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مقدمة

الدؤوبالعملرُيفسماوهذاالشغل،مناصبوإحداثالثرواتَخْلقمصدروبالتاليالنموُمَحركهواالستثمار➢
.ياألجنباالستثماروَجْذبالوطنياالستثمارلتشجيعالُمَواتيةالظروفتوفيرأجلمنللبلدان

ن وهو➢ طريقعناالقتصاديالنشاطلَِّتْشجيعَركَِّيزةالعموميةللسلطاتبالنسبةوُيَشك ِّلُ للطلب،أساسيُمَكو ِّ
يرِّيَّةونقديةَتْحفِّيزِّيَّةماليةسياسات .َتْيسِّ

.بيةاألجناالقتصاديةالوحداتأوالَخَواصالُمقاولينأوالدولة،طرفمنإِّمَّااالستثماروُيْنَجزُ ➢

تكون عندما،(Agrégat)الُمَجمَّعهذاشأنومن.المالرأستكوينإجماليطريقعنمعينةسنةخاللُيقاسكما➢
مَ أنُمَتاحة،المعطيات .األنشطةفروعأوالقطاعاتحسبأووخاصعمومياستثمارإلىُيَقسَّ

لَ باألسعار)الحجمأوالقيمةحيثمنسواءاالستثماري،المجهودُيقاسجانبه،ومن➢ أجلمنأو،(ةالُمَتَسْلسِّ
.اإلجماليالداخليالناتجمنالمئويةبالنسبةدوليا،المقارنة
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االستثمار من خالل معطيات الحسابات الوطنية
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لُ  ...الدولمنبالعديدمقارنةُمْرتفعةاستثمار  نِّسبةَ المغربُيَسج ِّ
ُطهماالقيمة،حيثمناالستثمارمجهودَبَلغَ إِّذْ ➢ %25,6مقابل،2019و2000بينمااإلجماليالداخليالناتجمن%32,2ُمَتَوس ِّ

الدنياالفئة–المتوسطالدخلذاتللبلدانكمعدل%29وعالميكمتوسط

.البنك الدولي: المصدر

(بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي اإلجمالي)نسبة االستثمار 

االستثمار من خالل معطيات الحسابات الوطنية: أوال
حجم االستثمار ومقارنة دولية. 1
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...االقتصاديالنموبَِّرْكبِّ الل َِّحاقآَمالِّ لتحقيقَكافَِّية  مبدئياالنسبةهذهوتبقى...
َزات"حققتالتيالدولفيالُمَسجَّلذلكالمغربفياالستثمارمستوى ُيعادلإِّذْ ➢ ."اقتصاديةُمْعجِّ
Dragons)"اآلسيويةالتََّنانِّينُ "ُسميتالتيالدولفياالستثمارنسبةبلغت،1990إلى1970منالممتدةالسنواتفخالل➢ asiatiques)

.قويانموافيهاعرفتالتيالفترةخالل%25االستثماربلغأوروبا،جنوببلدانوفي.المتوسطفي30%
منبعدَيَتَمكَّنلمَية،الَكم ِّ الناحيةمنكاف  استثماري بمجهوديقومأنهورغمالمغرب،أنهوالمعطياتهذهمنالرئيسيةالخالصةوتبقى➢

ْقالعوتحقيقالصاعدةالدولبَِّرْكبِّ االلتحاق .الَمْنُشوداالقتصادياإلِّ

"معجزات"نسب االستثمار في البلدان التي حققت 
(1970-1990نسبة إلى الناتج الداخلي اإلجمالي متوسط )من حيث النمو 

.البنك الدولي: المصدر

االستثمار من خالل معطيات الحسابات الوطنية: أوال
حجم االستثمار ومقارنة دولية. 1
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ْعفِّ الن ِّْسبِّي لمردودية االستثمار ببالدنا  ...وترجع هذه النتيجة إلى الضُّ
ناتجالمنالمئويةبالنسبة)االستثماروحداتعددُيَمث ِّلالذي،(ICOR)للرأسمالالهامشيالُمَعامِّلبواسطةاالستثمارمردوديةُتقاسمافغالبا➢

كانُكلَّمامنخفضا،الهامشيالُمعاملكانوُكلَّما.اإلجماليالداخليالناتجمنواحدةنمونقطةلتحقيقالضرورية(اإلجماليالداخلي
.مردوديةأكثراالستثمار

يَّةذوالمغربفياالستثماريبقى،2019-2000الفترةخاللالمتوسطفي9,4يبلغهامشيوبُِّمعامل➢ علىمقارنة،نِّْسبِّيًّاضعيفةَمْرُدودِّ
.5,7إلىيصلحيثإليهاينتميالتيالدنياالفئة-المتوسطالدخلذاتالبلدانمعالخصوص

معطيات البنك الدولي وحساب بنك المغرب: المصادر

ICOR معامل 
(2000-2019المتوسط خالل الفترة )

االستثمار من خالل معطيات الحسابات الوطنية: أوال
مردودية االستثمار. 2
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ضعيفايبقىالشغلُفَرصِّ َخْلقِّ علىاالستثمارَتْأثِّيرَ فإنوبالتالي،...
ْبهللرأسمالالهامشيالُمعاملبقاءورغم،2019و1999بينفما➢ الُمْحَدثةلشغلامناصبعددحيثمنالنموُمحتوى َتَراجعُمْستقر،شِّ

منصبألف30عنيزيدمامقابل2019و2010بينماعملفرصةألف21منأقلَتْخُلقكانتالنمومننقطةَفُكل  .ملموسبشكل
.2009و2000بينماشغل

2010بينمامنصبألف72وحوالي2009و1999بينمامنصبألف144نحوسنوياَأْحَدثقدالوطنياالقتصاديكون وبالتالي،➢
ُلهماأي،2019و .2019إلى1999منالممتدةالفترةخاللعملفرصةألف108ُمَعدَّ

النمو االقتصادي وخلق فرص الشغل

.معطيات المندوبية السامية للتخطيط وحساب بنك المغرب: المصادر

االستثمار من خالل معطيات الحسابات الوطنية: أوال
مردودية االستثمار. 2
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َتَزاَيدشغل،منصبألف108إحداثَفُمقابل.َمْلُموسبشكلالبطالةنسبةلَِّتْقليصكافيةَغْيرالَوتِّيرةهذهوَتْبقى➢
ينالسكانعدد يطِّ إلىمليون 1,5منقِّللَِّيْنتَ قليال،إالَّ العاطلينَعَددُ َيَتَراجعلموبالتاليألف،89بنحوسنوياالنَّشِّ
ْقَدينخاللمليون 1,1 .األخيرينالعِّ

لُ َيُكنَلمْ لوبكثيرأعلىستكون البطالةنسبةكانتذلك،علىوعالوة➢ Taux)يفاضعالنشاطُمَعدَّ d’activité)(أي
اكنةإلىنِّسبة  العاطلينأوالُمْشَتغلينالنشيطين،السكانعدد ن ِّ فيالسَّ .(الُشغلسِّ

%45,8إلى1999سنة%55مناْنَتَقَلتحيثالماضية،سنةالعشرينخاللملحوظاانخفاضاالنسبةهذهوعرفت➢
الُمْنخفضالمستوى هذايبقىحينفي،(60,8%)الدوليبالمتوسطمقارنةمنخفضةأيضاوتبقى.2019سنة

يَّة   .إفريقياوشمالاألوسطالشرق منطقةدولمعَبَلُدَناَيَتَقاَسُمَهاخاصِّ

ا–النسبةهذهكانتولو➢ فإن،(%55,8)الدنياالفئة-المتوسطالدخلذاتالبلدانمتوسطمستوى نفسفي-َفَرض 
بِّواقعمُ َسَتَتَفاقَ كانتالبطالةونسبةألف89عوضسنوياشخصألف220بَِّواقِّعلَِّيْرَتفِّعَ كانالنشيطينالسكانعدد
.%25,4إلىمئويةنقطة16,2

االستثمار من خالل معطيات الحسابات الوطنية: أوال
مردودية االستثمار. 2



1010

بنسبةنمويرةوتالحجمحيثمنسجلفقدالثالثة،األلفيةبدايةمنذالمغربفياالستثمارتطوريخصوفيما•
.2019و2010بينما%2,9إلىَتَباَطأَ ثم،2009و2000بينما8,5%

.(Volatilité)التََّقل بمستوى فيَمْلُحوظانخفاضالتباطؤهذاَواَكبَ وقد•

.طيطالمندوبية السامية للتخ: المصدر

-5

0

5

10

15

20

25

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

(%)التغير السنوي لالستثمار

%8,5: 2000-2009متوسط 

%2,9: 2010-2019متوسط 

االستثمار من خالل معطيات الحسابات الوطنية: أوال
تطور االستثمار. 3
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مبشكلالعموميالقطاعوُيساهم ...االستثمارمجهودفيُمهِّ
َمةمعطياتتوفرعدمَفرغم➢ المعلوماتبعضأنإالوالخاص،العموميالقطاعينبيناالستثمارتوزيعحولالوطنيةالحساباتفيُمْنَتظِّ

يروالُمَتاَحةالَمَتَفر َِّقة .االستثمارمجهودفيُمهمبشكلُيساهمالعمومياالستثمارأنإلىُتشِّ
الضمانتوإداراالمحليةالعموميةاإلداراتالمركزية،اإلدارة)العموميةاإلداراتُتمثلللتخطيط،الساميةالمندوبيةُمْعطياتفحسب➢

منةالُمْدَرجَ الَغْيرالعموميةوالمقاوالتالمؤسساتمساهمةذلكإلىَأَضْفَناوإذاهذا.2019فياالستثمارمن%19،(االجتماعي هذاضِّ
لُ المؤسساتي،القطاع يرإذأعلى،مستوى إلىالرقمهذاَفَسَيصِّ أنالوطنيةالحساباتعنَتْخَتلِّفُ التيالعموميةالماليةمعطياتُتشِّ

.2020عاممليار198و2021سنةفيمليار230بعد،2022لسنةالماليةقانون فيدرهممليار245إلىوصلالعمومياالستثمار
يرالسياق،نفسوفي➢ ي%35تصلالخاصاالستثمارحصةأنإلىالتنموي بالنموذجالخاصةاللجنةتقريرُيشِّ هاَوُيوصِّ .%65إلىبَِّرْفعِّ

(بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي اإلجمالي)تطور االستثمار العمومي 

.ةوزارة االقتصاد والمالي: المصدر

االستثمار من خالل معطيات الحسابات الوطنية: أوال
طبيعة االستثمار. 4
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الصرفمكتببياناتنفإواضحة،بصفةاألجنبيواالستثمارالوطنياالستثماربينُتَمي ِّزُ الالوطنيةالمحاسبةُمْعطياتأنوحيث
.بِّهاُيْسَتُهاناللالستثمارجاذبيةذايظلالمغربأنُتظهر
لفقد➢ فيُيعادلماأيسنويا،درهممليار22حواليبلغلالستثماراتصافياَتَدف ق ااألخيرة(16)عشرالستةالسنواتخاللَسجَّ

.اإلجماليالداخليالناتجمن%2,6المتوسط
ْنَياالالفَِّئة-المتوسطالدخلذاتالبلدانمجموعةُمتوسطمنوأعلىالعالميالمتوسطمنقريبااألداءهذاوَيَظل  ➢ إليهاينتميالتيد 

.(اإلجماليالداخليالناتجمن1,9%)
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(بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي اإلجمالي)االستثمارات األجنبية المباشرة  صافي االستثمارات الخارجية بالنسبة للناتج الداخلي اإلجمالي
(2019-2015متوسط )

