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2018-2012

:  أوراش كبرى 
توسيع شبكة الطرق السيارة-
تشييد موانئ جديدة-
تشييد خط سككي فائق السرعة--
محطات نور الطاقية -
مدن جديدة -
مناطق صناعية جديدة-

 تفعيل الجهوية
جهة12: املتقدمة

2015

2012-2018



2019وبداية سنة 2012بين الفترة الطرق السيارة والسريعة بين 
،(كلم203)أكادير–مراكشالسيار الطريقدشينت-
(كلم320)وجدة–فاسالسيار الطريقمناالنتهاء-
(كلم95)خريبكة–ماللبنيالسيار الطريقفتح-
،بإفريقيامعلقجسر أكبر وبناءكلم41:للرباطاملداريةالطريقأشغالنهاءا-

.(كلم140)آسفي–الجديدةالسيار الطريقافتتاح-
اتجاه،كلعلىثالثممر بإضافةالبيضاءالرباطالسيار الطريقتوسيعمناالنتهاء-

سعةوتو الجزائريةالحدود–وجدةالناظور،–كرسيفالسيارةالطرق إلنجاز الدراساتإطالقتمكما
.برشيد–البيضاءالدار السيار الطريق

وإنجاز،(ديةالسعي–طنجة)املتوسطيةاملداريةللطريقاألخير الجزءمناالنتهاءالفترةهذهعرفتكما
.السريعةالطرق منكلم778



واقع البنى التحتية واللوجستيك. 1

2018سنة 



الدار البيضاء-إنجاز خط القطار الفائق السرعة طنجة

القنيطرة-الرباط-دعم وتقوية محور الدار البيضاء





2018-2012

 مخططبدايةمنذاملغربيةالصناعةأحدثت
288.126يناهزما2014سنةالصناعيالتسريع

 ارتفاعمع،2017سنةنهايةحدودإلىشغلفرصة
 املائةفي10.3بنسبةصادراتهامتوسط

 
.سنويا

في قطاعات صناعية واعدة بعض إحصائيات للتشغيل 
:2018برسم سنة 

.مغربي يشتغلون بالقطاع160.000: صناعة السيارات-
.مغربي يشتغلون بالقطاع16.500: صناعة الطائرات-

.واملستقبل يعد باملزيد إن شاء هللا

سنة، تقترب من تصنيع مليون سيارة في الاملغرب -
لى وهيئة تشجيع االستثمارات حريصة عالحكومة -

املحافظة على هذه السمعة من خالل انتقائها 
.أفضل املستثمرين في هذا املجال



االستراتيجية الطاقية والتحول نحو تقليص تأثير أثمنة املحروقات
محطة طرفاية



االستراتيجية الطاقية والتحول نحو تقليص تأثير أثمنة املحروقات



االستراتيجية الطاقية والتحول نحو تقليص تأثير أثمنة املحروقات



برامج التنمية الحضرية 

برنامج التنمية القروية 

النموذج  الجديد للتنمية باألقاليم 

الجنوبية

تيك -مشروع محمد السادس طنجة

برنامج محاربة السكن غير الالئق

78,07 
 مليار درهم
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2012منذ سنة املهيكلةاالستثمارية البرامج 



5,5

10,463

7,67  

8,4

6,515

5,924

33,6

مراكش الحاضرة املتجددة

مخطط تنمية الدار البيضاء 

الكبرى 

مشروع التنمية الحضرية 

لتطوان الكبرى 

التأهيل الحضري املندمج لسال

املخطط االستراتيجي لتنمية  

القنيطرة 

مشروع طنجة الكبرى 

الرباط مدينة االنوار

الحسيمة منارة املتوسط

املشاريع الحضرية الكبرى 

مليار درهم78,07





2018-2012 مشروع 685ب 2021-2015برنامج ممتد طوال سنوات " الجنوبيةالنموذج التنموي لألقاليم "

،(درهممليون 825عوضدرهممليون 1500)كلميمبإقليم"فاسك"سد-

،(درهممليون 1700عوضدرهممليون 2372)الوطنيةالكهربائيةبالشبكةالداخلةمدينةوربط-

يساهموالذي.(درهممليون 1304عوضدرهمليون 1707)الداخلةمدينةبنواحيهكتار 5000سقيأجلمنالبحر ماءوتحلية-

.قارشغلمنصب10.000بحواليتقدر جديدةعملفرصإحداثفي

بين العيون 1وتوسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم كلم 555على طول بين تزنيت والعيون 1الطريق الوطنية رقم تثنية -
.مليار درهم8,5وتبلغ كلفته اإلجمالية . كلم500على طول والداخلة 

