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أصبحت القارة االفريقية، يف السنني األخرية، بفعل عدد من العوامل السياسية (مسلسل االنفتاح الدميقراطي وظهور 

طبقة متوسطة جديدة) واالقتصادية (تحسن أسعار املواد األولية وتحسن مناخ األعامل)، تعرف منوا اقتصاديا قويا 

جعلها يف قلب املعرتك االقتصادي الدويل وأرضية للتسابق بني الدول األوربية وأمريكا والصني.

املغرب، و بحكم موقعه يف مفرتق طرق األسواق العاملية، ويف عالقاته مع دول القارة ينطلق من منظور اسرتاتيجي 

متجدد و متكامل حدده جاللة امللك يف أكرث من مناسبة، مبني من جهة عىل تطوير العالقات االقتصادية والتجارية  

جنوب-جنوب، عرب اعتامد افريقيا عىل مقوماتها وقدراتها الذاتية، والسعي من جهة اخرى إىل ترسيخ عالقاته التاريخية 

مع بلدان القارة عرب مبادرات تشمل الحقل الديني واإلنساين والتنموي .

يف إطار التعاون االقتصادي والتجاري الثنايئ الذي يشكل رافعة مهمة يف اسرتاتيجية املغرب بإفريقيا، عقد املغرب 

ومنذ الستينات من القرن املايض أكرث من 500 اتفاق للتعاون مع دول إفريقيا. كام سمحت زيارات جاللة امللك 

لعدد من دول القارة بوضع اإلطار القانوين املالئم لتطوير عالقات االستثامر واألعامل بني املغرب ومختلف رشكائه 

اإلفريقيني، ومن تنويع مجاالت التعاون .

تستند االسرتاتيجية املغربية يف إفريقيا عىل تعاون مايل متطور ومستمر يرتكز عىل تدخالت الوكالة املغربية  للتعاون 

الدويل، وعىل تعزيز االنفتاح التجاري (أبرم املغرب 14 اتفاقية من نوع الدولة األكرث رعاية و6 اتفاقيات تجارية 

وجمركية) باإلضافة لتشجيع االستثامرات من وإىل إفريقيا (18 اتفاقا ثنائيا لحامية وتشجيع االستثامر و 9 اتفاقيات 

تفادي االزدواج الرضيبي). ويتجىل كذلك هذا التعاون من خالل إلغاء ديون الدول اإلفريقية األقل منوا .

ماذا عن النتائج؟ بلغة األرقام، انتقل حجم املبادالت التجارية بني املغرب وإفريقيا من 10 إىل 37 مليار درهم خالل 

الفرتة ما بني 2004 و2014، و وصلت الصادرات املغربية نحو افريقيا جنوب الصحراء 11.7 مليار درهم سنة 2013 

مقابل 2.2 مليار درهم سنة 2003 . كام مكنت اسرتاتيجية املغرب، مدعومة يف ذلك باالنتشار الواسع واملستمر 

للقطاع البنيك املحيل يف السوق اإلفريقية، باإلضافة إىل دعم برامج التنمية البرشية من أن يصبح، خالل بضع سنوات، 

ثاين أكرب مستثمر إفريقي يف القارة بعد جنوب إفريقيا . وتشمل هذه االستثامرات قطاعات متنوعة ذات قيمة مضافة 

كبرية ( البنوك، املباين واألشغال العمومية، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت...).

ومع ذلك، فإن وزن املغرب التجاري يظل ضعيفا يف هذه القارة حيث أن حصته يف السوق االفريقية جنوب الصحراء 

ال تتعدى 0.3%، و باستطاعته أن يلعب أدوارا  مهمة يف حالة اعتامده التعاون الثاليث، حيث سيمكنه من وضع 

خربة املقاوالت املغربية رهن إشارة مشاريع التنمية بالقارة. وأظهر التحليل االسرتاتيجي للمبادالت التجارية حسب 

القطاعات االقتصادية فرص منو كبرية للصادرات اتجاه دول القارة، لكن تحقيق هذه الطفرة يظل رهينا بتأهيل البنى 

التحتية التجارية وتحسني املناخ القانوين املنظم للعالقات التجارية واالستثامرات مع دول القارة. 



ملف 4

اإلسرتاتيجية املغربية بإفريقيا : رؤية شاملة ومتكاملة

جعلت اململكة املغربية من التعاون مع القارة اإلفريقية خيارا اسرتاتيجيا، حيث وضعت 
عىل رأس أولوياتها تعزيز وتطوير العالقات يف املجال االقتصادي مع الدول االفريقية، يف 
إطار تكامل إقليمي حيوي ورشاكة جنوب- جنوب فعالة و تضامنية. هذا الخيار ال يروم 
فقط الحفاظ عىل الروابط املتجذرة مع دول إفريقيا أو ضامن توازن أفضل يف عالقاتها مع 
االقتصاديات الصناعية، بقدر ما يهدف إىل جعل التنمية بإفريقيا التي تعاين الخصاص رغم 

وفرة املوارد الطبيعية، عمال تشاركيا و جهدا جامعيا .

ترتكز االسرتاتيجية املغربية بإفريقيا عىل أسس مختلفة، خاصة 
منها دعم التنمية املستدامة و تطوير املهارات البرشية وإرشاك 
وتبادل  املعرفة  نقل  يف  الجدد  الفاعلني  وكذا  الخاص  القطاع 
الخربات. ومن أجل تحقيق ذلك، تستند هذه االسرتاتيجية عىل 

عدة محاور :

تعاون مايل متطور و مستمر 

الدول  إىل  منتظمة  مالية  تقديم مساعدات  املغرب عىل  دأب 
 (AMCI) اإلفريقية، من خالل الوكالة املغربية للتعاون الدويل
التقني  والتعاون  األطر  تكوين  حول  تدخلها  يتمحور  التي 
واالقتصادي واملايل والعمل اإلنساين من خالل مجاالت التعليم، 

والصحة، والطاقة املائية.

كام يجدر التذكري باملبادرة امللكية، أثناء قمة إفريقيا-أوروبا التي 
عقدت بالقاهرة يف أبريل 2000، املتعلقة بإلغاء ديون جميع 
الدول اإلفريقية األقل منوا و التي تعكس االهتامم الذي يوليه 
الصحراء بجميع مكوناتها.   إفريقيا جنوب  لتنمية  امللك  جاللة 
و قد تم يف هذا الصدد التوقيع عيل مرسوم اإلعفاء من طرف 

رئيس الحكومة يف 10 دجنرب 2014.

باإلضافة لذلك، يظل املغرب رائدا أيضا يف مجال التعاون الثاليث 
يف  املغربية،  الخربة  تقاسم  يف  املتمثل  و  اإلفريقية  الدول  مع 
اعتامدا  الرشيكة  البلدان  مع هذه  فيها،  يتميز  التي  املجاالت 
األطراف.  متعددة  أو  الثنائية  املانحة  الجهات  عىل مساعدات 
هذه اآللية املبتكرة و العملية للتعاون، تسمح للمغرب بوضع 
خدمة  يف  رشكائها،  لدى  بها  تحظى  التي  الثقة  و  مصداقيتها 

الدول اإلفريقية.

تعزيز االنفتاح التجاري

محمد  امللك  الجاللة  صاحب  من  مببادرة  و  اإلطار  هذا  يف 
السادس لصالح 34 دولة األقل منوا يف أفريقيا، تم اإلعفاء كليا 
من رسوم الواردات لقامئة من املنتجات األساسية التي منشؤها 
هذه الدول و ذلك منذ فاتح يناير 2001، مام ساهم يف تعزيز 

التكامل التجاري اإلفريقي.

و باإلضافة لذلك، يتيح املغرب لجميع رشكائه األفارقة إمكانية 
مر  عقدها عىل  التي  التفضيلية  التجارية  االتفاقيات  استغالل 

السنني سواء عىل الصعيد الثنايئ أو اإلقليمي أو العاملي. 

و قد أبرم املغرب مع الدول اإلفريقية 14 اتفاقية تجارية ثنائية 
من نوع «الدولة األكرث رعاية» و 6 اتفاقيات تجارية وجمركية.

كام ميثل التعاون اإلقليمي إطارا متميزا لنشاط املغرب يف إفريقيا 
ورافعة أساسية لتحقيق التكامل االقتصادي يف املنطقة.

يف هذا الصدد، تعمل بالدنا عىل تعزيز عالقات التعاون مع دول 
غرب إفريقيا، وال سيام مع االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب 
إفريقيا (UEMOA). كام تتفاوض حاليا بشأن اتفاقيات الرشاكة 
التجارة  ملناطق  التدريجي  التأسيس  ذلك  يف  مبا  االسرتاتيجية، 
 (CEDEAO)الحرة مع املجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا

.(CEMAC) و املجموعة االقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا

تشجيع االستثامرات من و إىل إفريقيا 

لقد نسج املغرب شبكة واسعة من االتفاقات الدولية لحامية 
بلغت  اإلقليمي  و  الثنايئ  الطابع  ذات  االستثامرات  وتعزيز 
اتفاقيات   4 و  ثنائية  إتفاقية  إتفاقية لالستثامر تشمل 65   69
إقليمية، وبذلك يحتل بلدنا املركز الثاين يف إفريقيا، بعد مرص 

من حيث عدد االتفاقيات املوقعة.
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اتفاقية   18 عىل  املغرب  وقع  الثنائية،  االتفاقيات  بني  من  و 
االزدواج  تفادي  باتفاقيات  يتعلق  فيام  و  إفريقية.  دول  مع 
الرضيبي، أبرم املغرب 52 اتفاقية، منها 9 تم التوقيع عليها مع 

دول إفريقية.

ومن جانب آخر، اتخذت الحكومة املغربية، اعتبارا من فاتح 
متوقع  لدعم  تحفيزية  رصف  إجراءات  و  تدابري   ،2011 يناير 
سقف  برفع  ذلك  و  األفريقية  القارة  يف  املغاربة  املستثمرين 
االستثامرات املعفاة من ترخيص مكتب الرصف من 30 مليون 
رؤوس  لتدفق  تشجيعا  وذلك  درهم،  مليون   100 إىل  درهم 

األموال املغربية إىل البلدان اإلفريقية.

و قد كان من نتائج هذه التدابري و اإلجراءات أن أصبح املغرب 
املستثمر اإلفريقي الثاين يف القارة بعد جنوب إفريقيا. وتتميز 
هذه االستثامرات، املنجزة من قبل املؤسسات العمومية والقطاع 
الخاص يف أكرث من 25 بلدا، بتنويع قطاعي، خاصة يف القطاعات 
تكنولوجيا  العقارات،  (البناء،  العالية  املضافة  القيمة  ذات 
واملعادن،  الطاقة  البنكية،  الخدمات  واالتصاالت،  املعلومات 
النقل، الصيدلة، املاء الصالح للرشب و التعليم العايل الخاص...). 
للخربة  نقل  إفريقيا  يف  املغربية  االستثامرات  هذه  يرافق  كام 

املغربية و مساهمة يف التنمية االقتصادية واالجتامعية للقارة.

هذا التواجد املتزايد للرشكات املغربية بإفريقيا خري دليل ليس 
لبلدان  النسيج االقتصادي  بتقوية  الحقيقي  فقط عىل االلتزام 
عىل  تتوفر  اإلفريقية  االقتصاديات  أن  عىل  أيضا  ولكن  القارة 

إمكانيات منو أكيدة.

السوق  يف  املحيل  البنيك  للقطاع  املستمر  االنتشار 
اإلفريقية 

تتواجد اليوم أكرب ثالثة أبناك تجارية مغربية: التجاري وفابنك، 
(من  الخارجية  للتجارة  املغريب  والبنك  الشعبي  املركزي  البنك 
إفريقية،  دولة  عرشين  من  أكرث  يف  األفريقي)  البنك  خالل 
وتساهم بشكل مبارش يف تطوير النظام املايل اإلفريقي.  و يزيد 
هذا التواجد لألبناك املغربية من تسهيل التقارب بني الفاعلني 
االقتصاديني و القطاعات األخرى، مام يساهم يف تعزيز التبادل 

التجاري و حركة رؤوس األموال داخل القارة اإلفريقية.

يف هذا السياق، من املهم تسليط الضوء عىل طموح بالدنا يف 
خالل  من  اإلفريقية  الدول  مع  للتعاون  جديدة  دفعة  إعطاء 
املايل  التكامل  إىل  تسعى  التي  البيضاء  للدار  املالية  املنطقة 
توجيه  أجل  من  ذلك  و  تشاركية  مقاربة  إطار  يف  التدريجي 

االدخار نحو االستثامر يف إفريقيا.     

اللوجستيكية  الخدمات  و  النقل  شبكات  تطوير 
والقطاعات االسرتاتيجية

تواصل الخطوط امللكية املغربية، التي تؤمن أكرث من 23 خطا 
بني الدار البيضاء و مدن أخرى من القارة، اسرتاتيجيتها لتطوير 

خطوط الطريان لجعل املغرب مركزا إفريقيا منفتحا عىل أوربا 

وأمريكا .

مجاالت  يف  تنموية  مشاريع  عدة  يف  كذلك  املغرب  ويشارك 

املائية  املوارد  وتدبري  بالكهرباء  املتعلقة  تلك  خاصة  شتى، 

والسقي والبنيات التحتية األساسية والصحة والفالحة والطاقة 

واملعادن.

دعم برامج التنمية البرشية  

صبغة  جنوب-جنوب  التعاون  إلعطاء  املغرب  جهود  تتجىل 

إنسانية و تضامنية يف التزامه املستمر من أجل األهداف النبيلة 

للسالم و التنمية، و يف مبادراته التضامنية تجاه انشغاالت دول 

الجنوب و تطلعاتهم من أجل التقدم و الرفاهية. 

كام يتجىل التزام املغرب من أجل تعاون جنوب-جنوب تضامني 
و فعال يف ما يقوم به صاحب الجاللة امللك محمد السادس عىل 
مستوى القارة من تكثيف الزيارات لعدة دول إفريقية تم من 
خاللها توقيع سلسلة من اتفاقيات التعاون يف مجاالت التنمية 
االقتصادية والتقنية واالجتامعية والثقافية واإلنسانية كمكافحة 
الفقر واألمراض، الفالحة والصناعات الغذائية والصيد البحري 
والبنيات  والسقي  املائية  املوارد  وتدبري  والتكوين  والرتبية 
املعلومات  وتكنولوجيا  الحرضية  والتنمية  األساسية  التحتية 

والتدبري املايل واألبناك. 

و لقد أضفت هذه الزيارات بعدا جديدا عىل العالقات املغربية 
اإلفريقية خاصة يف مجال التنمية البرشية. و تتجىل هذه النظرة 

التنموية للمغرب تجاه إفريقيا يف :

صديقة  دول  عدة  إشارة  رهن  متنقلة  مستشفيات  وضع   •
وعقد مجموعة من اتفاقيات توأمة بني املراكز االستشفائية 

الجامعية املغربية و نظرياتها يف الدول اإلفريقية؛

اإلفريقي  اإلنسان  إنجاز مشاريع هدفها تحسني دخل  • دعم 
من قبيل بناء قرى للصيد من أجل املساهمة يف إعادة هيكلة 
قطاع الصيد التقليدي و تثمني وتطوير جودة املنتوج وتحسني 
الصيادين، وكذا خلق مناصب جديدة  ظروف عيش وعمل 
ظروفهم  وتحسني  املستفيدين  مدخول  من  والرفع  للشغل 
مستدامة  برشية  تنمية  تحقيق  أجل  من  وذلك  الصحية 

ومندمجة؛

من  للحد  املبذولة  الجهود  إطار  يف  اقتصادية  مساكن  بناء   •

الخصاص البنيوي يف مجال السكن.
املصدر: مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية
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املغرب : بوابة نحو إفريقيا
بناتج داخيل خام يفوق 2000 مليار دوالر ومعدل منو يقارب 5% سنة 2014، أضحت 
إفريقيا قارة تزخر مبؤهالت منو واعدة وأصبحت، عىل هذا األساس، تشكل أولوية قصوى 

ضمن أجندات القوى الكربى والفاعلني االقتصاديني العامليني.

القارة  تبوأته  الذي  الجديد  باملوقع  املغربية  اململكة  من  وعيا 
اإلفريقية يف منظومة االقتصاد العاملي، فقد بادرت إىل استباق 
التطورات عرب تبني مقاربة ترتكز عىل التنمية املشرتكة والتضامن 
جنوب-جنوب وكذا عىل البعد االجتامعي. وبفضل الرؤية امللكية 
املتوجهة نحو العمق اإلفريقي، بدأ املغرب يشكل شيئا فشيئا 

منصة وبوابة اقتصادية ومالية نحو إفريقيا.

إفريقيا: قــارة يف منـــو متواصل 

ففي  ملحوظ.  منو  مرحلة  إفريقيا  عرفت  األخري،  العقد  خالل 
الوقت الذي كانت فيه معدالت النمو يف الدول املتقدمة تعرف 
تراجعا ملحوظا وكانت اقتصادات الدول النامية تعيش حالة من 

التباطؤ، سجلت إفريقيا معدالت منو تفوق %5.

كام تضاعفت املبادالت التجارية اإلفريقية يف أقل من 10 سنوات 
بحيث انتقلت من 600 مليار دوالر سنة 2005 إىل 1200 مليار 
دوالر يف 2012. وقد كانت هذه الزيادة يف حجم التجارة الخارجية 
بحيث  اإلفريقية  للقارة  التجاريني  الرشكاء  يف  بتنويع  مصحوبة 
أصبحت هذه األخرية تجلب أكرث فأكرث اقتصادات صاعدة عىل 

حساب القوى االستعامرية التقليدية.

يف  األفريقية  للقارة  تجاري  رشيك  كأكرب  الصني  برزت  وهكذا 
حني تراجعت الواليات املتحدة للمركز الثاين. وعرفت املبادالت 
التجارية بني إفريقيا وقوى نامية أخرى كالهند وتركيا والربازيل 
وكوريا الجنوبية تطورا كبريا، اليشء الذي يربز مدى االهتامم الذي 

توليه هذه القوى للقارة اإلفريقية.

وبشكل عام، ميكن التمييز يف العوامل التي أدت لهذا الصعود 
القوي لالقتصاد اإلفريقي بني عوامل ذات طبيعة مرحلية وأخرى 
أسعار  تحسن  يف  فتتلخص  املرحلية،  للعوامل  بالنسبة  بنيوية. 
املواد األولية (النفط، القطن، الحديد، الذهب...) واألثر اإليجايب 
للربامج الدولية لتخفيف الديون يف خلق بيئة اقتصادية مالءمة 

بفضل وفرة السيولة النقدية.

أما العوامل البنيوية، فيمكن حرصها يف مسلسل الدمقرطة الذي 
انخرطت فيه عدة بلدان إفريقية وتحسني مناخ األعامل  يف القارة 

وبروز طبقة متوسطة جديدة.

من جانب آخر، فقد ساهم النمو املضطرد والتمدن املتصاعد، 
الطبقة  للشغل، يف خلق هذه  املدرة  االستثامرات  إىل  باإلضافة 
الداخيل  الطلب  قوي  بشكل  دعمت  التي  الجديدة  املتوسطة 

وبالتايل النمو يف القارة اإلفريقية.

واعد  ومستقبل  متينة  عالقات  وإفريقيا:  املغرب 
للتعاون 

أوىل املغرب أهمية كربى لتطوير عالقاته مع محيطه اإلفريقي، 
محمد  امللك  عهد جاللة  االسرتاتيجي يف  الخيار  هذا  أخذ  وقد 
السادس بعدا فريدا يدخل يف إطار رؤية متوسطة وبعيدة املدى 
تهدف إىل إعطاء نفس جديد لعالقات التعاون جنوب – جنوب. 
هذه العالقات التي يجب أن تكون مبنية عىل الفعالية والنجاعة 
واملصداقية حتى تتمكن الشعوب اإلفريقية من االستفادة من 

خريات وثروات القارة.

من  كبري  عدد  إبرام  يف  الواقع  أرض  عىل  الرؤية  هذه  وتتجىل 
امللكية  الزيارات  الثنايئ، عقدت عىل هامش  التعاون  اتفاقيات 
لبلدان القارة والتي همت باألساس اإلنعاش والحامية املتبادلة 
رسوم  إلغاء  أو  وخفض  الرضيبي  االزدواج  ومنع  لالستثامرات 

االسترياد.

وسمحت هذه االتفاقيات بوضع اإلطار القانوين املالئم لتطوير 
رشكائه  ومختلف  املغرب  بني  واألعامل  االستثامر  عالقات 

اإلفريقيني.  

