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 مقدمة

وتنويعها  ت التجاريةلمبادالإن المغرب، إذ يضع إفريقيا في قلب خياراته االستراتيجية،  يعزز تموقعه تدريجيا في هذه القارة  عبر تقوية ا

  المجاالت )التعليم والصحة دولة أفريقية( في مختلف 28اتفاقية مع  1000ودعم مقاوالته  هناك وإبرام العديد من اتفاقيات التعاون )حوالي 

 والتكوين والبنية التحتية والفالحة وغيرها من الميادين(.

في وة للطرفين. ومفيد لقد أصبحت عالقات المغرب مع القارة  تندرج في إطار رؤية استراتيجية  شاملة جديدة تستند إلى عالقات متوازنة

ة.  حيث دية األساسيالقتصاتطوير البنى االجتماعية وا هذا اإلطار، لعبت المؤسسات العمومية المغربية دورا رائدا في إفريقيا، السيما في

اتهم لتشمل ع عملييستمر الفاعلون الخواص الذين استثمروا بشكل أساسي في قطاعات الخدمات )األبناك، التأمينات وغيرها(، في توسي

 قطاعات أخرى مزدهرة )العقار والصناعة والتجارة و التوزيع وغيرها من القطاعات(.

ن ل المستثمرين أوائد لوحظ نمو قوي لالستثمارات المغربية في إفريقيا خالل العقد الماضي. إذ يعتبر المغرب اآلن من بيو هكذا، فق

 األفارقة في االتحاد االقتصادي لدول غرب إفريقيا  والمجموعة االقتصادية لدول وسط إفريقيا.

سات والتوقعات المالية الدرا مديريةو( AFDمن وكالة التنمية الفرنسية )وتهدف هذه الدراسة، التي تعتبر ثمرة تعاون مشترك قامت به كل 

(DEPFالتابعة لوزارة االقتصاد والمالية المغربية، إلى تسليط الضوء على إمكانات إفريقيا وتحديد االستراتي ) الشركات  لتي اتبعتهااجيات

 المغربية العاملة في القارة ودوافعها وطرق إنشائها.

ية ات االقتصاديناميكيأجريت الدراسة المعنية على مرحلتين. حيث كانت المرحلة األولى مكرسة لتحليل السياق اإلفريقي وتحديد الدوقد 

لى الشركات عل خاص واالجتماعية اإلفريقية ومحركات النمو، ووضع نظرة شاملة لتواجد الشركات الدولية في إفريقيا، مع التركيز بشك

 لفرنسية، األمريكية، الصينية والجنوب إفريقية.متعددة الجنسيات ا

)ستة عشر في المغرب وأربعة في السنغال(، حيث تم  1وتستند المرحلة الثانية من الدراسة إلى دراسة ميدانية لعشرين شركة مغربية

 سؤالهم عن استراتيجياتهم وتطوير أنشطتهم في إفريقيا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 الدولي. يجب أخذ النتائج بحذر، نظراً للطبيعة غير الشاملة للدراسة. Bearing Pointتم إجراء الدراسة من قبل مكتب أبحاث   1



4  

  

 

 

 فريقيا: إمكانيات هائلة للنمو ووجهة جاذبة لالستثماراتإ -1

 . ديناميكية اقتصادية مهمة يعززها تنامي الطلب الداخلي1

القارة  ن. فقد سجلتلماضييلقد أصبحت إفريقيا قطبا مهما من أقطاب النمو ووجهة جذابة لالستثمارات األجنبية المباشرة على مدى العقدين ا

نوب جلسريع بعد مستويات نمو سنوي أعلى من المتوسط العالمي. فهي تحتل المرتبة الثانية من حيث النمو ا 2015و  2001بين عامي 

همة وفقًا آلخر التوقعات أن تعود إفريقيا إلى مستويات نمو م نتظريُ ، 2016الطفيف في النشاط المسجل سنة  ؤشرق آسيا. وباستثناء التباط

 ئيسية.الصادرة عن المنظمات الدولية الر

 نمو الناتج المحلي اإلجمالي اإلفريقي

                          

 المصدر: بيانات من البنك اإلفريقي للتنمية، إعداد مديرية الدراسات والتوقعات المالية

وإن كانت دينامية النمو اإلفريقي حقيقة مثبتة، إال أن هناك تباينات مهمة من منطقة إلى أخرى. حيث صنفت دراسة أعدتها مؤسسة 

McKinsey2 :البلدان اإلفريقية في ثالث مجموعات وفقًا لديناميكية نموها االقتصادي 

نوات لتنافسية في السامن الناتج المحلي اإلجمالي في افريقيا، تضم البلدان التي تحسنت قدرتها  %19المجموعة األولى، والتي تمثل • 

 .األخيرة، والتي ال تعتمد فقط على الموارد الطبيعية المعدنية )ساحل العاج، كينيا، إثيوبيا، رواندا، المغرب(

ة ونيجيريا كونغو الديمقراطيفريقيا، تضم دوال مثل أنغوال وجمهورية المن الناتج المحلي اإلجمالي إل %43المجموعة الثانية، والتي تمثل • 

 صادهم.وزامبيا، التي كان نموها قوياً خالل الفترة األخيرة، لكنها تمر بفترات عدم استقرار، وهم مدعوون لتنويع اقت

ل فريقيا أو دودااًل مثل جنوب إن ذات النمو األكثر اعتمن الناتج المحلي اإلجمالي للقارة، تشمل البلدا %38المجموعة الثالثة، والتي تمثل • 

 المغرب العربي الثالثة التي تأثر اقتصادها "بالربيع العربي" )مصر، ليبيا وتونس(.

 نمو الناتج المحلي اإلجمالي حسب المنطقة اإلقليمية في إفريقيا

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .2016: إدراك اإلمكانيات االقتصادية إلفريقيا" ، معهد ماكينزي العالمي، 2"األسود يتحركون  2
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 DEPFمن البنك اإلفريقي للتنمية، إعداد مديرية الدراسات والتوقعات المالية  المصدر: بيانات

درتها على وق قتصاديةيات االإذا كانت البلدان اإلفريقية غير متجانسة إلى حد كبير، إال أن النمو االقتصادي اإلفريقي مدعوم بتحسن األساس

اإلفريقية.  خلي للبلدانلب الداالديناميكية أساسا إلى انتعاش االقتصاد العالمي والطمواجهة األزمات في العديد من بلدان القارة. وتعزى هذه 

كل كبير حيث د انخفضت بشيتها قوعلى الرغم من أن الموارد الطبيعية والمواد الخام ال تزال تمثل عامالً رئيسياً في نمو إفريقيا، إال أن أهم

 ستهالك، أصبحت اآلن تلعب دوراً أكثر أهمية.أن العوامل الداخلية، بما في ذلك الطلب على اال

ديناميكية طة والفي الواقع، كان االستهالك الخاص هو الدافع وراء النمو في السنوات األخيرة، بالنظر إلى تزايد الطبقة المتوس

خصوصا )نفاق العام ت اإلدينامياالديموغرافية، وكذا االستثمارات التي تتم أساسا عن طريق تحسين مناخ األعمال في العديد من البلدان، و

حسين صورة ملية تعالبنية التحتية واألجور(. وتعزى المساهمة السلبية لصافي الصادرات إلى عدم ثبات أسعار السلع األساسية وبطء 

 الصادرات اإلفريقية.

 مكونات الناتج المحلي اإلجمالي ألفريقيا

 

 

 

 

 

 

 المصدر: بيانات من البنك اإلفريقي للتنمية

 . النمو الديموغرافي والتمدن وظهور الطبقة المتوسطة عوامل ساهمت في ارتفاع االستهالك الخاص2

 . نعمة ديموغرافية وجبت ترجمتها إلى فرص2.1

تضاعف عدد سكان إفريقيا  في معظم االقتصادات اإلفريقية، يزداد الطلب الداخلي بشكل طبيعي بسبب الدينامية الديموغرافية للقارة. فقد

 2.1مليار نسمة( ويمكن أن يصل إلى  1.2)يقدر عددهم بـ  2015مليون نسمة( و 478)يقدر عددهم بـ  1980ثالث مرات تقريبا بين سنة 

 سنة.  25، وسيكون عمر نصفهم أقل من 20503 مليار نسمة في أفق

( تتراوح %19س أي )سنة، وحوالي الخم 14أعمار حوالي خمسي سكانها عن  في الواقع، توجد في إفريقيا بنية ديمغرافية شابة، حيث تقل

، أي 2015 مليون نسمة سنة 425.7سنة  64إلى  25سنة، كما بلغ عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين  24و 15أعمارهم بين 

 .2015من إجمالي السكان سنة فقط  %3.5سنة فأكثر( يمثلون  65من إجمالي السكان. في حين أن عدد كبار السن ) 36.2%

 
 2015-1990النمو الديموغرافي حسب المنطقة 

 
 النمو الديموغرافي في أفريقيا )بالمليارات(

                                                
 وفقا لتوقعات األمم المتحدة 3



6  

  

 

 

   

 DEPFالمالية  والتوقعات إعداد مديرية الدراسات، UN DAES 2017المصدر: إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية 

خالل  %1.5، ومن المتوقع أن يظل عند 2015-1980خالل الفترة ما بين  %2.5النمو السكاني السنوي للقارة إلى  لقد ارتفع معدل

 السنوات العشر القادمة. ومن بين الدول العشر األكثر مساهمة في هذا النمو نجد نيجيريا، إثيوبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر،

 ا، أوغندا، السودان، جنوب إفريقيا والجزائر.جمهورية تنزانيا المتحدة، كيني

حسب تقديرات األمم المتحدة.  2015في المائة سنة  15.9إلى  1980في المائة سنة  10.8كما ارتفعت حصة إفريقيا من سكان العالم من 

لقوة الديموغرافية األولى في ، مما يجعل إفريقيا ا2063مليار نسمة( سنة  2.92) %30ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى ما يقارب 

 العالم، متقدمة على الصين والهند.

 . االستفادة من التمدن المتسارع 2.2

تتميز إفريقيا أيضا بالتوسع المدني السريع، والذي يجلب أنماط استهالك جديدة واحتياجات جديدة للسكان األفارقة. ويقدر نصيب سكان 

. وبالتالي، فقد تضاعف عدد األفارقة في المناطق 1980في المائة فقط سنة  26.7قارنة بنسبة ، م2015في المائة سنة  40.4المدن بنسبة 

 .2015مليون شخص سنة  471.6إلى  1980مليون شخص سنة  127.8الحضرية أربع مرات خالل ثالثين سنة األخيرة من 

. وهكذا، يمكن أن 2050-2025خالل فترة  % 2.6، ومن المتوقع أن يستقر في % 3.7وقد بلغ متوسط معدل نمو السكان الحضريين 

مليار. ووفقا لمنظمة األمم المتحدة للسكان، فإن القارة سوف  1.34، أي 2050من إجمالي السكان سنة  %56يصل عدد سكان المدن إلى 

 في المائة من سكان المدن في العالم. 20أكثر من  2045-2040تمثل بحلول 

 2050-1980المدن والقرى في إفريقيا  سكان
 

                              

 المصدر: التقديرات والتوقعات السكانية، البنك الدولي

يؤدي التوسع الحضري إلى تحول أنماط الحياة واالستهالك، مما يمثل فرًصا للشركات العاملة في قطاعي العقارات والبنية التحتية، وكذا 

توزيع. ومع ذلك، فإن هذا التوسع الحضري، إذا لم يكن مصحوبًا بتطوير مناسب للبنى التحتية، يمكن أن يؤدي إلى تدهور في التجارة وال

 الظروف المعيشية للسكان األفارقة، بما في ذلك الصحة.
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 . ظهور الطبقة المتوسطة وجعلها رافعة للنمو2.3

مليون إفريقي في جميع أنحاء القارة اآلن يشكلون  350. فقد أصبح 4الوسطى اإلفريقيةلقد رافقت التطورات المذكورة أعاله توسعا للطبقة 

 . ومن المرجح أن تنمو هذه األخيرة بثبات في السنوات القادمة، مدعومة بسياق اقتصادي مزدهر.55جزًءا من الطبقة الوسطى

قطاعات األعمال الجديدة )االتصاالت السلكية والالسلكية،  وهذا من شأنه أن يخلق العديد من الفرص التجارية عقب التوسع الذي عرفته

مليار دوالر على  970مليار دوالر و 645، الخدمات البنكية، ...(. ومن المتوقع أن ينمو إنفاق األسر والشركات بمقدار التوزيعالنقل، 

 .6مليار دوالر 5500بقيمة ، الشيء الذي سيجعل من الدول اإلفريقية سوقاً ضخمة 2025التوالي بحلول عام 

ستقبل تطور في المع أن يكما يؤشر تحسن القوة الشرائية على الطلب المحتمل للسلع والخدمات الجديدة. فالقطاع المصرفي مثال، من المتوق

 (.% 30إلى  20نظرا لضعف وصول السكان األفارقة إلى النظام البنكي الرسمي )فقط 

يهم كهرباء. كما أن من سكان القرى في إفريقيا ليس لد %60إمكانات كبيرة في مجال الكهرباء، ألن باإلضافة إلى ذلك، تقدم إفريقيا 

 الرياح...(. قة الشمسية،، الطااحتياجات إفريقيا المتنامية من الطاقة تستلزم تقييما لمواردها الطاقية بخالف النفط )الغاز، الطاقة المائية

ة )وول عل في القاردون بالففرًصا كبيرة أيًضا. وكدليل على ذلك، فإن عمالقة المحالت التجارية الكبرى موجووالفالحة  التوزيعيقدم قطاعا 

 مارت، سبار، كازينو...(.

شاريع اص لتمويل مم والخومع استمرار وجود مشكلة البنية التحتية، تستعين الحكومات اإلفريقية بشكل متزايد بشراكات بين القطاعين العا

 التحتية، مما يوفر فرصة كبيرة للمستثمرين األجانب.البنية 

 . تحسين جاذبية إفريقيا لالستثمارات األجنبية المباشرة3

مم المتحدة األ رووفقا لمؤتم في أعقاب نموها االقتصادي المستمر، عرفت جاذبية إفريقيا تحسنا فيما يتعلق باالستثمارات األجنبية المباشرة.

مليار دوالر سنة  53.2و 2015مليار دوالر سنة  56.6لغت تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة إلى إفريقيا للتجارة والتنمية، فقد ب

 50لتصل إلى  2018سنة  % 20. ومن المتوقع أن تزداد هذه التدفقات بحوالي 2017مليار دوالر سنة  41.8، قبل أن تنخفض إلى 2016

 ية المباشرة.ارات األجنبالستثماتوقع أن يؤدي تنامي التكامل اإلقليمي في إفريقيا إلى زيادة تدفقات مليار دوالر. وباإلضافة إلى ذلك، من الم

 تطور تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة في إفريقيا

                          

 2018المصدر: مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، تقرير االستثمار العالمي 

يتعلق بحصص االستثمارات األجنبية المباشرة، فإن الواليات المتحدة هي أكبر مستثمر في القارة تليها دولتان من أوروبا الغربية  وفيما

ين ا االقتصادي)المملكة المتحدة وفرنسا(. فهاتان األخيرتان ورثتا وجودًا تاريخيًا في إفريقيا، وتشابًكا ثقافيًا ولغويًا يسّهل تطوير نشاط فاعليه

                                                
المهنية( ، أو معايير سلوكية )الممارسات(. والمقاربة -تعتمد التعريفات المختلفة للطبقة الوسطى على معايير رقمية )المداخيل(، أو اجتماعية )الفئات االجتماعية 4

ية لوسطى، وهي نسبة مرتفعة للغااالنتماء للطبقة دوالًرا للشخص الواحد في اليوم كمعيار دولي ل 15إلى  12المختارة تعتمد على الدخل: فقد أخذ البنك الدولي مبلغ 

 دوالًرا للشخص الواحد في اليوم 20إلى  2بالنسبة ألفريقيا. واعتمد بنك التنمية اإلفريقي تعريفًا خاًصا بإفريقيا، من 

 .2017( ، نُشرت في ماي OCDEالتنمية اإلفريقي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ) 5وفقاً لدراسة مشتركة أجراها بنك  5

 ".2وفقًا لدراسة أجراها معهد ماكينزي العالمي: "األسود يتحركون  6
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 في القارة.

