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تمهيد
جعلت المملكة المغربية من التعاون مع بلدان القارة اإلفريقية ،أولوية في سياستها الخارجية وادرجتها في ديباجة
دستورها لسنة  .2011وانطالقا من رؤية ملكية طموحة متطلعة نحو المستقبل ،ضاعف المغرب مبادراته الرامية
للتعاون مع شركائه األفارقة ليرقى بها إلى شراكة حقيقية في خدمة نمو القارة والتنمية االقتصادية والبشرية.
في العشر السنوات األخيرة ،قامت االستراتيجية المغربية في إفريقيا ،على تنويع المبادالت التجارية وتشجيع
االستثمارات ،وتعدى األمر ذلك ليشمل أبعادا تاريخية وإنسانية وبيئية .وتشكل عودة المغرب لحظيرة االتحاد
اإلفريقي والرغبة التي عبر عليها في االنضمام لمجموعة دول غرب إفريقيا (السيداو) ،أكبر نجاح لهذه االستراتيجية.
واعتمدت هذه الرؤية المتجددة للتعاون جنوب -جنوب على تكثيف المبادرات في اتجاه دول القارة ،حيث توجت
الجوالت الملكية المنتظمة ،بالتوقيع على اتفاقيات وإطالق مشاريع منتجة في إفريقيا في مجاالت البنى التحتية،
السكنى ،الكهرباء ،الماء الصالح للشرب والتطهير والحفاظ على البيئة ،وتنمية الكفاءات.......هذه المشاريع التي
تسهر عليها مقاوالت عمومية وشركات خاصة مغربية تساهم يوميا في تجويد الخدمات المقدمة للمواطن اإلفريقي.
بنفس روح شراكة رابح-رابح ،عمل المغرب على تطوير اإلطار القانوني المنظم الستثماراته بالقارة .وهكذا ،يعتمد
النموذج المغربي الجديد التفاقيات التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات على أهداف عامة تتعلق بالتنمية
المستدامة والحد من الفقر وخلق فرص الشغل ومحاربة الرشوة ،منضبطا في ذلك آلخر المعايير المعمول بها في
مجال االتفاقيات الثنائية لالستثمار كما أوصت بها المنظمات الدولية كمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ،حيث
تراعي اتفاقيات التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات وجوبا مصالح الدول المضيفة مع حماية االستثمارات
المتوقعة وتحديث آلية فض النزاعات التي قد تنشأ.
من جهة أخرى ،فإن البناء القانوني المنظم للتعاون المغربي في المجالين التجاري والمالي ،مافتىء يغتني باتفاقيات
جبائية وجمركية جديدة تشجع على االنفتاح التجاري.
هكذا ،وبفضل هذه اإلجراءات وأخرى ،أعطى المغرب في ظرف زمني وجيز ،دفعة قوية ودينامية جديدة لمبادالته
المالية والتجارية مع بلدان القارة .فخالل عشرية  ،2019-2009سجلت هذه المبادالت نموا سنويا متوسطا بلغ
 ،%6,1منتقلة من  8,3مليار درهم إلى  21,6مليار درهم .عرفت هذه المبادالت تطورا نوعيا انطالقا من ،2015
حيث أصبح الرصيد التجاري في صالح المغرب.
عرفت نفس الفترة تطورا لالستثمارات المباشرة بمعدل نمو سنوي متوسط يقدر ب  .%8,3هذه االستثمارات
أصبحت حاضرة ،خالل سنة  2019في  29دولة مقابل  9دول فقط سنة 2009؛ هذا الحضور مدعو للتكثف في
السنوات القادمة وذلك بالنظر لإلمكانيات التي تزخر بها القارة ،وسبل التطور المتاحة والعالقات الممتازة التي
طورها المغرب مع البلدان اإلفريقية.
في موضوع آخر ،يتطرق هذا العدد من مجلة «المالية» للجهود التي تبدلها وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة
لمواجهة األزمة الصحية المرتبطة بكوفيد 19-التي انعكست على االقتصاد الوطني.
بحضورها القوي في لجنة اليقظة االقتصادية التي تم إحداثها في  11مارس  ،2020لعبت الوزارة دورا محوريا في
تدبير هذه األزمة ،ذلك أنها كانت تواكب تطور الوضعية االقتصادية للبلد ،وترد باتخاذ إجراءات سريعة للحد من
آثار الجائحة وانعكاساتها على كل شرائح المجتمع (أجراء ،أسر ،مقاوالت )... ،وتحقيق انطالقة االقتصاد الوطني؛
االنطالقة التي وضع خطوطها العريضة خطاب صاحب الجاللة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش في
 29يوليوز الماضي .وهكذا شرعت الوزارة ،عشية الخطاب ،في تنزيل التوجيهات الملكية الخاصة بوضع مخطط
االنطالقة التدريجية للنشاط االقتصادي وتعميم التغطية االجتماعية وإصالح القطاع العمومي.
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الملف

المبادالت الخارجية بين المغرب وإفريقيا في نمو متواصل

عرفت المبادالت التجارية والتدفقات المالية بين المغرب ودول إفريقيا دينامية متنامية خالل العشر سنوات
األخيرة ،حيث سجلت الصادرات المغربية إلى إفريقيا خالل العقد الماضي متوسط معدل نمو سنوي بلغ %10
وتميزت بتنوع األسواق والمنتجات المصدرة .كما أصبحت االستثمارات المباشرة المغربية في إفريقيا تغطي 29
دولة إفريقية في  2019مقابل  9دول سنة .2009

المبادالت التجارية بين المغرب وافريقيا  :ارتفاع
ملحوظ خالل العشر سنوات األخيرة
حققت المبادالت التجارية بين المغرب وباقي الدول
اإلفريقية تطورا ملحوظا خالل السنوات األخيرة
مسجلة متوسط نمو سنوي قدره  6.1بالمائة خالل
الفترة الممتدة بين  2009و .2019وبلغت حصة هذه
المبادالت  5.1بالمائة من الحجم اإلجمالي للمبادالت
التجارية الخارجية للمملكة سنة .2019
تطور المبادالت التجارية بين المغرب وافريقيا
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خالل هذه الفترة ،تضاعفت مبيعات البضائع المغربية
إلى إفريقيا ثالث مرات مسجلة  21.6مليار درهم في
سنة  2019مقابل  8.3مليار درهم في عام  .2009في
حين بلغت واردات المغرب من افريقيا  17.9مليار
درهم سنة  2019مقابل  13.7مليار درهم سنة 2009
بزيادة  4.2مليار درهم.
وسجل الميزان التجاري لهذه المبادالت فائضا قدره
 3.7مليار درهم في عام  2019مقابل عجز قدره 5.5
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مليار درهم سنة  .2009بالموازاة مع ذلك حققت نسبة
التغطية تحسنا بنسبة  60.6نقطة خالل نفس الفترة
( 120.8بالمائة سنة  2019مقابل  60.2بالمائة سنة
.)2009
• صادرات المملكة المغربية في اتجاه باقي دول
افريقيا
سجلت الصادرات المغربية إلى إفريقيا متوسط معدل
نمو سنوي بلغ  %10خالل العقد الماضي .وتتميز هذه
المبيعات بتنوع األسواق وكذا المنتجات المصدرة.
فيما يخص توزيع الصادرات حسب الشركاء خالل سنة
 ،2019شكلت كل من جيبوتي والسنغال الوجهة األولى
للصادرات المغربية نحو القارة األفريقية بقيمة 2.1
مليار درهم لكل منهما ،تليهما موريتانيا ( 1.9مليار
درهم) وساحل العاج ( 1.8مليار درهم) والجزائر
( 1.5مليار درهم) .وهكذا ،تمثل الصادرات المغربية
إلى هذه البلدان  43.5بالمائة من الحجم اإلجمالي
لصادرات المغرب إلى إفريقيا في عام .2019
بخصوص التوزيع حسب القطاعات ،لم تعد تقتصر
صادرات المغرب إلى إفريقيا على المنتجات الغذائية
( 25.1بالمائة في  2019مقابل  31.9بالمائة في ،)2009
بل تعدتها لتشمل مبيعات منتجات الصناعة الكيميائية
( 30.1بالمائة من إجمالي الصادرات في  2019مقابل
 11.8بالمائة في  )2009ومبيعات منتجات الزراعة
والصيد ( 3.2بالمائة في  2019بدالً من  1.1بالمائة
في  )2009ومبيعات صناعة السيارات ( 4.1بالمائة في
 2019مقابل  8.4بالمائة في  )2009والتعدين (2.1
بالمائة في  2019مقابل  5بالمائة في عام .)2009

التطورات الرئيسية في هيكل الصادرات المغربية نحو أفريقيا
حسب أهم القطاعات

2009

ومشتقاته ( 22بالمائة من إجمالي الواردات في 2009
و 16.2بالمائة في  )2019ونسبة واردات مشتقات
البترول ومنتجات الطاقة األخرى ( 27.1بالمائة في
 2009مقابل  22.4بالمائة في .)2019
التطورات الرئيسية في هيكل الواردات من أفريقيا حسب أهم
القطاعات

2009

2019
2019

• واردات المملكة المغربية من القارة اإلفريقية
بالنسبة للواردات ،فقد بلغت  17.9مليار درهم عام
 2019مقابل  13.7مليار درهم عام  2009محققة
متوسط معدل نمو سنوي يقدر ب  2.7بالمائة خالل
هذه الفترة.
بخصوص التوزيع حسب البلد الشريك ،تعد مصر المورد
الرئيسي للمغرب على المستوى القاري بنسبة 36.2
بالمائة من إجمالي الواردات من إفريقيا في ،2019
تليها الجزائر وتونس بنسبة  27.6بالمائة و 13.2بالمائة
على التوالي .وتستحوذ هذه البلدان الثالثة على 77
بالمائة من إجمالي واردات المغرب من إفريقيا.
أما بخصوص التوزيع حسب السلع ،تتميز واردات
المغرب من أفريقيا بتنوعها خالل العشر سنوات
األخيرة ومن أهم السلع المستوردة ،المنتجات غير
المعدنية ( 4.5بالمائة في  2019مقابل  2بالمائة فقط
في  ،)2009واألثاث ( 3بالمائة في  2019مقابل 0.6
بالمائة في  ،)2009فيما تراجعت نسبة واردات الفحم

المصدر :مكتب الصرف

المبادالت المالية بين المغرب وافريقيا  :مبادالت في
تطور مستمر
شهدت التدفقات المالية بين المغرب وبقية القارة
األفريقية دينامية جديدة على مدى العشر سنوات
األخيرة ،وذلك على غرار ما عرفته المبادالت التجارية.
• االستثمارات الخارجية المباشرة للمغرب في إفريقيا
عرفت االستثمارات المغربية المباشرة في إفريقيا ،خالل
الفترة ما بين  2009و ،2019تطورا ملحوظا بمتوسط
معدل نمو سنوي قدره  8.3بالمائة ،حيث بلغت قيمتها
 6.8مليار درهم في  2019مقابل  3مليارات درهم
في  .2009وسجلت هذه االستثمارات أعلى مستوياتها
خالل هذه الفترة في سنة  2017حيث بلغت  8.8مليار
درهم.

الملف
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مقداره  55.9بالمائة من إجمالي االستثمارات المباشرة
المغربية في إفريقيا.
واحتلت دولة مصر المرتبة السابعة سنة  ،2019مع
العلم أنها تلقت مبلغًا قياس ًيا من هذه االستثمارات
سنة 3.7( 2017بالمائة من إجمالي االستثمار األجنبي
المباشر في إفريقيا سنة  2019مقابل  61.1بالمائة سنة
.)2017
فيما يخص توزيع االستثمارات المباشرة المغربية في
إفريقيا حسب القطاعات ،فقد شهد تنوعا ملحوظا،
حيث غطت هذه االستثمارات أكثر من  13قطاعا في
 2019مقابل  7قطاعات فقط في .2009
هذا ،وقد احتل قطاع البنوك المرتبة األولى سنة 2019
بنسبة  39.4بالمائة (استقرار نسبي مقارنة بسنة 2009
التي سجلت  36.3بالمائة) .وفي المرتبة الثانية ،يأتي
قطاع االتصاالت بحصة بلغت  21.1بالمائة (انخفاض
مقارنة مع  2009حيث سجل  59.9بالمائة) ،يليه في
المرتبة الثالثة قطاع الصناعة بنسبة  13.5بالمائة
(ارتفاع مقارنة مع سنة  2009التي عرفت  2.6بالمائة).
هذا وقد هيمنت هذه القطاعات الثالثة على 74.1
بالمائة من االستثمارات المباشرة المغربية في إفريقيا
في سنة .2019

وقد بلغت حصة االستثمارات المغربية المباشرة في
إفريقيا من إجمالي االستثمارات المغربية المباشرة في
الخارج خالل سنة  2019نسبة  58.7بالمائة بمتوسط
 59.5بالمائة خالل الفترة الممتدة ما بين  2009و.2019
تطور االستثمارات المغربية المباشرة في إفريقيا

المصدر :مكتب الصرف
معطيات مؤقتة لسنة 2019

وأصبحت االستثمارات المباشرة المغربية في إفريقيا
سنة  2019تغطي  29دولة مقابل  9دول فقط سنة
 .2009فيما يخص ترتيب الدول ،فقد احتلت ساحل
العاج المركز األول سنة  2019بنسبة  21.4بالمائة،
تليها تشاد بنسبة  19.8بالمائة ثم السنغال بنسبة
 14.7بالمائة .وتمثل هذه البلدان الثالث وحدها ما

توزيع االستثمارات المباشرة المغربية في إفريقيا حسب القطاعات
القطاعات
البنوك
الرشكات القابضة
الرشكات
التجارة
الصناعة
الطاقة واملعادن
التأمني
االتصاالت السلكية والالسلكية
السياحة
النقل
األشغال الكربى
الدراسات
الزراعة
خدمات أخرى
قطاعات أخرى
املجموع
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2010

2009

2011

595,6 1.494,4 1.106,6

2013

2012

2014

353,2 1.373,7 1.300,5

2015

2017

2016

*2018

939,2 6.415,0 1.160,6 1.323,7

**2019
2.669,2

5,7

883,8

-

-

9,5

13,2

620,5

57,3

88,7

56,3
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-
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19,6

10,9

266,0

239,6

12,9

101,9

81,3

839,4

77,9

70,2

123,9

53,7

137,8

153,2

80,3

574,3 2.464,0

900,4

916,2

-

-

-

-

8,8

-

27,3

7,8

40,2

418,5

107,9

-

-

-

73,5

191,9

91,7

20,2

175,8

498,4

184,2

512,7

108,4

84,8

21,0

5,4

360,4

683,5

1.427,4 1.759,1

149,1 1.963,8 1.823,3
-

-

-

15,7

0,9

12,0

9,9

6,6

0,9

-

-

0,3

1,4

1,0

1,0

0,8

0,4

1,9

5,9

61,5

21,3

-

1,2

7,0

6,7

30,3

0,6

3,2

28,2

39,3

73,9

-

-

-

-

-

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13,1

2,7

2,5

-

3,9

40,2

38,9

32,8

35,0

104,1

440,4

215,0

15,0

34,3

110,6

-

-

-

-

0,2

9,4

0,6

4,7

9,4

3,6

0,4

2.050

3.030 1.413

4.668

8.754

4.531

6.769

1.727 912,3 4.624,9 3.046,2

مقابل  8.2مليار درهم فقط سنة  .2011وبلغت حصته
في إجمالي رصيد االستثمارات المغربية المباشرة في
الخارج  41.5بالمائة سنة  2018مقابل  48.5بالمائة
سنة .2011

• رصيد االستثمارات المغربية المباشرة في إفريقيا
سجل رصيد االستثمارات المغربية المباشرة في إفريقيا،
خالل الفترة  ،2018-2011معدل نمو سنوي متوسط بلغ
 14.7بالمائة حيث بلغ  21.5مليار درهم سنة 2018

توزيع رصيد االستثمارات المباشرة المغربية في إفريقيا حسب القطاعات
القطاعات
األبناك واملؤسسات املالية
االتصاالت السلكية واالسلكية
اعامل االسمنت
التأمني
الصناعة
التجارة
الطاقة واملعادن
الرشكات القابضة
العقار
النقل
البناء والهندسة املدنية
خدمات املعلومات
خدمات أخرى
قطاعات أخرى
املجموع

2012

2013

2014

2015

2016

2018

2017

4.301,6

5.175,1

5.442,6

6.881,8

6.084,1

9.034,9

9.295,4

2.076,5

2.279,8

2.113,3

5.877,7

5.452,2

5.583,8

5.053,3

799,1

977,9

1.263,8

1.480,7

3.657,1

3.291,4

3.278,2

45,5

988,3

1.497,0

2.248,3

1.398,9

1.795,6

1.835,8

409,9

224,7

1.390,3

1 002,9

207,0

507,3

598,8

8,4

22,4

16,6

115,6

132,3

493,5

535,8

101,5

94,0

416,1

-

74,6

-

374,0

687,4

94,3

212,2

619,1

156,1

172,0

127,6

-

0,2

-

175,5

14,8

105,5

86,8

6,4

2,0

16,7

12,9

13,0

12,9

20,3

-

0,2

43,0

4,7

1,6

O,3

0,3

26,5

5,8

200,5

22,3

26,1

-

-

72,5

64,8

100,8

264,4

284,4

407,9

289,8

0,1

0,5

3,4

-

0,4

-

-

8.533,4

9.930,0

21.405,1 17.502,6 18.705,9 12.716,3

وفيما يخص توزيع رصيد االستثمارات المباشرة المغربية
في إفريقيا حسب الدول ،حل ساحل العاج في المركز
األول كأكبر مستقبل لالستثمارات المغربية في إفريقيا
سنة  2018بقيمة  7.1مليار درهم .ويمثل هذا المبلغ
 33.1بالمائة من رصيد االستثمارات المباشرة المغربية
في إفريقيا .تليه جزر الموريس في المركز الثاني
برصيد  2.3مليار درهم ،ثم مصر ب  1.8مليار درهم ،ثم
الغابون ( 1.6مليار درهم) .ويمثل رصيد هذه البلدان
األربعة  59.3بالمائة من رصيد االستثمارات المغربية
المباشرة في إفريقيا نهاية سنة .2018
• االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة من أفريقيا
تمثل االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة من إفريقيا
 2.5بالمائة من إجمالي االستثمارات األجنبية المباشرة
الواردة سنة .2019

21.496,1

المصدر :مكتب الصرف

تطور االستثمارات اإلفريقية المباشرة بالمغرب

المصدر :مكتب الصرف
*معطيات محينة
**معطيات مؤقتة

بلغت قيمة االستثمارات اإلفريقية بالمغرب 846.6
مليون درهم سنة  2019مقابل  151مليون درهم
فقط سنة  2009بمتوسط معدل نمو سنوي يقدر ب
 18.8بالمائة .وقد بلغت هذه االستثمارات ،خالل هذه

الملف
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الفترة ،أعلى مستوياتها سنة  2016مسجلة  1.4مليار
درهم.
فيما يخص توزيع هذه االستثمارات حسب البلدان،
تحتل االستثمارات المباشرة القادمة من جزر الموريس
المركز األول للسنة الرابعة على التوالي حيث بلغت
قيمتها  619.3مليون درهم سنة  .2019وبذلك فقد
بلغت حصتها في مجموع االستثمارات األجنبية
المباشرة األفريقية في المغرب نسبة  73.2بالمائة.
يتميز توزيع االستثمارات اإلفريقية في المغرب بتنوع
القطاعات المستهدفة من خالل هذه االستثمارات،
حيث يحتل قطاع الطاقة والمعادن المرتبة األولى في
عام  219.3( 2019مليون درهم) يليه قطاع الشركات
القابضة ( 158.5مليون درهم) ثم قطاع العقارات
( 150.1مليون درهم) .وتبلغ حصة هذه القطاعات
الثالثة  62.4بالمائة من إجمالي االستثمارات األجنبية
المباشرة األفريقية في المغرب.
• تحويالت المغاربة المقيمين في افريقيا ومداخيل
السفر
بلغت تحويالت المغاربة المقيمين في البلدان
األفريقية سنة  2019ما قيمته  1.2مليار درهم (أي
 1.8بالمائة من إجمالي مداخيل تحويالت المغاربة

المقيمين بالخارج) مقابل  0.2مليار درهم سنة 2009
( 0.4بالمائة من إجمالي مداخيل تحويالت المغاربة
المقيمين بالخارج) .خالل هذه الفترة ،سجلت هذه
اإليرادات أعلى مستوياتها سنة  2014حيث بلغت 1.7
مليار درهم.
فيما يخص إيرادات السفر من البلدان األفريقية ،فقد
بلغت  3.3مليار درهم سنة ( 2019أي  4.2بالمائة من
إجمالي إيرادات السفر) مقابل  2.2مليار درهم سنة
 ،2009بمتوسط تطور سنوي قدره  4.1بالمائة خالل
العشر سنوات األخيرة.
تطور ايرادات تحويالت المغاربة المقيمين في افريقيا
وايرادات السفر

المصدر :مكتب الصرف

المصدر :مكتب الصرف
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إفريقيا  :حضور وازن للمؤسسات والمقاوالت العمومية المغربية

تسعى المؤسسات والمقاوالت العمومية لتعزيز التعاون وتشجيع االستثمار بين المغرب والدول اإلفريقية .وقد
تمكنت هذه المؤسسات بفضل حضورها القوي في العديد من بلدان القارة واستثماراتها في عدة قطاعات ،من
الرقي بالعالقات المغربية-اإلفريقية إلى إطار تشاركي في خدمة ازدهار القارة .ومن أبرز مشاريع المقاوالت
المغربية بإفريقيا ،تلك التي يسهر عليها المكتب الشريف للفوسفاط ،المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح
للشرب ،الوكالة المغربية للطاقة الشمسية ،المكتب الوطني للهيدروكاربوهات والمعادن ،مرشيكآ المتوسط،
ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

يكتسي التعاون المغربي اإلفريقي أهمية بالغة حيث
حقق تطورا ملموسا ،تحت قيادة صاحب الجاللة الملك
محمد السادس ،خاصة بعد الزيارات التي قام بها
لعدد من دول إفريقيا ،مصحوبا بوفد وزاري ورجال
أعمال .وقد تميزت هذه الزيارات بإبرام مجموعة من
االتفاقيات همت المجاالت االقتصادية واالجتماعية
والثقافية.
اندماج اقتصادي وسياسي قوي للقارة اإلفريقية :هدف
المغرب الرئيسي
شهدت سنتا  2016و 2017أنشطة دبلوماسية غير
مسبوقة للمغرب بالقارة اإلفريقية ،تُوجت بعودته
التاريخية لالتحاد اإلفريقي .وبفضل هذه الدينامية،
أصبح المغرب أول مستثمر بإفريقيا الفرانكوفونية،
حيث وقع على عشرين اتفاقية مع هذه الدول .كما
أصبحت االستراتيجيات القطاعية المغربية (المغرب
األخضر ،السياسة الطاقية )...مثاال يُقتدى به ،واستطاع
المغرب فرض دوره كمحور رئيسي بين أوروبا والشرق
األوسط وإفريقيا من خالل القطب المالي للدار البيضاء
والمطار الدولي محمد الخامس بالدار البيضاء.
وقد انخرطت عدة مقاوالت ومؤسسات عمومية في
هذه الدينامية حيث أطلقت مجموعة من المشاريع
االستثمارية بإفريقيا همت القطاعات االقتصادية
الحيوية لبلدان إفريقيا الشريكة كالبنيات التحتية،
المعادن ،السياحة ،التكوين المهني ،االتصاالت،
الكهرباء ،الماء الصالح للشرب والتطهير.
المقاوالت والمؤسسات العمومية :فاعل في انبثاق
قطاع الطاقة المغربي بإفريقيا
عزز المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
تعاونه وتواجده بإفريقيا جنوب الصحراء عبر إنجاز

مجموعة من المشاريع كبناء المحطة الجديدة بريكاما
 )BRIKAMA II) IIبغامبيا ،وتطوير برنامج الكهربة
القروية بكل من مالي وتشاد ،ومواكبة تطوير محطة
الفحم ذات قدرة  700ميغاواط بساحل العاج.
وحصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
على عقد امتياز مدته  25سنة بالسنيغال ،يتم بموجبه
كهربة مناطق سان لوي ،ودكانا ،وبودور .وفي هذا
الصدد ،أنشأ المكتب شركة تابعة له سنة  ،2008تحت
إسم «المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ـ
السنيغال» (.)ONEE- SENEGAL
كما عمل المكتب على إنشاء فرع سينيغالي آخر تحت
إسم «كوماسيل دي لوغا  -شركة مجهولة» مكلف
بالكهربة القروية (.)COMASEL de Louga SA
ومن جهة أخرى ،يعمل المكتب الوطني للكهرباء والماء
الصالح للشرب على توطيد عالقاته مع عدة منظمات
دولية من أجل تطوير مجال الطاقة بالقارة ،وال سيما
مع «نظام تبادل الطاقة الكهربائية في غرب إفريقيا»
( )West African Power Pool –WAPPواللجنة
المغاربية للكهرباء (.)COMELEC
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ويساهم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح
للشرب ،في هذا الصدد ،في دراسة تحيين المخطط
المديري للمجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا
( )CEDAOبهدف تنمية القدرة اإلنتاجية ونقل الطاقة
الكهربائية.
من جهة أخرى ،بادرت الوكالة المغربية للطاقة المتجددة
( )MASENإلى خلق عدة شراكات مع دول إفريقية
عبر التوقيع على مجموعة من االتفاقيات خصت 13
دولة ،من أجل تطوير الطاقات المتجددة من خالل
بلورة طرق وأدوات للتنقيب عن مواقع إنتاج الطاقة
المتجددة المناسبة وتأهيلها ،وذلك بالنظر للفرص التي
يوفرها السوق اإلفريقي في هذا المجال ولنموه القوي
ولإلمكانات التي يتيحها هذا القطاع بالقارة.

وتعمل الوكالة حاليا بشراكة مع البنك اإلفريقي للتنمية
على تطوير الطاقة الكهربائية بإفريقيا في إطار مبادرة
«طاقة من الصحراء» ( )Desert to Powerالتي تهدف
إلى بلوغ طاقة توليد إجمالية قدرها  10جيغاوات
انطالقا من مصادر الطاقة المتجددة في أفق .2025
وفي نفس السياق ،أبرمت الوكالة المغربية للطاقة
المتجددة اتفاقية تعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية
يهدف إلنشاء  29مشروعا لصالح دول إفريقيا التي تم
تأهيلها من طرف البنك في إطار «آلية تبادل المعارف
والخبرات» ( )Reverse Linkageالذي يهم التعاون
جنوب ـ جنوب ونقل الخبرة.

» Principaux objectifs du Programme « Desert to Power

مواكبة مغربية قوية لدول إفريقيا في قطاع الماء
والتطهير السائل
ترتكز إستراتيجية تدخل المكتب الوطني للكهرباء
والماء الصالح للشرب في مجال الماء والتطهير بدول
إفريقيا أساسا على المواكبة والدعم التقني لصالح
الشركات اإلفريقية العاملة في هذا المجال من خالل
تعزيز قدراتها التقنية والتدبيرية قصد تحسين نجاعتها
وتحملها لمسؤولية المرفق العام الذي يضمن استفادة
المواطنين من الماء الصالح للشرب والتطهير .وفي هذا
الصدد ،تم إنجاز عدة مشاريع خالل الفترة  2016ـ 2018
همت بالخصوص تعزيز اإلمداد بالماء الصالح للشرب،
ومشروع التطهير السائل بغينياـ كوناكري ،وكذلك
إنتاج ،نقل وتوزيع الماء الصالح للشرب بالكاميرون،

وتدبير جودة الماء ببوركينافاسو .وتجدر اإلشارة إلى
أنه تم انتخاب المكتب رئيسا لجمعية المياه اإلفريقية
لفترتين متتاليتين 2018-2016 ،و.2020-2018
تطوير قطاع التعدين والمحروقات :مكانة مركزية
للمغرب في إفريقيا
استثمر المكتب الشريف للفوسفاط في مصنع متكامل
إلنتاج األسمدة بالجرف األصفر ،والذي يتم توجيه إنتاجه
بالكامل للقارة اإلفريقية .كما قام المكتب بإنشاء أكثر
من  14شركة فرعية له في البلدان اإلفريقية من أجل
تعزيز شراكات تتالءم مع خصوصية كل بلد .وتتمحور
هذه الشراكات حول مشاريع تسعى لتحسين استخدام
األسمدة ،وتنمية الموارد المحلية كالغاز ،وتحسين
مردودية اإلنتاج الزراعي.