وهكذا، فقد انتقل حجم املبادالت التجارية بني املغرب وإفريقيا 
ما بني  املمتدة  الفرتة  مليار درهم وذلك خالل  إىل 37  من 10 

2004 و 2014. 

ملاضيها،  رهينة  تظل  أن  لها  ينبغي  ال  «إفريقيا 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  وملشاكلها 
بكل عزم  تتطلع ملستقبلها،  أن  عليها  بل  احلالية. 

وتفاؤل، وأن تستثمر في سبيل ذلك كل طاقاتها»
اإلفواري، 24  املغربي -  املنتدى  السادس،  امللك محمد  اجلاللة  صاحب 

فبراير 2014، أبيدجان.
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ترتكز  فهي  إفريقيا،  يف  املغربية  باالستثامرات  يتعلق  فيام  أما 
باألساس يف دول جنوب الصحراء وبالرغم من تذبذبها من سنة 
ألخرى فإن حصتها من إجاميل االستثامرات املغربية يف الخارج 
تظل مرتفعة حيث بلغت حوايل 54% سنة 2013، وذلك بفضل 
األولوية  املغربية يف مجال االستثامر والتي تعطي  االسرتاتيجية 

للدول اإلفريقية.

وهكذا، أصبح املغرب، خالل بضع سنوات، ثاين أكرب مستثمر يف 
القارة بعد جنوب إفريقيا. وتشمل هذه االستثامرات قطاعات 
واألشغال  املباين  (البنوك،  كبرية  مضافة  قيمة  ذات  متنوعة 

العمومية، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،...).

فإن  اإلفريقية،  املغربية  للعالقات  االقتصادي  الشق  جانب  إىل 
للمملكة املغربية عالقات سياسية طيبة مع العديد من الدول 
اإلفريقية. هذا الرصيد هو نتاج املواقف امللتزمة الدامئة للمملكة 
لصالح القضايا اإلفريقية الكربى وصورتها املرتسخة كبلد منفتح 
من  تعاين  التي  والدول  الشعوب  مع  ومتضامن  ومتسامح 

االضطرابات السياسية ومن الكوارث اإلنسانية والطبيعية. 

ومن جهة أخرى، فإن خصوصية العالقات التاريخية التي تربط 
املغرب وإفريقيا تكمن يف الروابط الدينية العريقة التي نسجتها 
يف  اإلسالم  بنرش  قامت  التي  املغربية  الصوفية  والطرق  الزوايا 
هذا  األخرية،  اآلونة  يف  تأكد،  ولقد  اإلفريقي.  والغرب  الساحل 
اإلشعاع الروحي للمغرب من خالل إنشاء معهد محمد السادس 
اإلسالم  قيم  لنرش  أساسا  يهدف  والذي  بالرباط  األمئة  لتكوين 
املغربية يف مجال إصالح  بالتجربة  السمح والتعريف  الوسطي 
الحقل الديني. ويضم حاليا هذا املعهد طلبة من مايل وتونس 

وغينيا وساحل العاج ومن دول إفريقية أخرى.

الطلبة من دول  املغرب كل سنة عددا مهام من  كام يستقبل 
إفرقيا جنوب الصحراء الذين يرغبون يف متابعة دراساتهم العليا 
يف املعاهد العمومية للتعليم العايل. ويكتيس هذا الجانب من 
التعاون أهمية قصوى حيث يصبح غالبية الطلبة األفارقة الذين 
تلقوا تكوينهم يف بالدنا صناعا للقرار وأفضل سفراء للمغرب يف 

بلدانهم.

املغرب: منصة اقتصادية ومالية نحو إفريقيا

العاملية، إىل  الذي يقع يف مفرتق طرق األسواق  يطمح املغرب، 
أن يصبح منصة إقليمية موجهة نحو إفريقيا. فباإلضافة لعالقاته 
املتميزة مع رشكائه األفارقة، يتوفر املغرب عىل مزايا قل نظريها 

يف  للمغرب  واالقتصادي  السيايس  االستقرار  ساهم  املنطقة.  يف 
تحسني مناخ األعامل وصورة البلد مام جعل منه منوذجا لدول 
جنوب الصحراء بالنظر لتجربته الرائدة يف ميادين حيوية من قبيل 
تحديث الدولة وإرساء مبادئ الحكامة الجيدة ووضع اسرتاتيجيات 

قطاعية وإنجاز مشاريع ضخمة يف مجال البنية التحتية.

ويف امليدان املايل، فإن إنشاء القطب املايل للدار البيضاء، لعب 
دورا كبريا يف ترسيخ دور املغرب كبلد ميرس للمبادالت التجارية 

واملالية العاملية.

وهنا يجب التنويه بأن الهدف الرئييس من وراء خلق هذا املركز 
املايل هو جلب الرساميل األجنبية والعمل عىل إعادة استثامرها يف 
القارة اإلفريقية وذلك من أجل مواكبة مرحلة النمو التي تعيشها. 
ومن أجل بلوغ هذا الهدف، تم العمل عىل  توفري جميع الظروف 
املالمئة للمستثمرين حتى يتسنى لهم الحصول عىل مردود أمثل 

الستثامراتهم يف شامل وغرب ووسط إفريقيا. 

وتجسيدا لهذا التوجه االفريقي، تم اختيار القطب املايل للدار 
أجل  من  للتنمية  االفريقي  البنك  قبل  من  البيضاء سنة 2013 
القارة  متكني  إىل  يهدف  الذي   “50 ”إفريقيا  صندوق  احتضان 
اإلفريقية من حيازة آليات مبتكرة من شأنها الرفع من مستوى 
تعبئة املوارد وجلب متويالت خاصة لتنمية ومتويل مشاريع البنية 

التحتية يف إفريقيا.

ومن جهة أخرى، وبفضل مختلف اتفاقيات التبادل الحر التي 
وقعها املغرب مع العديد من الدول (االتحاد األورويب، الواليات 
املتحدة، الدول املتوسطية)، يشكل املغرب لكافة رشكائه التجاريني 
ومستثمريه منفذا لسوق من مليار مستهلك يف 55 دولة متثل 

حوايل 60% من الناتج الداخيل الخام العاملي.

كام أن بالدنا، نظرا ملعرفتها الدقيقة بأسواق غرب إفريقيا خاصة، 
تتوفر عىل مميزات تؤهلها إلرساء رشاكات مع دول الخليج وتركيا 
ورشكاء آخرين يتوفرون عىل قدرة استثامرية عالية لفائدة إفريقيا 

يف إطار مقاربة رابح – رابح.

وتجدر اإلشارة إىل أن فرصة الرشاكة الثالثية األطراف هاته تفتح 
آفاقا جديدة للتعاون وتعزز التموقع الجديد لبالدنا داخل القارة 
اإلفريقية. ويعتمد مبدؤها عىل متويل مشاريع محلية يف إفريقيا 
من لدن مانحني دوليني مع االستفادة من الخربة الفنية املغربية. 
وتوفر هذه اآللية للمقاوالت املغربية فرصا سانحة لتثمني وإبراز 

حرفيتها وبالتايل النمو خارج الحدود. 

املصدر: مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية
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املغرب - إفريقيا : طموح آلفاق جديدة
سجلت حصة املغرب يف سوق إفريقيا جنوب الصحراء تحسنا حيث انتقلت من 0,1% إىل 
0,3% ما بني سنتي 2000 و2013 إال أن حضوره التجاري يف املنطقة يظل ضعيفا. و من أجل 
تثمني املكتسبات واالستغالل الكامل لإلمكانيات التي يتيحها التعاون التجاري، من الرضوري 
تعزيز اإلطار القانوين والترشيعي وكذا خلق اسرتاتيجية تعاون تاليث متكن من وضع خربة 

املقاوالت املغربية رهن إشارة مشاريع التنمية باملنطقة.

شكل التعاون الثنايئ االقتصادي والتجاري رافعة مهمة السرتاتيجية 

املغرب تجاه إفريقيا. حيث قام املغرب منذ فجر االستقالل، بإبرام 

مجموعة مهمة من اتفاقيات التعاون الثنايئ مع مختلف دول 

القارة، وذلك عرب صياغة إطار ترشيع مالئم.

هذا التعاون شمل مجاالت متعددة تتعلق باألمن الغذايئ، البنيات  

التحتية، الولوج إىل الخدمات البنكية واملالية، الطاقات املتجددة، 

النمو األخرض....

إمكانيات  الصحراء:  جنوب  إفريقيا  املغرب- 
هامة للمبادالت

شكل التعاون الثنايئ يف مجايل االقتصاد والتجارة دعامة أساسية 

السرتاتيجية املغرب تجاه دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث أن 

العالقات التجارية بني املغرب وهذه الدول يحكمها إطار قانوين 

فقد  أخرى،  ناحية  من  تعاون.  اتفاقية   500 من  أكرث  يتضمن 

أعطت الزيارات امللكية لعدة دول إفريقية دفعة حاسمة فتحت 

آفاقا واسعة للتعاون جنوب-جنوب والتي تعترب من األولويات 

االسرتاتيجية  للمملكة .

متوقع املغرب داخل سوق إفريقيا جنوب الصحراء

يربز تحليل واردات إفريقيا جنوب الصحراء حسب البلدان أن 

الصني باتت هي الرشيك الرئييس لها متجاوزة فرنسا التي كانت 

حصتها تضاعف حصة الصني سنة 2000. ففي سنة 2013، بلغت 

حصة الصني 17% من إجاميل واردات إفريقيا جنوب الصحراء 

مقابل 4,6% فقط سنة 2000. كام عرفت صادراتها إىل بلدان 

هذه املنطقة ارتفاعا هاما حيث تضاعفت بعرشين مرة تقريبا، 

منتقلة من 3,6 مليار دوالر سنة 2000 إىل 70 مليار دوالر سنة 

.2013

أملانيا  مثل  األورويب  االتحاد  دول  بعض  حصص  تراجعت  كام 
واململكة املتحدة (4,4% و3,1% عىل التوايل سنة 2013 مقابل 
من  القادمة  الواردات  اىل  إضافة   ،(2000 سنة  و%6,4   %7,1
 %5,8 سوى  متثل  ال  أصبحت  والتي  واليابان  املتحدة  الواليات 
 %7,4 كانت حصتهام  أن  بعد  سنة 2013  التوايل  عىل  و%2,1 

و4,8% سنة 2000. 

جنوب  إفريقيا  منطقة  سوق  يف  األساسيني  الرشكاء  حصص 
الصحراء

أما بالنسبة للمغرب، فرغم تحسن مستوى حصته يف سوق إفريقيا 
جنوب الصحراء، التي انتقلت من 0,1% إىل 0,3% ما بني سنتي 
2000 و2013، فإن  حضوره التجاري يظل ضعيفا يف املنطقة رغم 
تبوئه مرتبة متقدمة مقارنة بدول شامل إفريقيا، خاصة الجزائر 

وتونس.

ضعف الوزن التجاري للمغرب مقارنة باإلمكانيات املتاحة

ارتفع حجم املبادالت التجارية للمغرب مع دول إفريقيا خالل 
الفرتة 2003-2013 بنسبة 13% سنويا ليصل إىل 36 مليار درهم 
سنة 2013، ممثال بذلك 6,4% من القيمة اإلجاملية للمبادالت 
الخارجية للمغرب، مقابل 4,6% سنة 2003. غري أن جزءا كبريا 
تستحوذ  اإلفريقية  القارة  مع  للمغرب  التجارية  املبادالت  من 
عليها دول شامل إفريقيا (60% سنة 2013)، خاصة مع الجزائر 
(35%) مكونة من الطاقة، يف حني مل متثل املبادالت مع إفريقيا 

جنوب الصحراء سوى 40% سنة 2013.

التجارية للمغرب مع دول إفريقيا جنوب  املبادالت  و سجلت 
الصحراء ارتفاعا ملموسا خالل العقد األخري لتصل إىل 14,4مليار 
درهم سنة 2013 مقابل 4,7 مليار درهم سنة 2003، أي بوترية 
منو بلغت 12% سنويا. كام عرف امليزان التجاري فائضا لصالح 
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ليبلغ 8,9  األخرية  السنوات  وتعزز يف  منذ سنة 2008،  املغرب 
مليار درهم سنة 2013.

و بلغت صادرات املغرب إىل دول إفريقيا جنوب الصحراء 11,7 
مليار سنة 2003، مسجلة  مقابل 2,2  مليار درهم سنة 2013 
بذلك ارتفاعا مبعدل 18% سنويا. كام أن نسبة هذه الصادرات 
مقابل   2013 سنة   %6,3 بلغت  املغرب  صادرات  إجاميل  من 
لدول  املوجهة  املغرب  صادرات  وتتكون   .2003 سنة   %2,7
املنطقة أساسا من املواد الغذائية، واملرشوبات والتبغ (33% سنة 
2013)، وأنصاف املنتوجات (22%)، والطاقة وزيوت التشحيم 
(16%) ثم املنتوجات النهائية للتجهيز الصناعي (14%). ويتكون 
الزبناء الرئيسيون  للمغرب من السينغال بحصة 17% سنة 2013، 
وموريتانيا (10%) وساحل العاج (8,1%) و غينيا (8%) ونيجرييا 

.(%7,7)

يف حني تظل الواردات القادمة من دول هذه املنطقة محدودة 
حيث وصلت 2,8 مليار درهم سنة 2013 بعد أن سجلت أقىص 
قيمة لها سنة 2010 قدرت بـ 4,5 مليار درهم، لتبلغ 3,6 مليار 
من   %0,7 سوى  الواردات  هذه  متثل  وال  األخري.  العقد  خالل 
سنة 2003.  مقابل %1,8  سنة 2013  املغرب  واردات  مجموع 
الغذائية، واملرشوبات والتبغ  املواد  الواردات من  وتتكون هذه 
(35% سنة 2013)، والطاقة وزيوت التشحيم (31%)، وأنصاف  
املنتوجات (13%)، ثم املنتوجات الخام من أصل حيواين ونبايت 

.(%12)

اإلفريقي  االقتصادي  املجال  يعرفها  التي  العميقة  التحوالت  إن 
والتقدم املسجل عىل مستوى النمو تبرش بآفاق إيجابية باملنطقة، 
حيث ارتفع معدل النمو خالل العقد األخري ليصل إىل 5% سنويا 
بالنسبة للقارة ككل، ومن املحتمل أن يتعزز هذا التطور اإليجايب 
الدينامية  هذه  يف  املغرب  يندمج  أن  املمكن  من  و  مستقبال. 
عرب وضع اسرتاتيجية تعاون جنوب-جنوب أكرث مالءمة وتعطي 

األولوية الستهداف الجوار الجنوب الصحراوي للمغرب.

ويف نفس االتجاه، يبدو من الرضوري تثمني  املكتسبات التي تم 
تحقيقها سابقا وإزالة العوائق املتبقية من أجل استغالل كامل 
ودول  املغرب  بني  االقتصادي  التعاون  يتيحها  التي  لإلمكانيات 
إفريقيا جنوب الصحراء. ويتعلق األمر خاصة مبسألة تعزيز اإلطار 
واالستثامر  التجارية  العالقات  يحكم  الذي  والترشيعي  القانوين 
بني املغرب وبلدان إفريقيا، وكذلك وضع إطار رشاكة خاص بني 
الجهود  لها تظافر  اإلفريقية يخول  املغربية ونظريتها  املقاوالت 

بني اقتصادات هذه البلدان. كام سيمكن كذلك تدعيم البنيات 

تحرير  من  إفريقيا  ودول  املغرب  بني  والربط  للنقل  التحتية 

اإلمكانات التجارية بني الطرفني.

و يعد إحداث صندوق ملواكبة املقاوالت املغربية داخل القارة 

اإلفريقية  رافعة إضافية متكن من تأكيد متوقع املغرب كملتقى 

للرشاكة جنوب-جنوب/شامل يف املستقبل.

يدل التطور املستمر للمبادالت بني املغرب والرشكاء األفارقة منذ 

سنة 2000 عىل توفر إمكانيات لتطوير التجارة كام تدل عىل ذلك 

حصة الصادرات املغربية بسوق هذه املنطقة والتي مل تتجاوز 

0,4% سنة 2012.

هكذا، ويف حالة  تخفيف أو إزالة العوائق التي تحول دون تطوير 

التجارة بني القارات، فإن رفع نسبة املبادالت الثنائية بني هؤالء 

الرشكاء إىل مستوى يقارب املستوى املسجل سنة 2011 يف بعض 

دول الجنوب (أمريكا الالتينية)، سيتيح ربحا محتمال يف املبادالت 

بني املغرب والدول اإلفريقية.

باإلضافة إىل ذلك، تكشف مقارنة تطور طلب دول إفريقيا جنوب 

الصحراء عىل الواردات مع عرض الصادرات املغربية عن وجود 

فرص مهمة للتصدير إىل هذه املنطقة. ويعزى ضعف املستوى 

الحايل للتجارة مع الرشكاء األفارقة إىل ضعف إعامل نظام التجارة 

مع  توقيعه  تم  الذي  املغاربة  املصدرين  طرف  من  التفضيلية 

هذه الدول (االتفاقيات التجارية والتعريفية)، وكذلك إىل ضعف 

مالءمة العرض الوطني لخصوصيات السوق اإلفريقية.

املغربية  للمقاوالت  بالنسبة  واعدة  اإلفريقية  السوق  وتبدو 

املصدرة رشيطة أن تتبنى هذه األخرية اسرتاتيجية املالءمة مع 

الطلب عىل الواردات لدول هذه املنطقة. وإذا أخذنا بعني االعتبار 

القدرة الرشائية للمستهلكني األفارقة، فإن املقاوالت املغربية التي 

اخرتاق  اسرتاتيجية  بتبني  مطالبة  اإلفريقية،  السوق  تستهدف 

مرتكزة عىل اعتبارات التكلفة التي يخولها اللجوء إىل اإلنتاج بكمية 

كبرية وبجودة متوسطة خاصة يف منتوجات صناعة النسيج.

املغرب، مصدر متزايد لالستثامرات املبارشة يف 
منطقة إفريقيا جنوب الصحراء

إفريقيا جنوب  املغربية يف منطقة  املبارشة  االستثامرات  بلغت 

ما ميثل 54,3% من  أي  مليار درهم سنة 2013،  الصحراء 1,6 

بالخارج، مقابل %45,6  املغربية  املبارشة  االستثامرات  مجموع 
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سنة 2012. كام سجل املغرب حضوره عرب االستثامرات املبارشة 
ب 14 دولة، منها 11 دولة تنتمي إىل إفريقيا الغربية أو إفريقيا 

الوسطى.

جنوب  إفريقيا  يف  املبارشة  املغربية  االستثامرات  حجم  بلغ  و 
الصحراء نهاية 2012 ما يقرب من 7,6 مليار درهم. كام تعززت 
حصة هذه املنطقة من االستثامرات املغربية املبارشة يف الخارج 
لتنتقل من 17% سنة 2003 إىل 42% سنة 2012. ويف املقابل،  
تراجعت حصة أوروبا من رصيد االستثامرات املغربية الخارجية 
من 62% سنة 2003 إىل 48% سنة 2012. كام تراجعت حصتا 
كل من أمريكا وآسيا عىل التوايل من 13% إىل 1% ومن 7% إىل 

4% مابني 2003 و2012.

حسب  املغربية  الخارجية  املبارشة  االستثامرات  رصيد  تطور 
املناطق املضيفة

و تعترب دولة مايل أكرب مستقبل لالستثامرات املغربية بإفريقيا سنة 
2012 (25,7% من رصيد االستثامرات املبارشة املغربية املوجهة 
إىل إفريقيا)، متبوعة بساحل العاج (20%) والغابون (%12,8). 
رصيد  من   %50,5) األبناك  قطاع  االستثامرات  هذه  تهم  و 
االستثامرات املبارشة املغربية املوجهة إىل إفريقيا)، واالتصاالت 

(24,4%) ثم اإلسمنت (%9,4).

بإفريقيا  املغربية  الخارجية  املبارشة  االستثامرات  رصيد  توزيع 
حسب قطاعات االقتصادية

املغرب  اتصاالت  مجموعة  تتواجد  باالتصاالت،  يتعلق  وفيام 
مبوريتانيا منذ 2001 عرب رشكة موريتيل التي متلك 41,2% منها. 
كام سجلت املجموعة دخولها إىل بوركينافاسو عن طريق رشاء 
51% من رأسامل رشكة أوناتيل يف دجنرب 2006 و 51% من أسهم 
رأسامل  من  ذلك %51  وبعد  فرباير 2007،  يف  تيليكوم  غابون 

صوتيلام مبايل يف يوليوز 2009.

