .2016الثانية من 

  إفريقياا وبعا  فاي منطقاة الشارق األوساط وشامال أدنى معدالت البطالة يتوفر المغرب على

 .دول الجوار
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11,6 9,7 8,6 
12,9 11,6 10,8 

15 
10,1 

الشرق الوسط 
 وشمال إفريقيا

المغرب 
2015 

المغرب 
  2الدورة

2016 

 منطقة الورو تونس تركيا الجزائر مصر

 2015سنة  - (%)الدول معدل البطالة مقارنة مع بع  

 تحكم وشبو استقرار لمعدل البطالة9.
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 :بفضل االختيارات السالفة الذكر تم 

 المغرب علاى وشاك فقادان قاراره السايادي الماالي واالقتصاادي  االمرور من مرحلة كان فيه

كماا تام تفاادي سايناريو تقلايص كبيار فاي  .اقتصةادية-المةاكرواستعادة التوازنةات  مرحلة ىإل

مخصصات االستثمار العمومي وميزانية القطاعات االجتماعية وهاي سياساة قادتهاا الحكوماة 

وأصبحت محط إشادة من الاداخل والخاارج، وتقادم كنماوذج للتادبير الرشايد للمالياة العمومياة 

 .إفريقياوسط وشمال في منطقة الشرق األ

 وهاو  الوطنيين والدوليين في الدينامياة الجديادة لالقتصااد الاوطنيثقة شركاء المغرب  تعزيز

تحسن جذب االستثمارات األجنبية المباشارة وبلوغهاا مساتويات قياساية إيجابا على ما انعك  

وهاو أيضاا ماا  2015ملياار درهام سانة  39غير مسبوقة، حيث بلغ حجم االساتثمارات رقام 

 .مكنها من ولوج األسواق المالية الدولية بشروط تفضيلية وتجديد خط الوقاية والسيولة
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 حماية القرار االقتصادي السيادي لبالدنا10.
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 دعم المقاولة الوطنية 

 وتحفيز االستثمار



4 

دعاااام تموياااال المقاولااااة الوطنيااااة وحاااال 1.

 مشكالت مديونيتها إزاء الدولة

 إصالح النظام الضريبي للمقاولة2.

تيسااير ولوجهااا بشاافافية ومساااواة وتكااافؤ 3.

للفاااااارص فااااااي االسااااااتثمار العمااااااومي 

 والصفقات العمومية

تحرياااار المبااااادرة االقتصااااادية وتحفيااااز 4.

 االستثمار الخاص 

إطااالق باارامج لرفااع مردوديااة المقاولااة 5.

 والتصديريةوإنتاجيتها وقدرتها التنافسية 

 تنمية التكوين المهني 6.

 الصناعية التنمية تعزيز 7.

 السياحي المنتوج إغناء8.

اإلنتاااااج الفالحااااي عباااار تنزياااال تطااااوير 9.

 األخضرمخطط المغرب 

 الطاقيالمجال تطوير 10.

تطوير البنيات التحتية للطرق والسكك 11.

 الحديدية

تطاااااااوير البنياااااااات التحتياااااااة للماااااااوانا 12.

 والمطارات

 اللوجيستيكيةتطوير البنيات التحتية 13.

 الطرقيةتحسين السالمة 14.

تطااااااوير الصااااااناعة التقليديااااااة وتنميااااااة 15.

 االقتصاد االجتماعي

 تنمية شبكة السدود16.
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   وتحفيز االستثمار دعم المقاولة الوطنية 



4 

 :تسريع تصفية متةخرات الديون المتراكمة على كاهل اإلدارات والم سسات العمومية1.

 .للتربية والتكوين الجهويةدرهم بالنسبة لألكاديميات  ماليير 3 1.

ملياا ون  406، منهاا ا مليااار درهاام بالنساابة المكتااب الااوطني للكهرباااء والماااء الصااالح للشاارب 22,7.

 .دره م لفائ دة المقاوالت الصغ رى والمتوس طة

ملياار درهام  16,9والتاي نااهزت  2014أداء كل المتأخرات المستحقة للشركات البترولياة نهاياة 3.

 2012سنة 

المتعلقة بالضريبة على القيمة المضاافة بقيماة تبلاغ الضريبية على الفارق  اإلرجاعاتتسريع 2.

 .2012مليار درهم سنويا منذ  5
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 دعم تمويل المقاولة الوطنية وحل مشكالت مديونيتها إزاء الدولة1.

   وتحفيز االستثمار دعم المقاولة الوطنية 



4 

 230والتاي بلغات " المصةدم"في إطار دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم أداء 3.

ملياار درهام  3,3ملياون درهام، و  20مليون درهم لفائدة المقاوالت التي تقل ديونهاا عان 

 .مليون درهم 500مليون درهم و 20ديونها بين  تترواحلفائدة المقاوالت التي 

 .في الخصم المتعلق بالضريبة على القيمة المضافةقاعدة الفاصل الزمني  إلغاء4.

باين المقاااوالت وباين المقاولاة واإلدارة عبار إقارار جاازاءات معالجةة إشةكالية آجةال الداء 5.

 .لفائدة المقاوالت عند التأخر عن أداء حقوقها المالية
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 دعم تمويل المقاولة الوطنية وحل مشكالت مديونيتها إزاء الدولة1.

   وتحفيز االستثمار دعم المقاولة الوطنية 
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 :الجدول التصاعدي بالنسبة للضريبة على الشركات إرساء 1.

10 % درهم  300.000بالنسبة للمقاوالت التي تحقق أرباحا تساوي أو تقل عن. 

20 % درهم ومليون درهم 300.000بالنسبة للمقاوالت التي تحقق أرباحا ما بين. 

30 % مليون درهم 5وبالنسبة للمقاوالت التي تحقق أرباحا ما بين مليون درهم. 

31 % مليون درهم 5بالنسبة للمقاوالت التي تحقق أرباحا تفوق. 

 .وبطريقة تدريجيةنظام الضريبة على االستغالليات الفالحية إحداث 2.

 .شهرا األولى 36إرساء إرجاع الضريبة على القيمة المضافة على االستثمارات بعد 3.

المصاادق عليهاا مان طارف  الضريبية التحفيزاتتخفي  عتبة االستثمارات المستفيدة من 4.
مليون درهم، مع اإلعفااء مان الرساوم عناد  100إلى  200اللجنة الوطنية لالستثمارات من 

 .االستيراد
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 إصالح النظام الضريبي للمقاولة2.

   وتحفيز االستثمار دعم المقاولة الوطنية 
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 24بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة المطبقة على االستثمارات من تمديد مدة اإلعفاء 5.

 .شهرا بالنسبة للمقاوالت حديثة النشأة 36شهرا إلى 

من فوائد التةةخير بالضرائب والرسوم والحقوق الجمركية والمدينين للدولة  إعفاء الملزمين6.

مان مليةار درهةم  6مان اساتخالص ماا ينااهز مكان مماا والغرامات مقابةل أداء أصةل الةدين 

 .الباقي استخالصه، وبما مكن المواطنين من تسوية وضعيتهم الجبائية

، مان خاالل تخفاي  نسابة الضاريبة علاى تحفيز المقاوالت على الرفع من ر وس أموالهةا7.

٪ ماان قيمااة الزيااادة فااي الرأساامال والتنصاايص علااى رساام ثاباات قاادره 20الشااركات إلااى 

درهم بالنسبة لتكوين رأسمال الشركات أو الرفع مناه، عنادما ال يتجااوز الرأسامال  1.000

 .درهم 500.000المكتتب 

ضمان الحياد الضريبي وتعزيز قدراتها التنافسية، من خالل مواكبة إعادة هيكلة المقاوالت 8.

 .لفائدة عمليات اندماج الشركات
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 إصالح النظام الضريبي للمقاولة2.
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في الصفقات العمومية حيث مكن في قطااع التجهياز الفعلي لمبدأ الفضلية الوطنية  التطبيق1.

 %.80للمقاوالت الوطنية إلى ما يناهز  المفوتةمن الصفقات % 40من االنتقال من أقل 

 .من الصفقات العمومية %20 حصةاستفادة المقاوالت الصغرى والمتوسطة من تفعيل 2.

وبرمجاة أزياد مان توسيع نظام طلبات العرو  ليشمل اإلنتاا السةمعي البصةري العمةومي 3.

شاركة إنتااج بغاالف ماالي قادر  70برنامج، شاركت فيها حوالي  160لطلب عرو   15

 .مليون درهم 620ب

 .ورهنها لدعم تمويل المقاوالت عند التنفيذ العمومية إحداث نظام التسبيق على الصفقات4.