الجمعية اإلفريقية للماء هي مؤسسة مرجعية هدفها تحسين نجاعة شركات الماء والتطهير بإفريقيا .وهي
تساهم في التأثير على سياسات القطاع بإفريقيا وتواكب أعضائه من أجل تحقيق األهداف المسطرة من طرف
المجتمع الدولي في مجال تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب والتطهير.
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في هذا اإلطار ،يرتكز المشروع قيد التنفيذ في إطار
الشراكة مع إثيوبيا ،والذي يتعلق بإنشاء وحدة تصنيع
األسمدة بقدرة إنتاجية تبلغ  2.5مليون طن سنويا (3.8
مليون طن سنويا في مرحلة ثانية) ،وباستثمار إجمالي
يزيد عن  3.700مليون درهم .ويرتكز هذا المشروع
على تثمين الفوسفاط المغربي والغاز اإلثيوبي من
أجل تغطية االحتياجات من األسمدة في إثيوبيا ودول
المنطقة.
باإلضافة إلى ذلك ،يقود المكتب الشريف للفوسفاط
في عدد من الدول اإلفريقية ،مشروع «أغريبوستر:
الرقمنة في خدمة الفالح» ،وهو مشروع يروم تقديم
عرض متكامل للفالحين ،يضم المدخالت (البذور،
واألسمدة ،ومنتجات الصحة النباتية) ،والتمويل ،وضمان
شراء المحصول والدعم التقني .ويستند هذا النظام إلى
منصة رقمية يمكن الولوج إليها من المناطق النائية،
وهو في مرحلته التجريبية في كينيا ،ونيجيريا ،وساحل
العاج ،وغينيا ،وتوغو ،وغانا ،وبوركينا فاسو.
من جهته ،يضطلع المكتب الوطني للهيدروكربورات
والمعادن بعدة أنشطة للتعاون مع دول إفريقية ،من
أهمها مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب
الذي سيربط الساحل الغربي اإلفريقي لنيجيريا
بـالمغرب عبر  12دولة ،مع إمكانية ربطه مع أوروبا
عبر إسبانيا عند االقتضاء.
ويتعلق األمر بمشروع شامل ومهيكل ذو أهداف
متعددة ،والسيما تسريع الوصول إلى الطاقة في إفريقيا
الغربية ،ودعم مشاريع الكهربة لصالح الساكنة ،وخلق
سوق إقليمي تنافسي للطاقة الكهربائية ،والمساهمة
في التنمية الصناعية واالقتصادية للبلدان التي يعبرها،
من خالل تطوير عدة قطاعات مثل الزراعة ،والصناعة،
والمعادن.
ويواصل المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن
وشركة الهيدروكربورات النيجيرية المشاورات بإيقاع
سريع للدفع بهذا المشروع الرائد الذي تقدر تكلفته
اإلجمالية بـ  20مليار دوالر أمريكي ،من خالل تسريع
الدراسات قيد التنفيذ المتعلقة باألساس بتقييم السوق،

واإلمكانيات التقنية واالقتصادية لتنفيذ المشروع،
وتقدير المسار األمثل لخط أنابيب الغاز.
ولإلشارة ،فإن دول غرب إفريقيا تدعم هذا المشروع،
وال سيما السنغال وموريتانيا ،اللتان أظهرتا رغبتهما في
االنضمام إليه كمنتجين ،بالنظر إلى االكتشافات األخيرة
لـحقول النفط والغاز في المنطقة.
تنمية البحيرات في الدول األفرقية :نقل غير مسبوق
للخبرة المغربية
في إطار رؤيتها التوسعية ،انفتحت «مارشيكا ميد»
على إفريقيا من خالل فرعها «مارشيكا ميد-إفريقيا».
وقد رافقت هذه األخيرة الحكومة اإليفوارية في تجهيز
وتثمين بحيرة إيبري ( )Ebriéوخليج كوكودي في
أبيدجان .كما دعمت أيضا إطالق دراسات من أجل
الحفاظ على قناة بانغاالنيس بمدغشقر وتثمينها.
وقد أصبح هذا النموذج للتعاون جنوب-جنوب قابال
للتصدير للعديد من العواصم اإلفريقية التي تواجه
مشكل التخطيط الحضري ،والتلوث ،والتطهير ،والتي
عبرت عن اهتمامها بخبرة الوكالة المغربية في هذا
المجال.

تنمية المهارات في إفريقيا :انخراط فعال ومستدام
للمغرب
يعمل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من خالل
تواجده في إفريقيا على تنمية المؤهالت المهنية
والمهارات البشرية من خالل التكوين األولي والمستمر
المقدم لفائدة المتدربين ،واألطر والمدرسين وأيضا
تكوين المكونين.
باإلضافة إلى ذلك ،ينكب المكتب على تتبع وتفعيل
االتفاقيات الحالية وتلك المبرمة عقب الزيارات
الملكية .كما يعهد للمكتب مهام البحث عن مشاريع
جديدة مع شركاء أفارقة لتوسيع نطاق التعاون ليشمل
دول جديدة.
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التعاون جنوب-جنوب :حصيلة إيجابية نحو شراكات
عادلة ومسؤولة
على الرغم من تطور األنشطة االقتصادية والتجارية
للمغرب ،خاصة تلك المرتبطة بقطاع المؤسسات
والمقاوالت العمومية ،والتي جعلت من المغرب
ثاني مستثمر أفريقي في إفريقيا جنوب الصحراء بعد
جنوب أفريقيا واألول في إفريقيا الوسطى والغربية ،إال
أنه يتعين عليه تعزيز وجوده ببلدان القارة ،ال سيما
من خالل تطوير قاعدته اإلنتاجية التي ستمكنه من
زيادة وتنويع عرضه القابل للتصدير ،وترسيخ موقعه
االستراتيجي كحلقة ربط بين أوروبا وإفريقيا وتعزيز
عالقاته الثنائية مع الدول اإلفريقية المؤثرة.
فقد أصبح من الضروري اليوم أن يضع المغرب خطة
عمل إفريقية شاملة ومنظمة وعملية الستدامة حضوره
بالقارة وذلك من خالل مشاركته في استثمارات مربحة.
كما يجب أن يركز هذا النموذج الجديد للشراكة «رابح-
رابح» على تعزيز اإلطار القانوني الذي يحكم العالقات
بين المغرب والدول اإلفريقية ،وتأسيس إطار لشراكة
قوية بين المقاوالت المغربية ونظيرتها اإلفريقية،
وكذا االستثمار في مشاريع بين الدول اإلفريقية ودعم
المقاوالت المغربية العاملة في إفريقيا.

الشراكة بين مديرية المنشآت العامة والخوصصة
وبلدان إفريقيا
انخرطت مديرية المنشآت العامة والخوصصة بصفة
فعالة في التعاون المغربي-اإلفريقي من خالل مشاركة
وتبادل التجارب والخبرات مع العديد من الدول
اإلفريقية.
وهكذا ،استقبلت المديرية خالل سنة  ،2018في زيارة
تعاون ،وفدا وزاريا ضم كبار المسؤولين من جمهورية
بنين ،لالطالع على التجربة المغربية في مجال الرقابة
المالية على المؤسسات والمقاوالت العمومية.
كما شاركت المديرية في أشغال المائدة المستديرة
حول حكامة قطاع البنيات التحتية ،المنعقدة في
ساحل العاج ،والتي كانت تهدف إلى تنفيذ أفضل
المشاريع المستقبلية المتعلقة بالبنيات التحتية في
إفريقيا ،مع إيالء اهتمام خاص للشراكة بين القطاعين
العام والخاص.
أما بالنسبة لمشاريع الشراكة المستقبلية ،فتلتزم
مديرية المنشآت العامة والخوصصة بتنفيذ مشروع
تعاون مع المديرية الوطنية لتراث الدولة واالستثمارات
الخاصة بجمهورية غينيا حول الحكامة ،بتعاون مع
الوكالة الفرنسية للتنمية.
المصدر :مديرية المنشآت العامة والخوصصة

يمكن تحميل

المقاوالتي»
«الدليل السنوي لعروض الدعم المقاوالتي
الدليل
عبر الرابط

.aspxمطبوعاتhttps://www.finances.gov.ma/Ar/Pages/
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اتـفاقيات التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات في خدمة التعاون
بين المغرب وبلدان إفريقيا
أبرم المغرب مع بلدان إفريقيا  26اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات ،أي ما يزيد عن ثلث إجمالي
هذه االتفاقيات الموقعة مع بقية العالم .ويعمل المغرب بشكل دائم على تطوير اإلطار القانوني لهذه االتفاقيات
مع الحرص على مالئمته مع أحدث المعايير في هذا المجال.

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ،أضحت إفريقيا
على رأس أولويات االستراتيجية الخارجية لبلدنا ،ويشهد
على ذلك أكثر من  30زيارة ملكية لعدة بلدان إفريقية
وكذا حجم االستثمارات المباشرة المغربية في إفريقيا.
من بين العوامل التي ساعدت على تحقيق هذه
النتائج أيضا ،وجود إطار قانوني متضمن للعديد من
اتفاقيات التعاون في عدة مجاالت ذات اهتمام مشترك
مع شركائنا األفارقة والتي تم التوقيع عليها ،السيما
خالل الجوالت الملكية في إفريقيا .ومن بين أكثر من
 1000اتفاقية تعاون موقعة ،تلك المتعلقة بالتشجيع
والحماية المتبادلة لالستثمارات والتي تهدف باألساس
إلى مواكبة ودعم استثمارات المقاوالت المغربية في
القارة اإلفريقية.
اتفاقيات التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات:
إطار مرجعي لتنمية االستثمارات المغربية في إفريقيا
تتولى مديرية الخزينة والمالية الخارجية بعد التشاور
مع الجهات الحكومية والقطاعات المعنية ،مهمة إعداد
اتفاقيات التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات
قصد إبرامها مع دول بقية العالم .وتعد هذه االتفاقيات
إحدى الركائز األساسية لالستراتيجية المغربية الرامية
لمواكبة تطور المقاوالت المغربية في إفريقيا .ويحتل
المغرب المركز الثاني على الصعيدين اإلفريقي والعربي
بعد مصر من حيث عدد اتفاقيات التشجيع والحماية
المتبادلة لالستثمارات الموقعة مع البلدان اإلفريقية
والتي يبلغ عددها  26اتفاقية (أي ما يزيد عن ثلث
إجمالي هذه االتفاقيات الموقعة مع بقية العالم والذي
يصل إلى  75اتفاقية).
ويتجلى الهدف من توقيع اتفاقيات التشجيع والحماية
المتبادلة لالستثمارات في تهيئة بيئة قانونية مستقرة
ومواتية لتطوير االستثمارات من خالل توفير شروط

خريطة اتفاقيات التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات
الموقعة مع البلدان اإلفريقية

تشكل التزامات لحماية المستثمرين واستثماراتهم
من قبل الدولة المضيفة خالل وجودهم على أراضيها،
وتتجلى أساسا في:
• شرط «ضمان المعاملة العادلة والمنصفة»
للمستثمرين ،معاملة تتفق مع الحد األدنى للمعايير
الدولية المنصوص عليها في القانون الدولي؛
• شرط «المعاملة الوطنية» التي تضمن عدم التمييز
بين المستثمرين األجانب والمستثمرين المحليين؛
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• شرط «األمة األكثر تفضيالً» الذي يضمن معاملة
المستثمرين األجانب واستثماراتهم بطريقة ال تقل
عن معاملة أي مستثمر أجنبي آخر واستثماراته؛
• شرط «نزع الملكية» الذي يحظر على الدولة المضيفة
مصادرة استثمار مستثمر أجنبي ،إال في الحاالت التي
يتم فيها اتخاذ إجراء لألغراض العامة ،على أساس
غير تمييزي ووفقًا لشروط األصول القانونية ودفع
التعويض؛
• شرط «التحويالت» الذي يضمن حرية تحويل دون
تأخير غير مبرر للمدفوعات المتعلقة باالستثمارات
(رأس المال ،الدخل ،األجور والمرتبات ،إلخ)...؛
• الشرط الخاص بـ «التعويض عن الخسائر» للمستثمرين
الذين عانوا من أضرار أو خسائر في أراضي البلد
المضيف بسبب الحرب أو أي نزاع مسلح آخر ،بمنح
تعويض غير تمييزي وعلى األقل مسا ِو للتعويض
الممنوح لمستثمريها أو لمستثمري الدولة األكثر
رعاية؛
• شرط «تسوية المنازعات» بين المستثمر والدولة،
والذي يسمح للمستثمر بالمطالبة بتعويض من

الدولة المضيفة في حالة عدم االمتثال لاللتزامات
المذكورة أعاله.
النموذج المغربي الجديد التفاقيات التشجيع والحماية
المتبادلة لالستثمارات  :مساهمة مهمة في إصالح
القانون الدولي الخاص باالستثمار
يحتوي النموذج المغربي الجديد التفاقيات التشجيع
والحماية المتبادلة لالستثمارات على أحكام حديثة
تبرز إرادة حقيقية في االنتقال إلى جيل جديد من
االتفاقيات الهادفة لتشجيع وتطوير تدفقات االستثمارات
المغربية ،ال سيما تلك الموجهة نحو إفريقيا .وتتوافق
هذه األحكام مع أحدث المعايير في مجال المعاهدات
الدولية الخاصة باالستثمار ،بما في ذلك التوصيات
الواردة في التقارير التي تنشرها منظمة «مؤتمر األمم
المتحدة للتجارة والتنمية» (.)CNUCED
وبشكل ملموس ،يهدف النموذج الجديد إلى:
• التأكد من أن االستثمار يساهم في التنمية المستدامة،
من خالل إعادة صياغة جملة من البنود الرئيسية
(مثل الديباجة التي تنص على األهداف المتوخاة
من هذا االتفاق من قبيل التنمية المستدامة ،والحد

اتفاقية تشجيع وحماية االستثمارات بين المغرب ونيجيريا :اتفاقية مبتكرة و مثالية.
تستند اتفاقية تشجيع وحماية االستثمارات المبرمة بين المغرب ونيجيريا في  2016في معظم فقراتها على
النموذج المغربي الجديد .وتعتبر هذه االتفاقية بمثابة حل لمجموعة من اإلشكاليات التي ما فتئت تطرحها
معاهدات االستثمار في السنوات األخيرة ،السيما فيما يتعلق بجملة من مقتضياتها غير المتوازنة والتي كانت
دوما محل انتقادات واسعة.
وتوفر هذه االتفاقية حماية للمستثمر والستثماراته دون المساس بقدرة الدولة المضيفة على الوفاء بمسؤولياتها.
كما تتضمن العديد من األحكام المبتكرة كتلك الخاصة بتعريف االستثمار والتي تشير إلى التزامات من قبيل
المساهمة في التنمية المستدامة وجلب رأس المال والسعي لتحقيق األرباح وفرضية المخاطر وتحديد المدة.
كما تم استثناء استثمار المحفظة من تعريف االستثمار.
باإلضافة إلى ذلك ،تنص االتفاقية على سلسلة من االلتزامات للمستثمرين كتلك المتعلقة بعمليات الفحص
والتقييم البيئي ،وفقًا للقوانين األكثر صرامة من بين قوانين الدولة المضيفة و دولة المنشأ.
على المستوى المؤسساتي ،يُنشئ االتفاق لجنة مشتركة مؤلفة من ممثلين للطرفين مهمتهم الرئيسية هي ضمان
تنفيذ االتفاقية والوقاية من الوقوع في النزاعات االستثمارية.
فيما يخص تسوية المنازعات بين المستثمرين والدولة ،من بين ما ينص عليه االتفاق استنفاد سبل التقاضي أمام
المحاكم الوطنية ،وكذا شفافية إجراءات التحكيم وحماية ممتلكات الدولة من إنفاذ قرارات التحكيم (الحصانة
من التنفيذ).
كما نص االتفاق على مسؤولية المستثمر وذلك عن طريق إخضاعه إلجراءات المساطر القضائية للدولة المضيفة
فيما يخص األفعال أو القرارات الصادرة عنه والتي تسبب أضرارا كبيرة أو إصابة جسدية أو وفاة داخل تراب
الدولة المضيفة.
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من الفقر ،وخلق فرص العمل ،ومكافحة الفساد
وكذا تعريف االستثمار الذي يشترط لحمايته أن
يكون مساهما في جهود التنمية المستدامة للدولة
المضيفة)؛
• حماية حق الدولة المضيفة في التشريع من أجل
الصالح العام مع ضمان حماية لالستثمارات ،وذلك
عن طريق توضيح المقتضيات األساسية لالتفاقية،
خاصة ما يتعلق بتعريف مفهوم االستثمار والمستثمر،
الذي يأخذ بعين االعتبار معيار أهمية النشاط
االقتصادي داخل البلد المضيف كشرط لالستفادة
من الحماية التي تضمنها اتفاقية االستثمار ،وكذا
تحديد دقيق لمحتوى األحكام المتعلقة بشروط
المعاملة الوطنية والمعاملة العادلة والمنصفة
ومعاملة الدولة األكثر رعاية .وتتم حماية هذا الحق
كذلك من خالل استبعاد بعض األحكام التي تطرح
إشكاال بالنسبة للدولة المضيفة ،مثل بند «المظلة»
الذي يهدف إلى جعل االلتزامات الناتجة عن عقود
االستثمار في نفس مرتبة االلتزامات المنصوص عليها
في اتفاقية االستثمار ،وكذا البند المتعلق بمتطلبات
األداء التي تمنع البلد المضيف من الزام المستثمر
بتحقيق بعض األهداف االقتصادية مقابل االستفادة
من االمتيازات والحوافز .كما يتم التنصيص على بعض

المقتضيات الكفيلة بضمان اتخاذ إجراءات حكومية
ذات منفعة عامة دون خطر التعرض للمتابعة أمام
محاكم التحكيم الدولي.
• تحفيز االستثمارات المسؤولة ،وذلك عن طريق
تضمين جزء كامل بشأن التزامات ومسؤوليات
المستثمرين تجاه الدولة المستقبلة لالستثمار ،بما
في ذلك بنود خاصة بالمسؤولية االجتماعية والبيئية
ومكافحة الفساد وغسيل األموال وتمويل اإلرهاب؛
• تسهيل التدفقات االستثمارية ،عن طريق إلزام الدولة
المضيفة بالشفافية اإلدارية ،خاصة فيما يتعلق بنشر
جميع القوانين واللوائح الخاصة باالستثمار ،وكذا عن
طريق إنشاء لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ االتفاقية،
ونقطة اتصال وطنية لتسهيل المساطر اإلدارية
بالنسبة للمستثمرين األجانب؛
• تحديث آلية تسوية المنازعات االستثمارية عن
طريق تحديد النزاعات التي يمكن إخضاعها لمسطرة
تسوية المنازعات واستحداث شرط استنفاد المساطر
القضائية المحلية قبل اللجوء إلى التحكيم الدولي
وتوفير الحصانة لممتلكات الدولة المستخدمة في
إطار المصلحة العامة ضد مساطر التنفيذ الجبري
لألحكام التحكيمية.

البلد

تاريخ التوقيع

البلد

تاريخ التوقيع

تونس

1994/01/28

بوركينافاسو

مرص

1997/05/14

الرأس األخرض

تشاد

1997/12/04

ساحل العاج

2007/02/08
التوقيع باألحرف األوىل يف
2009/05/21
2013/03/19

السودان

1999/02/23

مايل

2014/02/21

موريتانيا

2000/06/13

غينيا بيساو

2015/05/28

ليبيا

2000/11/02

ساو تومي وبرينسيب

2016/01/25

غينيا

2002/05/02

رواندا

2016/10/19

البنني

2004/06/15

إثيوبيا

2016/11/19

الغابون

2004/06/21

نيجرييا

2016/12/02

غينيا االستوائية

2005/07/05

جنوب السودان

2017/02/01

غامبيا

2006/02/20

زامبيا

2017/02/20

جمهورية إفريقيا الوسطى

2006/09/26

الكونغو

السنيغال

2006/11/15

النيجر

الكامريون

2007/01/24

ليبرييا

2018/04/30
التوقيع باألحرف األوىل يف
2019/02/19
2019/03/25

المصدر :مديرية الخزينة والمالية الخارجية
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التعاون الجمركي اإلفريقي :دينامية متجددة

يواصل المغرب تعزيز التعاون الجمركي مع دول إفريقيا ،اعتمادا على إنشاء إطار للمساعدة اإلدارية التقنية،
والتفاوض بشأن االتفاقيات الجمركية ،وكذا تطوير القدرات عن طريق التكوين .ومن شأن هذا التعاون تسهيل
الحركة التجارية وتيسير الرقابة الجمركية ،ومن تم تحسين القدرة التنافسية.

تماشيا مع السياسة الخارجية للمغرب ،عملت إدارة
الجمارك والضرائب غير المباشرة في السنوات األخيرة،
على تنويع أوجه التعاون ،بشكل عمودي من حيث
المضمون ،وأفقي من خالل عقد شراكات جديدة مع
العديد من إدارات الجمارك اإلفريقية .وتسعى إدارة
الجمارك بذلك إلى خلق مسار جديد بانفتاحها على
دول أخرى غير تلك التي تربط معها شراكات تاريخية
قوية .وتغطي هذه الشراكات عدة مجاالت تتعلق
بالتكوين ،والمساعدة اإلدارية والتقنية ،والمفاوضة
بشأن االتفاقيات التجارية والضريبية ،واتفاقيات
التعاون الحر.
التكوين الجمركي
تعمل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ،منذ عدة
سنوات ،على تطوير قدرات أطر اإلدارات الجمركية
الشريكة عبر تنظيم دورات تكوين دولية كل سنة
بمعهد التكوين الجمركي .فمنذ سنة  ،2000دأبت
اإلدارة على تنظيم دورة دولية للتكوين األولي لصالح
أطر التفتيش الجمركي ،بتعاون مع الوكالة المغربية
للتعاون الدولي التي تقدم من ًحا دراسية للمفتشين-
الطالب المشاركين في هذه الدورة.
وقد استفاد من هذه الدورة  931مشاركا ينتمون
لإلدارات الجمركية لجمهورية هايتي والبلدان اإلفريقية
التالية :الكونغو ،الغابون ،غينيا (كوناكري) ،موريتانيا،
جمهورية إفريقيا الوسطى ،تشاد ،جزر القمر ،غينيا
االستوائية ،الكونغو (برازافيل) ،النيجر ،توغو ،ساحل
العاج ،بنين ،مالي ،غينيا بيساو ،ليبيريا ،رواندا،
مدغشقر ،بوروندي ،وجيبوتي.
ويشرف على هذه الدورات التكوينية طاقم بيداغوجي
من معهد التكوين الجمركي ،يتم اختياره ضمن األطر
العليا ذات اإلمكانات العالية والخبرة المعترف بها.
وبما أن هذا التكوين يكتسي طابعا مهنيا مرتكزا
على الجانب العملي ،فإنه يتم اعتماد طرق التكوين
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المتفاعل ،وكذا التناوب بين معهد التكوين والهياكل
العملية .كما يعزز التكوين الحضوري بوحدات التعلم
عن بعد خاصة بالتقنيات الجمركية.
التعاون العملي من خالل اتفاقيات المساعدة اإلدارية
المتبادلة
تلعب المساعدة اإلدارية المتبادلة دورا أساسيا
في تسهيل وتأمين التجارة ،حيث تساهم في تعزيز
التنسيق والتعاون بين إدارات الجمارك من أجل ضمان
احترام القوانين الجمركية الوطنية والدولية ومكافحة
الغش الجمركي والجرائم األخرى ذات الصلة.
على المستوى الدولي ،يهدف التعاون الجمركي إلى
تحسين مراقبة التدفقات التجارية وتطبيق القوانين
واألنظمة المعمول بها من خالل تبادل المعلومات
في الميدان الجمركي ،مثل بيانات تصريح التصدير
واالستيراد ،وقواعد المنشأ ومعلومات التقييم.
وبهذا ،تكون اتفاقيات المساعدة اإلدارية المتبادلة
في الميدان الجمركي األداة الرئيسية المتاحة إلدارات
الجمارك لتبادل المعلومات وفقاً لمبادئ حماية
البيانات المتبادلة ،والسرية ،والمعاملة بالمثل.
وتستند هذه االتفاقيات إلى مجموعة من المبادئ،
وهي:
• مخالفات التشريعات الجمركية تضر بالمصالح
االقتصادية والتجارية والضريبية واالجتماعية
والثقافية للدول؛
• وجوب تصفية الرسوم الجمركية والضرائب األخرى
المفروضة على االستيراد أو التصدير بدقة ،وتطبيق
تدابير الحظر والتقييد والرقابة بشكل صحيح؛
• تطوير التعاون الدولي أمر ضروري في كل ما يهم
تطبيق التشريع الجمركي؛

• مكافحة الغش الجمركي بشكل فعال تستلزم إقامة
تعاون وثيق بين اإلدارات ،يقوم على أساس أحكام
قانونية واضحة؛
• مراقبة التدفقات التجارية تقترن بضرورة مراعاة
االتفاقيات الدولية التي تصوغ المحظورات ،والقيود،
وتدابير الرقابة الخاصة المطبقة على سلع معينة.
يتم توفير المساعدة ،موضوع هذه االتفاقيات ،من قبل
كل طرف متعاقد ،وفقًا للتدابير القانونية والتنظيمية
التي يعمل بها ،وفي حدود االختصاصات والوسائل
المتاحة إلدارة الجمارك المعنية.
ومراعاة ألهمية هذه االتفاقيات ،وفي إطار خيار
المملكة لتعزيز التعاون جنوب -جنوب ،تسعى إدارة

الجمارك إلبرام اتفاقيات المساعدة اإلدارية المتبادلة
مع دول مختلفة من القارة األفريقية .وقد تم التوقيع
إلى حد اآلن على  10اتفاقيات مع تونس ،الجزائر،
ساحل العاج ،ليبيا ،موريتانيا ،الغابون ،اتحاد جزر
القمر ،السنغال ،مصر ،توغو.
وتوجد  11اتفاقية أخرى في طور التوقيع مع كل من
جمهورية الكونغو الديمقراطية ،غانا ،إفريقيا الوسطى،
بنين ،مالي ،النيجر ،مدغشقر ،غامبيا ،بوركينا فاسو،
غينيا ،والسودان .ويتم العمل بهذه االتفاقيات أساسا
في إطار مكافحة الغش الجمركي وتبادل الخبرات
والممارسات الجيدة.

الئحة اتفاقيات المساعدة اإلدارية المتبادلة التي وقعها المغرب مع مختلف دول القارة اإلفريقية
البلد
تونس
الجزائر
ساحل العاج
ليبيا
موريتانيا
الغابون
اتحاد جزر القمر
السنغال
مرص
توغو

1

اإلطار القانوين (املساعدة اإلدارية املتبادلة الدولية
 ،AAMIأو بروتوكول إضايف ،أو اتفاقية تعاون جمريك)
اتفاقية تعاون إداري متبادل للوقاية ،والبحث عن،
ومكافحة املخالفات الجمركية
اتفاقية املساعدة اإلدارية املتبادلة ملحاربة املخالفات
الجمركية ،والبحث عنها ومعاقبتها

تاريخ التوقيع والتنفيذ

 التوقيع بتونس العاصمة يف 1998/06/05 بروتوكول إضايف موقع بتونس العاصمة يف 2010/05/07 التوقيع بالدار البيضاء يف 1991/04/24 دخل حيز التنفيذ يف 2012/09/12 التوقيع مبراكش يف 2015/01/20اتفاقية املساعدة اإلدارية املتبادلة يف امليدان الجمريك
 دخل حيز التنفيذ يف 2016/03/01 التوقيع بالرباط يف 1998/07/02اتفاقية التعاون اإلداري املتبادل والجمريك من أجل
 التوقيع عىل بروتوكول إضايف لـ  AAMIبالرباط يفالوقاية والبحث عن ومكافحة املخالفات الجمركية
2009/10/23
 التوقيع يف 2005/07/15اتفاقية التعاون اإلداري املشرتك والتقني والجمريك
 الدخول حيز التنفيذ بعد انقضاء  30يوما من تاريخ التوقيعاتفاقية ثنائية حول املساعدة اإلدارية املتبادلة يف امليدان  -التوقيع بالرباط يف 2013/09/05
 الدخول حيز التنفيذ يف 2016/02/01الجمريك
 التوقيع بالرباط يف 2012/06/22اتفاقية رشاكة يف امليدان الجمريك
 الدخول حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع التوقيع بداكار يف 2015/05/21اتفاقية املساعدة اإلدارية املتبادلة يف امليدان الجمريك
 الدخول حيز التنفيذ مؤقتا بعد التوقيعاتفاقية املساعدة اإلدارية املتبادلة للوقاية والبحث عن  -التوقيع بالرباط يف 1997/05/14
 الدخول حيز التنفيذ يف 1998/07/12ومكافحة املخالفات الجمركية
بروتوكول يف مجال التعاون الجمريك والتقني بني إدارة
 التوقيع بربوكسل يف 2016/07/14الجامرك والرضائب غري املبارشة املغربية ومكتب
 الدخول حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيعاإليرادات يف جمهورية توغو

تحليل المخاطر :استعمال منتظم للمعلومات المتوفرة لتحديد وثيرة حدوث مخاطر معينة وحجم العواقب المحتمل.