كام دخل البنك املغريب للتجارة الخارجية (BMCE Bank) إىل 
مايل يف البداية عن طريق رشاء حصة 27,38% من  بنك تنمية 

مايل سنة 1989، قبل أن يحصل عىل  25% من رأسامل الكونغولية 

املراقبة عىل  من مامرسة  البنك  كام متكن  سنة 2004.  لألبناك 

59,39% من بنك إفريقيا مبايل عرب أخذ متتابع للمساهامت منذ 

.2007

البنك  الشعبي منذ 20 سنة كال من  املركزي  البنك  كام يراقب 

الشعبي املغريب-الوسط إفريقي والبنك الشعبي املغريب-الغيني، 

اللذين ميلك فيهام حصصا بلغت 62,5% و 53,9% عىل التوايل. 

ويف دجنرب 2010، أنهى تجمع كل من مجموعتي التجاري وفا 

من      %80 رشاء   (%33 و   %67) الشعبي   البنك   و  بنك  

.«BNP-Paribas Mauritanie»

ومن جهته، ميلك التجاري وفا بنك منذ سنة 2008 حصة %51,93 

من CBAO مجموعة التجاري وفا بنك بالسينغال و51% من 

رأسامل البنك الدويل املايل. واشرتت املجموعة أيضا منذ خريف 

2008، خمس رشكات إفريقية تابعة ملجموعة القرض الفالحي 

الفرنسية، أولها بالكامريون (الرشكة الكامريونية لألبناك، بحصة 

الكونغو،  (مرصف  برازافيل  وبالكونكو  املال)،  رأس  من   %65

 ،(%51 للبنك،  اإليفوارية  (الرشكة  العاج  وبساحل   ،(%81

وبالغابون (االتحاد الغابوين لألبناك، 59%) ثم بالسينغال (مرصف 

السينغال، %95).

وتجدر اإلشارة إىل أن الزيارة األخرية لصاحب الجاللة، مكنت من 

توسيع نشاط الفاعلني املغاربة إىل قطاعات مختلفة وذلك لتلبية 

حاجيات اقتصاديات يف طور التحول. كام أعطيت االنطالقة لعدة 

مشاريع اجتامعية واقتصادية، خصوصا يف مجال الصحة، والتعليم، 

والسكن االجتامعي، والفالحة، وتربية املاشية و الصيد البحري.

من خالل خلق  باملنطقة  مهم  بدور  يقوم  أن  للمغرب  وميكن 

التي متكن من وضع خربة وتجربة  الثاليث،  التعاون  اسرتاتيجية 

املقاوالت املغربية رهن إشارة مشاريع التنمية، خصوصا مشاريع 

البنية التحتية التي تتطلب رشكاء آخرين. 

املصدر: مديرية الدراسات والتوقعات املالية
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اإلفريقية:  السوق  يف  للمغرب  املتاحة  القطاعية  الفرص 
اإلنجازات والتحديات املطروحة

التجارية بني املغرب وبلدان إفريقيا فرص منو واضحة للصادرات  يظهر تحليل املبادالت 
املغربية باألسواق االفريقية. إال أن هذا النمو يظل مرتبطا بتأهيل البنى التحتية التجارية 
وتطوير اإلطار القانوين والتنظيمي لالتفاقيات التجارية فضال عن العمل عىل مالءمة أكرب 
للعرض التصديري املغريب للطلب االفريقي. ومن شأن هذه االجراءات مساعدة املقاوالت 

املغربية عىل مواجهة التحديات املطروحة يف األسواق االفريقية. 

منوذج املنتجات البحرية

تلعب إفريقيا دورا رئيسيا كمورد لكبار املستوردين للمنتجات 

البحرية عىل مستوى العامل وكذا كمستورد لهذه املنتجات. فعىل 

مستوى التصدير لباقي جهات العامل، شملت الصادرات اإلفريقية 

من املنتجات البحرية أكرث من خمس ماليري دوالر ما بني سنتي 

2008 و2012 منها 63% موجهة ألوروبا و17% آلسيا وحوايل %3 

ألمريكا. وتظهر بنية هذه الصادرات هيمنة األسامك (طازجة أو 

مربدة أو مجمدة) بحصة 43%، تليها القرشيات واملحار (%29) 

واملصربات واألسامك املحرضة (%25).

العامل، تجاوزت واردات  بلدان  باقي  الواردات من  عىل مستوى 

إفريقيا من منتجات البحر أربع ماليري دوالر خالل الفرتة -2008

2012، منها 30% من أوروبا و 37% من آسيا. وتظهر بنية هذه 

الصادرات أن األسامك الطازجة أو املربدة أو املجمدة  تشكل الجزء 

األكرب من الواردات  اإلفريقية من املنتجات البحرية. يف حني تأيت 

املصربات واألسامك املحرضة  يف الصف الثاين بحصة بلغت %21، 

تليها القرشيات واملحار واألسامك املجففة  اململحة أو املدخنة 

بحصة بلغت 8% لكل منهام.

بني  البحرية  باملنتجات  الخاصة  التجارية  املبادالت  تتجاوز  ومل 

املغرب وإفريقيا 13% يف املتوسط من القيمة اإلجاملية للصادرات 

املغربية من هذه املنتجات خالل الفرتة 2008-2012. فضال عن 

ذلك، تظهر وترية منو وقيمة واردات القارة اإلفريقية من املنتجات 

اإلفريقي  الطلب  املاضية،  الخمس  السنوات  خالل  السمكية 

املتنامي عىل غالبية املنتجات البحرية، وعىل رأسها األسامك املصربة 

(مبعدل منو سنوي متوسط يصل إىل 22% بالنسبة للمصربات، 

و21% للقرشيات والرخويات و 9% لألسامك الطازجة).

ويبني تحليل الطلب اإلفريقي عىل منتجات البحر حسب الدول، 
املغرب  التي يصدرها  الرئيسية  املنتجات  الرتكيز عىل حالة  مع 
الصادرات  أن  املنتجات،  لهذه  الرئيسيني  األفارقة  واملستوردين 
املغربية من املنتجات البحرية نحو السوق اإلفريقية تتوفر عىل 
فرص مهمة للنمو يجب استغاللها. حيث ال تتجاوز حصة املنتجات 
البحرية املغربية 5.6% من الواردات اإلفريقية التي بلغت أزيد 

من 3.9 مليار دوالر يف املتوسط خالل الفرتة 2012-2008.

وفيام يتعلق باملصربات واألسامك املحرضة (الرسدين، األنشوبة 
واملاكريل وغريها)، والتي متثل 25% من إجاميل واردات إفريقيا 
من املنتجات البحرية، فقد متت تلبية الطلب اإلفريقي بنسبة 
قبل  من   2012-2008 الفرتة  خالل  املتوسط  يف   %19 بلغت 
يف  األوائل  الخمس  للمستوردين  وبالنسبة  املغربية.  الصادرات 
القارة اإلفريقية  لهذه املنتجات، يالحظ تواجد املغرب فقط يف 
السوقني النيجريية واألنغولية بحصتي 45% و 30% عىل التوايل. 
فيام سجلت نسب ضعيفة جدا يف السوقني املرصية والليبية (%2 
لكل منهام)، واللذان يعتربان ثاين وثالث مستورد لألسامك املصربة 
يف القارة اإلفريقية، يف حني سجلت نسبة ال تكاد تذكر (%0.02) 
بالنسبة لسوق جنوب إفريقيا املستورد األول لهذه املنتجات عىل 

مستوى القارة.

منوذج املنتجات الغذائية الفالحية

يظهر تحليل الصادرات الغذائية الفالحية املغربية أن حصة القارة 
اإلفريقية من هذه الصادرات شكلت 11% خالل الفرتة -2013
2007. وقد عرفت هذه الصادرات دينامية مهمة نحو إفريقيا 
(مبعدل منو سنوي متوسط بلغ 15%) خالل الفرتة 2013-2000، 
مع تسجيل نسبة مهمة للمنتجات املصنعة وتزايد يف املنتجات 
الطرية. وهيمنت املنتجات األساسية عىل الصادرات املغربية نحو 
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إفريقيا (الدقيق والسميد ومشتقات الحبوب ومركزات القهوة 
والشاي والجنب) مع تزايد الطلب اإلفريقي عىل منتجات غذائية 
طامطم  حوامض،  مخللة،  أو  مجمدة  أو  طازجة  (خرض  أخرى 
بلد   12 احتكر   ،2013-2007 الفرتة  وخالل  طازجة).  وفواكه 
إفريقي حوايل   76.2% من الصادرات الغذائية الفالحية املغربية 

وذلك من أصل 43 سوق إفريقية للصادرات املغربية.

بالنسبة  اإلفريقية،  السوق  يف  املغرب  تواجد  تحليل  ويبني 
للمنتجات الغذائية الفالحية الرئيسية، أن بالدنا تتوفر عىل فرص 
مهمة للنمو يف هذه السوق الواعدة. وكمثال عىل ذلك، شكلت 
حصة صادرات املغرب من دقيق القمح والسلت، املنتجان األكرث 
استريادا يف إفريقيا، 8% خالل سنة 2013 مقابل 4% سنة 2007. 
فضال عن ذلك، ال متثل صادرات املغرب من الحوامض سوى %3 
من الواردات اإلفريقية من هذه املنتجات، يف حني عرفت حصة 
املغرب من الطامطم يف السوق اإلفريقية منوا مضطردا منتقلة 
من 3% سنة 2007 إىل 11% سنة 2013. و رغم التحسن الذي 
سجلته، تبقى حصة املغرب من الفواكه املصربة وعصري الفواكه 

والخضار ضعيفة.

التحديات املطروحة وفرص التقدم

املغربية من  الصادرات  أن  إجراؤها  تم  التي  التحليالت  بينت  
اإلفريقية   السوق  تتوفر عىل فرص مهمة يف  البحرية  املنتجات 
أن  إال  املستغلة.  غري  الفرص  من  العديد  تتيح  زالت  ال  التي 
الصادرات املغربية من املنتجات البحرية نحو هذه السوق تواجه 
العديد من اإلكراهات املرتبطة خصوصا ببعض العقبات التجارية 
نظرا لتعدد الحدود بني الدول، وكذا الرسوم الجمركية، والكلفة 
البلدان  غالبية  لدى  الرشائية  القدرة  وضعف  للنقل،  املرتفعة 
البنيات   الطازج، وغياب  السمك  الطلب عىل  اإلفريقية، وتركيز 
خارج  البلدان  قبل  من  خصوصا  املنافسة  حدة  وكذا  التحتية، 
القارة اإلفريقية. ويتعلق األمر كذلك باإلكراهات املرتبطة بضعف 
العادات الغذائية بالقارة، وكذا رضورة اعتامد اسرتاتيجية تجارية 
واملواد  البحرية  املنتجات  يخص  فيام  املغرب  قبل  من  مالمئة 
الغذائية الفالحية، وكذا مصاحبة املقاوالت فيام يخص االجراءات 

الخاصة بالتصدير.

إفريقيا  للمغرب مع  التجارية  املبادالت  االستفادة من  وبهدف 
يف مجال املواد الغذائية الفالحية، والتي ال تزال دون املستوى 
بالنظر  أساسيني  تجاريني  رشكاء  استهداف  يجب  املطلوب، 
للفرص التي تتيحها األسواق، وتحسني اإلطار القانوين والتنظيمي 

بلدان  مع  املوقعة  االستثامر  واتفاقيات  التجارية  لالتفاقيات 

املنطقة، ومالءمة العرض املغريب من هذه املواد مع خصوصيات 

هذه البلدان، وتعزيز وسائل النقل التي تربط بالدنا مع رشكائها 

األفارقة، وكذا تنسيق اسرتاتيجيات عمل السلطات العمومية مع 

الفاعلني الخواص.

إن جهود التعاون املبذولة مؤخرا من قبل املغرب بهدف تطوير 

التجارة مع إفريقيا عرب قوافل التصدير تعكس وعي بالدنا بأهمية 

تنويع أسواق صادراته من املنتجات البحرية، والتي تظل حاليا 

مركزة يف السوق األوروبية، الرشيك األول للمغرب عىل مستوى 

بالدنا جاهدة عىل  تعمل  الصدد،  التجارية. ويف هذا  املبادالت 

وضع إجراءات اسرتاتيجية ستساعد يف مواجهة مختلف العراقيل 

ودعم املبادالت اإلفريقية البينية. يف هذا اإلطار، وبهدف تشجيع 

التجارة بني املغرب وباقي البلدان اإلفريقية، يبدو من الرضوري 

بهدف  الوطنية  التصديرية  التجارية  السياسة  يف  النظر  إعادة 

اعتامد اسرتاتيجية خاصة بإفريقيا، وذلك عرب مالءمة أكرب للعرض 

التصديري املغريب للطلب اإلفريقي، مع الرتكيز عىل املواد التي 

تستجيب للحاجيات الخاصة للساكنة اإلفريقية وللظروف الحالية 

للنقل.

كام يجب عىل املغرب تحسني اإلطار القانوين والتنظيمي املنظم 

للعالقات التجارية واالستثامر مع البلدان اإلفريقية. وهكذا، يجب 

ترسيع التوقيع عىل اتفاقيات التبادل الحر مع االتحاد االقتصادي 

والنقدية  االقتصادية  واملجموعة  إفريقيا،  غرب  لدول  والنقدي 

لدول إفريقيا الوسطى، وكذا التوقيع عىل اتفاقيات تجارة واستثامر 

مع مجموعات اقتصادية جهوية أخرى، ومع الدول التي تشكل 

قاطرة عىل مستوى جهات إفريقيا كنيجرييا وساحل العاج بالنسبة 

للمجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا، والكامريون بالنسبة 

للمجموعة االقتصادية والنقدية لدول إفريقيا الوسطى، وجنوب 

إفريقيا بالنسبة ملجموعة تنمية الجنوب اإلفريقي، وذلك بهدف 

تنشيط املبادالت التجارية. وأخريا، يبدو من الرضوري وضع آليات 

لتتبع تنفيذ االتفاقيات التجارية الحالية.

فضال عن ذلك، يجب تحسني البنيات التحتية التجارية عرب تعزيز 

اإلفريقية  الدول  البحرية، مع  الطرقية، وخصوصا  النقل  وسائل 

وذلك من خالل دعم التنسيق بني البلدان اإلفريقية بهدف وضع 

آليات مالمئة للتمويل (عىل غرار الصندوق أفريقيا 50 الذي أطلقه 

البنك اإلفريقي للتنمية لتمويل البنيات التحتية يف إفريقيا)، وهو 

ما يتطلب تعزيز اإلرادة السياسية فيام يخص مسلسل االندماج، 
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القاري  الصعيدين  عىل  باالندماج  الخاصة  املؤسسات  وفعالية 

والجهوي وكذا تعزيز الخربات والكفاءات املالية.

املغربية  املقاوالت  لدعم  الجهود  من  املزيد  بذل  يجب  كام 

وموازاة  اإلفريقية.  القارة  نحو  التصدير  دعم  عىل  وتشجيعها 

مع تنظيم قوافل التصدير يف اتجاه إفريقيا مؤخرا، ميكن تدعيم 

التسويق كذلك عرب عدة آليات  سرتافق الفاعلني يف هذا املجال.

باإلضافة إىل ذلك، يجب إطالق استثامرات اسرتاتيجية يف إفريقيا 

خصوصا بهدف استغالل الخربة املغربية يف مجال املواد الغذائية 

تشجيع  ذلك،  من  ويستهدف  البحري.  الصيد  ومجال  الفالحية 

تحويلية ذات قدرة  املغاربة عىل إحداث وحدات  املستثمرين 

اإلطار،  اإلفريقية. ويف هذا  البلدان  عالية عىل مستوى  إنتاجية 
السمك)  (الرائدة يف صناعة تصبري   Unimer فإن مبادرة رشكة
باستثامر 240 مليون درهم يف موريتانيا إلنشاء مركب صناعي 
مندمج لتحويل وتثمني األسامك تعترب مثاال يحتدى به يف هذا 

املجال.

البينية اإلفريقية، يبدو  التجارة  السياق، وبهدف دعم  يف نفس 
من الرضوري تعزيز تنفيذ االتفاقيات التجارية التي تربط البلدان 
اإلفريقية حاليا، خصوصا تلك التي تهم إلغاء الحواجز الجمركية 
التجاري  التعاون  الجمركية. ويف هذا اإلطار، يجب تعزيز  وغري 
(الغابون،  مؤخرا  امللك  جالل  زارها  التي  البلدان  مع  خصوصا 

ساحل العاج، غانا ومايل).

املصدر: مديرية الدراسات والتوقعات املالية
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املبادالت التجارية بني املغرب والدول اإلفريقية 
تشكل القارة االفريقية رشيكا اسرتاتيجيا للمغرب سواء من حيث 
املبادالت التجارية أو املالية. و قد عرفت هذه املبادالت تطورا 

مهام يف السنوات األخرية خصوصا السلع. 

بلغ  الذي  للمغرب  التجارية  للمبادالت  اإلجاميل  الحجم  ضمن 
586,1 مليار درهم سنة 2014، متثل املبادالت التجارية للمغرب 
مع إفريقيا 6,4% أي  37,6 مليار درهم سنة 2014 مقابل 28,4 
مليار درهم سنة 2010 أي بزيادة 32,4%  خالل السنوات الخمس 

املاضية.

الواردات املغربية من القارة اإلفريقية    

 تشكل الواردات املغربية من القارة اإلفريقية 2,5%  من مجموع 
الواردات يف سنة 2014 حيث وصلت يف نفس السنة إىل 3,20 مليار 
درهم مقابل 6,17 مليار درهم سنة 2010 و تتشكل بالخصوص 
من  أساسا  املستوردة  األخرى  املحروقات  و  النفطي  الغاز  من 
الجزائر، مرص و تونس و التي متثل أكرث من 50% من الواردات 

املغربية من القارة االفريقية.

يظهر التوزيع الجغرايف للواردات املغربية احتالل الجزائر الصدارة 
من   %55,1 البلد  هذا  من  املغرب  واردات  نسبة  بلغت  حيث 
 %22,7 مبرص  متبوعا  االفريقية  القارة  من  الواردات  مجموع 

وتونس 8,5%  و جنوب إفريقيا  %4,8 . 

املبادالت التجارية و االستثامرات املبارشة املغربية يف إفريقيا:  
تطور ملموس

يظل التعاون االقتصادي والتجاري الثنايئ رافعة مهمة يف اسرتاتيجية املغرب بإفريقيا حيث 
انعكس ايجابيا عىل اإلستثامرات املبارشة املغربية يف إفريقيا  وحجم املبادالت التجارية  
انتعاشا ملحوظا و متسارعا خالل الخمس سنوات األخرية مام سيمكن املغرب من فرض 
نفسه كقوة قارية نافذة قادرة عىل املساهمة بشكل إيجايب يف الدينامية االقتصادية للقارة 

اإلفريقية.

20102011201220132014

تطور 
2014/2013

مباليني 
الدراهم        

%

1,9+382+266 88420 66319 04219 58719 17الواردات

5,2+861+289 42817 69016 44517 78411 10الصادرات

رصيد 
امليزان 
التجاري

-6 803-7 597-1 973-3 456-2 97747913,9

نسبة 
تغطية 

الصادرات 
للواردات  

61,360,190,082,685,3--

املغرب- إفريقيا امليزان التجاري

20102011201220132014*

تطور 
2014/2013

النسبةالقيمة

بلدان اتحاد 
املغرب العريب

9 57911 08512 01312 83213 083+251+2,0

3,3+357+161 80411 72510 6879 0558 7الجزائر

8,3-157-730 8871 0801 2802 1422 2تونس

42,3+55+372110203130185ليبيا

36,4-4-1085117موريتانيا

البلدان 
االفريقية 

االخرى
8 0087 9577 6507 0527 183+131+1,9

10,9+452+606 1544 0314 9804 5123 3مرص

46,4+306+107374421660966 1جنوب افريقيا

43,1-277-837643366 9671 4421 1نيجرييا

31,2-58-213220196186128الغابون

--467646120120مدغشقر

19,8+17+912810286103الكونغو

6,4-7-234840110103أوغندا

46,0+29+4965916392الطوغو

50,0-89-12813716917889ساحل العاج

47,1+24+5147295175السنغال

مجموع 
الواردات من 

افريقيا
17 58719 04219 66319 88420 266+382+1,9

مجموع 
الواردات

297 963357 770386 949383 720386 118+2 398+0,6

البنية الجغرافية للواردات املغربية من القارة اإلفريقية

مباليني الدراهم        

مباليني الدراهم        
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الصادرات املغربية إىل القارة اإلفريقية

يعد املغرب من بني الدول اإلفريقية الست األكرث تصديرا  وهو من 
بني البلدان اإلفريقية القليلة التي تتوفر عىل عرض متنوع مقارنة 

بصادرات الدول األخرى التي تتشكل أساسا من املواد األولية.