.مكتب الصرف: المصدر

االستثمار من خالل معطيات الحسابات الوطنية: أوال
طبيعة االستثمار. 4

.البنك الدولي: المصدر
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االستثمار على مستوى المقاولة
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لتلقد فأجلمنْجرِّيبيةوالتَّ النظريةالدراساتمنكبيرَعَدد  موضوعَ المقاولةُمستوى علىاالستثمارسياسةَشكَّ التََّعرُّ
داتِّهاعلى .عليهاُتؤثرأناالقتصاديةللسياسةُيمكنخاللهامنالتيالطريقةوفهمُمَحد ِّ

:وهيرئيسيةنظرياتثالثالسياقهذافيوَبَرَزت
Modèle)التَّْسريعَنُموَذج1) d’accélérateur):وَتَتَوقَّعهالقدراتالكاملاالستخداممنالمقاولةَتْقَترِّبعندماالنموذج،هذاوفي

ر ااالستثمارُيصبحُمنتجاتها،علىالطلبارتفاع .ُمَبرَّ
Théorie)الجديدةالتقليديةالنظرية2) néoclassique):يمةقُتساوي حينللرأسمالإضافيةوحدةفيالمقاوالتَتَستثمر

Produit/للرأسمالالهامشيالناتجوالمسمى)الُمحدثاإلضافياإلنتاج marginal du capital)استخدامتكلفةاألقلعلى
taux)االستهالكونسبةالفائدة،أسعارمستوى الخصوصعلىالتكلفةهذهوتتضمن.الرأسمال d’amortissement)

.والضرائب
qنظرية3) de Tobin:معاملاحتسابيتمq de Tobinاألصولاستبدالقيمة/لألصولالسوقيةالقيمةأساسعلى

عكسوالتستثمرأنالمقاولةمصلحةفيُيْصبِّحُ ،1منأعلىqكانوإذا.(المحاسبيةالصافيةالقيمةغالباتعتبرالتي)
علىتأثيربذلكلهاويكون qمعاملتغيراتكبيربشكلُتحددالبورصة،فياألسهمأسعارفتقلباتوبالتالي،.صحيح
.المقاوالتاستثمار

االستثمار على مستوى المقاولة: ثانيا
يبية لالستثمار الخاص. 1 دات النظرية والتَّْجرِّ الُمَحد ِّ
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:الخصوصعلىمنهااالستثمار،علىتؤثرعواملعدةالتجريبيةالدراساتتظهرالصدد،نفسوفي

الملكيةوحقوق العقودتنفيذمثلالمؤسساتيةاآللياتجودة➢
Institutional and structural determinants of investment worldwide” ; Jamus Jerome Lim ; 2014

اليقينعدممستوى ➢
Uncertainty and Investment Dynamics » Nick Bloom, Stephen Bond and John van Reenen ; Oxford University ; 2007

اليقينوعدمواالجتماعيالسياسياالستقرارعدممنيزيدالذيالدخلفيالتفاوت➢
Income distribution, political instability, and investment ” ; Alberto Alesina, Roberto Perotti ; Harvard University ; 1995

السياسة النقدية التي تؤثر على االستثمار من خالل قنوات االئتمان البنكي وأسعار الفائدة➢
How monetary policy affects investment in the euro area ” ; Elena Durante, Annalisa Ferrando, Philip Vermeulen ; 2020

مستوى نضج القطاع المالي وبنيته➢
Institutional and structural determinants of investment worldwide” ; Jamus Jerome Lim ; 2014

االستثمار على مستوى المقاولة: ثانيا
الُمحددات النظرية والتجريبية لالستثمار الخاص. 1
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منُيَمك ِّنُ المِّمَّارة،قصيغيرآجالبعدغالبالكنوُمتاحةُمَتَجز َِّئةالمغربفيالخاصاالستثمارحولالمعلوماتَتَظلُّ 
.المناسبالوقتفيتطورهتقييم
:َنْذُكرَ أنْ ُيمكناالستثمارحولللُمعطياتالرئيسيةالمصادرومن

وذلكالوطنيةالحساباتعدادإلالالزمةالمعلوماتبَِّتْجميعتقوم:للتخطيطالساميةللمندوبيةوالبِّْنَيوِّي ةالسنويةالبحوث•
.َنْشُرهاَيتِّم  الالبحوثلهذهالتفصيليةالنتائجأنغير.قطاعاتعدةفي

الخدماترحيلوتوالخدماتالصناعةقطاعاتفيالمغربيةللمقاوالتبإحصاء  األمرَيَتَعلَّقُ :الصناعةوزارةبحث•
(Offshoring).  دةتطورَ وَيُهم التفصيليةالنتائجأنرَ َغيْ .والتشغيلواإلنتاجوالصادراتاالستثمارمثلكبرى،ُمؤشراتعِّ

.كذلكَنْشُرهاَيتِّم  الالبحوثلهذه
يالبحث• القطاعلمقاوالتَتْمثِّيليةَعي َِّنة  لدىبَِّبْحث  يتعلقومقاولة1096يهمالذيالمقاوالتلدىالدوليللبنكالنَّْوعِّ

والمنافسةالتحتيةبنياتوالوالرشوةالتمويل،إلىالولوجالسيمااألعمال،بُِّمناخُمْرتبطةمتعددةمواضيعوَيْشَملُ .الخاص
.دولة151فيوُيْنَجزُ االستثمارتمويلخاصوبشكل

بَِّنَفَقاتِّ المتعلقةياتالُمعطبَِّتْجمِّيعالخصوصعلىيقوم:المغربلبنكالصناعيالقطاعفيللظرفيةالشهري البحث•
.باالستثماريتعلقفيماالمقاوالتأربابوتوجهاتاالستثمار

االستثمار على مستوى المقاولة: ثانيا
مصادر الُمعطيات حول االستثمار الخاص في المغرب. 2
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ت،المقاوالبإحداثالخصوصعلىَتَتعلقُمعطياتعلىيتوفر:(OMPIC)والتجاريةالصناعيةللملكيةالمغربيالمكتب•
َمةالماليةوالوضعية ْفق االمعطياتَتْجميعوَيتِّم  ،...المقاوالتحصيلةعنالنَّاجِّ مناستغاللهالكنالقانونية،ياتهلُِّمقتضوِّ

.وَتْكيِّيفِّهاهاَمْوُثوقِّيَّتِّ منللتأكدكبيرامجهودايتطلبالمغرب،بنكفيبهنقومماوهواإلحصائية،الناحية

بواسطةكمالهااستويتمالدوليةالمعامالتعلىأساساتعتمد:المباشرةاألجنبيةاالستثماراتحولالصرفمكتبُمعطيات•
...البورصةُسلطاتوإِّْشَعاراتالشركات،حساباتمثلُمتنوعةمعطيات

.التالمقاو تمويلفياألخرى الماليةوالمؤسساتالبنوكمساهمةالخصوصعلىتتضمن:النقديةاإلحصائيات•

يَّةِّ المغرببنكطرفمن2013سنةُأحدث:والمتوسطةوالصغيرةجداالصغيرةللمقاوالتالمغربيالمرصد• عدةبَِّمعِّ
علىصلويح.الذاتيةالشخصيةذاتتلككماالمعنويةالشخصيةذاتالمقاوالتحولمعطياتعلىويتوفرُشركاء،

الوطنيدوق الصنوالتجارية،الصناعيةللملكيةالمغربيالمكتبللضرائب،العامةالمديرية:مصادرعدةمنالمعطيات
.المغربوبنكوالتجارةالصناعةوزارةاالجتماعي،للضمان

َلةخاصةالمعلومةإلىالولوجوصعوبةجهةمنالمصادرفيالتشتتهذاوأمام إلىاليومبلدنايحتاجأخرى،جهةمنالُمَفصَّ
ع  إحداث Répertoire)للمقاوالتوطنيَمْرجِّ national des entreprises)َرارِّ على االقتصاداتوبعضالمتقدمةالبلدانغِّ

دة اعِّ .االقتصادينسيجالوضعيةحولوُمَحيَّنةوشاملةفيها،َمْوُثوق معلوماتعلىالتوفرمنذلكوَسُيَمك ِّنُ .الصَّ

االستثمار على مستوى المقاولة: ثانيا
مصادر المعطيات حول االستثمار الخاص في المغرب. 2
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رَّةالمقاوالتمنانِّْسبِّيضعيفوبعددجداالصغيرةالمقاوالتوبَِّهْيَمَنةِّ ُمَجزََّأة،بِّبِّْنَية  المغربياإلنتاجيالنسيجيتميز :الُمَصدِّ
ُمَتَناهِّيةهيالمقاوالتمن%92فإنوالمتوسطة،والصغيرةجداالصغيرةللمقاوالتالمغربيللمرصد2020-2019السنوي التقريرفحسب➢

َغر .درهممليون منأقلأعمالرقمُتَحق ِّقالمقاوالتمن%84,4ودرهممليون 3أعمالهارقميتجاوزالالص ِّ
د ِّ عدد  علىالضريبيالضغطوَيَتَركَّزُ ➢ المجلستقرير)الشركاتعلىالضريبةمن%80تدفعالمقاوالتمن%2أنبحيثمحدود،جِّ

.(2012والبيئي،واالجتماعياالقتصادي
االعتباربعينوأخذا.مقاولة4309يتعدىالبالمغرب2019فيالنشيطةالُمصدِّ رةالمقاوالتعددأنإلىالصرفمكتبمعطياتتشيركما➢

والتعاون التنميةمنظمةمعطياتذلكإلىتشيركمانسمةألفلكل%0,2يتعدىالحيثنسبيا،ضعيفاالعددهذايظلالساكنة،حجم
.(OCDE)االقتصادي

(2019-2015متوسط )عدد المقاوالت المصدرة بالنسبة أللف نسمة 

.منظمة التنمية والتعاون االقتصادي: المصادر

جداالصغيرةللمقاوالتاالستثماريةالقُْدرةتظل،(2019)المقاوالتلدىللتخطيطالساميةالمندوبيةبحثمعطياتوحسب➢

َحتحيثضعيفة،والمتوسطةوالصغيرة ،2018و2016بينماباستثماراتقِيَامهاجداالصغيرةالمقاوالتمنفقط%29,4َصرَّ

.الكبرىالمقاوالتمن%80ووالمتوسطةالصغيرةللمقاوالتبالنسبة%49,5ُمقابل

االستثمار على مستوى المقاولة: ثانيا
بعض المعطيات حول النسيج اإلنتاجي المغربي. 3
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عن%8حدودفيُمَمولالمغربفياالستثمارأنإلىُتشيرالتي(2019)الدوليالبنكبحثنتائجآخرجانبمنُتؤكدهالُمْعَطىهذا➢
.إفريقياوشمالاألوسطالشرق لمنطقةبالنسبة%14والدنياالفئة-المتوسطالدخلذاتالبلدانفي%12مقابلالبنكيةاالقتراضاتطريق

متواضعالرساميلسوق إلىاللجوءيبقىفيما،%96,6تبلغبنسبةالذاتيالغيرللتمويلالرئيسيالَمْصَدرتظلالبنكيةالقروضأنإال➢
.الُكبرى المقاوالتوبعضالماليالطَّابعذاتالمؤسساتعليهُتهيمنزالتالحيثجدا،

مثلبلدانفيالُمَسجَّلذلكالمستوى هذاويفوق ،اإلجماليالداخليالناتجمن%51ُتمثلللمقاوالتالممنوحةالبنكيةالقروضأنكما➢
وجمهورية(%53)البرازيلفيالُمسجلةالُمستوياتُيماثِّلحينفي(%21)واألرجنتين(%26)والمكسيك(%34)إفريقياوجنوب(%44)بولونيا
.(%54)التشيك