الملف

21

المساعدة التقنية
طورت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في مجال
المساعدة التقنية ،نموذجا حقيق ًيا للتعاون جنوب-
جنوب قائم على تبادل المعرفة والمهارات والخبرات
والموارد ،حيث يعترف بخبرتها على صعيد الجمارك
اإلفريقية .ويغطي هذا التعاون بشكل خاص المجاالت
التالية:
• انتقاء وتحليل المخاطر؛
• تبسيط اإلجراءات وإزالة الطابع المادي عنها؛
• التقييم الجمركي؛
• التخطيط االستراتيجي؛
• برنامج المشغل االقتصادي المعتمد (Opérateur
)Economique Agréé - OEA؛
• تكوين المكونين؛
• المراقبة الداخلية.
عملت إدارة الجمارك المغربية ،خالل سنة  ،2019على
تعزيز تعاونها مع الدول اإلفريقية ،متخذة المسار الذي
رسمه المغرب والتوجهات االستراتيجية للبالد الرامية
لتعزيز الدبلوماسية االقتصادية مع شركائها .وفي هذا
السياق ،تم تنفيذ عشرة أنشطة في ميدان التعاون
التقني:
الدول املستفيدة

عدد األنشطة خالل
سنة 2019

السنغال
ساحل العاج

2

الرقابة الداخلية

السنغال

1

تكوين املكونني

مدغشقر

2

بوركينا فاسو

1

توغو

1

مدغشقر

1

توغو

2

املجال
تحليل املخاطر واالنتقائية

تقييم السيارات املستعملة
برنامج املشغل االقتصادي
املعتمد
تبسيط إجراءات التخليص
الجمريك
تنفيذ االتفاقية الدولية
لحظر األسلحة الكياموية

إنشاء منطقة التبادل الحر القارية اإلفريقية
تعد منطقة التبادل الحر القارية اإلفريقية أحد
المشاريع الرئيسية في أجندة االتحاد اإلفريقي لسنة
 ،2063وتشكل إطا ًرا مشتركًا للنمو الشامل والتنمية
المستدامة إلفريقيا على مدار الخمسين عا ًما القادمة.
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وتهدف إلى خلق منطقة جغرافية قارية يتم فيها تداول
السلع والخدمات دون قيود بين الدول األعضاء في
االتحاد االفريقي .كما تسعى إلى تعزيز التجارة بين
البلدان اإلفريقية من خالل توفير إطار تجاري شامل
ذو منفعة متبادلة بين الدول األعضاء ،يغطي مجاالت
تجارة السلع والخدمات ،واالستثمارات وحقوق الملكية
الفكرية ،وسياسة المنافسة.
وتتوخى منطقة التبادل الحر القارية اإلفريقية زيادة
التجارة بين الدول اإلفريقية بنسبة  52٪بحلول سنة
 ،2022وخلق بيئة ماكرو-اقتصادية مالئمة للشركات
الصغرى والمتوسطة التي تمثل أكثر من  80٪من
شركات القارة ،والمساهمة في تحقيق رفاه يقدر ب
 16.1مليار دوالر.
تقود المفاوضات حول منطقة التبادل الحر القارية
اإلفريقية أربع هيئات ،وهي مجموعات العمل
التقنية ( ،)GTTومنتدى مفاوضات منطقة التبادل
الحر القارية اإلفريقية ( ،)ZLECAf-FNولجنة كبار
المسؤولين التجاريين ( ،)STOsومجموعة الوزراء
األفارقة المسؤولين عن التجارة ( .)AMOTوتتكون
هذه األجهزة من ممثلي الدول األعضاء في االتحاد
اإلفريقي ،والتجمعات االقتصادية اإلقليمية.
وقد تم التوقيع على اتفاقية إنشاء منطقة التبادل الحر
القارية اإلفريقية خالل الدورة االستثنائية لقمة االتحاد
اإلفريقي التي عقدت في  21مارس  2018بكيغالي في
رواندا ،كما أعقبت التوقيع على هذا االتفاق عملية
مفاوضات ُعرفت باسم «عملية ما بعد كيغالي».
مساهمة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في
المفاوضات
شاركت إدارة الجمارك في جميع مراحل المفاوضات
المتعلقة بوضع الصيغة النهائية على اآلليات القانونية
إلقامة منطقة التبادل الحر القارية اإلفريقية ،حيث
ساهمت في اجتماعات وأوراش عمل مجموعات
العمل التقني ( ،)GTTومنتديات المفاوضات المكلفة
بدراسة القضايا الخاصة التي تشكل أسس بناء هذه
المنطقة القارية ،كالبروتوكول المتعلق بتجارة السلع،
وقواعد المنشأ ،والتعاون الجمركي والمساعدة
اإلدارية المتبادلة ،وتسهيل التبادل التجاري ،والعبور،
والسياسات التجارية...إلخ.
وتوجد اآلليات التقنية لتنفيذ منطقة التبادل الحر
القارية اإلفريقية قيد االستكمال .ويتعلق األمر بتتميم
المسائل العالقة المرتبطة بملحق قواعد المنشأ ،وكذا
تحديد قوائم السلع التي سيتم تحريرها على المدى
القصير والمتوسط ،وفق جداول محددة للتفكيك

الجمركي ،وتلك المستثنية من هذا التفكيك .وهكذا،
ستدخل منطقة التبادل الحر القارية اإلفريقية حيز
التنفيذ بالكامل بمجرد إطالق تفكيك التعريفات
الجمركية ،بعد االنتهاء من الجوانب المعلقة ،والمتعلقة
تحدي ًدا بالملحق  2الخاص بقواعد المنشأ وعروض
التعريفة الجمركية للدول األعضاء ،الشيء الذي كان
مقررا في فاتح يوليوز  2020وتم تأجيله بسبب وباء
كوفيد .19-وقد اجتازت المفاوضات المتعلقة بإنشاء
منطقة التبادل الحر المراحل التالية:
المرحلة األولى من المفاوضات
نصوص قانونية
تم االنتهاء والتوقيع ،بتاريخ  21مارس  2018في كيغالي،
على النصوص القانونية التالية التي ت ُك ّون أساس منطقة
التبادل الحر القارية اإلفريقية (:)ZLECAf
• االتفاقية-اإلطار إلنشاء منطقة التبادل الحر القارية
االفريقية :دخلت حيز التنفيذ بتاريخ  30مايو ،2019
بعد إيداع وثائق مصادقة  22دولة (العدد المحدد
في االتفاقية الموقعة)؛ وقد أطلق رؤساء الدول رسمياً
المرحلة العملية لتنفيذ منطقة التبادل الحر القارية
اإلفريقية خالل القمة االستثنائية الثانية عشرة لالتحاد
األفريقي ،التي عقدت في نيامي بالنيجر بتاريخ 07
يوليوز2019؛
• البروتوكول المتعلق بتجارة السلع وملحقاته :الملحق
 2الخاص بقواعد المنشأ (تم االنتهاء من األحكام
العامة لكن المرفق الرابع المتعلق بقواعد الفصل
اليزال في طور االنتهاء)؛ الملحق  3المتعلق بالتعاون
الجمركي والمساعدة اإلدارية المتبادلة؛ الملحق 4
المتعلق بتسهيل التبادل التجاري؛ الملحق  5الخاص
بالحواجز غير التعريفية؛ الملحق  6المتعلق بالحواجز
التقنية للتجارة؛ الملحق  7الخاص بالتدابير الصحية
وتدابير الصحة النباتية؛ الملحق  8المتعلق بالعبور؛
والملحق  9بشأن التدابير التصحيحية للتجارة؛
• بروتوكول تجارة الخدمات :يتم إعداد العروض /قوائم
االلتزامات من قبل الدول األعضاء؛
• بروتوكول تسوية المنازعات :يجري إعداد آليات
وتعليمات تطبيق بعض التدابير.
وللتذكير ،فإنه على الرغم من دخول منطقة التبادل
الحر القارية اإلفريقية حيز التنفيذ في  30مايو 2019
وإطالقها في نيامي في قمة يوليوز  ،2019لم يتم بعد
االنتهاء من آليات التنفيذ العملية ،خاصة تلك المتعلقة
بقوائم االمتيازات التعريفية وقواعد المنشأ.

شروط تحرير التعريفة الجمركية
•  %90من بنود الرسوم الجمركية ،والتي تعتبر «قائمة
إيجابية» ،سيتم تحريرها على مدى  5سنوات بالنسبة
للبلدان في طور النمو ،وخالل  10سنوات بالنسبة
للبلدان األقل نموا ً؛
•  %7من بنود الرسوم الجمركية المعتبرة «منتجات
حساسة» سيتم تحريرها على مدى  10سنوات
بالنسبة للبلدان في طور النمو وعلى مدى  13سنة
بالنسبة للبلدان األقل نموا ً .ومن المتوقع تحديد
فترة انتقالية مدتها خمس سنوات؛ فبالنسبة للبلدان
التي تحتاج لهذه المرونة قبل بدء تحرير المنتجات
الحساسة ،يمكن إبقاء الرسوم الجمركية المطبقة على
هذه المنتجات شريطة أن تخضع لتحرير تدريجي
خالل مدة أقصاها  10سنوات بالنسبة للبلدان في
طور النمو و 13سنة بالنسبة للبلدان األقل نموا .كما
أنه يمكن البدء في تفكيك المنتجات الحساسة بعد
 5سنوات من بدء تفكيك المنتجات غير الحساسة
()%90؛
•  %3من بنود الرسوم الجمركية سيتم استثناءها.
ويجب أن يراعي تطبيق هذه النسب عند تقديم عروض
الدول األعضاء ،مبدأين ،األول هو عدم تجاوز  10٪من
قيمة واردات أي بلد من البلدان اإلفريقية األخرى خالل
الفترة الممتدة بين  2014-2016أو  ،2015-2017وعدم
تركيز المنتجات في فصل معين ،كمبدئ الثاني.
قضايا أخرى عالقة
• آليات وتعليمات تطبيق بعض التدابير المتعلقة
بالحواجز التقنية للتجارة ،وتدابير الدفاع الخاص
بالتجارة وتسوية المنازعات؛
• قوائم االلتزامات في مجال الخدمات وكذلك نص
التعاون الذي يسمح بموائمة األنظمة بين البلدان
اإلفريقية في مجال الخدمات.
وقد كان من المتوقع االنتهاء من هذه القضايا بحلول
يونيو .2020
تجارة الخدمات
تم تحديد الموعد النهائي لتقديم عروض قوائم
االلتزامات الخاصة بالنسبة للقطاعات ذات األولوية
في نهاية يناير .2021وقد تم اختيار خمس قطاعات
ذات أولوية سيتم تحريرها ،وهي الخدمات الموجهة
للشركات ،االتصاالت ،الخدمات المالية ،السياحة
وخدمات النقل.
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المرحلة الثانية من المفاوضات
تم تحديد شهر يناير  2023كموعد نهائي الستكمال
المفاوضات حول البروتوكوالت الثالثة المتعلقة
بالملكية الفكرية ،والمنافسة ،وحماية االستثمار.
اتفاقيات التجارة التفضيلية ،واالتفاقيات التعريفية،
واتفاقيات التبادل الحر الموقعة بين المغرب ودول
القارة اإلفريقية
الدولة  /املجموعة

نوع االتفاقية

اتفاقية تجارية وتعريفية الجزائر
اتفاقية تجارية وتعريفية غينيا
اتفاقية تجارية

السنغال

اتفاقية التبادل الحر

مرص

اتفاقية التبادل الحر

تونس

اتفاقية التجارة الحرة

الدول العربية املتوسطية

اتفاقية تجارية وتعريفية ليبيا
اتفاقية تجارية وتعريفية موريتانيا
اتفاقية تسهيل وتطوير
املبادالت التجارية بني
الدول العربية
العرض املغريب لصالح
البلدان اإلفريقية األقل
منوا
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جامعة الدول العربية

تاريخ ومكان التوقيع
1989.03.14
الجزائر
1997.04.12
كوناكري
1963.02.13
الرباط
1998.05.27
القاهرة
1999.03.16
الرباط
2004.02.25
الرباط
1990.06.29
الرباط
1986.08.04
نواكشوط
1981.02.27
تونس

باإلضافة إلى مشاركتها في المفاوضات الخاصة بإبرام
االتفاقيات التفضيلية التي تربط المملكة المغربية
وشركائها ،بما في ذلك الدول اإلفريقية ،تسهر إدارة
الجمارك والضرائب غير المباشرة على التطبيق السليم
للتدابير الجمركية المتعلقة بهذه االتفاقيات ،وااللتزام
بالشروط المطلوبة لالستفادة من مزايا التعريفة
الجمركية المترتبة عنها .وفي هذا الصدد ،تتولى إدارة
الجمارك مسؤولية تطبيق التدابير الجمركية المترتبة
عن االتفاقيات التالية:
تاريخ الدخول حيز التنفيذ

مالحظات/تاريخ املصادقة

2000.09.06

1999.04.29
1999.03.16
2007.03.27

األطراف املتعاقدة :املغرب ،مرص،
األردن ،تونس (إعالن أكادير)

1990.06.29

اتحاد جزر القمر
السنغال

1998.01.01

األطراف املتعاقدة :املغرب ،الجزائر،
اململكة العربية السعودية ،البحرين،
مرص ،اإلمارات العربية املتحدة،
العراق ،األردن ،الكويت ،لبنان ،ليبيا،
فلسطني ،قطر ،السودان ،سلطنة
عامن ،سوريا ،تونس ،اليمن

2000.07.01

المصدر :إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

الملف

المغرب -افريقيا :اتفاقيات تجنب االزدواج الضريبي

من أجل المساهمة في تعزيز التعاون بين المغرب وإفريقيا ،تعمل المديرية العامة للضرائب على ابرام اتفاقيات
ضريبية مع الدول اإلفريقية لتجنب االزدواج الضريبي .وتروم هذه االتفاقيات تعزيز األمن القانوني لدى
المستثمرين.

وعيا بالدور الذي تلعبه اتفاقيات تجنب االزدواج
الضريبي في تعزيز األمن القانوني لدى المستثمرين،
انخرط المغرب خالل السنوات األخيرة في دينامية
تروم تطوير شبكة اتفاقيات تجنب االزدواج الضريبي.
وفي هذا االطار ،أعدت المديرية العامة للضرائب،
بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
خريطة طريق من أجل استهداف الدول األفريقية التي
يود المغرب إبرام اتفاقية ضريبية معها والعمل على
تعجيل عملية المصادقة على االتفاقيات الضريبية مع
دول القارة اإلفريقية.
وقد وقع المغرب إلى حد اآلن على  78اتفاقية ضريبية
لتجنب االزدواج الضريبي ،بما في ذلك  21اتفاقية
مبرمة مع بلدان إفريقية أخرى.
وتجدر اإلشارة إلى أن اتفاقيات تجنب االزدواج الضريبي
لم تدخل جميعها حيز التنفيذ بعد .فمن بين  21اتفاقية
موقعة مع الدول اإلفريقية ،دخلت  7اتفاقيات فقط
حيز التنفيذ (بما في ذلك اتفاقية متعددة األطراف)،
ويتعلق األمر ب:
1993

مصر

1993

اتحاد المغرب العربي

•  11اتفاقية صادق عليها المغرب لكنها لم تدخل
بعد حيز التنفيذ ،ويتعلق األمر باالتفاقيات المبرمة
مع بوركينا فاسو ،والكاميرون ،والكونغو برازافيل،
وإثيوبيا ،وغانا ،وغينيا بيساو ،ومدغشقر ،ورواندا،
وساو تومي وبرينسيبي ،وجنوب السودان ،وزامبيا.
•  3اتفاقيات موقعة ولكن لم يصادق عليها المغرب
بعد .يتعلق األمر باالتفاقيات المبرمة مع بنين،
وليبيريا ،وموريشيوس.
• أكثر من  10اتفاقيات موقعة حاليا باألحرف األولى
وهي تلك المبرمة مع جنوب إفريقيا ،وأنغوال ،والرأس
األخضر ،وجمهورية إفريقيا الوسطى ،والكونغو
كينشاسا ،وغامبيا ،ونيجيريا ،وسيشيل ،والسودان،
وتشاد ،وماالوي.
كما تجدر اإلشارة إلى أن  3اتفاقيات أخرى يجري
التفاوض بشأنها وتخص كل من تنزانيا ،وغينيا االستوائية،
والنيجر

2006

2008

2016

2016

2016

السنغال

الغابون

غينيا كوناكري

كوت ديفوار

مالي

الملف
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شبكة االتفاقيات الضريبية لتجنب االزدواج الضريبي مع الدول اإلفريقية
االتفاقيات الضريبية في حيز التنفيذ
الدولة

مكان التوقيع
الرباط
الرباط
ليبرفيل
كوناكري
باماكو
داكار
الجزائر

ساحل العاج
مصر
الغابون
غينيا كوناكري
مالي
السنغال
اتحاد المغرب العربي

تاريخ التوقيع
2006/07/20
1989/03/22
1999/06/03
2014/03/03
2014/02/20
2002/03/01
1990/07/23

تاريخ الدخول في حيز التنفيذ
2016/03/07
1993/05/28
2008/05/16
2016/01/15
2016/06/03
2006/05/19
1993/07/14

االتفاقيات الضريبية الموقعة
الدولة

بنين
بوركينا فاسو
الكاميرون
الكونغو برازافيل
أثيوبيا
غانا
غينيا بيساو
ليبير يا
مد غشقر
موريشيوس
رواندا
ساو تومي وبرينسيبي
جنوب السودان
زامبيا

االتفاقيات الضريبية الموقعة
الدولة

جنوب أفريقيا
أنغوال
الرأس األخضر
أفريقيا الوسطى
الكونغو كينشاسا
مصر (مراجعة)
غا مبيا
نيجير يا
سيشيل
سودان
تشاد
ماالوي

مكان التوقيع
مراكش
واغادوغو
ياوندي
برازافيل
أديس أبابا
أكرا
بيساو
مراكش
أنتاناناريفو
بورت لويس
كيغالي
الرباط
جوبا
لوساكا

مكان التوقيع باألحرف األولى
بريتوريا
الرباط
الرباط
الرباط
الرباط
القاهرة
الرباط
أبوجا
الرباط
الرباط
نجا مينا
ليلونغوي

تاريخ التوقيع
2019/03/25
2012/05/18
2012/09/07
2018/04/30
2016/11/19
2017/02/17
2015/05/28
2019/03/27
2016/11/21
2015/11/25
2016/10/19
2016/01/25
2017/02/01
2017/10/11

تاريخ التوقيع باألحرف األولى
2004/06/24
2018/10/05
2018/03/08
2011/11/03
2017/12/15
2017/05/25
2016/04/20
2016/12/02
2011/11/17
2003/04/23
2015/04/08
2018/09/28

المصدر :المديرية العامة للضرائب
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تطور المقاوالت المغربية في افريقيا :الواقع واآلفاق

· تحلل الدراسة حول تطور المقاوالت المغربية في إفريقيا التي أجرتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية،
بشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية ،العوامل المحددة الستقرار المقاوالت المغربية بإفريقيا وكذا طرق تطورها.
· بالنظر إلمكانات نمو القارة ،وللمنافسة المتواجدة بها ،يتعين على الشركات المغربية تحقيق تموقع أفضل بها.
أصبحت عالقات المغرب مع باقي دول القارة اإلفريقية
تندرج في إطار رؤية استراتيجية شاملة جديدة تستند
إلى عالقات متوازنة ومفيدة للطرفين .وفي هذا اإلطار،
أصبحت إفريقيا الوجهة األولى لالستثمارات المغربية
في الخارج.
وقد تم انجاز دراسة تهدف إلى تحليل السياق
االفريقي وكذا شرح استراتيجيات المقاوالت المغربية
في إفريقيا ودوافعها وطرق إرسائها ،وذلك بشراكة بين
الوكالة الفرنسية للتنمية ( )AFDومديرية الدراسات
والتوقعات المالية ( )DEPFالتابعة لوزارة االقتصاد
والمالية وإصالح اإلدارة.
وقد أعدت الدراسة في جزأين ،اهتم األول بتحليل
السياق اإلفريقي والوقوف عند العوامل المحددة
الستقرار الشركات المغربية بإفريقيا .ويحلل هذا الجزء
الديناميات االقتصادية واالجتماعية اإلفريقية ومحركات
النمو ،ويضع نظرة شاملة لتواجد الشركات الدولية في
إفريقيا.
في حين ارتكز الجزء الثاني من الدراسة على بحث
ميداني لعشرين مقاولة مغربية ( 1ستة عشر في
المغرب وأربعة في السنغال) ،من خالل استجوابهم عن
استراتيجياتهم وتطوير أنشطتهم في إفريقيا.
إفريقيا :إمكانيات هائلة للنمو ووجهة جاذبة
لالستثمارات
أصبحت إفريقيا قطبا مهما من أقطاب النمو ووجهة
جذابة لالستثمارات األجنبية المباشرة على مدى
العقدين الماضيين .فقد سجلت القارة بين عامي
 2001و 2015مستويات نمو سنوي أعلى من المتوسط
العالمي .وتعزى هذه الدينامية بشكل أساسي إلى
تعافي االقتصاد العالمي والطلب الداخلي في البلدان
األفريقية.
1

وخالل هذه السنوات ،عمل االستهالك الخاص،
والمدعوم بتوسع الطبقة الوسطى والدينامية
الديموغرافية ،على تحريك عجلة النمو .هذا
باإلضافة إلى تحسن مستوى االستثمار بفضل تحسن
بيئة األعمال بالعديد من البلدان ،وكذلك النفقات
العمومية (البنية التحتية واألجور بشكل رئيسي).
وتتميز إفريقيا أيضً ا بالتمدن المتسارع ،وهو الشيء
ً
بتحول في أنماط الحياة واالستهالك،
الذي يقترن
فرصا للمقاوالت الدولية في قطاع
يمثل
وبالتالي
ً
العقار والبنية التحتية والتوزيع.
وفي هذا السياق ،وعلى إثر نموها االقتصادي
المستمر ،عرفت جاذبية إفريقيا تحسنا فيما يتعلق
باالستثمارات األجنبية المباشرة .فحسب مؤتمر
األمم المتحدة للتجارة والتنمية ،فقد بلغت تدفقات
االستثمارات األجنبية المباشرة إلى إفريقيا 56.6
مليار دوالر سنة  2015و 53.2مليار دوالر سنة ،2016
قبل أن تنخفض إلى  41.8مليار دوالر سنة .2017
وقد ازدادت هذه التدفقات بحوالي  %20سنة 2018
لتصل إلى  50مليار دوالر.
تطور تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة في إفريقيا
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وتحظى الشركات الغربية بوجود تاريخي في إفريقيا
إال أنها تواجه منافسة متزايدة ،حيث بدأت بعض
المجموعات اإلفريقية و أخرى من الدول الناشئة
الكبرى (الصين وتركيا والبرازيل ،إلخ) تفرض وجودها
تدريجياً في القارة.
تطور االستثمارات المغربية بإفريقيا
يشكل االستثمار المغربي المباشر في القارة األفريقية،
والذي بلغت قيمته التراكمية  37مليار درهم ما
بين سنتي  2003و  ،2017الجزء األكبر من االستثمار
األجنبي المباشر الموجه إلى الخارج من المغرب،
حيث بلغت حصته في المتوسط  %60من إجمالي
التدفقات الخارجية للمملكة .وتتوجه ھذه التدفقات
بشكل أﺳﺎﺳﻲ إﻟﯽ دول غرب إفريقيا (متوسط حصتها
 ،)%55تليها شمال إفريقيا وإفريقيا الوسطى (%25
و %15على التوالي) وإفريقيا الجنوبية (.)%5
وتتواجد استثمارات المغرب المباشرة في  30دولة
إفريقية .وتعتبر مصر وساحل العاج المستقبلين
الرئيسيين لالستثمارات األجنبية المغربية المباشرة في
المنطقة ،حيث بلغت حصة كل بلد منهما  2%20و%19
من التدفقات المغربية خالل الفترة  ،2017-2003تليهما
مالي ( ،)%13وبدرجة أقل بوركينا فاسو والسنغال (%7
لكل منهما) والغابون (.)%6
ارتكزت االستثمارات المغربية بشكل تقليدي على
الخدمات (الخدمات المصرفية والتأمين واالتصاالت
بشكل خاص) ،غير أنها شرعت في التنوع عبر
انفتاحها على قطاعات جديدة مثل البناء والتوزيع
والصناعة .وتجدر اإلشارة إلى أن حصة قطاع الصناعة
بلغت  %5,1فقط بين عامي  2007و ،2015في حين
بلغت خالل سنة  2016ما يقارب  %53من التدفقات
الخارجية للمغرب نحو القارة ،مع ما يقارب  2.5مليار
درهم استثمرت بشكل رئيسي في الكوت ديفوار ،بنين
والكاميرون.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم إذا أخذنا بعين
االعتبار االتفاقيات الهامة التي تم توقيعها مؤخرا ً
والتي من شأنها أن تؤدي إلى تدفقات مالية كبيرة
خالل السنوات القادمة .وتشمل هذه المشاريع إنتاج
األسمدة (الغابون ،رواندا ،إثيوبيا ونيجيريا) واإلسمنت
(كوت ديفوار ،غانا ومالي) وصناعة األدوية (ساحل
العاج ورواندا) ،تجميع الشاحنات (السنغال) والصناعة
الغذائية والفالحية (غينيا ،بنين ،الكاميرون ،كوت
ديفوار ،موريتانيا و تنزانيا).
2
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بنية تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الموجهة من المغرب
إلى إفريقيا حسب القطاعات بين عامي  2008و 2017
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المصدر :مكتب الصرف .أرقام مؤقتة

انتشار الشركات المغربية في إفريقيا :النتائج الرئيسية
لالستقصاء
إن المقاوالت المغربية التي تطور نشاطها في إفريقيا
تبحث في الدرجة األولى على مصادر جديدة لنموها.
فبالنسبة لبعض القطاعات ،بلغت السوق المغربية
درجة نُضج دفعت الفاعلين البارزين نحو البحث عن
مسارات نمو على المستوى الدولي .وباستثناء أولئك
الذين عرفوا كيف يستغلون الفرص ال ُمتاحة ،قام عدد
من الفاعلين بوضع استراتيجية تنمية استباقية في
إفريقيا ،خاصة منذ أن تحولت القارة إلى أولوية في
االستراتيجية االقتصادية الخارجية للمغرب.
وتُع ّد إمكانيات نمو السوق ،وسهولة الولوج إليه،
واستقراره من أبرز المعايير التي تعتمدها المقاوالت
المغربية في اختيار البلدان .وقد دفع ترابط هذه
العوامل أغلب المقاوالت المغربية إلى التو ّجه ،في
مرحلة أولى ،نحو أسواق غرب إفريقيا ،بينما اتخذت
المجموعات األكثر تقدماً وجهة إفريقيا الناطقة
باإلنجليزية ،خاصة شرق أفريقيا.
وقد تم تسجيل ثالث س ُبل للنمو ال يُقصي أحدها اآلخر،
وتتم بشكل تدريجي في بعض األحيان .يتمثل السبيل
األول ،لعدد كبير من المقاوالت ،في تصدير السلع أو
الخدمات دون االستقرار محلياً .موازاة مع ذلك ،يُمكّن
ربط شراكات تشغيلية أو تجارية مع شركات محلية أو
دولية ،المقاوالت المغربية من تسريع نموها .وأخيرا ً،
تأتي المرحلة األكثر نجاحاً ،وهي االستثمار المباشر عن
طريق اقتناء أو إنشاء مقاوالت في عين المكان.
ويبقى التمويل الذاتي للنمو في إفريقيا الطريقة
المعتمدة في أغلب الحاالت ،باستثناء المجموعات

الكبرى الحاملة للمشاريع االستثمارية الكبيرة .وعلى
مستوى إدارة الموارد البشرية ،تختار معظم المقاوالت
في مرحلة أولى إدارة مغربية عندما يتم تطوير النشاط
من خالل إنشاء وحدات جديدة .وفي المقابل ،تحتفظ
المجموعات التي تطور نشاطها عبر االقتناء التسيير
المحلي في مرحلة أولى من أجل االستفادة من خبرتها
ومعرفتها بالسوق المحلية.
ورغم التراجع ال ُمسجل خالل السنوات األخيرة ،إال أن
المخاطر األمنية والسياسية ال تزال قائمة في بعض
البلدان .وتعتبر المخاطر اإلدارية والقانونية والجبائية
من العوامل المؤثرة أيضا في مدة إنجاز المشاريع
ومردوديتها .ويبقى اللجوء إلى شركاء محليين اإلجراء
المفضّ ل لمواجهتها .إضافة إلى ذلك ،يبقى تأخر أو
عدم األداء في إفريقيا جنوب الصحراء مرتفعاً حسب
آراء المقاوالت المغربية المشمولة بالدراسة.
وعلى مستوى المنافسة ،تتميز المقاوالت المغربية
بقدرة أكبر على التك ّيف مع السياق اإلفريقي ،وفي
بعض الحاالت بجودة عالية وسعر مناسب يجعلها
تتموقع أحيانا في الوسط من حيث السعر والجودة.
وتق ّدم المقاوالت المعنية بهذه الدراسة عموماً حصيلة
إيجابية للنمو في إفريقيا ،رغم أنه يقل أحيانا ع ّما
هو متوقع .حيث مكّنهم التوجه نحو القارة من النمو
واالنفتاح على العالم واكتساب كفاءات جديدة .ومع
ذلك ،فقد أبرز البعض منها صعوبات تواجه إنجاز
مشاريعها ،وكذا التأخر في ذلك ،وأحيانا الفشل.
وإجماالً ،فإن المقاوالت المغربية تعتبر مناخ األعمال
في إفريقيا مالئما للفاعلين المغاربة ،كما ت َعتبر العديد
من المقاوالت أن إفريقيا ستكون مصدر الحصة الكبرى
من النمو.
سبل تعزيز الشراكة بين المغرب وإفريقيا
تتوفر المقاوالت المغربية ،وخاصة المقاوالت الصغرى
والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة ،على مجال
ٍ
كاف في إفريقيا لتقديم خبرتها واالستفادة من السمعة
الجيدة التي يتمتع بها المغرب هناك .وبالتالي ،ومن
أجل توفير تموقع أفضل لهذه المقاوالت داخل القارة
حيث تشتد المنافسة باستمرار ،يبدو من الضروري:
• إنشاء سالسل قيمة مهمة :يعتبر المغرب من البلدان
القالئل في القارة التي تساهم في سالسل القيمة
اإلجمالية في مختلف القطاعات الصناعية ،من قبيل

