
  المغرب

  

ا ًٌ  المملكة المغربٌة: المغرب،رسم

 السكان              -

 أجنبٌا أغلبهم 51.435 من بٌنهم 2004 ملٌون نسمة حسب إحصاء 29.840.273 بلغ العدد اإلجمالً لسكان المغرب  
 .من الفرنسٌٌن واإلسبان وٌستقرون غالبا فً طنجة

  المساحة              -

.  كٌلومتر مربع800,000إذا ما ضممنا مساحة الصحراء الغربٌة إلى مساحة المغرب األصلٌة تكون المساحة حوالً 

 . كٌلومترا مربعا710850وبدون الصحراء الغربٌة تبلغ مساحة المغرب 

 االقتصاد              -

وقد قامت الحكومة بالتوقٌع على عدة اتفاقٌات للتبادل الحر مع . إن المغرب من الدول النامٌة وٌنتهج سٌاسة االقتصاد الحر
عدة دول كالوالٌات المتحدة واالتحاد األوروبً وتركٌا ومصر واألردن وتونس واإلمارات العربٌة المتحدة، مما ٌؤهل 

 اتبعت 1993ومنذ عام . المغرب لجلب استثمارات ُتقدر بملٌارات الدوالرات ، وٌساعده على ذلك موقعه االستراتٌجً
. الحكومة المغربٌة سٌاسة تخصٌص بعض القطاعات العامة لتزٌد من فعالٌتها وتزٌل قسما من العبئ الذي تتحمله الحكومة

أما .  دوالرا للفرد2000، أي بمعدل 2006 ملٌار دوالر أمرٌكً عام 61.3وٌقُدر الناتج القومً العام فً المغرب بحوالً 
ٌُقدر بحوالً  بٌنما تبلغ المبادالت التجارٌة مع .  دوالر للفرد5,249 ملٌار دوالر أي بمعدل 162الناتج القومً العام ف

  . م2007، وفقا إلحصائٌات سنة %6.2، وأفرٌقٌا %7.9، أمرٌكا %17.1، آسٌا %68.5أوروبا 

  : االستثمار

إلى جانب اإلعفاءات الضرٌبٌة المخولة فً إطار القانون العام، تنص القوانٌن التنظٌمٌة المغربٌة على امتٌازات ذات طبٌعة 
مالٌة وجبائٌة وجمركٌة ُتمنح للمستثمرٌن فً إطار اتفاقٌات أو عقود استثمار تبَرم مع الدولة مع مراعاة استٌفاء المعاٌٌر 

 .المطلوبة

  

 :وٌتعلق األمر بما ٌلً

 صندوق إنعاش االستثمارات؛: مساهمة الدولة فً بعض النفقات المرتبطة باالستثمار             •

: مساهمة الدولة فً بعض النفقات لتنمٌة االستثمار فً قطاعات صناعٌة محددة وتطوٌر التكنولوجٌات الحدٌثة             •
 صندوق  الحسن الثانً للتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة؛

 ؛98-12من قانون المالٌة رقم  7Iاإلعفاء من الرسوم الجمركٌة بمقتضى المادة              •

 ب من المدونة العامة 22-°123اإلعفاء من الضرٌبة على القٌمة المضافة  عند االستٌراد فً إطار المادة              •

 .للضرائب



  

 قطاع الخدمات              -

 2007سنة  ( ملٌار دوالر8.16) ملٌار درهم 59تحتل السٌاحة الرٌادة فً قطاع الخدمات، حٌث درت على البالد ما قدره 
ٌُقدر بحوالً % 13 ملٌون سائح مع ارتفاع ٌقدر بحوالً 7,407,617وزار البالد  بالمقارنة مع السنة السابقة، أي ما 

  . لٌلة16,893,803

 قطاع الصناعة              -

من الناتج الوطنً العام، وٌعرف القطاع نموا ملحوظا خصوصا مع التوقٌع على % 28ساهم القطاع الصناعً بحوالً 
مجموعة من االتفاقٌات التً وقعها المغرب مع العدٌد من الشركات العالمٌة، وتعتبر الصناعات المغربٌة متطورة إلى حد ما 
ومتنوعة بحٌث توجد صناعات غذائٌة وكٌمٌائٌة، وتعد المغرب أحسن دولة صناعٌة فً أفرٌقٌا بعد جنوب أفرٌقٌا؛ وتغطً 

من الطلب الداخلً وُتصدر أٌضا إلى العدٌد من الدول األفرٌقٌة واألوروبٌة و ٌعتبر المغرب من أول % 90صناعة االدوٌة 
المصدرٌن للنسٌج إلى االتحاد األوروبً، وأخٌرا صناعات السٌارات، إذ أنه بعد االتفاقٌة األخٌرة الذي وقعتها الحكومة 

 ألف 400المغربٌة مع شركة رونر نٌسان سٌصبح المغرب من أوائل المصدرٌن للسٌارات فً أفرٌقٌا بانتاج أكثر من 
 2011سٌارة سنوٌا بحلول عام 

 قطاع الزراعة        -

، أما أهم المحاصٌل 2003 كٌلومتر مربع وفقا إلحصاء عام 95,000ُتقدر المساحة الصالحة للزراعة فً المغرب بحوالً 
كما تعد زراعة أشجار الفواكة، . الزراعٌة فهً الحبوب السٌما القمح والشعٌر والذرة والعدس والفاصولٌا و الحمضٌات

ٌُعتبر المغرب ثانً مصدر للحمضٌات فً العالم وسابع منتج لزٌت الزٌتون ٌُعتبر . أشجار الزٌتون نشاطا هاما ، حٌث  و
 بلغت قٌمته صادراته 2004 طن سنوٌا وفً العام 593,966المغرب من أكبر المنتجٌن لألسماك فً العالم إذ ٌنتج حوالً 

 . ٌورو700,368,246من االسماك 

 