ومكاتاب الدراساات بتةهيةل وتصةنيف الشةركات الوطنيةة إعداد منظومة متطورة فيماا يتعلاق 5.

 .في مجال البناء والشغال العموميةالعاملة وكذا مختبرات األشغال العمومية 

تجهيااز المنصااة الصااناعية للجاارف األصاافر بمركااب صااناعي جديااد إلنتاااج األساامدة، إنتاجااه 6.

 .موجه بالكامل للقارة اإلفريقية
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 6للسايارات بغاالف ماالي « سايتروين-بوجاوباي إ  إي »إطالق مشروع مركاب صاناعي 1.

 .ألف محرك في السنة 200ألف سيارة و 200مليار درهم، وبطاقة إنتاجية تبلغ 

عبااار إلااازام المساااتثمرين األجاناااب بالمسااااهمة فاااي نقااال بالموازنةةةة الصةةةناعية بااادء العمااال 2.

 .التكنولوجيا إلى المغرب وعدم استيراد كافة حاجياته من الخارج

تعزياز مكانااة الطاقااات المتجااددة فااي االساتراتيجية الطاقيااة واعتماااد اصااالحات جدياادة تااروم 3.

إنجااز المشااريع  يارةتوبصافة عاماة وتساريع  تشجيع االستثمار الخاص في القطاع الطةاقي

 .الطاقية
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 وتحفيز االستثمار الخاص تحرير المبادرة االقتصادية4.
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.2012مليار درهم سنويا ابتداء من  180أكثر من : لالستثمار العمومي تخصيص ميزانيات مقدرة   
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 وتحفيز االستثمار الخاص تحرير المبادرة االقتصادية4.
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 .المتعلقة بمس  طرة األداء وبالس  جل التج  اريالمس اطر اإلدارية والقانونية تبس يط 4.

 :إصالح المنظومة القانونية المالية واالستثمارية5.
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للمالية التنظيمي القانون 

خاص قطاع عام قطاع الشراكة قانون 

التشاركية والبنوك البنكي القانون 

المساهمة شركات قانون 

التجاري الكراء قانون 

التجارية الحماية قانون 

البناء ضابطة مرسوم 

السير مدونة ومالئمة مراجعة 

المدني الطيران مدونة 

 

 

المقالع قانون 

الملك لتدبير القانونية المنظومة إصالح 

 العمومي

للنشاط قانون ومشروع المناجم قانون 

 التقليدي المنجمي

المتجددة بالطاقات المتعلق القانون تعديل 

 وقانون الكهربائية الشبكة فتح أجل من

 للكهرباء الذاتي اإلنتاج عتبة من الرفع

   وتحفيز االستثمار دعم المقاولة الوطنية 

 وتحفيز االستثمار الخاص تحرير المبادرة االقتصادية4.



4 

لتحسين المهاام للمقاولة درهم  600.000في حدود من تكلفة مشاريع المقاوالت % 60 تمويلإقرار 1.
 .وبرمجة األنظمة المعلوماتيةالقتناء درهم  400.000حدود وفي الداعمة ولتنمية القدرات المهنية، 

المبتكاارة والمتواجاادة ألقاال ماان ساانتين والحاملااة لمشاااريع مةةن مشةةاريع الشةةركات % 90 تغطيةةةإقاارار 2.
 .تستخدم نتائج البحوث والمشاريع المبتكرة وذلك في حدود مليون درهم

التي تشكل جزءا من عملية االبتكار أو المحتاوى التكنولاوجي فاي من خدمات الخبرة % 75 دعمإقرار 3.
 .درهم 100.000حدود 

 .في إطار مشاريع التطوير والبحثمن نفقات الشركات % 50تمويل ل درهمماليين  44.

تعبئةة ، مماا مكان المقااوالت الصاغرى مان ارتفاع الدعم المقدم من طرف الصندوق المركزي للضةمان5.
٪ مقارناة ماع 51، أي بزياادة قادرها 2015المضمونة في سنة درهم من القرو  الجديدة  ماليير 10
٪ مقارنة على التوالي ماع سانتي 30و٪ 41، بعد زيادتين سنويتين بنسبة (درهم ماليير 7) 2014سنة 

 .2012و 2013

ملياار  2لفائادة شاركات االتصااالت الوطنياة مقابال مبلاغ بخدمات الجيةل الرابةع لتنترنةت  العملإطالق 6.
 .درهم لفائدة الخزينة العامة للدولة

 ،2014الرضي سنة  الرقمي التلفزيإنجاح عملية االنتقال نحو البث 7.
 .2006وفاء بااللتزام الدولي للمغرب في سنة  
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 إطالق برامد لرفع مردودية المقاولة وإنتاجيتها وقدرتها التنافسية والتصديرية5.
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ماليةةين  10تكةةوين بهاادف  2021اإلعااداد والشااروع فااي تنفيااذ اإلسااتراتيجية الوطنيااة للتكااوين المهنااي 1.
 .2021من الخريجين في أفق  %80نسبة تشغيل مواطنة ومواطن وبلوغ 

أزيةةد مةةن  2016-2011بااالتكوين المهنااي األساسااي المتااوج باادبلوم خااالل الفتاارة عةةدد المتةةدربين بلااغ  2.

 .عن الهدف المسطر في البرنامج الحكومي% 20شابة وشاب أي بزيادة  ألف 200ومليون 

 .ألف خريجة وخريد 902حوالي  2016-2011بلغ عدد الخريجين خالل الفترة  3.

 .2015سنة %  75إلى  2011سنة %  54نسبة اإلدماا من ارتفعت  4.

لبرامج التكوين المهني للموارد البشرية فاي المقااوالت، مقابال  2013مليون درهم سنة  400تخصيص 5.

 .2012مليون درهم سنة  378

لفائادة أجاراء المقااوالت وإشاراكها فاي تبسيط مساطر االستفادة من العقةود الخاصةة بةالتكوين المسةتمر 6.

 .إحداث مراكز التكوين داخلها

تمكين خريجي التكوين المهناي مان مساتوى التقناي : إرساء الممرات بين التكوين المهني والتعليم العالي7.

المتخصص من اجتياز مباريات الولوج لإلجازة المهنية، والمتفوقين منهم من اجتيااز المبارياات الخاصاة 

 .بالمدار  العليا
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 تنمية التكوين المهني6.
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يهدف إلاى إحاداث نصاف  2020-2014للفترة المخطط الوطني للتسريع الصناعي إطالق 1.

نقاااط،  9مليااون منصااب شااغل وزيااادة حصااة القطاااع الصااناعي فااي الناااتج الااداخلي الخااام ب

 . 2020في أفق % 23إلى  14لينتقل من 

 .للكراءهكتار من الوعاء العقاري العمومي إلحداث مناطق صناعية  1000تعبئة 2.

ملياار درهام،  20، بغاالف ماالي قادره لمواكبةة التطةوير الصةناعيإحداث صندوق عماومي 3.

أو تطاور العار  التصاديري والقطاعاات التاي تناتج قيماة مضاافة عالياة أو لدعم المقاوالت 

  .أكثرتوفر فرصا للشغل 

 .قطاعا صناعيا 12منظومة صناعية تغطي  41إلحداث اتفاقية مع فدراليات صناعية  419.

، تم التعاقاد (الغالف المالي المخصص لمخطط اإلقالع الصناعي)درهم مليار  20من أصل 5.

خلق مناصةب الشةغل مقابةل ، على أسا  مليار درهم 17,5مع عدة قطاعات صناعية بشأن 

 .الدعم

كقيماة مضاافة لالقتصااد، وسايرتفع إلاى مليار درهةم  15ب قطاع صناعة السيارات  مساهمة6.

 .مليار درهم في ظرف السنوات األربع القادمة 65
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 تعزيز التنمية الصناعية7.
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 :حيث  2015و  2012تحسن المؤشرات السياحية بالمغرب ما بين 1.

 3درهم بمعدل ارتفاع سنوي بلغ مليار  62،5إلى  57من ارتفعت المساهمة في الناتد الداخلي الخام%. 

 آالف 507ألف إلى  480المباشرة من ارتفع عدد مناصب الشغل المحدثة. 

 ألف 117ماليين و  10ألف إلى  357ماليين و  9من الوافدين  السواحارتفع عدد. 

والتوقيةع علةى عبار التعاقاد ماع الشاركاء المحلياين  2020العمل على التنزيل الترابي لمقتضيات رؤياة 2.

  الجهويةالبرامد التعاقدية 

بمااا فااي ذلااك المخطااط األزرق، مخطااط بااالدي، السااياحة السةةياحي  المنتةةواوتنويةةع  إغنةةاءالعماال علااى  3.