يقيا لى جنوب إفرئيسي عويأتي االستثمار الصيني في المرتبة الرابعة، لكنه يتمتع بأسرع معدل نمو. فقد ركزت المشاريع الصينية بشكل ر

 والدول المصدرة للموارد الطبيعية، بما في ذلك النفط.

 

 إفريقيا )بمليارات الدوالرات(تطور حصص االستثمارات األجنبية المباشرة للمستثمرين الرئيسيين في 

                          

 2018المصدر: مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، تقرير االستثمار العالمي 

 

 

الصادر عن البنك الدولي، فقد ساهم أداء البلدان اإلفريقية في مناخ األعمال في تحسين  Doing Businessوفقاً لتقرير ممارسة األعمال 

ها جاذبية القارة لالستثمارات األجنبية المباشرة. فعلى سبيل المثال، تمكنت رواندا، التي ال تملك موارد طبيعية كبيرة، من تحسين جاذبيت

لى مدى السنوات القليلة الماضية، مع التركيز بشكل خاص على تحسين إطارها بشكل كبير أمام االستثمارات األجنبية المباشرة ع

 التنظيمي.

وتتنوع تدريجيا االستثمارات األجنبية المباشرة في إفريقيا والمرتكزة على قطاع الموارد الطبيعية لتشمل قطاعات أخرى، كما أشارت إلى 

 ب إرنست أند يونغ." التي أعدّها مكت2017ذلك دراسة "جاذبية إفريقيا لعام 

حصة القطاعات حسب قيمة االستثمارات األجنبية المباشرة 

(2016) 

حصة القطاعات حسب عدد مشاريع االستثمارات األجنبية 

 (2016المباشرة )

 % 19,5 . االتصاالت واإلعالم والتقنيات الحديثة1 % 40,6 . العقار والبناء1

 % 15,2 والمنتجات االستهالكية التوزيع. 2 % 13,4 . النقل واللوجستيك2

 % 11,8 . خدمات الشركات3 % 13,3 . الصناعات التعدينية3

 % 9,9 . الخدمات المالية4 % 9,5 . التكنولوجيا النظيفة4

 % 7,7 . النقل واللوجستيك5 % 3,4 . االتصاالت واإلعالم والتقنيات الحديثة5

 % 6,7 . العقار والبناء6 % 3,4 والمنتجات االستهالكية التوزيع. 6

 % 6,2 . التكنولوجيا النظيفة7 % 2,7 . صناعة السيارات7

 % 4,9 . صناعة السيارات8 % 1,7 . خدمات الشركات8

 % 4,6 . المنتجات الصناعية9 % 0,9 . الخدمات المالية9

 % 4,1 . الصناعات التعدينية10 % 0,4 . المنتجات الصناعية10

 

. إن النمو 2016من قيمة االستثمارات األجنبية المباشرة في إفريقيا سنة  %40.6يحتل قطاع العقارات والبناء المرتبة األولى بحصة تبلغ 
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ية السكاني القوي للقارة واالنتقال إلى الحياة الحضرية عوامل ساهمت في زيادة الطلب على المشاريع العقارية وإنشاء البنية التحتية لتلب

 تياجات األعداد المتزايدة من سكان المدن.اح

لمباشرة في إفريقيا، تليه من قيمة االستثمارات األجنبية ا %13.4أما قطاع النقل والخدمات اللوجستية فيحتل المرتبة الثانية، حيث يمثل 

ية لشركات األجنبايستقطب العديد من (. وعلى الرغم من تقلب أسعار العديد من السلع، ال يزال القطاع %13.3الصناعات التعدينية )

 متعددة الجنسيات.

ة أحد جيات الجديدتكنولوكما تعكس حركية االستثمارات األجنبية المباشرة النمو الكبير للخدمات، حيث شكل قطاع االتصاالت واإلعالم وال

و ية واآلسيوية وهيمنة المجموعات األوروبوالسلع االستهالكية تحت ه التوزيع. وال يزال قطاع 2016مشاريع االستثمار الخمسة سنة 

 .2016ثاني أكبر قطاع جاذب لالستثمارات األجنبية المباشرة من حيث عدد المشاريع االستثمارية في 

ة ستثماريلمشاريع االعدد ا كما يستقطب القطاع المالي حصة متنامية من االستثمارات األجنبية المباشرة، فقد احتل المرتبة الرابعة من حيث

التوغو  شاًطا، تليها، كما أنه يحظى بحصة كبيرة من االستثمارات اإلفريقية. فأبناك جنوب إفريقيا هي األكثر ن2016في إفريقيا سنة 

 والمغرب.

تخفيف جة لتماعية، نتيواالج وعموما، فإن نمو االستثمارات األجنبية المباشرة في إفريقيا يعكس التقدم المحرز في مجال التنمية االقتصادية

 آخر. الصراعات وظهور أنظمة ديمقراطية، ولكن أيضا نتيجة لإلصالحات التي تمت، وإن كان إيقاعها متباينا من بلد إلى

 . االستراتيجيات التفضيلية للشركات متعددة الجنسيات العاملة في إفريقيا4

 . الوزن المتزايد لمجموعات البلدان الناشئة واإلفريقية4.1

الماضيين، أصبحت إفريقيا، إلى جانب الدول الغربية، الهدف المفضل للقوى الناشئة الجديدة كالصين والهند والبرازيل على مدى العقدين 

إلى أكثر من  1990سنة  % 2ودول الخليج وتركيا، وخصوصا الصين التي ارتفعت حصتها في السوق في القارة اإلفريقية من أقل من 

 .20117سنة  % 16

 ، فإن التحديات الرئيسية للمجموعات القادمة من الدول الناشئة في إفريقيا هي كالتالي:8"إفريقيا وأكبر الدول الناشئة "ووفقًا لدراسة 

 عرض منتجات وخدمات تتكيف مع "قاعدة الهرم"• 

 تكنولوجيات مبتكرة تتكيف مع البلدان اإلفريقية• 

 لمثال(سبيل ا من قطاعات مختلفة )التعدين + الطاقة + البناء، على اقتراح "عروض مقولبة" أو "عروض صفقات" تجمع عدة شركات• 

 الدعم الحكومي من بلدان المنشأ، خصوصا في حالة الصين• 

 للبرازيل لية بالنسبةالبرتغابوجود الجاليات في إفريقيا )وخاصة الصين والهند بشكل أقل( أو التقارب اللغوي مع الدول اإلفريقية الناطقة • 

 ائية استعمارية في إفريقياغياب عد• 

 ة.منشأ الناشئلدان البانخفاض معدل المخاطر بالنسبة للشركات القادمة من البلدان المتقدمة مقارنة بمستويات عالية من المخاطر في • 

تجدر  لتحتية. كمااة لبنيوالقطاعات األكثر تمثيالً هي، بطبيعة الحال، النفط والمحروقات، التعدين، باإلضافة إلى األشغال العمومية وا

 اإلشارة إلى أن استثمارات الهند تتوجه أكثر نحو الخدمات مقارنة بالبرازيل والصين.

 9بانوراما للمجموعات الصينية والهندية والبرازيلية الموجودة في إفريقيا جنوب الصحراء

 قطاع النشاط المقاولة البلد

 الصين

China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) النفط والمحروقات 
China National Petroleum Corporation (CNPC) النفط والمحروقات 

State Grid الكهرباء 
CRBC البناء 
CITIC القطاع المالي 
Airtel االتصاالت 

 قطاعات متنوعة )الصناعة، األبناك...( Tata الهند

                                                
 .2013مقترحا من أجل ديناميكية اقتصادية جديدة بين أفريقيا وفرنسا"، وزارة االقتصاد والمالية، دجنبر  15المصدر: "شراكة من أجل المستقبل:  7

 .2013التي نُشرت سنة  FERDIو مؤسسة دراسات وبحوث التنمية الدولية  AFDالة الفرنسية للتنمية أجريت الدراسة بشراكة بين الوك 8

 2013، أبريل FERDIو  AFDالمصدر: "إفريقيا والبلدان الناشئة الكبيرة" ،  9
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Godrej الكيمياء 
Cipla صناعة األدوية 
Vale المناجم 

 البرازيل

Petrobras النفط والمحروقات 
Andrade Guttierez البناء 

Odebrecht البناء 
 

ها لقد تميز منعطف األلفية الجديدة كذلك بديناميكية االستثمارات داخل إفريقيا، ونسطر على الدور القيادي لجنوب إفريقيا التي تمثل لوحد

شركة  127شركة إفريقية، هناك  500من الناتج الصناعي للقارة. ومن بين أفضل  %40من الناتج المحلي اإلجمالي إلفريقيا و 16%

  .10، وتغطي معظم القطاعات500من رقم مبيعات هذه الشركات ال  %60جنوب إفريقية، تمثل 

جيريا وي لنيق سيما في القطاع البنكي حيث هناك وجود كما تمكنت بلدان إفريقية أخرى من الحصول على موطئ قدم في القارة، ال

مالية مات الوالطوغو أيضاً. كما تمّكن المغرب من تصدير منتجاته وخبراته في مجموعة متنوعة من القطاعات، ال سيما في الخد

 واالتصاالت والقطاع العقاري والبناء والصناعة الكيماوية.

 ة للمستثمرين األفارقة:هناك عدة عوامل تفسر المزايا التنافسي

لى إمما يقودهم  قها الوحيد،يرين سوالتركيز على السوق اإلفريقية: بالنسبة للفاعلين المحليين، تعد إفريقيا أولويتهم، كما تعتبر بالنسبة للكث• 

 تطوير منتجات محددة تتكيف مع السوق المحلية.

ك من اسيين، وكذلما السيفريقية من العالقات الوثيقة مع صناع القرار، ال سيالسيطرة على النظام البيئي: يستفيد قادة المجموعات اإل• 

 العالقات التي تكون غالباً قوية مع الشركاء والموردين.

ً ما يكون مدراء األطراف الفاعلة المحلية أكثر راحة في بيئة غير رسمية اعتادوا عليها أكثر•  تعددة مرة الشركات من إدا المرونة: غالبا

لمجموعة  شركة تابعة كثر منيات القادمة من الدول الغربية. كما أن عملية صنع القرار غالباً ما تكون أسرع بالنسبة للفاعل المحلي أالجنس

 كبيرة يتم اعتماد قراراتها الرئيسية من قبل المقر الرئيسي.

قدرة  لمحلية أكثرالفاعلة فرة غير موثوقة. فاألطراف االولوج إلى المعلومات: تغطية األسواق اإلفريقية ضعيفة، كما أن المعطيات المتو• 

و نات رسمية أرة بياعلى الوصول إلى معلومات "متوازية" وهي األكثر قدرة على الحكم على إمكانيات السوق دون أن يكون لديها بالضرو

 تقليدية.

 . دييناميات قطاعية تفضيلية4.2

ل العوامل ؤية حوالنظر عن أصل الشركات متعددة الجنسيات العاملة في إفريقيا، فإن تحليل قطاعات األعمال المعنية يكمل الر بغض

 .التوزيعالدافعة للنمو اإلفريقي. وفي هذا الصدد، تركز الدراسة على ثالث قطاعات: االتصاالت، البنوك، و

 متعددة الجنسيات التي تحقق رقم المعامالت األعلى في إفريقيا تنشط في قطاع الموارد الطبيعية الشركات 

شركة إفريقية حسب رقم تعامالتها، باإلضافة إلى قائمة الشركات  500تنشر الصحيفة األسبوعية جون أفريك كل سنة ترتيب أفضل 

 ت الذي حققته في القارة.استناداً إلى رقم المعامال 11متعددة الجنسيات في إفريقيا

 شركة متعددة الجنسيات نشطة في إفريقيا حسب قطاع النشاط 50أفضل 

                                                
 .2014المصدر: "تقرير عن تواجد فرنسا في إفريقيا مرغوبة" ، مجلس الشيوخ في الجمهورية الفرنسية،  10

 2016شركة إفريقية"، إصدار سنة  500، "أفضل 43جون أفريك، العدد الخاص رقم  11
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 تراغورا "و "Total "، وتوتال "Glencore تهيمن المجموعات العاملة في قطاع الموارد الطبيعية على الترتيب )تحتل جلينكور"

Trafigura  ي جنسيات والتت متعددة الاألولى(. ويمثل قطاع الموارد الطبيعية )النفط، التعدين ...( أكثر من ثلث هذه الشركا 3" المراتب

 .50يبلغ عددها 

رتل، ج، إيافون، أورانت )فود، الخطوط الجوية الفرنسية، الخطوط الجوية التركية، لوفتانزا ...(، االتصااليةوتحتل قطاعات النقل )اإلمارات

. هذا األداء يشمل شركات في كل قطاع 7اتصاالت ...( والصناعات الغذائية )ساب ميلر، كاستل، أوالم و نستله ...( المركز الثاني ب

نويا س % 6.2نسبة بطيران االستثمارات السابقة، الوضع التنافسي المحلي ودينامية هذه القطاعات. وبالتالي، من المتوقع أن تنمو حركة ال

رحالت ألكبر من اللجزء اريقيا خالل السنوات العشر القادمة. وفي مواجهة الصعوبات التي تعانيها الشركات اإلفريقية، يتم توفير افي إف

ات فهو طاع المشروبديدا قالعابرة للقارات من قبل شركات الطيران األوروبية أو الخليجية. أما فيما يتعلق بصناعة المواد الغذائية، وتح

لية القوية تجارية المحمات المو رقم التعامالت في العديد من البلدان، كما أنه يجذب اهتمام المستثمرين األجانب الستقطاب العاليزدهر مع ن

 أو شركاء لجلب وتطوير العالمات التجارية الدولية.

 رواد االتصاالت في إفريقيا يقوون مواقعهم 

م، عرف قطاع االتصاالت اإلفريقية توسعا كبيرا وسريعا في السنوات األخيرة. في خضم مسيرتها لتصبح ثاني أكبر سوق قاري في العال

مليون مشترك في  620كان هناك هاتف ألقل من شخصين وأكثر من  2014شخصا، وفي  50، كان هناك هاتف لكل 2000ففي سنة 

مول بوابة مهمة للوصول إلى اإلنترنت. لقد تمكنت . ففي منطقة حيث البنية التحتية الثابتة ضعيفة، يعتبر الهاتف المح12الهواتف النقالة

 ..(.إفريقيا من تقديم الخدمات والتطبيقات ذات الصلة بالتكنولوجيا المتنقلة لتلبية االحتياجات اليومية للسكان )الدفع، الصحة، الفالحة .

معدل النمو السنوي ن المتوقع أن يبلغ ، حصل تباطء في نمو القطاع )م2014-2010خالل الفترة  %4.6قدره بعد نمو سنوي متوسط 

 .13(2019-2014في الفترة  %2.9

 MTN، Vodacom ، Orange ، Etisalat -Marocوتتقاسم مجموعة صغيرة من الالعبين "الكبار" سوق االتصاالت في إفريقيا )

Airtel، Telecom  والتي تتقاسم نصف أسطول بطاقات الهاتف المتنقل ، )SIM14  في إفريقيا، باإلضافة إلى أكثر من مائة فاعل محلي

دولة  17، المتواجدة في MTN"صغير" متواجدين في بلد واحد أو عدد من البلدان. والشركة الرائدة في السوق هي الجنوب إفريقية 

 إفريقية.