عرفت الصادرات املغربية نحو البلدان اإلفريقية تطورا ملحوظا 
خالل السنوات العرش املاضية  حيث انتقلت من3,7  مليار درهم 

سنة 2004  إىل 17,3 مليار درهم سنة 2014.

سجلت الصادرات املغربية نحو القارة اإلفريقية سنة 2014 ارتفاعا 
بنسبة 5,2% أي 0,9+ مليار درهم مقارنة بسنة 2013. 

التي  الغذائية و  املواد  املغربية أساسا من  الصادرات  و تتشكل 
متبوعة   2014 سنة   %29,6 إىل   2010 سنة   %30 من  انتقلت 
باملواد نصف املصنعة بنسبة 28,3% ثم املواد االستهالكية التي 

بلغت حصتها %17,3.  

تجدر االشارة إىل أن حصة إفريقيا من إجاميل الصادرات املغربية 
ارتفعت ب 4.4 نقطة يف السنوات العرشة األخرية حيث انتقلت 

من 4.2% يف سنة 2004 اىل 8.6% سنة 2014.

يف سياق آخر بلغ عدد املصدرين املغاربة إىل بلدان القارة االفريقية  
1916 مصدرا سنة 2014 مقابل  1640 سنة 2013 و1040 سنة 

.2005

امليزان التجاري

القارة  بلدان  نحو  املغربية  للصادرات  اإليجايب  التطور  مكن 
االفريقية من تقليص عجز امليزان التجاري مع هذه القارة  ليصل 
إىل 3- مليار درهم سنة 2014 مقابل 6,8- مليار درهم سنة 2010  
مسجال بذلك إنخفاضا بنسبة 56,2%. كام ارتفعت نسبة تغطية 
الصادرات للواردات ب 24 نقطة منتقلة من 61,3% يف سنة 2010  

إىل 85,3% يف سنة 2014.

القارة  يف  املغربية  املبارشة  االستثامرات 
اإلفريقية 

عرفت االستثامرات املبارشة املغربية يف إفريقيا انتعاشا ملحوظا  يف 
السنوات العرش األخرية بفضل التدابري املتخذة من طرف مكتب 
بالخارج   املغربية  باالستثامرات  املرتبطة  تلك  خصوصا  الرصف 
والتي تسمح لألشخاص املعنويني من إنجاز استثامراتهم بالخارج 

يف حدود 100 مليون درهم سنويا .

و سجلت االستثامرات املبارشة املغربية يف إفريقيا أعىل مستوياتها 
يف سنة 2010 حيث بلغت  4,6  مليار درهم مشكلة بذلك %92,2 

من مجموع اإلستثامرات املبارشة املغربية يف الخارج.  

التوزيع الجغرايف لإلستثامرات املبارشة  املغربية يف إفريقيا

إفريقيا  املغربية يف  املبارشة  لالستثامرات  الجغرايف  التوزيع  يربز 
احتالل ساحل العاج للصدارة  خالل السنوات الثالث األخرية بنسبة  
52,1%  من مجموع االستثامرات املغربية املبارشة يف إفريقيا سنة 

2012 ثم 21,3% سنة 2013 و 21,6% سنة 2014.

20102011201220132014*
تطور 

2014/2013

النسبةالقيمة

بلدان اتحاد 
1,5+66+531 4654 8974 8684 3213 3املغرب العريب

0,8-15-770 7851 9991 8991 1631 1الجزائر

27,7+341+570 2291 1521 6318261موريتانيا

18,8+140+046745885 2089031 1تونس

56,7-400-319240700706306ليبيا

البلدان 
االفريقية 

االخرى
7 4627 57712 79311 96312 758+795+6,6

39,0-794-241 0351 1062 6619392السنغال

25,9+246+196 5315435739501ساحل العاج

20,6-291-120 4111 2001 8726251مرص

24,2+217+114 2328971 3803491نيجرييا

9,5-89-294426751933844غينيا

24,0+134+298268401558692أنغوال

90,9+321+341324402353674الكونغو

86,4+266+219238271308574الغابون

مجموع 
الصادرات اىل 

افريقيا
10 78311 44517 69016 42817 289+861+5,2

مجموع 
7,9+626 14+013 387200 885185 994184 583174 149الصادرات

20102011201220132014*

االستثامرات املبارشة 
413 0501 7272 6259121 4املغربية يف افريقيا

 االستثامرات املبارشة 
960 0193 5323 7103 0161 5املغربية يف الخارج

حصة االستثامرات 
92,253,339,967,935,7املغربية يف افريقيا

البنية الجغرافية للصادرات املغربية إىل القارة ا اإلفريقية 

تطور اإلستثامرات املبارشة املغربية يف القارة اإلفريقية

مباليني الدراهم        

مباليني الدراهم        
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افريقيا:  يف  املغربية  املبارشة  لالستثامرات  القطاعي  التوزيع 
قطاعات املصارف،  العقار، و االتصاالت السلكية و الالسلكية 

يتبني من خالل التوزيع القطاعي لالستثامرات املغربية يف القارة 
األفريقية هيمنة  قطاعات املصارف،  العقار، و االتصاالت السلكية 

و الالسلكية.

هذا وقد عرفت اإلستثامرات يف مجال العقار تطورا ملحوظا خالل 
السنوات الثالثة املاضية ليحتل يف سنة 2014 املرتبة األوىل مناصفة 

مع قطاع املصارف .

و تشكل حصة اإلستثامرات يف قطاع العقار 25% من مجموع 
االستثامرات املبارشة يف القارة اإلفريقية سنة 2014 مقابل %19,6  

سنة 2013  يف حني مل تتعدى هذه النسبة 7,5% سنة 2012.

أما فيام يتعلق بقطاع االتصاالت فقد احتل املرتبة األوىل خالل 
سنتي 2009  (59,9%) و 2010 (%42,5).

رصيد اإلستثامرات املبارشة املغربية يف القارة اإلفريقية

يف نهاية سنة 2013، بلغ رصيد االستثامرات املبارشة املغربية يف 
مع سنة   مقارنة  قدرها %17,1  بزيادة  درهم  مليار  إفريقيا 10 
2012 مقابل زيادة بنسبة 3,7% سنة 2011 يف حني مل يكن هذا 
أما حصته من إجاميل  يتجاوز 5 مليار درهم يف 2007.  الرصيد 
االستثامرات املبارشة املغربية يف الخارج فقد بلغت 47,8% سنة 
2013، وهي الحصة التي ظلت مستقرة نسبيا من سنة إىل أخرى. 

و يظهر التوزيع الجغرايف  لرصيد االستثامرات املبارشة املغربية يف 
إفريقيا احتالل مايل للصدارة يف ب 2,9 مليار درهم أي  29,4% من 
مجموع االستثامرات الخارجية املنجزة يف القارة متبوعة بساحل 
العاج ب 2,3 مليار درهم (22,9%) و الغابون ب1,1 مليار درهم  
(10,6%) .و يشكل  مجموع رصيد هذه الدول 62,9% من مجموع 

الرصيد اإلجاميل لإلستثامرات املبارشة املغربية يف إفريقيا.

أما بخصوص التوزيع القطاعي فإن تواجد املغرب يف إفريقيا يظل 
واضحا يف القطاع املرصيف حيث بلغ رصيد اإلستثامرات املغربية  يف 
هذا القطاع 5,2 مليار درهم سنة 2013 أي بزيادة (52%) متبوعا 
بقطاع االتصاالت  ب 2,3 مليار درهم (22,9%) و التأمينات مبليار 

درهم (9,9%) و اإلسمنت مبليار درهم (%9,8) .

20102011201220132014*

899,5436,9305,7-883,8ساحل العاج

5,983,261,78,7-غينيا

25,5435,3134,366,119,1الكامريون

196,52,577,6439,2198,5تونس

79,397,832,418,648,4موريتانيا

270,818,762,3102,8157,1 1الغابون

576,5189,4206,5439,235,7 1مايل

57,013,083,4--بوركينافاسو

4,22,82,611,24,9الجزائر

12,32,021,04,4244,0السنغال

118,635,482,223,9-مرص

82,427,485,1-575,1الكونغو

0,91,30,0--اثيوبيا

210,91,3---الطوغو

0,939,232,6136,0196,7بلدان اخرى

412,5 049,61 726,82 624,9912,21 4املجموع

*20102011201220132014القطاع

129,8189,4353,6--العقار

373,7353,2 300,61 469,7595,51 1املصارف

197,23,319,610,9266,0التجارة

70,2123,253,7137,8153,2الصناعة

73,5191,991,7-883,8التأمينات

1,27,16,730,3-االشغال الكربى

االتصاالت السلكية 
963,8149,196,984,821,0 1والسلكية

15,7----السياحة

9,513,2---الرشكات القابضة

0,31,41,01,0-النقل

0,1----الدراسات

-8,8---الطاقة واملعادن

40,238,944,235,0104,1خدمات اخرى

0,19,4-0,7-قطاعات مختلفة

412,5 049,61 726,82 624,9912,21 4املجموع

التوزيع القطاعي لإلستثامرات املبارشة املغربية يف إفريقياالتوزيع الجغرايف لإلستثامرات املبارشة املغربية يف إفريقيا
مباليني الدراهم        مباليني الدراهم        
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الرصيد نهاية 2013البلد

923,1 2مايل

282,4 2ساحل العاج

057,9 1الغابون

000,2 1مرص

697,0بوركينافاسو

465,5جمهورية الكونغو الدميقراطية

416,7السنغال

338,7الكامريون

299,3موريتانيا

169,2جمهورية افريقيا الوسطى

71,1جزر املوريس

65,8نيجرييا

50,4تونس

44,4غيانا

21,8السودان

19,8جنوب افريقيا
11,3الجزائر

8,6الكونغو برازفيل

3,8النيجر

2,7غانا

0,8بنني

0,8ليبيا

0,7تشاد

0,4مدغشقر

0,3بوتسوانا

0,3توغو

0,3أنغوال 

0,3غينيا االستوائية

0,2غينيا

0,1كينيا

0,1روندا

0,0ناميبيا

954,1 9املجموع

الرصيد نهاية 2013القطاع

175,1 5املصارف و املؤسسات املالية 

279,8 2االتصاالت السلكية و الالسلكية

988,3التأمينات

977,9صناعة االسمنت  

181,3الصناعة

138,5املعادن

94,3الرشكات القابضة

64,9الخدمات

22,3التجارة

14,8الصناعات الغدائية 

7,7العمليات املالية و التأمينات

5,8االعالميات 

2,0النقل

0,5قطاعات اخرى

0,4النسيج

0,2االشغال الكربى 

0,2العقار

954,1 9املجموع

التوزيع الجغرايف لإلستثامرات املبارشة املغربية يف 
إفريقيا نهاية 2013

التوزيع القطاعي لإلستثامرات املبارشة املغربية يف 
إفريقيا نهاية 2013 

مباليني الدراهم        مباليني الدراهم        

املصدر: مكتب الصرف
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أدرك املغرب يف وقت مبكر األهمية اإلسرتاتيجية لتعزيز التعاون 
مع الدول اإلفريقية جنوب الصحراء. فقد عمل يف السنوات األخرية 
عىل مضاعفة التواصل مع هذه البلدان من أجل تعزيز وجوده 
داخل القارة السمراء. فاملسألة مهمة بالنسبة لبلدنا الذي يطمح 
إىل تعزيز الرشاكة يف إطار نهج ثنايئ االتجاه لالنفتاح يف الوقت  

نفسه عىل بلدان الشامل والجنوب.

فاملغرب قوي بخرباته يف مختلف القطاعات، بقدرة مقاوالته عىل 
تجاوز الحدود، بإبرامه التفاقيات التجارة الحرة التي متكنه من 
التفاعل مع العامل الخارجي، ببنياته التحتية، بقدرته عىل تدبري 
بالعديد  يتمتع  الجغرايف. فهو  الحدود وكذا موقعه  التجارة عرب 
من املزايا التي تتيح له ولوج إفريقيا جنوب الصحراء بيرس، هذه 
البلدان متنحه مجاالت لتوسيع أسواقه من جهة ومن جهة أخرى 
تجعل منه منفذا لفائدة رشكائه االقتصاديني األوروبيني عىل وجه 

الخصوص. 

فمن خالل هذه الرؤية، طور املغرب اليوم وبشكل مطرد عالقاته 
مبادالته  تطوير  إىل  يسعى  فهو  الصحراء.  جنوب  إفريقيا  مع 
البلدان والتي بلغ حجمها 6.4% برسم سنة  التجارية مع هذه 
2014 من إجاميل مبادالته التجارية مع بقية العامل. ويعترب املغرب 
يف مجال االستثامر ثاين مستثمر إفريقي داخل القارة اإلفريقية 

بعد جنوب إفريقيا.

وتعد إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة املغربية فاعال أساسيا 
ضمن  إفريقيا  مع  التعاون  جعلت  فقد  اإلسرتاتيجية،  هذه  يف 
أولوياتها. إن مساهمتها الكبرية يف تسهيل حركة تدفق البضائع 
دورها  إغفال  دون  اإلفريقية  السوق  لولوج  الرشكات  ومرافقة 
الرائد يف تنفيذ االتفاقات التجارية، كلها أمور تدل عىل فعاليتها يف 

إطار تعزيز عالقتها مع القارة السمراء.

إدارة  تتدخل  اإلفريقية،  البلدان  مع  التعاون  تعزيز  إطار  ففي 
الجامرك املغربية يف مجاالت مختلفة : 

• تطبيق االتفاقيات التجارية واإلقليمية؛

• الرشاكة يف املجال الجمريك؛

• اتفاقيات املساعدة اإلدارية املتبادلة؛

• التكوين؛

الجمركية  اإلدارات  ودعم  الجمريك  املجال  يف  الخربة  تقديم   •
اإلفريقية يف بلورة مشاريع تحديثها.

تطبيق االتفاقيات التجارية اإلقليمية
تدخل إدارة الجامرك املغربية يف عدة إطارات للرشاكات االقتصادية 

والتجارية مع دول إفريقيا :

االتفاقيات التعريفية التفضيلية مع بعض الدول اإلفريقية:

• اتفاق تجاري وتعريفي بني املغرب والسنغال (اتفاق من جانب 
واحد)؛

• االتفاقية التجارية والتعريفية بني املغرب وغينيا كوناكري؛

االقتصادي  واالتحاد  املغرب  بني  واالستثامر  التجارة  اتفاق   •
والنقدي إلفريقيا الغربية UEMOA (وقعت باألحرف األوىل 

سنة 2008)؛

• االتفاق التفضييل بني املغرب والكامريون (مرحلة متقدمة من 
املفاوضات)؛

• مرشوع االتفاق التفضييل املقرتح من طرف املغرب عىل كل من 
الغابون وغينيا االستوائية.

اتفاقيات ذات طابع إقليمي أو متعددة األطراف تربط املغرب 
بالبلدان اإلفريقية تهم التجارة وكذا االستثامر:

• اتفاق التجارة واالستثامر بني املغرب واالتحاد االقتصادي والنقدي 
إلفريقيا الغربية (وقعت باألحرف األوىل سنة 2008)؛

االقتصادية  واملجموعة  املغرب  بني  تفضييل  اتفاق  مرشوع   •
والنقدية لوسط إفريقيا CEMAC وهو قيد التفاوض.

وتشكل هذه املناطق الوجهة األوىل لالستثامر املبارش املغريب يف 
إفريقيا حيث يعرف ميزان التجارة الخارجية املغربية فائضا.

ويعترب املغرب أيضا عضوا يف تجمع دول الساحل والصحراء. 

التعاون الجمريك املغريب- اإلفريقي: خيار اسرتاتيجي لتعزيز 
الرشاكة االقتصادية و التجارية

إذ  املجاالت،  يغطي مختلف  باهتامم مغريب خاص  اإلفريقية  املغربية  العالقات  تحظى 
املغربية  الجمركية  االسرتاتيجية  يف  أساسية  دعامة  والتجاري  االقتصادي  التعاون  يشكل 
نحو إفريقيا من خالل املساهمة يف تسهيل حركة تدفق البضائع ومرافقة الرشكات لولوج 

األسواق اإلفريقية وكذا تنفيذ االتفاقات و تقديم العديد من الفرص يف مجال التكوين.
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الرشاكة يف املجال الجمريك
املسائل  يف  املتبادلة  اإلدارية  املساعدة  اتفاقيات 

الجمركية 

وقعت الجامرك املغربية حتى اآلن ثالث اتفاقيات من هذا النوع 
مع بعض الدول اإلفريقية وهي  الغابون، ساحل العاج والسنغال. 

وهناك مشاريع أخرى يف طور اإلنجاز.

بني جامرك  املطبقة  الدولية  النامذج  مع  تتامىش  االتفاقيات  هذه 
العامل، فهي تنص عىل تبادل املعلومات واالخبار لغرض مراقبة الغش 
وغسل األموال والتزوير. وتشكل هذه االتفاقيات أيضا إطارا قانونيا 

للربط اإللكرتوين لألنظمة املعلوماتية يف سياق التكامل اإلقليمي.

وعموما، فإن إدارة الجامرك املغربية قد قامت بإبرام  25 اتفاقية 
للمساعدة اإلدارية املتبادلة والتي تم توسيعها وفقا لألولويات 
والتجارية  االقتصادية  بالرشاكات  تتعلق  التي  النظر  ووجهات 

للمغرب (عرشون منها الزالت يف إطار التفاوض).

بناء القدرات عن طريق التكوين

الدورة الدولية للتكوين األسايس منوذج ملموس للتعاون جنوب- 
جنوب، فهي تساهم يف بناء قدرات الجامرك الرشيكة من خالل 

نقل املعرفة والدراية والخربة املهنية.

فهذه الدورة التدريبية التي متتد عىل مدى 9 أشهر وتغطي معظم 
تنمية معارفهم  املفتشني عىل  الطالب  الجمركية، تساعد  املهن 

وتهييئهم لتقلد مناصب املسؤولية داخل إداراتهم الجمركية. 

فمعهد التكوين الجمريك بالدار البيضاء (IFD) ينظم سنويا منذ 
عام 1978 دورات تكوينية لفائدة جامرك البلدان اإلفريقية الناطقة 
بالفرنسية و هايتي ليصل مجموع البلدان املستفيدة إىل 20 دولة، 

حيث بلغ عدد الطالب حتى اآلن 824 مستفيد.

هذا املنهج الفعال يقدم ثالثة أنواع من التعليم: أكادميي، مهني 
وتطبيقي من خالل أنشطة مراقبة نظرية ميدانية وأنشطة محاكاة 
حاالت واقعية يف مجال التكوين (تصنيف السلع وتحديد قواعد 

املنشأ واملراقبة وتحليل املخاطر).

وبفضل معهد التكوين الجمريك فإن شبكة املتكونني الجمركيني 
األفارقة ونظرائهم املغاربة تتوسع عرب السنوات لتعزيز التعاون 

جنوب- جنوب.

اإلدارات  ودعم  الجمريك  املجال  يف  الخربة  تقديم 
الجمركية اإلفريقية يف بلورة مشاريع تحديثها

الجنوب   بلدان  بني  الرشاكة  إطار  يف  واملامرسة  املعرفة  تبادل 
يساهم يف تعزيز القدرات الوطنية وكذا تطوير املؤسسات وحتى 
السياسات يف بعض الحاالت. انطالقا من ذلك، فقد تعددت خالل 
(الغابون،  األفارقة  الجمركيني  الرشكاء  زيارات  األخرية  السنوات 

وغينيا  كينيا  الكامريون،  بنني،  النيجر،  العاج،  ساحل  السنغال، 
كوناكري ...) الراغبني يف االستفادة من التجربة الجمركية املغربية 
يف مختلف امليادين املتعلقة مبهن املراقبة وكذا تسهيل اإلجراءات 

لإلدارة العامة للجامرك باملغرب .

والتسيري  املعلومايت  النظام  مجال  املغربية يف  الجامرك  فتجربة 
اإلدارات  من  العديد  إعجاب  نالت  والتنظيمي  االسرتاتيجي 

الجمركية الرشيكة. 