صناعة السيارات أو صناعة النسيج .ومن شأن سلسلة
قيم ٍة إقليمي ٍة ُمك َّون ٍة من صناعات بعض بلدان غرب
أفريقيا أن تُبرز المصلحة في إشراك خبرة المغرب
وتموقعه ،وكذا التكلفة المنخفضة لليد العاملة
في بعض بلدان المجموعة االقتصادية لدول غرب
أفريقيا .غير أن هذه السلسلة ال يُمكن أن تنشأ من
تلقاء نفسها ،بل تتطلب بذل مجهودات من طرف
مختلف الفاعلين العموميين والخواص من أجل
تحديد سالسل القيمة اإلقليمية المالئمة ،والقطاعات
المسته َدفة ،والوسائل الواجب توفيرها ،والموارد
الواجب تضافرها ،ورافعات المنافسة ،والفاعلين/
البلدان األطراف في القيمة ،ووجهات التسويق...
• إنشاء تحالفات استراتيجية :أمام احتدام المنافسة،
اآلسيوية والتركية على الخصوص ،على القارة اإلفريقية
في كل ال ُمنتَ َجات (الصناعية الغذائية ،الصناعية،
التكنولوجية ،)...يفرض إنشاء تحالفات رابحة كحل
استراتيجي مناسب .وفي هذا السياق ،يلعب المغرب
دور الفاعل األساسي مستفيدا ً من موقعه المتميز
في عدة مجاالت (اللوجستيك والبنيات التحتية
واالقتصاد وغيرها من المجاالت) .وال أدل على ذلك
من المشروع الصيني الضخم الخاص بطريق الحرير
الذي يشمل المغرب نظرا ً لمزاياه الجيوستراتيجية.
• تعبئة أكبر للفاعلين الخواص في بناء االستراتيجية
االقتصادية في إفريقيا باالعتماد على الرافعات
العمومية التي تم وضعها لهذا الغرض (دعم التصدير
ودراسات األسواق وتغطية المخاطر وغيرها من
اآلليات)...
• إنشاء تحالفات بين المقاوالت الكبرى من جهة
والمقاوالت الصغرى والمتوسطة من جهة أخرى
كقاطرة لالندماج االقتصادي للمغرب في إفريقيا :أمام
الصعوبة التي تجدها المقاوالت الصغرى والمتوسطة
في مواجهة الواقع اإلفريقي الصعب في أغلب
األحيان ،يبدو من المهم األخذ بيد هذه المؤسسات
خاصة من طرف المقاوالت المغربية الكبرى في إطار
منظومات متماسكة من أجل تحقيق حجم وازن يقوي
حضور المقاوالت الصغرى والمتوسطة والصناعات
الصغرى والمتوسطة المغربية في األسواق اإلفريقية.
المصدر  :مديرية الدراسات و التوقعات المالية
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فرص تعزيز العالقات التجارية بين المغرب والمجموعة االقتصادية لدول
غرب أفريقيا
أظهرت مصفوﻓﺔ التخصص لكل من المغرب ومجموﻋﺔ سيدياو عن وجود تكامل تجاري بين الجانبين .وهو ما ال يتناسب
مع حجم المبادالت وديناميتها التي هي مدعوة لتذليل العديد من العقبات لبعث انطالقة حقيقية لها.
حقق التجمع اإلقليمي لدول غرب أفريقيا تقدما
ملحوظا ،خصوصا في مجال تنسيق السياسات وتعزيز
التجارة بين أعضاء المجموعة .وتكشف التطورات
االقتصادية األخيرة في هذه المنطقة وكذا اآلفاق
على المدى المتوسط عن وجود فرص حقيقية لتنويع
القاعدة التصديرية وخلق قيم مضافة لدى مجموع
هذه الدول.
بعد أن أبدى المغرب استعداده ورغبته في االنضمام
إلى المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيدياو)
في إطار استراتيجيته لالنفتاح على التجارة الدولية ،بدأ
يولي اهتماما بالغا بالتطورات التي تعرفها المنظومة
المؤسساتية واالقتصادية للمجموعة .وفي هذا الصدد،
أصبح من المهم تحديد الفرص التي توفرها السوق
الكبرى لسدياو ،إضافة إلى اقتراح سبل جديدة إلعطاء
دفعة للمبادالت بين دول هذه المنطقة.
عناصر تحليل التجارة الخارجية للمجموعة االقتصادية
لدول غرب أفريقيا (سدياو)
شكل التبادل التجاري لسدياو  %1.1من التجارة
العالمية سنة  ،2016بحصة  %0,5للصادرات و %0,6
للواردات .ونذكر أن  %10,6فقط من الصادرات و %7,8
من الواردات تتم ما بين الدول األعضاء في المجموعة.
وتهيمن المواد الطاقية والمنجمية والغذائية على البنية
التصديرية للسدياو .ومن بين المواد المصدرة الرئيسية
نجد زيوت النفط الخام أو الزيوت الخام المستخلصة
من المعادن القيرية (التي شكلت  %61من متوسط
إجمالي صادرات المنطقة للفترة  ،)2016-2010يليها
الذهب ( ،)%8الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال
( )%7والكاكاو ( )%6والقطن ( )%1والفواكه (.)%1
وقد احتلت نيجيريا المرتبة األولى في مجال التصدير
بنسبة  %71من متوسط إجمالي صادرات السدياو
خالل الفترة  ،2016-2010تليها غانا بنسبة  %9,3ثم
كوت ديفوار (.)%8
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وعلى عكس الصادرات ،تتميز واردات سدياو بتنوع
أكبر إذ تستورد المجموعة بشكل أساسي زيوت بترولية
أو الزيوت الخام المستخلصة من المعادن القيرية
والسيارات ،واألرز ومعدات االتصال والقمح واألدوية
واألسماك .وتستورد مجموعة سدياو بشكل رئيسي
من الصين ،التي أصبحت تحتل المرتبة األولى كمورد
للمجموعة بنسبة  %23سنة  ،2016تليها الواليات
المتحدة ( )%8وبلجيكا ( )%7وفرنسا (.)%6
وعلى العموم ،يبين تحليل مؤشرات التكامل والتنافس
لدول مجموعة سدياو أن هذه المنطقة تتسم بتكامالت
متوسطة ،مع حدة تنافسية متدنية ما بين بلدانها في
السوق الدولية.
االلتزامات الجمركية المترتبة عن انضمام المغرب إلى
مجموعة سدياو
سوف يترتب عن انضمام المغرب إلى سدياو عدة
التزامات جمركية خصوصا من حيث قواعد المنشأ،
ومواءمة السياسات التجارية واإلجراءات الجمركية.
وتجدر اإلشارة إلى أن قواعد المنشأ المطبقة في هذا
السياق مرنة للغاية وستمكن من تحفيز التجارة بين
البلدان األعضاء وتعميق اندماج أسواقها.
كما تقتضي بنود اتفاقية سدياو ،في سياق االندماج
اإلقليمي ،تراكم قواعد المنشأ حيث تسمح للمنتوجات
المصنعة في دولة عضو انطالقا من مواد مستوردة من
دولة عضو أخرى أن تُعتبر منشأ شريطة أن تستجيب
هذه العملية لمعيار «التحول الكافي».
في هذا السياق ،فإن المغرب يجري مفاوضات في
إطار جامعة الدول العربية إلنشاء اتحاد جمركي يسفر
عن خلق تعريفة خارجية مشتركة .وهو ما سيؤدي إلى
تعايش بين تعريفتين مبنيتين على سياسات تجارية
وضريبية مختلفة.
في هذا اإلطار ،يشكل تنسيق السياسات التجارية
إكراهين رئيسيين بالنسبة للمغرب:

• مواءمة المواقف والتدابير مع الشركاء التجاريين
المشتركين أي االتحاد األوروبي ؛
• ضرورة التنسيق بين المغرب وسدياو بخصوص
المفاوضات الحالية والمستقبلية.
فرص التجارة بين المغرب ودول سدياو
تعتمد التجارة الخارجية بين المغرب ودول سدياو على
 4349منتوج .كما يعتبر الطرفان مستوردان صافيان
لحوالي  %80,7من هذه المنتجات ،مما يستبعد كليا
إمكانيات المنافسة على معظم المنتجات.
ومن ناحية أخرى ،تمثل المنتجات ذات التخصص
المغربي  %11,6من مجمل المنتجات ،وتعد سدياو
مستوردا صافيا لها ،مما يوفر فرصا كبيرة للتكامل بين
الطرفين .وينطبق الشيء نفسه على  %5,2من منتجات
سدياو والتي تشكل فرصة للتكامل بين الطرفين ،حيث
يعد المغرب مستوردا صافيا لهذه المنتجات .وبالتالي،
ال تشمل المنافسة إال  %2,5من المنتجات.
ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﺗﺧﺻص ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣﻐرب وﻣﺟﻣوﻋﺔ سيدياو )2014( 1

شهدت التجارة بين المغرب ودول سدياو منحى تصاعديا
خالل السنوات األخيرة وصل إلى  10.3مليار درهم
سنة  2017مقابل  1.5مليار درهم فقط سنة .2000
إال أن هذه الدينامية ال ترقى إلى اإلمكانات المتاحة،
وذلك نظرا إلى الطابع التكاملي وليس التنافسي ألوجه
التخصص في كال الجانبين.
وقد أتاحت دراسة بنية الصادرات والواردات إمكانية
تحديد فرص تعزيز التبادل التجاري لفائدة الطرفين.

1

وقد تم انتقاء المنتجات وفقا للمعايير التالية :درجة
التخصص في المغرب ،واألهمية في المبادالت التجارية،
ودينامية الواردات والتعريفات الجمركية المطبقة.
وقد تشكل العديد من المنتجات فرصة لتحسين حصة
المغرب داخل سوق السدياو .ويتعلق األمر بالمالبس،
واألسمدة ،ومعدات توزيع الكهرباء ،ومنتجات
الصناعات الغذائية والسيارات.
كما يعتبر المغرب سوقا واعدة لعدة منتجات مصنعة
في سدياو ،نذكر على الخصوص المنتجات الطاقية
(النفط والغاز) والمنتجات الغذائية (الكاكاو والبن
والبذور والفواكه الزيتية ).. ،والقطن والخشب والجلود
والمعادن.
سبل تعزيز التجارة بين المغرب ودول سدياو
يعتبر رفع الرسوم الجمركية عامال أساسيا لتعزيز
المبادالت التجارية بين المغرب وسيدياو ،إال أنه إجراء
غير كافي .لذا ،يلزم لزاما رفع القيود الهيكلية األخرى
لالستفادة أكثر من إمكانيات المبادالت التجارية بين
الطرفين .ويتعلق األمر بالقضايا المتعلقة باالندماج في
سالسل القيمة اإلقليمية ،التنافسية اللوجستية ،وبحدة
المنافسة في أسواق هذه المنطقة ،خاصة منافسة
الدول الناشئة المعروفة بتنافسية التكلفة.
ويعتمد تجاوز هذه القيود على تعزيز معرفة أرباب
المقاوالت المغربية ،خاصة المقاوالت الصغرى
والمتوسطة ،لطبيعة سوق المجموعة ،وتطوير النشاط
الديبلوماسي االقتصادي اتجاه هذه المنطقة لضمان
مواكبة جيدة لصالح العرض التصديري الوطني .كما أن
هناك جوانب مهمة أخرى يجب أخذها بعين االعتبار،
تهم على الخصوص ،تغطية مخاطر التجارة ،خلق
الشراكات مع المقاوالت المحلية داخل هذه المجموعة
اإلقليمية ،فضال عن إقامة تحالفات مع المقاولين من
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ.
ويستند الطموح المغربي لالنضمام إلى المجموعة
االقتصادية لدول غرب أفريقيا على رؤية استراتيجية
طويلة المدى ،تحملها أعلى سلطة في البالد .وتخلو
هذه الرؤية تماما من االعتبارات التجارية الضيقة،
حيث تندرج في إطار سياسة المغرب لبناء مصير
مشترك ينبني على االحترام والثقة المتبادلين وعلى
إرادة تظافر الموارد واإلمكانات لبناء مستقبل مشترك
أفضل.

المصدر :مديرية الدراسات والتوقعات المالية

بيانات معتمدة ل  11بلد في سيدياو تتوفر لها بيانات  : HS6بنين ،بوركينافاسو ،كوت ديفوار ،الرأس األخضر ،غينيا ،غامبيا ،النيجر ،نيجيريا ،السنغال ،سيراليون ،والتوغو

الملف
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لجنة اليقظة االقتصادية :إجراءات لمواجهة أزمة كوفيد19-
• أُ ِ
نشأت بوزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة لجنة اليقظة االقتصادية لتتبع انعكاسات وباء فيروس كوفيد-19
على االقتصاد الوطني.
• وضعت لجنة اليقظة االقتصادية مجموعة من التدابير لدعم المقاوالت واألجراء واألسر ،التي تضررت مباشرة
من األزمة.

لجنة اليقظة االقتصادية تعقد مجموعة من
االجتماعات وتتخذ جملة من التدابير...
تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية ،ودعما
للمجهودات االستباقية التي اتخذتها الحكومة
لمواجهة االنعكاسات االقتصادية المباشرة وغير
المباشرة لوباء كوفيد 19-على االقتصاد الوطني،
تم إنشاء لجنة اليقظة االقتصادية بتاريخ  11مارس
 .2020ويعهد لهذه اللجنة ،تتبع الوضعية االقتصادية
وتحديد اإلجراءات المناسبة لمواكبة القطاعات األكثر

عرضة للصدمات الناجمة عن األزمة الصحية .وقد تم
تمويل جزء من هذه اإلجراءات من الصندوق الخاص
لتدبير جائحة فيروس كورونا الذي أُ ِ
نشأ تبعا للتعليمات
الملكية.

لجنة اليقظة االقتصادية
تضم لجنة اليقظة االقتصادية التي يقوم وزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة بتنسيق أشغالها ،بين
أعضائها كل من:
 وزارة الداخلية؛ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج؛ وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛ وزارة الصحة؛ وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي؛ وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي؛ وزارة الشغل واإلدماج المهني؛ بنك المغرب؛ المجموعة المهنية لبنوك المغرب؛ االتحاد العام لمقاوالت المغرب؛ جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات؛ جامعة غرف الصناعة التقليدية.يمكن لهذه اللجنة أن تضم ،عند الضرورة ،فاعلين آخرين من القطاع العام أو الخاص .ويسهر أعضاء هذه
اللجنة ،كل في مجال تدخله ،بوضع آليات مراقبة قطاعية ،بإشراك الفاعلين المعنيين.
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التسلسل الزمني الجتماعات لجنة اليقظة االقتصادية
 16مارس
2020
 19مارس
2020
 23مارس
2020
 14أبريل
2020
 20أبريل
2020
 29أبريل
2020
 8ماي
2020

 21ماي
2020
 06غشت
2020

 05أكتوبر
2020

االجتماع األول
التدابير األولية المتخذة لفائدة المقاوالت
االجتماع الثاني
 تدابير متخذة لفائدة األجراء ،والمقاوالت المتوسطةوالصغرى والصغرى جدا ،والمهن الحرة
 تدابير جبائيةاالجتماع الثالث
تدابير متخذة لفائدة األسر العاملة في القطاع الغير
مهيكل
االجتماع الرابع
 تدابير جبائية تدابير تتعلق بالصفقات العمومية تدابير خاصة بحكامة الشركات المجهولة اإلسماالجتماع الخامس
 تدابير إضافية لفائدة المقاوالتاالجتماع السادس
انطالق أشغال خطة شمولية إلقالع االقتصاد الوطني
 تدابير إضافية لفائدة المقاوالتاالجتماع السابع
 تحمل الدولة والقطاع البنكي التكلفة الكاملة للفوائدالعرضية الناتجة عن تأجيل سداد قروض السكن
واالستهالك
 اإلجراءات األولية لخطة اقالع االقتصاد الوطني إحداث صندوق ضمان خاص لتمويل بالمؤسساتوالمقاوالت العمومية يمكنها من الولوج إلى مصادر
تمويل جديدة
االجتماع الثامن
 منتجات جديدة لضمان القروض لفائدة المقاوالت اإلعالن عن استئناف األنشطة االقتصاديةاالجتماع التاسع
 تعبئة الفاعلين المعنيين من أجل التنزيل السريعللتوجيهات السامية المتضمنة في خطاب جاللة الملك
بمناسبة الذكرى  21لتربع جاللته على العرش
 التوقيع على «ميثاق من أجل اإلقالع االقتصاديوالتشغيل»
 التوقيع على عقد-برنامج إلقالع القطاع السياحيلمرحلة ما بعد كوفيد-19
 تدابير جبائيةاالجتماع العاشر
 استعراض التدابير المتخذة في إطار تفعيل «ميثاقاإلنعاش االقتصادي والشغل»
 إحداث منتوج «ضمان إقالع اإلنعاش العقاري» التوقيع على عقد -برنامج إلعادة إقالع قطاع متعهديالمناسبات والملتقيات ومموني الحفالت
 التوقيع على عقد -برنامج إلعادة إقالع قطاع الترفيهواأللعاب

...تدابير لفائدة األسر
من أجل دعم األسر التي تعمل في القطاع الغير
مهيكل ،والتي تأثرت مباشرة بالتدابير المتخذة
في إطار حالة الطوارئ المعلن عنها ابتدا ًء من 20
مارس ،اتخذت لجنة اليقظة االقتصادية مجموعة
من التدابير المواكبة على شكل دعم معيشي مباشر
يتم صرفه من الصندوق الخاص لتدبير جائحة
كوفيد .19-ويصل مبلغ هذا الدعم  800درهم شهريا
بالنسبة لألسر المتكونة من شخصين أو أقل1000 ،
درهم شهريا بالنسبة لألسر المكونة من  3إلى 4
أفراد و 1200درهم شهريا بالنسبة لألسر التي يتعدى
افرادها  4أشخاص.
في مرحلة أولى ،استفاد من هذا اإلجراء األسر التي
تتوفر على بطاقة راميد صالحة لغاية  31دجنبر
 ،2019وقد تم صرف االعتمادات من خالل مسطرة
سهلة ،عبر بعث رقم بطاقة راميد من خالل رسالة
نصية من الهاتف الشخصي إلى الرقم  .1212وجرت
عملية الصرف بشكل تدريجي انطالقا من  06أبريل،
اعتمادا على شبكة البنوك ،وفي احترام تام للتدابير
الصحية الوقائية .رقم  1212مكن أيضا من المساعدة
والجواب على شكايات األسر من خالل مكالمة
هاتفية.
وفي مرحلة ثانية ،تم تمديد الدعم المالي لفائدة
األسر الغير منخرطة في نظام «راميد» ،العاملة في
القطاع الغير مهيكل والتي فقدت موارد عيشها
جراء الحجر الصحي .ويبلغ مبلغ الدعم بالنسبة
لهذه الفئة نفس مبلغ الفئة السابقة وبدأت عملية
تلقي التصاريح ابتداء من  10أبريل عبر المنصة
االلكترونية  .www.tadamoncovid.maوانطلقت
عملية صرف االعتمادات للذين تم قبول طلباتهم في
 23أبريل ،وتمت عبر الحضور لنقطة السحب التي
حددتها السلطات ،والمرسلة في رسالة نصية على
رقم هاتف ممثل األسرة المستفيد ،تتضمن ق ّناً واسم
الشبكة التي يمكن السحب منها.
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بالنسبة لحصيلة عملية التوزيع ،فقد تم لغاية  07يوليوز
 ،2020صرف المساعدات لفائدة  5.5ماليين أسرة%45 ،
منها تعيش بالعالم القروي .ووصلت قيمة ما تم صرفه
بالنسبة لكل شهر (أبريل وماي)  4.2مليار درهم ،وتمت
تعبئة  16000نقطة توزيع وشباك الكتروني لهذه الغاية.
ابتداء من تاريخ  21ماي ،تم تلقي شكايات األسر التي
لم تتوصل بإشعارات الدعم وذلك عبر الموقع اإللكتروني
 . www.tadamoncovid.maوتم لغاية  27ماي ،2020
معالجة مليوني شكاية تلقاها الموقع ،تم قبول 800.000
طلب منها ورفض  400.000طلب ،فيما بقي 800.000
طلب في الدراسة بناء على العناصر الجديدة التي أدلى
بها المشتكي.
...تدابير لفائدة األجراء

اتخذت لجنة اليقظة االقتصادية مجموعة من التدابير
لفائدة األجراء ابتداء من  19مارس ،حيث تم منح تعويض
شهري جزافي قدره  2000درهم ،باإلضافة إلى االستفادة
من خدمات التغطية الصحية اإلجبارية والتعويضات
العائلية ،لفائدة األجراء والمستخدمين بموجب عقود
االندماج والبحارة الصيادين المتوقفين مؤقتا عن العمل
المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
برسم شهر فبراير  ،2020والمنتمين للمقاوالت المنخرطة
في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي التي تواجه
صعوبات .ويهم هذا التعويض الفترة الممتدة من 15
مارس إلى  30يونيو  1000( 2020درهم بالنسبة لشهر
مارس و 2000درهم عن الشهرين المواليين) .وتعتبر
هذه التعويضات بمثابة تعويض عن فقدان العمل،
ويتحملها الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا.

وقد استفاد من هذا اإلجراء خالل شهر مارس 701.000
مستخدم متوقف عن العمل ،مصرح بهم لدى صندوق
الضمان االجتماعي من طرف  120.000مقاولة ،وحوالي
 950.000أجير مصرح بهم من طرف  134.000مقاولة
برسم شهر أبريل .وتصل التكلفة المالية الشهرية لهذا
اإلجراء ملياري درهم (يتم صرفه برسم المدة الممتدة
من  15مارس إلى  30يونيو .)2020
وقد استفاد المستخدمون من هذه العملية ،من خالل
مسطرة بسيطة ،عبر تصريح على الشرف ،يتم اإلقرار فيه
من طرف المقاولة بتوقف المستخدم عن العمل جزئيا أو
بطريقة كلية من جراء الجائحة؛ ويتم هذا التصريح عبر
البوابة اإللكترونية لصندوق الضمان االجتماعي .ويقصى
من االستفادة كل مستخدم غادر العمل بشكل طوعي
واختياري .وحتى تتم االستجابة للطلبات المتزايدة ،تم
خالل شهر أبريل تبسيط مسطرة التصريح للمستخدمين
المصرح بهم لدى الصندوق ،حيث أصبحت هذه
التصاريح تتم بوتيرة أسبوعية.
كما استفاد األجراء من تأجيل سداد ديونهم المتعلقة
بقروض السكن واالستهالك ،مع تحمل الدولة والقطاع
البنكي التكلفة الكاملة للفوائد العرضية ()intercalaires
الناتجة عن تأجيل سداد هذه القروض للفترة الممتدة
بين مارس ويونيو  ،2020وذلك حسب شروط محددة.
ويتم هذا التأجيل بناء على طلب المعني باألمر،
وتستخلص الديون المؤجلة عند نهاية مدة القرض .ويهم
هذا اإلجراء األشخاص الذين لديهم أقساط شهرية قد
تصل إلى  3.000درهم بالنسبة لقروض السكن و1.500
درهم بالنسبة لقروض االستهالك ،بما فيها القروض التي
قدمتها شركات التمويل .وإلى غاية  18ماي ،استفاد من
هذا اإلجراء  400.000مستفيد تقدموا بطلباتهم.
...إجراءات لصالح المقاوالت
اتخذت لجنة اليقظة االقتصادية خالل اجتماعاتها مجموعة
من التدابير لفائدة المقاوالت الصغيرة والمتوسطة
والصغيرة جدا والمهن الحرة المتضررة ،وهي تدابير
مالية وضريبية وإدارية وأخرى تهم الحكامة الجيدة
ترمي جميعها إلى ضمان استمرارية هذه المقوالت.

الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا
تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجاللة ،تم خلق الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا برصيد أولي بلغ 10
مليار درهم .وفي  18مارس ،تم فتح حساب بنكي من أجل تمكين األشخاص الذاتيين والمعنويين من المساهمة
في الصندوق .بفضل التضامن الوطني ،بلغت الموارد التي تم ضخها بالصندوق  33مليار درهم ( 10ماليير درهم
من الميزانية العامة للدولة ،و 1.5مليار درهم من ميزانيات الجهات ،و 21.5مليار درهم كمساهمة من الفاعلين
المؤسساتيين والقطاع الخاص والمواطنين).
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• تدابير تهم تعليق أداء مستحقات المقاوالت
تم اإلعالن عن اإلجراءات األولى التي اتخذتها لجنة
اليقظة االقتصادية لصالح المقاوالت في  16مارس ،وهو
تاريخ اجتماعها األول .وتشمل هذه االجراءات تعليق
سداد المساهمات االجتماعية (مساهمات الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي) حتى  30يونيو ،وتأجيل
سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض اإليجار
( )leasingsإلى نفس التاريخ ،بدون أداء رسوم أو
غرامات ،لصالح المقاوالت الصغيرة والمتوسطة ،والمهن
الحرة المتضررة.
• تدابير دعم السيولة
في إطار المجهودات المبذولة لتنزيل التدابير المتخذة
من طرف لجنة اليقظة االقتصادية والتي تهدف إلى
تخفيف أثار األزمة الناتجة عن جائحة كورونا ودواعيها
على المقاوالت ،قامت وزارة االقتصاد والمالية وإصالح
اإلدارة ،يوم الخميس  26مارس  ،2020بإحداث آلية
جديدة للضمان على مستوى صندوق الضمان المركزي،
تحت اسم «ضمان أكسجين»
ويهدف هذا المنتوج الجديد إلى تمكين المقاوالت ،بما
فيها المقاوالت العقارية ،التي عرفت خزينتها تدهورا
بسبب انخفاض نشاطها ،الحصول على موارد استثنائية
للتمويل .ويغطي «ضمان أكسجين»  %95من مبلغ
القرض ،مما يمكن األبناك من مد المقاوالت بقروض
استثنائية لتمويل احتياجات أموال الدوران ،في ظرف
وجيز .وتغطي هذه التمويالت البنكية ثالث أشهر من
المصاريف الجارية والمتعلقة على وجه الخصوص
باألجور ،وواجب الكراء وتسديد أثمنة المشتريات
الضرورية إلخ ...ويمكن لهذه التمويالت البنكية أن تصل
إلى  20مليون درهم بالنسبة للمقاوالت التي تتوفر على
خطوط تمويل من طرف األبناك .أما بخصوص المقاوالت
التي ال تتوفر على خطوط تمويل على المدى القصير،
فإن القرض االستثنائي يمكن أن يصل إلى  5ماليين درهم.
وتستفيد من هذه اآللية الجديدة للضمان ،المقاوالت
الصغرى والمتوسطة والصغرى جدا التي ال يتعدى رقم
معامالتها  200مليون درهم .ونظرا للطابع االستثنائي
لهذه األزمة ،فإن المقاوالت التي يتراوح رقم معامالتها ما
بين  200و 500مليون درهم ،معنية كذلك بهذا التسهيل.
وحتى تتمكن األبناك من اإلسراع في معالجة طلبات
المقاوالت للحصول على التمويل ،قام صندوق الضمان
المركزي بإعطاء تفويض لمؤسسات القروض قصد
استعمال ضمانه لجميع القروض التي يقل مبلغها عن 2
مليون درهم.
وقد تم منح إلى حدود تاريخ  18ماي 15.589 ،قرض في
إطار هذه اآللية ،بتكلفة إجمالية قدرها  7.8مليار درهم،

استفادت منها المقاوالت التي يقل رقم معامالتها عن
 500مليون درهم ،مع اإلشارة إلى أن  %85منها مقاوالت
صغيرة جدا ،يقل رقم معامالتها عن  10ماليين درهم.
دائما في إطار دعم سيولة المقاوالت ،تم وضع قرض
بدون فائدة رهن إشارة المقاولين الذاتيين المتضررين
من أزمة «كوفيد »19-يمكن أن يصل إلى  15.000درهم.
ويمكن تسديد هذا القرض ،الذي تم تفعيله ابتداء من
 27أبريل  ،2020على مدى  3سنوات مع فترة سماح
مدتها سنة واحدة .وسيتحمل قطاع التأمينات الفوائد
ذات الصلة بالكامل.
• تدابير تهم الجانب المحاسباتي للمقاوالت
إجراء آخر مهم اتخذته لجنة اليقظة االقتصادية ويهم
المعالجة المحاسباتية االستثنائية للتبرعات والتكاليف
المرتبطة بفترة حالة الطوارئ الصحية بتوزيعها على مدى
 5سنوات .ويسمح هذا االجراء بتكييف طرق المعالجة
المحاسبتية لبعض المعامالت مع الظرفية الحالية التي
تتسم بطبيعة استثنائية وغير مسبوقة ،بهدف حماية
مناصب الشغل .وقد تم اعتماد هذا التوجيه من طرف
المجلس الوطني للمحاسبة في  29أبريل.
• تدابير تهم تبسيط الصفقات العمومية
تم دعم التدابير المتخذة لفائدة المقاوالت بإجراءات
إدارية استثنائية تسمح بتقديم حلول عملية وفورية
في سياق غير مسبوق .وهكذا ،عملت لجنة اليقظة
االقتصادية على إدخال مرونة على إجراءات الصفقات
العمومية تهدف إلى تجنيب المقاوالت المرتبطة
بصفقات عمومية عقوبات عن التأخير في التنفيذ
ألسباب خارجة عن إرادتها .وقد حددت دورية وزير
االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة حول تبسيط اإلجراءات
المتعلقة بالصفقات العمومية للدولة والجماعات
المحلية ،والصادرة في  02أبريل ،جميع التدابير المتعلقة
بتبسيط إجراءات ابرام وتنفيذ الصفقات العمومية من
طرف الدولة والجماعات الترابية.
• تدابير ضريبية
التدابير الضريبية التي اتخذتها لجنة اليقظة همت
المقاوالت وكذا األشخاص الذاتيين ،وتتعلق ب:
 السماح للمقاوالت التي يقل رقم معامالتها للسنةالمالية  ،2019عن  20مليون درهم ،باالستفادة من
تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى  30يونيو 2020
إذا رغبت في ذلك؛
 تعليق المراقبة الضريبية واإلشعار لغير الحائز ()ATDإلى غاية نهاية يونيو2020؛
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 تأجيل أجل اإلدالء باإلقرار السنوي بصفة استثنائيةلفائدة األشخاص الذاتيين من  30أبريل إلى غاية 30
يونيو 2020؛
 إعفاء من الضريبة على الدخل ،أي تعويض إضافيممنوح من طرف الشركات لألجراء المنخرطين في
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في حدود %50
من متوسط الراتب الشهري الصافي؛
 تأجيل أداء الضريبة على الشركات بالنسبة للمقاوالتالتي يقل رقم معامالتها عن  20مليون درهم ،والضريبة
على الدخل المهني إلى نهاية شتنبر .2020
...وتدابير من أجل إنعاش النشاط االقتصادي
• التدابير الخاصة بالتمويل
من أجل تهيئ ظروف استئناف سريع ألنشطة المقاوالت،
أعلنت لجنة اليقظة عقب انعقاد اجتماعها الثامن عن
اعتماد آلية جديدة للضمان من طرف الدولة لتمويل
مرحلة إقالع المقاوالت ما بعد األزمة .وتهم هذه اآللية
كافة المقاوالت العمومية والخاصة التي تأثرت سلبا
بالوباء ،وتهدف إلى إحياء نشاطها عبر ضمان القروض
المخصصة لتمويل احتياجات الخزينة ،وهي قروض
واجبة السداد على مدى سبع سنوات ،مع فترة مؤجل
االسترداد محددة في سنتين ،مع تطبيق معدل فائدة
أقصى في حدود ( %4فائدة بنك المغرب  200 +نقطة
سنويا دون احتساب الرسوم).
وسعيا منها لمواكبة عملية اإلقالع االقتصادي عبر دعم
األبناك لمنح تمويل واسع لفائدة جميع فئات الشركات
من أجل تعزيز الدينامية االقتصادية خالل النصف الثاني
من سنة  ،2020والتي سيكون لها تأثير إيجابي على
التشغيل وكذا على استعادة الثقة ،عملت لجنة اليقظة
على تضمين هذه اآللية الجديدة للضمان عدة منتوجات
جديدة:
• «إقالع المقاوالت الصغيرة ج ًدا» (:)Relance TPE
ويتمثل في ضمان الدولة  %95من مبلغ قروض إقالع
النشاط االقتصادي الممنوحة للمقاوالت الصغيرة ج ًدا
والتجار والحرفيين والتعاونيات والمهن الحرة الذين
يحققون رقم معامالت ال يتجاوز  10ماليين درهم.
ويحدد سقف هذا القرض في  %10من رقم المعامالت
مع  10.000درهم كحد أدنى؛
• «ضمان إقالع» ( :)Damane Relanceوهي آلية ضمان
من طرف الدولة لفائدة المقاوالت الصغيرة والمتوسطة
والكبيرة تتراوح نسبتها بين  %80و %90حسب حجم
المقاولة .ويغطي هذا الضمان القروض الممنوحة
الستئناف نشاط المقاوالت التي يزيد رقم معامالتها
عن  10ماليين درهم .ويمكن أن تصل قيمة هذه
القروض إلى شهر ونصف من رقم معامالت المقاوالت
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الصناعية وشهر واحد بالنسبة للمقاوالت النشيطة في
المجاالت األخرى؛ من رقم معامالت المقاوالت األخرى.
ومن أجل المساعدة على تقليص آجال األداء وتعزيز
التمويل بين المقاوالت ،يتوجب توظيف  %50على
األقل لدفع استحقاقات الممونين .ويغطي هذا المنتوج
أيضا المقاوالت الكبرى التي يتجاوز رقم معامالتها 500
مليون درهم؛
• «ضمان إقالع اإلنعاش العقاري» (Damane Relance
 :)Promotion Immobilièreوهو صنف جديد من
منتوج «ضمان إقالع» تم إحداثه بتاريخ  05أكتوبر بهدف
تكييف عرض الضمان مع خصوصيات بعض القطاعات
الهامة وذات طبيعة بنيوية ،مثل قطاع اإلنعاش
العقاري .ويتوخى هذا المنتوج مواكبة المنعشين
العقاريين المتضررين بشدة من أزمة كوفيد 19-والذين
يستوفون معايير االستحقاق المحددة لهذه الغاية من
خالل تقديم ضمانات قروض متوسطة وطويلة المدى
تمكنهم من تغطية االحتياجات التمويلية إلتمام
مشاريعهم العقارية .ويشار إلى أن القرض الذي يضمنه
هذا المنتوج الجديد ،بسقف أقصاه  50مليون درهم
لكل مشروع ،مفتوح لكل من المشاريع التي استفادت
بالفعل من قرض اإلنعاش العقاري ( )CPIوتلك التي
اعتمدت فقط على التمويل الذاتي.
ولالستفادة من هذا المنتوج ،يتوجب أن تستوفي
مقاوالت اإلنعاش العقاري المعايير التالية :أن تكون
خاضعة للقانون المغربي الخاص ،وأال تكون في وضعية
المراجعة أو في حالة التصفية القضائية ،وكذلك أن تكون
غير متحصلة على قرض مصنف ضمن خانة «تسوية»
اعتبا ًرا من  29فبراير  ،2020مع اإلشارة إلى أن المشاريع
المتحصلة على قرض اإلنعاش العقاري ( )CPIانتهى أو
تم تأجيله قبل  1أكتوبر  ،2018والمشاريع أو المنعشين
العقاريين موضوع تقاضي ،غير مؤهلين لالستفادة من
هذه اآللية.
آلية ضمان الدولة لتسوية ديون المقاوالت والمؤسسات
العمومية
خالل مرحلة انتعاش االقتصاد الوطني ،ومن أجل تخفيف
الضغط على خزينة المقاوالت الصغيرة والصغيرة جدا،
تقرر تسريع تسوية ديون هذه المقاوالت مع بعض
المؤسسات العمومية المتأثرة بهذا الوباء ،من خالل
وضع آلية ضمان جديدة ،حيث تقوم المؤسسة العمومية
بحصر قائمة مفصلة للمقاوالت الدائنة التي يتعين
تسوية وضعيتها ،وتمنح الدولة ضمانا يخول للمؤسسة
العمومية الحصول على قرض يخصص حصرياً لتسوية
وضعيتها تجاه هذه المقاوالت .وهكذا ،تمنح األبناك
القرض وتتكفل باألداء للمقاوالت المعنية مباشرة على
أساس المعطيات التي وضعتها المؤسسة العمومية رهن
إشارتها.

«إقالع المقاوالت الصغيرة جدا» و»ضمان إقالع» :منح  22.4مليار درهم* من القروض المضمونة لفائدة إقالع المقاوالت
منذ إطالق صندوق الضمان المركزي آلليتي «إقالع المقاوالت الصغيرة جدا» و»ضمان إقالع» ،بتاريخ  15يونيو ،2020
استفادت ما ال يقل عن  15.183مقاولة من قروض مضمونة بهذه الضمانات االستثنائية ،بقيمة  22.4مليار درهم ،وذلك
بحجم التزامات بلغ  19.7مليار درهم.
واستفادت  10.756مقاولة من منتوج «إقالع المقاوالت الصغيرة جدا» ،والموجه لضمان قروض المقاوالت الصغيرة جدا
التي يقل رقم معامالتها عن  10ماليين درهم ،بإجمالي قروض ممنوحة بلغ  2.4مليار درهم ،وحجم التزامات بقيمة 2.3
مليار درهم.
ومن جانبها ،استفادت  4.427مقاولة من آلية «ضمان إقالع» ،والتي تهم المقاوالت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي
تحقق رقم معامالت يفوق  10ماليين درهم .وقد ناهز حجم القروض المضمونة بهذه اآللية  20مليار درهم ،فيما بلغت
الضمانات الممنوحة  17.4مليار درهم.
وفيما يخص توزيع القروض حسب القطاعات ،استفادت من نشاط القروض المضمونة بآليتي «إقالع المقاوالت الصغيرة
جدا» و «ضمان إقالع» أساسا كل من قطاعات الصناعة ( )%33والتجارة والتوزيع ( )%31وكذا األشغال العمومية (.)%17
المصدر :صندوق الضمان المركزي
							
* إلى غاية تاريخ  08شتنبر
التاريخ
 26مارس
 31مارس
 14أبريل 2020

القوانين والمراسيم والدوريات الصادرة لتدبير أزمة كوفيد19-
النص القانوني
منشور السيد وزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة لتسريع صرف مستحقات المقاوالت ،والمقاوالت الصغرى والمتوسطة والصغيرة
جدا.
منشور السيد وزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة المتعلق بإجراءات مواكبة لفائدة المؤسسات والمقاوالت العمومية من أجل
ضمان المرونة في التدبير خالل فترة الطوارئ الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد.19-
منشور السيد وزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة المتعلق بتبسيط بعض المساطر الخاصة بصفقات الدولة والجماعات المحلية.

 20أبريل
2020

المصادقة من طرف البرلمان على مشروع مرسوم قانون رقم  2.20.320المتعلق بتجاوز سقف التمويالت الخارجية المحدد طبقا
للفصل  43من قانون المالية  70-19للسنة المالية .2020

 29أبريل
2020

إصدار في الجريدة الرسمية للمرسوم-قانون رقم  2.20.320المتعلق بتجاوز سقف التمويالت الخارجية المحدد طبقا للفصل 43
من قانون المالية  70-19للسنة المالية  .2020ويهدف هذا اإلجراء تمكين البالد من احتياجاتها من العملة ،خاصة من خالل اللجوء
لالقتراض من السوق الدولية.

 8ماي 2020

دورية وزارة االقتصاد والمالية وإصالح االدارة المتعلقة بآجال تنفيذ الصفقات العمومية خالل حالة الطوارئ الصحية من أجل تجنب
تطبيق غرامات التأخير في حق المقاوالت الحاصلة على الصفقات العمومية والتي تعذر تنفيذها بسبب الجائحة.

 21ماي 2020

المصادقة من طرف غرفتي البرلمان على مشروع قانون رقم  25.20المتعلق باإلجراءات االستثنائية المتخذة لدعم المشغلين
التابعين لصندوق الضمان االجتماعي وأجرائهم المصرح بهم.

 06غشت
2020
 05أكتوبر 2020

دورية المديرية العامة للضرائب المتعلقة بإجراءات المعالجة الجبائية لتعويض الدعم المخصص من طرف مقاولة تواجه صعوبة
لفائدة المستخدمين في حالة توقف مؤقت عن العمل.
إصدار في الجريدة الرسمية بتاريخ  27أبريل  2020للمرسوم رقم  2.20.331المتعلق بتطبيق القانون رقم .25.20

 06غشت
2020

المصادقة من طرف مجلس النواب على مشروع قانون رقم  26.20بمتابة مصادقة على مرسوم-القانون رقم  2.20.320المتعلق
بتجاوز سقف التمويالت الخارجية (مصادق عليه من طرف مجلسي البرلمان بتاريخ  05ماي)

 05أكتوبر
2020

المصادقة من طرف مجلس النواب على مشروع قانون رقم  27.20المتعلق بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة
الشركات المجهولة االسم وكيفيات انعقاد جمعها العام خالل مدة سريان حالة الطوارئ الصحية (مصادق عليه من طرف مجلسي
البرلمان بتاريخ  05ماي)

المصدر :مديرية الدراسات والتوقعات المالية
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تفعيل التوجيهات الملكية السامية لخطاب العرش :خطة طموحة
إلنعاش االقتصاد الوطني
من أجل تفعيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش بتاريخ  29يوليوز  ،2020تم اتخاذ مجموعة
من التدابير الفورية الرامية إلنعاش االقتصاد الوطني .ويتعلق األمر بوضع خطة إنعاش شاملة ومتكاملة تهدف
إلى مواكبة االستئناف التدريجي للنشاط االقتصادي وتعميم التغطية االجتماعية ،فضالً عن إصالح القطاع العام.

بتاريخ  04غشت  ،2020أعلن وزير االقتصاد والمالية
وإصالح اإلدارة عن اتخاذ مجموعة من التدابير التي
تدخل في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية
الواردة في خطاب العرش .ويأتي هذا اإلعالن أيام
فقط بعد خطاب صاحب الجاللة ،الشيء الذي يعكس
التعبئة الكبيرة لجميع األطراف المعنية ،في سياق
األزمة الصحية التي تؤثر بشدة على اقتصاد البالد.
وقد أعلن السيد بنشعبون ،الذي كان مرفوقا بالسيد نور
الدين بوطيب ،الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية ،في
مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة ،عن الخطوط العريضة
لخطة شاملة لإلنعاش االقتصادي ،تتضمن إجراءات
أفقية تأخذ بعين االعتبار الخصوصيات القطاعية.
والهدف من الخطة هو مواكبة االستئناف التدريجي
لنشاط مختلف القطاعات ،وتهيئة الظروف المالئمة
إلنعاش اقتصادي قوي في مرحلة ما بعد األزمة.
كما قدم السيد الوزير مجموعة من الشروحات المتعلقة
بتعميم التغطية االجتماعية بالمغرب والتي تتطلب
إصالحات كبرى وعميقة لنظام الحماية االجتماعية على
عدة مراحل ،بما يكرس التغطية االجتماعية الشاملة.
أما الجزء الثالث واألخير من عرض الوزير ،فقد ركز
على إصالح القطاع العام الذي سيتم من خالل إعادة
هيكلة قطاع المؤسسات والمقاوالت العمومية.
االنعاش االقتصادي :خطة شاملة ومتكاملة تشمل عدة
قطاعات اقتصادية
«...وفي مقدمتها :إطالق خطة طموحة لإلنعاش
االقتصادي تمكن القطاعات اإلنتاجية من استعادة
عافيتها ،والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل،
والحفاظ على مصادر الدخل ( .)...وفي هذا اإلطار،
سيتم ضخ حوالي  120مليار درهم في االقتصاد
الوطني ،أي ما يعادل  11في المائة من الناتج الداخلي
الخام .وهي نسبة تجعل المغرب من بين الدول األكثر
إقداما في سياسة إنعاش االقتصاد بعد هذه األزمة .وقد
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ارتأينا إحداث صندوق لالستثمار االستراتيجي مهمته
دعم األنشطة اإلنتاجية ،ومواكبة وتمويل المشاريع
االستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص ،في
مختلف المجاالت».
مقتطف من خطاب العرش بتاريخ  29يوليوز .2020
وفقًا لإلرادة الملكية ،تنص خطة اإلنعاش الشاملة
والمتكاملة على العديد من التدابير األفقية التي تأخذ
بعين االعتبار خصوصيات كل قطاع اقتصادي .ولتفعيل
هذه الخطة ،سيتم ضخ  120مليار درهم في االقتصاد،
أي ما يعادل  %11من الناتج الداخلي الخام .وسيتم
استخدام هذه الميزانية لمواكبة االنتعاش التدريجي
للنشاط االقتصادي من خالل تهيئة الظروف المالئمة
لتحقيق إقالع قوي لالقتصاد.
وقد تمت ترجمة إجراءات هذه الخطة في إطار
«الميثاق لإلنعاش االقتصادي والشغل» ،الموقع في
 06غشت  ،2020بين الوزارة واالتحاد العام لمقاوالت
المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب .ويعد هذا
الميثاق نتيجة طموح مشترك لجميع األطراف المعنية،
الدولة والشركاء االجتماعيين واالقتصاديين ،كما يضفي
الطابع الرسمي على التزامهم المشترك حول مجموعة
من األهداف مثل إنعاش الدينامية االقتصادية ،والحفاظ
على مناصب الشغل ،وتعزيز الحكامة الجيدة... ،

وهكذا ،فمن أصل  120مليار درهم المخصصة إلنعاش
االقتصاد ،ستضخ البنوك  75مليار درهم على شكل
قروض تضمنها الدولة .وستخصص هذه القروض
لجميع المقاوالت ،بما في ذلك المؤسسات والمقاوالت
العمومية األكثر تضر ًرا من األزمة .وسيخضع صندوق
الضمان المركزي ،المكلف بتدبير آلية الضمان ،إلصالح
مؤسساتي .كما سيتم تخصيص غالف مالي بقيمة 5
مليارات درهم ،يتم تعبئته عبر صندوق كوفيد،19-
لصندوق الضمان المركزي من أجل تغطية مخاطر عدم
قدرة الشركات المستفيدة على السداد.
كما سيتم تخصيص  45مليار درهم لصندوق االستثمار
االستراتيجي ،منها  15مليار درهم ستمولها الدولة
(تمت تعبئتها عبر قانون المالية المعدل لسنة ،)2020
وسيتم تعبئة  30مليار درهم المتبقية عبر المؤسسات
الوطنية والدولية.
وهكذا ،فإن الـ  20مليار درهم المعبئة من طرف
الدولة ( 15مليار درهم لصندوق االستثمار االستراتيجي
و 5ماليير درهم مخصصة لصندوق الضمان المركزي)
ستمكن من ضخ ما يقارب  120مليار درهم في االقتصاد
الوطني.
بالموازاة مع التدابير األفقية المشتركة بين جميع
القطاعات ،والمنصوص عليها في إطار ميثاق االنتعاش
االقتصادي والشغل ،سيتم التطبيق التدريجي لتدابير
قطاعية خاصة ،ال سيما فيما يتعلق بالقطاعات األكثر
تضررا ً من األزمة ،وذلك من خالل اتفاقيات بين الدولة
وممثلي القطاعات المعنية.
وفي هذا اإلطار ،تم التوقيع على ثالثة عقود-برنامج.
ويتعلق األمر بعقد-برنامج إلقالع القطاع السياحي لمرحلة
ما بعد كوفيد ،19-والذي يغطي الفترة ،2022-2020
تم التوقيع عليه بتاريخ  06غشت  2020بين الدولة من
جهة ،ممثلة بوزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة،
ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي
واالقتصاد االجتماعي ،ووزير الشغل واالندماج المهني،
والقطاع الخاص من جهة أخرى ،يمثله رئيس المجموعة

المهنية لبنوك المغرب ،ورئيس الكونفدرالية الوطنية
للسياحة .ويتضمن هذا العقد مجموعة من التدابير
المواكبة لفائدة هذا القطاع ،ويطمح إلى إعطائه دفعة
قوية ،وبث دينامية جديدة من أجل مواكبة إقالعه
وتحوله ،وتنويع سلسلة قيمته ،من خالل تحديد أهداف
تروم الحفاظ على النسيج االقتصادي والشغل ،وتسريع
مرحلة االقالع وإرساء أسس تحول مستدام للقطاع.
كما تم التوقيع على عقد-برنامج إلعادة إقالع قطاع
متعهدي المناسبات والملتقيات ومموني الحفالت،
بتاريخ  05أكتوبر ،2020بين وزارة االقتصاد والمالية
وإصالح اإلدارة ،ووزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد
األخضر والرقمي ،ووزارة الشغل واإلدماج المهني،
واالتحاد العام لمقاوالت المغرب ،والمجموعة المهنية
لبنوك المغرب ،باإلضافة إلى جامعة الغرف المغربية
للتجارة والصناعة والخدمات .ويشمل هذا العقد
البرنامج كل من مموني الحفالت ،والعاملين على تأجير
المعدات التقنية المتعلقة بالملتقيات والمناسبات
(الصوت والضوء والفيديو )...وعلى استئجار الفضاءات
المخصصة للمناسبات (قاعات وصاالت متنقلة ،إلخ)،
وعلى تأجير األثاث المخصص للمناسبات وكذا مقدمي
الخدمات التي ترتبط بها.
كما تم التوقيع يوم  05أكتوبر ،2020على هامش انعقاد
االجتماع العاشر للجنة اليقظة االقتصادية ،على العقد-
البرنامج إلعادة إقالع قطاع الترفيه واأللعاب .ووقع
على هذا العقد كل من وزارة الداخلية ،ووزارة االقتصاد

صندوق االستثمار االستراتيجي
تم إحداث حساب مرصد ألمور خصوصية يحمل اسم «صندوق االستثمار االستراتيجي» وفقًا ألحكام المادة  26من
القانون التنظيمي رقم  130-13المتعلق بقانون المالية ،والمادة  29من قانون المالية لسنة  ،2020والمادة 25
من المرسوم  2.15.426بشأن إعداد وتطبيق قوانين المالية .ويروم هذا الصندوق دعم األنشطة اإلنتاجية ومواكبة
وتمويل المشاريع االستثمارية الكبرى من خالل الشراكة بين القطاعين العام والخاص .وقد تمت المصادقة على
المرسوم المتعلق بإحداث هذا الحساب (المرسوم رقم  )2.20.528من قبل مجلس الحكومة في  06غشت 2020
وتم تقديمه أمام لجنتي المالية في مجلسي البرلمان في  11غشت .ويتدخل الصندوق بشكل مباشر في تمويل
المشاريع االستثمارية من خالل الشراكة بين القطاعين العام والخاص .كما يتدخل بشكل غير مباشر عبر المساهمة
في دعم رساميل المقاوالت بهدف تطويرها.

أنشطة بارزة
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والمالية وإصالح اإلدارة ،ووزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية والمياه والغابات ،ووزارة الصناعة
والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي ،ووزارة الشغل
واإلدماج المهني ،واالتحاد العام لمقاوالت المغرب،
والمجموعة المهنية لبنوك المغرب .ويهم هذا العقد
المقاوالت العاملة في فضاءات اللعب المغطاة (حلبة
التزلج ،وفضاءات لعب األطفال ،وغرف ألعاب الفيديو
واأللعاب اآللية) ،والمقاوالت النشطة في فضاءات
اللعب الخارجية (منتزهات التزلج والكارتينج والميني
غولف والرماية والفروسية والحدائق المائية وفضاءات
ودوائر التسلق) ،باإلضافة إلى حدائق الحيوانات.
وتناط مهمة قيادة هذه العقود للجن متابعة تتكون
كل واحدة منها من الموقعين الذين يمثلون الدولة
والقطاع الخاص .وقد تقرر عقد اجتماعات دورية كل
شهرين لضمان التنفيذ الفعال للتدابير المتفق عليها
وتقييم مساهمتها في تحقيق النتائج المتوخاة.

تعميم التغطية االجتماعية :نحو تغطية اجتماعية
شاملة
« إن الهدف من كل المشاريع والمبادرات واإلصالحات
التي نقوم بها ،هو النهوض بالتنمية ،وتحقيق العدالة
االجتماعية والمجالية .ويأتي في مقدمة ذلك ،توفير
الحماية االجتماعية لكل المغاربة ،التي ستبقى شغلنا
الشاغل ،حتى نتمكن من تعميمها على جميع الفئات
االجتماعية ( .)...وندعو للشروع في ذلك تدريجيا،
ابتداء من يناير  ،2021وفق برنامج عمل مضبوط،
بدءا بتعميم التغطية الصحية اإلجبارية ،والتعويضات
العائلية ،قبل توسيعه ،ليشمل التقاعد والتعويض عن
فقدان العمل» .
مقتطف من خطاب العرش بتاريخ  29يوليوز2020
يعتبر تعميم التغطية االجتماعية ،كما أوضح ذلك السيد
الوزير في عرضه ،من اإلصالحات المجتمعية الكبرى،
والذي يستدعي تحوالت عميقة في تدبير وحكامة نظام
الحماية االجتماعية ببالدنا .هذا اإلصالح سيكرس تغطية
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اجتماعية شاملة من خالل تعميم التأمين اإلجباري على
المرض ابتداء من يناير ،2021والتعويضات العائلية لكل
األسر ابتداء من نفس التاريخ ،والتقاعد لفائدة الساكنة
النشيطة التي ال تتوفر حاليا على تغطية اجتماعية ،وكذا
التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الساكنة النشيطة.
من أجل إنجاز هذا الورش ،ووفقا للتعليمات الملكية
السامية ،أعلن السيد الوزير عن الشروع الفوري في
حوار اجتماعي بناء مع كافة الشركاء ،في أفق استكمال
بلورة منظور عملي شامل ،متضمن لمخطط اإلنجاز
والبرنامج الزمني ،واإلطار القانوني ،وكذا االختيارات
المتعلقة بالتمويل والكفيلة بتحقيق هدف تعميم
التغطية الشاملة وطرحها على أرض الواقع.
وسيتم تنزيل هذا اإلصالح بشكل تدريجي ،على مدى
خمس سنوات ،على مرحلتين :األولى تتعلق بتفعيل
التغطية الصحية اإلجبارية والتعويضات العائلية وذلك
على امتداد الفترة  ،2023-2021والثانية سيتم االنكباب
فيها على تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل
لفائدة الساكنة النشطة على مدى الفترة .2025-2024
ويستوجب إنجاح إصالح بهذا الحجم ،توافر مجموعة
من التدابير القبلية واإلجراءات المواكبة ،وتتعلق أساسا
ب:
 إصالح اإلطار القانوني والتنظيمي؛ إعادة تأهيل الوحدات الصحية وتنظيم مسارالعالجات؛
 إصالح األنظمة والبرامج االجتماعية الموجودة حالياللرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين ،خاصة
عبر تفعيل السجل االجتماعي الموحد؛
 إصالح حكامة نظام الحماية االجتماعية؛ اإلصالح الجبائي المتعلق بإقرار مساهمة مهنيةموحدة.
إصالح قطاع المؤسسات والمقاوالت العمومية :من
أجل استثمار أفضل للمحفظة العمومية
«كما يجب اإلسراع بإطالق إصالح عميق للقطاع العام،
ومعالجة االختالالت الهيكلية للمؤسسات والمقاوالت
العمومية ،قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل
واالنسجام في مهامها ،والرفع من فعاليتها االقتصادية
واالجتماعية .ولهذه الغاية ،ندعو إلحداث وكالة
وطنية مهمتها التدبير االستراتيجي لمساهمات الدولة،
ومواكبة أداء المؤسسات العمومية».
مقتطف من خطاب العرش بتاريخ  29يوليوز2020

كان إصالح قطاع المؤسسات والمقاوالت العمومية،
الورش االستراتيجي الثالث في عرض السيد الوزير.
ويجد هذا اإلصالح نقطة انطالقه في كون القطاع
يعاني من جملة من نقط الضعف والعوائق التي
تحول دون انطالقته ونموه الحقيقين .فرغم الجهود
المختلفة ،الزالت عدد من الثغرات بادية ،خاصة ما
تعلق بتضاعف عدد المؤسسات والمقاوالت العمومية،
السيما ذات الطابع غير التجاري ،مع تداخل مهامها في
بعض األحيان مع هيئات أخرى أو مع الهياكل اإلدارية
التابعة للوزارات .كما تظل هذه المقاوالت معتمدة
على الميزانية العامة للدولة (أكثر من  36مليار درهم
من اإلمدادات برسم سنة .)2020
وبخصوص المؤسسات والمقاوالت العمومية ذات الطابع
التجاري ،فتعبر هي األخرى عن احتياجات متزايدة من
التمويل العمومي ،فيما يتعلق بالموارد الذاتية و/أو
بالضمانات من أجل الحفاظ على استدامتها وتطورها.
وهكذا ،فإن اإلصالح المنتظر يقترح إعادة هيكلة القطاع
باتخاذ عدة تدابير .فبالنسبة للمؤسسات والمقاوالت
العمومية ذات الطابع غير التجاري أو االجتماعي،
يقترح إسناد بعض المهام للوزارات المعنية بعد تصفية
أو حل المؤسسات العمومية التي ليس من الضروري
الحفاظ عليها ،وتجميع بعض المؤسسات ذات األهمية
االستراتيجية وكذا تصفية أو حل المؤسسات التي لم
تعد المهمة التي أحدثت من أجلها قائمة .وبخصوص
المؤسسات والمقاوالت العمومية ذات الطابع التجاري
والمالي ،فسيتم اتخاذ عدة إجراءات وهي:
 تعزيز استدامة النموذج االقتصادي والمالي منخالل تقليص التبعية للميزانية العامة للدولة (رؤوس
األموال والضمانات )...وتحسين المساهمة في
الميزانية العامة للدولة (األرباح واإلتاوات ،)...وتثمين
األصول ،وتعزيز اللجوء للشراكة بين القطاعين العام
والخاص...؛
 إحداث مجموعات وشركات قابضة قطاعية متجانسةتلبي متطلبات الحجم المثالي وعقلنة التدبير
(التدفقات والخزينة والتكاليف ،)...والجذب بالنسبة
للسوق المالي ،واستغالل الفرص الجديدة التي يتيحها
الذكاء االصطناعي والرقمنة واالقتصاد الدائري...