 .نحو المغربعلى تنويع السواق المصدرة للسياح مع العمل  ...األثريةالقروية، تثمين المواقع 

 .على المستوى الوطني والمحلي الحكامةتنزيل مقتضيات 4.

قصاد  تحماالتفاي المعاهاد التابعاة للاوزارة ووضاع دفتار وتحسةين جةودة التكةوين إحداث مراكز التمياز 5.

 الحصول على عالمات التميز

 الشركات الصغيرة والمتوسطةالقطاع الخاص وخاصة  قصد الرفع من تنافسيةمواصلة الجهود 6.

 .عبر تحديث الترسانة القانونية ومواكبة الفاعلينوذلك  2020تكري  دور االستدامة في رؤية 7.
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 السياحي المنتوا إغناء8.
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ملياون درهام  500، مان %300بصندوق التنميةة القرويةة والمنةاطق الجبليةة من مخصصات  الرفع1.
 .وملياري درهم خالل السنوات الموالية 2012إلى مليار درهم سنة  2011سنة 

، التي تهم أساسا صغار الفالحين عبر مواكبة تنفيذ نحاو تسريع وتيرة إنجاز مشاريع الفالحة التضامنية2.
ملياار  14.67، بغالف قادره 2020من المشاريع المبرمجة في أفق % 90مشروعا فالحيا، أي  542

 .ألف مستفيد 771ألف هكتار لفائدة أكثر من  784درهم على مساحة تتجاوز 

، 2015-2008خااالل الفتاارة % 30ارتفاااع اإلنتاااج النباااتي بنساابة : تحسةةن ملمةةوس لتنتةةاا الفالحةةي3.
٪ بالنسابة للحباوب، وماا 70وتحسين مستوى األمن الغذائي بالنسابة للمنتجاات األساساية، إذ بلاغ حاوالي 

 .٪ بالنسبة للحوم والفواكه والخضر100و٪ بالنسبة للسكر، 40يناهز 

 1999-1990بااين الفتاارتين % 61بنساابة تراجةةع تةةةثير الجفةةاف علةةى نسةةبة نمةةو القطةةاع الفالحةةي 4.
 .2014-2000و

ملياار درهام  87حيث ارتفع حجم االستثمارات إلى  العمومية والخاصة الفالحيةنمو مهم لالستثمارات 5.
 .مليار درهم كمساهمة من الدولة 56، منها  2015-2008خالل الفترة 
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 تطوير اإلنتاا الفالحي عبر تنزيل مخطط المغرب الخضر9.
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(2014معطيات سنة )مؤشرات تطور القطاع الفالحي   
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 تطوير اإلنتاا الفالحي عبر تنزيل مخطط المغرب الخضر9.

 %30+ من الصادرات الغذائية 

مليار درهم  50مقابل أقل من  2014قيمة الناتج الداخلي للفالحة سنة 

 2000سنة 
 مليار درهم 105

 هكتار 220.000+ 2014و 2008تم تحويلها إلى الري بالتنقيط ما بين 

 هكتار  400.000+ ذات قيمة مضافة عالية من األغرا 

   وتحفيز االستثمار دعم المقاولة الوطنية 
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ساتمكنان مان تغطيا ة حاوالي إلنجاز محطتين حراريتين بآسفي التوقيع على عقود االستثمار 1.

، وذلاك ضامن اساتثمار بقيماة 2018مان الطلاب الاوطني علاى الكهربااء بحلاول سانة % 25

وتاام التوقيااع عليااه بعااد إنقاااذ المكتااب الااوطني  2008مليااار درهاام كااان مجمااد منااذ ساانة  23

 .2014للكهرباء والماء الصالح للشرب سنة 

 2014 دجنباار 16المسااال وإعطاااء انطالقتااه يااوم  المخطةةط الةةوطني للغةةاز الطبيعةةي بلةةورة2.

 .لمواكبة النمو المتدرج للطاقات المتجددة في المنظومة الكهربائية الوطنية

 ميغاواط 160، بقدرة  1 ورزازات، نور اإلنجاز والشروع في استغالل أول محطة شمسية3.

 .، وهي األكبر من نوعها في إفريقيا2016سنة 

تطةةوير واسةةتغالل المشةةروع المنةةدمد للطاقةةة مليااار درهاام فااي  12اسااتثمار إجمااالي يناااهز 4.

 .2020في أفق  ميغاواط 850بقدرة  الريحية
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 الطاقيتطوير المجال 10.
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%  20بهدف تحقيق اقتصاد في الطاقة يصال إلاى الطاقية  للنجاعةاستراتيجية وطنية  بلورة5.
 .2030في أفق 

من % 52بما سيمكن من توفير المرحلة الثانية من االستراتيجية الطاقية الشروع في إنجاز 6.
 .الحاجيات الطاقية من الطاقات المتجددة

ملياار درهام خاالل الفتارة  4,6مان ارتفاع حجم االستثمارات في مجةال البحةث عةن البتةرول 7.
وانتقاال عاادد اآلبااار  .2016-2012مليااار درهاام خااالل الفتاارة  12,6، إلااى 2008-2011

بئاارا، سااتة منهااا فااي المجااال  34منهااا فااي المجااال البحااري، إلااى  4بئاارا،  26المنجاازة ماان 
  .البحري

منهةةا مةةن % 40، ميكاااواط 1675إضااافية تناااهز  قةةدرة كهربائيةةة إجماليةةةإنجاااز وتشااغيل 8.
  .متجددةمصادر 

 ميغاااواط 160 ،ميغةةاواط 660قةةدرة كهربائيةةة منشةةةة مةةن مصةةادر متجةةددة تنةةاهز إنجاااز 9.
 .ريحي ميغاواط 500وشمسي 
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 3350بقاادرة إجماليااة تصاال إلااى  إنجةةاز مشةةاريع إلنتةةاا الطاقةةة الكهربائيةةةالشااروع فااي 10.

 .من مصادر متجددة %47فيها ، بما ميكاواط

 الفتوضااوئية خارطةةة الطريةةق لتنميةةة الطاقةةة الشمسةةية، عاان 2014 نااونبر 4فااي اإلعااالن 11.

وقاد تام اختياار  .والخادماتيبالقطااع الساكني  سايمابتطوير استعمالها في انتااج الكهربااء وال 

التاي ستساتعمل هاذه التقنياة، كاأول  4المجموعة التي ساتقوم بتطاوير المحطاة الشمساية ناور 

 .هاتهخارطة الطريق  تفعيلمشروع في 

 النجاعة، لترقى لسياسة عمومية، تهدف إلى تقوية الطاقية للنجاعةاستراتيجية وطنية بلورة 12.

فااي قطاعااات البنايااات والنقاال والصااناعة والفالحااة واإلنااارة العموميااة، وهااي ثماارة الحااوار 

بإشاراك جمياع القطاعاات الوزارياة والفااعلين المعنياين،  2013الوطني الاذي بادأ مناذ سانة 

  .وجهويةوتمت ترجمتها لمخططات عمل قطاعية 

 

 

97 

 الطاقيتطوير المجال 10.

   وتحفيز االستثمار دعم المقاولة الوطنية 



4 

لمواكبااة الطاقيةةة  والنجاعةةةإحةةداث ثالثةةة معاهةةد للتكةةوين فةةي مهةةن الطاقةةات المتجةةددة 13.

فااي إطااار الشااراكة بااين القطاااعين ( ورززات-طنجااة-وجاادة)الوطنيااة اإلسااتراتيجية الطاقيااة 

 .العام والخاص

تةدبير اإلنةارة العموميةة كمشةروع المختصاة فاي " ساال ناور"المحلياة التنمية إحداث شركة 14.

فاي إطاار الشاراكة باين القطااع العاام والخااص، كماا أبادت مادن أخارى اهتمامهاا نموذجي 

 .العتماد هذا النموذج، ومن المرتقب تعميم هذه التجربة

حةةث معااايير فااي طلبااات العاارو  المتعلقااة بمشاااريع الطاقااات المتجااددة ماان أجاال إدراج 15.

  .الوطنيالمستثمرين على منح نسب مهمة من االندماا الصناعي 

بغالف مالي يفوق مليار  بطنجة الريحيةمركب صناعي مختص في الطاقة إطالق مشروع 16.

 .درهم
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ساانة % 58,8إلااى  2012ساانة  53,3%ماان الطةةرق فةةي حالةةة جيةةدة أو حسةةنة رفااع حالااة 1.
  .2016عند نهاية % 62ومن المتوقع أن تتجاوز هذه النسبة عتبة  2014

-2012كلاام ماان الطاارق خااالل  2.381كلاام وتوساايع  2.980 وتكساايةكلاام  3.260تقويااة 2.
2015. 