ضع استراتيجية غزو وفي وقت مبكر جدا في  Orangeتمثل إفريقيا محرًكا للنمو بالنسبة للمزودين األوروبيين. فقد بدأت شركة أورانج 

ة ك، وفي نهايجة لذلللقارة اإلفريقية من خالل شراء أو االستحواذ على حصة األغلبية الخاصة بالمزودين الوطنيين التاريخيين. ونتي

 دولة إفريقية، وخاصة في إفريقيا الناطقة بالفرنسية. 15، كانت أورانج متواجدة في 2014

في إفريقيا الناطقة باإلنجليزية وإفريقيا الجنوبية، وأورانج في  MTNبنشاط كبير في مناطقهم المختارة ) Orangeو MTNواليوم، تعمل 

في ساحل  األولىهي  MTNغرب إفريقيا الناطق بالفرنسية(، وتتنافس في أسواق استراتيجية معينة. وفي البلدان التي يتنافسون فيها، فإن 

من حصة السوق. أما في  % 59 نسبةمن حصة السوق وفي الكاميرون ب % 51 نسبةالسوق، وفي غانا بمن حصة  % 39 نسبةالعاج ب

                                                
 .2014المصدر: مجلس الشيوخ في الجمهورية الفرنسية، تقرير عن " تواجد فرنسا في إفريقيا مرغوبة"  12

 .2016"، إفريقيا والشرق األوسط،  Digiworld Yearbookالمصدر: ديجيتال ييربوك " 13

 2016، إفريقيا والشرق األوسط،  Digiworld Yearbookال ييربوك المصدر: ديجيت 14
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 MTN، ينقسم السوق بين هذه الشركات الثالث، مع Moovالكوت ديفوار، حيث تتواجد اتصاالت المغرب تحت العالمة التجارية مووف 

 كز الثالث.في المر Moovفي المركز األول، وأورانج في المركز الثاني و

ي إفريقيا. ولكن " ف B to C أما شركات االتصاالت األمريكية والصينية فهي غير متواجدة في سوق االتصاالت لألعمال والمستهلكين"

عية لـ مار االصطناواألق في المقابل، تسعى شركات اإلنترنت األمريكية العمالقة إلى تطوير البنية التحتية لإلنترنت )طائرات بدون طيار

Google  وFacebook( مطارات متنقلة ،)Android One ين، فهي لغوغل( وتطوير تطبيقات مستهدفة ألفريقيا. أما بالنسبة للص

 ."، من خالل أسعار صارمة وقروض مشروطة للمزودين الصينيين ZTE" و "زد تي إي  Huaweiتضغط على مصنعيها "هواوي 

  تقدم مستمر في البنوك اإلفريقية  

فقط من السكان لديهم حاليا  %12تمثل إفريقيا جنوب الصحراء فرصة تنمية كبيرة للمجموعات البنكية بغض النظر عن أصلها، حيث أن 

. ومع ذلك، يتطلب هذا التطوير تكييفات وابتكارات لتلبية احتياجات المستهلكين األفارقة. وبالتالي فنتيجة للنظام البنكي 15حساب بنكي

الضعيف في القارة، وحجم االقتصاد غير الرسمي وانعدام البنية التحتية، ظهرت حلول بديلة للدفع، مثل الخدمات المصرفية عبر الهاتف 

في إفريقيا جنوب في المتوسط  %12من سكان العالم حساب متنقل للدفع، فإن هذه النسبة تصل إلى  %2المحمول. فإذا كان لدى 

 من السكان في جمهورية الكونغو الديمقراطية على سبيل المثال. %30الصحراء، وأكثر من 

كة المتحدة، رنسا والمملفحالة  وقد بدأت البنوك الدولية مبكرا جدا بالتواجد في إفريقيا، أوال من خالل وجود القوى االستعمارية، ال سيما في

". لذلك د "األثرياءاألفراز البنوك الغربية تقليديا على الشركات وولكن أيضا من خالل نمو مؤسساتي واستحواذ بعد إنهاء االستعمار. وترك

 ال تزال صورة البنوك األوروبية "راقية" إلى حد ما، في حين تتمتع البنوك المحلية بمكانة أكثر " شعبية".

مغربية اصة الخالبنكية، وقد عرف موقع البنوك الفرنسية في إفريقيا انخفاضا ملحوظا في السنوات األخيرة لصالح بعض المجموعات 

، الكاميرونية أسهمه في فروعه الكونغولية، اإلفوارية، Crédit Agricole، باع بنك القرض الفالحي 2008والجنوب إفريقية. ففي 

 الغابونية والسنغالية للتجاري وفا بنك لتمويل تطويره في أوروبا الشرقية.

بنوك يها، فإن الفشاركة وبية تركز بشكل رئيسي على الحصول على البنوك المحلية والموإذا كانت االستراتيجيات التنموية الصينية واألور

 ،Standard Bankمن خالل االستحواذ. يعد بنك ستاندرد و -لبنوك الجنوب إفريقية ا -اإلفريقية تنمو من خالل النمو المؤسساتي 

كانت  فريقية، إذامجموعات اإلالبنكي في إفريقيا. من ناحية أخرى، فإن الدولة إفريقية، أحد الفاعلين الرئيسيين في القطاع  19المتواجد في 

 Standard-Bankجود قد تطورت في البداية من خالل القرب الجغرافي واللغوي، فإنها األن تمتد إلى ما وراء ذلك، كما يتضح ذلك من و

 ليزية.اطقة باإلنجيا النا بنك عن رغبته في التواجد في إفريقفي البلدان اإلفريقية الناطقة بالفرنسية، أو من خالل إعالن التجاري واف

ربية على واجد البنوك المغدولة إفريقية، ويخطط للتواجد خارج إفريقيا الفرنكوفونية. وال يقتصر ت 16ويتواجد التجاري وفا بنك اليوم في 

لها، أما مجموعة فريقية ويخطط لتغطية القارة بأكمدولة إ 18( متواجد في BMCE Bank of Africaالتجاري وفا بنك، فبنك إفريقيا )

BCP  دولة إفريقية، خاصة في إفريقيا الناطقة بالفرنسية. 12فهي متواجدة في 

بلداً إفريقياً، بعد أن تجاوزت  36، فإن البنوك اإلفريقية لديها اآلن وجود نظامي في 16وكما تمت اإلشارة في تقرير بنك االستثمار األوروبي

ت البنكية الغربية التي كان لها وجود تاريخي في القارة. وينطبق نفس الشيء عند النظر إلى أصل المقرضين لتمويل البنية المجموعا

التحتية. فقد انخفضت نسبة القروض الممنوحة من المقرضين األوروبيين التقليديين )وال سيما الفرنسيين واإلنجليز( بمقدار النصف بين 

 ح المجموعات البنكية اإلفريقية.لصال 2013و  2006عامي 

 ومقارنة بالمجموعات األوروبية، تظهر المجموعات اإلفريقية مزيدًا من المرونة واالبتكار. فعلى سبيل المثال، تقوم هذه األخيرة بتطوير

لتي تطلبها البنوك، وهو أمر عمليات اإلقراض المناسبة للعاملين في القطاع غير الرسمي غير القادرين على توفير الضمانات "التقليدية" ا

 .17يصعب العمل به بالنسبة لبنك أوروبي

كما يظهر المستثمرون الصينيون اهتمامهم بالقطاع البنكي اإلفريقي. ففي الوقت الذي تستهدف فيه البنوك الصينية المستثمرين والشركات 

 الصيني الصينية في أفريقيا، فقد بدأت توجه انتباهها تدريجياً إلى الخدمات البنكية الموجهة لألفراد في القارة اإلفريقية، حيث استحوذ البنك

ICBC  من بنك  % 20على حصة  2007سنةStandard Bank  كما وقع البنك الصيني العمالق 18الجنوب إفريقي .CDB  بنك(

لالستفادة من قدر أكبر من التمويل وخبرات الشركاء في مواضيع مثل  2014في  Société Généraleالصين للتنمية( اتفاقية مع 

 إفريقيا. االستثمار أو الخدمات البنكية لألفراد في

  ن يالدولي لموزعينل حذرتقدم 

                                                
 .2016المصدر: "االتجاهات الحديثة في القطاع المصرفي في إفريقيا جنوب الصحراء " ، بنك االستثمار األوروبي،  15

 .2016اتجاهات حديثة في القطاع البنكب في إفريقيا جنوب الصحراء، مارس  16

 "مبارزة مع األسود: ممارسة اللعبة الجديدة لنجاح األعمال في إفريقيا". BCG Perspectivesالمصدر:  17

 .2011المصدر: معهد جنوب إفريقيا للشؤون الدولية، المؤسسات المالية الصينية وأفريقيا " 18
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إلى إحداث  يؤديان . فالتوسع الحضري وظهور الطبقات الوسطىالتوزيعيجعل النمو السكاني إفريقيا قاعدة استهالكية متزايدة لشركات 

 هائلة وحديثة. خدمات توزيعثورة في عادات االستهالك في القارة ويفضيان إلى ظهور 

دمات خكما تشكل ال .رشوةوالناجحة يصطدم بممارسات تتميز بالزبونية  توزيعومع ذلك، فإن القطاع يواجه قيودًا كبيرة. فتطوير شبكة 

حي ائي الفاللغذالنسيج االلوجستية تحديًا حقيقيًا وتؤدي إلى ارتفاع التكاليف بسبب نقص البنية التحتية. باإلضافة إلى ذلك، فإن ضعف 

بيرا خلق فارقا ك، مما يالحديث حيث تضطر إلى استيراد جزء كبير من الغذاء التوزيعالمحلي يبرز المشاكل اللوجستية للجهات الفاعلة في 

 .لمرتبطة بهاماعية في األسعار مقارنة مع القطاع غير الرسمي، وهو قطاع ال تستطيع الحكومات محاربته، بالنظر إلى التحديات االجت

م الشركات د، تقووأخيرا، فإن المخاطر األمنية في بعض البلدان تؤثر على حماس بعض المستثمرين الدوليين. وفي مواجهة هذه القيو

 ت.الغربية متعددة الجنسيات بالتموقع بشكل أساسي من خالل االستحواذ على الفاعلين المحليين أو من خالل الشراكا

بشكل تدريجي في القارة، مع درجات متفاوتة من النجاح  Auchanو  Carrefourو  Wal-Martثل الغربية م التوزيعتتطور مجموعات 

 واستراتيجيات مختلفة.

ثمار بكثافة دة في االستائدة متردينمو، فإنه يتعلق فقط باالقتصادات اإلفريقية المتقدمة نسبيًا. فالمجموعات الر الكبير التوزيعوإذا كان سوق 

مال شلتوسع خارج وشان باالحديثة. لذلك، لم يقم العمالقة الفرنسيون مثل كارفور أو أ التوزيعفي األسواق التي ليست جاهزة بعد لطريقة 

ة تارت استراتيجييعمالن بشكل رئيسي في إفريقيا الجنوبية. وعلى عكس وولمارت، التي اخ Walmartو  Shopriteإفريقيا، في حين أن 

 سوق المستقبلية.بشكل أساسي النمو المؤسساتي، ويشارك بنشاط في بناء المتاجر ومراكز الت Shopriteالشراء، فقد اختار شوبرايت 

IIتحليل لتطور المشاريع المغربية في إفريقيا . 

 اقطاعيو الجغرافيمتنوعة استثمارات مغربية في إفريقيا  .1

، الجزء األكبر من 2017و  2003مليار درهم بين عامي  37يشكل االستثمار المغربي المباشر في القارة، والذي تبلغ قيمته المتراكمة 

وجه هذه تتارجية. ومن إجمالي التدفقات الخ %60متوسط نصيبه االستثمار األجنبي المباشر الموجه إلى الخارج في المغرب، حيث يبلغ 

لي( والتاعلی  %15و  %25ی )طسولايقيا رفوإيقيا رفل إتليها شما(، %55حصتها ط سويقيا )مترفرب إغدول لی إساسي ل أبشکت فقادلتا

 (.% 5الجنوبية )يقيا رفوإ

 المغرب إلى إفريقيا ومن القارة في التدفقات اإلجماليةتطور تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة إلى الخارج من 

          

 المصدر: مكتب الصرف *أرقام مؤقتة

 دولة إفريقية. وتعتبر مصر وساحل العاج هما المستقبلين الرئيسيين لالستثمارات األجنبية 30تتواجد استثمارات المغرب المباشرة في 

 13، تليها مالي ) 2017-2003من التدفقات خالل الفترة  %19و   19%20حصة كل منهما المغربية المباشرة في المنطقة، حيث تبلغ 

 (.% 6لكل منهما( والغابون ) % 7(، وبدرجة أقل بوركينا فاسو والسنغال )%

 

 

 

 

                                                
 مليارات درهم. 5بقيمة تجاوزت  2017اتجاهات مصر تدين بهذه الحصة إلى استثمار كبير في القطاع المصرفي، والذي تم في ماي  19
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 2017و  2003البنية الجغرافية لتدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الموجهة من المغرب إلى إفريقيا بين عامي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: مكتب الصرف

التي تمت  البنوك واالتصاالت أول من سعى للحصول على فرص النمو على المستوى الدولي. وبالفعل، وبفضل اإلصالحات لقد كان قطاع

إفريقيا في الماضي، تمكن المغرب من بناء نظام مالي قوي أدى إلى ظهور مجموعات بنكية تنافسية قادرة على إثبات وجودها في 

والمساهمة بشكل إيجابي في تمويل االقتصادات اإلفريقية. وينطبق نفس الشيء على قطاع االتصاالت، نظراً لإلصالحات الرائدة التي قام 

 بها المغرب في هذا القطاع منذ التسعينات.

شير إلى رجحان التدفقات في هذين القطاعين ي 2017-2007وبالتالي، فإن التوزيع القطاعي لالستثمارات المغربية في إفريقيا خالل الفترة 

 (.% 5( والشركات القابضة )% 11على التوالي، وإلى حد أقل الصناعة ) % 17و  % 53بحصة 

 2017و  2008بنية تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الموجهة من المغرب إلى إفريقيا حسب القطاع بين عامي 

 

 

 

 

 

 

  

 أرقام مؤقتةالمصدر: مكتب الصرف. 

وحدها ما يقرب  2016، في حين أنها بلغت سنة 2015و  2007فقط بين عامي  %5.1تجدر اإلشارة إلى أن حصة قطاع الصناعة بلغت 

مليار درهم استثمرت بشكل رئيسي في الكوت ديفوار، بنين  2.5من التدفقات الخارجة من المغرب نحو القارة، مع ما يقرب  % 53من 

 والكاميرون.

كبيرة  ن المتوقع أن يستمر هذا الزخم إذا أخذنا في الحسبان االتفاقات الهامة التي تم توقيعها مؤخراً والتي من شأنها أن تولد تدفقات ماليةوم

في السنوات القادمة. وتشمل هذه المشاريع إنتاج األسمدة )الغابون، رواندا، إثيوبيا ونيجيريا( واإلسمنت )كوت ديفوار، غانا ومالي( 

 صناعة األدوية )كوت ديفوار ورواندا(، تجميع الشاحنات )السنغال( والصناعة الغذائية والفالحية )غينيا، بنين، الكاميرون، كوت ديفوار،و

 موريتانيا أو تنزانيا(.
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 للبحث الميداني. انتشار الشركات المغربية في إفريقيا: النتائج الرئيسية 2

 . تكون التنمية في إفريقيا غالبا نتيجة الفرص التي استغلتها الشركات المغربية2.1

على أن التحول إلى إفريقيا كان نتيجة الفرص التي تحققت، وعقب ذلك، وضع معظمها ،  20لقد عبّر الكثيرون من بين شركات المجموعة

 استراتيجية تنمية في إفريقيا استناداً إلى الخبرة المكتسبة.

تقطع ركات بشكل مذه الشد أظهر البعض اهتماًما بإفريقيا منذ عدة سنوات، دون أخذ مبادرة تطوير فعالة. فبالنسبة لألغلبية، تطورت هوق

 إلفريقية.اتنمية في إفريقيا وقامت بالسيطرة على إمكانيات القارة. لقد استغلوا الفرص عندما قدموا أنفسهم للعمل على إقالع ال

هي ، وبينولمستجاأحد  شركات، فقد كانت التنمية في إفريقيا نتيجة إغراءات من شركاء يبحثون عن الخبرة. وهذا هو حالبالنسبة لبعض ال

إطار أحد  من قبل شريك فرنسي في 1996سنة، حيث تم طلبها سنة  20شركة هندسة صناعية كانت متواجدة في إفريقيا منذ حوالي 

. ع في المغربمشاري انت الشركة قد طورت بالفعل عالقة ثقة مع عدد من رواد الهندسة األوروبية في إطارمشاريعهم في السنغال. وقد ك

 %70 آلن أكثر منشركة اواليوم، تعمل في كثير من األحيان لحساب العمالء في إفريقيا في إطار الهندسة التفصيلية لمشاريعهم. وتحقق ال

 اع النفط والغاز.من رقم أعمالها في إفريقيا، خاصة في قط

يا نتيجة كة في إفريقم للشرهذا هو الحال أيضا بالنسبة لمجموعة مغربية لألشغال العمومية التقينا بها خالل الدراسة. لقد كان أول عقد مه

خالل  اسو. ومنفكانت قد تعاونت معها من قبل، والتي كانت تبحث عن شريك لبناء سد في بوركينا  2005لطلب شركة لبنانية في عام 

قيقية في إفريقيا ، وضعت الشركة استراتيجية تطوير ح2012فرص مواقع البناء، عرفت اإلدارة حجم اإلمكانيات اإلفريقية. ومنذ سنة 

 جنوب الصحراء، وحولت طموحاتها نحو القارة عن قصد.