الرشيكة  الدول  جامرك  دعم  كذلك  البعثات  هذه  وهمت 
ومساعدتها يف بلدانها يف بعض املجاالت حيث خربات الجامرك 

املغربية معروفة إقليميا ودوليا، مثل:

• القيمة،
• املنشأ،

• املراقبة وتحليل املخاطر،
• نظام التخليص الجمريك واملعلومات.

بخصوص النظام املعلومايت، فقد رشع خاصة يف السنوات األخرية، 
منتجو الربامج املعلوماتية الجمركية يف االعتامد عىل التجربة املغربية 
لتصديرها إىل البلدان اإلفريقية كنموذج لتمكينهم من االستفادة 
من املسار الذي نهجه املغرب يف هذا املجال. فإنشاء نظام معلومايت 
داخل إدارة جمركية يشكل كلفة كبرية باإلضافة إىل أنه معقد ومن 

شأنه أن يحدث خطرا إذا مل يتم إحكامه بشكل كاف.

الخربة العاملية للجامرك املغربية يف خدمة إفريقيا

برصف النظر عن التعاون الثنايئ، تعمل إدارة الجامرك املغربية 
لصالح البلدان اإلفريقية يف سياق دويل.

كلمبوس  القدرات  ببناء  املتعلق  برنامجها  إطار  ففي 
بقيادة  العاملية  الجامرك  منظمة  تقوم   ،(COLUMBUS)
مهامت يف عدة إدارات جمركية من الدول األعضاء مبا يف ذلك 
البلدان اإلفريقية. لهذا، فهي تتوفر عىل خرباء دوليني معتمدين 
يف مجاالت تدخالت محددة ودقيقة، من بينهم عدة خرباء من 

إدارة الجامرك املغربية.

منذ سنة 2006، تم اعتامد 10 خرباء مغاربة من طرف املنظمة 
البلدان  يف  املنظمة  هذه  لحساب  يعملون  للجامرك  العاملية 
اإلفريقية. وقد أجرى هؤالء الخرباء عدة بعثات يف هذه البلدان، 

همت ميادين مختلفة:

• تحديث إدارات الجامرك والتسيري اإلسرتاتيجي،
• القيادة وتطوير األطر،

• القيمة يف الجمرك،
• قواعد املنشأ،

• مكافحة التزوير.
املصدر: إدارة اجلمارك والضرائب غير املباشرة
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اسرتاتيجية وزارة االقتصاد واملالية يف مجال التعاون مع البلدان 
االفريقية

تعطي وزارة االقتصاد واملالية أهمية خاصة للتعاون مع البلدان األفريقية وترسيخ منوذج 
للتعاون جنوب – جنوب املبني عىل التكافؤ والتضامن والتآزر وتبادل الخربات والتجارب يف 

ميادين متعددة.

وعيا منها بأهمية العالقات التاريخية للمملكة مع القارة األفريقية 
تويل  أفريقيا وأوروبا،  لبالدنا كصلة وصل بني  الجغرايف  واملوقع 
وزارة االقتصاد واملالية اهتامما خاصا للرشاكة مع البلدان األفريقية 
وترسيخ منوذج للتعاون جنوب-جنوب، باعتباره السبيل األنجح 
لتحقيق  املستدامة  املشرتكة  والتنمية  املتبادلة  املنفعة  إلرساء 

أهداف األلفية للتنمية عىل مستوى القارة.

تأيت سياسة وزارة االقتصاد و املالية، القامئة عىل التعاون املتني 
واملتنوع مع البلدان اإلفريقية، يف إطار تفعيل الرؤية املتكاملة 
سنة  ديفوار  بالكوت  املليك  الخطاب  مضامني  بها  جاءت  التي 
2014، والذي نادى بتقوية قيم التضامن وخلق قطب اقتصادي 

إفريقي يحقق التنمية ويلبي تطلعات الشعوب اإلفريقية.

وتعد مشاريع اإلصالح املختلفة والناجعة التي اعتمدتها الوزارة 
كمركز  اململكة  وضع  إرساء  أجل  من  األخرية  السنوات  خالل 
اقتصادي إقليمي، مناذج للتنمية مألوفة وقابلة للتكيف تتالءم 

مع الخصوصيات املحلية للرشكاء األفارقة.

أكسبتها  اللتني  الوزارة  وخربة  تجربة  تشكل  السياق،  هذا  ويف 
سمعة جيدة عىل املستوى القاري واعرتافا دوليا، قيمة مضافة 

تساهم ال محالة يف توطيد هذه العالقات.

يكتيس التعاون جنوب-جنوب طابعا متعدد األبعاد لدى وزارة 
االقتصاد و املالية إذ ال يقترص عىل الشق االقتصادي واملايل فقط، 
بل يتجاوزه إىل املجال التقني، حيث تويل الوزارة استعدادها التام 

لنقل الكفاءات واملعارف التنموية والخربة وتبادل التجارب. 

يف هذا اإلطار، تعمل الوزارة عىل تقديم الدعم التقني للبلدان 
األفريقية من خالل تنظيم دورات تدريبية وزيارات للوفود التي 
تبدي اهتامما يف مجاالت خربة الوزارة وتبادل الوثائق واملعلومات 

حول األعامل املشرتكة واإلصالح. 

جدير بالذكر أن مديريات الوزارة شهدت خالل اآلونة األخرية زيادة 
يف عدد الوفود التي تم استقبالها من مختلف الدول واملنظامت 

األفريقية، مبا يف ذلك ساحل العاج وموريتانيا وبنني وبوركينا فاسو 
والسنغال وجمهورية الكونغو الدميقراطية والغابون وجزر القمر 
واالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (UMEOA) ... . فقد 
سّجلت نسبة هذه الزيارات ارتفاعا من 4 وفود سنة 2012 إىل 

10 سنة 2014 .

تم التطرق خالل جلسات العمل التي نظمت خالل هذه الزيارات 
الرضائب  مجال  تهم  شتى  مواضيع  إىل  التدريبية  والدورات 
والتدقيق،  التفتيش  املراجعة،  الخزينة،  املبارشة،  والرضائب غري 
إدارة املالية العامة، التخطيط، وضع امليزانيات، نظم املعلومات، 
إدارة  اإلنفاق، إصالح  العامة،  املشرتيات  وأدوات  نظم  تحديث 

شؤون املوظفني وتنمية القدرات والتدريب... 

اتفاقيات  وإبرام  للتشاور  أساسا  الزيارات  هاته  مثلت  كام 
أمام  رحبة  آفاقا  وفتحت  التقني  للتعاون  وبروتوكوالت  ثنائية 
عىل   2012 سنة  التوقيع  ذلك  يف  مبا  واملبتكر،  املثمر  التعاون 
بروتوكول للتعاون الفني مع وزارة الشؤون االقتصادية والتنمية 
موظفني   5 إرسال  بقصد  املوريتانية،  اإلسالمية  الجمهورية  يف 
موريتانيني سنويا لتدريبهم مبقر الوزارة، والتوقيع سنة 2013 عىل 
بروتوكول للتعاون الفني بني الخزينة العامة للمملكة واملديرية 

العامة للمحاسبة واالسرتداد للجمهورية التونسية.

املصدر: مديرية الشؤون اإلدارية والعامة
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االجتامعات السنوية ملجموعة البنك االفريقي للتنمية: لتحقيق 
منو شامل و أخرض

شارك السيد محمد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية، يف أشغال االجتامعات السنوية ملجموعة 
التي عقدت من 25 إىل 28 مايو 2015     و  الخمسني،  للتنمية يف دورتها  اإلفريقي  البنك 
األولويات  الربامج  وتدارس  اإلفريقية  والقارة  البنك  أداء  تقييم  ديفوار.  بكوت  بأبيدجان 

املستقبلية لبلوغ التنمية املستدامة، شكلت محاور هذه االجتامعات.

باالسرتاتيجية  املرتبطة  والتحديات  اإلنجازات 
العرشية للبنك 2013 - 2022

شارك السيد محمد بوسعيد يوم الثالثاء 26 مايو 2015 يف  حفل 
للتنمية  االفريقي  للبنك  السنوية  الرسمي لالجتامعات  االفتتاح 
رئيس جمهورية كوت  واتارا،  الحسن  السيد  القى خاللها  التي 

ديفوار كلمة االفتتاح لالجتامعات. 

خالل الدورة األوىل لهذه االجتامعات، تدارس و صادق مجلس 
املحافظني عىل التقارير و أنشطة البنك خالل سنة 2014 ، كام 

صادق عىل الحسابات املالية لهذه املؤسسة.

رئيس  نظمه  الذي  الحوار  يف  أيضا،  الوزير،  السيد  شارك  قد  و 
البنك االفريقي للتنمية مع املحافظني والذي ركز عىل اإلنجازات 
والتحديات املتعلقة باالسرتاتيجية العرشية للبنك (2022-2013) 
وذلك بعد عامني عىل تفعيلها. وترتكز هذه االسرتاتيجية، التي 
بالنمو  يتعلقان  هدفني  عىل   ،2013 سنة  عليها  املصادقة  متت 
الشامل واالنتقال التدريجي نحو منو أخرض، ويرتكزان بدورهام 
حول خمس أولويات تتمثل يف تطوير البنية التحتية، والتكامل 
االقتصادي اإلقليمي، وتنمية القطاع الخاص، الحكامة واملساءلة، 
عىل  فيها  البنك  يتوفر  مجاالت  وهي  والتكنولوجيا،  واملهارات 

تجربة وخربة كبريتني و ميزة تنافسية.

من خالل تنفيذ هذه االسرتاتيجية العرشية، يويل البنك اهتامما 
بني  واملساواة  الغذايئ،  واألمن  والفالحة  الهشة  للدول  خاصا 

الجنسني.

و قد أثار السيد الوزير، خالل هذا الحوار، قضية التنمية البرشية 
وحث البنك عىل أخد هذا الجانب بعني االعتبار يف إسرتاتيجيته 
التنموية. كام أكد عىل أن املغرب قوى تجذره االقتصادي يف القارة 
االفريقية وعزز اسرتاتيجية جنوب / جنوب يف إطار قيم التبادل 

والتعاون املشرتك.

االفريقي  البنك  مجموعة  رئيس  إنتخابات 
للتنمية

متيزت االجتامعات السنوية لهذه السنة بتنظيم يوم الخميس 28 
مايو 2015، االنتخاب رئيس مجموعة البنك االفريقي للتنمية. 

ويف هذا الصدد، شارك السيد محمد بوسعيد يف حوار محافظي 
البنك مع املرشحني الثامنية ملنصب رئيس مجموعة البنك االفريقي 
للتنمية الذي سبق يوم االنتخابات حيث كان هذا الحوار فرصة 
ملحافظي البنك للتباحث مع املرشحني الذين تم ترشيحهم من 
طرف نيجرييا وتونس وتشاد وإثيوبيا والرأس األخرض وسرياليون 

وزميبابوي ومايل، و الذين قدموا رؤى كل منهم لهذا املنصب.

وعىل هامش االجتامعات السنوية، شارك السيد الوزير يف املنتدى 
الرئايس للذكرى الخمسينية إلنشاء البنك االفريقي للتنمية. وكان 
االحتفال بهذه الذكرى مناسبة للوقوف عىل االنجازات وكذا دور 
البنك كأول مؤسسة متويل للتنمية بأفريقيا والتي تعنى بتعبئة 
املوارد املالية لدعم التنمية االقتصادية واالجتامعية للدول األعضاء 

(54 دولة) وذلك بالرتكيز عىل النمو املستدام والشامل.

 Standard & كام التقى السيد الوزير وفدا من وكالة التصنيف
Poors حيث متحور هذا اللقاء حول عالقات املغرب مع هذه 

الوكالة فضال عن أداء االقتصاد املغريب خالل السنوات األخرية.

البنك اإلفريقي للتنمية يقدم هبة للمغرب من 
أجل تشجيع النمو الشامل واألخرض

االفريقي  البنك  مع  مايو   27 يوم  بوسعيد  محمد  السيد  وقع 
للتنمية عىل اتفاق - هبة يتعلق مبرشوع الدعم التقني لتعزيز 
النمو الشامل واألخرض يف املغرب. و يهدف هذا املرشوع، الذي 
تنفذه الوزارة املكلفة بالبيئة، إىل تعزيز النمو الشامل واألخرض 
يف املغرب لدعم التنمية املستدامة وضامن أفضل للتكيف مع 

تغري املناخ.

وكانت هذه االجتامعات السنوية للبنك االفريقي للتنمية فرصة 
ملناقشة  اإلفريقية  بالدول  نظرائه  للقاء  الوزير  للسيد  كذلك، 
القضايا ذات االهتامم املشرتك وسبل تعزيز العالقات بني املغرب 

وهذه الدول.

و للتذكري فإن هذه االجتامعات تعرف مشاركة أكرث من 4000 
مشارك من بينهم 54 وزيرا للاملية بالدول االفريقية و26 بلدا 
رأس  يف  مشاركون  وآسيا)  وأوروبا  (أمريكا  قارات  ثالث  ميثلون 
اإلقليمية  املنظامت  العديد من  البنك وكذلك ممثلني عن  مال 

واملؤسسات املالية الدولية.

املصدر:  مديرية اخلزينة و املالية اخلارجية
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املغرب يشارك يف اجتامع لجنة التنمية املشرتكة بني مجموعة 
البنك الدويل وصندوق النقد الدويل 

شكلت االجتامعات السنوية للبنك الدويل وصندوق النقد الدويل فرصة للوفد املغريب لحضور 
االجتامعات املربمجة ولعقد عدة جلسات عمل مع مسؤويل املؤسسات الهامة والبنوك الدولية.

ومحافظ  واملالية  االقتصاد  وزير  بوسعيد،  محمد  السيد  شارك 
مجموعة البنك الدويل للمغرب، يوم 18 أبريل 2015 يف اجتامع 
الدويل  للبنك  املشرتكة  الوزارية  اللجنة  وهي  التنمية،  لجنة 
وصندوق النقد الدويل، حيث أشار السيد الوزير يف مداخلة له 
أمام أعضاء  هذه اللجنة أن املساعدة اإلمنائية الرسمية ينبغي أن 
متثل، بجانب التمويل امليرس، املصدر الرئييس لتمويل التنمية يف 

البلدان ذات الدخل املنخفض.

يف هذا الصدد، حث السيد الوزير بنوك التنمية املتعددة األطراف 
عىل تعزيز الدعم التقني واملايل للبلدان يف طريق النمو ملساعدتها 
يف تنفيذ اإلصالحات الرضورية القادرة عىل تعزيز املبادرة الخاصة، 

وتحسني الوصول إىل األسواق واالستفادة من فرص التمويل.

الداخلية للدول يف متويل  املوارد  السياق، ونظرا لدور  يف نفس 
التنمية، دعا السيد بوسعيد بنوك التنمية املتعددة األطراف القرتاح 
الحلول والوسائل املالية املناسبة لتمكني البلدان يف طريق النمو 
من اعتامد سياسات مالمئة لتحسني قدرتها عىل توليد هوامش 

كبرية يف امليزانية.

لرتجمة  الدويل  البنك  بوسعيد  السيد  دعى  آخر،  سياق  يف 
الفقر واالزدهار  تركز عىل مكافحة  التي  الجديدة  اسرتاتيجيتها 

املشرتك، إىل برامج وطنية ودعم الدول األعضاء 
لتبني األهداف الجديدة  للتنمية املستدامة التي 

يستعد املجتمع الدويل تبنيها ما بعد 2015.

مع  الوزير  السيد  عقد  الثنايئ،  الصعيد  عىل  و 
الدويل  البنك  رئيس  نائب  غانم،  حافظ  السيد 
شامل  و  االوسط  الرشق  منطقة  عن  املسؤول 
التباحث يف عالقة هذه  افريقيا، لقاء من أجل 

املؤسسة مع املغرب.

بوسعيد  السيد  نوه  اللقاء،  هذا  خالل  و 
بالعالقات املمتازة بني الجانبني و املتجسدة يف 
نوعية اإلصالحات وبرامج االستثامر التي يساهم 
فيها البنك وبالنهاية الناجحة للسنتني األوليتني 
.2017-2014 االسرتاتيجية  الرشاكة  إطار  من 
ثم تناقش السيد الوزير مع نائب الرئيس حول 
السبل والوسائل لتعزيز عالقات التعاون املغريب 

مع البنك الدويل.

عىل الصعيد اإلقليمي، شارك السيد الوزير يف اجتامعات املحافظني 
األفارقة مع رئيس البنك الدويل وىف اجتامع مديرة صندوق النقد 
مسؤويل  و  املركزية  البنوك  ومحافظي  املالية  وزراء  مع  الدويل 
اإلقليمية يف منطقة الرشق األوسط و شامل  املالية  املؤسسات 

إفريقيا.

و تجدر اإلشارة إىل أن االجتامعات السنوية للبنك الدويل وصندوق 
النقد الدويل كانت فرصة للسيد الوزير للتواصل مع نظرائه من 
غينيا بيساو وإثيوبيا، و فرصة للوفد املغريب لعقد عدة جلسات 

عمل مع مسؤويل املؤسسات الهامة والبنوك الدولية.

ويشكل اجتامع  لجنة التنمية املشرتكة بني مجموعة البنك الدويل 
الربيع محافظي  تجمع سنويا يف  التي  الدويل،  النقد  وصندوق 
187 بلدا عضوا، حدثا مهام لتسليط الضوء عىل أنشطة هاتني 
التي تهم  الرئيسية  القضايا  املؤسستني و فرصة فريدة ملناقشة 
املجتمع الدويل مثل الحد من الفقر، واالنتعاش االقتصادي، وأزمة 
الغذاء واألزمة املالية، وآثار التغريات املناخية والتمويل الدويل. 
ويتم متثيل كل دولة عضو يف مجالس محافظي هاتني املؤسستني. 
البنك  مجموعة  كمحافظ  واملالية  االقتصاد  وزير  السيد  وميثل 
الدويل للمغرب و السيد وايل بنك املغرب كمحافظ صندوق النقد 

الدويل للمغرب.

لجنة التنمية املشرتكة بني مجموعة البنك الدويل وصندوق النقد الدويل 
تعرف رسميا «باللجنة الوزارية املشرتكة بني مجليس محافظي البنك الدويل وصندوق 
النقد الدويل املعنية بتحويل املوارد الحقيقية إىل البلدان النامية» و قد تم انشاؤها سنة 

1974 بهدف تشجيع بناء توافق يف اآلراء بني املحافظني حول القضايا التي تهم التنمية.

تعمل هذه اللجنة عىل تقديم املشورة إىل أعضاء مجليس محافظي البنك الدويل وصندوق 
النقد الدويل بشأن قضايا التنمية الحيوية واملوارد املالية املطلوبة لدعم التنمية االقتصادية 
يف البلدان النامية. و قد تم توسيع نطاق العمل ليضم قضايا تتعلق بالتجارة و البيئة 

العاملية، باإلضافة إىل القضايا املرتبطة عادة بالتنمية.

تجتمع لجنة التنمية مرتني يف السنة وتتألف من 25 عضوا هم يف العادة وزراء مالية أو 
وزراء للتنمية ميثلون جميع أعضاء الصندوق والبنك الدويل. و يتم اختيار الرئيس من بني 

هؤالء األعضاء، يساعده كاتب تنفيذي ينتخبه املجلس.

يعترب املغرب عضوا يف هذه اللجنة يف شخص وزير االقتصاد و املالية، حيث ميثل  املجموعة 
املكونة من أفغانستان والجزائر وغانا و املغرب وباكستان و الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 

و تونس.

املصدر: مديرية اخلزينة و املالية اخلارجية
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إعادة انتخاب السيد زهري الرشيف رئيسا للمنظمة العاملية 
للجامرك

زهري  السيد  انتخاب  إعادة  تعترب 
الرشيف، املدير العام إلدارة الجامرك 
والرضائب غري املبارشة من أجل والية 
جديدة، عىل رأس املنظمة العاملية 
والثقة  للتقدير  مثرة  للجامرك، 
عىل  املغرب  بهام  يتمتع  اللذين 
الصعيد الدويل تحت قيادة صاحب 
الجاللة امللك محمد السادس. كام 
الدويل  املجتمع  اعرتاف  يجسد 
الذي تشهده بالدنا بفضل  للتقدم 
انخرطت  التي  الكربى  اإلصالحات 
سنوات.  عدة  منذ  الحكومة  فيها 
الذي  االحرتام  أخريا  ترتجم  كام 
املغربية  الجامرك  إدارة  به  تحظى 

داخل الوسط الجمريك الدويل. 