(%)2019بنية خصوم المقاوالت في 

2019-2020المرصد المغربي للمقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة : المصدر

اجدالصغيرةللمقاوالتالمغربيالمرصدمعطياتفحسب➢
ْينحصةبلغت،(2020-2019)والمتوسطةوالصغيرة الماليالدَّ

مماقلأالمتوفرة،المعطياتحسبالنسبة،هذهوتبقى.20,2%
والبرتغال،(%36)وألمانيا،(%37)كفرنسادولفيُمسجلهو

.(%22)وبولونيا،(%30)واسبانيا،(33%)

:الذاتيالغيرالتمويلإلىمحدود  ولُُجوء  الذاتيالتمويلبَِّهْيَمنَةِّ المغربيةالمقاولةتمويلويتميز

االستثمار على مستوى المقاولة: ثانيا
بعض المعطيات حول النسيج اإلنتاجي المغربي. 3
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ُمَتَواتَِّرةعالميةإشكاليةالتمويلإلىوالمتوسطةوالصغيرةجداالصغيرةالمقاوالتولوجَوُيعتبر
وُتَطب ِّقُ (ب)كبيرة،ضماناتمنهاَتْطُلبُ (أ)البنوكأنوالمتوسطةوالصغيرةجداالصغيرةالمقاوالتَتْعَتبِّرُ عام،َفبَِّشْكل  ➢

يَّةتمويالتتمنحها(ج)ومالئمةغيروشروطاُمرتفعةفائدةأسعارعليها .َتْقيِّيدِّ
جودةوضعفلمقاوالت،الهذهالماليةالشفافيةبغيابنسبيامرتفعةمخاطرلعالوةوتطبيقهاَحَذَرَهاالبنوكوُتبرر➢

َدادعلىقدرتهاعدممنوالمخاوفحكامتها .السَّ

:2019لسنةللتخطيطالساميةالمندوبيةبحثمعطياتُتؤكدهكماللمغرببالنسبةالوضعيةنفسوهي
إلىالولوجفيصعوباتواجهتأنلهاَسَبقَ أنهوالمتوسطةوالصغيرةجداالصغيرةلمقاوالتامن%69َصرََّحتإذ➢

.التمويل
مَ كفايةعدم(أ):بسببوذلكطلبهارفضتممنها%28قرضا،طلبتالتيجداالصغيرةالمقاوالتبينومن➢ اَناتالضَّ

.%20لدىالمقاولةفيالثقةانعدام(ب)أوالمقاوالت؛من%52َلَدى
الُمْفرَِّطةوالضماناتالمرتفع،دةالفائسعرفيباألساسالبنكيالقرضإلىالولوجيخصفيماالُمَثاَرةالُمعيقاتَتَتَمثَّلُ ➢

.الدينيةواالعتبارات

االستثمار على مستوى المقاولة: ثانيا
بعض المعطيات حول النسيج اإلنتاجي المغربي. 3
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ناُتبرزأخرى كثيرةمعطياتأنإال... األخيرةالسنواتخاللالتمويلإلىالولوجفيَمْلُموساَتَحسُّ
رُ إذ➢ هاالتيللظرفيةالفصليةالبحوثُتْظهِّ د  أنإلىُتشيرالمقاوالتمن%90ُيقاربماأن،2021سنةالصناعيالقطاعحولالمغرببنكُيعِّ

."عادي"البنكيالتمويلإلىالولوج
المعيقات أمام تطور المقاوالت في المغرب

(2019و2013بحث البنك الدولي لدى المقاوالت، )

االستثمار على مستوى المقاولة: ثانيا
بعض المعطيات حول النسيج اإلنتاجي المغربي. 3

ي تعتبر العامل المذكور أدناه كعائق رئيسي أمام تط
ورهانسبة المقاوالت الت 

العائق
2019 2013

% المرتبة % المرتبة

15,5 1 20,6 1 الرشوة

15,2 2 8,8 5 نسبة الضريبة

14,2 3 3 9 المساطر الضريبية

9,1 4 12,4 3 القطاع غير المهيكل

8,7 5 2,8 10 النقل

6,7 6 2,2 13 العقار

6,3 7 2,4 12 الكهرباء

4,3 8 9,8 4 الولوج إلى التمويل

4,1 9 1,9 14 الرخص واإلجازات

3,9 10 1,2 15 الجرائم، السرقة والفوضى

3,5 11 12,9 2 يد عاملة غير مكونة كفاية

3,1 12 4,6 8 المحاكم

3 13 2,6 11 قوانين العمل

1,9 14 7,7 6 يعدم االستقرار السياس 

0,3 15 7,2 7 يعاتيالجمركيةيوالت جاريةالتشر

المقاوالتمنفقط%4أنالمقاوالتلدىالدوليالبنكبحثُيَبي ِّنُ كما➢
فيرهاتطو أمامرئيسيكعائقالتمويلإلىالولوجتذكرالمغربية

منالعاملهذااِّْنَتَقلَ وهكذا،.2013نسخةفي%9,8مقابل2019
.المذكورةالُمعيقاتضمنالثامنةإلىالرابعةالمرتبة

الرشوة،فيمقاوالتالإليهاتشيرالتيالرئيسيةالُمعيقاتوَتَتَمثَّلُ ➢
ْبءوالضغط غيرنشطةلألالشريفةغيروالمنافسةالضريبيوالعِّ
.الُمَهْيَكَلة
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ماناتمستوى فيكبيراانخفاضاالدوليللبنكالبحثنفسمعطياتُتَبي ِّنُ كما التجاريةنوكالبقَِّبلِّ منالمطلوبةالضَّ
تسجيلهتممستوى أدنىوهو،2019سنة%63,4إلى2013سنةالقروضمن%165,7منالمطلوبةالضماناتمستوى انتقلحيث✓

َلَهاالتيالبلدانجميعمستوى على .الماضيةالثالثالسنواتخاللالبحثَشمِّ
.%5,7إلى%6,1منطفيفبشكل  قرضعلىالحصولطلبمؤخر الهاُرفَِّض التيالمقاوالتنسبةوانخفضت✓
.%71,8إلى%84منضماناتَتَتَطلَّبُ التيالقروضنسبةتراجعتكما✓
الكبرى،المقاوالتمنبةالمطلو وتلكوالصغيرةجداالصغيرةللمقاوالتبالنسبةالمطلوبةالضماناتبينالفارق أنالُمَفاَرَقات،ومن✓

السلطاتقَِّبلمنذولةالمبالمهمةبالجهودتفسيرهُيْمكِّنُ ماوهوالمغرب،فيوالصغيرةجداالصغيرةالمقاوالتلِّصالحَأْضَحى
.الضماناتبرامجخاللمنسيماوالالمقاوالت،منالفئةهذهتمويللدعمالعمومية

قيمة الضمانات المطلوبة للحصول على قرض
(بالنسبة المئوية من قيمة القرض)

.البنك الدولي: المصدر

االستثمار على مستوى المقاولة: ثانيا
بعض المعطيات حول النسيج اإلنتاجي المغربي. 3
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:يليماإلىالُمتوفرةالُمعطياتُتشيرالشركات،تطورُمعيقاتأهمإلىورجوعا
:للرشوةبالنسبة

ُزهالذيالرشوةُمْدرِّكاتُمَؤشروحسب➢ Transparencyحكوميةالغيرالهيئةُتْنجِّ International،يفالرشوةانتشارلدرجةوفق االدولُيَصن ِّفُ والذي
دولة،180بينمن87المركزإلىالتوالي،علىالثالثةللسنة،2021سنةالمغربتراجعاالقتصاديون،والفاعلون الخبراءُيَقي ُِّمَهاكماالعامالقطاع

.(73المركز)2018بسنةمقارنةمرتبة14بذلكلَِّيْفقِّدَ 

:الضريبيوالعِّْبءالضغطَيُخصُّ وفيما
ْفق ا➢ لُ الدولي،البنكلبياناتووِّ بغالبيةمقارنةأعلىمستوى وهو،%32,9إلىالمغربفيالرأسمالوأرباحواألرباحالدخلعلىالضرائبمستوى َيصِّ

التشيكوجمهورية،(%13,3)وبولونيا،(%13,2)األردنمثلالبلدانببعضالُمسجلالمستوى منبكثيروأعلىالمغربإليهاينتميالتيالفئةدول
.(%18,5)وتركيا،(16,5%)

(23,7%)والعالمي(27,5%)اإلفريقيالصعيدينعلىالُمسجلةالمستوياتالمغربيتجاوز،"KPMG"واالستشارةاالْفتَِّحاصمكتببياناتوحسب➢
.%31إلىيصلالشركاتعلىضريبةبمعدل

الضرائب على الدخل واألرباح وأرباح الرأسمال

(2019من اإليرادات سنة %)

. بيانات البنك الدولي: مصدر

معدل الضرائب على الشركات 

.2021 ،KPMG بيانات: مصدر

االستثمار على مستوى المقاولة: ثانيا
المعيقات الرئيسية أمام تطور المقاوالت. 4

2021

31% المغرب

9% هنغاريا

15% تونس

18% أوكرانيا

20% تركيا

20% األردن

21% البرتغال

23,70% المتوسط العالمي

27,50% يالمتوسط االفريق

28% جنوب إفريقيا

13,2 13,3
16,5

18,5 18,5
21,1 22,5

32,9
34,8 35,1

37,1 37,2
39,4

42,5
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:الُمَهْيَكلوبخصوص عبء القطاع غير 

لتنظيميةالألحكاماالْمتِثَالِ ُدونَ فالحيةغيرأنشطةتُمارسالتيالوحداتجميعيشملوالذي،2013لسنةللتخطيطالساميةالمندوبيةبحثأَفَادَ ➢

غيرالقطاعفيالشغلمناصبمن%36,2واإلجماليالداخليالناتجمن%11,5يُمثلالُمهيَكلغيرالقطاعحجمأنبها،المعمولوالُمَحاَسبِيَّة

ياإلنتاجيَشملالذي)الَخِفياالقتصادأن2020و2018سنتيالمغرببنكأجراهمادراستيننتائجوأظهرت.الفالحي ر ِ القانونييرغواإلنتاجالس ِ

.بالمغرباإلجماليالداخليالناتجمن%30حوالييُمثل(الخاصلحسابهماألَُسروإنتاجالُمنَظَّمغيرواإلنتاج

فُ جانبها،ومن➢ َمةالوطنيةللتشريعاتيَْخضعالعمل  أنهعلىالُمهيَكلغيرالعمل(OIT)الدوليةالعملُمنظمةتُعَر ِ علىللضرائبواللللشغالُمنَظ ِ

لُ والالدخل ِ اإلجازةأواألجرعةَمْدفُواإلجازةأوالطَّْردعلىالتعويضمثلمزاياعلىوالاالجتماعيةالتغطيةعلىالحصولفيالحقيَُخو 

.اإلجماليالشغلحجممن(2019)%79,9نسبةالعملهذاويَُمث ِل.الَمَرِضيَّة

.االجتماعيةالتغطيةتعميمَوْرِش معاألرقامهذهتَتَغَيَّرَ أنفيقائمااألمليبقىالحال،وبطبيعة➢

لالمهيكحصة التشغيل غير 
(بالنسبة المئوية)

2019، منظمة العمل الدولية ، " ، بانوراما إحصائيةالمهيكلالنساء والرجال في االقتصاد غير : "المصدر

االستثمار على مستوى المقاولة: ثانيا
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:األداءآَجالُ 