.درهممليون 571سدود للحماية من الفيضانات بغالف مالي يقدر ب وبناء سدا صغيرا، 11الشروع في إنجاز -

درهم؛مليون 1992ميغاواط، بتكلفة 100بقوة " للطاقة الهوائية " أخفنير"إنجاز مشروع توسعة موقع تم -
(.ميغاواط200)أفتيساتلبوجدور الريحيالحقل الشطر األول من مشروع تشغيل -
مليون درهم1250بمدينتي العيون وبوجدور بتكلفة إجمالية تقدر ب للطاقة الشمسية " نور "الشروع في إنجاز مشروعي -

.مليار درهم21حوالي 2018حدود نهاية شهر مارس املستوى املالي، بلغت قيمة االعتمادات امللتزم بها إلى على 

عوضدرهممليون 7300)للداخلةاألطلس يامليناء-

 هاتهخاللاألشغالانطالقسيتم,(درهممليون 6000

 مناطقإرساءحيثمنبالجهةتحوال وسيحدثالسنة،

ار االعتببعينسيأخذإذ،لوجيستيةوأخرى صناعية

 زنيتتيبينسيربطالذيالسريعبالطريقاالرتباط

.املوريتانية–املغربيةالحدودإلىومنهاوالداخلة



القنيطرة كمثال-سال-جهة الرباط
  خالل العشرية الحالية الجهةىعلى مستوالحالية املنجزة أو في طور اإلنجاز ملشاريع املهيكلة أهم ا
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القنيطرة كمثال-سال-جهة الرباط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ط القطار السريع المينا  األطلسي

 محطة القطار السريع بالقنيطر 

 المنطقة األطلسية الحر 

 



القنيطرة كمثال-سال-جهة الرباط



:  املحور الثاني

ملجالي تعزيز التنمية البشرية والتماسك االجتماعي وا



املاليالغالفاستقرار عدمفيأساساتمثلتاختالالتعدةوجود:2012سنةقبلالوضعية
 املواد،ذههعلىالداخليالطلبوتزايداملدعمةللموادالدوليةاألسعار ارتفاعبسببللدعماملخصص

.محدودةجدبنسبإال للدعمالشعبيةالطبقاتاستفادةوعدم
ماأي،2012سنةدرهممليار 56حواليبلغتوالتيللصندوق،اإلجماليةالتكاليفلضخامةنظرا

السنةلنفسالخامالداخليالناتجمن%6.4يعادل

صندوق املقاصة: اإلصالحات الهيكلية 



املقاصةإصالحأموالاستهدفتهاالتياملجاالت
مساحةمنالحكومةاملحروقات،مجالفياملقاصةنظامإصالحمكن

توجيهتم،سنويادرهممليار50إلى40توفيرتمحيثمهمة،ميزانياتية
الطلبةمنهاستفادالذياالجتماعي،التماسكصندوق إلىمنهاجزء

رنامجبعناإلعالنإلىإضافةالبرامج،منوغيرهاوتيسير "راميد"وواألرامل
.الصناعياإلقالع

ةللمقاصاملخصصاإلجماليالدعمتقليصفياإلصالحهذاوساهمهذا
10الدعمهذايتعدلمحيثاملائة،في70تفوق بنسبةالعامةبامليزانية

سنةبرسمدرهممليار 13و،2017سنةدرهممليار 12و،2016سنةمليار 
إمكانياتتوفير منمكنكماالدولة،خزينةعلىالعبءخففمما،2018

.اجتماعيةوبرامجمشاريعفيتوظيفهاتمإضافية

صندوق املقاصة: اإلصالحات الهيكلية 



المدرسياالجتماعيالدعم

حواليالحاليسيالدراالموسمبرسمالمستفيدينعددبلغحيث،"محفظةمليون"الساميةالملكيةالمبادرةتنفيذمواصلة-

بيقدرماليغالفالبرنامجلهذاخصصوقد.القرويبالوسطمنهم%64،ومستفيدمستفيدةألف263ومليون4

؛2019ميزانيةبرسمدرهممليون250

ما يفوق مليون ت المستفيدين من الداخلياتوسيع قاعدة المستفيدين من الداخليات والمطاعم المدرسية، حيث بلغ مجموع -

2019خالل سنة مليار درهم 47,1وبكلفة إجمالية تناهز . 2019-2018خالل موسم ألف مستفيد 25و

الدعم االجتماعي



دجنبر23خبتاريأجريتوالتيالثالثة،الدرجةمنمتصرفدرجةلولوجإعاقةوضعيةفيباألشخاصخاصةمشتركةمباراةأولتنظيم-

وزاريا؛قطاعا17علىموزعة،منصبا50حولللتباري،2018

ماليبغالف2018سنةمستفيدطفل12.000لفائدة213الممولةالجمعياتعددبلغإعاقة،وضعيةفياألطفالتمدرسظروفتحسين-

.درهممليون97

درهممليون35بكلفةشخص44.000حواليحالياخدماتهامنيستفيدإقليما60صعيدعلىوالتوجيهالستقباللمركزا65إحداث.