فضال عن ذلك ،وتماشيا مع اإلرادة الملكية ،فإن خلق
الوكالة الوطنية لتدبير المساهمات التجارية والمالية
للدولة سيساهم ،مع التدابير األخرى ،في تعزيز
دور الدولة المساهمة ،وتحسين حكامة المؤسسات
والمقاوالت العمومية ،وضمان التدبير االستراتيجي
لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء هذه المؤسسات.
وقد أعطى السيد الوزير خالل عرضه أمثلة لبعض
التدابير المرتقب اتخاذها .فبخصوص قطاع البنيات
التحتية (النقل واللوجستيك) ،يمكن إعادة هيكلته
من خالل دمج كل من الطرق السيارة بالمغرب،
والمكتب الوطني للسكك الحديدية ،والشركة الوطنية
للنقل والوسائل اللوجستيكية ،وصندوق تمويل الطرق
والوكالة الوطنية لتنمية األنشطة اللوجستيكية ،وذلك
عبر إنشاء هيئة واحدة مسؤولة عن إنجاز البنية التحتية
للطرق والطرق السريعة والسكك الحديدية وخدمات
النقل وكذا تجميع النشاط اللوجستيكي لدى فاعل
عمومي واحد لخلق االنسجام وتطوير عرض لوجستيكي
متكامل.
من األمثلة األخرى التي قدمها السيد الوزير ،والتي
تهم قطاع الفالحة والصناعة الغذائية ،دمج المكتب
الوطني المهني للحبوب والقطاني والوحدات التابعة
له في كيان واحد يتم تفويته للقطاع الخاص .القطاع
االجتماعي هو اآلخر يمكن أن يعرف دمج وكالة التنمية
االجتماعية والتعاون الوطني ،ومكتب تنمية التعاون
وصندوق المقاصة في هيئة واحدة مسؤولة عن العمل
االجتماعي.
أما قطاع التنمية الترابية ،فسيشهد حل وكاالت التنمية
الثالث (الجنوب والشمال والشرق) والتي أصبح وجودها
غير مبررا على اعتبار تداخل مهامها مع عمل عدد من
القطاعات الوزارية والجماعات الترابية وكذا مقاوالت
عمومية أخرى.
وهكذا ،وبالنظر لحجم هذه األوراش وتعدد المتدخلين
المدعوين للمساهمة فيها ،ومن أجل توفير شروط
نجاح مخطط اإلقالع ،فقد دعى جاللة الملك «النخراط
فعال ومسؤول للفاعلين االجتماعيين واالقتصاديين،
في إطار تعاقدي بناء في مستوى تحديات اللحظة
وانتظارات المغاربة».
المصدر :مديرية الشؤون اإلدارية والعامة
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المؤسسات والمقاوالت العمومية تسجل انخفاضا في آجال األداء

سجلت آجال أداء المؤسسات والمقاوالت العمومية تراجعا حيث استقرت في  3,40يوما في متم أكتوبر ،2020
مقابل  6,50يوما أواخر يونيو  2019و  9,55يوما في نهاية دجنبر  .2018ويرجع هذا التحسن في اآلجال إلى
الجهود التي تبذلها الدولة إلرساء إجراءات ترمي إلى تقليص هذه اآلجال ،ومن تم تحسين مناخ األعمال.

تحظى إشكالية آجال األداء باهتمام مستمر على نطاق
عالمي ،نظ ًرا لتأثيرها على خزينة المقاولة ،ألن أي تأخير
إفالسا ويؤدي إلى فقدان وظائف العمل.
في األداء يولد ً
بالنسبة للمغرب ،أعطت التوجيهات السامية الواردة في
الخطاب الملكي بتاريخ  20غشت  2018والتي دعت
اإلدارات العمومية والجماعات الترابية ألداء ما بذمتها من
مستحقات للمقاوالت وكذا التوجيهات الملكية السامية
خالل المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ  10أكتوبر ،2018
وعيا عاما في كل من القطاعين العام والخاص بشأن
ضرورة حل إشكالية آجال األداء.
وتطبيقا للتوجيهات الملكية السامية ،اتخذت وزارة
االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة مجموعة من التدابير
الهادفة إلى إيجاد حلول ملموسة لمشكلة آجال األداء،
خاصة بالنسبة للمؤسسات والمقاوالت العمومية.
وتتجلى هذه التدابير في:
 توجيه دوريتي وزير االقتصاد والمالية بتاريخ 18شتنبر 2018و 21يونيو  2019إلى المؤسسات
والمقاوالت العمومية بهدف توعيتها وتحسيسها
بمسألة آجال األداء ودعوتها إلى ضرورة إعطاء المثال
في هذا المجال .كما دعت الدورية الثانية المؤسسات
والمقاوالت العمومية إلى تحميل معطيات آجال أدائها
في النظام المعلوماتي «مسار» لمديرية المنشآت
العامة والخوصصة في أفق نشر هذه المعطيات ابتداء
من أكتوبر  2019في ركن «مرصد آجال األداء» على
البوابة اإللكترونية للوزارة؛
 إعداد خارطة طريق تتضمن التدابير الالزمة لتحسينآجال أداء المؤسسات والمقاوالت العمومية؛
 تتبع شكايات الممونين فيما يخص آجال أداء المؤسساتوالمقاوالت العمومية عبر إطالق البوابة اإللكترونية
«آجال» بتاريخ  04أكتوبر  .2018ووجبت اإلشارة هنا
على أنه بتاريخ  6يوليوز  ،2020بلغ عدد الموردين
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المسجلين  ،347من بينهم  99قاموا بإيداع  517شكاية
تهم  61مؤسسة ومقاولة عمومية .وقد تمت معالجة
 372شكاية فيما بقيت  145شكاية قيد المعالجة؛
 تسريع صرف إعانات الميزانية العامة للدولةللمؤسسات والمقاوالت العمومية ودعمها لتعبئة
الوسائل الضرورية ،وال سيما في سياق وباء كوفيد 19؛
 نشرالقرار المشترك لوزير االقتصاد والمالية وإصالحاإلدارة ووزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي المتعلق بتحديد سعر غرامة التأخير وكيفيات
تركيبة رصيد الديون تجاه الموردين في المعامالت
التجارية؛
 تنظيم  12لقاء جهويا في الفترة الممتدة بين مارسويونيو  2019بخصوص تحسين آجال األداء ،وذلك
بشراكة بين المديرية العامة للجماعات المحلية
واالتحاد العام لمقاوالت المغرب والخزينة العامة
للمملكة ومديرية المنشآت العامة والخوصصة ؛
 دعم المؤسسات والمقاوالت العمومية من خاللتسريع تسديد رصيد الدين المتراكم المتعلق بالضريبة
على القيمة المضافة ؛
 العمل على تعميم رقمنة مصالح الخزينة المكلفةباألداء من أجل تغطية كافة المؤسسات العمومية
المعنية ؛

 تفعيل مرصد آجال األداء الذي يرأسه السيد وزيراالقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة وعقد ثالث اجتماعات
له في  10يوليوز  2018و 24يونيو  2019واألخير بتاريخ
 7فبراير .2020
وفي إطار تحقيق االلتزامات الواردة في دورية وزير
االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة الموجهة إلى المؤسسات
والمقاوالت العمومية بتاريخ  21يونيو  ،2019قامت
مديرية المنشآت العامة والخوصصة (المكلفة بكتابة
مرصد آجال األداء) بنشر آجال األداء المصرح بها من
طرف المؤسسات والمقاوالت العمومية والمتعلقة بشهور
يونيو وشتنبر ودجنبر 2019ويناير وفبراير ومارس وأبريل
وماي ويونيو ويوليوز وغشت وأكتوبر  2020على موقع
مرصد آجال األداء المستضاف على بوابتها اإللكترونية
( ،)www.finances.gov.maوذلك على التوالي في 31
أكتوبر ،2019و 31دجنبر  ،2019و 28فبراير  ،2020و10
و 30يونيو  ،2020و 29يوليوز  ،2020و 31غشت ،2020
و 30شتنبر  ،2020و 30نونبر .2020
وبفضل اإلجراءات المتخذة في إطار تنزيل التوجيهات
الملكية السامية ،فقد انخفضت آجال أداء المؤسسات
والمقاوالت العمومية .وهكذا ،فقد بلغ أجل األداء
المتوسط المصرح به من طرف مجموع المؤسسات
والمقاوالت العمومية  3,40يوما في متم أكتوبر 2020
مقابل  41,7يوما في متم أبريل و 42يوما في نهاية
دجنبر .2019
وسيمكن نشر البيانات المتعلقة بآجال أداء المؤسسات
والمقاوالت العمومية ،الذي يندرج في إطار منهج
شامل للمساءلة ،من تدعيم الشفافية على مستوى تتبع
اآلجال سالفة الذكر ،وكذا التحسيس وتعزيز المسؤولية
لدى جميع األطراف المعنية (الهيآت التداولية ،مسيري
المؤسسات والمقاوالت العمومية ،سلطات الميزانية،
األعوان المكلفون بالمراقبة المالية )...من أجل اتخاذ
التدابير واإلجراءات الكفيلة بتحسين آجال أداء
المؤسسات والمقاوالت العمومية.
باإلضافة إلى ذلك ،فقد تم تفعيل مرصد آجال األداء من
خالل عقد ثالث اجتماعات له ،حيث اتفق أعضائه خالل
االجتماع الثالث على اتخاذ تدابير ملموسة ستساهم
في تعزيز المكتسبات المنجزة من طرف المؤسسات
والمقاوالت العمومية بخصوص آجال أدائها .وتتعلق هذه
التدابير ب:
 إرساء نظام لتطبيق غرامات مالية اتجاه المقاوالتالتي تتجاوز آجال أدائها المستويات المسموح بها،
مع تخصيص عائدات هذه الغرامات لدعم تمويل
المقاوالت؛

 االشتغال على المراحل األولى من مسلسل الفوترة فيمايتعلق بالقطاع العام من أجل تقليص اآلجال ابتداء من
المراحل األولية؛
 اإلرساء التدريجي لإليداع اإللكتروني للفواتير علىمستوى المؤسسات والمقاوالت العمومية ،وقد تم
الشروع في ذلك عقب نشر دورية السيد وزير االقتصاد
والمالية وإصالح اإلدارة بتاريخ فاتح يونيو .2020
ومن جهة أخرى ،وألجل التصدي للتداعيات واآلثار
السلبية االقتصادية واالجتماعية ،التي خلفتها جائحة
فيروس «كوفيد  ،»19بذلت الدولة جهودا من أجل مواكبة
المؤسسات والمقاوالت العمومية في هذه المرحلة.
وتتجسد هذه الجهود في:
 تحسيس مسيري المؤسسات والمقاوالت العمومية منخالل دورية وزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة
بتاريخ  26مارس  2020على ضرورة تسريع أداء
مستحقات المقاوالت لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها
المالية والحفاظ على مناصب الشغل والحد من اآلثار
االجتماعية لهذا الوباء؛
 الدعم الموجه للمؤسسات والمقاوالت العمومية ذاتالرهانات النوعية مع تحديد اآلثار واحتياجات الدعم
الحكومي والحرص على تخصيص التمويالت المعبئة
لتصفية ديون الموردين في المقام األول؛
 اتخاذ إجراءات إلرساء مرونة على مستوى تدبيرالميزانية والمراقبة وحكامة المؤسسات والمقاوالت
العمومية خالل فترة الطوارئ الصحية؛
 نشر القانون رقم  20-27بسن أحكام خاصة تتعلق بسيرأشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد
جمعياتها العامة خالل مدة سريان حالة الطوارئ؛
 نزع الطابع المادي عن مبادالت المؤسساتوالمقاوالت العمومية من خالل دورية وزير االقتصاد
والمالية وإصالح اإلدارة بتاريخ  5ماي  2020والمتعلقة
بالخدمات الرقمية للمراسالت اإلدارية المتعلقة
بالمؤسسات والمقاوالت العمومية.
ويجري إعداد تدابير أخرى ،بما في ذلك تسريع تسديد
مستحقات مموني المؤسسات والمقاوالت العمومية
(المقاوالت المتوسطة والصغيرة والمقاوالت الصغيرة
جدا).
وفي األخير ،فإن معالجة إشكالية التأخر في أداء مستحقات
مموني المؤسسات والمقاوالت العمومية ،الذي يشكل
عامال أساسيا لتحسين مناخ األعمال ،تندرج ضمن تدابير
خطة اإلقالع لما بعد جائحة كوفيد ،19-والتي تضم أيضً ا
خطة إلعادة هيكلة المؤسسات والمقاوالت العمومية.
المصدر :مديرية المنشآت العامة والخوصصة
أنشطة بارزة
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المديرية العامة للضرائب :التوجه نحو الرقمنة الكلية

يشكل نزع الطابع المادي عن الخدمات الضريبية إحدى أولويات الرؤية االستراتيجية للمديرية العامة للضرائب،
والتي تروم تبسيط المساطر وتحسين العالقات بين اإلدارة والمواطن .وتأتي األزمة الصحية المرتبطة بجائحة
كوفيد 19-لتؤكد مدى أهمية التوجه نحو تعميم رقمنة خدمات اإلدارة.

في ظل السياق الذي تفرضه األزمة الصحية المرتبطة بجائحة
كوفيد ،19-أصبح من المفروض على اإلدارة المغربية أن
توفر خدمات إلكترونية للمرتفقين ،وذلك بهدف ضمان
استمرارية اشتغال مرافقها .وفي هذا الصدد ،تؤكد المذكرة
التقديمية لقانون المالية المعدل لسنة  2020على أن
تفعيل تقنيات الرقمنة وتعبئة نظم المعلومات التي تم
تطويرها على الصعيد الوطني من طرف مختلف الفاعلين
(القطاع الخاص والعام) ،مكن من ضمان استمرارية اشتغال
مصالح الدولة خالل هذه األزمة.
ويبقى وضع نظام تشغيل بيني ،ونزع الطابع المادي عن
مساطر تسيير اإلدارة ،وتسهيل ولوج المواطن لمختلف
الخدمات عن بعد ،من النقط االيجابية التي تساهم
في توطيد إدارة رقمية فعالة ،توفر للمرتفقين خدمات
إلكترونية آمنة وذات قيمة عالية.
تطور رقمنة الخدمات الضريبية
جعلت المديرية العامة للضرائب منذ سنوات التحول
الرقمي ضمن أولوياتها ،من خالل توفير مجموعة من
الخدمات التي تمكن المستعملين من الوفاء بالتزاماتهم
الضريبية بطريقة إلكترونية ،دون الحاجة للتنقل إلى
اإلدارة (التصريح ،األداء واستالم الشهادات) .باإلضافة إلى
ذلك ،يساهم التحول الرقمي للمديرية العامة للضرائب
في تقوية وتطوير نظامها التشغيلي وفي مساعدتها على
اإللمام أكثر باإلمكانيات المتاحة.
وقد تم اعتماد اإلستراتيجية الرقمية بشكل تدريجي ،حيث
همت في المرحلة األولى األشخاص المعنويين لتشمل
الخواص فيما بعد .كما تم إطالق في مرحلة أولى الخدمات
المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ،وتوسيع نطاق
الخدمات اإللكترونية ليشمل تدريجيا جميع الضرائب ،ثم
جميع الملزمين ابتداء من سنة ( 2018التصريح اإللكتروني
واألداء اإللكتروني).
وهكذا ،تفيد إحصائيات المديرية العامة لضرائب أنه تم
إنجاز  14,71مليون عملية عبر القنوات الرقمية خالل سنة
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 ،2019أي ما يعادل خمس مرات حجم العمليات المسجلة
سنة  ،2016وبزيادة  %47مقارنة مع سنة  .2018فضال
عن ذلك ،بلغ حجم عمليات األداء اإللكتروني  7,79مليون
عملية خالل سنة  2019مقابل  2,47مليون عملية برسم
سنة  ،2016أي بزيادة .%215
وبهذا ،أصبح بإمكان كل دافعي الضرائب ،سواء الخواص أو
المقاولة أو المهنيين ،من القيام بالتصريح واألداء والحصول
على الشهادات عبر األنترنيت ،وذلك بالنسبة لمختلف
الضرائب (الضريبة على الشركات ،الضريبة على الدخل،
الضريبة على القيمة المضافة ،الضريبة السنوية على
السيارات ،واجبات التسجيل ،واجبات التمبر .)...ويمثل
التصريح واألداء اإللكتروني  %76من العمليات التي تم
إنجازها بطريقة إلكترونية خالل سنة .2019
وقد واصلت المديرية العامة للضرائب تطوير
الخدمات اإللكترونية المقدمة للمرتفقين ،مثل
األداء متعدد القنوات ،وخدمة «بحث عن مقاولة»
( )SIMPL-Recherche Entrepriseالتي تمكن من
التأكد من أن كل مقاولة معرف بها لدى المديرية
العامة للضرائب ،وكذا الخدمة اإللكترونية «الحساب
الضريبي» ( .)SIMPL-Compte fiscalوتمكن هذه
الخدمة المنخرطين من االطالع آنيا على جميع
المعلومات المتعلقة بوضعيتهم الضريبية (جدول
يلخص العمليات العشر األخيرة المتعلقة باإلقرارات
واألداءات والمبالغ المسترجعة والمستردة وكذا الباقي
استخالصه ،وجدول زمني خاص بكل ملزم يبين واجباته
المتعلقة باإلقرارات واألداءات الضريبية).
وفيما يتعلق بخدمة الشكايات اإللكترونية
( ،)SIMPL-Réclamationفهي تمكن المرتفقين من
إيداع شكاياتهم المتعلقة بالضرائب الواجب أداءها وكذا
معرفة مآلها .وتغطي هذه الخدمة الضريبة على الدخل
بما في ذلك تلك المترتبة على األرباح العقارية ،والضريبة
على الشركات ،والضريبة على القيمة المضافة ،وواجبات
التسجيل والتمبر ،ورسم السكن ،ورسم الخدمات الجماعية

والرسم المهني ،وكذا الرسم على محاالت بيع المشروبات .
وبخصوص خدمة الشهادات االلكترونية (SIMPL-
 ،)Attestationفهي تمكن المعنيين باألمر من طلب
الشهادات والحصول عليها آنيا عبر اإلنترنت .وتخص هذه
الخدمة الشهادات التالية :
• ورقة التعريف الضريبي؛
• شهادة رقم األعمال؛
• شهادة الوضعية الجبائية القانونية؛
• شهادة رقم األعمال المنجز عند التصدير؛
• شهادة الدخل؛
• شهادة عدم خصم اشتراكات تأمين التقاعد التكميلي؛
• شهادة اإلقامة الجبائية؛
• شهادة األشرية المنجزة مع اإلعفاء أو وقف الضريبة على
القيمة المضافة أو مع تطبيق السعر المخفض البالغ ،%7
وإمكانية تتبع إيداع الطلبات المتعلقة بهذه الشواهد؛
• شهادة الحجز في المنبع؛
• شهادة التسجيل في الرسم المهني؛
• شهادة التشطيب من الرسم المهني؛
• شهادة اإلعفاء من رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية؛
• شهادة الخضوع لرسم السكن ورسم الخدمات الجماعية؛

• شهادة استحقاق المشتري(ة) من إعفاء الضريبة على
القيمة المضافة المتعلقة باقتنـاء السكــن االجتماعي؛
• شهادة القيمة اإليجارية؛
• شهادة أداء الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات؛
• شهادة اإلعفاء من الضريبة السنوية الخصوصية على
السيارات.
وتسهر المديرية العامة للضرائب باستمرار على تطوير
خدماتها اإللكترونية ،حيث تم إغناء حزمة الخدمات
اإللكترونية  SIMPLبخصائص جديدة خالل شهر أكتوبر
 .2020ويتعلق األمر باإلشعارات الضريبية (األمر باالستخالص
وسندات المداخيل) ورسوم التمبر .وتتيح هذه الخدمة
األخيرة دفع واجبات التمبر بطريقة إلكترونية بالنسبة ل:
 تسجيل المركبات ؛ إيصاالت الشروع في استخدام المركبات ،الصادرة بعدانقضاء مدة صالحية إيصاالت الشروع في االستخدام
المؤقت؛
 محاضر االستالم االنفرادي؛ طلبات اإليصاالت للشروع في االستخدام المؤقتللمركبات ذات المحركات في سلسلة  WW؛
 بطاقات تسجيل المركبات في سلسلة W18؛ تفويت المركبات؛ رفع اليد؛ -نظير البطاقة الرمادية.

تطبيق ضريبتي للهاتف المحمول
«ضريبتي» هو تطبيق هاتفي أطلقته المديرية العامة للضرائب ،يمكن تحميله مجانا على
منصات ( )Play Store-Androidو ( .)App Store-IOSويمنح هذا التطبيق للعموم
عددا من الوظائف تمكنهم من التسجيل في الخدمات اإللكترونية « ،»SIMPLو أداء
الضرائب ،و شراء الطوابع الضريبية ،والحصول على شواهد أداء الضريبة ،بما فيها الضريبة
الخصوصية السنوية على السيارات .كما يمكن للمنخرطين في خدمة « »SIMPLاالطالع
على إقراراتهم والدفعات المؤدات برسم جميع الضرائب ،والمبالغ المرجعة والمبالغ
المستردة ،وعدم اإلقرار ،والباقي استخالصه ،واإلشعارات الصادرة بخصوص رسم السكن
ورسم الخدمات الجماعية ،وكذا الرسوم المهنية.
وقد تم إثراء هذا التطبيق خالل شهر أكتوبر  ،2020حيث أصبح متوفرا باللغتين العربية
والفرنسية ،كما أصبح الفضاء المخصص للشهادات يسمح بتحميل الشهادات المتعلقة بـ:
• ورقة اإلشعار برقم التعريف الضريبي؛
• شهادة التسجيل في الرسم المهني؛
• شهادة رقم األعمال؛
• شهادة الوضعية الجبائية القانونية؛
• شهادة الدخل؛
• شهادة التشطيب من الرسم المهني؛
• شهادة أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات.
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ماذا عن اآلفاق؟
تواصل المديرية العامة للضرائب عملها بزخم متسارع نحو
اعتماد نظام رقمي كلي « .»Tout numériqueومع تعميم
األداء اإللكتروني ليشمل ضرائب أخرى ،واالنتهاء من نزع
الطابع المادي عن المساطر واإلجراءات الضريبية األخرى
كنقل المقر واإلشعار اإللكتروني ،تتجه المديرية العامة

للضرائب نحو وضع « »DATALABيمكنها من استغالل
أمثل لحجم المعطيات التي تتوفر عليها.
ويتجلى الهدف األساسي من وضع هذا النظام في االستفادة
من بياناته ،واستغاللها وتحويلها إلى معلومات مهمة
لحاالت االستخدام التي تتالءم مع مختلف مهام المديرية.

حصيلة الخدمات اإللكترونية باألرقام
تطور عدد العمليات المنجزة إلكترونيا
( 2019-2017بالماليين)
14,7

توزيع اإلقرارات اإللكترونية حسب نوع الضريبة
(ب )%
15%

15%

16%

26%

24%

19%

59%

61%

65%

2019

2018

9,98
6,88

2019

2018

2017

نوع العمليات المنجزة إلكترونيا خالل سنة 2019

اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت

اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل

2017
اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ

تطور عدد عمليات األداء اإللكتروني 2019-2017
(بالماليين)
+37%
+44%
7,79
5,7
3,94

2019

تطور عدد اإلقرارات اإللكترونية 2019-2017
(بالماليين)
+7%

تطور المبالغ المؤداة إلكترونيا 2019-2017
(بماليير الدراهم)
+8%
+13%

+15%

3,42

2018

134
124

3,18
2,77

2019

2017

2018

2017

109

2019

2018

2017
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مشروع تحديث إطار المحاسبة الوطني

وعيا منها بأهمية اإلطار المرجعي الدولي للمحاسبة ،عملت وزارة االقتصاد والمالية وتحديث اإلدارة على إطالق
مشروع تقارب المدونة العامة للتنميط المحاسباتي مع معايير الدولية للمحاسبة ،وذلك بهدف تعزيز تجانس
وشفافية المعلومات المالية ،وضمان مقارنة أفضل للبيانات المالية التي تقدمها الشركات.

C
أطلق المغرب ،منذ سنة  ،1986برنامجا واسعا من
اإلصالحات يهدف إلى وضع إطار مؤسساتي حديث
للمحاسبة .وفي إطار هذا البرنامج ،تم إنشاء سنة
 1989المجلس الوطني للمحاسبة ( )CNCالذي
يعتبر جهازا لتنميط إطار المحاسبة الوطني .كما تم
اعتماد القانون رقم  9-88المتعلق بالقواعد المحاسبية
الواجب على التجار العمل بها ،فضال عن وضع المدونة
العامة للتنميط المحاسباتي ( .)CGNCويتجلى هدف
المدونة في اعتماد صورة حقيقية عن أصول المقاولة
ونتائجها ووضعيتها المالية عند تقديم بياناتها المالية.
من جهة أخرى ،أدى نمو األسواق المالية الدولية،
ابتداء من سنة  ،2000إلى تطور اإلطار المرجعي
الدولي للمحاسبة ،حيث أصبح الهدف هو تنسيق إطار
المحاسبة على الصعيد الدولي ،وهو مبدأ يعرف عليه
ك «عملية سياسية تهدف إلى تقليص االختالف في
الممارسات المحاسبية الدولية من أجل تحقيق تقارب
ومقارنة هذه الممارسات» .وهكذا ،أصبحت مواءمة
األنماط المحاسبية بين جميع الدول أمرا تفرضه
ضرورة نشر معلومة محاسبية معترف بها دوليا ،تضمن
الشفافية ونجاعة األسواق.
وأخذا بعين االعتبار تطورات تنميط المحاسبة على
الصعيد الدولي ،وأوراش اإلصالح التي عرفها المغرب
والتي أدت إلى انفتاحه أكثر على محيطه الدولي،
أصبح من الالزم تحديث نظام المحاسبة الوطني.
وفي هذا اإلطار ،عملت وزارة االقتصاد والمالية وإصالح
اإلدارة ،من خالل مديرية المنشآت العامة والخوصصة،
على إطالق مشروع تحديث إطار المحاسبة الوطني
الذي يعد ورشا مهيكال للمغرب للسنوات القادمة ،كما

N

G

C

يشكل ضرورة ملحة من أجل انخراط نظام المحاسبة
الوطني في مسلسل تطور المعايير الدولية .وسيعرف
هذا الورش تحيين وتحديث اإلطار المحاسباتي والمالي
الوطني وجعله رافعة لضمان الشفافية وتحسين مناخ
األعمال وجلب االستثمارات ،خاصة األجنبية.
وتبقى الغاية األسمى من هذا الورش هي تمكين
الشركات المقيمة بالمغرب من تحسين المعلومة
المحاسبية والمالية التي تنشرها ،وتعزيز مبدأ الواقع
االقتصادي بدل المظهر القانوني ،فضال عن تحسين
مقروئية ومقارنة الحسابات االجتماعية.
ومن بين مزايا هذا المشروع كذلك ،توحيد األنماط
المحاسبية بالنسبة لجميع القطاعات االقتصادية ،وتدعيم
تموقع مهنة المحاسبة المغربية كعضو بالفيدرالية
الدولية للخبراء المحاسبين ( .)IFACوفي هذا الصدد،
تم وضع عدة أنماط محاسبية مغربية من خالل االنفتاح
على أنماط المحاسبة الدولية  .IAS / IFRSويتعلق األمر
بالمخططات المحاسبية لشركات البورصة ،وصناديق
التقاعد ،وشركات التأمين ،وبنك المغرب ومؤسسات
القروض.
وسيكون لهذا المشروع وقع كبير على عدة مستويات،
منها:
 تعديالت على بعض النصوص التشريعية و  /أوالتنظيمية ،بما في ذلك القانون رقم  9-88المتعلق
بالقواعد المحاسبية للتجار؛
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 تطوير الشركات المغربية فيما يتعلق بنشر البياناتالمالية؛
 التبعات الضريبية؛ تكوين مهنيي المحاسبة فيما يتعلق باألنماطالجديدة.
ويتم تنفيذ هذا المشروع على ثالث مراحل:
المرحلة األولى :انطلقت في غشت  ،2019وهي ترتكز
على خطوتين ،تتعلق األولى بالتشخيص ،ودراسة
المعايير الدولية ،وإجراء دراسة لمقارنة المدونة
العامة للتنميط المحاسباتي ( )CGNCمع معايير
المحاسبة الدولية ( ،)IFRSباإلضافة إلى دراسات أخرى
تهم أوجه قصور المدونة .أما الخطوة الثانية ،فتتعلق
بصياغة إطار المفاهيم الجديدة للمدونة؛

المرحلة الثانية :تهم إعادة صياغة المدونة؛
المرحلة الثالثة :ستخصص لإلجراءات الرامية إلى تعميم
المعايير المحاسبية الجديدة (التدريب ،المساعدة
التقنية.)...