َتَتَأثَّرُ التيمنها،وسطةوالمتوالصغيرةجداالصغيرةوخاصةللمقاوالت،بالنسبةأساسياعائقاالطويلةاألداءآَجالُ ُتَشك ِّلُ ➢
سيماالوالتشغيلي،تنظيميالالُمْستَوَيْينعلىكبيرةبجهودالسلطاتقامتالماضية،السنواتوخالل.الَعامِّلبهذاُسيولتها

:خاللمن
السداد؛فيالتأخرعلىالُمَتَرت َِّبةالفوائداحتسابُطُرقِّ وتحديدُ العموميةالطََّلبِّيَّاتلجميعبالنسبةيوم ا60فياآلجالتوحيد•
اتإنشاء• َصةإلكترونيةمَِّنصَّ يلِّشكاياتُمَخصَّ يرهم؛لَِّفَواتِّ اإللكترونيولإليداعالعموميةوالمقاوالتالمؤسسات(Fournisseurs)ُمَور ِّدِّ
فيلهاجتماعأولوَعقد.2017سنةنهايةَصَدرَ مرسومبموجباشتغالهوكيفيةالمرصدَتْشكِّيلةُحددتالذياألداءآجالَمْرَصدِّ إنشاء•

؛2021سنةلهتقريرأولونشر2018يوليوز
لتعديلمشروعإعدادَتمَّ • ضدماليةالبالعقوباتخاصنظاموضعمثلجديدة،أحكام ايتضمنللحكومة،العامةاألمانةإلىُأْرسِّ

.القانونيةالحدودأداءهاآجالَتَتجاوزُ التيالمقاوالت

أنإلى،OMPICمعطياتأساسعلىالمغرببنكبحسابهايقوموالتي2019بسنةالمتعلقةالُمتاحة،األرقامأحدثوُتشير➢
اتهاعلىتحصلالمغربيةالمقاوالتنصفمنأكثر منها%35وتتلقىيوم ا60فيالمحددالقانونياألجلبعدُمْسَتَحقَّ

َتْدَفعُ المقاوالتمن%40ُيَناهزَفَما،(Fournisseurs)للموردينبالنسبةأما.يوم ا120عنتزيدآجالخاللمستحقاتها
ا120يتجاوزَأَجل  داخلمنها%60،يوم ا60بعدفواتيرها .يوم 

فُ َكَما➢ هُ غيرةالصالمقاوالتأنالمقاولةحجمحسبالزبناءأداءِّ آجالِّ لِّمستوياتِّ المغرببنكتحليلُ َيْكشِّ ،صعبةوضعيةُتَواجِّ
جداالصغيرةللمقاوالتبالنسبةالُمعامالتَرْقمِّمنيوم200تتجاوزمستوياتمعخاصةالقطاعات،جميعفيوذلك

."التَّْحوِّيلِّيَّةالصناعة"و"والتَّْخزِّينالنَّْقل"قطاعيفيوالصغيرة

االستثمار على مستوى المقاولة: ثانيا
الُمعيقات الرئيسية أمام تطور المقاوالت. 4
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يج اإلنتاجي ا ُح أن تكون َهَشاَشة النَّسِّ يَّة، يَُرجَّ لوطني قد تَفَاقََمت بشكل كبير بَِّسبَبِّ وعالوة على هذه الخصائص البِّْنيَوِّ

.أزمة الَجائَِّحة

حُ إِّذْ ➢ َيةللتخطيطالساميةالمندوبيةبحوثخاللمنَيتَّضِّ َفَقَدتالُمَنظََّمةالمقاوالتأناألزمة،تأثيرقياسإلىالرَّامِّ
َهامِّن%20أيشغل،منصبألف726ُيقاربما .العاملةَيدِّ

اُتَبي ِّنُ التيتماعياالجللضمانالوطنيالصندوق بياناتُ َأْفَرَزْتَهاالتيتلكمعالنتائجهذهوَتَتَواَفقُ ➢ ا،انخفاض  حادًّ
مالُمَصرَّحِّ اأُلَجَراءِّ َعَددِّ فيسنوي،أساس  على 850منأكثرُفْقَدانيعادلماوهو،2020أبريلفي%33,9بنسبةبِّهِّ
.شغلمنصبألف

الممتدةالفترةفيأنه،غربالمفيالخاصةالمقاوالتعلىاألزمةتأثيرلَِّتَتب عِّ الدوليالبنكبحوثنتائجكشفتكما➢
لُ .الدائمينالُعمَّالَعَددِّ مِّنالمقاوالتمن%47َخفََّضت،2021ويونيو2019دجنبربينما إلىنسبةالهذهوَتصِّ
.الكبيرةالمقاوالتلدى%38وإلىوالمتوسطةالصغيرةالمقاوالتلدى48%

بدايةمنذاستثنائيةتوياتمسإلىاالستثمارَتْكَبحُ التيالعواملأهممنُيَعد  الذياليقينَعَدمُمستوى َوَوَصلَ ➢
ْفق ا.الجائحة ناءاقتَتْعَتزِّمُ كانتالمقاوالتمنفقط%22,6فإن،2021يونيوفيُأْجرِّي الذيالدوليالبنكلَِّبْحثَفوِّ
عطياتمُ ُتشيراالتجاه،نفسوفي.المقبلةأشهرالستةخاللُمستعملةأوجديدة(Immobilisations)ثابتةُأصول  
َأي ِّ بِّ القيامَتْعَتزِّمُ الالمقاوالتمن%71أنإلىالماضي،األسبوعللتخطيط،الساميةالمندوبيةنشرتهالذيالبحث

.2022سنةخاللاستثمار

االستثمار على مستوى المقاولة: ثانيا
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الُمَضاَعفتأثيرهويكون ،الث َِّقةَوَعْوَدةِّ االقتصادياالنتعاشفيأساسيادوراالعمومياالستثمارَوَيْلَعبُ ➢
(Effet multiplicateur)القويةاليقينَعَدمِّ فتراتخاللأهميةأكثر.

حُ وهكذا،➢ االستثمارارتفاعأن،2020أكتوبرفيالدوليالنقدصندوق أْنَجَزَهاالتيالُمَحاَكاةعملياتخاللمنَيتَّضِّ
لُ بماالعمومي يَّةُنْقَطةُيَعادِّ َئوِّ مُ تَ التيفتراتالخاللاإلجمالي،الداخليالناتجمنواحدةمِّ عدممنعال  بُِّمستوى تَّسِّ

بنسبةوالتشغيل،%10بنسبةالخاصواالستثمار،%2,7بنسبةاإلجماليداخليالالناتجزيادةإلىيد ِّ ؤَ يُ قداليقين،
1,2%.

يهاتعلىَفبَِّناء  َتَتبَّْعُتم،َوَكَماالمغرب،وفي➢ ية،الَمَلكِّيَّةالتَّوِّجِّ امِّ لطاتْطلقتأَ الس  لإلنعاشَطُموحابرنامجا(1)الس 
ليصماليبِّغالف  لالستثمارالسادسمحمدُصندوق أنشأت(2)ودرهم؛مليار120َقدرهُ ماليبِّغِّالف  االقتصادي

.المتبقيالمبلغفيوالدوليةوطنيةالالمؤسساتتساهمأنوُيْنتظرالميزانيةمنُثُلثِّهِّ َتْعبَِّئةُ َتمَّتدرهم،مليار45إلى

قانون فيمليار230مقابلدرهممليار245بقيمةُعموميةاستثماراتالماليةقانون َيَتَضمَّنُ سالفا،َذَكْرتُ وكما➢
.2020لسنةالماليةقانون فيالواردةمليار198و2021نةسلالمالية

االستثمار على مستوى المقاولة: ثانيا
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:المغربلبنكاألساسيالقانون من6المادةبَ سَ حَ أنهُأَذك ِّرَ أنأود➢
.للحكومةوالماليةالقتصاديةاالسياسةإطارفيشفافيةل ِّ كُ بِّ اهَ رُ ي ِّ سَ ويُ النقديةالسياسةالبنكدُ د ِّ حَ يُ "
.للبنكالرئيسيالهدفاألسعاراستقرارعلىالحفاظرُ بَ تَ عْ يُ 
.النقديةالسياسةرُ ي ِّ سَ ويُ األسعاراستقرارهدفَ البنكدُ د ِّ حَ يُ 

بصفةالمغرببنكواليمعراوُ شَ بالتَّ الحكومة،رئيسشرافإِّ تَ حْ تَ بالماليةفلَّ كَ المُ الوزيريقوم
Politique)ةيَّ ل ِّ الكُ ةيَ ازِّ رَ تِّ االحْ السياسةانسجامانِّ مَ َض أجلمنةمَ ظِّ تَ نْ مُ  macro-prudentielle)انسجاموكذا

."اقتصاديةالماكروبالسياسةتعلقةالمُ األخرى األدواتمعالنقديةالسياسة

لتحقيقي زِّ كَ رْ مَ ك  نْ بَ اهَ مَ د ِّ قَ يُ أنْ مكنيُ مساهمةلَض فْ أَ نأوالماليةاألكاديميةاألوساطداخلعموماالمسلمومن➢
العالمفيركزيةالمالبنوكجميعفإنا،ذَ هَ ولِّ .األسعاراستقرارانُ مَ َض هياالقتصاديوالنموالسكانرفاهية
ْمنَ األسعاراستقرارَأْدَرَجت حسبُمْطلقة،ةيَّ وِّ لَ وْ أَ وذُ أوْ ايًّ رِّ ْص حَ اهدف  هُ رُ بِّ تَ عْ تَ نهامِّ %70النقدية،السياسةأهدافضِّ

.الدوليةالتسوياتوبنكالدوليالنقدصندوق معطيات

رسَ أْلُ لِّ يةرائِّ لش ِّ ارةدْ القُ علىالحفاظفيهممُ بشكل  المركزي البنكساهميُ األسعار،استقرارضمانخاللمنو ➢
َبْلَوَرةَ المقاوالتلىعالتضخمفيالتحكمُيسهلالخصوص،وجهوعلىإذ،للنموةيَ اتِّ وَ المُ روفِّ الظ  وتهيئةِّ 

يتها .االستثمارمجالفياْسْتَراتِّيجِّ

مهام بنك المغرب في خدمة االستثمار: ثالثا
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مالنقدية،سياستههدفِّ ولِّتحقيق َرارعلىالمغرببنكَيْسَتْخدِّ :رئيسيتيناَتْينِّ َأدَ المركزية،البنوكغِّ
ع الُ ك ِّ شَ يُ الذيالرئيسيالفائدةسعر➢ علىالُمَطبَّقالفائدةسعروهو.البنوكمعالمغرببنكُمعامالتلجميعَمْرجِّ

مةأياملَِّسبعةالتَّْسبِّيَقات .التجاريةللبنوكالمغرببنكقَِّبلمِّنْ الُمَقدَّ
بنكىدَ لَ جاريةالحساباتهافيبهااالحتفاظالبنوكعلىالواجبالودائعحصةُيمثلالذياإللزامياالحتياطي➢

.النقديةالسياسةهِّ ج  وَ تَ لِّ ق افْ وِّ ةيَّ لِّ كَ يْ هَ بطريقة  لبنوكايولةسُ وضعيةبَِّتْقنِّينِّ حُ مَ سْ يَ و ،المغرب

يلِّ التقليديةغيراتاألدو منالعديدإلىكذلكالمغرببنكَيْلَجأُ االستراتيجيتين،األداتينهاتينإلىوباإلضافة لَِّتْسهِّ
.منهاوالمتوسطةةر يوالصغجدايرةالصغخاصةالمقاوالتتمويل