رة أن تعبئ موعات الكبين للمجركة. في الواقع، يمكغالباً ما تكون القدرة على تحديد وتنفيذ استراتيجية استباقية للتنمية دالة على حجم الش

 الموارد بسهولة أكبر من أجل تنميتها في إفريقيا.

 . عوامل مختلفة تكمن وراء تطور المؤسسات المغربية في إفريقيا2.2

لنمو االقتصادي في ( ا1من بين األسباب التي ذكرتها الشركات من أجل تنميتها اإلفريقية، هناك ثالثة عوامل رئيسية مشتركة، وهي: )

عن  ( البحث3و ) ( ضعف مستوى المنافسة في القارة، مما أدى إلى ارتفاع هوامش الربح المحتملة،2إفريقيا والفرص الناتجة عنه، )

 ، تكونمحركات النمو للشركات التي وصلت إلى مستوى معين من النضج في السوق المغربي. عالوة على ذلك، في حاالت نادرة

 المغربية النامية في إفريقيا مدفوعة بالبحث عن الموارد الطبيعية أو تحسين هياكل التكلفة.الشركات 

 النمو اإلفريقي يمثل مصدرا للفرص بالنسبة للشركات المغربية 

اً واضحاً اتخذت خيار ت التيإن الديناميكية االقتصادية وإمكانات األسواق اإلفريقية يتم االستشهاد بها أوالً وقبل كل شيء من قبل الشركا

تطور للسكان وكذا لرائية لتطوير أنشطتها في إفريقيا. هذه اإلمكانات ترجع على حد سواء إلى النمو السكاني في القارة، زيادة القوة الش

 عادات االستهالك بعد ظهور الطبقات المتوسطة.

اني في إفريقيا النمو السك ي، فإنرتبط مباشرة بالنمو السكاني. وبالتالوبالنسبة للسلع االستهالكية األساسية، مثل األغذية األساسية، فالطلب ي

 جنوب الصحراء عامل محفّز في حد ذاته بالنسبة لبعض الشركات.

وبشكل عام، فبالنسبة للشركات النشطة في قطاع األغذية الفالحية، فإن حجم السوق وإمكانياته عامالن رئيسيان في صنع القرار اإلنمائي 

يا. فعلى سبيل المثال، كان الدافع وراء التنمية اإلفريقية ألحد المشاركين في الدراسة، والمتخصص في تحويل اللحوم وتوزيعها، في إفريق

م األمر هو إمكانات السوق في القارة. والواقع أن استهالك اللحوم يتزايد حاليا في إفريقيا. فوفقا لتقديرات منظمة األغذية والزراعة، فقد تعم

. وتصدر الشركة حاليا 2030كيلوغرام سنة  13.4إلى  2015كيلوغرام في السنة لكل شخص في  10.9يا ويتوقع أن يرتفع من تدريج

 من رقم تعامالتها في إفريقيا. % 10دولة إفريقية وتحقق حوالي  12ألكثر من 

                                                
 .2شركة في المغرب وأربعة في السنغال، انظر خصائص العينة في المرفق  16أجريت مقابالت مع  20
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. فإمكانات التوزيعإن تطور أنماط االستهالك لسكان إفريقيا جنوب الصحراء وتنامي الطبقات المتوسطة يقدم إمكانات مهمة لفائدة قطاع 

 والتي تصف إفريقيا بأنها "قارة المستقبل". التوزيعالسوق هذه هي التي جذبت مجموعة كبيرة متخصصة في 

وسطة اإلفريقية كذلك على زيادة الطلب على السكن المتوسط واالقتصادي، مما دفع المجموعات العقارية كما ينعكس نمو الطبقات المت

 المغربية الرئيسية لالستثمار في إفريقيا جنوب الصحراء. فعلى سبيل المثال، بدأ أحد الفاعلين في قطاع العقارات في إنجاز مشروع إسكان

توقيع اتفاقية إلنجاز برنامج سكني في شرق إفريقيا. ومع ذلك، فإن انخفاض معدل التبنيك  اقتصادي في كوت ديفوار وأعلن مؤخًرا عن

للسكان اإلفريقيين المقترن بارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى صعوبات في التمويل بالنسبة للزبائن، وهو األمر الذي يؤثر بدوره على 

 شركات التطوير العقاري.

ميات االستثمار قد خلقتا سوقا واعدا لسياحة األعمال في إفريقيا والذي يوفر فرصا للفاعلين في مجال البناء، كما أن النمو االقتصادي ودينا

 الفنادق، النقل والبنية التحتية.

 إفريقيا سوق واعدة، حيث إمكانات هامش الربح أكبر 

فعا للشركات المغربية في العديد من القطاعات. تعتبر إفريقيا، بصفتها سوقا مزدهرة حيث يسهل التطور مقارنة بالسوق الوطنية، دا

فبالنسبة للعديد من الشركات، تكون المنافسة أقل شراسة من المنافسة في المغرب، ومن السهل تطويرها نظرا لغياب بعض الخدمات أو 

 قلتها في السوق.

ضعيفة في السوق اإلفريقية. فقد أهملت مجموعات وهذا هو الحال بالنسبة لخدمة اإلغاثة على وجه الخصوص، وهي خدمة تكميلية للتأمين 

التأمين الدولية الكبرى إلى حد ما سوق اإلغاثة في إفريقيا حتى اآلن. ومع ذلك، فقد دخلت مجموعة تأمين مغربية كبيرة في هذا القطاع 

دولة إفريقية وتقدم هذه الخدمة  26ة في بالتعاون مع رائد عالمي في اإلغاثة لتقديم خدمة متكاملة لزبنائها األفارقة. وتتواجد المجموع

التكميلية في تسعة بلدان إفريقية. وحتى وإن كان مقر المجموعة في المغرب، فإن الشركة توظف مواطنين محليين لتزويد الزبائن المحليين 

 بخدمة مشخصة قدر اإلمكان.

زيادة هوامش الربح. فقد دفعت المنافسة المتنامية في قطاع باإلضافة إلى ذلك، تسمح المنافسة الضعيفة في بعض القطاعات في إفريقيا ب

األشغال العمومية في المغرب إحدى الشركات إلى التوجه نحو السوق اإلفريقية كمحرك للنمو. وفقا لهذه األخيرة، فقد أصبحت السوق 

ن هوامش الربح التي يتم الحصول عليها في المغربية تعرف تنافسية كبيرة خصوصا في مطلع العقد األول من األلفية الثانية، مما حد م

المشاريع. ومع األزمة، سعت العديد من الشركات األوروبية )الفرنسية واإلسبانية والبرتغالية وحتى التركية( إلى الحصول على موطئ قدم 

 في السوق المغربي. فاألرباح التي تحققها الشركة هي أكبر في إفريقيا ألن لديها قوة تفاوض أقوى.

 مثل إفريقيا محرًكا للنمو بالنسبة للشركات التي بلغت حجًما حرًجا في السوق المغربيت 

يتعين وضع إمكانات السوق اإلفريقية في الحسبان مع فرص النمو التي تمتلكها الشركات المغربية في السوق الوطنية. فبالنسبة لعدد منها 

 وب الصحراء.فإن صغر السوق المغربي هو الذي يدفعهم نحو إفريقيا جن

كما تسعى بعض الشركات التي وصلت إلى حجم حرج في السوق المغربي إلى ما وراء الحدود المغربية لالستمرار في النمو. فقد قررت 

إحدى الشركات في قطاع األدوية أن تتطور في إفريقيا ألنها وصلت إلى حجم حرج في السوق المغربي مع توقعات محدودة للنمو. لذلك، 

جموعة البحث عن مصادر جديدة للنمو في إفريقيا. واليوم، تحقق الشركة معدالت نمو سنوية برقم مزدوج في بعض األسواق في قررت الم

 إفريقيا جنوب الصحراء.

 بيةرلمغت اکارلشل اجه عميوفعا دايضًا دادات أإلمن اتأميواد األولية أو لمالی ول إصوليشكل ا. 

 اخرا للتنمية في إفريقيا بالنسبة لبعض الشركات الصناعية، وينطبق ذلك على مجموعة كبيرة في يشكل الوصول إلى المواد األولية عامال

قطاع التعدين التي تستغل مناجم الذهب في الغابون والسودان. كما تقوم المجموعة بتطوير مشاريع في الكونغو وغينيا وجمهورية الكونغو 

 وركينا فاسو وإثيوبيا ومالي.الديمقراطية وهي اآلن في مرحلة االستكشاف في ب

 كما يستجيب تطور الشركات المغربية، بدرجة أقل، إلى الحاجة إلى تأمين اإلمدادات من المواد الخام المستوردة غير المتوفرة في المغرب.
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يث يوجد تشريع يُلزم فعلى سبيل المثال، قامت شركة تصنيع ألواح خشبية بإنشاء وحدة صناعية في الغابون لضمان إمدادها في أوكوميه ح

 تحويل جزء من الخشب الغابوني محليًا.

  يعتبر تحسين بنية التكلفة عامالً من عوامل التنمية خاصة لشركات الخدمات التي تبحث عن تكلفة منخفضة للعمالة 

دو عامال محفزا، حيث توجد ثالث بالنسبة للشركات األخرى، ال سيما في قطاع الخدمات، فإن التكلفة المنخفضة للقوى العاملة اإلفريقية تب

 مجموعات مغربية متخصصة في إدارة عالقات الزبناء في إفريقيا جنوب الصحراء.

وبطبيعة الحال، فإن عوامل التطوير هذه تختلف تبعاً لقطاع النشاط الذي تعمل فيه الشركة. فمن غير المستغرب أن تعطي الشركات العاملة 

ولوية لعوامل التنمية المرتبطة بالطلب، سواء كان من الحكومات، شركات أخرى أو من المستهلكين في القطاعين الثاني والثالث األ

 النهائيين.

  دينامية االستثمار التي أبرزتها الجوالت الملكية" 

باإلضافة إلى بعض الشركات الرائدة، ال سيما في القطاع المالي والبنكي، فإن معظم شركات المجموعة موجودة في إفريقيا منذ نحو عقد 

من الزمان. وقد استفادت هذه الديناميكية التي تحظى بدعم اقتصادي ودبلوماسي تطوعي، من تزايد الشركات المغربية في إفريقيا وخلقت 

 فًا معترفًا به من قبل العديد من الفاعلين الذين تم استجوابهم.تأثيًرا مضاع

ً كبيرة لتنمية الشركات المغربية في القارة. فمن  كما أن الزيارات الرسمية التي قام بها جاللة الملك محمد السادس إلى إفريقيا فتحت آفاقا

ة اإليجابية التي تتمتع بها المملكة في القارة، ومن ناحية أخرى، جهة، تشارك هذه الزيارات في اإلشعاع المغربي في إفريقيا وتعزز الصور

فإنها تسمح ببناء شراكات استراتيجية تتجسد في مشاريع كبرى. ونتيجة لذلك، أنجزت مجموعة األشغال العمومية مشروعا هاما في الكوت 

على ذلك، ووفقا ألحد الفاعلين في القطاع البنكي، فإن  . وعالوة2014ديفوار، مما أدى إلى إنشاء فرع للشركة بعد الزيارة الملكية سنة 

 الدبلوماسية الملكية قدمت دفعة للعديد من المجموعات المغربية لتبني استراتيجية استباقية في إفريقيا.

 ة بالفرنسية،كما أشارت عدة شركات إلى العالقات الدبلوماسية الجيدة بين المغرب ومختلف البلدان اإلفريقية، خصوصا الدول الناطق

 كعوامل تؤيد قرارهم بالتطور في هذه البلدان، فهذه العالقات الجيدة تشكل ضمانات عند اتخاذ قرار المجيء إلى إفريقيا. 

. فقد نّوه العديد من أعضاء المجموعة على تبسيط كما يساهم وجود البنوك المغربية في إفريقيا جنوب الصحراء إلى حد ما في هذا التأثير

اإلجراءات مثل الحصول على ضمانات بنكية عندما يكون أحد البنوك التي يتعاملون معها في البلد اإلفريقي المستهدف. كما أشار اثنان من 

خرى، وفي هذه الحالة، فقد ساهمت العالقات أعضاء المجموعة إلى االستجابة الكبيرة للبنوك المغربية لتمويل مشروعها مقارنة بالبنوك األ

 بين الشركات األم في المغرب في تسهيل عملياتها.

مال وأخيرا، فإذا كانت الشركات المغربية المستجوبة ال تعتبر وجود الشركات متعددة الجنسيات في البلدان اإلفريقية المستهدفة دافعا أو عا

 إفريقيا جنوب الصحراء يعتبر ذلك إشارة مطمئنة.مدربا، إال أن فاعال في القطاع البنكي في 

 . إمكانات السوق وإمكانية الولوج إليه، فضالً عن االستقرار السياسي هي المعايير الرئيسية الختيار البلدان المستهدفة2.3

سوق، وسهولة الولوج باإلضافة إلى بالنسبة للعديد من الشركات، فإن اختيار البلدان المستهدفة في إفريقيا يخضع للفرص المتاحة، جاذبية ال

 السياق السياسي.

  سمىأمعيار كإمكانات السوق 

ً جذابة للشركة  إذا كانت معايير الولوج إلى األسواق مثل القرب الجغرافي والثقافي ضرورية الختيار البلد، فيجب أوالً أن تكون سوقا

 المغربية.

تقوم الغالبية العظمى من الشركات بإجراء دراسة للسوق وتحليل القوانين المحلية والمخاطر المحتملة التخاذ فقبل ان تتمركز في البلد، 

 القرار وتحديد طريقة التطور في البلد المستهدف.
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األكثر جاذبية  ويتم تقييم إمكانات السوق من حيث الحجم والتنافسية. وبالتالي، فبالنسبة لمستجوب فاعل في قطاع األغذية، فإن األسواق

ة تكون في البلدان التي تعرف كثافة سكانية كبيرة والتي ال يغطي إنتاجها المحلي احتياجات السكان، ويقع معظمها في شرق إفريقيا. بالنسب

ستهالك المغربي فقط من اال %40لهذا الفاعل، فإن بلدان المجموعة االقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا تقدم إمكانات أقل ألنها تمثل مجتمعة 

 وتعتمد على المنتجين المحليين لتلبية متطلباتها األساسية.

 تعتمد إمكانية الولوج إلى السوق على القرب الجغرافي والثقافي 

القرب الجغرافي و / أو الثقافي هو جانب أساسي يسهل الولوج إلى السوق. وبالتالي فإن موريتانيا والسنغال تحظيان بتقدير الشركات 

رة المغربية بسبب سهولة الوصول إليهما. في الواقع، يمكن الولوج إلى هذه البلدان بسهولة عن طريق البر، حيث يمكن أن تصل المصد

ساعة. وبالتالي فقد قامت العديد من الشركات  35داكار خالل -ساعة إلى موريتانيا،  والذهاب من الدار البيضاء 24الشاحنة في أقل من 

ية.  ففي اآلونة األخيرة، تم فتح خطوط الشحن المباشر بين المغرب والعديد من دول غرب إفريقيا )موريتانيا، بإنشاء تمثيالت تجار

قل السنغال، غينيا كوناكري، ساحل العاج ونيجيريا(. فهذه المنطقة الجغرافية تمتلك العديد من وسائل النقل. ومع ذلك، ال تزال تكاليف الن

نة بمناطق أخرى في العالم وتعتبر عائقا أمام التجارة بين البلدان اإلفريقية. وبالتالي، يلعب القرب الجغرافي والجمارك مرتفعة للغاية مقار

دوًرا مهًما خصوصا في حالة المنتجات ذات الحجم الضخم وذات القيمة المضافة المنخفضة، والتي تثقل تكلفة النقل المرتفعة من التكلفة 

 صدر معدات ضخمة أن تكلفة النقل تعتبر أحد التحديات الرئيسية للتنمية في إفريقيا.اإلجمالية. فقد اعتبرت شركة ت

إن فتح خط جوي مباشر يعتبر أيضا مسرعا لتنمية االستثمارات المغربية في بلد ما. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن يشكل عدم وجود 

التطور في بعض األسواق. وبالتالي، فإن إثيوبيا، التي استشهدت  رحالت مباشرة صعوبة إضافية بالنسبة للشركات المغربية الراغبة في

 بها العديد من الشركات كسوق ذات إمكانات عالية، ال يزال من الصعب الوصول إليها بسبب عدم وجود شركة طيران مباشرة مع المغرب.