ويتميز املغرب بكونه عضوا نشيطا 
اليشء  املنظمة  عىل مستوى هذه 
منصبي  مهام  تقلد  له  الذي خول 

بلدان  اإلقليمي إلدارات جامرك  املمثل  املنظمة و  نائب رئيس 
منطقة شامل إفريقيا والرشق األدىن واألوسط ملدة ست سنوات 

إىل غاية 2014 حيث تم انتخابه رئيسا لهذه املنظمة العاملية.

وخالل أشغال مجلس املنظمة العاملية املنعقدة بربوكسيل من 11 
إىل 13 يونيو 2015 ، ركز السيد زهري الرشيف، عىل عدة مواضيع 
كموضوع  العاملي  الصعيد  عىل  الجمركية  اإلدارات  تهم  آنية 
الطفرة الرقمية وآثارها عىل عمل الجامرك وقيادة األداء الجمريك 
التدبري  تهم  أخرى  مواضيع  إىل  إضافة  االسرتاتيجي  والتخطيط 

املنسق للحدود. 

وقد انصبت أشغال املجلس عىل مواضيع هامة ذات انعكاسات 
االقتصادي  والنمو  العاملية  والتجارة  األمن  مجاالت  عىل  كربى 

كأمن السلسلة اللوجستية لتزويد التجارة الدولية، التزام اإلدارات 

للتجارة حول  العاملية  املنظمة  التفاق  ناجح  لتفعيل  الجمركية 

تسهيل املبادالت التجارية، مكافحة الغش وتدبري املخاطر، تعزيز 

الرشاكة بني الجامرك والقطاع الخاص والربط اآليل بني اإلدارات 

الجمركية. كام طرحت أيضا للنقاش محاور أخرى كالنظام املنسق 

لتبنيد البضائع، القيمة يف الجمرك، قواعد املنشأ، اتفاقية كيوتو 

الجمركية وتحسني املداخيل  املعدلة لتسهيل وتنسيق األنظمة 

الجمركية (تحصيل اإليرادات).

وقد متيزت أشغال مجلس املنظمة العاملية للجامرك لهذه السنة 

بلغ   حيث  املنظمة  لهذه  الفلسطينية  الجامرك  انضامم  بإعالن 

عدد األعضاء 180 عضوا.  

متت اعادة انتخاب السيد زهري الرشيف، املدير العام إلدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة، باإلجامع 
وللمرة الثانية عىل رأس املنظمة العاملية للجامرك. ويعكس هذا االنتخاب املكانة والتقدير الذي 

تحظى بهام إدارة الجامرك املغربية داخل  الوسط الجمريك الدويل.  

املصدر: مديرية اجلمارك و الضرائب غير املباشرة
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منتوج «ضامن السكن» : من أجل ولوج قروض السكن

من أجل دعم الولوج لقروض السكن ومرافقة برنامج مكافحة السكن غري الالئق، متكن 

صندوق الضامن العقاري «ضامن السكن»، خالل سنة 2014، من تحقيق نتائج مرضية من 

حيث عدد القروض املضمونة والرشوط املالية املطبقة عليها.

إىل غاية سنة 2004، ارتكز نظام الدعم العمومي لولوج قروض 
السكن عىل منح رديد الفائدة عىل القروض السكنية املمنوحة 
يف هذا اإلطار. غري أن هذا النظام، وأخذا بعني االعتبار التطورات 
التي عرفها القطاع املرصيف، أصبح متجاوزا خصوصا من حيث 

التكلفة، و التسيري و نجاعة االستهداف.

هكذا، و يف إطار االسرتاتيجية الجديدة املعتمدة يف مجال دعم 
الالئق،  غري  السكن  مكافحة  برنامج  ومرافقة  للسكن  الولوج 
أنشأت الدولة خالل سنة 2004 صندوقني لضامن قروض السكن 
وهام صندوق «فوكاريم»، الذي يضمن قروض السكن لفائدة 
القار، وصندوق «فوكالوج»  األرس ذات الدخل املحدود و غري 

العام املخصص ملوظفي القطاع العام.

«ضامن السكن» : آلية يف تحسن مستمر

شهد منتوج فوكاريم منذ تأسيسه سلسلة من اإلصالحات تهدف 
املقرتحات  من  الخصوص  وجه  عىل  انطالقا  أدائه  تحسني  إىل 
املقدمة من طرف لجنة متابعة الصندوق واملكونة من جميع 

األطراف املعنية.

ويف هذا اإلطار، وبهدف تعزيز املوارد املخصصة ملنتوج فوكاريم 
صندوق  إنشاء   2009 سنة  خالل  تم  الضامن،  عىل  وقدرته 
موارد  إدماج  خالل  من  السكن»  «ضامن  العقاري  الضامن 

املنتوجني «فوكاريم» و «فوكالوج» العام.

إصالحات  السكن»  «ضامن  صندوق  شهد  ذلك،  إىل  باإلضافة 
جديد  ضامن  منتوج  إنشاء  حول  بالخصوص  متحورت  أخرى 
صفيح،  بدون  مدن  برنامج  من  املستفيدة  لألرس  مخصص 
وتبسيط رشوط استعامل ضامنة الصندوق، و كذا إنشاء نظام 

جديد ملراقبة و تدقيق التزامات الضامن.

من  جديد  جيل  يف  الصندوق  دخول   2014 سنة  شهدت  كام 
«املحفظة  مفهوم  تعريف  حول  أساسا  تتمحور  اإلصالحات 
إدخال  و  الصندوق  مخاطر  بيان  تحسني  بهدف  املستهدفة» 

إمكانية ضامن محفظة قروض وتحويل الضامنة إىل طرف ثالث، 
املحفظة  إدارة  يف  املرونة  من  مزيد  إدخال  أجل  من  ذلك  و 

املضمونة وتسهيل إعادة متويل البنوك لقروضها املضمونة. 

األرس  وجه  يف  فوكاريم  ضامنة  فتح  تم  ذلك،  عىل  وعالوة 
املستفيدة من برنامج الدور اآليلة للسقوط.

مؤرشات مرضية لنشاط الصندوق

تحقيق  السكن»  «ضامن  صندوق  واصل   ،2014 سنة  خالل 
أداء مريض من حيث عدد القروض املضمونة والرشوط املالية 

املطبقة عليها.

هكذا، و مع نهاية عام 2014، تم منح أكرث من 137 ألف قرض 
مليار   24 حوايل  بلغ  إجاميل  مايل  بحجم  الصندوق،  إطار  يف 

درهم.

اإلجاميل  العدد  بلغ  فقد  «فوكاريم»،  ضامنة  يخص  وفيام 
 ،2014 سنة  نهاية  غاية  إىل  الضامنة  هذه  من  للمستفيدين 
حوايل 117 ألف مستفيد  مقابل  100 ألف متم سنة 2013، أي 
بزيادة قدرها 17%. وعلام أن متوسط عدد أفراد االرس املغربية 
يقدر ب 4.4 فرد، فقد بلغ عدد املستفيدين من منتوج فوكاريم 

ما يفوق 500 ألف فرد.

أما فيام يخص سنة 2014، فقد بلغ إجاميل القروض املمنوحة 
 1400 حوايل  إىل  يصل  شهري  (معدل  قرضا  ألف   17 حوايل 

قرض)، بزيادة قدرها 23% مقارنة مع سنة 2013.

و قد بلغ الحجم اإلجاميل للقروض املمنوحة من البنوك يف اطار 
ضامنة فوكاريم حتى نهاية سنة 2014 حوايل 18 مليار درهم 
بزيادة قدرها %28.  مليار درهم متم سنة 2013،  مقابل 15 
ومن جهته، بلغ حجم القروض املمنوحة خالل سنة 2014 ما 
سنة   مع  مقارنة   %22 قدرها  بزيادة  درهم،  مليار   2,7 يقرب 

.2013
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أما بالنسبة لألبناك، فقد حصلت ثالثة أبناك (القرض العقاري 
للتجارة  املغريب  والبنك  الشعبي،  املركزي  والبنك  والسياحي، 
الخارجية) خالل سنة 2014 عىل حصة 95% من انتاج ضامن 
عن  النوع  حسب  املستفيدين  توزيع  كشف  وقد  فوكاريم. 
تعزيز حصة النساء مقارنة بالرجال، إذ بلغت سنة 2014 حوايل 

55% من مجموع القروض مقابل 53% سنة 2013.

أما فيام يتعلق بضامنة فوكالوج، فقد متيزت سنة 2014 باستمرار 
تطور هذا املنتوج، حيث بلغ العدد اإلجاميل لقروض فوكالوج 
املمنوحة خالل 2014 حوايل 5800 قرض، مبتوسط شهري يصل 

إىل 480 قرض.

األبناك يف  للقروض املمنوحة من طرف  الحجم اإلجاميل  وبلغ 
إطار منتوج ضامنة فوكالوج حتى نهاية سنة 2014 حوايل 6,2 

مليار درهم مقابل 4,7 مليار درهم نهاية عام 2013.

فإن  األبناك،  حسب  فوكالوج  ضامن  بتوزيع  يتعلق  فيام  أما 
بالنسبة  املسجل  الرتكيز  مع  باملقارنة  أقل  تركيزها  مستوى 
أبناك (القرض العقاري  لضامنة فوكاريم. حيث حققت أربعة 
للتجارة  املغريب  والبنك  الشعبي،  املركزي  والبنك  والسياحي، 
ضامن  من   %82 حوايل  مجتمعة  اميوبيليي)  ووفا  الخارجية 

فوكالوج  برسم سنة 2014.

حسب  املستفيدين  توزيع  كشف  فوكاريم،  لضامنة  وخالفا 

النوع عن حصة كبرية للرجال مقارنة بالنساء حيث ال متثل هذه 

األخرية سوى 38% من انتاج فوكالوج لسنة 2014.

عىل الرغم من التقدم الكبري الذي تم تحقيقه يف مجال تعزيز 

الولوج للسكن ببالدنا، فإنه من املرتقب أن يواصل املغرب، خالل  

السنوات املقبلة، مواجهة طلب متزايد عىل السكن بشكل عام 

متويل  سيتم  أنه  علام  بشكل خاص.  االجتامعي  السكن  وعىل 

من  املضمونة  القروض  عن طريق  الطلب  هذا  من  كبري  جزء 

طرف صندوق «ضامن السكن».

ويف هذا الصدد، ومن أجل دعم ومواكبة الديناميكية املسجلة 

يف إطار صندوق الضامن وتأمني قدرة هذه اآللية عىل االستمرار 

واملالية  الخزينة  مديرية  قامت  بها،  املنوط  الدور  أداء  يف 

الدويل،  البنك  من  تقني  وبدعم   ،2014 سنة  أواخر  الخارجية 

بإنجاز دراسة تهدف بالخصوص إىل تحسني إدارة املخاطر التي 

إدارته  وتحسني  املالية،  مؤرشاته  وتدعيم  الصندوق،  يتحملها 

وتسيريه، وذلك استنادا إىل أفضل املامرسات الدولية يف مجال 

التأمني العقاري.

املصدر: مديرية اخلزينة و املالية اخلارجية
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وفد من الجامرك املوريتانية باملغرب

بني  القائم  املثمر  التعاون  وتدعيم  مواصلة  إطار  يف 
والجمهورية  املغربية  باململكة  الجمركيتني  اإلدارتني 
اإلسالمية املوريتانية والذي يندرج يف سياق التعاون 
جنوب-جنوب ورغبة يف السري قدما بهذا التعاون يف 
ظل االنفتاح التجاري واالقتصادي والجمريك اإلقليمي 
البلدين،  لجامرك  العامان  املديران  عقد  والعاملي، 
ولد  حامدي  ولد  الداه  واللواء  الرشيف  زهري  السيد 
املامي، اجتامعا مبدينة الرباط يومي 20 و 21 مايو 

 .2015

العامان  املديران  السيدان  أكد  األشغال،  بداية  يف 
مدعوتان  بالبلدين،  الجمركيتني  اإلدارتني  كون  عىل 
التعاون املثمر والبناء  أكرث من ذي قبل إىل تكثيف 
بينهام يف جميع مجاالت العمل الجمريك من أجل رفع 
املطروحة  واألمنية  والتجارية  االقتصادية  التحديات 

عىل املستويني اإلقليمي والعاملي ومسايرة املستجدات العاملية. 

وقد متحورت مباحثات الجانبني حول:

• التنسيق والتعاون من أجل مكافحة الغش والتهريب و تبادل 
املعلومات.

يف هذا الخصوص، تم التأكيد عىل التواصل املستمر واملبارش بني 
مسؤويل املصالح الجهوية املختصة باإلدارتني، لتبادل املعلومات 

واالستخبارات يف مجال محاربة الغش التجاري والتهريب.

كام تم االتفاق عىل عقد اجتامعات دورية بني املسؤولني املختصني 
باإلدارتني، للتباحث حول مختلف املامرسات غري املرشوعة ووضع 
بينهام يف سبيل  التعاون  خطة عمل متجددة متكن من تعزيز 

مكافحتها. 

• متابعة تنفيذ االتفاقية التجارية والتعريفية املوقعة بني البلدين 
إىل  العمل  عىل  حرصهام  اإلطار  هذا  يف  الطرفان  أكد  حيث 
البلدين من أجل املساهمة يف  السلطات املختصة يف  جانب 

تنمية التبادل التجاري بينهام.

• تبادل الخربات والتجارب يف مختلف املجاالت الجمركية حيث 
لتعزيز  الدائم  استعدادهام  عن  الشأن  هذا  الجانبان يف  عرب 
التعاون املثمر بينهام وكذا حرصهام عىل متابعة تنفيذ األنشطة 

التي يتم االتفاق بشأنها يف هذا الخصوص.

وقد تم االتفاق يف هذا السياق، عىل إيفاد خرباء من الجامرك 
املغربية إىل موريتانيا إلطالع نظرائهم عىل التجربة املغربية يف 
األنظمة  وتدبري  االنتقائية  واملراقبة  الجمريك  التقييم  مجاالت 

االقتصادية يف الجمرك.

• تنسيق املواقف عىل املستويني اإلقليمي والدويل.

الدائم  استعدادهام  عن  الجانبان  عرب  النقطة،  هذه  بخصوص 
ملتابعة املشاورات والتواصل فيام بينهام من أجل تنسيق مواقفهام 
فيام يتعلق باملواضيع التي تتم مناقشتها عىل مستوى املحافل 

اإلقليمية والدولية.

ويف هذا اإلطار، نوه السيد املدير العام للجامرك املوريتانية برئاسة 
املغرب ملجلس املنظمة العاملية للجامرك يف شخص السيد املدير 
العام إلدارة الجامرك املغربية والتي تعد مفخرة للمغرب ولكل 

الدول العربية.

قام وفد من الجامرك املوريتانية بزيارة لنظريتها املغربية يومي 20 و 21 مايو 2015. أسفر هذا 
اللقاء عىل توصيات وقرارات من شأنها تدعيم وتوطيد عالقات التعاون بني اإلدارتني الجمركيتني 

وكذا املساهمة يف تعزيز العالقات املتميزة التي تربط البلدين. 

املصدر: مديرية اجلمارك و الضرائب غير املباشرة
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مكافحة التهريب عىل الطرق السيارة

التي  التهريب  لظاهرة  واملراقبة  الرصد  مهامت  عرب 
تقوم بها إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة، لوحظ 
أن شبكة الطرق السيارة ُتْسَتْخَدُم بشكل مكثف من 
قبل املهربني لتفادي املراقبة الجمركية عىل الطرقات 
ولالستفادة من غياب املصالح الجمركية عىل محاور 

الطرق السيارة.

وقد تم مؤخرا ضبط عدة عمليات للتهريب، من قبل 
مصالح الجامرك والدرك املليك، حيث يسلك املهربون 
الطرق السيارة محملني ببعض السلع املهربة التي قد 
تشكل خطرا عىل السالمة الطرقية كاملحروقات عىل 

سبيل املثال، التي تنقل يف رشوط غري مالمئة.

أنواعها لنقل بضائع  النقل بجميع  وُتْسَتْعَمُل وسائل 
التهريب عرب الطريق السيار، حيث ال يتواىن املهربون 

الطرقي،  النقل  وشاحنات  املسافرين،  حافالت  استعامل  من 
والسيارات  املزدوج،  النقل  وسيارات  املتوسطة،  والشاحنات 

النفعية إىل غري ذلك.

ويف إطار الصالحيات املخولة إلدارة الجامرك والرضائب املبارشة، 
الحدود  عىل  باملراقبة  القيام  لهم  يحق  الجامرك  أعوان  فإن 
بالخطوط األمامية وكذا وراء الحدود يف جميع الرتاب الوطني، 
وقد جاء قانون املالية لسنة 2015 ليكرس هذه الصالحيات عرب 
تعديل مدونة الجامرك والرضائب غري املبارشة وخاصة الفصول 
24 و25 و32 حيث تم التنصيص عىل أن املجال الطرقي الرسيع 
الجمركية  للفرق  ميكن  عليه  وبناء  الجمريك  الرتاب  من  جزء 

التدخل واملراقبة به.

والجدير بالذكر أن مكافحة التهريب وحامية اإلقتصاد الوطني 
الجامرك  مصالح  عىل  تفرض  املواطنني  وأمن  صحة  وسالمة 
التدخل ملامرسة مهامها داخل الطرق السيارة من اجل التصدي 

وردع جميع تيارات الغش كيف ما كان نوعها.

تتم  السيارة  بالطرق  والضبط  التدخل  عمليات  فإن  ولإلشارة 
املخاطر،  وتحليل  استخبارية  معلومات  عىل  بناًء  مبارشتها 
مستهدفة أساساً زعزعة تيارات الغش املنظم، مع مراعاًة اتخاذ 
الطرق  مستعميل  وسالمة  تأمني  شأنها  من  التي  اإلجراءات 
السيارة، طبقاً للقوانني والتنظيامت املعمول بها يف هذا الشأن 
الوحدات  تدخل  ويقترص  والدويل.  الوطني  املستويني  عىل 
الجمركية بالطريق السيار بصفة حرصية  عىل محطات األداء 

ونقط الدخول والخروج لهذا املجال الطرقي.

أنجزت الوحدات الجمركية املتنقلة، منذ انطالق عملية التدخل بالطريق السيار منتصف شهر 
أبريل املايض، و لغاية 20 من شهر مايو، 26 عملية حجز لسلع التهريب بقيمة إجاملية تقدر 
بـ 5.068.632 درهم وتشمل املحجوزات مواد غذائية وقطاين وألبسة وأغطية وأحذية رياضية 

وأجزاء وقطع غيار ومحركات وكذا املحروقات.

املصدر: مديرية اجلمارك و الضرائب غير املباشرة
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إصالح نظام الضامنات املنقولة : دفعة جديدة من أجل تحسني 
مناخ األعامل يف املغرب

يندرج مرشوع إصالح نظام الضامنات املنقولة يف إطار الجهود الرامية إىل تحسني مناخ 
األعامل باملغرب. ويهدف املرشوع إىل وضع إطار قانوين ومؤسسايت يسمح باستعامل أمثل 

للضامنات املنقولة.
يلعب مستوى ولوج الرشكات إىل التمويل، خصوصا الصغرى منها 
العمود  يشكل  حيث  االقتصاد  منو  يف  أساسيا  دورا  واملتوسطة، 
الفقري ألي تنمية اقتصادية. وبالنظر للصعوبات التي تعاين منها 
الرشكات يف الولوج إىل التمويل، فقد بات من الرضوري العمل 
عىل تحسني الرشوط الخاصة بهذه العملية عرب تحسني مستوى 

الثقة التي تحكم العالقة بني املقرض واملقرتض عىل الخصوص.

وعليه، فإن مرشوع إصالح نظام الضامنات املنقولة الذي تقوده 
واملالية  االقتصاد  بوزارة  الخارجية  واملالية  الخزينة  مديرية 
واملسجل كمرشوع أولوي يف إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية 
ملناخ األعامل (CNEA) لسنة 2015 يهدف إىل وضع إطار قانوين 
ومؤسسايت يسمح باستعامل أمثل للضامنات املنقولة عن طريق 
األخرية مام سيمكن من  تحقيق هذه  و  إنشاء  تحسني رشوط 
تأمني ديون الدائنني عند االستحقاق وسيعطي حامية أكرب للدائن 

ضد مخاطر عدم الدفع من قبل املدين.