ةر يوالصغجدارةالصغيلمقاوالتاعلىالديون تمثلبسنداتمضمونةقروض  بِّآلَِّيةبالخصوصاألمرويتعلق➢
لُ َتْسبِّيقاتمنسنةلمدةاالستفادةمنالبنوكُتَمك ِّنُ والمتوسطة، الصغيرةللمقاوالتَمْنَحَهاَتْعَتزِّمُ التيالمبالغُتَعادِّ

اللبنوكوُيْمكِّنُ .والمتوسطةوالصغيرةجدا لُ إضافيتمويل  إعادةعلىالحصولأيض  الُمقدمةالقروضَحْجمَ ُيعادِّ
هُ تُ التيأوالصناعةقطاعفيَتْعَملُ التيوالمتوسطةوالصغيرةجداالصغيرةالمقاوالتإلى .للتصديرإِّْنَتاَجَهاَوج ِّ
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اِعدةأوالُمتقدمةاالقتصاداتفيسواءالمركزيةالبنوكتواجههالذياألكبرالتحديويبقى قراراتِ اْنِتقَالهوالناميةأوالصَّ

.الحقيقياالقتصادإلىالنقديةالسياسة

ْنهُ وَوْعي ا :مستويينعلىالمغرببنكَيْعملقراراته،انتقالِّ تعزيزِّ َوُبْغَيةَ التحديبهذامِّ
يدِّ َفَعَلى1. :البنكيالنظامَصعِّ
مالبنوكرؤساءمعأشهرستةكلاجتماعا  البنكيعقد➢ هِّ يسِّ النقدية؛السياسةقراراتريرَ تمَيُخص  فيماوتشجيعهملَتْحسِّ
مُ ➢ المغرببنكينتظرهمابَِّشْأنِّ صلوالتواالقراراتلَِّشْرحِّ البنوكمديري معلبنكالمجلسفصلياجتماعُكل ِّ بعدلِّقاء  وُينظ ِّ

؛القراراتلاقتنالتسهيلالبنكيالنظاممن

يدَوَعَلى2. االقتصاديالنسيجَصعِّ
.وُمَواكبتهاللمقاوالتبانتظامواالستماعالتواصلعلىكذلكالمغرببنكَيْحرُِّص ➢
مُ الصدد،هذاوفي➢ يةاستماعحمالتُيَنظ ِّ َهوِّ والمجموعةالمغربلمقاوالتعامالاالتحاد)الَمْعنِّي ِّينُشركائهمعبالتنسيقجِّ

متونقد.MarocPME)والمغربلبنوكةالمهني منهاواحدةُكل  وَشمَِّلت2014و2011و2007فياألخيرةالثالثالحمالتُنظ ِّ
.تقريب امقاولة2000

فُ ْوَسعأَ ُرْؤَية  إطارفياألنشطةهذهَتْنَدرِّجُ النقدية،السياسةقراراتانتقالتسهيللَِّهَدفِّ وإضافة   النسيجوُمواكبةِّ َدْعمِّ إلىَتْهدِّ
.والمتوسطةالصغيرةو جدايرةالصغوالتاالمقلفائدةالسيما،االقتصادي
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اَلَوة  وهكذا، الفةاإلجراءاتعلىَوعِّ نهاَنْذُكرُ ،النسيجهذالصالحالتدابيرمنمجموعةالمغرببنكاِّتََّخذَ الذكر،السَّ :مِّ
سياسةأجلنمالمتوسطةو الصغيرةو جداالصغيرةلمقاوالتاتنقيطلِّ نظام  عِّ ْض لِّوَ ،2004فيُمَؤرََّخة  توصية  رَ بْ عَ البنوك،إخضاع➢

.عليهايطرأقدتغييرأيوبشأنبشأنهاالمقاوالتمعوالتواصل،صالحهالِّ يَّة  يزِّ يِّ مْ تَ 
Credit)اْئتَِّمانِّياْستِّْعاَلم  كتبم2009سنةإنشاء➢ Bureau)،  د بهدفوذلك،إفريقياوشمالاألوسطالشرق منطقةفياألوائلمنَكَواحِّ

تم،2016سنةيوف.دوليةالالمعاييرمعطابقتهامُ وَ راطِّ خَ المَ يميِّ قْ تَ مجالفيهامارساتمُ تحسينأجلمناالئتمانمؤسساتُمواكبة
عملينالمستلصالحمضافةقيمةاتذَ خدمات  تطويرُ شأنهامنالتينافسةالمُ روحإرساءأجلمنثان  يائتماناستعالممكتبنشاءإ
القانونياإلطارالحإلصمشروعإطالقَتمَّ ،بلدنافيالماليةالمعلوماتوتبادللتعزيزشاملةيةؤْ رُ إطاروفيالسياق،نفسوفي➢

رتَ فْ دِّ احترامَشرِّيَطةَ يتماناالئاالستعالممكاتبنشاطبممارسةشركة  ي ِّ ألَِّ الجديداإلطارحُ مَ سْ َوَسيَ .ياالئتماناالستعالملمكاتب
القانونيةالنصوصعلىلِّْلُمصادقةتادالُمعالَمَسارفيإدراجهَتمَّ حيثاألخيرةمراحلهِّ فيالمشروعهذاويوجد.نشرهم  تِّ يَ سَ تاَل م  حَ تَ 
َقة  معرفة  منُتَمك ِّنُ ُمعطياتتوفيربهدفوالمتوسطةيرةوالصغجداالصغيرةللمقاوالتالمغربيالمرصد2013سنةإنشاء➢ نسيجللُمَعمَّ

شتنبرفيلهسنوي تقرير  لَ وَّ أَ الَمْرَصدأصدروقد.صالحهلِّ الُمتََّخَذةوالتدابيرالخدماتبشأنمنتظمبشكل  التواصلمنو اإلنتاجي
2021شتنبرفيوالثاني2020

لمقاوالتامويلتإلىالصندوق هذاويهدف.والمتوسطةوالصغيرةجداالصغيرةللمقاوالتيالِّ مَ م  عْ دَ صندوقِّ ل2014سنةإنشاء➢
علىةعَ زَّ وَ مُ الصندوق هذالدرهممليار3,6مبلغتخصيصمَّ تَ وَ .ظرفيةصعوباتواجهتُ التيو والمتوسطةالصغيرةو جداالصغيرة

سنواتثالث
ةِّ منقق  حَ التَّ والمقاوالتجارللت  يحُ تِّ تُ جديدةدمةخِّ 2021سنةإحداث➢ حَّ Régularité)البنكيةالشيكاتصِّ des chèques)

مهام بنك المغرب في خدمة االستثمار: ثالثا
مواكبة ودعم النسيج اإلنتاجي. 2
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:األطرافُثالثيةاجتماعاتتنظيم
2016يناير26فيالمغرببنكبادر،والمتوسطةوالصغيرةجداالصغيرةالمقاوالتلصالحالُمتخذةاإلجراءاتإطارفي➢

تحتاجتماع ا،المغربلبنوكةالمهنيوالمجموعةالمغربلمقاوالتالعاماالتحادمعاألطرافثالثياجتماعأوللتنظيم
."والمقاوالت؟البنوكبينالتفاهمتعزيزكيفية"عنوان

لمقاوالتالعامواالتحادبالمغر بنك)الثالثةاألطرافبهاَتَعهََّدتالتزاماتتشملُمذكرةإعدادِّ االجتماعهذاَعقِّبَ َوَتمَّ ➢
َلة  جانبإلى،(المغربلبنوكةالمهنيمجموعةالو المغرب ْلسِّ يَّاتمِّنَ سِّ َهةالتَّْوصِّ بعَض َتُهم  العموميةلطاتللسُمَوجَّ

َفَقاتبالولوجالخصوصوجهِّ علىالمتعلقةاإلشكاليات الضريبةعلىالتَّْسبِّيقداسترداوتمويلاألداء،وآجالالعمومية،للصَّ
يهَتمَّ وقد.صعوباتُتواجهالتيالشركاتهيكلةوإعادةالمضافةالقيمةعلى يونيوفيالحكومةرئيسىإلالمذكرةهذهَتْوجِّ

2016

َمت،2019أبريل18وفيهذا➢ :اوالتالمقتمويل"عنوانتحتاألطرافالُثالثياالجتماعهذامنالثانيةالنسخةُنظ ِّ
اَلَوة  ."واآلفاقالحصيلة الواجبِّ التدابيرمنددعتحديدإلىاللقاءهذاَخُلَص األول،االجتماعحصيلة ِّ َتْقيِّيمعلىَوعِّ
:يليبماخاصةاألمرويتعلقالمقاوالت،ومواكبةتمويلتحسينبهدفات ِّخاُذها

جدا؛عال  ستوى محجمهاوصلالتيالمقاوالت،بينفيماالديون وتقليصاألداءآجالإلشكاليةُمْسَتدامَحل   إيجادُ •

مهام بنك المغرب في خدمة االستثمار: ثالثا
مواكبة ودعم النسيج اإلنتاجي. 2
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تأثيره؛وتحسينللقروضالعموميالضمانعرضتعزيز•
ُذَهاالتيالمتوسطةو الصغيرةو جداالصغيرةلمقاوالتاودعممواكبةإجراءاتبينوالتنسيقوالتَّاَلُءمالتضامنتعزيز• َيتَّخِّ

لينلفتَ خْ مُ  Maroc)والمتوسطةالصغيرةبالمقاوالتللنهوضالوطنيةالوكالةسيماوال،الُمَتَدخ ِّ PME) المركزي والصندوق
الستثمار؛لالجهويةمراكزالو ،للضمان

وتمويلالديون تحصيلو شراءسيماوالة،يلَ دِّ البَ التمويلآلياتإلىأكبربشكلاللجوءعلىوالمقاولينالشركاتتشجيع•
Factoring)التموينسالسل et Confirming)؛

ةلَ مَ سْ الرَّ إعادةطريقنعوذلكها،هُ اجِّ وَ تُ التيالصعوباتعالجةمُ لتسهيلالمقاوالتهيكلةإلعادةوميمُ عُ صندوق إنشاء•
منالبنوكلةحصيتحقيقوكذا،الشغلومناصبالوطنياالقتصاديالنسيجحمايةأجلمنالمالية،الهيكلةإعادةأو/و

.األداءالمتعثرةالديون 

القطاعينبينى المستو رفيعةلجنةبإنشاءوأوصتوالماليةاالقتصادوزيرإلىالمقترحاتهذهالثالثالمؤسساتوجهت➢
،المغربلبنوكةالمهنيوالمجموعةالمغربلمقاوالتالعاماالتحادو المغرببنكو المعنية،اتالوزار م  ُض تَ والخاصالعام
.التوصياتتنفيذوتتبع،المعنيةاألطرافمختلفجهودتوحيدأجلمنوذلك

.المأمولالصدى2019و2016اجتماعياقتراحاتتجدولم➢

مهام بنك المغرب في خدمة االستثمار: ثالثا
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بالتعاون المغرب،بنكو الحكومةَبْلَوَرت،2019أكتوبر11بتاريخهخطابفيالملكجاللةلِّنَِّداءِّ وتنفيذاالسياق،نفسوفي
والمقاوالتمشاريعالحامليوالشبابالذاتيينالمقاولينتمويلتعزيزإلىيهدفالذي"انطالقة"برنامجالبنكي،النظاممع

رُ التيالصغيرةوالمقاوالتجداالصغيرة :وللتذكيرالغايةولهذه.منتجاتهاُتَصد ِّ
الدولةلبَ قِّ نمِّ سنوات،3مدىعلىدرهممليار6هرُ دْ قَ ماليبغالف  المقاوالتيةالمبادرةتمويلمعْ دَ صندوق إنشاءتم➢

الثانيالحسنصندوق امَ هُ حَ نَ مَ إضافيينبمليارينالصندوق هذامواردتزَ زَّ عَ تَ وقد.تساويةمُ ص  َص حِّ بِّ البنكيوالقطاع
.القروي العالمفياالقتصاديةاألنشطةلتمويلتخصيصهاوتمواالجتماعيةاالقتصاديةللتنمية

"انطالقضمان"؛يةيلِّ ضِّ فْ تَ شروطو منخفضةجدفائدةبأسعارإلطاراهذافيتمويليجتَ نْ ومُ ضمانللنيْ جَ تَ نْ مُ إطالقتم➢
Start»و،%1,75بسعر"القروي المستثمرانطالقضمان"و%2ثابتبسعرَمْمُنوح TPE» فائدةبدون.