 .الحالية وتأهيل محطات القطاراتتحسين شبكة السكك الحديدية 3.

في إطار الشراكات بكلفة إجمالياة تصال أكثار كلم من الطرق قيد اإلنجاز أو ستنجز  44280.
 .%46مليار درهم، تساهم فيها وزارة التجهيز والنقل بنسبة  14من 

والاادار البيضاااء،  طنجااةالاارابط بااين  الشةةطر الول للقطةةار الفةةائق السةةرعةمواصاالة انجاااز 5.
 .وتقوية شبكة السكك الحديدية

 180وتااأمين  180مماارا مسااتويا ماان أصاال  118ماان خااالل حااذف تةةةمين عبةةور السةةكة 6.
جسار  8كلام مان األساوار الوقائياة وإنشااء  684وبنااء  200بأجهزة أوتوماتيكية من أصال 

 .21من أصل  السككيةممرات تحت أرضية بالمحطات  5لعبور الراجلين وخلق 
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 :خالل ، من 2030حتى أفق المخطط المديري المينائي الجديد  تفعيل7.

غارب المتوساط والمينااء الجدياد القنيطارة األطلساي ومينااء  النااظورالمركاب الميناائي : بناء مةوان  جديةدة

  .األطلسيوميناء جديد طاقي بالجرف األصفر وميناء الداخلة  بآسفي للسوائب

 المتوسط الثاني، الجرف  طنجةالمحطة الثالثة للحاويات بميناء الدار البيضاء، ميناء : كبرى  توسيعاتإنجاز

 .وطرفاية أكادير، الصويرةاألصفر، 

 في وجه الخدمات والسياحة والصيد البحري، ويتعلق األمر بتأهيل كل من ميناء مفتوحة  مينائيةتنمية مدن

 .المدينة، ميناء القنيطرة النهري وميناء الدار البيضاء القديم طنجة، الحسيمة

 استراتيجية جديدة لتطوير بنيات النقل الجويوضع 8.

 ماا باين % 30بمةا يزيةد علةى العدد اإلجمالي للمساافرين  ارتفاعإنعاح النقل الجوي الداخلي، مما ساهم في

  2015و 2012سنتي 

فاا ، زاكاورة،  ماالل، حياث تام توساعة وتجدياد مطاار بناي تطوير الطاقة االستيعابية للمطارات المغربيةة 

،  كلماايم،   الناااظور، المنااارة ، وقيااد اإلنجاااز مطااار محمااد الخااام  الاادولي، مااراكح ورزازاتو  ساااي 

 .وأكادير

 

 

 

100 

   وتحفيز االستثمار دعم المقاولة الوطنية 
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التاي ساتعنى بالتنسايق علاى  اللوجسةتيكيةللوكالةة المغربيةة لتنميةة النشةطة اإلرساء الفعلاي  9.

والعمال  اللوجساتيكيةالمستوى الوطني بين مختلاف الفااعلين المسااهمين فاي تحساين التنافساية 

 .اللوجستيكيةلتحقيق مشاريع محددة، مثل تنمية المناطق 

 : اللوجستيكيةتسريع وتيرة إنجاز الشطر األول من المخطط الوطني للمناطق 10.

 أي ماا  اللوجساتيكيةالاالزم لتطاوير المنااطق هكتار من الوعاء العقةاري  2700تحديد ما يزيد عن

 .2030من الوعاء العقاري الالزم في أفق سنة % 83يعادل 

 المتوساطي، تام إنجااز الشاطر األول لمنطقاة  طنجاةبجوار مينااء  اللوجستيكيةباإلضافة إلى المنطقة

اللتان توفران خدمات مندمجاة لمساتعمليها وعقاار ( هكتار 12)ميتا وكذا منطقة ( هكتار 28) زناتة

 .منجز وفق معايير دولية وربط فعال للبنيات التحتية للنقل لوجستيكي

 بشابكات النقال ومنهاا  اللوجساتيكيةمختلاف المنااطق تةهيل وإنجاز بنيات تحتية جديدة لتحسين ربط

نموذجااا لضاامان ساايولة  لزناتااة اللوجسااتيكيةالطريااق الساااحلي، ربااط ميناااء الاادار البيضاااء بالمنطقااة 

 حركة السير واجتناب االكتظاظ داخل مدينة الدار البيضاء
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 الطرقيةوتحسين السالمة سياسة لمعالجة ظاهرة حوادث السير بلورة وتنفيذ : 
، وتراجاع 2015سانة  3365إلاى  2011سانة  3636تراجع عدد حوادث الساير المميتاة مان 1.

 .2015سنة  3776إلى  2011سنة  4222عدد الوفيات من 

رادارات )المراقباة الموضاوعة رهان إشاارة هيئاات  الطرقيةةتحديث وسةائل وأجهةزة المراقبةة 2.

 (.ميزانا متنقال لقيا  الحمولة وتجهيزات أخرى 50متنقلة، 

والراحة بالنسبة للساائقين  السياقةمثل احترام مدتي  الطرقيةإدخال مواضيع جديدة في المراقبة 3.

 .تحت تأثير الكحول ومراقبة الحمولة الزائدة بالنسبة لنقل البضائع والسياقةالمهنيين 

 وتبسيط المساطر السياقةتحسين وتوحيد ظروف اجتياز االمتحان لنيل رخصة 4.

إلااى تأهياال التكةةوين والتحسةةيس مجموعااة ماان اإلصااالحات الهيكليااة تهاادف ماان خااالل تنزياال 5.

الفاعلين في قطااع النقال الطرقاي والرفاع مان تنافساية المقااوالت العاملاة فياه وتحساين الساالمة 

 الطرقية

معالجااة الاانقط السااوداء فااي بعاا  ماان خااالل  الطرقيةةةتةهيةةل البنيةةة التحتيةةة لتحسةةين السةةالمة 6.

 .الطرقي التشويرتحسين والمحاور الطرقية 
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% 72فاقةت ب ، بقيمة إضاافية مليار درهم 13القيمة المضافة  2015بلغت سنة 1.

  .“2015رؤية ”في  الهدف المحدد

ذات الحمولااة الثقافيااة، ألةةف صةةانع و صةةانعة بالصةةناعة التقليديةةة  412 أزيااد ماان2.

  .2012مقارنة مع % 2,2نمو سنوي بلغ بمعدل 

عليهااا مخططااات نصاات  6مقاباال لتنميةةة الصةةناعة التقليديةةة  جهويةةامخططةةا  316.

  .“2015رؤية ”

 .لإلنتاج و التسويقبنية تحتية  50أكثر من إحداث وإعادة تأهيل 4.

  .القروية، لفائدة الصانعة التقليدية دار للصانعة 68تجهيز 5.
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  .المغربيةتظاهرة لترويد الصناعة التقليدية  386تنظيم و المشاركة في 6.

 .من جيل جديدمركزا للتدرا المهني  11إحداث تنمية التكوين المهني من خالل 7.

رؤياة ”إطاار فاي ضعف الهدف المسةطر يمثل معدل سنوي للتكوين المستمر تحقيق 8.

2015 “.  

وتقوياة وساائل التسايير  المساطريةلتبسيط اإلجاراءات قانون جديد للتعاونيات إعداد 9.

 .والتدبير والمراقبة

تعاونياة  15735إلةى  2011عند نهاية تعاونية  9037من ارتفاع عدد التعاونيات 10.

 .حاليا

للمعةةر  الةةوطني لالقتصةةاد االجتمةةاعي والتضةةامني  بالدارالبيضاااء دورتةةينتنظاايم 11.

 .2016و 2015سنتي 

 تطوير الصناعة التقليدية وتنمية االقتصاد االجتماعي15.
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بغاالف سةدود كبةرى  8إطةالق أشةغال إنجةاز و سدا كبيةرا  12إنهاء أشغال بناء 1.

 .مليار متر مكعب 2.3مليارات درهما، وبطاقة استيعابية تبلغ  8مالي يفوق 

 مليون درهما 725ببكلفة إجمالية تقدر سدا صغيرا  28إنجاز االنتهاء من 2.

 مليون درهم 685بتكلفة سدا صغيرا  23مواصلة إنجاز 3.