اً في االختيار. فقد ساهمت حالة شبكة الطرق في الكوت باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون جودة البنية التحتية للنقل في البلد عامالً حاسم

 ديفوار، الجيدة نسبياً، في قرار إحدى شركات المجموعة بالتواجد في أبيدجان.

ا إلى باإلضافة إلى القرب الجغرافي، يعتبر القرب الثقافي عاماًل مهًما آخر في اختيار الموقع. ويستند في المقام األول إلى اللغة ولكن أيض

بتوجيه تطورها نحو إفريقيا الناطقة  للتوزيع دين. فعلى سبيل المثال، فإن وحدة اللغة تسهل إرسال المغتربين. فقد قامت مجموعة ال

بالفرنسية كبداية لكي تتمكن من إرسال مدراءها إلى هناك بسهولة أكبر، خصوصا مع وجود عدد قليل من المدراء التنفيذيين الذين يتحدثون 

اللحوم. فالمنتجات "حالل" لديها  اللغة اإلنجليزية. وبالمثل، فإن القرب الثقافي له دور هام في اختيار األسواق التي طورتها شركة لتصدير

ميزة الختراق السوق في البلدان ذات األغلبية المسلمة. كما أن األصل المغربي يعطي للشركة شرعية معينة في هذه األسواق مقارنة 

 بالمنافسين البرازيليين على سبيل المثال.

وًرا في جودة المنتج، وجدت حماسا كبيرا لدى بعض صناع وهناك شركات أخرى والتي ال تعمل في القطاعات التي يلعب فيها الدين د

القرار بفكرة العمل مع شركة مغربية، خاصة في الدول االفريقية المسلمة. وهذا هو حال شركة األشغال العمومية والتي أشارت إلى أنها 

د شقيق، فالقرب الثقافي يلعب دورا في سهولة الحظت هذه الظاهرة في البلدان اإلسالمية بشكل خاص. فالمغرب يتم النظر إليه على أنه بل

 الولوج إلى السوق.

  معيار أساسي كاستقرار البلد 

ً ما تكون المخاطر السياسية واألمنية أسبا با يعتبر االستقرار والسياق السياسي للبلدان أيضا معياران أساسيان للشركات المغربية. فغالبا

تراجع عن تطوير شركة في بلد ما. فعندما تكون المخاطر األمنية كبيرة، يجب أن تكون الشركات األجنبية قادرة على وضع كافية لمنع أو ال

ضمانات مناسبة لموظفيها وأنشطتها. ولكن مثل هذه األجهزة تتطلب موارد كبيرة تكون في متناول المجموعات الدولية الكبيرة ولكن ليس 

 المتوسطة.بالضرورة الشركات الصغرى و

ية وعموما، فإذا كانت عوامل الجاذبية في كثير من األحيان اقتصادية )إمكانات السوق، معدل نمو البلد ...(، تظل الجوانب األمنية والسياس

لى العكس معايير حاسمة في اختيار البلد المستهدف. ففي دول غرب إفريقيا مثال، غالباً ما يتم االستشهاد بالسنغال كنموذج لالستقرار. وع

في الكوت ديفوار إلى تباطؤ االستثمارات المغربية. وبمجرد استعادة البالد الستقرارها،  2011-2010من ذلك، أدت األزمة السياسية في 

استعادت االستثمارات قوتها. فقد توقفت شركة تعمل في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات عن تطوير أنشطتها في الكوت ديفوار خالل 
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 .2006ة. وفي المقابل، فإن االستقرار السياسي في السنغال دفع شركة لتصنيع مواد البناء إلى بناء أول مصنع لها في البلد سنة األزم

 رىى مناطق أخذلك عل . تمر عملية االمتداد الجغرافي للمقاوالت المغربية في أفريقيا عبر دول غرب أفريقيا أوال لتنفتح بعد2.4
 

على معايير االختيار سالفة الذكر، عادة ما تشكل دول غير أفريقيا بوابة دخول للمقاوالت المغربية إلى أفريقية. يشكل االتحاد  بناء

، نقطة جذب استثنائية للمقاوالت المغربية. 21االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، الذي يجمع ثمانية بلدان في اتحاد نقدي واقتصادي

 والت هذه المنطقة صراحةً بأنها المكان األكثر جاذبية لتنمية أنشطتها.فقد وصفت بعض المقا
 

 قة الفرعية.المنط وهكذا، فإن الحضور في أحد بلدان غرب أفريقيا قد يشكل مرحلة أولى للمقاوالت الراغبة في تطوير نشاطها في

قية نشطتها في بعدة ألبحت السينغال اليوم تشكل قاوهذا بالضبط ما ينطبق على مقاولة تعمل في مجال الخدمات المعلوماتية التي أص

دان ا ومالي وبلوغيني المنطقة الفرعية لغرب أفريقيا. حيث يلعب الفرع الكائن في السينغال دور منصة لتطوير األنشطة في الغابون

 أخرى.
 

 في المنطقة دريجيافريقيا ليتطور توقد شملت الدراسة أيضا مزوداً آخر للخدمات المعلوماتية الذي استقر في البداية في غرب أ
لسينغاليحاليا في نفس ا، تم إنشاء فرع في كوت ديفوار. يقوم مدير القسم 2003الفرعية. بعد االستقرار في البداية بالسينغال سنة 

ة بدأت لتها الدراسملتي شالوقت بتسيير الفرعين السينغالي واإليفواري المرتبطين بالمقر الرئيسي. الغالبية العظمى من المقاوالت ا
 تطوير نشاطها في أفريقيا انطالقاً من غرب أفريقيا.

 
 سرها.طقة بأوهكذا، فإن معظم المقاوالت المغربية تعتبر الحضور في أحد بلدان المنطقة خطوة أولى نحو التنمية في المن

دأت تُظهر بألخيرة االلغوي والجغرافي، فإن هذه إن كانت أسواق غرب أفريقيا تجذب المقاوالت المغربية ألسباب ترتبط بالتقارب 

، برزت هذا السياق ة. وفيرغبة تتقوى باستمرار في اإلمكانيات التي تزخر بها أسواق البلدان األفريقية التي تتحدث اللغة االنجليزي

لوماتية. لخدمات المعأو ا والغذائية كل من كينيا وغانا ضمن األسواق التي تثير اهتمام المقاوالت العاملة في مجال الصناعة الفالحية

ين بألفريقي من امستوى كما اعتبرت المقاوالت العاملة في مجال الخدمات المعلوماتية والنقدية السوَق األثيوبيةَ الواعدة على ال

ضور فة إلى ضعف حإضاة، األسواق المثيرة لالهتمام، وذلك نظراً للنمو الذي يشهده هذا البلد من الناحية االقتصادية والديموغرافي

 المقاوالت األجنبية فيه.
 

ويُشار إلى أن هذه األسواق تحظى باالهتمام بفضل بعض مميزاتها الثقافية التي تعدّ أقرب إلى العالم "األنغلوساكسوني". غير أن هذه 

قد تمثل حجر عثرة يعيق دخول المقاوالت المغربية، حيث من شأن اللغة أن تشكل صعوبة بالنسبة لها. من  الثقافة األنغلوساكسونية

جهة أخرى،قد تلعب االختالفات على المستويْين التنظيمي والقانوني دوراً سلبيا أمام المقاوالت المغربية الباحثة عن موطئ قدم في 

زية. وهكذا، فإن قانون األعمال في البلدان األفريقية الناطقة باللغة االنجليزية يحمل توجها البلدان األفريقية الناطقة باللغة االنجلي

بريطانيا مما يفرض على المقاوالت المغربية إجراء تكييف لممارساتها. ففي قطاع الصحة مثالً، ال تخضع البلدان األفريقية الناطقة 

، بل إن ثقافتها أقرب من ثقافة "إدارة الغذاء والدواء" 22منظمة غرب أفريقيا للصحة باللغة االنجليزية لنفس القواعد السارية في بلدان

 األمريكية.

 . تستقر المقاوالت المغربية في أفريقيا اعتماداً على مقاربة  تدريجية2.5

في عض اآلخر. فا البضهلقد مّكنت هذه الدراسة من تقسيم أساليب تطوير المقاوالت المغربية في أفريقيا إلى ثالثة أصناف يكمل بع

 ربط شراكات اني فيمرحلة أولى، تقوم المقاوالت بتصدير السلع والخدمات دون أن تكون حاضرة محلياً. بينما يتمثل األسلوب الث

 تناءعن طريق اق لمباشروتحالفات متعددة األشكال دون الحضور بشكل مباشر. أخيراً، تأتي المرحلة األكثر نجاحاً، وهي االستثمار ا

 لدراسة.املتها شأو إنشاء وحدة من الصفر مع شريك أو بدونه. وقد ورد ذكر هذه األساليب الثالثة على لسان المقاوالت التي 

 عادة ما تشكل الصادرات وعقود المشاريع الخطوة األولى لتطوير النشاط في أفريقيا

لسلع أو اصادرات من شكل اللقيام باستثمارات الحقة، عادة ما تنظراً لعدم احتياجها إلى إرسال الموارد أو توظيفها بعين المكان أو ا

بض السوق ن جس نالخدمات المرحلة األولى التي تبدأ بها المقاوالت مشوار تطوير نشاطها في أفريقيا. وتمّكن هذه المرحلة م

 وتعميق المعرفة بالطلب الداخلي قبل القيام بإنشاء وحدة محلية.
 

إنشاء  في رفإنه ال يفك وهكذا، فإن كان أحد الفاعلين في مجال الصناعة الغذائية والفالحية يصدر منتجاته نحو األسواق األفريقية،

ً محدداً. من ناحية أخرى، تقوم بعض مقاوالت الخدمات بإنش  عٍ لها بعداء فرووحدة صناعية هناك إال عندما يتجاوز نشاطه سقفا

قيا لى في أفريدم األوالعقود. يَُمّكن الحصول على العقود األولى المقاوالت المصدّرة للخدمات من وضع القتحقيق تطور ناحج عبر 

 عبر إرسال موارد من المغرب أو اللجوء إلى متعاقدين من الباطن.
 

غالل الموارد الطبيعية غير أن المرور عبر مرحلة التصدير ليس ممكناً أو مالئماً في بعض القطاعات )الصناعة  االستخراجية واست

                                                
 النيجر، السنيغال والطوغو. البنين، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، غينيا بيساو، مالي، 21

 المعهد المتخصص للمجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا المكلف بقضايا الصحة 22
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كما هو معلوم إنشاء شبكة من نقط البيع في عين المكان. من  التوزيع(. حيث يستلزم قطاع التوزيعووالخدمات المالية واالتصاالت 

)األثاث مثالً( والرسوم الجمركية مرتفعة  ناحية أخرى، يُفضل بعض الفاعلين إنشاء وحدة إنتاج عندما تكون تكاليف النقل باهضة

جداً، أو عند وجود أنواع أخرى من عراقيل الدخول. وهكذا، فإن أحد القطاعات يفضل بوضوح اللجوء إلى االستقرار محلياً والعمل 

 على هذا النحو مما يجعل صادرانه نحو القارة غير منتظمة وال تخضع إلستراتيجية استباقية.

 التنميةاكات تضطلع بدور المسّرع لعملية التحالفات والشر

 يمّكن عقد شراكات مع مقاوالت محلية ودولية المقاوالت المغربيةَ من تسهيل وتسريع تطوير نشاطها في أفريقيا.
 

المغربية ويرى معظم من شملتهم الدراسة أن إقامة عالقات مستدامة مع شركاء محليين يعتبر عامالً رئيسيا في استقرار المقاوالت 

في أفريقيا، حيث تستفيد هذه األخيرة من شبكة هؤالء الشركاء ومعرفتهم بالمنظومة وخبرتهم في الممارسات المحلية، التي تعتبر 

كلها عناصر ال غنى عنها لتحقيق استقرار ناجح. كما تمّكن هذه الشراكات المقاوالت من تغطية مساحة أكبر من تلك التي تسمح بها 

 صة. كما تسمح بتقاسم المخاطر أو نقلها.وسائلها الخا
 

 وقد تم ذكر عدة أنواع من الشراكات التي تغطي مختلف المراحل من سلسلة القيمة:
 

التنقيب، ربط عالقات، االستشارة )القانونية، المالية، الضريبية، وغيرها من االستشارات(: على سبيل المثال، قال أحد • 
الذين شملتهم الدراسة إنه، قبل القيام بأي مشروع لالستقرار، يهتم بالبحث عن شركاء استشاريين يطور  الفاعلين الصناعيين

معهم عالقة على المدى البعيد تكون الثقة أساسها األول. وتعتبر شبكة الشركاء هذه أساسية لكونها تلعب دور الدافع المحلي 
 للمقاولة قبل عملية االستقرار.

 
ع: مثال ذلك مجموعة الصيدلة التي شملتها الدراسة، والتي طورت شبكة للتمثيلية التجارية في كل من التسويق والتوزي• 

السنيغال والكاميرون وكوت ديفوار، يتم تسييرها من طرف شريك محلي. بعد ذلك، استعانت المقاولة بمنشأتين فرنسيتْين 

جل تسويق منتجاتها لدى الصيدليات والمستشفيات. وقد للمشتريات تتوفران على مؤهلالت لوجستية في القارة ككل من أ

مّكنت الشراكة مع هاتين الُمنشأتين المقاولةَ من تحسين تكاليف التوزيع، حيث أصبحت التدفقات نحو أفريقيا أهم من تلك 

ر إلى أفريقيا القادمة من المغرب. وتُتيح هذه الشراكات كذلك إمكانية التحكم بشكل أفضل في المخاطر المرتبطة بالتصدي

 جنوب الصحراء من خالل توفير ضمان لألداء.

العمليات وتقديم الخدمات: قدمت مجموعة مغربية عمالقة، بعد تطويرها لقسٍم للمساعدة في أفريقيا جنوب الصحراء، طلب • 

..( في البلدان التي )عّمال النقل، شركات اإلصالح، ميكانيكيون. عروض محلية للخدمات لتقديم عملياتها الخاصة بالمساعدة

تنشط فيها المقاولة. وتعمل المقاوالت التي تنشط في مجال العقار والبناء واألشغال العمومية على ربط شراكات تشغيلية. 

وأفادت شركة للبناء واألشغال العمومية أنها تعتمد بانتظام على شركاء محليين من أصل لبناني من أجل إنجاز مشاريعها. كما 

ن شركاء أجانب، من أصل فرنسي على الخصوص، في إطار المشاريع العقارية عالية الجودة نظراً لخبرتهم في يتم البحث ع

 هذا المجال.
 

 وفي بعض القطاعات، من شأن اللجوء إلى شركاء مؤسساتيين تحقيق امتياز تنافسي

 ت المحلية.)الولوج إلى عقار جذاب على سبيل المثال( وتسهيل اإلجراءات اإلدارية لدى السلطا
 

وتجدر اإلشارة إلى أنه في بعض الحاالت )نادرة نسبيا( تجد المقاولة نفسها "مجبرة" على التعاون مع شركاء محليين حتى تتمكن من 

العمل. وهذا ما وقع لمقاولة للبناء واألشغال العمومية التي حصلت على عقد في الكوت ديفوار مع شرط إنجاز األشغال مع شريك 

 إيفواري.

أخيراً، جدير بالذكر أن القليل فقط من المقاوالت التي شملتها الدراسة أبرمت شراكات مع مقاوالت مغربية في أفريقيا. على سبيل 

المثال، ربطت مجموعة مغربية كبيرة للتأمين شراكةً مع بنك مغربي كبير من أجل تسويق منتجاتها الخاصة بالتأمين على السفر في 

نك. وياُلَحظ أن الشراكات بين المقاوالت المغربية عادة ما تكون بين المجموعات الكبرى التي تربط بينها البلدان حيث يوجد الب

عالقات تعاون في السوق المغربية. ومن حيث المبدأ، تُعدّ المقاوالت الصغرى والمتوسطة أقل فئة معنية بهذه الشراكات، رغم علمها 

 بفائدتها وعدم إقصاء احتمال إبرامها.