:يليبماالمغرببنكقامالبرنامج،هذامِّ عْ دَ لِّ وَ ➢
الفئاتلجميعالممنوحةاالستثمارية،أوالتشغيليةالبنكية،لقروضلمحدودةغيرخاصةتمويل  ادةعَ إِّ آلَِّيةِّ َوْضعُ •

؛%1,25تهنسبمدعومفائدةبسعروذلك،الملكجاللةابِّ طَ خِّ فيةفَ دَ هْ تَ سْ المُ 
جدا؛الصغيرةتللمقاوالتمنحهاالتيبالقروضيتعلقفيماللبنوكالذاتيةاألموالمنباتلَّ طَ تَ مُ التخفيف•
والنوعاتوالقطاعالجهاتمستوى علىخاصبشكلةعَ زَّ وَ مُ يةيلِّ صِّ فْ تَ مؤشراتإلىدُ نِّ تَ سْ يَ َتَتب ع  امِّ ظَ نِّ اءُ سَ رْ إِّ •

...(Genre)االجتماعي

مهام بنك المغرب في خدمة االستثمار: ثالثا
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دجنبرنهايةفإلىوهكذا،.19ديكوفبأزمةكبيربشكلتأثرتأنهابدءااإلشارةفتجدرالبرنامج،هذانتائجيخصوفيما➢
.مستفيدألف26منأكثرلفائدةدرهمملياراتستةالمحررالمبلغوصل،2021

تبقىالطلباتضرفنسبةأنإلىالبنكيالنظاممنالواردةوالمعلوماتالمحليالمستوى علىتابعةالمُ تقاريروتشير➢
.حقيقيةمواكبةسياسةغيابإلىوكذا،%39إلىتصلحيثعالية

النهائيةمرحلتهفييوجدْربقُ عنمواكبةنظامإلرساءالَمْعنِّيَّةاألطرافَتَعبََّأتالمعطيات،لهذهاالعتباربعينِّ وأخذ ا➢
لُ  .الجهوي المستوى علىالتنسيقفيامًّ هِّ مُ دور االجهويةللمراكزوُيَخو ِّ

مهام بنك المغرب في خدمة االستثمار: ثالثا
مواكبة ودعم النسيج اإلنتاجي. 2
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ةعرفتوالتدابير،اإلجراءاتهذهلِّمجموعونتيجة  ➢ هالبنكياالئتمانحِّصَّ والصغيرةجداالصغيرةتالمقاواللِّصالحالُمَوجَّ
ْمنَ والمتوسطة صةالقروضَجارِّي ضِّ االخاصةللمقاوالتالُمَخصَّ ه  إلى2013سنة%32,1منعتارتفحيثتصاعديا،َتَوج 

.2020عام43,3%

ة من والمتوسطيرةوالصغللمقاوالت الصغيرة جدا ةحصة القروض الممنوح
(%) جاري القروض الممنوحة للمقاوالت غير المالية الخاصة 

مهام بنك المغرب في خدمة االستثمار: ثالثا
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تي يقل معطيات صرحت بها البنوك بخصوص القروض المقدمة للمقاوالت ال: المصادر
مليون درهم175رقم معامالتها عن 

32,1 33,6
36,1 37,5

39,6
41,9 41,2

43,3
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يد  وعلى .المقاوالتفائدةلاألعمالمناختحسينإلىتهدفالتيالهيكليةاإلصالحاتمنالعديدفيالمغرببنكساهمآخر،َصعِّ
:يليبماالخصوصوجهعلىاألمرويتعلق

لإنشاء➢ جِّ أصوللديهميسلالذينلألشخاصالتمويلإلىوالولوجالضمانآلياتتعزيزأجلمنالمنقولةللضماناتالوطنيالس ِّ
جِّلهذاإحداثبموجبهتمالذي2019دجنبرفيالقانون علىصودق)كضمانلمنحها ؛(السِّ 

وللمقاولينوالصغيرةجداالصغيرةللمقاوالتَبديلةتمويل  أداةِّ َمْنحِّ بهدفِّ (crowdfunding)التعاونيالتمويللَِّتْقنِّينإطاروضع➢
قَ )الذاتيين َبات"و"القروض"منبكلخاصةتطبيقيةنصوصإعدادويتم2021فبرايرفيالقانون علىُصودِّ ؛"(الهِّ

.التطبيقيةنصوصهإعدادويتم2021غشتفي50-20رقمالقانون علىالمصادقةمع(microfinance)األصغرالتمويلإصالح➢
َمْنحِّ وإلىالودائع(collecte)وتحصيلالصغرى التأمينعملياتلتشملالخدماتقائمةتوسيعإلىبالخصوصالقانون هذاويهدف

.األصغرالتمويلفيمتخصصةائتمانمؤسسةإلىالتحولإمكانيةالصغرى التمويلجمعيات
لإرساء➢ Supply)التموينَساَلسِّ Chain Finance)تقوموسطةوالمتوالصغيرةجداالصغيرةالمقاوالتلفائدةتمويل  آليةَ ُيشكلالذي

راءمبدأعلى Affacturage)العكسيالفواتيربشراءيُسمىماوهوالَمدينضمانمعالدائنلدىالفواتيرشِّ inversé).هذهوتعتمد
ةعلىاآللية إبرامَتمَّ الصدد،وبهذا.(وكوالبنالَمدينةوالمقاوالتالدائنةالمقاوالت)النظامفيالُمتدخلينجميعَتُضم  رقميةمَِّنصَّ

معفاق  باتوذلكبالمغرب،اآلليةهذهلتطويراستراتيجيةوضعِّ أجلمن(SFI)الدوليةالماليةوالشركةالمغرببنكبينتفاهماتفاقية
المغربي؛الماليالنظامفيالمعنيينالفاعلين

وطنيةلجنةإحداثوتم.االقتصادتمويلعلىقدرتهاورفعالبنوكموازنةتطهيربهدفاألداءالُمَعلََّقةِّ للديون ثانوي سوق إحداث➢
المكلفةالمنتدبةرةوالوزاالعدل،ووزارةوالصناعةالتجارةووزارةوالمالية،االقتصادوزارةَتُضم  للحكومةالعامةاألمانةإشرافتحت

القضائية؛للسلطةاألعلىوالمجلسالعمومية،السياساتوتقييموااللتقائيةباالستثمار
َيةالرَّ األشغالفيالرساميل،أسواقلجنةإطارفيالمغرب،بنكويساهم:الرساميلسوق إلىالمقاوالتولوجتحسين➢ رفعِّ إلىامِّ

.الرساميلوق سإلىمنها،والمتوسطةوالصغيرةجداالصغيرةالمقاوالتالسيماالمقاوالت،ولوجَتْعَترُِّض التيالَعقبات

مهام بنك المغرب في خدمة االستثمار: ثالثا
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َرارِّ علىبالدناعرفتهاالتيالصعبةالظروفوفي منالتدابيرمنمجموعة  المغرببنكاتََّخذَ ،كوفيدجائحةنتيجةَ العالمُبلدانباقيغِّ
ةِّ منالتخفيفأجل دَّ التقليديةوغيرتقليديةالاألدواتكافةبتفعيلقاماإلطار،هذاوفي.االقتصادياالنتعاشوتحفيزاألزمةتأثيرحِّ

لِّهمجاالتجميعفيوذلك .َتَدخ 
ْعرالتدابيرهذهَهمَّتالنقدية،السياسةإطاروفي :يليبماقامحيثنوك،البتمويلوإعادةاإللزاميواالحتياطيالرئيسي،الفائدةسِّ
إلىليصل2020يونيو16فيأساسنقطة50بُثمَّ ،2020مارس17فيأساسنقطة25قدرهُ بَِّماالرئيسيالفائدةسعرتقليص➢

َدةكانتالنسبةهذهأنإلىاإلشارةوتجدر.1,5% ؛2016مارسمنذ%2,25فيُمَحدَّ
إلى2020يونيولشهربنكالمجلساجتماعخاللنسبتهتخفيضَتمَّ حيثالبنوك،لفائدةاالحتياطيللحسابالكاملالتَّْحرِّير➢

درهم؛مليار12تفوق دائمةإضافيةسيولةَضخ ِّ إلىَأدَّىماوهو،0%
القروضوجمعياتكيةالتشار البنوكلصالحأيضاولكنالتقليدية،البنوكلفائدةفقطليسوذلكالتمويل،إعادةشروطتخفيف➢

درهم؛مليار450إلىلتصلمراتثالثالتمويلإمكاناتمضاعفةمنمكنماوهوالصغرى؛
توسيعخاللمن(1)والمتوسطةوالصغيرةجداالصغيرةبالمقاوالتخاصبرنامجإطارفيالبنوكتمويلإعادةشروطتخفيف➢

لهذهونتيجةالتالي،وب.شهريةإلىَفْصلِّيَّةمنَوتِّيَرتِّهاَرْفعِّ (2)واالستثماروقروضالتشغيلقروضلَِّتْشَملالتمويلإعادةعمليات
،2021فيمليار27,6إلى2019فيدرهممليار2,4مناإلطارهذافيالَمْمنوحةالتمويلإعادةمبالغانتقلتاإلجراءات،

ُتهاوارتفعت َهاالتيالمبالغفيحِّصَّ .%34إلى%3منالبنكَيُضخ 
ةملحوظوبشكل  تعزيزمنالتدابيرهذهَكافَّةَمكََّنتوقد صَّ 2020بنهاية%50إلىالطويلالمدىعلىالتمويلإعادةعملياتحِّ

.(2019نهاية)األزمةقبل%9ُمقابل
مَّ البنوك،ُتقدمهاالتيالتمويلإعادةطلباتلَِّكافَّةاالستجابةيواصلالمغرببنكأنإلىكذلكاإلشارةوتجدر الحفاظمنُيَمك ِّنُ امِّ

.النقديةالسوق فيُمَواتَِّيةظروفعلى

مهام بنك المغرب في خدمة االستثمار: ثالثا
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:اإلجراءاتهذهلمجموعِّ ونتيجة  

سعرتوسطمُ انتقلحيثملموسا،انخفاضاوالقروضالمقاوالتفئاتلمجموعبالنسبةالقروضعلىالفائدةأسعارعرفت➢
الغَْيرللمقاوالتوبالنسبة.2021سنةمنالرابعالفصلفي%4,45إلى2019سنةمنالرابعالفصلفي%4,91منالفائدة

والصغيرةجداالصغيرةللمقاوالتبالنسبةوبلغ.المتوسطفي%4,31إلى%4,86منالسعرانخفضالخاصة،المالية