 .مليون درهم 372بتكلفة سدا صغيرا  17الشروع في إنجاز 4.
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إنجاز وإطالق إصالحات كبرى 

وتنزيل الدستور وإصالح العدالة 

المتقدمة  الجهويةوإرساء   

 وتعزيز إشعاع المغرب



 إنجاز وإطالق إصالحات كبرى وتنزيل الدستور وإصالح العدالة  5
 و إرساء الجهوية المتقدمة وتعزيز إشعاع المغرب

إطااالق عاادد ماان اإلصااالحات الكباارى المعطلااة والمؤجلااة والمتعثاارة، ماان خااالل مقاربااة 

تشاركية، وعبر تحمل المسؤولية فاي اتخااذ القارارات، وباعتمااد لغاة الصاراحة والوضاوح، 

 :اإلصالحات مما أثمر تفهم الشعب وانخراط الفاعلين وتقدم 

 

 اعتماد القوانين التنظيمية للدستور1.

 إنقاذ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب2.

 إصالح صندوق المقاصة3.

 بدء عملية إنقاذ نظام المعاشات المدنية4.

 اإلبرائيةإنجاح عملية المساهمة 5.

 إصالح العدالة6.

 إنجاح االنتخابات الجماعية وإرساء الجهوية المتقدمة 7.

 تعزيز إشعاع النموذج المغربي8.
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  على البرلمانمشروع قانون  400 عبر إحالةتسريع وتيرة اإلنتاا التشريعي . 

  وهي المتعلقة بالتعيينات في المناصب العليا، من القوانين التنظيمية% 90المصادقة على ،

والمجلاا  االقتصااادي واالجتماااعي والبيئااي، ولجااان تقصااي الحقااائق، والمحكمااة الدسااتورية، 

وتنظاايم وتساايير أشااغال الحكومااة والوضااع القااانوني ألعضااائها، وقااانون الماليااة، والمجلاا  

األعلاااى للسااالطة القضاااائية، والنظاااام األساساااي للقضااااة، والجهاااات، والعمااااالت واألقااااليم، 

والجماعات، وتقديم الملتمسات التشريعية، وتقديم العرائ  للسالطات العمومياة، والادفع بعادم 

قااوانين المتبقيااة فااي المراحاال األخياارة، وهااي المتعلقااة  3فااي حااين، توجااد  .القااوانيندسااتورية 

 .بترسيم األمازيغية، والمجل  الوطني للغات وثقافة المغرب، واإلضراب
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 والحيلولااة دون توقااف خدماتااه، حيااث المكتةةب الةةوطني للكهربةةاء والمةةاء الصةةالح للشةةرب  إنقةةاذ

ملياار درهام تتحمال  45برناامج بقيماة -عقاد 2014مااي  26أبرمت الحكومة مع المكتب بتااريخ 

  :إلىالدولة ثلثاها، والذي يهدف 
 مليار درهم 51تمكين المكتب من االستمرار في تقديم خدماته بعدما تجاوزت ديونه. 

 مليار درهم 2,7مقاولة بغالف مالي قدره  1400أداء ديون. 

 مليااون أساارة مغربيااة ذات االسااتهالك الماانخف ، وتمكااين األساار  4,1لعاادم الماا  بالتسااعيرة المطبقااة بالنساابة

 .المتعددة من عدادات خاصة بكل أسرة

 استرجاع ثقة المستثمرين عبر توقيع عقد المحطتين الحراريتين بآسفي مع اليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا بقيمة

 .مليار درهم 23

 لكااي تصاال إلااى  2013فااي نهايااة  %98.5رفااع نساابة االسااتفادة ماان خاادمات الكهرباااء فااي العااالم القااروي ماان

 .قرية 3.850أسرة في  109.500، باستفادة 2017في نهاية  99.7%

 2017سنة  %96.5إلى  2013سنة  %94رفع نسبة تعميم الماء الصالح للشرب في العالم القروي لينتقل من 

 .مواطن 330.000وذلك باستفادة 
 

109 

 إنقاذ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب  2.

 إنجاز وإطالق إصالحات كبرى وتنزيل الدستور وإصالح العدالة 
 و إرساء الجهوية المتقدمة وتعزيز إشعاع المغرب



5 

 إصالح تدريجي لنظام المقاصة 

 رفاع الادعم تادريجيا عاان الماواد األولياة المعنياة بنظااام المقاصاة بغار  تخفياف العاابء

 .على الميزانية العامة للدولة واستعادة التوازنات االقتصادية

 اتخاااذ التاادابير الكفيلااة بضاامان عاادم انعكااا  اإلصااالح علااى القاادرة الشاارائية للمااواطنين

 .مليون درهم 160عبر إحداث صندوق لدعم النقل الطرقي الحضري بغالف مالي 

 مواصاالة دعاام القاادرة الشاارائية للمااواطنين عباار مواصاالة الاادعم الكلااي لاابع  المااواد

 .2016-2012مليار درهم بين  170بميزانية ناهزت 

 إعادة توجيه الدعم لفائدة الفئات المستحقة له وإقرار حكامة جديدة في مجال دعام الادقيق

 . وغاز البوتان
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ألاف مان  400والذي كان مهددا بالعجز عن أداء المعاشات ألكثار مان  إنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد

 .في غياب أي إصالح 2022المتقاعدين وذوي الحقوق  في أفق 

 مع النقاباتمسار طويل من الحوار نتج اإلصالح بعد. 

 المةس بةالحقوق وعةدم سانة،  63كل سنة بزيادة ستة أشهر في سانوات العمال إلاى غاياة اعتماد التدرا

 في تحمل كلفة اإلصالحمساهمة الدولة مناصفة وإقرار  المكتسبة

 المشروع مواكبة: 

 50ببمراجعة التعويضات العائلية والزيادة فيها% 

 سنوات 3درهم، على  1500إلى  1000بالرفع من الحد الدنى للمعاش من. 

 اعتماااد مشااروع يرمااي إلااى إحااداث نظااام للتقاعااد لفائاادة المهنيااين والعمااال المسااتقلين واألشااخاص غياار

األجااراء، وعلااى مشااروع قااانون بإحااداث نظااام التااأمين اإلجباااري األساسااي عاان الماار  لفائاادة نفاا  

الفئات، مما سايمكن تادريجيا فئاات عريضاة مان المجتماع مان االساتفادة مان التغطياة الصاحية والتقاعاد، 

 .وبالتالي الرفع من نسبة التغطية االجتماعية
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  المتعلقااة بالممتلكااات والموجااودات المنشااأة بالخااارج ماان  اإلبرائيةةةالمسةةاهمة نجاااح عمليااة

طرف المواطنين المغارباة لتمكيانهم مان تساوية وضاعيتهم إزاء قاانون الصارف واالساتفادة 

من اإلعفاء من أي متابعاة ضاريبية أو قضاائية أو إدارياة، وقاد فااق نجااح هاذه العملياة كال 

 : التوقعات، ومكنت من

ألف تصريح 19نتجت عن ما يناهز مليار درهم  27,8بلغت تصريحات استثنائية  تحقيق. 

 تم ضخها في صندوق التماسك االجتماعيمليار درهم  2,3استخالص. 

في بالدنا، وكذا تحفيز المداخيل الموجهة لدعم االستثماراتاحتياطي العملة الصعبة  تعزيز. 

 في المناخ االقتصادي الوطنيتعزيز الثقة. 
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  كتتااويج لحااوار وطنااي عميااق وشااامل، ميثةةاق إلصةةالح منظومةةة العدالةةة اعتماااد

ووضع خارطة طريق إلصالح يخدم المواطن والمقاولة بهدف تمكين القضااء مان 

إصاادار أحكااام عادلااة فااي أجاال معقااول وقابلااة للتنفيااذ، وقااد تاام اتخاااذ العديااد ماان 

 :إلىاإلجراءات الرامية 

 توطيد استقالل السلطة القضائية( 1

المصادقة النهائية على القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجل  االعلى للسلطة القضائية 

والنظام األساساي للقضااة، ليتجساد باذلك االساتقالل المؤسسااتي التاام للسالطة القضاائية 

مما يشكل حدثا ديمقراطيا تاريخيا، مع التأكيد علاى أن االساتقالل الفعلاي للقاضاي ظال 

 .مضمونا خالل هذه السنوات بشكل كامل
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 إقرار تتبع ثروات القضاة، ويكون موضاوع متابعاة تأديبياة كال قاا  ثبتات زياادة غيار مباررة لممتلكاتاه
 .خالل فترة ممارسة مهامه

مليااون  233بتكلفااة إجماليااة ناااهزت أجةةور القضةةاة ، عباار الزيااادة فااي اعتمةةاد إجةةراءات لنزاهةةة القضةةاء
 .أجور الوظيفة العموميةأعلى هرم على تربع درهم وهو ما أهل أجور القضاة لل