من جهة أخرى، أصبحت المقاوالت المغربية التي بدأت رقعتها تتسع في أفريقيا تتوصل أحياناً بطلبات شراكة من الفاعلين الراغبين 

في ولوج السوق األفريقية. وفي هذا السياق، قال أحد الفاعلين الكبار إنه تلقى طلبا من مجموعات قادمة من اقتصادات ناشئة، هندية 

من أجل ربط شراكة مع شريك مغربي لتسهيل استقراره في السوق األفريقية. ومن شأن الطابع التكاملي بين على وجه الخصوص، 

رابح". حيث سيسّهل التحالف مع شريك ناطق باللغة االنجليزية النمو في أسواق  -هذين الفاعلْين أن يؤدي إلى إنتاج شراكات "رابح 

 ولوج إلى األسواق الناطقة بالفرنسية.شرق أفريقيا بينما سيسهل الشريك المغربي ال
 

 .تعتبر االستثمارات المباشرة تكريساً للخيارات األفريقية المتاحة أمام المقاوالت المغربية
إن االستقرار في واحد أو أكثر من البلدان األفريقية من خالل االستثمارات المباشرة يُعدّ شكالً من أشكال النجاح بالنسبة للمقاوالت 
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 ة السائرة في طريق الننمو في أفريقيا.المغربي
 

حيث يعد االستثمار المباشر في بعض الحاالت شرطا ال غنى عنه لولوج أحد األسواق، سواء ألسباب مرتبطة بطبيعة األنشطة أو 

 .بالضرورة نوعاً من االستثمار المباشر التوزيعمن أجل تجنب عراقيل الدخول. وفي هذا السياق، يستلزم قطاع 
 

من ناحية أخرى، من شأن االستثمار المباشر تلبية أحد االحتياجات على مستوى التحكم في العمليات ومراقبتها، خاصة من خالل 
ليتم تعيينهم  التسيير. وفي هذا السياق، يعتمد أحد الفاعلين المشمولين بالدراسة إستراتيجة تقوم على تكوين األطر في مقر المقاوبة

 فيما بعد فروعها في أفريقيا.
 

ومن بين ما يحفز االستثمار المباشر كذلك تحقيُق أفضل ما يمكن على مستوى بنية التكاليف من أجل تحسين الموقع التنافسي على 
ة أو تكاليف نقل أكثر السوق المستهدف. وقد يرتبط انخفاض التكاليف بأسباب ضريبية أو جمركية أو بتكلفة منخفضة للموارد البشري

 انخفاضاً....
 

أخيراً، يمكن إلنشاء فرع مباشر في أحد بلدان أفريقيا جنوب الصحراء أن يشكل نقطة انطالق لتوسع جغرافي أكبر. وحسب إحدى 
قة الفرعية المقاوالت العاملة في قطاع المعلوميات، فإن فرعْيها في كل من السنيغال وكوت ديفوار يشكالن منصة للتنمية في المنط

 لغرب أفريقيا.
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وتستند  لمكان.ابين المقاوالت المشمولة بالدراسة، اختارت خمٌس القيام بعملية استحواذ من أجل تطوير نشاطها في عين  ومن
ا لتي راكمتهاتجربة المقاوالت التي تختار عملية االستحواذ  إلى أسباب مثل ربح الوقت واالعتماد على معرف السياق المحلي وال

 ها من خاللة نشاطحواذ وهو ما يمّكن من تقليص مخاطر الخطأ. وقد طورت معظم األبناك المغربيالمقاولة المستحَوذ عليها، است
ط، طوير النشاترى في عمليات االستحواذ، إما باقتتناء فاعلين محليين أو فروع مجموعات أجنبية. ومن بين العوامل األساسية األخ

صفر" هو من ال الذي "يبدأساهمين المؤسسين. ويالحظ أن االستثمار يبرز وجود تكامل وتآزر قويْين بين المستمر الجديد والم
ع بإنشاء هذا القطا اسة فيالمفضل في القطاعات األقل رأسماليةً مثل الخدمات المعلوماتية. حيث قام معظم  المقاوالت المشمولة بالدر

ً مع فاعل محلي. ومن بين ياب لصفر غاما يحفز على إنشاء وحدة من  فروع محلية بمفردها أو في إطار مشروع مشترك أحيانا
اء اوالت بإنشم المقفاعلين محليين في أحد القطاعات أو نقص المشاريع المثيرة لالهتمام. وفي غالبية الحاالت المدروسة، لم تق

صة ب معرفة خاتطلر يوحدتها الخاصة إال بعد مرور حوالي عقد من الزمن على ممارسة النشاط في أفريقيا. فهذا النوع من االستثما
م بعملية ختار القياتالتي  بالسوق والقدرة على مواجهة الصعوبات التي تُطرح أمام االستدامة مستقبالً. وفي المقابل، يمكن للمقاوالت

 استحواذ االعتمادُ على تجربة وشبكة الوحدة المستحوذ عليها.
 

بلد.  اص لكلهذين النوعين من االستثمار وتبحث في االتجاهْين معاً حسب السياق الخ وهناك بعض المجموعات المنفتحة على

نتاج في حدات إووهكذا، تعتزم إحدى هذه المجموعات القيام بعملية االستحواذ في بعض البلدان حسب الفُرص المتاحة، وإنشاء 

 البلدان التي ال تتوفر على فاعل محلي.
 

 لكبرىا المجموعات العامة ويتم في بعض األحيان تتميمه بواسطة تمويالت خارجية في حالة يبقى التمويل الذاتي القاعدة

   متعبئةصة. حيث تتا الخاياُلحُظ أن المقاوالت المشمولة بالدراسة كانت في معظم األحيان تمول تطوير نشاطها في أفريقيا من أمواله
 تواضع.جم المتمويل التصدير أو تزويد الخدمات أو فتح فروع التوزيع بدون مصادر خارجية، بما في ذلك المقاوالت ذات الح

 
ج، عمليات ة إنتاوفي المقابل، تلجأ المقاوالت المغربية التي تتوفر على مشاريع استقرار تتطلب استثمارات ضخمة )إنشاء وحد

اهمة لية مسمساعدة من صناديق االستثمار أو المانحين الدوليين. وفي هذا السياق، تمت عماستحواذ كبرى...( إلى طلب ال

Label'Vie  في رأسمال المقاولة اإليفواريةCDCI  بشراكة مع صندوق االستثمال  2015سنةAmethis شيلد(. )مجموعة روت

 فريقيا.شرق أ يين في أحد المشاريع المنجزة فيكما تحدثت مقاولتان من تلك المشمولة بالدراسة عن اللجوء إلى مانحين دول
 

ا إلى يرتين لجأتتين كبوفي نفس السياق، استفادت ثالث مقاوالت من تمويالت بنكية الستثماراتها في أفريقيا. ويتعلق األمر بمجموع
ي يبدو مويل البنكى التلولوج إلالتقدمات البنكية لتكميل تمويل من أموال خاصة. أما فيما يتعلق بالمقاوالت الصغرى والمتوسطة، فا

 أكثر صعوبة سواء في أفريقيا أو المغرب.
 

قيا. من جهة ها في أفرير نشاطوأّكد ممثلو القطاع البنكي الذين قابلناهم تََوفَُّر أدوات التمويل الخاصة بالمقاوالت الراغبة في تطوي
ن بي تتنظيم لقاءا المصدرين إلى أفريقيا أو المستقرين فيها )استشارة، أخرى، وضعت األبناك المغربية آليات لمرافقة زبنائها

فريقيا ترتبط أ...(. وتجدر اإلشارة إلى أن صعوبات تمويل  بعض المشاريع في Maroc Exportالمقاوالت، المشاركة في قوافل 
 بالمخاطر الخاصة بهذه المشاريع.

 
 األفريقيةرد المواالتسيير المغربي: أداة لنقل الكفاءات إلى 

ل هذا الخيار في حالة االستقرار  اختار معظم المقاوالت المشمولة بالدراسة االعتماد على تسيير مغربي لفروعها األفريقية. ويفضَّ

األول المبتدئ من الصفر، والذي يحتاج عادة إلى مستوًى مهم من المراقبة. ففي قطاع األشغال العمومية، تقوم إحدى المقاوالت التي 

 اء أشغال مغاربة إلدارة أوراشها في أفريقيا.تم الحديث معها بإرسال مدر
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نين في الشركة األم بالمغرب . ويرجع ذلك لكون هؤالء يجمع اق معرفة السي ون بينبعض الفاعلين يفضلون المدراء األفارقة المكوَّ
وظيف لمقاوالت بتإحدى ا وعلى نفس المنوال، تقومالمحلي والتمّكن من خبرة وعمليات المقاولة ويتمتعون بثقة إدارة المقر الرئيسي. 
 مهندسين أفارقة قامت بتكوينهم في المغرب قبل منحهم مناصب اإلدارة في أفريقيا.

 
توى مراقبة لبص مسأما بعض المقاوالت، فتُفّضل اعتماد إدارة محلية، إما بعد انقضاء عدة سنوات من االستقرار عندما يمكن تق

دارة قاء على اإلي اإلبلق األمر بعملية استحواذ. في حالة االستقرار عبر االستحواذ، فإن القاعدة العامة هاألنشطة أو عندما يتع

لمخاطر أو دارة اإالمحلية ومنح بعض المناصب اإلدارية ألُطٍر قادمين من الشركة األم بالمغرب )المناصب اإلستراتيجية، مثل 

 أو مناصب مرتبطة بعقد شراكات(. االمتثال للمعايير في القطاع البنكي مثالً،
 

ت درة الكفاءارا لنُ في بعض القطاعات الخاصة، كالفندقة مثالً، عادة ما يتم التأطير من طرف أجانب )ال مغاربة وال أفارقة( نظ

 المطلوبة.
 

اء ترسلهم رف خبرطهؤالء الدعَم من حين آلخر من  وفيما يتعلق بالمستخدمين التشغيليين، فإن األجراء أفارقة عموماً. ويتلقى

 الشركة األم كفريق إضافي في المشاريع التي تتطلب كفاءات خاصة غير متاحة محلياً.

 ت المغربيةلمقاوالاوقد تم تسجيل بعض التوترات االجتماعية على مستوى عدٍد من المقاوالت المشمولة بالدراسة. بالنسبة لمعظم 

 كفاءات مدرائها، فعليها التعامل مع مفهوم جديد يتمثل في إدارة الثقافات المختلفة. الراغبة في تطوير
 

الية من ة هذه اإلشكت إثارمن جهة أخرى، يعتبر تدبير إرسال األجراء إلى أفريقيا أحد التحديات التي تواجه المقاوالت المغربية. وتم
مما  فريقياوى التوظيف في المناصب التي أرسلت أصحابها إلى أطرف إحدى المقاوالت البنكية التي تواجه صعوبات على مست

ة" بهدف إلقليميا"تجّمعات للمواهب يفرض عليها إعادة النظر في سياستها الخاصة بهذه النقطة. ويتجه هذا الفاعل نحو إنشاء 
التنظيم.  لشديدةأسواق الشغل ا تطويرها في عدة بلدان إحدى المناطق الفرعية. غير أن حركية األجراء تتعرض للعرقلة من بعض

ة تطور ل مرافقفي الحصول على تأشيرات السفر للمتعاونين. هكذا، ومن أج حيث قال العديد من الفاعلين إنهم واجهوا صعوبات
ّني بة دولية وتت مهنيالمقاوالت المغربية في أفريقيا،  وجب القيام بعدة إجراءات من قبيل تثمين التجربة األفريقية ووضع مسارا

 سياسات أجور مالئمة.
 

 . يصاحب تطويَر النشاط في أفريقيا مخاطٌر خاصةٌ تتم إدارتها عبر تدابير وقائية2.6
 

 المخاطر األمنية والسياسية 
ن يد مدفقد تحدث الع رغم التراجع الُمسجل خالل عدة سنوات، إال أن المخاطر األمنية والسياسية ال تزال قائمة في بعض البلدان.

ي ذلك يا، فقد يؤدخطر قوالمقاوالت المشمولة بالدراسة عن الخطر األمني الذي يهدد الموارد البشرية والمنشآت. وعندما يكون هذا ال

ى لء يتوفرون عد شركاإلى التراجع عن أحد المشاريع. ومن بين اإلجراءات الُمتخذة لتدبير هذا الخطر، يمكننا أن نذكر ضرورة وجو

راجعت تمثال، وسائل أمنية مالئمة في حال رغب الفاعل في االستقرار بأحد البلدان المصنفة خطيرة بشكل خاص. على سبيل ال

عاقد ي البلد كمتلعمل فإحدى المقاوالت المشمولة بالدراسة عن إنشاء وحدة محلية في نيجيريا بسبب مشاكل أمنية، غير أنها تواصل ا

 تتوفر المكان. ات األوروبية الكبرى التي توفر األمن للمستخدمين الذين يتم إرسالهم إلى عين المن الباطن إلحدى المجموع

عض األحيان د في بالمقاوالت متوسطة الحجم بالضرورة على الوسائل المالية الالزمة لالستعانة بشركات خاصة. مما يجعلها تعتم

 على شركائها المحليين أو الزبناء.
 

م االستقرار السياسي، خاصة في القطاعات التي تعتبر السلطات العمومية من أبرز رعاتها. ويعتبر قطاع ويوجد كذلك خطر عد

البناء حساسا بشكل خاص من هذه الناحية، كما تشهد على ذلك تجربة إحدى المقاوالت التي أُجبِرت على إيقاف مشاريعها في الكوت 

 ن ناحية أخرى، قام فاعلون آخرون بتأجيل مشاريعهم في الغابون مؤخراً.ديفوار خالل فترة األزمة السياسية والعسكرية. م
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 اإلدارية( لمساطرالمشاكل األخرى التي تواجه المقاوالت األفريقية، نجد المخاطر اإلدارية )تأخر المشاريع بسبب تأخر ا ومن
الية تعديالت لخدمات الماين في والقانونية والضريبية )صعوبة تنفيذ المقتضيات الضريبية الُمْعلَنَة(. وفي هذا السياق، واجه أحد الفاعل

 لمخاطر عبران هذه متهائها مجهوالً لفترة طويلة مما أدى إلى ضعف على مستوى توقع النتائج. وقد تم التخفيف ضريبيةظل موعد ان
 اية.ي البدفاللجوء إلى شركاء أقوياء من أجل تسوية بعض الوضعيات مع السلطات العمومية أو عبر إنجاز تقييمات ضريبية 

 
 األداء  عدم طراخم

جنوب  فريقياأالعديد من الفاعلين عن خطر التأخر في األداء بل حتى التخلف عنه كعائق مهم أمام تطوير األنشطة في  تحدث

لمقاوالت بعض ا الصحراء، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية. وبسبب سوابق بعض الدول األفريقية في هذا السياق، أُجبِرت

ء طلب األدا رة إلىمن القطاع العام. وللتحكم في هذا الخطر، تعَمد المقاوالت المصدّ  على رفض العمل بدون تردد لفائدة زبناء

نهما، يتم ى الثقة بيوتتقو المسبق عبر خطابات االعتماد على سبيل المثال. غير أنه عندما تصبح للمقاولة عالقة طويلة مع أحد الزبناء

ن طرف بعض قيضه ملى أنه تم التقليل من شأن هذاالخطر بل والقول بنإضفاء بعض المرونة على هذه اإلجراءات. وتجدر اإلشارة إ

يتعلق  لمغرب. والو في امن شملتهم الدراسة، والذين يعتبرون أن التأخر في األداء لم يعد مرتفعاً في أفريقيا جنوب الصحراء كما ه

 ل.األمر، حسب هؤالء، إال "بأفكار نمطية" يتم الترويج لها وال تعكس واقع األعما
 

في  قيود الصرفرتبط بمن ناحية أخرى، وإن كان الزبناُء أنفُسهم يتمتعون بالمالءة الكافية، فقد يحدث تأخر في األداء ألسباب ت

يقاف أو إي إلى األبناك المركزية لبعض البلدان. حيث من شأن نقص العملة الصعبة أو محدودية إصدارها من طرف البلد أن يؤد

 قد تمت إثارة هذه األشكالية بالخصوص في التجارة مع إثيوبيا بل حتى موريتانيا.تأخير عملية األداء. و
 

وتحدث بعض الفاعلين عن وضع تغطيات للمخاطر عبر الشركة المغربية للتأمين عند التصدير بخصوص خطر األداء وأنواع 

ة االقتصاد المختلط هذه، التي تملك فيها الدولة أخرى من المخاطر )المخاطر السياسية، المخاطر المرتبطة بالتنقيب...(. وتوفر شرك

. كما تتوفر على عرض عمومي خاص 23، تأميناً على السلف في السوق يحمي المصدّر من مخاطر عدم أداء ديونه التجارية35%

على المخاطر والكوارث ومخاطر عدم التحويل. أخيراً، توفر هذه المؤسسة تغطية  بالتصدير يشمل الضمان على المخاطر السياسية

 التجارية االستثنائية ومشاركة المخاطر المرتبطة بأي عمل تجاري في الخارج عبر تأمين الَمعَاِرض وتأمين التنقيب.
 