.أساسنقطة79عددهبماانخفاضأي،%5,68بعد%4,89بالخصوص،منهاوالمتوسطة

( بالنسبة المئوية)أسعار الفائدة على القروض حسب حجم المقاوالت 

مهام بنك المغرب في خدمة االستثمار: ثالثا
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القروض البنكية المقدمة للمقاوالت غير المالية الخاصة
(التغير على أساس سنوي؛ بالنسبة المئوية)

َدةنُُمو   وتيرةِّ علىالماليغيرللقطاعالممنوحةالبنكيةالقروضحافظتكما✓ ُمطَّرِّ

ْعمتدابيرَمكََّنتإِّذْ ➢ األزمة،ورغمَأنَّهُ حيث،2020سنةخاللالخاصةللمقاوالتالممنوحةالبنكيةالقروضانكماشتفاديمنالدَّ
.2020سنة%4,7بِّ الجاري مبلغهاارتفع

َلت،2021سنةوفي➢ َمْنحمرحلةنهايةإلىبالخصوصُتْعَزى دجنبر،بنهاية%4,4إلىطفيفاتراجعاالقروضهذهَوثِّيَرةَسجَّ
ياقفيإِّْرَساُؤُهَماَتمَّ اللذينوإقالعضمانُمْنَتجات .األزمةسِّ

Créances)األداءالُمَعلََّقةالديون َأنَّ َغْيرَ ➢ en souffrance)،َلتفيها،ُمَتَحكَّم  مستوياتفيبقائهاورغم بلغحيثهاما،اارتفاعَسجَّ
منبأكثرتغطيتهاوَتمَّت،2019نهايةفي%10,8بدل،2021دجنبربنهاية%11,4الخاصةالماليةغيرللمقاوالتبالنسبةمعدلها

74%.
ةالديون المعلقة األداء الخاصة بالمقاوالت غير المالية الخاص

مهام بنك المغرب في خدمة االستثمار: ثالثا
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الُمْسَتْخَلَصةالدروسإحدىوهيواالستثمار،للنمومناسبمناخلضمانأساسياشرطاالمالياالستقرارُيعتبر➢
مانلضالكلياالحترازي اإلطارتعزيزضرورةاألخيرةهذهأثبتتفقد.2008لسنةالعالميةالماليةاألزمةمن

.االستثمارتمويلإلىالولوجمنالمقاوالتُيَمك ِّنأساسيكشرطالماليالنظاماستقرار

المهمةهذهحتأصبحيثالمالي،االستقرارفيمساهمتهلتشملالمغرببنكمهامتوسيعتمالمنطلق،هذاومن➢
.2019لسنةاألساسيقانونهفيمدرجة

وهيئةاميلالرسلسوق المغربيةوالهيئةوالمالية،االقتصادووزارةالمغرب،بنكمنكلعملذلك،قبلوحتى➢
يرتكزالماليقرارواالستالكليةاالحترازيةالمراقبةإلطارأسسوضععلىاالجتماعي،واالحتياطالتأميناتمراقبة
ومراقبةالتنسيقلجنةإحداثتم،2014لسنةالبنكيالقانون عليهينصلماوطبقا.وتشغيليةمؤسساتيةآليةعلى

.أشغالهاتنسيقالمغرببنكيتولىالتيالنظاميةالمخاطر

مهام بنك المغرب في خدمة االستثمار: ثالثا
االستقرار المالي: مهام أخرى . 4
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نظراذلكو أولوياته،إحدىالبنكيالنظاممتانةعلىالحفاظمنالمغرببنكجعلالبنكي،اإلشرافمجالوفي➢
.بلدنافيالمقاوالتتمويلفييلعبهالذيالمحوري للدور

.القطاعهذاصالبةعلىالحفاظمناإلطارهذافيالمبذولةالجهودمكنت،19-كوفيدأزمةآثارورغم➢
أساسعلىالمالءةمعدلمتوسطبلغحيث،2021يونيوبنهايةللبنوكالذاتيةاألموالمعدالتتحسنتوهكذا،➢

.%11,9إلى1الفئةمنالذاتيةاألموالمعدلمتوسطووصل%16فردي
6,8إلىانتقلتحيث%43,2نسبتهبلغتوالذي2020فيالمسجلالهاماالنخفاضوبعدالمردودية،يخصوفيما➢

مردوديةتزايدتوبالتالي،.2021يونيوفيمليار8,8إلىلتصلللبنوكالصافيةالنتيجةارتفعتدرهم،مليار
.%12,2إلىنقطة7,4قدرهبماالذاتيةاألموالومردودية%1,2إلىمئويةنقطة0,7قدرهبمااألصول

Stress)الضغطاختباري نتائجبينتاألزمة،خاللوحتى➢ test)بنكطرفمنالمنجزينالكليالمستوى على
األموالهوامشلبفضالسيماالتنظيمية،للمتطلباتاحترامهاومواصلةالصدماتمواجهةعلىالبنوكقدرةالمغرب
التيالخالصةنفسوهذه.المغرببنكتعليماتتطبيقبفضلوكذااألخيرةالسنواتفيتكوينهاتمالتيالذاتية
.الماضياألسبوعنشرهالذيتقريرهفيالدوليالنقدصندوق إليهاتوصل

توزيعيقبتعلالبنوكطالبقدالمغرببنككانالمخاطر،تصاعدأمامأنهإلىاإلشارةتجدرالصدد،هذاوفي➢
بنكطلبفقد،2021بالعاميتعلقوفيما.2020أرباحيخصفيماواليقظةبالحذروأوصى2019سنةبرسماألرباح
منأقل1الفئةمنالذاتيةاألموالمعدلكانإذااألرباحتوزيعحولبمقترحاتهاموافاتهالبنوكمنالمغرب

.المغرببنكطرفمنالمحددالمستوى 

مهام بنك المغرب في خدمة االستثمار: ثالثا
اإلشراف البنكي وحماية حقوق المستهلكين: مهام أخرى . 4
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:خاللمنخاصةالمغرببنكمهماتأولوياتمنالمستهلكينحقوق حمايةتبقىذلك،معوموازاة 
يَّةالبنكتكريس➢ انِّ حساباتالفتح)تفعيلهامراقبةعلىوالسهراتفاقيات،أوقانونيةنصوصخاللمنبنكية،خدمة22لَِّمجَّ

ينُ التوفيروحساباتالشيكاتدفاتروإصدار يَّةَبَيانِّ وشهادةُ الرَّاتِّبوَتْوطِّ ؛(الخصوصلىعالبنكية،الَهوِّ
Centre)البنكيةللوساطةالمغربيالمركزدورِّ عزيزُ وتقويةدينامية  إعطاءُ ➢ Marocain de Médiation Bancaire) ِّإدخالخاللنم

.(والخدماتصناعةوالللتجارةالمغربيةالغرفوجامعةالمغربلمقاوالتالعاماالتحاد)تهإدار مجلسفيددُ جُ اقتصاديينفاعلين
؛2021عامفي3724إلى2017عامفي500حواليمناْنَتَقلَ اتاعَ زَ الن ِّ نَ مِّ ُمتزايدادداعَ يطسِّ الوَ عالجوقد

خةالمغربلبنكَتْعلِّيَمة  َعْبرَ ،تأطير➢ التمويلضماناتعلى(Mainlevée)داليَ عِّ فْ رَ يملِّ سْ تَ وُطُرقِّ روطشُ لِّ ،2019سنةفيُمَؤرَّ
.عمليومَ 30أقصاهأجل  ونِّ ُض غُ فيبالكاملالقرضادِّ دَ سَ درَّ جَ مُ بِّ آليةبطريقةَيتِّم  اليدرفعتسليمأصبحوهكذا،.البنكي

العربية،باللغةالتعاقديةثائقالو وَتَوف رالبنكية،العملياتعلىالُمَطبََّقةالشروط)المعلوماتإلىالزبناءوولوجالشفافيةتعزيز➢
َكاياتُمعالجةوكذاالرفض،قراراتوتعليلالتأجيلَطَلباْستَِّماَراتتوحيداألزمة،وخالل الَأَجل  داخلبالتأجيلةالمتعلقالش ِّ
؛(...ساعة72يتجاوز

القيمةتواريخلو الخدماتأسعارلمقارنةمِّنصةوإطالقُ (2019نونبر)البنكيةةيَّ كِّ رَ الحَ إِّْرَساءِّ َعْبرَ خاصةالمنافسةتحفيز➢
؛(2022مارسفيرتقبالم)
نْ مِّ اعاتهارَ مُ الواجبِّ ايَ نْ الد  قواعدالالُمدونةهذهدُ د ِّ حَ وتُ .للقضاءاللجوءقبلالديون تحصيلحولالبنوكمعأخالقيةة  نَ وَّ دَ مُ ادُ دَ عْ إِّ ➢

احترامواألمانة؛النََّزاَهة؛الزبناءراماحت؛المعلوماتإلىولوجالفيالحق؛الشفافية)الزبناءاهَ جَ ت  اهَ ئِّ الَ كَ وُ وَ االئتمانمؤسساتلِّ بَ قِّ 
؛(يالشخصالطابعذاتالبيانات

."البنكيةلضماناتاعناليدرفع"و"البنكيةالحركية"و"ياتالشكامعالجة"حوليةشادِّ اإلرْ اَلئِّلالدَّ منالعديدِّ رُ شْ نَ و بلورة➢

مهام بنك المغرب في خدمة االستثمار: ثالثا
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لتسهيلياأساسشرطاتعدالتيموثوقيتهاعلىالمغرببنكيحرصاألداء،ووسائلأنظمةمراقبةمجالوفي➢
:علىالمغرببنكيسهراإلطار،هذاوفي.االستثماروبالخصوصاالقتصاديةالمعامالت

األداء؛أنظمةوسالمةاشتغالحسن•
المالية؛األدواتوتسديدوالتسويةالمقاصةأنظمةسالمة•
.عليهاالمطبقةالمعاييرومالءمةالكتابيةاألداءوسائلسالمة•

علىاألمرلقويتعالستكمالهاخاصةتعبئةتستلزماألوراشمنالعديدبأنالتذكيريجدرالسياق،هذاوفي➢
رِّي الماليةلألسواقالتحتيةالبنياتبمراقبةالمتعلقالقانون بمشروعالخصوص منالذياألداء،سائلو وُمَصد ِّ

.المجالهذافيالمراقبةمهمةوتعزيزالدوليةالمعاييرمعلهاالمنظمالقانونياإلطارمطابقةضمانشأنه

مهام بنك المغرب في خدمة االستثمار: ثالثا
مراقبة أنظمة ووسائل األداء: مهام أخرى . 4



4646

والخاصالعامالقطاعينمنكلفيالمعنيةواألطرافالمغربوبنكالمالية،وزارةأطلقتالمالي،بالشموليتعلقوفيما➢
لبعضبالنسبةاالسيمالمالية،الخدماتإلىالولوجتحسينبهدفوذلكالمالي،للشمولالوطنيةاالستراتيجية،2019سنة

.الفئات

:(2019)المقاوالتلدىالدوليالبنكبحثنتائجوحسبالسياق،هذافيوللتذكير➢
أنسبقالتيالنسبةهيفقط%19وبنكيا،حسابا-شخصا19و5بينماتشغلالتيالمقاوالتمن%58تملك•

بنكي،قرضعلىحصلت
قرضعلىحصلتفقط%22وبنكيا،حساباتملك-شخصا100و20بينماتشغلالتي-المقاوالتمن66%•

.بنكي

إلىبالمغربوالمتعلقةالدوليالبنكعنالصادرة"Findex"الماليللشمولالعالميالمؤشرمعطياتجهتهامنتشيركما➢
:إلىتصلبنكياحسابايملكون الذيناألشخاصنسبةأن