 مليون 60 مبلغ ورصد ،  2015 -12-31 بتاريخ القضائية المساعدة مرسوم صدور :للمحامين بالنسبة 
 .سنتين كل للزيادة  قابلة السنوية الميزانية في درهم

 .والمساطر االجراءات لكافة هامة بنسبة األجور تسعيرة من الرفع :القضائيين للمفوضين بالنسبة

   .والتدبير اإليداع صندوق لدى موثق كل باسم مفتوح بالودائع خاص حساب اعتماد :للموثقين بالنسبة

  
 

 تخليق منظومة العدالة2)
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 إصالح العدالة6.
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يحدد كيفية وشروط ممارسة الدفع بعدم دساتورية قاانون يما  تنظيمي على البرلمان قانون عر  مشروع •

بالحقوق والحريات المضمونة دستوريا، والذي سيمثل ضمانة كبارى لتعزياز الحقاوق والحرياات مان خاالل 

 .تخليص القوانين المغربية من المقتضيات غير الدستورية، على ضوء الدستور الجديد

من خالل مشروعي القانون الجناائي والمساطرة الجنائياة مان خاالل أعلى ضمانات للمحاكمة العادلة، توفير •

 :المقتضيات منهامجموعة من 

تجريم االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان؛ -  

تجريم االختفاء القسري -  

العمل من أجل المنفعة العامة، الغرامة اليومية، تقييد بع  )إقرار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية  -
(.الحقوق والحريات  

.تخفي  عدد الجرائم التي يعاقب عليها باإلعدام، واشتراط إجماع الهيئة إلمكان الحكم به -  

. تعزيز الحماية الجنائية للمرأة والطفل، انسجاما مع االتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع -  

 

 

 تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات3)
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 إصالح العدالة6.

 جديدة ابتدائية محكمة 12 إحداث مشروع عبر المواطن من القضاء تقريب •

  المحكمة / االبتدائية بالمحكمة التجاري والقسم التجارية المحكمة : باعتماد المتخصص القضاء منظومة في النظر إعادة•

 االبتدائية بالمحكمة اإلداري والقسم اإلدارية

 22 من االنتقال تم حيث عليها، المعروضة القضايا معاجلة في المحاكم نجاعة ورصد لتصنيف وطني سجل إحداث•

  يمثل ما وهو محكمة 49 إلى ،%100 نسبة المسجلة القضايا من فيها المحكومة القضايا نسبة تفوق وضعية في محكمة

 .%71  بنسبة إيجابيا تطورا

 فعالية التنفيذ ضد أشخاص القانون العام، حيث بلغت المبالغ المنفاذة فاي مواجهاة أشاخاص القاانون العاام ماا يفاوق رفع

 .2015سنة  درهممليون  159مليار و

 

 

 

 االرتقاء بفعالية ونجاعة القضاء( 4

تطور أبرز مؤشرات النجاعة 

ما بين 2011 و2015

2011201520112015السنة

135105%103,34%96,51مجموع المحاكم

معدل نسبة المحكوم من 

المسجل

عدد األيام الالزمة 

لتصفية المخلف
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 إصالح العدالة6.

 إنماء القدرات الم سسية لمنظومة العدالة( 5

تعزيز الموارد البشرية ودعمها وإقرار ثليات لتخليق عملها. 

 ألاف نسامة، وهاو معادل  100قاا  لكال  12,3، بمعادل 2015قاضايا سانة  4.166إلاى ارتفاع عةدد قضةاة المملكةة

: وتفاوق النساب المساجلة فاي بعا  الادول األوربياةيستجيب للمعايير المعتمدة من لدن اللجنة األوروبية لنجاعة العدالاة 

 .18.4: ، البرتغال  11: ، إيطاليا  10.6، تركيا  10.7:فرنسا 

 موظاف لكال قاا ، وهاي نسابة تتماشاى ماع المعاايير  3,6تنااهز موظفاا، بنسابة  14.880إلاى ارتفاع عدد الموظفين

 2,7: المانيا.  3: فرنسا: لدن اللجنة األوروبية لفعالية العدالة ، وتفوق النسب المسجلة في الدول األوروبية المعتمدة من

 .3,1: النمسا 2,8: تركيا.  3,7: ايطاليا.  3,4: البرتغال. 

 مترشحا، ماع  2419نجاح ، عرفت 2015المحاماة سنة عبر تنظيم مباراة األهلية لمزاولة مهنة ارتفاع عدد المحامين

ألف محاام بعاد ترسايم  14محام، مما سيرفع هذا العدد إلى ما يفوق  11.952اإلشارة إلى أن عدد المحامين يبلغ حاليا  

 . من تقديم خدمة الدفاع للمواطنمما سيوسع المتمرنين 

83، بزيادة قدرها  2015سنة  1717إلى  2011سنة  935حيث انتقل من  ارتفاع ملحوظ في عدد الموثقين.% 
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 إصالح العدالة6.
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 حكامتهاتحديث اإلدارة القضائية وتعزيز ( 6
 في تطبيقية وإحداث فوري، بشكل القضايا مسار متابعة المعنيين لكافة يتيح بشكل وتحيينها إلكترونيا القضائية المعطيات تضمين•

 ...المواطنين لكافة الخدمة هذه لتقديم الذكية الهواتف

  العامة والنيابة القضائية الشرطة بين للمعطيات اإللكتروني التبادل برنامج إنجاز في الشروع•

 .والقانونية القضائية والمهن المحاكم بين للمعطيات اإللكتروني التبادل برنامج إنجاز في الشروع •

 بشأنها االلكتروني التوقيع واعتماد المحاكم تسلمها التي القضائية الوثائق بع  على والحصول االطالع إجراءات وتبسيط تحسين•
 .(التجاري بالسجل المضمنة المعلومات على بعد عن االطالع إمكانية إتاحة العدلي، للسجل 3 رقم البطاقة)

 الئ ق ةب ن اي ات 

 

 

 

 للنهو  برنامد وضع

 المحاكم جميع بةوضاع

 أو الالئقة غير

 كلها لتصبح المتوسطة

 سنة أفق في جيدة

 اعتبار مع ، 2018

 سنة 2016 سنة

 كل في الشغال انطالق

 .الوراش
 



5 

والجماعاات الترابياة،  الجهوياةالمتعلقاة باالنتخاباات في إعداد القةوانين التنظيميةة  تشاركيةمقاربة نهج 1.

وفقااا للدسااتور، حيااث تاام نقاال عاادد مااان االختصاصااات المركزيااة إلااى الجهااات فااي مجاااالت التنمياااة 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياحية، وتعزيز الخادمات اإلدارياة للقارب، ومواجهاة الفاوارق باين 

 .المناطق، وتقوية البنيات التحتية وفك العزلة

وجعال رؤسااء الجهاات ثمارين بالصارف فيماا يتعلاق االنتخاب المباشر لعضاء مجالس الجهةات إقرار 2.

 .بالميزانيات

، وذلاك مان خاالل اإلشاراف الفعاال للقضااء علاى ساير االنتخابات أعلى معايير النزاهةةتحققت في هذه  3.

المقدمااة فااي إطااار انتخابااات أعضاااء المجااال  الجماعيااة  الشااكاياتالعمليااات االنتخابيااة، حيااث بلااغ عاادد 

واحادة،  شاكاية، وانتخابات مجل  المستشاارين شكاية 285 الجهوية، وانتخابات المجال  شكاية 1145

ُساجلت حاول انتخااب أعضااء الغارف  شكاية 111، باإلضافة إلى شكايات 4 العماالتوانتخاب مجال  

 .المهنية

 .تنظيم انتخابات ممثلي المأجورين، وممثلي الموظفين في اللجان المتساوية العضوية4.
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مااع تسااجيل إقبااال كبياار علااى التسااجيل فااي اللااوائح االنتخابيااة قاادر ، %53,67بلغةةت نسةةبة المشةةاركة  5.

 .لوحدها 2015في سنة  ماليين مسجل جديد 3بحوالي 

، وبلاغ عادد النسااء %37,61منتخبة أي بنسابة  255 الجهويةفي المجال  عدد النساء المنتخبات بلغ  6.

 %.21,94منتخبة أي بنسبة  6673المنتخبات في المجال  الجماعية 

 .صندوقي التةهيل االجتماعي والتضامن بين الجهاتإحداث 7.

مان حصاايلة % 2) 2021سانة درهةةم  مالييةر 10رصاد ماوارد إضاافية بصاافة تدريجياة فاي أفااق بلاوغ 7.