ت لك المقاوالتياجات غير أن بعض المقاوالت التي شملتها الدراسة أبرزت عدم توافق نسبي بين الخدمات التي تقترحها الشركة واحت
ة ض تغطيستثمار ال يوجد ضمن التغطية(، وصعوبات الحصول على التعويض، بل قد يصل األمر إلى رف)الخطر المرتبط باال

 بعض البلدان األفريقية.
 
 

 . يتوفر الفاعلون المغاربة على مميزات تستحق التشجيع2.7

 

 الدعم الذي يتلقونه من السلطات العمومية. ومن التاريخي تواجدهميستفيد األوروبيون من 
 

خاص الذين ض األشتواجه المقاوالت المغربية العاملة في كافة القطاعات منافسة أوروبية شرسة، خاصة من الفرنسيين. وقال بع
تشجيع ب خاصةشملتهم الدراسة إن المقاوالت الفرنسية، خاصة المجموعات الكبرى، تستفيد من جملة اإلجراءات الفرنسية ال

 الصادرات واالستثمارات.
 

غطية غير تأنظمة وكما أن المجموعات األوروبية، وخاصة المتعددة الجنسيات، تِلج األسواق العالمية وتستفيد من شروط تمويل 
لعديد اطرف رته من مت إثاُمتاحةللمقاوالت المغربية. ويشكل هذا األمر عائقا مهما أمام نطوير االستثمارات المغربية في أفريقيا ت

 من الفاعلين المشمولين بالدراسة.
 

بية لبلدان الغرااً في وأخيراً، فإنه من الطبيعي أن تكون إجراءات وهياكل دعم الصادرات واالستثمارات األجنبية المباشرة أكثر تطور

ية، مفتوحة أمام زيارات استكشاف Maroc Exportواألوروبية منها في المغرب حيث ال تزال أمراً حديثاً. على سبيل المثال، ينظم 

أن  لدراسة. غيراملتهم المصدرين والمستثمرين المغاربة، في عدة بلدان من أفريقيا جنوب الصحراء، استفاد منها بعض الفاعلين الذين ش

ارات رات في السفستثماالمقاوالت المشمولة بالدراسة  تأسف لقلّة وسائل المساعدة وتدعو إلى توسيعها )غرف التجارة، خاليا تشجيع اال

 والقنصليات...(
 

مغربية لمقاوالت الشارت اعالوة على ذلك، تواجه المقاوالت المغربية منافسة متزايدة من البلدان الناشئة. وحسب قطاعات األنشطة، فقد أ

 الناشطة في أفريقيا إلى منافسين من صينيين وأتراك وبرازيليين وهنديين.

 

 دمون من البلدان الناشئة ينقلون المنافسة إلى مجال األسعارالفاعلون المحليون أو القا
 

لمجموعات افسة اتعتبر المقاوالت المحلية منافسا ال يستهان به، حيث تعمل في بعض األحيان على شكل مجموعات حتى تتمّكن من من

 ات، من قبيلالقطاع أصل لبناني. ففي بعضاألجنبية الكبرى. وقد أشارت عدة مقاوالت إلى الثقل الذي يشكله المنافسون المحليون من 

 البناء أو حتى التوزيع، يستفيد هؤالء من مواقع تؤهلهم للمنافسة بقوة.
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تمد على الناشئة تع تصاداتهناك انقسام ينشأ بين المقاوالت الغربية العاملة على تحقيق تموقع قائم على الجودة ومقاوالت قادمة من االق

محتبر  600من  يحدث بالضبط في قطاع الصيدلة، الذي يشهد منافسة كبيرة، حيث يوجد في أفريقيا أكثراألسعار باألساس. وهو ما 

ما يقترح لعالية، بينالجودة معظمها من إنجاز بلدان غير أفريقية. وتعمل أكبر المختبرات الغربية على تحقيق تموقع أساسه السعر ومعايير ا

 أدوية جنيسة بتكلفة أقل.العديد من المختبرات الهندية والصينية 

 

 ا المقاوالتعتمدتهاإضافة إلى ذلك، يتميز المنافسون القادمون من االقتصادات الناشئة بطريقة عمل تختلف جذريا عن الطريقة التي 

ت التجهيزا ضمتاملة" شالغربية على مر العصور. ففي قطاع األشغال العمومية، تقترح الشركات الصينية على الزبناء األفارقة "عروضاً 

 والبنيات التحتية والتمويل.
 

 "القرب" أو "التأقلم" تتميز المقاوالت المغربية بعرض يجمع بين الجودة العالية والسعر الجيّد وعامل
 

عتبر تإلى أنها  اعض منهومقارنة مع المقاوالت األوروبية على الخصوص، فإن المقاوالت المغربية تقترح أسعاراً تفضيلية. وقد أشار الب

لباطن مع متعاقد من اكريقيا السعر أهم مزاياها التنافسية. وهذه الميزة بالضبط هي ما مّكن شركةً مغربية للهندسة من تطوير نشاطها في أف

 مجموعات أوروبية كبيرة.

 

لصينيين الهنديين أو فسين اوسندان المنا عندما تجد المقاوالت المغربية نفسها بين مطرقة المنافسين األوروبيين المعروفين عادة بالجودة

 هذامتناول. ة في الجد تنافسية، فإنها تختار التموقع في الوسط عبر توفير عرض يجمع بين جودة عالية وتكلفالذين يقترحون أسعارا 

ودة وروبية وبجبرات األأقل من المختمنتجاتها تتميز بسعر  بالضبط ما قامت به إحدى المقاوالت العاملة في قطاع الصيدلة التي تؤكد أن

 أعلى من جودة المنافسين الهنديين أو الصينيين

 

ر قطاع العقا شأن فيغير أن بعض المقاوالت المغربية تتوغل في أفريقيا من خالل اقتراح منتجات أو خدمات عالية الجودة، كما هو ال

 والفندقة.

مل يعتبر إن هذا العافيرها، غسباب التي تدفع المقاوالت المغربية نحو بعض البلدان دون إن كان القرب الجغرافي والثقافي يُعدّ من بين األ

ة، فإن غال العموميواألش كذلك امتيازاً تنافسيا أمام المقاوالت األوروبية أو اآلسيوية. وحسب بعض المقاوالت العاملة في قطاع البناء

طاً ينية، ارتباتى الصحفريقية، بينما تزداد ممارسات المقاوالت األوروبية، بل بعض مصدري األوامر متحفزون لفكرة العمل مع مقاولة أ

ها بقرب لمقاولون فييحس ا بشكل من أشكال االستعمار الجديد. ويتضاعف أثر هذا العامل في البلدان األفريقية ذات األغلبية المسلمة التي

الل" نتجاته "الحمستفيد تلين المغاربة في مجال الصناعات الغذائية، الذي ثقافي أكبر مع المغرب. وقد لعب هذا العامل لصالح أحد الفاع

طور ربية التي تة المغمن مشروعية أكبر لدى المستهلكين األفارقة مقارنة مع منافسيه )أغلبهم برازيليون(. وهكذا، فإن كانت المقاول

تبط متياز المرد من االسيها من أمريكا الجنوبية، فإنها تستفياتستطيع مضاهاة أسعار مناف نشاطها اعتماداً على منتجٍ عادي الجودة ل

 بمصدر ُمنتَجها.

 

 هذا بيا. ويبُرزُ بيه نسشإضافة إلى ذلك، بإمكان المقاوالت المغربية عرض تجربتها في أفريقيا جنوب الصحراء بعد أن اكتسبتها في سياق 

لذي حقق اجه التجاري ن نموذلمعلوماتية. حيث َيعتبر أحد األبناك المغربية أاالمتياز في القطاع البنكي وقطاع العقار وكذا في الخدمات ا

 على أن يحث ، قادرنجاحا في المغرب خالل فترة كان فيها هذا األخير يعيش مرحلة نمو مشابهة لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء حاليا

األخير أن  تبر هذافي قطاع الخدمات المعلوماتية. حيث يعالفرق في هذه األخيرة. وتم ذكر هذا العامل أيضا من طرف أحد الفاعلين 

 ُمنتَجه، المطور أصال للسوق المغربية، مالئم أكثر للسياق األفريقي.

 

ت للشركارجعا ليوم مالتي تعتبر امن جهة أخرى، تستفيد من امتياز تنافسي المقاوالُت التي شاركت في برامج قطاعية كبرى في المغرب 

 .االفريقية الكبرى

 

وهكذا، فإن كان السعر يشكل نقطة قوة لمنافسة األوروبيين، فإن عوامل أخرى هي ما يُحدث الفرق مع المنافسين القادمين من البلدان 

 .الناشئة، من قبيل القرب الجغرافي أو الثقافي أو اللغوي وجودة المنتج ومالءمة السياق األفريقي، وغيرها من العوامل
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 خاتمة
 

 
 

ذه الدينامية ين. وتعود همستثمرنظرا إلى دينامية النمو التي تشهدها أفريقيا وثرواتها المهمة، تستقطب هذه القارة عدداً متزايداً من ال

ك الخاص ستهالاال إلى عدة أسباب من بينها النمو الديمغرافي القوي واتساع المجال الحضري وبروز الطبقات المتوسطة. ويعدّ 

طاع قصة في واالستثمار من أهم محركات النمو األفريقي، حيث يوفران مجموعة من الفرص للشركات المتعددة الجنسيات، وخا

المجموعات  ث بدأتالخدمات. وتستفيد المقاوالت الغربية في هذا المجال من حضور تاريخي، غير أنها تواجه منافسة متزايدة. حي

 لقارة.اتها القادمة من البلدان الناشئة )الصين، تركيا، البرازيل...( تفرض نفسها تدريجيا داخل ونظير األفريقية
 

ي المغربية ف ثماراتومن جانبها، تساهم المقاوالت المغربية في هذه الدينامية بنشاط، حيث تعتبر أفريقيا الوجهة األولى لالست

فإنها  -وص تأمينات واالتصاالت على وجه الخصاألبناك وال -على الخدمات  الخارج. وإن كانت االستثمارات المغربية تركز عادة

في  فريقيا تبحثا في أبدأت تتنّوع لتشمل قطاعات جديدة مثل البناء والتوزيع والصناعة. إن المقاوالت المغربية التي تطور نشاطه

 ن نحو البحثلبارزيربي درجة نُضج دفعت الفاعلين االدرجة األولى عن نقطة انطالق لنموها. وفي بعض القطاعات، بلغ السوق المغ

علين بوضع ن الفامعن مسارات نمو على المستوى الدولي. وباستثناء أولئك الذين عرفوا كيف يستغلون الفرص الُمتاحة، قام عدد 

 .رجية للمغربالخا صاديةإستراتيجية تنمية مباِدرة في أفريقيا، خاصة منذ أن تحولت القارة إلى أولوية في اإلستراتيجية االقت
 

بلدان. وقد ي اختيار الفغربية وتُعدّ إمكانيات نمو السوق وسهولة الولوج إليه واستقراره من أبرز المعايير التي تعتمدها المقاوالت الم

عات خذت المجموتينما ادفع ترابط هذه العوامل أغلب المقاوالت المغربية إلى التوّجه، في مرحلة أولى، نحو أسواق غرب أفريقيا، ب

 األكثر تقدماً وجهة أفريقيا الناطقة باالنجليزية، خاصة شرق أفريقيا.

 

 عدد كبير منول، لوقد تم تسجيل ثالث سبُل للنمو ال يُقصي أحدها اآلخر وتتم بشكل تدريجي في بعض األحيان. يتمثل السبيل األ

 ً كات جارية مع شرة أو ت. موازاة مع ذلك، يُمّكن ربط شراكات تشغيليالمقاوالت، في تصدير السلع أو الخدمات دون االستقرار محليا

اقتناء  اشر عن طريقر المبمحلية أو دولية المقاوالت المغربية من تسريع نموها. أخيراً، تأتي المرحلة األكثر نجاحاً، وهي االستثما

 أو إنشاء وحدة من الصفر.

للمشاريع  لحاملةالمعتمدة في أغلب الحاالت، باستثناء المجموعات الكبرى ويبقى التمويل الذاتي للنمو في أفريقيا الطريقة ا

وير ندما يتم تطربية عاالستثمارية الكبيرة. وعلى مستوى إدارة الموارد البشرية، يختار معظم المقاوالت في مرحلة أولى إدارة مغ

ليها لُمستحَوذ عؤسسة ااطها عبر االستحواذ بإدارة المالنشاط من خالل إنشاء وحدات. وفي المقابل، تحتفظ المجموعات التي تطور نش

 في مرحلة أولى من أجل االستفادة من خبرتها ومعرفتها بالسوق المحلية.

 

بر المخاطر . وتعترغم التراجع الُمسجل خالل عدة سنوات، إال أن المخاطر األمنية والسياسية ال تزال قائمة في بعض  البلدان

 ركاء محليينشوء إلى ومردوديتها. ويبقى اللج جبائية من العوامل المؤثرة أيضا في مدة إنجاز المشاريعاإلدارية والقانونية وال

 ً  ء المقاوالتسب آراحاإلجراء المفّضل لمواجهتها. إضافة إلى ذلك، يبقى تأخر أو عدم األداء في أفريقيا جنوب الصحراء مرتفعا

 المغربية المشمولة بالدراسة.

 

ة بجودة عالي لحاالتافسة، تتميز المقاوالت المغربية بقدرة أكبر على التكيّف مع السياق األفريقي، وفي بعض اوعلى مستوى المن

 وسعر مناسب يجعلها تتموقع أحيانا في الوسط من حيث السعر والجودة.

 

ّكنهم التوجه توقع. حيث مما هو المقاوالت المعنية بهذه الدراسة عموماً حصيلة إيجابية للنمو في أفريقيا، رغم أنه يقل أحيانا عمّ  وتقدّم

إنجاز  تكتنف نحو القارة من النمو واالنفتاح على العالم واكتساب كفاءات جديدة. ومع ذلك، فقد أبرز البعض منها صعوبات

ً ي أفريقفي ذلك، وأحيانا الفشل. وإجماالً، فإن المقاوالت المغربية تعتبر مناخ األعمال فمشاريعها، وكذا التأخر  لفاعلين ليا مالءما

 المغاربة. كما َيعتبر العديد من المقاوالت أن أفريقيا ستكون مصدر الحصة الكبرى من النمو.

 

ي فكاٍف  ناعات الصغرى والمتوسطة، على مجالإذ تتوفر المقاوالت المغربية، وخاصة المقاوالت الصغرى والمتوسطة والص

قاوالت فضل لهذه المأ موقعتأفريقيا لتقديم خبرتها واالستفادة من الصورة الجيدة التي يتمتع بها المغرب هناك. هكذا، ومن أجل توفير 

 داخل هذه القارة حيث تشتد المنافسة باستمرار، يبدو من الضروري القيام بما يلي:

 
تناسل أقطاب إقليمية جديدة، من الضروري تحقيق أفضل ما تُتيحه سالسل القيمة.  قيمة ناقلة: في بيئة يطبعها إنشاء سالسل•  

بفضل مزاياه الجيوستراتيجية، يفرض المغرب نفسه كناقل لالندماج داخل القارة، حيث يعتبر من البلدان القالئل في القارة التي 
لف القطاعات الصناعية، من قبيل صناعة السيارات أو صناعة النسيج. إن من شأن تساهم في سالسل القيمة اإلجمالية في مخت

نٍة من صناعات بعض بلدان غرب أفريقيا أن تُبرز المصلحة في إشراك خبرة المغرب وتموقعه وكذا  سلسلة قيمٍة إقليميٍة ُمكوَّ
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ب أفريقيا. غير أن هذه السلسلة ال يُمكن أن تنشأ التكلفة المنخفضة لليد العاملة في بعض بلدان المجموعة االقتصادية لدول غر
من تلقاء نفسها: حيث تستلزم بذل مجهودات من طرف مختلف الفاعلين العموميين والخواص من أجل تحديد سالسل القيمة 

، اإلقليمية المالئمة، القطاعات المستهدَفة، الوسائل الواجب توفيرها، الموارد الواجب تضافرها، رافعات المنافسة
 الفاعلين/البلدان األطراف في القيمة، وجهات التسويق...