الرجال؛من%41مقابلالنساءمن17%•
الكبار؛لدى%33مقابلالشبابمن16%•
.الحضريينلدى%37مقابلالقرويينمن20%•

الشمولي،نوالتأمياألصغر،التمويلالخصوصوجهعلىومنهاالركائز،منمجموعةعلىاالستراتيجيةهذهوتعتمد➢
.المحمولالهاتفعبراألداءتطويروكذاالماليةوالتربيةالبنكية،العروضوتطوير

مهام بنك المغرب في خدمة االستثمار: ثالثا
الشمول المالي: مهام أخرى . 4
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لجهوداورغم.المحمولالهاتفعبراألداءاالتصاالت،لتقنينالوطنيةالوكالةمعبتعاون ،2017سنةالمغرببنكأطلقالصدد،هذاوفي➢
خمسمنبيقر مامروررغمضعيفاالمنخرطينعدديزالالالقرب،لتجارالممنوحالضريبياإلعفاءخصوصاومنهاالمبذولةالهامة
إمكانياتهاعناألزمةتأبانوالتيهاتهاألداءطريقةاستعماللتشجيعإضافيةتحفيزيةتدابيراتخاذيستلزمماوهو.إطالقهعلىسنوات
.الهامة

إعدادفيالدوليين،الشركاءجانبإلىوالخاصالعامالقطاعينمنالوطنيةالمعنيةاألطرافمعبتنسيق2020سنةالمغرببنكشرعكما➢
.الخصوصهذافيالمنجزالبحثنتائجإلىاستناداوذلكالقروياتللنساءاالقتصاديالتمكينإلىترميسياسة

فيوناجعةليمةسقراراتاعتمادكذاوالمناسبةالماليةالخدماتالستعمالالالزمةالمهاراتتطويرإلىالماليةالثقافةتهدفجهتها،ومن➢
.المهنيةأوالشخصيةسواءالماليةتدبير

العموميةالمؤسساتممثليمنإدارتهامجلسيتكون التيالماليةللثقافةالمغربيةالمؤسسة2013سنةالمغرببنكأحدثالصدد،وبهذا➢
.المعنيةوالخاصة

جداالصغيرةالتالمقاو خاصةاألولويةذاتالفئاتتستهدفوتوعيةتكوينبرامجخاللمنالوطنيالترابمجموعالمؤسسةأنشطةوتغطي➢
.مقاوالتهمريةاستمراضمانوتطويرعلىمساعدتهمأجلمنذلكووالنساءبالقرويينخاصاهتمامإيالءمعالمشاريعحامليوالشباب

:بالخصوصمنهانذكراألخرى،األنشطةمنالعديدالشأنهذافيالمغرببنكينظمذلك،وبموازاة ➢
المتخصصة؛الصحافةلفائدةتكوينيةدوراتتنظيم•
.اإللكترونيموقعهعلىونشرهاالتواصليةواألدواتالتربويةاألشرطةمنمجموعةبلورة•

مهام بنك المغرب في خدمة االستثمار: ثالثا
الشمول المالي: مهام أخرى . 4
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يناير15فيالصرفنظامإصالحإطالقتماألصعدة،كافةعلى2009سنةمنذبدأالذياإلعدادمنطويلمساربعد➢
لألوروبالنسبة%60)تغييردون المرجعيةالسلةعلىالحفاظمع2,5%إلى0,3%منالدرهمتقلبنطاقبتوسيع2018

.(األمريكيللدوالربالنسبة%40و
المرجعيةالسلةعلىاإلبقاءمع%5إلىالتقلبنطاقتوسيعفيتمثلتثانيةمرحلةفيالشروعتم،2020مارس9وفي➢

.تغييردون 
بالعديدقاماإلطار،هذاوفي.لنجاحهالمواتيةالظروفلضماناإلصالحهذامواكبةالمغرببنكيواصلإطالقه،ومنذ➢

:أهمهامناإلجراءاتمن
تدبيرسهيلتقصدالصرفلسوق التنظيميلإلطارالصرف،ومكتبوالماليةاالقتصادوزارةبمعيةإصالح،إعادة•

طأدواتاستعمالشروطتليينعبرخاصةالصرفمخاطر المخاطرضدالتََّحو 
المركزي بنكاللتدخالتجديدإطارجانبإلىالعمالت،لتداولإلكترونيةومنصةاألسعارلتحديدجديدةآليةوضع•

Système)بالعمالتللمزايدةنظاماالخصوصوجهعلىيتضمن d’adjudication en devises)

المؤشراتمختلفوتحليلوتحصيلالمرجعي،السعرحسابتشملقرب،عنالسوق وضعيةلتتبعنظامإرساء•
لألسسفالصر سعرمطابقةاستمرارمنللتحققفصليتقييمنظاممعالمعامالت،وبحجمباألسعارالمتعلقة

االقتصادية

مهام بنك المغرب في خدمة االستثمار: ثالثا
إصالح نظام الصرف. 5
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التداوللغرفالمغربيةالجمعيةإحداث،2018يوليوز2فيتمالسياق،نفسوفي•
(Association Marocaine des Marchés de Change)يروتطو تشجيعمهمةوتتولىالمغربيةالبنوككلتضمالتي

أهيلهموتالسوق فيالفاعلينتكوينخاللمنالصرف،سوق فيالسيمابالمغرب،التداولأنشطة
.المصادقةشهاداتعلىللحصول

تهدفالتي"انفتاح"التحسيسيةالحملةالجمعيةهذهأطلقتالمغرب،بنكمنوبإيعاز،2021سنةوفي•

تدبيرحولطةوالمتوسوالصغيرةجداالصغيرةالمقاوالتخاصةاالقتصاديين،للفاعلينأكبرتوعيةإلى

ترنتاإلنعلىندواتتنظيمبيداغوجية،كبسوالتنشر)المتوفرةالتغطيةوأدواتالصرفمخاطر

لعامالالتحادالجهويةالفدرالياتمعلقاءاتخاللمنجهويةقافالتواالستشارة،التجاربلتبادل

.(المهنيةوالجمعياتالتجاريةوالغرفالمغرب،لمقاوالت

سيمكنمالي،الواالنضباطالكليةاالقتصاديةالتوازناتعلىبالحفاظرهينايبقىالذياإلصالح،هذانجاحإن➢

بالنسبةافعةروسيشكلالخارجيةالصدماتاستيعابعلىالوطنياالقتصادوقدرةالمقاوالتتنافسيةرفعمن

.األخرىالكليةاالقتصاديةللسياسات

استهدافظامنواعتمادالنقديةالسياسةاستقالليةتعزيزمنمرونةأكثرصرفنظامنحواالنتقالسيمكنكما➢

Ciblage)التضخم d’inflation).

مهام بنك المغرب في خدمة االستثمار: ثالثا
إصالح نظام الصرف. 5
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بِّ انكماشبعد،2021في%7منبأكثرنمواالوطنياالقتصادسجلفقداليقين،عدموضعيةاستمرارمنبالرغم➢
.2020سنة6,3%

اصةالخالمعطياتخاللمنيتضحكمااألجانبالمستثمرينثقةعلىالوطنياالقتصادحافظاألزمة،ورغم➢
34,5مقابل2021فيمليار32,2و2020فيدرهممليار27,5عائداتهابلغتحيثالمباشرة،األجنبيةباالستثمارات

.قياسيةمبالغإلىبالخارجالمقيمينالمغاربةتحويالتوصلتاالتجاه،نفسوفي.2019فيمليار
منةواسعفئاتهشاشةوكذاالشغلوسوق االقتصاديالنسيجهشاشةمدىعلىالضوءسلطتاألزمةأنإال➢

.الساكنة
إلىالتوقعاتحسبالوطنيداالقتصاسيعودمنه،جزءفيآلياُيْعَتَبرُ الذياالنتعاشهذابعدأنهللقلقالمثيرويبقى➢

لُ كانتالتينموهوتيرة الظروفحسبأخرى إلىسنةمنتغيرمعالمتوسطفي%3,5ُتَناهِّزُ والتياألزمةقبلُتَسجَّ
فرصمنكافعددلقوخالسكان،معيشةمستوى لتحسينبلدنايحتاجهممابكثيرأبطأالوتيرةهذهوتبقى.المناخية

.الالئقالشغل

خالصة وآفاق مستقبلية
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بُ  مالذيكوفيدأزمةبعدماسياقفيالتحديهذارفعاليومبلدناعلىويَتََوجَّ وبتغييراتاليقينعدممنعالوى بمستَيتَّسِّ
نحواالنتقالميةوحت،بالرقمنةبالخصوصاألمرويتعلق.وتيرتهاتسريعفيساهمتأواألزمةفيهاتسببتجذرية

Remise)األطرافالمتعددالنظامفيالنظروإعادةاألخضر،االقتصاد en question du multilatéralisme)،القوي والتصاعد
.السياديةللتوجهات

فإناإلطار،ذاهوفي.األصعدةجميععلىالعمليستلزمالمتوخاة،التنميةأهدافوبلوغالتحدياتهذهمجموعولمواجهة
النموذجبلورةورشافيهبماملكية،بمبادرةأهمهاكانالهيكليةاألوراشمنكبيراعددااألخيرةالسنواتفيأطلقتبالدنا

:بينهاومنصوى قأهميةتكتسيالتيتلكوخاصةالمشاريعهذهإنجازوتيرةتسريعاليومويتوجب.الجديدالتنموي 
ولعبالدوليةةالمنافستحملعلىقادرةرائدةمقاوالتبروزأجلمناإلنتاجيالنسيجلتعزيزالالزمةاألولويةإعطاء•

والمتوسطة؛والصغيرةجداالصغيرةللمقاوالتبالنسبةقياديدور
Croissance)شموالأكثرالنموجعلعلىوالعملالفوارق محاربةمواصلة• plus inclusive)لثمارهالعادلالتوزيعوعلى

االجتماعي؛التالحملتعزيز
ميثاقلالستثمار،السادسمحمدصندوق تفعيل:األعمالمناختحسينإلىتهدفالتياإلصالحاتتنفيذتسريع•

؛...(GAFI)اليالمالعملمجموعةتجاهالمغربالتزاماتتنفيذجوانبه،جميعفيالعموميالقطاعإصالحاالستثمار،

خالصة وآفاق مستقبلية
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حاسبةالموربطاالستحقاقمبادئوتكريسالفساد،ومحاربةالمستويات،جميععلىالحكامةجودةتحسين•
؛...بالمسؤولية

األطرإلنتاجالضروريينالمهني،التكوينوكذاالتعليممنظومةإصالحرأسهاوعلىالهيكليةاألوراشتسريع•
اقتصاده؛وتنافسيةإنتاجيةلتحسينبلدنايحتاجهاالتيالعاملةواأليادي

اإلطارالقانون يذتنفتسريعيجبالهيكلية،واألوراشاإلصالحاتهذهلتمويلالضروريةالهوامشتعزيزأجلومن•
كذلكيجبو .للنفقاتمنتظمةبمراجعاتوالقيامالتقاعد،أنظمةإصالحواستكمالالجبائيباإلصالحالمتعلق

ل   إحداثتسريع جِّ لبلدنا؛اعيةاالجتمالسياسةإصالحلمواصلةضروريايبقىالذيالُموحد،االجتماعيالسِّ

معتراتيجيةاسرؤيةإطارفيالتقييمثقافةإرساءيجبالموارد،استعمالونجاعةاألوراشمجموعانسجامولضمان•
.المواردوكذالألهدافبالنسبةاألولويةإرساء

خالصة وآفاق مستقبلية
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شكرا لكم