مان حصايلة الضاريبة علاى الادخل % 2و، %5حالياا فاي أفاق بلاوغ % 1الضريبة على الشركات بادل 

 %.13من حصيلة الرسم على عقود التأمين بدل % 20و، %5حاليا في أفق بلوغ % 1بدل 

وتقاديم تقريار سانوي للبرلماان حولهاا مان أجال المتابعاة التوزيع الجهوي لالستثمارات العمومية اعتماد 8.

 .بحسب الجهات واألقاليم والعماالت والجماعات

تصاميما  11 ومالءماة، و المحلي بمجمةوع التةراب الةوطني الجهويدعم التخطيط االستراتيجي بشقية 9.

إلعاداد  الجهوياةماع التقسايم الجدياد، وتقاديم الادعم التقناي و الماالي الضاروري إلنجااز التصااميم  جهويا

 .التراب الجديدة وتشجيع المبادرات التنموية المحلية
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 بالصاعود إلاى المرتباة م شةر التنافسةية العالميةة درجاات فاي  5تقدم بالدنا با
دولااة فااي تصاانيف المنتاادى االقتصااادي العااالمي حااول مؤشاار  174علااى  72

يحتاال المغاارب المرتبااة األولااى فااي شاامال إفريقيااا : 2016-2015التنافسااية 
 .والمرتبة الخامسة على الصعيد اإلفريقي

 خااروج المغاارب ماان القائمااة الرماديااة للاادول غياار المحترمااة للمعااايير الدوليااة
وتبييضاها مان طارف مجموعاة العمال الماالي الاادولي لمكافحةة غسةل المةوال 

(GAFI). 
 اختياااار المغااارب لالساااتفادة مااان برناااامج ثاااان للتعااااون مااان طااارف المؤسساااة

 .مليون دوالر 450بغالف مالي قدره ، «هيئة تحدي األلفية»األمريكية 
 حيااث احتاال ساانة اللوجسةةتيكية النجاعةةةتحساان رتبااة المغاارب فااي مؤشاار ،

عالميا بعادما كاان يحتال الرتباة  50، حسب تقرير البنك الدولي الرتبة 2015
 .سنوات 5مرتبة في ظرف  44، وتقدم بذلك ب2007سنة  94
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 163األممااي بتصااويت مجلةةس حقةةوق اإلنسةةان انتخاااب المغاارب عضااوا فااي 
 .دولة

 

 لبالدنااا ماان طاارف وكاااالت التنقاايط التصةةنيف السةةيادي الحفاااظ علااى(Fitch 
and ratings) و(Standard and Poor’s ) فااااااي درجااااااة

ورفاااع اآلفااااق المساااتقبلية لبالدناااا مااان  (Investment Grade)االساااتثمار
 .(Standard and Poor’s)عند « مستقرة»إلى « سلبية»

 موافقة صندوق النقد الدولي(FMI )على تجديد اتفاقية خط الوقاية والسيولة  
، وإشااادته باإلصااالحات التااي تباشاارها بالدنااا ماان أجاال تمنيااع للمةةرة الثانيةةة

اقتصااادنا الااوطني ومواصاالة اسااتعادة عافيتااه، واعتبارهااا مثاااال يحتااذى بااه فااي 
 .المنطقة، وتنويهه بقدرة الحكومة على استباق الظرفية االقتصادية الصعبة
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 فاي مؤشار ممارساة  2016و 2012مرتبةة بةين سةنتي  22تقدم المغةرب ب

دولاة  189من أصال  75بارتقائه إلى المرتبة  ، Doing Businessاألعمال 

علااى  6، واحتاللااه للمرتبااة 2016فااي الترتيااب العااالمي للبنااك الاادولي لساانة 

 .مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

تصانيف بالدناا مان طارف المنظماة الدولياة الساتطالعات الارأيGALLUP   

كبلةةد وحيةةد فةةي منطقةةة شةةمال إفريقيةةا والشةةرق الوسةةط حاصةةل علةةى م شةةر 

 .2014للثقة االقتصادية في سنة ( 20+)إيجابي 

 ليحتاال درجةةة بم شةةر جاهزيةةة الحكومةةات اإللكترونيةةة 35بتقةةدم المغةةرب ،

 . 2015حسب التقرير الصادر عن األمم المتحدة سنة عالميا  85المرتبة 
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في 2014 العالمي التص ني  ف في دولة 138 أصل من 43 للمرتبة المغرب احتالل  

 جودة يقيم الذي المؤشر وهو ،(Enabling Trade Index) الت ج ارة تي سير م ؤش  ر"

   .الحدود عبر البضائع حركة حرية تيسر التي والخدمات التحتية والبنيات السياسات

 بمنطقاااة الشااارق  2016/2015تصااانيف المغااارب ضااامن بلااادان المساااتقبل العشااار األوائااال

عزى مرتباة : بلدا 60من أصل أزيد من ( دراسة استقصائية لفايننشال تايمز)إفريقيا -األوسط

المغاارب هااذه باألسااا  إلااى ربطااه، وانفتاحااه، وإمكاناتااه االقتصااادية وجاذبيتااه لالسااتثمارات 

 .المباشرة األجنبية

 مرتبااة مقارنااة مااع الساانة  14بتحسااين المغاارب لتصاانيفه علااى مسااتوى الحريااة االقتصااادية

علاى  89ويحتال المغارب المرتباة : 2015برسم سانة  إيريتاجالماضية، وفقا لتقرير مؤسسة 

 .من بين دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 9المستوى العالمي والمرتبة 
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 الحرية االقتصادية والتنافسية1)

 إنجاز وإطالق إصالحات كبرى وتنزيل الدستور وإصالح العدالة 
 و إرساء الجهوية المتقدمة وتعزيز إشعاع المغرب

 رفع إشعاع النموذا المغربي8.



5 

المنتدى تقرير) التحتية البنيات جودة مجال في جدا مشرفة مراتب في المغرب تصنيف 

 إفريقيا، شمال في األولى المرتبة المغرب احتل :(التنافسية حول العالمي االقتصادي

 الصعيد على 55 والمتربة العربي، العالم في السادسة والمرتبة إفريقيا، في الثالثة والمرتبة

 .العالمي

للسكك التحتية البنية جودة يخص فيما اإلفريقي الصعيد على األولى للمرتبة المغرب احتالل 

 .العالمي الصعيد على 34 المرتبة المغرب ويحتل الحديدية،

مؤتمر حسب البحري بالربط يتعلق فيما العالمي الصعيد على 16 للمرتبة المغرب احتالل 

 الدول ضمن األولى المرتبة ،2014 سنة في المغرب، احتل :والتنمية للتجارة المتحدة األمم

 إحداث يخص فيما عالميا األولى المرتبة المغرب واحتل .الالتينية أمريكا ودول اإلفريقية

 .2014-2006 الفترة خالل  مباشرة مالحية خطوط

125 

 تطور البنيات التحتية2)

 إنجاز وإطالق إصالحات كبرى وتنزيل الدستور وإصالح العدالة 
 و إرساء الجهوية المتقدمة وتعزيز إشعاع المغرب

 رفع إشعاع النموذا المغربي8.



5 

الصادر اللوجستي األداء مؤشر حسب اللوجستي األداء مجال في ترتيبهل المغرب تحسين 

 إلى 2007 سنة في 113 المرتبة من المغرب انتقل :2014 سنة في الدولي البنك عن

 والمرتبة اإلفريقية، القارة في الثانية المرتبة المغرب ويحتل .2012 سنة في 50 المرتبة

 .الخليج دول دون العربي والعالم إفريقيا شمال في األولى

االقتصادي المنتدى تقرير) المعلومات تكنولوجيات يخص فيما مرتبة 21ل المغرب كسب 

 المعلومات، تكنولوجيات مستوى على البلدان حققتها التي التطورات حول 2015 العالمي

 في 99 المرتبة من المغرب ارتقى :(األعمال لتدبير األوروبي المعهد مع بشراكة نشر الذي

 المرتبة المغرب ويحتل .2015 سنة في بلدا 143 بين من 78 المرتبة إلى 2014 سنة

 .إفريقيا شمال في األولى
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 إنجاز وإطالق إصالحات كبرى وتنزيل الدستور وإصالح العدالة 
 و إرساء الجهوية المتقدمة وتعزيز إشعاع المغرب

 رفع إشعاع النموذا المغربي8.