المصدر :مديرية المنشآت العامة والخوصصة

يمكن تحميل جميع أعداد مجلة «المالية»
عبر الرابط

https://www.finances.gov.ma
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المقاوالت والمؤسسات العمومية :نظام لمراقبة المخاطر المالية
والميزانياتية
أمام الضرورة الملحة لتعزيز تتبع ومراقبة المخاطر المتعلقة بالمؤسسات والمقاوالت العمومية ،تنكب مديرية
المنشآت العامة والخوصصة ،بشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية ،على وضع نظام لرصد المخاطر انطالقا من
تحليل العمليات المرتبطة بعالقة الدولة بالمقاوالت والمؤسسات العمومية .السياق الحالي المرتبط باألزمة
الصحية لكوفيد 19-يدعم أكثر من أي وقت مضى أهمية إنشاء مثل هذه اآللية.

السياق والتحديات
عكف المغرب في السنوات األخيرة على تطوير نموذجه
التنموي واالقتصادي ،وفقا للتوجهات الملكية التي ركزت
على تنفيذ مجموعة من المشاريع االستراتيجية في
مختلف مجاالت القطاع العام من بينها :
 تنفيذ اإلصالحات المؤسسية والهيكلية لدعم عمليةالجهوية الموسعة؛
 اعتماد ميثاق الالمركزية اإلدارية؛ تنفيذ الميثاق الجديد لالستثمار؛ إصالح مراكز االستثمار الجهوية؛ إصالح برامج الدعم والحماية االجتماعية؛ تنفيذ خارطة طريق لضمان مالءمة مناهج التكوين معمتطلبات سوق الشغل.
وتندرج مجاالت التعليم ،الصحة والتشغيل في صميم
التوجيهات الملكية بهدف تحسين فعالية اإلجراءات
والسياسات العمومية لصالح الفئات االجتماعية الهشة.
ولهذا الغرض ،تعتمد الدولة على قطاع المقاوالت
والمؤسسات العمومية لدعم تنفيذ هذه التوجيهات
والدفع بعملية التنمية االجتماعية واالقتصادية للبلد.
ويعد قطاع المقاوالت والمؤسسات العمومية مكونًا
رئيس ًيا في عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية للمغرب
ويطرح العديد من التحديات ،سواء فيما يتعلق بتحول،
وتركيبة ،ودينامية وتنوع المحفظة العمومية ،وأيضً ا
فيما يتعلق بكون هذا القطاع رافعة لتخطيط وتنفيذ
السياسات العمومية بما يضمن دعم البرامج المهيكلة
للدولة.

من أجل توحيد الجهود الرامية إلى هيكلة قطاع
المقاوالت والمؤسسات العمومية وإدامة دينامية تحول
المحفظة العمومية وفعاليتها ،اشتغلت مديرية المنشآت
العامة والخوصصة ،في إطار ورش عمل مع فرق صندوق
النقد الدولي ومركز المساعدة الفنية اإلقليمي لمنطقة
الشرق األوسط ،على مقاربة لرصد المخاطر انطالقا من
تحليل العمليات المرتبطة بعالقة الدولة بالمقاوالت
والمؤسسات العمومية.
وارتكزت المباحثات التي أجريت في هذا اإلطار على
مقاربة لرصد المخاطر المالية المتعلقة بالمقاوالت
والمؤسسات العمومية ،وكذلك تقديم أدوات إدارة
المخاطر المالية ،كما خلصت نتائج هذه المباحثات إلى
تحديد وتصنيف المخاطر المتعلقة بالقطاع ،وأكدت من
بين توصياتها على ضرورة تعزيز تتبع ومراقبة مخاطر
المقاوالت والمؤسسات العمومية.
وفي نفس اإلطار ،أكد وزير االقتصاد والمالية وإصالح
اإلدارة على أهمية هذا المشروع وأعطى تعليماته إلنشاء
مصلحة تابعة لمديرية المنشآت العامة والخوصصة
مسؤولة عن مراقبة مخاطر المقاوالت والمؤسسات
العمومية ،كما ركز على ضرورة دمج مفهوم إدارة مخاطر
المقاوالت والمؤسسات العمومية من قبل مديرية
المنشآت العامة والخوصصة في إطار مشروع قانون
الحكامة والرقابة المالية على المقاوالت والمؤسسات
العمومية.
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ولهذا ،تم طلب دعم الوكالة الفرنسية للتنمية من أجل
مواكبة فنية إلنشاء نظام إلدارة المخاطر المرتبطة
بالمحفظة العامة ،ال سيما المخاطر التي لها تأثير على
المالية العمومية .ويمتد هذا المشروع على مدار 15
إلى  18شه ًرا (انطلق في يوليو  ،)2019ويهدف إلى دعم
مديرية المنشآت العامة والخوصصة في إنشاء نظام إدارة
مخاطر المقاوالت والمؤسسات العمومية ،وكذلك دعم
الفرق المعنية داخل الوزارة عن طريق برنامج تكوين
وتعزيز المهارات ،قصد تيسير إدماج هذا النظام داخل
هياكل الوزارة.
األهداف
يتمحور الهدف من هذه المواكبة الفنية في إنشاء نظام
إلدارة المخاطر المرتبطة بالمحفظة العامة من خالل
إجراءات تهم:
• تحديد المخاطر وتقييمها وتصنيفها ،ووضع خريطة
المخاطر لقطاع المقاوالت والمؤسسات العمومية؛
• وضع منهجيات وأدوات لرصد وتقييم وإدارة المخاطر؛
• دعم تفعيل عمل مصلحة إدارة مخاطر المقاوالت
والمؤسسات العمومية التابع لمديرية المنشآت العامة
والخوصصة؛
نهج تنزيل نظام مراقبة المخاطر المالية
المراحل

• تحديد الشروط والمواصفات الالزمة لمواءمة نظام
المعلومات مع نظام مراقبة المخاطر وإدارتها؛
• تعزيز قدرات ومهارات فرق مديرية المنشآت
العامة والخوصصة من حيث رصد مخاطر المقاوالت
والمؤسسات العمومية.
وفي نفس السياق ،يتوجب مراعاة الهيكلة العامة لـوزارة
االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة إليجاد طريقة للجمع
بين كل هذه الجوانب وتزويدها برؤية  360درجة حول
مخاطر قطاع المقاوالت والمؤسسات العمومية.
من حيث وتيرة األعمال ،فإن الظروف الحالية المرتبطة
باألزمة الصحية ال تؤثر بشكل كبير على المشروع ،ألن
معظم المقاوالت والمؤسسات العمومية المكونة للعينة
األولية لم تتغير ،بل وتضم معظم المقاوالت والمؤسسات
العمومية األكثر تضررا باألزمة الحالية.
أخذا بعين االعتبار أثر هذه األزمة ،سيكون من الضروري
استنباط بعض العبر في تصميم نماذج التصنيف ،وال
سيما تلك المتعلقة باألداء الضعيف والمديونية وكذا
التحويالت بين الدولة والمؤسسات العمومية (في كال
االتجاهين).
األهداف

• رصد إنتظارات وتحديات المهمة ،وال سيما نطاق العمل (إطار التدخل)؛
• مواءمة الجهات الفاعلة في المشروع مع األهداف المحددة؛
تأطير المهمة
• اإلتفاق على أساليب التدخل ووثائق العمل وكذا التسليمات المقترحة؛
• تحليل وثائق المشروع المتعلقة بمراقبة المخاطر المالية؛
التشخيص
• تصنيف المخاطر المتعلقة بعالقة «الدولة  /المؤسسات والمقاوالت العمومية» إنطالقا من عينة محددة من المؤسسات والمقاوالت العمومية؛
• تحليل تنظيم هياكل مديرية المنشآت العامة والخوصصة ،في عالقتها مع إدارة المخاطر؛
• وضع خطة العمل لتنفيذ المشروع ،بنا ًء على التشخيص الذي تم إجراؤه؛
خطة العمل
• تنظيم ندوة إطالق المشروع مع عرض تقديمي حول إدارة المخاطر؛
• تقييم المخاطر وإنجاز خريطة لها؛
• تصميم وتنفيذ منهجيات  /إجراءات لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر؛
تنفيد منهج إدارة
• تصميم نموذج تنقيط إلدارة المخاطر المالية لعينة من المؤسسات والمقاوالت العمومية؛
المخاطر
• تصميم جداول إدارة المخاطر؛
• وضع المواصفات الوظيفية لتطوير الوظائف المتعلقة بنظام إدارة المخاطر الجديد على مستوى نظام المعلومات «مسار»؛
تحديد اإلطار التنظيمي • وضع إطار تنظيمي إلدارة المخاطر؛
إلدارة المخاطر
• تكييف مساطر وإجراءات مديرية المنشآت العامة والخوصصة مع قواعد وأنظمة اإلدارة الجديدة للمخاطر؛
• مرافقة الفرق من خالل التكوين أثناء مختلف مراحل تنزيل المشروع؛
توطيد الكفاءات
• مشاركة دليل المنهجية وأدوات إدارة المخاطر مع مختلف فرق مديرية المنشآت العامة والخوصصة؛
الرصد والمساعدة • ضمان تنفيذ المشروع؛
• إنهاء المشروع في ظل ظروف مواتية تسمح بتطوير نظام إدارة المخاطربعد إنتهاء فترة المساعدة التقنية.

المصدر :مديرية المنشآت العامة والخوصصة
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المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2021
صادق مجلس النواب ،باألغلبية ،على مشروع قانون المالية لسنة  ،2021وذلك في
قراءة ثانية ،خالل جلسة عمومية عقدت يوم الثالثاء  08دجنبر  .2020وقد حصل
مشروع القانون على موافقة  61نائبا ،في حين عارضه  36آخرون ،ولم يسجل أي
امتناع.
تروم أولويات المشروع توفير مناصب الشغل ،ودعم الشركات الوطنية ،وتعميم
التغطية االجتماعية وإصالح المؤسسات والمقاوالت العمومية .وترتكز التوجهات العامة لقانون مالية لسنة 2021
على ثالث محاور ،حيث سيتم تسريع خطة إنعاش االقتصاد اعتمادا على مجهود مالي استثنائي سيمكن من ضخ
 230مليار درهم في االستثمار العمومي ،وكذا تعميم التأمين اإلجباري عن المرض ،وتخصيص ميزانية  20مليار
درهم لقطاع الصحة ،فضال عن إطالق إصالح عميق للقطاع العام يرتكز على إرساء قواعد مثالية الدولة وعقلنة
أدائها .وبهذا سيسجل معدل النمو نسبة  %4,8ومعدل عجز الميزانية سيصل إلى  %6,5من الناتج الداخلي الخام.

المغرب يقوم بالتسديد المسبق لجزء من مبلغ السحب برسم خط الوقاية والسيولة
بتاريخ  21دجنبر  ،2020عمل المغرب على التسديد المسبق ل  651مليون وحدة
من حقوق السحب الخاصة لصالح صندوق النقد الدولي ،أي ما يناهز  936مليون
دوالر أمريكي أو  8,4مليار درهم .وستدخل هذه العملية حيز التنفيذ ابتداء من 8
يناير .2021
وكان المغرب قد لجأ بتاريخ  7أبريل  ،2020في إطار مقاربته االستباقية لمواجهة
األزمة المرتبطة بجائحة كوفيد ،19-إلى االستعانة بخط الوقاية والسيولة لسحب ما يقارب  3ماليير دوالر ،قابلة
للسداد على  5سنوات ،مع فترة سماح تصل إلى  3سنوات.
وبعد الجهود االستثنائية التي بذلتها الخزينة لتعبئة الموارد المالية ،خاصة من خالل قيامها مرتين بإصدار
السندات في السوق المالية الدولية ،بلغ جاري الموجودات الرسمية من احتياطيات المغرب مستوى مريحا مكّنه
من تغطية ما يفوق  7أشهر من واردات السلع والخدمات .ومن شأن هذا الوضع أن يستمر على المدى المتوسط.
وستمكن عملية التسديد المسبق هاته من تخفيف ضغط االلتزامات المالية المستقبلية على البلد وتقليص
تكلفتها .كما من شأنها أن تعزز ثقة المستثمرين واألسواق في اقتصاد بلدنا .وقد أعرب أعضاء مجلس إدارة
صندوق النقد الدولي عن ترحيبهم باإلجماع بهذه الخطوة ،وذلك خالل اجتماعهم يوم  18دجنبر لتدارس تقرير
المشاورات برسم المادة الرابعة مع المغرب.

باختصار

51

إطالق البوابة الوطنية للدعم المقاوالتي
أطلقت وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة ،يومه الخميس  17دجنبر  ،2020البوابة
الوطنية للدعم المقاوالتي «المقاولة» ،التي تضم كافة عروض الدعم العمومية الموجهة
للمقاوالت.
و تشكل هذه البوابة «الشباك الوحيد» آلليات الدعم العمومي المخصص للمقاولة ،هدفها
تعزيز التواصل والتعريف عبر مختلف جهات المملكة ،بمجموعة من آليات دعم المقاولة
لدى حاملي المشاريع ،والمقاولين ،وباقي األطراف المعنية ببيئة ريادة األعمال.
ويضم موقع  www.almoukawala.gov.maروابط إلكترونية لمختلف المؤسسات والمنصات المخصصة لمنظومة ريادة األعمال،
والعديد من المعلومات والخدمات المصممة خصيصا لفائدة حاملي المشاريع والمقاولين ،على غرار األحداث الرئيسية المتعلقة
بريادة األعمال ،واألخبار االقتصادية ،ومنتدى األسئلة ،وقاموس المصطلحات الخاص بريادة األعمال.
وقد شكل إطالق هذه البوابة ،التي تندرج في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تشجيع االستثمار الخاص ودعم ريادة
األعمال ،خصوصا تلك المرتبطة ب»البرنامج المندمج للدعم والتمويل المقاوالتي» ،فرصة إلطالق التطبيق الهاتفي «المقاولة»
( ،)Almoukawalaوالذي يمكن تحميله على كل من «(»Play Store (Androidو «( ،App Store (IOSفضال عن تقديم نسخة
« 2020للدليل السنوي لعروض الدعم المقاوالتي».

مجلس النواب يصادق باإلجماع على مشروع قانون رقم  76.20يقضي بإحداث صندوق
محمد السادس لالستثمار
صادق مجلس النواب باإلجماع ،خالل جلسة عمومية عقدت يوم  14دجنبر  ،2020على
مشروع قانون رقم  76.20يقضي بإحداث صندوق محمد السادس لالستثمار .ويأتي مشروع
القانون الذي قدمه السيد محمد بنشعبون ،وزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة ،تنفيذا
للتعليمات السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس الواردة في خطابه الموجه بتاريخ
 09أكتوبر  2020إلى البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الخامسة من
الوالية التشريعية العاشرة ،بأن يقوم هذا الصندوق بدور ريادي في النهوض باالستثمار والرفع
من قدرات االقتصاد الوطني ،حيث أعطى جاللته توجيهاته السامية بأن يتم تخويل هذا الصندوق الشخصية المعنوية ،وتمكينه
من هيآت التدبير المالئمة ،وأن يكون نموذجا من حيث الحكامة والنجاعة والشفافية.
إنجاز أول إصدار للسندات مضمونة من قبل صندوق الضمان للمؤسسات والمقاوالت
العمومية
أعلنت وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة ،عن إنجاز أول عملية تمويل مضمونة لحساب
الدولة من قبل صندوق الضمان للمؤسسات والمقاوالت العمومية ،الذي يسير من طرف
صندوق الضمان المركزي .وبفضل هذه اآللية الجديدة للضمان ،تمكن المكتب الوطني
للسكك الحديدية ،بنجاح ،من إغالق سند ذي سعر فائدة ثابت بمبلغ ملياري درهم ،بأجل
استحقاق يصل إلى  30سنة قابلة لالسترداد مع فترة سماح تصل إلى  15سنة .وقد تم هذا
اإلصدار ما بين  7و 10دجنبر  ،2020حيث لقي إقباال كبيرا ،تجاوز االكتتاب فيه ضعف المبلغ
الصادر تقريبا ،وعرف مشاركة أغلب المستثمرين المؤسساتيين في السوق.
وبفضل هذه العملية ،اتخذت خطوة أخرى نحو تعزيز الصندوق الفرعي للسندات من خالل آلية ضمان جديدة تعمل على توسيع
أدوات التمويل المتاحة للمقاوالت والمؤسسات العمومية وتنويع إمكانيات التوظيف المتاحة للمستثمرين.
وتجدر اإلشارة في هذا الصدد ،أنه تقرر إنشاء صندوق الضمان للمؤسسات والمقاوالت العمومية خالل االجتماع السابع للجنة
اليقظة االقتصادية بتاريخ  8ماي  .2020وتهدف هذه اآللية الجديدة إلى ضمان الموارد المالية التي توفرها المقاوالت والمؤسسات
العمومية في شكل سندات وقروض مصرفية وآليات دين أخرى ،ومن الممكن أن يهم هذا الضمان تمويالت داخلية وخارجية.
وسيستفيد من ضمان صندوق الضمان للمؤسسات والمقاوالت العمومية مؤسسات القروض ومستثمرو السندات وصناديق الدين
الخاص وصناديق االستثمار الجماعي والعديد من المانحين.
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لقاء حول إصالح القطاع العام ومشروع إنشاء الوكالة الوطنية المسؤولة عن ضمان التدبير
االستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاوالت العمومية
ترأس السيد الوزير يوم  07دجنبر  ،2020لقاء حول إصالح القطاع العام ومشروع إنشاء الوكالة
الوطنية المسؤولة عن ضمان التدبير االستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات
والمقاوالت العمومية.
خالل مداخلته ،ذكر السيد الوزير بالسياق العام لإلصالحات المتعلقة بالقطاع العام ،طبقا
للتوجيهات الملكية السامية التي تشكل قاعدة صلبة إلرساء نموذج جديد للحكامة والتدبير
االستراتيجي للمؤسسات والمقاوالت العمومية ،وإطالق مخطط طموح لإلنعاش االقتصادي ،وقال إن ذلك يستدعي ،من جهة،
مقاربة جديدة للمحفظة العمومية من خالل التمييز بين المقاوالت العمومية التي لها طابع شركات مجهولة اإلسم ،والمؤسسات
العمومية ذات طابع تجاري التي ستتحول إلى شركات مجهولة اإلسم ،ومن جهة أخرى ،المؤسسات العمومية غير التجارية التي
تتمتع باالستقالل المالي أو بدونه.
وكان هذا اللقاء مناسبة لتقديم الخطوط العريضة لمشروع إصالح المؤسسات والمقاوالت العمومية ،وإعطاء لمحة عن الوكالة
الوطنية المستقبلية للتدبير االستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاوالت العمومية (المهام ،والنطاق،
الحكامة ،)...وعن الشركات القابضة القطاعية الرئيسية المقترحة في هذا اإلطار .كما شكل مناسبة للتشاور مع األطراف المعنية
المنخرطة في هذين الورشين المهيكلين وتعزيز إدماجهما ،فضال عن إغناء مشاريع القوانين المتعلقة بهذه األوراش في أفق
إخضاعهما لمسطرة المصادقة.
شارك في هذا اللقاء كل من وزير الطاقة والمعادن والبيئة ،والرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط ،ورئيس مجلس
الرقابة للوكالة الخاصة طنجة-المتوسط ،والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ،والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات،
ورئيس مجلس اإلدارة الجماعية لمجموعة العمران ،والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ،فضال عن ممثلي
القطاعات الوزارية.

خروج مميز للمملكة المغربية في السوق المالي الدولي
أصدر المغرب يوم الثالثاء  8دجنبر  2020سندات في السوق المالية الدولية بقيمة  3مليارات
دوالر ،موزعة على  3مراحل ،تهم األولى فترة استحقاق تمتد على مدى  7سنوات وتخص مبلغ
 750مليون دوالر ،تم إصدارها مع هامش للمخاطر بلغ  175نقطة أساس ،وبسعر ،%99,763
وكذا بمعدل فائدة  ،%2,412وبقسيمة  .%2,375أما المرحلة الثانية فتهم فترة استحقاق
تمتد على  12سنة ،وتشمل مبلغ مليار دوالر ،تم إصدارها مع هامش للمخاطر بلغ  200نقطة
أساس ،وبسعر  %99,570مع معدل فائدة ب  %3,043وبقسيمة  .%3وتهم المرحلة الثالثة
فترة استحقاق تمتد على مدى  30سنة ،وتشمل مبلغ  1,25مليار دوالر ،تم إصدارها مع
هامش للمخاطر بلغ  261نقطة أساس ،وبسعر  %100مع معدل فاْئدة ب  %4وبقسيمة .%4
وشهد هذا اإلصدار الذي شكل عودة المغرب إلى قسم الدوالر بعد غياب دام سبع سنوات ،نجاحا كبيرا لدى المستثمرين
الدوليين ،وذلك بدفتر طلبات اكتتاب يتجاوز  13مليار دوالر صادر عن  478مستثمر ،وتم اكتتاب هذا اإلصدار أكثر من أربع
مرات .ومكن اإلصدار من إعادة ربط العالقة مع المستثمرين األمريكيين ،وتنويع مصادر التمويل وإرساء مراجع جديدة لمنحى
القرض في المغرب .وحظي هذا اإلصدار ،الذي تم لدى مستثمرين مهمين ،ال سيما مسيرو صناديق االستثمارات وشركات التأمين
وصناديق المعاشات ،بقبول إيجابي انعكس من خالل التوزيع الجغرافي الواسع ،السيما الواليات المتحدة األمريكية والمملكة
المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق األوسط.
ويعتبر هذا اإلصدار ثمرة حملة ترويجية ( )NetRoadshowأطلقها وزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة ،إلى جانب فرق
مديرية الخزينة والمالية الخارجية لدى المستثمرين الدوليين ،وتم خاللها إبراز االستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة،
ومتانة إطارها الماكرو-اقتصادي ،وكذا اإلصالحات الهامة التي تم تنفيذها تحت القيادة الملكية ،فضال عن إطالع المستثمرين
على التدابير االقتصادية واالجتماعية التي اتخذتها المملكة للحد من تداعيات األزمة الصحية ومواكبة اإلنعاش االقتصاد الوطني.
وقد تم هذا اإلصدار وفق نسق ( )RegS/144Aقصد تحقيق مشاركة واسعة للمستثمرين عبر العالم.
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دراسات

مساهمة البيانات الضخمة في تتبع النشاط االقتصادي وتجويد
التوقعات
تعد البيانات الضخمة أو « »BIG DATAأداة ضرورية لتجويد العمل العمومي واالقتصاد بشكل عام .ويستلزم
استغاللها بشكل مثالي إطارا تشريعيا وقانونيا ينظم جميع مراحل السلسلة الرقمية .وانطالقا من أهمية هذه
البيانات ،واستنادا لدورها في الدراسة والتحليل ،أنجزت مديرية الدراسات والتوقعات المالية دراسة حول
استعمال البيانات الضخمة ببالدنا لرصد متقدم للنشاط السياحي في المغرب .كما تم إنجاز دراسة ثانية من طرف
مختبر تكنولوجيا المعلومات والتواصل  TICLabالتابع للجامعة الدولية للرباط ،الستخدام علم تحليل المعطيات
لتحسين قابلية التوظيف لدى الشباب في المغرب.

مكنت التعبئة المتزايدة والوفرة الهائلة للبيانات،
والتي يشار إليه غال ًبا باسم» البيانات الضخمة «أوBIG
 ،DATAإضافة النتشارها االستثنائي في سياق التطور
غير المسبوق الذي يشهده مجال التكنولوجيا الرقمية،
من توفير فرص كبيرة لتحسين إصدار البيانات اإلحصائية
وإثرائها ،مما يعتبر تحوال نوعيا في نموذج التحليل
االقتصادي يدعو إلعادة التفكير في طريقة التعامل مع
وفرة البيانات المعروضة واستشراف المستقبل.
موازاة مع تطور البيانات الضخمة وتزايد مجاالت
تطبيقها ،تبذل الدول والمؤسسات الدولية والهيئات
العامة والخاصة جهودا كبيرة من أجل إنشاء إطار
تنظيمي وقانوني لجميع مراحل سلسلة العمليات
الرقمية ،حيث تشمل هذه المراحل كال من ملكية
البيانات ،وسرية المعلومات وتأمين الولوج إليها،
وجمعها وتخزينها ،وتبادلها ونقلها بين الدول.
من جهة أخرى ،أصبحت حاليا البيانات الضخمة وسيلة
ال غنى عنها لتجويد العمل العمومي واالقتصاد ككل،
حيث باتت من أهم لبنات التحول الرقمي وأولوية
لجميع المنظمات .ففي سياق األزمة الصحية العالمية
الحالية وجائحة كوفيد ،19-اكتسبت «البيانات
الضخمة» أهمية كبيرة وكانت أحد أكثر األدوات تأثي ًرا
في االستجابة العالمية للوباء .فعلى سبيل المثال،
اعتمدت دول مثل كوريا الجنوبية والصين وتايوان على
البيانات الضخمة لتتبع تطور وباء فيروس كوفيد19-
واحتواء انتشاره .كما أتاح استخدام البيانات الضخمة
وتقاطع المعطيات من تحديد الحاالت المشتبه فيها
وتتبع تحركاتها ،مما أتاح تتبعا أفضل للمصابين وتدخال
أمثل في التعامل مع هذا الوباء.
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ويغطي مجال استعمال البيانات الضخمة العديد
من األنشطة ويساعد على اتخاذ القرارات وإنجاز
التوقعات ومواكبة التخطيط االستراتيجي للحكومات
والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ،حيث تستخدم
هذه البيانات كوسيلة لرصد الوضع االقتصادي ،والتنبؤ
االقتصادي الكلي المرتبط خصوصا بالنمو ،واإلحصاءات
االجتماعية ،مثل إحصاءات السكان والشغل والبطالة،
ومؤشرات السياسة االقتصادية مثل مؤشرات األسعار.
فيما يخص المجال الجبائي أو الميزاناتي ،توفر
التطورات واالبتكارات الرقمية المتواصلة التي تشمل
أنظمة األداء واألنظمة المحاسباتية لإلدارات العمومية
فرصا كبيرة للقائمين على تدبير الشأن العمومي ،حيث
ً
يمكن استخدام البيانات التي يتم تجميعها بواسطة
هذه األنظمة ،أحيانا في وقت آني ،من تحسين المراقبة
الميزاناتية وكذا سرعة االستجابة لإلشارات االستشرافية
لإلجهاد .كما أنها مفيدة لتحسين توقعات النشاط
االقتصادي ،خاصة بالنسبة للبلدان التي ال تتوفر على
إحصاءات الناتج الداخلي الخام بتردد عالي (تردد
دوري).