حدودوفيشخصلكلأقصىكحددرهم60.000بـللدخلمدرةمشاريعإنشاءفيالراغبينإعاقةوضعيةفياألشخاصمبادراتدعم-

.درهممليون3.42فاقإجماليبمبلغمشروعا1.000منأكثرالمدعومةالمشاريععددبلغ.جماعيللمشروعدرهم200.000

حوالي : عدد المسجلين 
مليون مواطن12

الدعم االجتماعي



الدعم االجتماعي



13

الجماعات ذات األولوية في المؤسسات التعليمية االبتدائية واإلعدادية بالوسط القروي، فيالمجاالت : االستهدافمجال 
%.30الترابية التي يفوق مؤشر الفقر فيها نسبة 

لكل تلميذ في بالنسبة درهما 80والمستويين األول والثاني، في تلميذ لكل درهم 60:مبلغ المنحة الشهرية 
.والسادسلكل تلميذ بالنسبة للمستويين الخامس درهم 100والمستويين الثالث والرابع، 

.للسنوات الثالث من السلكدرهما140أما بالنسبة لسلك اإلعدادي، فإن مبلغ المنحة لكل تلميذ يصل إلى 
.أشهر من السنة الدراسية، على أنه يتم احتساب المنحة كل شهرين( 10)وتغطي هاته المنحة الشهرية عشرة 
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400.000
وحدة 
سنة 
2018

85مدينة من أصل 59

تحسين ظروف سكن 
مليون 1,5ما يناهز 

نسمة



ؤشرات التشغيلحسب مالحصيلة 



:  الثاملحور الث
املؤشرات الوطنية والدوليةالحصيلة حسب 



المؤشرات حسب التصنيفات الدوليةواقع 

:التاليةالمؤشراتخاللمنالمكونهذاتناوليتم،2018عامفياألخرىالمتخصصةوالمؤسساتالدوليللبنكوفقا

عاميبين،تبةر11منبأكثرالمغربصعد،2018عامفي76البالغالعالميالمركزفي:(GII)العالمياالبتكارمؤشر+

؛"المغربياالبتكار"مبادرةإطالقالىبالخصوصمنراجعوذلك،2018و2007

حقق.2016عامفي78المركزفي:(الشبكاتجاهزيةمؤشر)واالتصاالتللمعلوماتالجديدةتقنياتالجاهزيةمؤشر+

،مراكز5منبأكثرتقدمواالتصاالت،المعلوماتتكنولوجياإعدادمؤشرتصنيففي،2016و2003عاميبينالمغرب،

؛الرقمية-المغربيةاالستراتيجيةتنفيذبفضلوذلك

عاميبينمركزا21بتقدمعلىالمغربحصل،2018عامفي110المركزفي:اإللكترونيةالحكومةتطويرمؤشر+

البرنامجإطارفيالمبذولةالجهودثمرةكانتوالتياإلنترنت،عبرللخدماتفيالجيدةالنتائجبفضلوذلك،2018و2003

؛2013الرقميالمغربإلستراتيجيةأوليمحور،(E-Gouvernement)الحكومة–إ

ويرجعالمؤشر،هذاتحتترتيبهفيتحسناالمغربشهد،2017عامفي102المركزفي:المحمولاالتصالمؤشر+

؛2015عامفيG4شبكةوإدخالالمتنقلةلالتصاالتالتحتيةالبنىإدخالإلىالخصوص،وجهعلىالفضل

غيرالتصنيفهذا،2017عامفي54المركزفي:(موظف10.000لكلالصناعيةالروبوتاتعدد)الروبوتيةالكثافة+

.المغربيلصناعياالتسريعمخططفيالرقميالبعدمراعاةفيالفشليعكسالصناعية،اآلليةالكثافةحيثمنللمغربمالئم