 تطور البنيات التحتية2)



5 

المالية التنمية معدالت ألعلى ونيجيريا، موري  وجزيرة إفريقيا جنوب جانب إلى المغرب، تحقيق 

 برسم إفريقيا في االقتصادية التنمية حول والتنمية للتجارة المتحدة األمم مؤتمر تقرير) إفريقيا في

 تجارة مجال في أنظمة على موري ، وجزيرة زامبيا جانب إلى المغرب، يتوفر :(2015 سنة

 .العالمي الصعيد على انفتاحا األكثر بين من تعد المالية الخدمات

المالية األسواق تصنيف في األول المركز حاليا يحتل :البيضاء للدار المالي للقطب المتصاعد النمو 

 االقتصاد لبناة الكبرى الجائزة" على وحصل للندن، المالية للمراكز العالمي المؤشر) إفريقيا في

 وصنف أبيدجان، في 2015 أبريل 30 بتاريخ للتنمية اإلفريقي البنك رئي  من المسلمة "اإلفريقي

 المؤشر) أهمية أكثر تصبح أن يمكن التي عشر الخمسة المالية المراكز بين من الثالث المركز في

 تصنيف في مرتبة 12ب وتقدم ،(«يين– زي» عن صادر تقرير في المالية للمراكز العالمي

 .العالمي الصعيد على 44 المرتبة محتال ،GFCI العالم في الرئيسية المالية المراكز
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 تميز القطاع المالي3)

 إنجاز وإطالق إصالحات كبرى وتنزيل الدستور وإصالح العدالة 
 و إرساء الجهوية المتقدمة وتعزيز إشعاع المغرب

 رفع إشعاع النموذا المغربي8.



5 

50 إفريقيا صندوق لمقر 2014 غشت في للتنمية اإلفريقي البنك إنشاء (Africa50) في  

 التكامل في رئيسي بدور الصندوق هذا يقوم أن المقرر ومن  .البيضاء للدار المالي القطب

  .االفريقية بالقارة واالجتماعية االقتصادية والتنمية المالي

تصنيف  :(بلدا 30 حوالي) إفريقيا في المغربية المالية للمؤسسات الملحوظ االنتشار  

 سنة في الشعبي، المركزي والبنك الخارجية للتجارة المغربي والبنك "وفابنك التجاري"

 أداء األفضل المالية المؤسسات ضمن ،"إنسايدر أفريك" االلكترونية البوابة قبل من ،2015

 .اإلفريقية السوق في
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 تميز القطاع المالي3)

 إنجاز وإطالق إصالحات كبرى وتنزيل الدستور وإصالح العدالة 
 و إرساء الجهوية المتقدمة وتعزيز إشعاع المغرب

 رفع إشعاع النموذا المغربي8.



5 

إفريقيا في األجنبية المباشرة لالستثمارات الرئيسية الوجهات إحدى باعتباره المغرب تصنيف 

 الدراسات مكتب عن الصادر "2015 إفريقيا لجاذبية استقصائية دراسة)" 2014 سنة برسم

 استقبلتها التي األجنبية المباشرة االستثمارات معظم ومصر المغرب استقطب :("يونغ ثند إرنست"

 رساميل تدفقات من ٪51 نسبة األجنبية المباشرة االستثمارات هذه وتمثل .إفريقيا شمال منطقة

 .إفريقيا نحو األجنبية المباشرة االستثمارات

البنك عن صادر تقرير) إفريقيا في األجنبية المباشرة لالستثمارات وجهة كثالث المغرب تصنيف 

 مليار 4,2 المغرب جلب :(«إفريقيا في االقتصادية اآلفاق» حول 2016 ماي في للتنمية اإلفريقي

 .2015 سنة برسم دوالر

مجال في خاصة األجنبية، المباشرة االستثمارات من المستفيدين أكبر من المغرب تصنيف 

 االستثمارات حول والتنمية للتجارة المتحدة األمم مؤتمر عن 2015 سنة صادر تقرير) الخدمات

 .المملكة جذبتها التي االستثمارات تدفقات رصيد من ٪61 نسبة الخدمات تمثل :(العالم في
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 تحسين مناخ العمال وجذب االستثمارات المباشرة الجنبية 4)

 إنجاز وإطالق إصالحات كبرى وتنزيل الدستور وإصالح العدالة 
 و إرساء الجهوية المتقدمة وتعزيز إشعاع المغرب

 رفع إشعاع النموذا المغربي8.



5 

المنحدرين خاصة المهاجرين، لفائدة للهجرة الجديدة للسياسة المغرب بسن الدولية اإلشادة 

 استثنائية عملية من 2014 سنة غضون في استفادوا والذين الصحراء، جنوب إفريقيا من

 .الشرعيين غير المهاجرين وضعية لتسوية

في والصحافة التواصل مجاالت في "سمعة"لل "تينور ميديا" جائزة على المغرب حصول 

  .2015 فبراير 19 في إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة

للبحوث مراكز تضم شبكة وهي ،"العربي اإلصالح مبادرة" تقدير على المغرب حصول 

 .وأمريكية وأوروبية عربية

الصادر "2015 القانون سيادة مؤشر" في بلدا 102 بين من 55 للمرتبة المغرب احتالل 

 منطقة في الرابعة المرتبة المغرب يحتل : "العالمية العدالة مشروع" الدولية المنظمة عن

 .إفريقيا وشمال األوسط الشرق
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 التقدم المحقق في مجاالت الديمقراطية وحقوق اإلنسان5)

 إنجاز وإطالق إصالحات كبرى وتنزيل الدستور وإصالح العدالة 
 و إرساء الجهوية المتقدمة وتعزيز إشعاع المغرب

 رفع إشعاع النموذا المغربي8.



5 

لضمان والدولي، اإلقليمي الصعيدين على مهما شريكا يعد المغرب» :األوروبي االتحاد 

 المغرب في اإلقليمي واالندماج الجوار حسن وعالقات واالزدهار واألمن االستقرار

  سنة منذ األوروبي االتحاد لدى به يحظى الذي المتقدم للوضع المغرب وتعزيز ،«العربي

2008. 

برنامج من لالستفادة األلفية تحدي هيئة قبل من المغرب اختيار :األمريكية المتحدة الواليات 

   .دوالر مليون 450 بمبلغ للتعاون ثاني

يونيو 15 في للمغرب القطري البرنامج على التوقيع :االقتصادية والتنمية التعاون منظمة  

 على توقع وكازاخستان، البيرو بعد العالمي، المستوى على دولة ثالث) بباري  2015

 للمنظمة، قانونية ثليات عدة في المغرب وانخراط ،(القبيل هذا من للتعاون واسع برنامج

 .للمنظمة مختلفة أجهزة في ومشاركته
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 تقوية عالقات الشراكة مع الفاعلين الدوليين6)

 إنجاز وإطالق إصالحات كبرى وتنزيل الدستور وإصالح العدالة 
 و إرساء الجهوية المتقدمة وتعزيز إشعاع المغرب

 رفع إشعاع النموذا المغربي8.



 وضعت اإلصالحات الحكومياة بالدناا علاى طرياق االلتحااق بركاب الادول الصااعدة والتقادم
 : لتعميق البناء الديموقراطي، بما

عززته من استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي. 

ووضعت من ثليات للعدالة االجتماعية. 

 لتحرير المبادرة االقتصادية دينامياتوأرست . 

وحررت المالية العمومية من قيودها. 

وأتاحت انطالق: 
 عالقااة جدياادة بااين المااواطن واإلدارة، ال تقااوم علااى الضااغط واالبتاازاز باال علااى الحااق واإلنصاااف

 .والعدل

عالقة جديدة بين المقاولة واإلدارة تقوم على الشفافية والمنافسة واإلنصاف والوفاء بالحقوق. 

 والريعالفساد تعزيز الشفافية والمسائلة ومناهضة. 

 الريعتحرير حقيقي لالقتصاد وللفاعل االقتصادي بما يقطع مع.  
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 الخالصة الكبرى



 حصاايلة مشاارفة تشااكل بدايااة إلصااالحات وتغيياارات عميقااة فااي حياااة المااواطن

والمقاولاااة، وتسااااهم فاااي وضاااع الااابالد علاااى طرياااق االلتحااااق بركاااب الااادول 

 .الصاعدة

  كبيارة رغام  النتظاراتمواجهة تحديات كبيرة واالستجابة تمكنت الحكومة من

 .والعقبات اإلكراهاتعدد من 

 رغاام ذلااك، ال زالاات هناااك تحااديات قائمااة تهاام جااودة التعلاايم، وفعاليااة الخاادمات

الصااحية، وتااوفير فاارص الشااغل الكااريم، والسااكن الالئااق، والتنميااة القرويااة، 

 .ومحاربة الفساد والريع، ومواصلة وتكري  إصالح منظومة القضاء

وهو ما يقتضي مواصلة المسار الستكمال اإلصالح وتحقيق الريادة المنشودة. 
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 تحديات وآفاق



 2016 شتنبر

 وزارة االتصال