يضع قانون الضامنات املنقولة القواعد التي تنظم استعامل األصول 
املمنوحة من قبل املدين إىل الدائن لتأمني التمويل املتعاقد عليه. 
وتتميز النصوص املتعلقة بهذا القانون يف املغرب بتباينها وقدمها 
خصوصا القسمني الحادي عرش والثاين عرش من ظهري االلتزامات 

والعقود، الذي يضع لبنات هذا القانون يف اململكة.

إىل  يشري  قد  املذكور  القانون  تبني  يف  بالدنا  فاستمرار  وهكذا، 
استجابته إىل متطلبات مختلف الرشكاء املعنيني، بيد أن املامرسة 
الحالية تربز العديد من الصعوبات التي تؤثر عىل متويل املقاوالت، 
وخاصة فيام يتعلق مبستوى الضامنات املطلوبة من طرف الدائنني 

والتي عادة ما تكون غري متناسبة مع حجم التمويل املقدم.

القانوين  اإلطار  يف  النظر  إعادة  الرضوري  من  كان  فقد  وعليه، 
واملؤسسايت الذي يحكم الضامنات املنقولة ببالدنا من أجل رفعه 
النتظارات  تلبية  وذلك  الدولية  املامرسات  أحسن  مستوى  إىل 

ومتطلبات إقتصاد وطني يف طور التجديد.

املنقولة  الضامنات  نظام  بإصالح  الخاص  القانون  ويأيت مرشوع 
لوضع إطار قانوين جديد، واضح ودقيق يسمح باستعامل أمثل 

عىل  للحصول  كضامن  مادية)  والغري  (املادية  املنقولة  لألصول 
التمويل. وسيكون لهذا النظام القانوين الجديد تأثري حتمي عىل 
املامرسات الحالية حيث سيدخل مجموعة من املستجدات من 

بينها : 

تبني مصطلحات واضحة لتجنب أي لبس أو غموض 

يتضمن القانون الحايل للضامنات املنقولة مصطلحات قد تأخذ 
بالنسبة  الحال  معاين مختلفة حسب مكان استعاملها كام هو 
ملصطلحي «الرهن الحيازي» و «الرهن» اللذان يستعمالن يف غري 
معانيهام يف الفصلني 304 و 1231 من قانون االلتزامات والعقود. 
باإلضافة إىل ذلك، يتم استعامل، يف العديد من الحاالت، مصطلح 

«االمتياز» و «حق األولوية» لإلشارة إىل نفس املعنى. 

هكذا، ومن أجل تفادي أي لبس اصطالحي، فقد اعتمد مرشوع 
القانون عىل مصطلحات واضحة حيث قام بالتمييز بني «الرهن 
الحيازي» و «الرهن» استنادا إىل عامل الحيازة. إذ ينص املرشوع 
املذكور عىل أن «الرهن الحيازي» يستوجب تخيل الراهن عن 
حيازة املال املنقول يف حني ال يتطلب «الرهن» التخيل عن املال 
املرهون. هذا التمييز االصطالحي سيساعد عىل تفادي استعامل 

هذين املصطلحني لوصف نفس اليشء. 

من جهة أخرى، تم تعويض مصطلح «االمتياز» ب «حق أولوية» 
غري  تعاقدية  ضامنة  لتحديد  األول  املصطلح  استخدم  كلام 
ممنوحة بالقانون. عالوة عىل ذلك، يستحدث مرشوع القانون 
مصطلح «الراهن املهني» لإلشارة إىل الشخص املادي أو املعنوي 
الذي يقدم كضامنة ماال مرتبطا بنشاطه املهني. الهدف من ذلك، 
متييزه عن الراهن غري املهني الذي ال تطبق عليه بعض أحكام 

هذا القانون وذلك من أجل حامية هذه الفئة من الراهنني.

نطاق  وتوسيع  املنقولة  الضامنات  إنشاء  تسهيل 
تحقيقها

يؤسس مرشوع القانون لنظام عام يشمل رشوط إنشاء الضامنات 
ورسيانها مع تحديد قواعد خاصة للضامنات املنقولة دون الحيازة 
والتي تسمح للمدينني بإعطاء ضامنات عىل جميع أموالهم، مبا 
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فيها األموال املستعملة يف نشاطهم املهني وتلك التي تكون فيها 
الحيازة املادية مستحيلة (كاألموال الغري مادية).

ويركز هذا اإلطار الجديد عىل العالقات بني الدائن واملدين عن 
طريق تحديد حقوق والتزامات األطراف املتعاقدة وكذا أسباب 
انتهاء الضامنة كام يرسخ إمكانية رهن األشياء املستقبلية وإمكانية 
إنشاء ضامنات منقولة لضامن الديون الغري محددة املبلغ أو تلك 
املبلغ  تحديد  إمكانية  الزمن، رشيطة  مع  تتغري  أن  التي ميكن 

األقىص لهذه الديون.

ويحسن هذا اإلصالح القواعد املطبقة عىل رهن األصول املتداولة 
تطبيق  مجال  ويوسع  الحيازي-النقدي  الرهن  نظام  يسن  كام 
حوالة الديون املهنية عىل سبيل الضامن. من جهة أخرى، يدخل 
الديون والحسابات املرصفية  هذا اإلصالح أحكام خاصة برهن 
وحسابات السندات والسندات غري املسجلة يف الحساب وحصص 

الرشكات.

بالنسبة لتحقيق الضامنات املنقولة، يقدم مرشوع القانون آليات 
جديدة من شأنها أن تساعد عىل التخفيف من العبء الذي تعاين 
منه املحاكم والتغلب عىل الصعوبات الكامنة يف مسطرة البيع 
الوحيدة املستعملة  العلني والتي تعد حاليا املسطرة  املزاد  يف 
مكلفة وقد  املسطرة  وتبقى هذه  املنقولة.  الضامنات  لتحقيق 
أن  عىل  عالوة  واملدين  الدائن  من  كل  مصالح  عىل  سلبا  تؤثر 
تحقيق الضامنة عن طريق هذه املسطرة قد يأخذ وقتا طويال 

يصل إىل عدة سنوات. 

ويتجىل االبتكار الذي أىت به مرشوع القانون يف إدخال ثالث طرق 
الذي يسمح  القضايئ  الضامنة مبا فيها اإلسناد  لتحقيق  جديدة 
املرهون  اليشء  ببقاء  يقيض  قضايئ  أمر  عىل  بالحصول  للدائن 

حيازيا (gage) أو املرهون (nantissement) قصد األداء. 

لتحقيق  تعاقديتني  طريقتني  املذكور  القانون  مرشوع  ويقدم 
عىل  تنص  األوىل  القضاء.  إىل  اللجوء  دون  املنقولة  الضامنات 
إمكانية متلك الراهن للامل املرهون حيازيا أو املرهون والثانية 
وتجدر  املرهون.  أو  حيازيا  املرهون  املال  ببيع  للراهن  تسمح 
الضامنات  لتحقيق  املقرتحة  التعاقدية  الطرق  أن  إىل  اإلشارة 
تخص فقط الراهن املهني، و ذلك قصد حامية فئة الراهنني غري 

املهنيني.

ووكيل  للرهون  الوطني  السجل  جديدة:  مفاهيم  إدخال 
الضامنات

تتميز رشوط تسجيل الرهون يف الترشيع الحايل بتباينها، حيث 
يتم تسجيل الرهون املذكورة يف العديد من السجالت، من أهمها 

السجالت التجارية لدى املحاكم، مام يصعب من إمكانية الحصول 

الرسيع عىل املعلومات املرتبطة بالضامنات وجمعها.

 ويف هذا الصدد، ٌيحدث مرشوع القانون نظاما موحدا ومبسطا 

يهدف  للرهون  وطني  سجل  إنشاء  خالل  من  الرهون  لتقييد 

إىل إخبار األغيار بتواجد الضامنة وحل نزاعات تراتبية الدائنني 

والعمل عىل إلزام رسيان الرهن لدى الغري. وسيتم تصميم هذا 

الرهون  فيه إخطارات  إلكرتونيا حيث ستسجل  ليكون  السجل 

بطريقة يسهل للعموم االطالع عليها. هذا النظام سيسمح بتسهيل 

املعامالت االئتامنية إذ سيمّكن الدائنني من االطالع إلكرتونيا عىل 

وضعية األصول املرهونة وتقييد حق أولويتهم يف السجل املذكور 

لحجز رتبتهم يف حالة تحقيق الضامنة.

من بني املستجدات التي أىت بها مرشوع القانون، ميكن اإلشارة إىل 

نظام متثيلية الدائنني (وكيل الضامنات) الذي يستند عىل مبادئ 

االلتزامات والعقود. ويهدف هذا  الوكالة املعمول بها يف ظهري 

الوكالة  نظام  يعرفها  التي  النواقص  تكميل  إىل  التمثييل  النظام 

الحايل وتوفري حامية أكرب للدائنني املوِكلني سواء أمام باقي الدائنني 

أو أمام وكيل الضامنات.

ويقوم مرشوع القانون بتأطري نطاق مهام وكيل الضامنات الذي 

يقوم بتمثيل الدائنني أمام األغيار والتقايض للدفاع عن الدائنني 

بديونهم  الترصيح  ذلك  يف  مبا  ومصالحهم،  حقوقهم  وإثبات 

لدى السانديك يف حالة فتح مسطرة معالجة صعوبات املقاولة 

املمنوحة  الضامنات  وتحقيق  تدبري  تقييد،  إنشاء،  إىل  باإلضافة 

للتمويالت  أكرب  فعالية  بإعطاء  سيسمح  النظام  هذا  للدائنني. 

املشرتكة للمشاريع الكربى من حيث متكني الدائنني املانحني من 

تحديد أمثل لتمثيليتهم.

اإلصالح  هذا  من  األسايس  الهدف  أن  إىل  اإلشارة  تجدر  ختاما، 

القانوين واملؤسسايت لبالدنا بإطار يسمح  يكمن يف إغناء اإلطار 

باستخدام األصول املنقولة (املادية والغري مادية) كضامن للحصول 

الصغرية  للمقاوالت  بالنسبة  والسيام  املرصفية  التمويالت  عىل 

ترسانتها  تحديث  يف  اململكة  إرادة  عن  يعرب  كام  واملتوسطة. 

الترشيعية والتنظيمية حتى تضاهي أفضل املامرسات العاملية مام 

سيكون له األثر الجيد عىل حجم القروض املمنوحة وكذا تحسني 

ترتيب املغرب يف التقارير الدولية املعنية مبناخ األعامل.

املصدر: مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية
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بداية العمل بالتعريف املوحد للمقاولة
يعد العمل بنظام «التعريف املوحد للمقاولة» من التدابري املهمة التي اتخذتها الحكومة 
لفائدة املقاولة، اذ يساهم هذا النظام يف  تبسيط املساطر اإلدارية املطبقة عىل املقاوالت 

كام ميكن من تحسني الخدمات اإلدارية املقدمة لها. 
وترية  من  للترسيع  مرتكزا  للمقاولة  املوحد  التعريف  يشكل 
تبسيط مختلف املساطر اإلدارية املطبقة عىل املقاولة. ويدخل 
اآلليات  ووضع  األعامل  مناخ  تحسني  إطار  يف  النظام  هذا 
اشتغال  ظروف  تسهيل  ورش  إطار  يف  الرضورية  والوسائل 
املقاولة، من خالل تحسني الخدمات اإلدارية املقدمة لها وتيسري 

تبادل املعلومات املتعلقة بها بني اإلدارات املعنية.

مبوجب  للمقاولة»  املوحد  «التعريف  نظام  إنشاء  تم  ولقد 
املرسوم رقم 2.11.63 الصادر يف 16 من جامدى اآلخرة 1432 
املوحد  التعريف  نظام  بإحداث  املتعلق   (2011 ماي   20)
للمقاولة. و قد تم اإلعالن عن االنطالقة الرسمية للعمل بنظام 
طرف  من   2014 أكتوبر   30 يوم  للمقاولة  املوحد  التعريف 
املتعلقة  املعلوماتية  وأنظمتها  استامراتها  اإلدارات يف  مختلف 

بتعريف وإحصاء ومعالجة املعطيات التي لها صلة باملقاولة.

و ترشف عىل تدبري نظام التعريف املوحد للمقاولة لجنة يتوىل 
وزارة  من  أعضاؤها  ويتكون  الحكومة  رئيس  السيد  رئاستها 
العدل و الحريات و وزارة الداخلية و وزارة االقتصاد واملالية 
ووزارة التشغيل و الشؤون االجتامعية ووزارة الصناعة والتجارة 
بالشؤون  املكلفة  والوزارة  الرقمي  واالقتصاد  واالستثامرات 
وميثل  للتخطيط.  السامية  واملندوبية  والعامة  االقتصادية 
القطاعني  بني  الرشاكة  و  األعامل  «مناخ  لجنة  الخاص  القطاع 

العام والخاص» التابعة لالتحاد العام ملقاوالت املغرب.

يتم إصدار رقم التعريف املوحد للمقاولة يف أوىل مراحل إنشاء 
املقاولة. وتقوم اإلدارة التي تنظر يف أول إجراء إلنشاء املقاولة 
آلية.  بصورة  للمقاولة  املوحد  التعريف  رقم  طلب  مبعالجة 
مقاولة  لكل  بالنسبة  للمقاولة  املوحد  التعريف  إصدار  ويتم 
قامئة وذلك مبناسبة كل إجراء إداري تقوم به هذه األخرية لدى 
يف  املتدخلة  اإلدارات  تقوم  ذلك.  لها  املخول  اإلدارات  إحدى 
بها يف  الخاصة  التعريف  أرقام  بإضافة  املقاوالت  إنشاء  عملية 
قاعدة معطيات نظام التعريف املوحد للمقاولة عند تسجيل 

كل مقاولة أو مؤسسة جديدة لديها. 

املوحد  التعريف  رقم  إلصدار  املطلوبة  املعلومات  وتتكون 
التجارية،  التسمية  من  املعنويني  لألشخاص  بالنسبة  للمقاولة 

واملقر االجتامعي، ونشاط املقاولة و الشكل القانوين. أما  فيام 
املطلوبة  املعلومات  فتتكون  املعنويني،  األشخاص  يخص فروع 
املوحد  التعريف  للمقاولة من   املوحد  التعريف  رقم  إلصدار 
االجتامعي  مقرها  يوجد  التي  للرشكات  بالنسبة  األم  للمقاولة 
باملغرب، أو رقم التسجيل أو أي رقم آخر يحل محله بالنسبة 
الوطني،  الرتاب  التي يوجد مقرها االجتامعي خارج  للرشكات 

فضال عن عنوان الفرع  و نشاطه. 

و فيام يخص األشخاص الطبيعيني، تتكون املعلومات املطلوبة 
إلصدار رقم التعريف املوحد للمقاولة من اإلسم العائيل، واإلسم 
امليالد، والعنوان، والنشاط، والشعار  الشخيص، وتاريخ ومكان 
التجاري عند االقتضاء ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز 

سفر أو شهادة اإلقامة عند االقتضاء. 

املعلومات  ببعض  باإلدالء  تطالب  أن  للمقاوالت  ميكن  كام 
(التعريف  باإلدارات  الخاص  التعريف  بينها  من  اإلضافية، 
الصندوق  يف  االنخراط  ورقم  التجاري،  والسجل  الرضيبي 
الوطني للضامن االجتامعي...) ، ورمز النشاط املهني و الدليل 

الجغرايف.

وقد تم إيواء قاعدة املعطيات املركزية لنظام التعريف املوحد 
للمقاولة من قبل املديرية العامة للرضائب وذلك يف إطار تويل 
انطالقته  منذ  النظام  هذا  خص  حيث  للنظام  التقنية  اإلدارة 
من  ابتداء  الجديدة  للمقاوالت  متديده  وتم  القامئة  املقاوالت 

2 مارس 2015. 

ومينح التعريف املوحد للمقاوالت الجديدة من طرف املكتب 
املغريب للملكية الصناعية والتجارية عند طلب الشهادة السلبية 
و يصبح اإلدالء به رضوريا يف جميع اإلجراءات الخاصة بإنشاء 
املقاولة. أما بالنسبة لألشخاص الذاتيني، فتقوم املديرية العامة 
طلب  ايداع  عند  للمقاوالت  املوحد  التعريف  مبنح  للرضائب 
شهادة التسجيل يف الرسم املهني. و بالنسبة للمقاوالت القامئة، 
تقوم هذه األخرية بطلب منح التعريف املوحد للمقاوالت عرب 

.http://www.ice.gov.ma/ICE  البوابة االلكرتونية

املصدر:  املديرية العامة للضرائب 



31مجلة املالية لوزارة االقتصاد واملالية / العدد 28 - غشت 2015

تطور الوضعية االقتصادية واملالية للمغرب خالل الخمسة أشهر 
األوىل من سنة 2015

يف ظل ظرفية مالمئة متيزت بتحقيق مستوى قيايس جديد عىل مستوى محصول الحبوب، 
و بالتحسن التدريجي ألداء االقتصاد األورويب باإلضافة إىل استقرار أسعار املواد األولية يف 

مستويات منخفضة، عرف االقتصاد املغريب انتعاشا ملحوظا خالل بداية سنة 2015. 

ملؤرشات  األخرية  التطورات  ضوء  وعىل  العاملي  الصعيد  عىل 
الظرفية االقتصادية املتوفرة حتى متم شهر يونيو لسنة 2015، 
متكن االقتصاد العاملي من مواصلة تعافيه بشكل تدريجي خاصة 
مبنطقة األورو. ففي الواليات املتحدة األمريكية، وبعد الظروف 
املناخية الصعبة التي ترتب عنها تراجع معدل النمو خالل الفصل 
االقتصادي  النشاط  يستعيد  أن  املنتظر  من  السنة،  من  األول 
الفصل  خالل  االستباقية  املؤرشات  تحسن  يعكسه  كام  عافيته 
الثاين. باملقابل، واصلت اقتصاديات الدول النامية تراجعها ال سيام 

الصني والربازيل.

يف هذا السياق، قام صندوق النقد الدويل يف إطار تحييناته األخرية 
برسم شهر يوليوز آلفاق االقتصاد العاملي بخفض توقعاته للنمو 
العاملي ب 0.2 نقطة مقارنة مع إصدار شهر أبريل ليناهز %3.3 
خالل سنة 2015 مقابل 3.4% سنة 2014. ويعزى هذا الخفض 
أساسا إىل تراجع النشاط االقتصادي يف الواليات املتحدة األمريكية 
خالل الفصل األول لسنة 2015. وبالرغم من ذلك، فمن املنتظر 
أن تعرف الدول املتقدمة األخرى تعافيا تدريجيا (2.1% مقابل 
1.8% خالل سنة 2014)، مستفيدة من انخفاض أسعار البرتول 
وكذا مالمئة ظروف التمويل باإلضافة إىل التحسن امللحوظ لسوق 
األداء  انخفاض  يستمر  أن  املرتقب  من  ذلك،  عكس  الشغل. 
االقتصادي للدول النامية (4.2% مقابل 4.6% خالل سنة 2014) 
نتيجة لتشديد رشوط التمويل الخارجي وكذا إعادة هيكلة اقتصاد 

الصني عالوة عىل الصعوبات املرتبطة بالعوامل الجيوسياسية.

وبالرغم من الظرفية الدولية غري املستقرة واملتسمة بالخصوص 
بتزايد حدة التوترات الجيوسياسية يف الرشق األوسط وأوكرانيا، 
حافظت أسعار البرتول عىل مستوياتها املنخفضة مقارنة مع متم 
املتوسط يف حني  يف  للربميل  دوالر   62.5 سنة 2014 يف حدود 
تراجعت أسعار غاز البوتان ب 36.3% خالل الستة أشهر األوىل 

لتصل إىل 344 دوالر للطن يف املتوسط.

التي  الوطنية  الحسابات  نتائج  أظهرت  الوطني،  الصعيد  عىل 
أصدرتها املندوبية السامية للتخطيط حسب سنة األساس الجديدة 

2007 تسارعا لوترية النمو االقتصادي برسم الفصل األول من سنة 
2015 ليبلغ 4.1% مقابل 2.8% خالل نفس الفصل من السنة 
للقطاع  الجيد  األداء  إىل  باألساس  التطور  ويرجع هذا  الفارطة. 
الفالحي يف حني استمر األداء املتواضع للقطاعات األخرى منذ 

سنة 2013. 