؛العطالةاشكاليةاالعتبارفيأخدناإذاسيئًا،أمًرابالضرورةليسوهو

.2016عامفي6.87و1998في1993،3.5عامفي1.6هوالرقمهذا:نسمةمليونلكلاالختراعبراءاتعدد+

.الناشئةلدولاسجلتهالذياألداءمنبكثيرأقلتزالالولكنمستمر،تزايدفيالمغربيةاالختراعاتبراءاتعددفإنوهكذا،



الكهرباءتوصيل"،(العالمفي18)"البناءرخصتصريح"مؤشراتأيضاتشملالمغربمنالجيدةاألداءات"

المركزمنالسابقة،بالسنةمقارنةرتبة18استثنائيتقدمتحقيقخاللهمنالمغربشهدالذي،"الملكيةنقل"و(59)

Doingبإصدارمقارنةمقعًدا55و،68المركزإلى86 Business ؛2010

منسلسلةبعد،العالمفي25الالترتيبعلىبالمحافظةالمغربسمحمما،إستقراراشهد"الضرائبدفع"مؤشر

هذافيبذلتالتيالجهوديعكسمما،بةرت100بمهمةجدقفزةتحقيقمنمكن2010عامتقريرمنذالتحسينات

األخيرة؛السنواتفيالمجال

2010االصداراتفترةخاللرتبة40قدرهاإجماليةزيادةالمغربسجل،"العقودتنفيذ"بمؤشريتعلقوفيما-

؛األخيرةالسنواتفيالمجالهذافياإلصالحاتمنلسلسلةنتيجة،2019

78المركزفي2017عامفيتصنيفهتم،2013عامفي91المرتبةفي:االجتماعيالتقدممؤشر.

الذيالمؤشر،هذاتحت،مواتياًًمركزاًًالمغربيملك.2017عامفي45المرتبةالمغربحتلا:الشاملالنمومؤشر

مننسبياًًتفعمربأداءالمغربيةالمملكةتتمتعالخصوص،وجهعلى.الشاملنموهالمستوىوفقاًًالناميةالبلدانيصنف

األجيال؛بينواإلنصافالشمولحيث

يستمر،2018عامفي85والمركز2014عامفي92المركز،2010عامفي99المركزفي:العالميالسعادةمؤشر

مستوىزيادةمنالمملكةتمكنتإذاأكبربشكلتحسينهيمكنوالذيالمؤشر،هذاتحتالدولي،موقعهتحسينفيالمغرب

,الصحيالوضعوتحسيناالجتماعيالتماسكوتعزيزكبير،بشكلسكانهادخل

المؤشرات حسب التصنيفات الدوليةواقع 



للمغربالتجاريةللمبادالتاإلجماليةالحصيلة

:رئيسيتينمرحلتينإلىلبالدناالتجاريةالوضعيةتطور تقسيميمكنالتجارية،املبادالتيخصفيما

الناتجمن%24بلغعجزاالتجاري امليزانرصيدعرفحيث،املؤشراتمعظمفيتدهوراعرفت:(2012قبل)األولىاملرحلة
.2012سنةالخامالداخلي

2 017 2 016 2 015 2 014 2 013 2 012 2 011 2 010 2 009 بماليين الدراهم

435 276 408 970 372 225 391 296 383 720 386 949 357 770 297 963 263 982 الواردات

245 059 223 965 218 040 200 808 185 387 184 885 174 995 149 583 113 020 الصادرات

-18% -18% -16% -21% -22% -24% -22% -19% -20%
. من ن)% العجز التجاري

(خ.د

18ي ف، حيث تراجع عجز امليزان التجاري ليستقر عرفت جل مؤشرات التجارة الخارجية تحسنا كبيرا(:2012بعد )املرحلة الثانية 

.2017نهاية سنة الناتج الداخلي الخام في املائة من 
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اقتصادية-المؤشرات الماكروالحصيلة حسب



اتقطاعخاصةاألخيرةسنواتالعشر خاللللمغربالعامليةاملهنلصادراتإيجابيجدتطور تسجيل
.+(7,7%)الغذائيةوالصناعات(+13,2%)والطائرات(سنويااملتوسطفي+16%)السيارات

 تكنولوجياالذاتاملصنعةاملنتجاتلفائدةاملغربيةللصادراتالتكنولوجيللمحتوى اإليجابيالتطور
سنة%54,2بةنسلتناهز املاضية،السنواتمدىعلىكبيراارتفاعاحصتهاعرفتوالتيواملتوسطة،العالية
.2007سنة%30،6مقابل،2017