 
تََجات ي كل الُمنفريقية فإنشاء تحالفات إستراتيجية: أمام شراسة المنافسة، اآلسيوية والتركية على الخصوص، على القارة األ•  

ق، هذا السيا سب. وفيإستراتيجي منا)الصناعية الغذائية، الصناعية، التكنولوجية...(، يفرض إنشاء تحالفات رابحة نفسه كحل 

االقتصاد حتية ويلعب المغرب دور الفاعل األساسي مستفيداً من موقعه المتميز في عدة مجاالت )اللوجستيك والبنيات الت

اً رب نظروغيرها من المجاالت(. وال أدل على ذلك من المشروع الصيني الضخم الخاص بطريق الحرير الذي يشمل المغ

 يوستراتيجية.لمزاياه الج
 

وضعها  ة  التي تمالعمومي تعبة أكبر للفاعلين الخواص في بناء اإلستراتيجية االقتصادية في أفريقيا باالعتماد على الرافعات•  

 لهذا الغرض )دعم التصدير ودراسات األسواق وتغطية المخاطر وغيرها من اآلليات(.
 

والمقاوالت الصغرى والمتوسطة من جهة أخرى كقاطرة لالندماج االقتصادي إنشاء تحالفات بين المقاوالت الكبرى من جهة •  

للمغرب في أفريقيا: أمام الصعوبة التي تجدها المقاوالت الصغرى والمتوسطة في مواجهة الواقع األفريقي الذي يتّسم عادة 

الكبرى في إطار منظومات متماسكة من بالوعورة، يبدو من المهم األخذ بيد هذه المؤسسات خاصة من طرف المقاوالت المغربية 

أجل تحقيق حجم وازن يقوي حضور المقاوالت الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة المغربية في األسواق 

 األفريقية.
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 المقاوالت المغربية في السنيغال: Iملحق 
 
 

Iاألجنبية المباشرة . سياق مالئم لالستثمارات 

 لتنميةيعّد تعزيز تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة نحو السنيغال عنصراً أساسيا في إستراتيجية ا
 في هذا البلد

 

هيئةً لدعم المستثمرين المحليين واألجانب تحمل اسم "وكالة إنعاش االستثمارات  2000أحدثت الحكومة السنيغالية سنة 

( يتمثل دورها في استقباِل ومساعدة المستثمرين المحليين أو األجانب وتتبّعِ المشاريع االستثمارية APIXواألشغال الكبرى" )

في السنيغال وتقييِمها، ومساعدةِ المستثمرين في بحثهم عن التمويل و/أو الشراكة. وتعتبر هذه الوكالة الشباك الوحيد أمام 

من إنهاء اإلجراء الخاص بالتسجيل اإلداري  APIXوعلى سبيل المثال، تمّكن المقاوالت الباحثةعن موطئ قدم  في السينغال. 

يوماً. وتلعب  21ساعة والحصول على الموافقة الخاصة بوضع "مقاولة تصدير صريحة".خالل  48للشركات في غضون 

APIX شأنها في ذلك شأن ،Maroc Exportجانب من خالل ، دوراً في الترويج للعرض السنيغالي لدى المستثمرين األ

 .24تنظيم لقاءات إعالمية وترويجية للسنيغال وتنظيم بعثات استكشافية

قيام لدفع نحو المن أجل تحديد العوائق المرتبطة باالستثمار في السنيغال واإحداث مجلس رئاسي لالستثمار  2002تم سنة 

ن مخاذ العديد ، تم اتاالقتصادي. ومنذ ذلك الحينبإصالحات عملية تُشجع على االستثمار من خالل التأسيس لثقافة هذه النشاط 

لى عضريبة اإلجراءات من أجل تشجيع االستثمار في السنيغال، من قبيل خفض تكاليف إنشاء المقاوالت وحتى تخفيض ال

 الشركات.

دية في أفق الذي يرمي إلى إبراز البلد في الساحة االقتصا  25مخطط السنيغال الصاعدتبنّي  2012من جانب آخر، تم سنة 

 وقد حدّد 2035
 : 26عدة قطاعات رائدة

من  : موارد الفوسفاط والحجر الكلسي والبازلت وغيرهاالمناجم •    

 المواد

في  ي كازامانس،ف: يتمتع البلد بخصوبة عالية ويتوفر على مناطق ذات إمكانيات قوية )حول نهر السنيغال، الفالحة •    

 ...ة لألرزالقطن، في كاوالك بالنسبة للفول السوداني وفي منطقة سانت لويس بالنسبالوسط والشرق بالنسبة لزراعة 
 

 : مياه غنية باألسماكالصيد •    

 : تحويل منتجات الصيد والفالحةالصناعة الغذائية •    

ن ، وغير ذلك مصانوفيحضور مجموعة : افتتاح مصنع لإلنتاج تابع لمجموعة سوطيما المغربية بدكار، صناعة األدوية •    

 المزايا.

 ا إلى ذلك.: إنجاز البنيات التحتية، الطرق، الطرق السيارة، ومالبناء واألشغال العمومية •    

ر، تبها في دكا: وجود فرص في سياحة األعمال بفضل العدد الكبير للمؤسسات الدولية التي تتوفر على مكاالسياحة •    

 سانت لويس والسياحة الدينية في توبا والسياحة الخضراء في كازامانس إضافة إلى السياحة الثقافية في

 : هناك عدة مشاريع جارية في هذا المجالالتوزيع •    

 201727 % سنة15 -بنكاً( ونسبة ضعيفة من التعامل البنكي  23: عدد كبير من الفاعلين )الخدمات المالية •    
 

 إطالق عدة مشاريع إلضفاء الطابع االلكتروني على اإلدارة. :تكنولوجيا المعلومات •    
 

 يتمتع السنيغال بجاذبية لدى المستثمرين األجانب المهتمين بالمطقة
 

مليون  2346إلى  2002مليون دوالر سنة  242ارتفع مخزون االستثمارات األجنبية المباشرة عشر مرات خالل عقد من الزمن )من 

 وهو ما يعكس جاذبية حقيقية لدى المستثمرين األجانب. ،  28(2012 دوالر سنة
 

تلتها مرحلة ارتفاع مستمرة  2005إلى  2000وقد تميزت االستثمارات األجنبية في السنيغال بتطور مضطرب خالل الفترة الممتدة من 

هذه الفترة، نجد العقار والقطاع المالي . ومن أبرز القطاعات المعنية باالستثمارات األجنبية المباشرة خالل 2011إلى  2006وقوية من 

                                                
 APIXالمصدر:  24

 https://www.gouv.sn/IMG/pdf/PSE.pdf  2014ال الصاعد، المصدر: مخطط السنيغ 25

 بدكار AFDالمصدر: حوار مع وكالة  26

 2015المصدر: البنك المركزي لدول غرب أفريقيا، معطيات  27

 2014المصدر: "االستثمارات األجنبية المباشرة في السنيغال"، سفارة فرنسا في السنيغال، مصلحة االقتصاد اإلقليمي، يونيو  28

http://www.gouv.sn/IMG/pdf/PSE.pdf
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 .29واستغالل المناجموالتصنيع، وكذا قطاعات التوزيع والفندقة والمطاعم

 

 ، 2012مليون أورو سنة  727وتبقى فرنسا أول مستثمر في السنيغال حيث بلغ بمخزون استثمارات أجنبية مباشرة بلغ 

 :30% من االستثمارات األجنبية. وقد شهدت السنوات األخرية تعزيز عدة بلدان حضورها في السنيغال40أي بنسبة 
 

 البلدان األوروبية: إيطاليا، ألمانيا وإسبانيا•    
 

 االقتصادات الناشئة: الصين، ماليزيا، المغرب والهند•    
 

 بلدان المنطقة الفرعية: مالي والكوت ديفوار•    
 

 تثمارات بشكل كبير في دكار، البتيت كوت ومنطقة سانت وتتركز االس

 لويس.
 

 :  31ومن بين أبرز مزايا السنيغال، يذكر المستثمرون ما يلي
 

 البنيات التحتية األكثر اكتماالً في غرب أفريقيا•    
 

 موقع البلد كبوابة نحو أسواق االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا•    
 

 بين األكثر تأهيالً في غرب أفريقيا تتقن اللغتين الفرنسية واالنجليزيةساكنة من •    
 

 جالية سنيغالية في الخارج تعود إلى البلد ومعها موارد وخبرة•    
 

 االستقرار المؤسساتي والسياسي•    
 

 ثقافة االستقبال واالنفتاح والتسامح )"الترينغا السنيغالية"(•    
 

 التي أطلقتها الحكومة، فإن المستثمرين يشتكون من بطء النظام السنيغاليغير أنه رغم اإلصالحات 
 2015. وفي ما يتعلق بمناخ األعمال، احتل البلد سنة 32وارتفاع الضرائب

 .33" التابع للبنك الدوليDoing Businessبلداً في تصنيف " 183من أصل    ème147المركز 
 

 . االستثمارات المغربية تتنّوع وتهم قطاعات مهيكلة2

 أتير أنها بدساس غارتكزت االستثمارات األجنبية المباشرة للمغرب في السنيغال إلى اليوم على القطاع البنكي باأل
 تتنوع

 

هّم أكثر  2017-2007مليار درهم خالل الفترة  2,7ارتفعت االستثمارات األجنبية المباشرة للمغرب في السنيغال بما يقارب 

 ألمور تتجهير أن اغ% منها القطاع البنكي. حيث يتوجه المستثمرون المغاربة في السنيغال أساساً نحو قطاع الخدمات، 80من 

 بشكل أكبر نحو تنويع االستثمارات من حيث القطاعات المستهدفة.
 
 

 
 

                                                
-2000يا خالل الفترة المصدر: البنك المركزي لدول غرب أفريقيا، تقرير حول الالستثمارات األجنبية المباشرة في دول االتحاد االقتصادي والنقدي  لغرب أفريق 29

2011 

 2014، يونيو المصدر: "االستثمارات األجنبية المباشرة في السنيغال"، سفارة فرنسا في السنيغال، مصلحة االقتصاد اإلقليمي 30

 بدكار AFDالمصدر: حوار مع وكالة  31

 بدكار، حوارات مع مقاوالت مغربية AFDالمصدر: حوار مع وكالة  32

 2015البنك الدولي،  Doing Business  in  Sénégalالمصدر:  33
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 34السنيغالاالستثمارات المغربية المباشرة الموجهة نحو 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 10,3 14,9 7,2 - 0,1 0,2 1,0 1,7 - - 9,1 الصناعة

 24,9 5,6 1,8 1,0 - - - - - - - العقار
الشركات 

 القابضة
- - 5,6 - - - 0,3 0,1 2,2 7,6 19,7 

   - - - - - - 5,0 - - السياحة
  58,7 13,9 - - 20,7 - - 286,5 1.427,9 256,0 األبناك
 17 8,4 - - - - - - - 3,3 - التأمين

األشغال 
 الكبرى

- - - - - - 0,1 1,9 -   

الطاقة 
 والمعادن

- - - - - - - - 20,9   

 3,2           الفالحة
 4,4  25,6 203,9 - - - - - - - التجارة

  0,2 - 0,7 - - - - - - 18,3 النقل
 3,5 41,6 109,8 34,7 3,9 - 1,0 10,6 - - - خدمات أخرى

  9,8          الدراسات
 0,1 0,2 - 1,7 - - - - - - - منوعات

 83,1 147 181,4 244,0 4,4 20,9 2,0 12,3 297,1 1.431,2 283,14 المجموع
 

 

 تعتبر العالقات الثنائية الجيدة من أبرز عوامل استقرار 
في  المقاوالت المغربية

 السنيغال
 

سنيغال خر يتعلق بالعامل آ إلى جانب عوامل االستقرار المشتركة بين بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، أّكدت المقاوالت التي شملتها هذه الدراسة على

لى إثمان زيارات قام ب ادسويتمثل في العالقات الثنائية الجيدة بين هذا األخير والمغرب. ومما يدل على جودة هذه العالقات أن الملك محمد الس

 ، ما يجعل هذا األخير البلد الذي استقبل أكبر عدد من الجوالت الملكية خالل هذه الفترة.2016و 2001السنيغال بين 

 
 االستثمارات المغربية تستهدف قطاعات مهيكلة بالنسبة لنمو البلد

 

ه االستثمارات كذا، فإن لهذلسكن. وهمهيكلة بالنسبة لنمو البلد مثل القطاع البنكي أو الطاقة أو االمقاوالت المغربية المستثمرة في السنيغال حاضرة في مجاالت 

اة ياء وظروف حيعض األحبوالمشاريع آثار قوية على المنظومة االقتصادية واالجتماعية  لهذا البلد. كما أن تطوير مشاريع عقارية من شأنه تغيير منظر 

 ب فرص العمل، ستمّكن وحدات اإلنتاج التي تحدثها المقاوالت المغربية من إنشاء فروع صناعية.الساكنة المجاورة. وإلى جان
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 البحث الميدانيحول مقاوالت  نبذة: IIملحق 

 

 قطاع النشاط

 35حجم المقاولة

 م.ص.م. التي يقل رقم

مليون  175معامالتها عن 

 درهم في السنة

م.ص.م. الكبيرة التي يتراوح رقم 

مليون  1.000و 175معامالتها بين 

 درهم في السنة

المقاوالت الكبرى التي يفوق رق 

مليون درهم في  1.000معامالتها 

 السنة

 2   الصناعة الغذائية

  1  لكيمياء والبالستيكا -صناعة ال

  1  صناعة األدوية

 1   المواد االستهالكية -الصناعة 

   1 لمعدات الكهربائيةا -الصناعة 

  1  واد البناءم -الصناعة 

 2  1 العقار والبناء

 1   التجارة والتوزيع

األبناء  -الخدمات المالية 

 والتأمين

  3 

 1  2 االستشارة والهندسة

  3  الخدمات المعلوماتية

 10 6 4 المجموع

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                
مليون  175سنوي حسب تعريف الوكالة الوطنية إلنعاش المقاولة الصغرى والمتوسطة، فإن المقاوالت الصغرى والمتوسطة هي التي ال يتعدّى رقم معامالتها ال 35

 2011درهم المصدر:  تقرير مجلس القيم المنقولة، تمويل المقاوالت الصغرى والمتوسطة  في المغرب، 
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 : اإلطار التنظيمي الثنائي بين المغرب والسنيغالIIIملحق 
 

 
 المبادالت التجارية

 

 ، والرامي إلى تشجيع التجارة بين البلدان الناشئة.1963النظام العام التفضيلي الخاص بالتجارة الموقع سنة •  
 

 يضمن إجراءات تفضيلية على مستوى األسعار 1987اتفاق تجاري ذو طابع تفضيلي موقع سنة •  

 والجمارك والضرائب.

 االستثمار وقانون الشغل
 

ص ق الشروط المنصوتضمن لمواطني الطرفْين نفس الحق في الولوج إلى إنشاء أصل تجاري وإلى أنشطة مأجورة وف 1965اتفاقية تأسيس موقعة سنة •  

 عليها في القانون المحلي.

 النظام الضريبي
 

تضمن عدم االزدواج الضريبي بخصوص الضريبة على الشركات والضريبة الجزافية الدنيا على  2002اتفاقية عدم االزدواج الضريبي موقعة سنة  • 

 الشركات والضريبة على الدخل والمساهمة الجزافية في تكاليف المشغلين والضريبة على زائد القيمة على األراضي المبنية أو غير المبنية.
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