تغيري سنة األساس للحسابات الوطنية من 1998 إىل 
2007

عىل غرار باقي دول العامل و متاشيا مع املعايري الدولية، يقوم املغرب 
بصفة منتظمة بتغيري سنة األساس لحساباته الوطنية العتبارها من 
أهم مكونات النظام الوطني للمعلومات اإلحصائية. هكذا، قامت 
للمحاسبة  املرجعية  السنة  بتغيري  للتخطيط  السامية  املندوبية 
الوطنية من سنة 1998 إىل سنة 2007. ويعترب هذا التغيري تتويجا 
الوطنية  الحسابات  حساب  منهجية  يف  التعديالت  من  لسلسلة 
خالل السنوات األخرية، من أهمها تلك املتعلقة باملرور من النظام 
املحاسبايت الوطني لسنة 1968 إىل النظام املحاسبايت الوطني لسنة 

1993، كام يرمي إىل تحقيق هدفني رئيسيني :

الوطني  اإلنتاج  بنية  تعرفه  الذي  التطور  االعتبار  بعني  األخذ   •
وإسهام القطاعات يف خلق القيمة املضافة؛

• الحرص عىل استمرار متايش نظام املحاسبة الوطنية مع املعايري 
الدولية.

توصيات  أساس  عىل  تم  التغيري  هذا  أن  إىل  االشارة  تجدر  كام 
النظام املحاسبايت الوطني لسنة 2008، الذي حافظ بصفة جذرية 
عىل اإلطار العام للنظام املحاسبايت لسنة 1993، مع إضافة بعض 
التوضيحات عىل مستوى بعض بنود املحاسبة الوطنية. هكذا، فإن 
التعديالت التي عرفها اعتامد سنة األساس الجديدة 2007 عوض 
1998 حافظت عىل املفاهيم واملصطلحات وطريقة تثمني املنتجات 

والقيم املضافة.
االستقصائية  الكشوفات  أنه عالوة عىل  إىل  اإلشارة  تجدر  كذلك، 
السنوية التي تنجزها املندوبية السامية للتخطيط، جرى استغالل 
املعطيات التي وفرتها املصادر اإلحصائية الجديدة إلعداد سلسلة 
الحسابات الوطنية. ويتعلق األمر بالخصوص، بالكشوفات الهيكلية 
واملؤسسات  املنظم  غري  والقطاع  واألرس  املقاوالت  حول  املنجزة 

الخاصة غري الهادفة للربح وكذا االستثامر يف املؤسسات العمومية.

معطيات
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الفالحية  السنة  سجلت  الفالحي،  القطاع  مستوى  فعىل 
2015/2014 محصوال قياسيا للحبوب ناهز 110 مليون قنطار 
بدل 68 مليون قنطار املسجلة خالل املوسم املنرصم. مقابل ذلك، 
وبالرغم من النتائج االستثنائية املسجلة خالل املوسم املنرصم، 
عرف كل من محصويل الزيتون والحوامض، اللذان يشكالن %18 
و 23% عىل التوايل من األشجار املثمرة، انخفاضات بلغت %22 
هذا  من  بالرغم   .2015/2014 الفالحية  السنة  خالل  و%14 
الرتاجع، من املتوقع أن يتم تعويض هذه النتائج باألداء الجيد 
التي  القطاين والخرضوات والكأل  للزراعات األخرى خاصة منها 
التي عرفها املوسم الفالحي  التساقطات املطرية  استفادت من 
الحايل. نتيجة لهاته التطورات، من املرتقب أن يبلغ معدل النمو 

حوايل 5% برسم سنة 2015 متجاوزا بذلك التوقعات األولية.

أما فيام يخص األنشطة غري الفالحية، وعىل الرغم من التحسن 
الذي أبانت عنه مقارنة مع الفصلني األخريين، الزال أداؤها مل 
يرتق إىل املستويات املسجلة قبل األزمة. ففيام يتعلق بالقطاع 
املعدين، تراجع إنتاج الفوسفاط ب 12.3% عند متم شهر مارس 
مقابل ارتفاع ناهز 4.4% خالل السنة الفارطة، يف حني سجلت 
شهر  نهاية   %2.1 بدل   %11.3 بلغ  ملموسا  تحسنا  مشتقاته 
الطاقي، فقد عرف  للقطاع  بالنسبة  أما  مارس من سنة 2014. 
اإلنتاج الصايف للطاقة ارتفاعا يف حدود 1.9% عند متم شهر ماي 
مقابل 6.4% خالل السنة الفارطة. موازاة مع ذلك، واصل القطاع 
السياحي انخفاضه منذ شهر يونيو من سنة 2014 كام يعكسه 
تراجع كل من عدد الوافدين (1.5%- عند متم أبريل) والليايل 
السياحية (9%-). ومن جهة أخرى، شهدت الصناعات التحويلية 
تحسنا طفيفا حيث ارتفع مؤرش اإلنتاج الصناعي ب 1.4% خالل 
الفصل األول من السنة بعد 1%+ خالل نفس الفصل من السنة 

املاضية.

العمومية، فقد سجلت  البناء واألشغال  أما عىل مستوى قطاع 
مبيعات اإلسمنت تراجعا طفيفا ب 0.3% خالل الخمسة أشهر 
الفرتة من  الحالية مقابل 3.4%- خالل نفس  السنة  األوىل من 
السنة املاضية. موازاة مع ذلك، استقر تدفق القروض املمنوحة 

نفس  يف  السنة  من  األوىل  األشهر  الخمسة  خالل  القطاع  لهذا 
املستوى املسجل خالل نفس الفرتة من سنة 2014 (2.5+ مليار 

درهم أو 1+%).

يف سياق آخر، اتسمت وضعية املبادالت الخارجية برتاجع العجز 
التجاري ب 21.3 مليار درهم أو 25.2% ليبلغ 63.2 مليار درهم. 
درهم  مليار   5.8 ب  الصادرات  ارتفاع  إىل  التطور  هذا  ويعزى 
(6.7%) وانخفاض الواردات ب 15.6 مليار درهم (9.1%). نتيجة 
لهاته التطورات، فقد تحسن معدل التغطية ب 8.8 نقط من سنة 

ألخرى ليبلغ %59.2.

الرشيف  املكتب  معامالت  رقم  ارتفع  الصادرات،  عىل مستوى 
للفوسفاط ب 3.3 مليار درهم (22.7%). ويرجع هذا التحسن 
إىل ارتفاع صادرات كل من الفوسفاط ب 11.5% ومشتقاته ب 
26%. يف هذا الصدد، تجدر اإلشارة إىل أن هذا التطور االيجايب 
مرتبط أساسا بتأثري األسعار(e�et-prix) (منها 19% ناتج عن تأثري 
الرصف) الذي عّوض انخفاض حجم صادرات كل من الفوسفاط 

ومشتقاته ب 12.8% و 3.9% عىل التوايل.

يف نفس السياق، عرفت الصادرات األخرى تزايدا ب 2.4 مليار 
درهم (3.4%) نتيجة الرتفاع املبيعات املتعلقة مبكونات السيارات 
(12.2%+) والصناعة الغذائية (22.8%). باملقابل، تجدر اإلشارة 
إىل أن كال من قطاعي صناعة الطائرات وكذا النسيج والجلد شهدا 

تباطؤا طفيفا لصادراتها بلغ 2.9% و 1.3% عىل التوايل.

موازاة مع ذلك، عرفت تحويالت املغاربة املقيمني بالخارج تحسنا 
ب 1.3 مليار درهم أو 5.4% بينام شهدت عائدات السياحة تراجعا 
ب 1.4 مليار درهم أو 6.4%. هكذا، مكنت هذه املداخيل من 
تغطية 70.4% من العجز التجاري متم شهر ماي مقابل %52.8 
خالل نفس الفرتة من سنة 2014. من جهتها، ارتفعت مداخيل 
االستثامرات األجنبية املبارشة ب 2.4 مليار درهم أو 20% لتبلغ 

14.3 مليار درهم.

الرشيف  املكتب  لجوء  وبفضل  التجاري  العجز  لتقلص  نتيجة 
للفوسفاط إىل السوق املايل مببلغ 1 مليار دوالر خالل شهر أبريل، 

املصدر:  املندوبية السامية للتخطيط

معدل منو الناتج الداخيل الخام 
والناتج الداخيل الخام غري الزراعي ب %

تطور صادرات مهن املغرب العاملية - مباليري الدراهم –

املصدر: مكتب الصرف

املصدر:  املندوبية السامية للتخطيط
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ارتفع صايف االحتياطيات الدولية ب 13 مليار درهم خالل الخمسة 
أشهر األوىل من السنة ليصل إىل 194.2 مليار درهم، مام مكن من 

تغطية 5 أشهر و25 يوما من واردات السلع والخدمات.

ونفقات  موارد  بيان  أسفر  فقد  العمومية،  للاملية  بالنسبة  أما 
الخزينة عن تحسن عجز امليزانية ب 12.7 مليار درهم أو %35.9 
لينحرص يف 22.5 مليار درهم عند متم شهر ماي من سنة 2015. 
ويعزى هذا التطور إىل انخفاض النفقات اإلجاملية (9.5- مليار 
درهم أو 7.9%-) و االرتفاع الطفيف للمداخيل العادية (828+ 
الحسابات  رصيد  تحسن  عىل  زيادة   (+%1 أي  درهم  مليون 

الخصوصية للخزينة (2.3+ مليار درهم).

هذا، وقد نتج ارتفاع املداخيل العادية، الذي ناهز 82.4 مليار 
درهم عن تحسن املوارد غري الجبائية (986+ مليون درهم أو 
 -86) استقرار  شبه  الجبائية  املوارد  عرفت  حني  يف   (+%13.5
مليون درهم أو 0.1%-) نتيجة أساسا عن تراجع كل من الرضائب 
املبارشة (742- مليون درهم أو 2.4%- (و الرضائب غري املبارشة 

(226- مليون درهم أو %0.7-).

يف هذا السياق، ونظرا الرتفاع متأخرات األداء ب 8 مليار درهم 
وتسجيل رصيد إيجايب بلغ 5.4 مليار درهم عىل مستوى رصيد 
التمويلية  االحتياجات  بلغت  للخزينة،  الخصوصية  الحسابات 
للخزينة 30.5 مليار درهم عند متم شهر ماي مقابل 34.7 مليار 

درهم خالل نفس الفرتة من السنة املنرصمة.

وعىل مستوى سوق املزايدات، الذي يعترب أهم مصدر لتمويل 
الخزينة، بلغ حجم االكتتابات 60.7  مليار درهم مسجلة بذلك 
تراجعا ب 2.1 مليار درهم أو 3.4% مقارنة مع نفس الفرتة من 
سنة 2014. وأخذا بعني االعتبار التسديدات يف سوق املزايدات 
التي بلغت 41.2 مليار درهم، فإن حجم الدين الداخيل عرف 
سنة 2014  مع  مقارنة  أو %4.3  درهم  مليار  ارتفاعا ب 19.5 

ليصل إىل 462.7 مليار درهم خالل متم شهر ماي 2015.

تدفقا صافيا  فقد سجل  للخزينة،  الخارجي  للدين  بالنسبة  أما 
إيجابيا خالل الخمس أشهر األوىل ناهز 1.7 مليار درهم مقابل 
3.1 مليار درهم خالل نفس الفرتة من السنة الفارطة. هذا، وقد 
بلغت السحوبات 1.8 مليار درهم بزيادة قدرت ب 1.1 مليار 
ذلك،  ومبوازاة   .2014 سنة  من  الفرتة  نفس  مع  مقارنة  درهم 
سجلت تسديدات أصل الدين تراجعا ب244 مليار درهم لتبلغ 

3.6 مليار درهم.

بالنسبة للقطاع النقدي، فقد شهد انخفاض املجمع م3 تراجعا 
منذ بداية السنة ليصل إىل 4 مليار درهم أو 0.4% يف متم ماي  
الخمسة أشهر  2015 مقابل +3 مليار درهم أو 0.3%+ خالل 

األوىل من السنة الفارطة.

ويعزى هذا التطور أساسا إىل تسارع انخفاض القروض املمنوحة 
لالقتصاد (22.5- مليار درهم أو 2.5%- مقابل 4.4- مليار درهم 
أو 0.5%- خالل نفس الفرتة من السنة الفارطة) و تراجع املقابالت 

بنية املداخيل الجبائية- ب %-

تطور االحتياطيات الدولية الصافية
 - مباليري الدراهم وعدد أشهر الواردات من السلع والخدمات –

تطور حاجيات و مصادر متويل الخزينة
 - مبليار درهم-

املصدر: مكتب الصرف

املصدر: مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية

املصدر: مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية
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األخرى للمجمع م3 ب6  مليار درهم أو 16.3% مقابل 5- مليار 
عن  جزئيا  االنخفاض  هذا  تعويض  تم  كام   .-%22.8 أو  درهم 
طريق تنامي القروض املمنوحة لإلدارة املركزية ب 10.9 مليار 
درهم أو 7.6% مقابل 1.3- مليار درهم أو 0.9%- وكذا ارتفاع 
االحتياطيات الدولية الصافية ب  13 مليار درهم أو 7.2% مقابل 

14+ مليار درهم أو %9.3+.

أما فيام يتعلق بالقروض البنكية املمنوحة لالقتصاد، فقد تفاقم 
تدفقها السلبي نسبيا ليبلغ 11.2 مليار درهم خالل الخمس أشهر 
األوىل من سنة 2015 مقابل 10.1- مليار درهم يف نفس الفرتة من 

السنة الفارطة. ويشمل هذا التطور التغريات التالية :

أو%3.5+  درهم  مليار   +1.5) االستهالك  لقروض  مهم  تزايد   •
  (2014 ماي  متم   +%1.1 أي  درهم  مليون   +454 مقابل 
 +%2.5 أي  درهم  مليار   +4.2) للسكن  املمنوحة  والقروض 

مقابل 3.9+ مليار درهم أي 2.5%+) ؛

• انخفاض تراجع القروض ذات الطابع املايل (1.6- مليار درهم 
أي 1.7%- مقابل 15.2- مليار درهم أي 14.5%-) ؛

درهم  مليار   -11.8) الخزينة  تسهيالت  تراجع  ارتفاع وترية   •
القروض  و   (-%1.7 أو  درهم  مليار   -2.9 مقابل   -%6.5 أو 
املمنوحة للمنعشني العقارين (3.2- مليار درهم أو 5%- مقابل 
1.7- مليار درهم أو 2.5%-) والقروض املمنوحة للتجهيز (2.9- 

مليار درهم أو 2%- مقابل 770+ مليون درهم أو 0.5%+) ؛

• استمرار تراكم الديون معلقة األداء (2.1+ مليار درهم أو %4+ 
مقابل 3.6+ مليار درهم أو 8.2%+) مع استمرار تزايد حصتها 
من مجموع  القروض البنكية لتصل إىل 7.3% عند متم ماي 
2015 مقابل 6.9% عند متم دجنرب 2014 و6.4% عند متم 

ماي 2014. 

خالل شهر أبريل 2015، أثرت العوامل املستقلة للسيولة بصفة 
توسعية عىل خزائن البنوك ب 11.2 مليار درهم. ويرجع هذا 
التطور بالخصوص إىل ارتفاع احتياطيات الرصف ب 9.3 مليار 
الرشيف  املكتب  طرف  من  سندات  بإصدار  ارتباطا  درهم، 
للفوسفاط عىل مستوى السوق املايل الدويل بقيمة 1 مليار دوالر، 
وكذا تراجع الحساب الجاري للخزينة لدى بنك املغرب ب 1.6 

مليار درهم.

أخذا بعني االعتبار االرتفاع الطفيف للمبلغ األدىن من االحتياطيات 
النقدية الذي بلغ 8.6 مليار درهم، ناهز عجز السيولة البنكية 

33.1 مليار درهم مقابل 44.2 مليار درهم يف الشهر املايض.

البنوك يف  الفائدة ما بني  أمام هذا الوضع وبهدف ضبط سعر 
مستوى يقارب سعر الفائدة الرئييس، قام بنك املغرب بضخ 36 
مليار درهم يف السوق النقدية، أي ما يعادل حجم تدخالتها خالل 
الشهر املنرصم. وقد تم ضخ  20 مليار درهم عن طريق التسبيقات 
ملدة 7 أيام ، أي ما يعادل 24.2% من املبلغ املطلوب من طرف 
البنوك. وكذلك 16 مليار درهم عرب القروض املمنوحة يف إطار 
برنامج دعم متويل املقاوالت املتوسطة والصغرى والصغرية جدا.

 %1.6 إىل  التضخم  مستوى  تسارع  فقد  األسعار،  بخصوص  أما 
األوىل من سنة 2015 عوض 0.3% فقط  أشهر  الخمسة  خالل 
خالل نفس الفرتة من سنة 2014. ويعزى هذا التطور إىل ارتفاع  
أسعار املواد الغذائية بنسبة 2.3% بعد تراجع بنسبة 0.7% سنة 
2014 فيام شهدت وترية تزايد مؤرش أسعار املواد غري الغذائية 

تباطؤا ب0.2 نقطة ليبلغ %1.1.

التطور الشهري لتدفقات القروض البنكية - مباليري الدراهم –

تطور السيولة البنكية - مباليري الدراهم –

تطور معدل التضخم - ب% - 
الغذايئ / غري الغذايئ

املصدر:  بنك املغرب

املصدر:  بنك املغرب
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موازاة مع هاته التطورات، تم خلق 27.000 منصب شغل صايف 
ما بني الفصل األول من سنة 2014 ونفس الفصل من سنة 2015، 
وقد شمل إحداث 45.000 منصب بالوسط الحرضي يف حني شهد 

الوسط القروي فقدان 18.000 منصب. 

وقد ساهمت جل القطاعات االقتصادية يف خلق هذه املناصب، 
حجم  عرف  الذي  العمومية»  واألشغال  «البناء  قطاع  باستثناء 
مابني 2012  منصب  فقدان 37.000  بعد  استقرارا  فيه  الشغل 
و2014. وهكذا، عرف قطاع «الفالحة» إحداث 14.000 منصب 
شغل جديد بعد فقدان 68.000 منصب كمتوسط سنوي خالل 
نفس الفرتة من الثالث سنوات األخرية. ومن جهته، وبعد فقدانه 
لـ 5.000 منصب شغل كمعدل سنوي خالل الثالث أعوام األخرية، 
سجل قطاع «الصناعة مبا فيها الصناعة التقليدية» إحداث 9.000 
منصبا، مبا فيها 8.000 يف قطاع الصناعات االستخراجية. كام انحرص 
خلق مناصب الشغل عىل مستوى قطاع «الخدمات» يف 4.000 

منصب فقط مقابل 128.000 مابني سنتي 2012 و 2014.

ونظرا النخفاض عدد السكان النشيطني العاطلني بنسبة %2.9 
ليبلغ  1.157 ألف شخص، انتقل معدل البطالة ما بني الفرتتني 
من 10.2% إىل 9.9% حيث تراجع هذا املعدل من 14.6% إىل 

لدى  البطالة  نسبة  انخفاض  نتيجة  الحرضي  بالوسط   %14.3
األشخاص املرتاوحة أعامرهم ما بني 35 و 44 سنة (من %8.3 
إىل 7.3%) و حاميل الشواهد (من 19.9% إىل 19.1%). أما يف 
الوسط القروي، فقد تراجع معدل البطالة من 5.1% إىل %4.7 
نتيجة انخفاض معدل بطالة األشخاص املرتاوحة أعامرهم ما بني 
35 و 44 سنة (من 3.8% إىل 2.7%) واألشخاص بدون شواهد 

(من 3.7% إىل %3.0).  

أظهرت نتائج الكشف اإلحصايئ الوطني األخري حول 
التشغيل أن :

• ما يقارب مثانية  عاطلني من بني عرشة هم حرضيون ؛

• أكرث من الثلثني ترتاوح أعامرهم ما بني 15 و29 سنة ؛

• أكرث من ربع العاطلني حاصلون عىل شهادة ذات مستوى عايل ؛

• ما يقارب النصف مل يسبق لهم أن اشتغلوا ؛

• ما يقارب الثلثني تفوق مدة بطالتهم السنة؛

أو  الطرد  نتيجة  الوضعية  العاطلني هم يف هذه  يناهز ربع  ما   •
توقف نشاط املؤسسات املشغلة.

املصدر: املندوبية السامية للتخطيط

املصدر: مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية

اإلحداث الصايف ملناصب الشغل حسب قطاع النشاط االقتصادي- باآلالف-
 حرضي/قروي/وطني 

تطور البطالة بالوسط الحرضي مقارنة باملعدل الوطني
 (بالنسبة املئوية)

املصدر:  املندوبية السامية للتخطيط

املصدر:  املندوبية السامية للتخطيط
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