سنواتعشر الخاللحققتوالتي،الصادراتوتيرةمنالرفعمنلبالدنااالقتصاديينالشركاءتنويعمكن
:مهمةنمو معدالتاألخيرة

o6,10 %في إطار اتفاقية التبادل الحر مع االتحاد األوروبي؛
o16,4%فيما يخص اتفاقية التبادل الحر مع الواليات املتحدة االمريكية؛
o30%في إطار اتفاقية التبادل الحر مع تركيا؛
o16%( املغرب، األردن، مصر وتونس).في إطار االتفاقية الرباعية ألكادير

باملغربالصادراتتطور 

واالستثماراألعمالمناختحسين

املرتبةمنلانتقحيثسنويا،الدوليالبنكيصدرهالذياألعمالمناختقرير فيملموساتقدمااملغربترتيبشهد-
.دولة190بينمنحاليا60املرتبةإلى2010سنةعامليا129

(50)الخمسيناالقتصاداتولوجمنبالدنالتمكيناألعمالمناخلتحسينالجهودمواصلةعلىعازمةوالحكومة
.2021أفقفياألعمالممارسةتقرير فيعامليااألوائل

اقتصادية-المؤشرات الماكروالحصيلة حسب







:  رابعاملحور ال
الحوار االجتماعي



2016بريل أ29ل العرض الحكومي : الحوار االجتماعي
عبدًاإللهًبنكيرانتحتًرئاسةًاألخ

كلعنالشهرفيدرهم100بمبلغالعائليةالتعويضاتمقاديرفيالزيادة1.
درهم136وأطفال،ثالثةحدودفيولدكلعندرهم300إلىلتصلطفل
.اآلخريناألوالدمنولدكلعن

.المائةفي2بنسبةالدخلعنالضريبةتخفيض2.

.والدةكلعندرهم1000إلىدرهم،150منالوالدةمنحةفيالزيادة3.

السيمالدنيا،اوالساللمالدرجاتفيالمرتبةللهيئاتبالنسبةجديدةدرجةإحداث4.
.التقنيينوالمساعديناإلداريينللمساعدينبالنسبة

.ةتدريجيبطريقةالمعنيةالهيئاتلباقيبالنسبةجديدةدرجةإحداث5.

.درهم1500إلىللمعاشاألدنىالحدمنالرفع6.



2016بريل أ29لالعرض الحكومي : الحوار االجتماعي
عبدًاإللهًبنكيرانتحتًرئاسةًاألخ

أفقفيوالفالحيالصناعيالقطاعينفيلألجوراألدنىالحدبينللفارقالتدريجيالتقليص.7
.توحيدهما

.النائيةوالمناطقاإلقامةعنالتعويضإصالح.8
.واألعوانللموظفينبالنسبةاألبوينلتشملالصحيةالتغطيةتوسيع.9

.العامبالقطاعالزمانةومعاشالمهنيةواألمراضالشغلبحوادثيتعلققانونإصدار.10
لكليةالمهناألخطارمنوالوقايةالشغلوطبالمهنية،والسالمةبالصحةيتعلققانونإصدار.11
الخاص،والقطاعالعامالقطاعمن
عليها،تتوفرالالتيالحكوميةبالقطاعاتاالجتماعيةلألعمالمؤسسةإحداث.12
مالوالعالمهنيينبفئاتالخاصالمرضعناألساسياإلجباريالتأميننظامقانونإصدار.13

.خاصانشاطايزاولونالذيناألجراءغيرواألشخاصالمستقلين
أجوريفالزيادةعبرالتقاعدصندوقإصالحفيالموظفوقسطقسطهامنكالالحكومةتحمل.14

.المقترحةاالقتطاعاتيناسببماالموظفين



الحاليالعرض الحكومي بنوذأهم : الحوار االجتماعي
سعدًالدينًالعثمانيتحتًرئاسةًاألخ

لىعموزعةدر مم ييرسبعة:المقترحةاالجتماعيللحواراإلجماليةال ل ة
سنواتث ث

كلعنالشهرفيدرهم100بمبلغالعائليةالتعويضاتمقاديرفيالزيادة1.
.طفل

ينايرمنابتداءدرهم100و،2019ينايرمنابتداءً درهم200زيادة2.
ثالثعلىموزعةدرهم400أي،2021سنةأخرىدرهم100و،2020
.العاشرالسلممن5الرتبةمنأقلللموظفينسنوات

.النائيةوالمناطقاإلقامةعنالتعويض3.

وال زال التفاوض مستمرا



 اتمة



شكرا