وإذا كانت البيانات الضخمة تمثل فرصا للعديد من
المجاالت ،فإن زيادة توافر البيانات واستخدامها
لخلق القيمة يثير أيضً ا مجموعة من التحديات
والقضايا الكبيرة والمتمثلة أساسا في حق الوصول
إلى المعلومات ،بما أن أغلب هذه البيانات بشكل
عام تكون في ملكية الشركات الخاصة .كما تثير
أيضا موضوع اإلطار القانوني لالستغالل وكذا ملكية
المعلومات وتأمين البيانات واحترام سرية وخصوصية
المستخدمين .ناهيك عن جودة المعلومات المستعملة
ارتباطا باستخدام هذا الكم الهائل من البيانات إلغناء
اإلحصاءات الرسمية .كل هذا يؤكد على ضرورة تعزيز
التعاون اإلحصائي الدولي من أجل إقامة شراكات دائمة
بين الوكاالت اإلحصائية الوطنية والدولية ،ومالكي هذا
النوع من البيانات باإلضافة للمستعملين.
في هذا السياق تناول التقرير الذي أعدته مديرية
الدراسات والتوقعات المالية دراستين استشرافيتين
الستعمال البيانات الضخمة تتناول معطيات خاصة
ببالدنا .ويتعلق األمر بدراسة أولى تم إنجازها من قبل
مديرية الدراسات والتوقعات المالية تناولت الفرص التي
تتيحها البيانات الضخمة لرصد متقدم للنشاط السياحي
في المغرب .فيما تم إنجاز الدراسة الثانية من طرف
مختبر تكنولوجيا المعلومات والتواصل  TICLabالتابع
للجامعة الدولية للرباط ،والذي اهتم باستخدام علم
البيانات لتحسين فرص عمل الشباب في المغرب.
استعمال البيانات الضخمة لرصد متقدم للنشاط
السياحي في المغرب.
في إطار مهمة مديرية الدراسات والتوقعات المالية
المرتكزة على التحليل االقتصادي والرصد والتوقعات
االقتصادية ،تروم هذه الدراسة استكشاف اإلمكانات
المتاحة باالعتماد على البيانات الضخمة المتوفرة على
شبكة األنترنيت (الويب) والمتعلقة بالنشاط السياحي.
لذا ،ومن أجل توجيه أمثل للقرارات العمومية ،يهدف
هذا التحليل إلى إجراء تشخيص للعرض السياحي على
الويب لعشر وجهات سياحية متوسطية (مراكش ،أكادير،
قرطبة ،إشبيلية ،تونس ،القاهرة ،براغ ،روما ،اسطنبول،
أثينا) وذلك اعتمادا على التقييم المتعدد األبعاد الذي
يجريه الزبناء عبر هذه المنصات .تحقيقا لهذه الغاية،
تم جمع حوالي أربعين مؤشرا من الويب (رقمي ،نصي،
ثالثي األبعاد ،... ،إلخ) والتي تغطي الوجهات المتوسطية
العشر.
ومن خالل تحليل المعطيات ،تبين أن عرض الويب
للوجهات المتوسطية جد متنوع ،ويتجاوز التصنيف
العادي للفنادق ليشمل أنوا ًعا أخرى من أماكن اإلقامة
(الشقق ،النزل ،بيوت الضيافة )... ،حيث أن هذه األخيرة

تساعد على تحسين العرض السياحي لهذه الوجهات.
وفيما يبدو ،تحظى العروض غير المصنفة بتقييم أفضل
في مراكش وأكادير مقارنة بالعروض المصنفة ،مما يؤثر
سلبا على التقييم العام للوجهة ،ويبرز بالتالي أهمية
الدور الذي تلعبه هياكل االستقبال الصغيرة في جاذبية
هاتين الوجهتين والتي ينبغي دعمها من حيث التمويل
والتدريب.
لذا ،يجب أن تأخذ أي استراتيجية دعم أو ترويج سياحي
في االعتبار هاته الفئة من الفاعلين في مجال السياحة
والتي تفتقر للتنافسية والتنظيم في مواجهة الفاعلين
الكبار ،وذلك من خالل دعم هذه المؤسسات لتحسين
عروضها اعتمادا على التوقعات المعلنة للزبناء ،والذي
يتعلق على وجه الخصوص ،بتأهيل معدات ووسائل
االتصال واألفرشة ،والنهوض بجودة اإلقامة ،وحسن
االستقبال والبحث عن استدامة النشاط .وهكذا ،يمكن
للمغرب أن يعزز عرضه المرتكز على الجودة المتوسطة
إلى الراقية ،في مواجهة المنافسة التي تعتمد على
السياحة الجماعية ،حيث يمكن التركيز على الميزات
المعتمدة على البعد الثقافي واألصالة والتنوع واالستدامة.
الدراسة الحالية اقتصرت على تحليل الجزء المرئي من
بيانات منصات الويب ،حيث سيمكن استغالل الكميات
الهائلة من المعلومات المتداولة في الواجهة الخلفية
لهذه المنصات من تعزيز الخالصات المنجزة حول
نقاط قوة وضعف العرض السياحي المغربي بمزيد
من التدقيق والشمولية ،خصوصا ما يهم المعلومات
المتعلقة بعمليات البحث التي يقوم بها المستعملون،
إلغاء الحجوزات ،أسباب الحجز ،أوقات التصفح ،وما إلى
ذلك .ويمكن لربط هذه المعلومات باالحتياجات الفعلية
للمناطق ،في إطار شراكة دائمة تجمع مالكي البيانات
من جهة والفاعلين السياحيين المحليين باإلضافة لخبراء
القطاع ،أن يحسن بشكل كبير استراتيجيات التسويق
للعرض السياحي المنبني على تقييم وسلوك الزبناء،
وكذا استغالل وسائل التنبؤ الجديدة (كالذكاء االصطناعي
والتعلم اآللي وما إلى ذلك) التي تم تطويرها اعتمادا
على البيانات الضخمة.
وبشكل عام ،فإن هذه الدراسة تلقي الضوء على االمكانات
الهائلة التي توفرها البيانات «غير التقليدية» من أجل
تحسين فهمنا وتحليلنا لبعض الظواهر االقتصادية ،ومن
ثم دعم ومواكبة عملية اتخاذ القرار.
استخدام علم تحليل المعطيات لتحسين قابلية التوظيف
لدى الشباب في المغرب
تهدف هذه الدراسة ،التي أجراها  TICLabالتابع
للجامعة الدولية بالرباط ،إلى تحليل عدم مالءمة
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الكفاءات المرتبطة بعروض التشغيل مع تلك التي
يتوفر عليها األشخاص الذين يبحثون عن مناصب عمل،
حيث يالحظ أن بعض المشغلين ال يتمكنون من إيجاد
مترشحين بالكفاءات المطلوبة ،مما يقلل من قدرتهم
التنافسية واإلنتاجية .وفي الوقت نفسه ،ال يتمكن
العديد من حاملي الشواهد من إيجاد منصب عمل.
ولمساعدة مؤسسات التعليم العالي والشباب على
ولوج المعلومات المتعلقة بسوق الشغل ،عملت
هذه الدراسة على تجميع معطيات جديدة عن سوق
الشغل بالمغرب وتطوير تقنيات جديدة لتحليل هذه
المعطيات .ويتعلق األمر بتجميع إعالنات عروض
التشغيل أسبوعيا ،والمنشورة على أزيد من  10مواقع
مغربية رائدة خاصة بالتشغيل خالل الفترة .2019-2018
وتتم بعد ذلك معالجة المعطيات التي يتم جمعها
باستخدام مختلف تقنيات البرمجة االعتيادية إلزالة
اإلعالنات المكررة واستخراج مواصفات مناصب الشغل
التي تنشر في اإلعالنات وتوحيدها .وتتجلى مواصفات
منصب الشغل المعنية بهذه الدراسة في نوعية
منصب الشغل ومكانه ،والمستوى الدراسي ،وعدد
سنوات التجربة المهنية ،والكفاءات التقنية والبشرية
ثم اللغات المطلوبة .وشملت هذه الدراسة تحليل
احتياجات ثالث قطاعات واعدة لالقتصاد المغربي،
وهي قطاع صناعة السيارات ،وقطاع ترحيل الخدمات
ثم قطاع األمن المعلوماتي.
قطاع ترحيل الخدمات :يسيطر على هذا القطاع
نوعان من المناصب بالسوق المغربي .ويتعلق األمر
بوظائف المناولة ووظائف تكنولوجيا المعلومات.
وتهم األولى وظائف مراكز االتصال عموما ،والتي تعتبر
رواتبها مرتفعة نسبيا تصل تقريباً ضعف الحد األدنى
لألجور ،وال تتطلب مستوى من الدراسات العليا .وتركز
المواصفات المطلوبة بها على إتقان اللغات األجنبية،
خاصة اللغة الفرنسية .في حين ،تتطلب الوظائف
المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات مستوى عا ٍل من
الدراسة (حوالي نصف الوظائف المعروضة تتطلب
على األقل مستوى خمس سنوات دراسة بعد البكالوريا).
باإلضافة إلى ذلك ،يبرز تباين جلي بين قائمة لغات
البرمجة الرئيسية المطلوبة في مقابل التوجهات
الدولية العامة ولغات البرمجة التي يتم تدريسها في
الجامعات المغربية .فعلى سبيل المثال ،تعد تقنيات
الويب مثل  Javascriptو PHPمن بين لغات البرمجة
الرئيسية المطلوبة على عكس  Cو.Python
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قطاع السيارات :هذا القطاع يشغل األشخاص في
ميادين التصنيع والخدمات والتسويق .وترتكز
الكفاءات المطلوبة في هذه المناصب في المستوى
التقني (سنتين بعد الباكالوريا) بنسبة  ،%40والمستوى
الهندسي ( 5سنوات بعد الباكالوريا) بنسبة  ،%24حيث
أن معظم العروض الممنوحة في هذا القطاع عبارة
عن عقود غير محدودة األجل وال تشترط تجربة مهنية
قبلية .
األمن المعلوماتي :تشترط المواصفات المطلوبة بهذا
القطاع ،مستويات عليا من الدراسة بعد البكالوريا أي
خمس سنوات فما فوق ،إضافة إلى ما بين سنتين أو
خمس سنوات من التجربة المهنية .وتعد الشبكات
وتحليل المخاطر وقواعد المعطيات من الكفاءات
األساسية المطلوبة في هذه المناصب .كما يتطلب
أيضً ا عدد كبير من المناصب المعروضة بعض الشواهد
المتخصصة ومستوى ملموس من إتقان اللغة اإلنجليزية.
وفيما يخص الكفاءات غير التقنية المطلوبة لدى
جميع القطاعات بالمغرب ،فتهم على األساس القدرة
عل العمل الجماعي وتقنيات التواصل ،خاصة بالنسبة
للمستويات العليا ،وهو ما يعد متناغما مع طبيعة
المناصب الموكولة لهذه الفئة المرتبطة بالتدبير بشكل
عام.
تناولت الدراسة بعد ذلك منهجية جديدة لتحليل
عدم مالءمة الكفاءات المطلوبة في سوق الشغل مع
الكفاءات التي يتم تدريسها على المستوى الجامعي
في قطاع األمن المعلوماتي في المغرب ،حيث تم
تصنيف كفاءات األمن المعلوماتي باستخدام منصة
 ،DBpediaوهي قاعدة معلومات منظمة لمحتوى
ويكيبيديا .ويروم هذا التصنيف استخراج وتوحيد
الكفاءات المدرجة في إعالنات التشغيل مع تلك
الواردة في ثالث برامج للماستر وبرنامج للبكالوريا في
ميدان األمن المعلوماتي ،الشيء الذي يمكن من مقارنة
مدى استجابة برامج التكوين الجامعي لمتطلبات سوق
الشغل .وهكذا ،أظهرت نتائج التحليل أن الكفاءات
األساسية (المعلوميات والرياضيات) يتم تدريسها في
األسالك الجامعية بكمية أكثر مما هو مطلوب في
سوق الشغل ،وذلك على حساب الكفاءات المتخصصة
والمتعلقة بالتسيير واألمن المعلوماتي واالتصاالت ثم
الكفاءات غير التقنية.
المصدر :مديرية الدراسات والتوقعات المالية

قانون تحت المجهر

المرسوم  : 2.17.585دراسة األثر الواجب إرفاقها ببعض مشاريع
القوانين
يحدد المرسوم الصادر في  4ربيع األول  23( 1439نونبر  )2017كيفيات إعداد دراسة األثر الواجب إرفاقها ببعض
مشاريع القوانين الرامية إلى سن أي تشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم ،كما يحدد المعطيات التي يجب أن
تتضمنها الدراسة المذكورة.
نطاق المرسوم
يهم هذا المرسوم كل مشاريع القوانين الرامية إلى
تشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم التي يمكن أن
ترفق بدراسة األثر ،باستثناء النصوص القانونية التي
تهم مشاريع القوانين التنظيمية ،ومشاريع القوانين
المتعلقة بالمجال العسكري ،ومشاريع قوانين المالية،
وكذا مشاريع القوانين التي تحيلها الحكومة ،قصد
إبداء الرأي ،على المجلس الوطني للغات والثقافة
المغربية أو المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
أو المجلس األعلى للسلطة القضائية أو المؤسسات
والهيئات المنصوص عليها في الفصول  161إلى 170
من الدستور أو هيئات الضبط والحكامة الجيدة.
المعلومات التي يجب أن تتضمنها دراسة األثر
يجب أن تتضمن دراسة األثر المزمع إنجازها
المعلومات المتعلقة بتحديد األهداف المتوخاة من
مشروع القانون بكيفية مفصلة ودقيقة ،وجرد وتحليل
النصوص القانونية الجاري بها العمل ذات الصلة
بموضوع المشروع ،وبيان المالحظات التي قد تثيرها
هذه النصوص ،وتقييم مدى كفايتها لمعالجة اإلشكاالت
المطروحة ،وكذا اإلشارة إلى النصوص التشريعية
والتنظيمية التي يتعين تتميمها أو تغييرها أو نسخها
عند االقتضاء.
كما يجب أن تتضمن الدراسة اإلشارة إلى االتفاقيات
الدولية ذات الصلة بموضوع النص ،التي صادق عليها
المغرب أو انضم إليها ،مع بيان المبادئ والقواعد
الواردة في هذه االتفاقيات التي يجب أخذها بعين
االعتبار من أجل المالءمة ،وكذا تقييم االنعكاسات
االقتصادية واالجتماعية والبيئية والمؤسساتية واإلدارية
المتوقعة ،حسب الحالة ،لألحكام التشريعية المقترحة
في المشروع المنجز أو المزمع إنجازه ،مع اإلشارة
إلى مصادر تمويل هذا المشروع وتقدير انعكاساته
المرتقبة على المالية العمومية.

ويجب أن تحتوي الدراسة أيضا على بيان االستشارات
التي تم القيام بها أو المزمع القيام بها في إطار مسلسل
إعداد المشروع ،سواء كانت ذات طبيعة إلزامية أو
اختيارية ،ومضامين اآلراء واالقتراحات والتوصيات
المتوصل بها ،وكذا التدابير التي يتعين اتخاذها من
أجل ضمان تنفيذ المشروع بعد اعتماده ،وأثار هذه
التدابير وانعكاساتها مع تحديد الجدولة الزمنية
لتطبيق األحكام التشريعية المقترحة وكذا اإلشارة إلى
السلطات والهيئات وكل جهة أخرى معنية بمشروع
النص القانوني.
األجل الذي يتم خالله دراسة األثر
يجب أن تنجز دراسة األثر داخل أجل ال يتعدى شهرين
ابتداء من تاريخ صدور قرار رئيس الحكومة بإنجاز
دراسة األثر .ويمكن تمديد هذا األجل ،بقرار رئيس
الحكومة بناء على طلب معلل للسلطة الحكومية
صاحبة مشروع القانون وذلك لمدة أقصاها شهر واحد.
الجهة المسؤولة عن إعداد دراسة األثر:
يتم إعداد دراسة األثر من قبل السلطة الحكومية
صاحبة مشروع القانون موضوع الدراسة ،إما من قبل
المصالح التابعة لها أو بتنسيق مع سلطات وهيئات
أخرى ،وعند االقتضاء ،عن طريق االستعانة بخبراء
متخصصين من أجل ذلك.
المسطرة المتبعة إلنجاز دراسة األثر
يتم إنجاز دراسة األثر بشأن كل مشروع قانون ،سواء
قبل الشروع في إعداده أو بعد ذلك ،بقرار لرئيس
الحكومة .ويتخذ رئيس الحكومة القرار المذكور ،إما
بمبادرة منه أو باقتراح من األمين العام للحكومة أو
بطلب من السلطة الحكومية صاحبة المشروع.
كما توجه السلطة الحكومية صاحبة مشروع القانون
موضوع دراسة األثر ،نسخة من هذه الدراسة إلى رئيس
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الحكومة ،مرفقة بالمشروع المذكور في حالة إنجازه،
قصد عرضها على أنظار لجنة دراسة األثر.
ويتولى األمين العام للحكومة توزيع نسخة من دراسة
األثر المنجزة مرفقة بمشروع القانون الذي قرر رئيس
الحكومة إنجاز الدراسة بشأنه ،على أعضاء الحكومة،
قبل انعقاد اجتماع مجلس الحكومة المقرر للتداول
بشأن مشروع القانون المذكور.
يجب أن يتضمن العرض الذي تقدمه ،أمام مجلس
الحكومة ،السلطة الحكومية صاحبة مشروع القانون
الذي أنجزت دراسة األثر بشأنه ،ملخصا تركيبيا حول
أهم نتائج هذه الدراسة من أجل إحاطة أعضاء الحكومة
علما بمضمونها.
كما تعد السلطة الحكومية صاحبة مشروع القانون
تقريرا حول دراسة األثر المنجزة ،يرفق بالمشروع
المذكور بمناسبة إيداعه لدى مكتب أحد مجلسي
البرلمان .ويتضمن هذا التقرير ملخصا لنتائج الدراسة
وأهم االستنتاجات المتوصل إليها.
لجنة دراسة األثر والمهام المسندة إليها
تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تحمل إسم «لجنة
دراسة أثر مشاريع القوانين» يعهد إليها بالتحقق من
استيفاء دراسة األثر المنجزة الشروط المنصوص عليها

في هذا المرسوم ،وتقييم مضمونها ،وإبداء الرأي في
شأن اعتمادها.
وتتألف لجنة دراسة أثر مشاريع القوانين من ممثل عن
السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ،وممثل عن األمين
العام للحكومة ،وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة
باالقتصاد والمالية ،وممثل عن السلطة الحكومية
المكلفة بالتنمية المستدامة ،وممثل عن السلطة
الحكومية المكلفة بالشغل واإلدماج المهني ،وممثل
عن السلطة الحكومية المكلفة بالعالقات مع البرلمان
والمجتمع المدني ،وممثل عن السلطة أو السلطات
الحكومية التي تقدمت بدراسة األثر المعروضة على
اللجنة .يعين الممثلون المذكورون من قبل السلطات
الحكومية التابعين لها.
كما يمكن للجنة أن تدعو للمشاركة في أشغالها ،بصفة
استشارية ،كل شخص مشهود له بالكفاءة والخبرة في
مجال الدراسة أو الدراسات المعروضة عليها .يعهد
بكتابة اللجنة المذكورة إلى األمانة العامة للحكومة.
وتعد اللجنة تقريرا تركيبيا عن أشغالها يرفع إلى رئيس
الحكومة ويجب أن يتضمن ،على وجه الخصوص،
الخالصات ونتائج التقييم التي توصلت إليها بشأن كل
دراسة لألثر عرضت عليها ،وعند االقتضاء المالحظات
واالقتراحات والتوصيات التي ترتئي تقديمها.

المصدر  :الوكالة القضائية للمملكة

يمكن تحميل

»2021
«ميزانية المواطن لمشروع قانون المالية 2021
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.aspxمطبوعاتhttps://www.finances.gov.ma/Ar/Pages/

58

العدد  36دجنبر - 2020

مع الظرفية

تخفيف وتيرة انخفاض النشاط االقتصادي تماشيا مع انتعاش بعض
القطاعات المصدرة وأنشطة محلية أخرى
أظهر االقتصاد الوطني خالل الفصل الثالث من السنة مؤشرات تخفيف وتيرة انخفاض النشاط االقتصادي ،التي
سجلت خالل الفصل السابق تحت تأثير جائحة كوفيد ،19-وتدابير الحجر الصحي وتوقف النشاط االقتصادي،
وكذلك انخفاض القيمة المضافة الفالحية .ويعزى هذا التخفيف خصوصا إلى استئناف نشاط بعض القطاعات
المصدرة وأنشطة محلية أخرى.

اتسم تطور االقتصاد العالمي بعالمات انتعاش انطالقا
من الفصل الثالث لسنة  ،2020مدعوما بالمخططات
الطموحة لإلنعاش االقتصادي المعتمدة من طرف
العديد من الدول .إال أنه ،وبالنظر إلى حجم األضرار
االقتصادية والتداعيات االجتماعية لجائحة كوفيد،19-
تظل اآلفاق االقتصادية مشوبة بالشكوك ،والمرتبطة
على وجه الخصوص بالمخاوف من حدوث موجة
جديدة من انتشار العدوى ،والتي يمكن أن تؤزم
الوضعية االقتصادية واالجتماعية في عدة بلدان.
وهكذا ،يتوقع صندوق النقد الدولي تراجعا لالقتصاد
العالمي بنسبة  %4,4خالل سنة  ،2020أقل حدة مما
كان متوق ًعا في شهر يونيو ( .)%4,9-من بين االقتصادات
الرئيسية ،من المتوقع أن يتراجع الناتج الداخلي الخام
في الواليات المتحدة األمريكية ( )%4,3-ومنطقة األورو
( )%8,3-واليابان ( )%5,3-والمملكة المتحدة ()%9,8-
والهند ( )%10,3-والبرازيل ( )%5,8-ولكن سيتواصل النمو
في الصين (.)%1,9+
البلدان المتقدمة :نمو الناتج الداخلي الخام (ب )%
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المصدر :صندوق النقد الدولي

وبالنسبة آلفاق نمو االقتصاد العالمي خالل سنة ،2021
يواجه سيناريو االنتعاش ( )%5,2+حالة شكوك مهمة
تتعلق أساسا بتطور الحالة الوبائية على الصعيد الدولي.

ومن جانبه ،سيسجل االقتصاد الوطني تراجعا حادا
خالل سنة  ،2020متأثرا بتداعيات جائحة كوفيد19-
واآلثار السلبية للجفاف ،والذي برزت بوادره خالل
الفصل الثاني لهذه السنة وتزامن مع فترة الحجر
الصحي الشامل وما فرضه من توقف جزئي أو كلي
للنشاط على مستوى عدة قطاعات اقتصادية.
إال أنه مع الرفع الجزئي والتدريجي للحجر الصحي
واستئناف بعض القطاعات االقتصادية لنشاطها خالل
الفصل الثالث لسنة  ،2020تم تسجيل تخفيف شبه عام
لحدة انخفاض األنشطة القطاعية كما يدل على ذلك
تطور آخر مؤشرات الظرفية االقتصادية الوطنية.
فعلى صعيد القطاع الفالحي ،الذي شهد انخفاضا في
إنتاج الحبوب بنسبة  %39ليبلغ  32مليون قنطار،
سيستفيد من األداء اإليجابي على العموم لباقي
القطاعات الفالحية ،ال سيما زراعة األشجار ،التي من
المرتقب أن يكون إنتاجها جي ًدا (الحوامض،%24+ :
الزيتون ،)%14+ :باإلضافة إلى االنتعاش الملحوظ
لصادرات الفالحة والصناعات الغذائية خالل شهر غشت
(.)%29,8+
ويظهر القطاع الثانوي بوادر انتعاش ،كما يتضح ذلك
من المنحى اإليجابي للصادرات ،مستفيدة من االنتعاش
النسبي للطلب الخارجي الموجه للمغرب.
وهكذا ،يستمر األداء اإليجابي لقطاع الفوسفاط
ومشتقاته ،كما يشير إلى ذلك ارتفاع حجم صادرات
هذين المكونين عند نهاية غشت  2020بنسب %6,8
و %10,3على التوالي عند نهاية غشت  ،2020موازاة مع
استمرار تحسن قطاع البناء واألشغال العمومية ،حيث
سجلت مبيعات اإلسمنت ارتفاعا بنسبة  %7,8خالل
شهر شتنبر بعد  %18,6+خالل شهر غشت .كما يواصل
القطاع الصناعي تحسنه النسبي خالل شهر غشت ،تماشياً
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مع تسارع صادرات السيارات ( ،)%22,5+والصناعات
الغذائية ( )%30,8+واإللكترونيك ( ،)%14,8+إضافة
إلى التخفيف من حدة انخفاض الطلب على الكهرباء.
تطور االستهالك الشهري لإلسمنت
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عن هذه التطورات تخفيف العجز التجاري بنسبة
 %18وتحسن معدل التغطية بنسبة  0,9نقطة ليصل
إلى  %58,5مقارنة باألشهر الثمانية األولى من السنة
الماضية.
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المصدر :الجمعية المهنية لشركات االسمنت – إعداد :مديرية الدراسات والتوقعات المالية

أما بالنسبة لقطاع الخدمات ،فال يزال قطاع السياحة
يعاني من التداعيات السلبية لألزمة الصحية ،حيث
انخفض كل من عدد السياح الوافدين وعدد ليالي
المبيت على التوالي بنسب  %77و %67عند نهاية
شهر غشت  .2020ومن جانبه ،يظل تطور قطاع
النقل متباينا ،حيث يشمل تخفيف وتيرة انخفاض
عدد الرحالت الجوية وحسن أداء نشاط الموانئ
( %6,8+عند نهاية غشت  .)2020وموازاة مع ذلك،
سجل قطاع االتصاالت أدا ًء إيجاب ًيا على العموم (ارتفاع
حظائر اتصاالت المغرب على مستوى الهاتف الثابت
واألنترنت ذات الصبيب المرتفع بنسب  %6,7و%10,4
على التوالي عند نهاية شتنبر .)2020
ومن جهة أخرى ،شهد انكماش الطلب الداخلي تخفيفا
خالل األسدس الثاني لهذه السنة ،تماشيا مع االنتعاش
النسبي الستهالك األسر ،في سياق تضخم متحكم فيه
( %0,7+عند نهاية غشت  ،)2020واستمرار الدينامية
اإليجابية الستهالك اإلدارات العمومية .ومن جهة أخرى،
يستمر تباطؤ االستثمار بسبب القيود التي فرضتها
األزمة الصحية على النشاط االقتصادي ،كما يتبين من
خالل تواصل تراجع واردات مواد التجهيز ( %18,1-عند
نهاية غشت  )2020وضعف تنفيذ استثمارات الميزانية
( %6,7-عند نهاية شتنبر .)2020
وعلى مستوى الطلب الخارجي ،تتحسن المبادالت
التجارية تدريجياً ،مدعومة بالعودة التدريجية لألسواق
الخارجية وتحسن اآلفاق االقتصادية العالمية .وهكذا،
سجلت الصادرات الوطنية إشارات إيجابية خالل
شهر غشت ،ال سيما على صعيد قطاعات السيارات
والصناعات الغذائية واإللكترونيك والنسيج والجلد.
ونظرا ً الستمرار المنحى االنخفاضي للواردات ،نتج
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المصدر :مكتب الصرف – إعداد :مديرية الدراسات والتوقعات المالية

ومن جانبها ،حافظت األصول االحتياطية الرسمية على
تحسنها عند نهاية غشت  ،2020مسجلة ارتفاعا بنسبة
 %25,6مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية ،بعد
 %2,4+خالل السنة الماضية ،لتصل إلى  295,5مليار
درهم ،أي ما يعادل  7أشهر و 8أيام من واردات السلع
والخدمات ،مقابل  5أشهر ويوم واحد عند نهاية غشت
.2019
تطور األصول االحتياطية الرسمية
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المصدر :بنك المغرب  -إعداد :مديرية الدراسات والتوقعات المالية

واتسمت المالية العمومية ،التي تعرضت لضغوط
شديدة جراء األزمة الصحية ،بتواصل تفاقم عجز
الميزانية عند نهاية شتنبر  %50,2+( 2020ليبلغ 42,8
مليار درهم) .ونتج هذا التطور عن االرتفاع المضطرد
للنفقات العادية ( )%5,6+موازاة مع االنكماش
المستمر للمداخيل العادية ( ،)%8,4-وال سيما
المداخيل الجبائية ( .)%7,3-إال أنه تم تسجيل تخفيف
من وتيرة هذا التراجع إثر االستئناف التدريجي لنشاط
بعض القطاعات االقتصادية في خضم الرفع الجزئي
والتدريجي لتدابير الحجر الصحي.

ومن حيث تمويل االقتصاد ،تواصل القروض البنكية
تطورها اإليجابي عند نهاية غشت  ،2020مسجلة
ارتفاعا بنسبة  %4,9مقارنة مع نفس الفترة من السنة
الماضية ،مدعوما على الخصوص بارتفاع القروض
المقدمة للقطاع غير المالي بنسبة  ،%5,7خاصة تلك
الممنوحة للمقاوالت غير المالية ( ،)%8,1+في حين
انحصر نمو القروض الممنوحة لألسر في .%2,4+
تطور القروض البنكية بالنسبة للقطاعات االقتصادية
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المصدر :بنك المغرب  -إعداد :مديرية الدراسات والتوقعات المالية

وعلى مستوى بورصة الدار البيضاء ،وفي سياق يخيم
عليه الترقب لدى المستثمرين في ظل المخاوف
الشديدة التي أثارتها جائحة كوفيد ،19-سجل مؤشرا
«مازي» و «مادكس» تطورا سلب ًيا على العموم خالل
الفصل الثالث لسنة  ،2020أي  %1,8-و %1,7-على
التوالي مقارنة مع الفصل الثاني لسنة  ،2020مما
زاد من حدة تراجعهما منذ بداية السنة إلى %17,9-
و.%18,2-
تطور مؤشر ماسي
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