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أحدثتها  التي  المتتالية  الصدمات  من  المغرب  نجا  لقد 
البطيء  والنموّ  العربي،  والربيع  العالمية،  المالية  األزمة 
اليوم  ويبدو  الرئيسية،  األوروبية  صادراته  أسواق  في 
أفضل  موقع  وفي  أقوى  أيضاً  بل  فحسب  منتعشاً  ال 
العالمي.  االقتصاد  في  االستراتيجية  أفضليته  الستغالل 
في  الماضي  العام  السادس  محّمد  الملك  أشار  وكما 
العتالئه  عشرة  الخامسة  الذكرى  بمناسبة  خطابه 
العرش، والذي يعرَف بـ “عيد العرش”، “فقد عرفت نسبة 
قطاعية  اعتماد مخططات  بفضل  ملحوظاً،  ارتفاعاً  النمو 

طموحة”.
أصابت  التي  المشاكل  تفادي  من  المغرب  تمّكن  لقد 
حتى  النموّ  على  وحافظ  له  المجاورة  العربية  البلدان 
االقتصادي  “المنتدى  نشر  وعندما  السنوات.  أصعب  خالل 
من  سابق  وقت  في  العالمي  التنافسية  تقرير  العالمي” 
األكثر  االقتصاد  هو  المغرب  بأّن  أّكد  فقد  العام،  هذا 
تنافسية  أكثر  اقتصاد  ورابع  أفريقيا  شمال  في  تنافسية 
“عبد  الحكومة  رئيس  ويقول  ككل.  األفريقية  القارّة  في 
اإلله ابن كيران”، “أظن أّن الجميع يقرّون اآلن بأّن المغرب 

وديمقراطي”. آمن  بلد  أنه  كما  بلد مستقرّ، 
بنسبة  نمواً  المغرب  اقتصاد  سّجل  الماضي،  العام  في 
المستمرّ  المتدنّي  والطلب  الرديئة  المحاصيل  رغم   %2.6
العام  ويبّشر  أوروبا.  في  الرئيسية  صادراته  أسواق  من 
القياسية  األرقام  أنه بفضل  إذ  أكثر  إيجابية  بنتائج   2015
القطاعات  في  الملحوظ  والنموّ  المحاصيل  التي سّجلتها 
وصناعة  السيارات  صناعة  قطاعات  مثل  الزراعية،  غير 
الطائرات وصناعة النسيج، يتسارع النموّ ومن المتوقع أن 

لألعوام  هذا مستداماً  النموّ  معّدل  ويبدو   .%5 يرتفع حتى 
المزيد  تطبيق  تّم  إذا  بعد  أكثر  يرتفع  قد  بل  ال  المقبلة، 
من  التجاري  المغرب  عجز  انخفض  فقد  اإلصالحات.  من 
في  دوالر  مليار   7.8 إلى   2014 العام  في  دوالر  مليار   10.2
أسعار  انخفاض  أدّى  حتماً   .2015 العام  من  األول  النصف 
الصادرات  حجم  ارتفاع  كذلك  ولكن  ذلك  في  دوراً  النفط 

دوالر. مليار   11.22 قيمتها  ليبلغ مجموع   %6.4 بنسبة 
 2011 عام  أوالً  انتخابها  تّم  التي  المغربية،  والحكومة 
عازمة  البرلمان،  دور  تعزّز  دستورية  تغييرات  إجراء  بعد 
رئيس  ويضيف  هذه.  التنمية  درب  على  ُقدماً  المضي  على 
الحكومة المغربية “عبد اإلله بنكيران “، “أظن أننا اليوم 
الدول  بين  المغرب من  يكون فيه  نؤّمن ألنفسنا مستقبالً 

المتقّدمة”. 
االستراتيجي  البالد  موقع  من  االستفادة  تنوي  فالحكومة 
واألفريقية،  األوروبية  األسواق  إلى  السهل  ووصولها 
المغرب  قطاعات  من  لكلٍّ  تنموية  استراتيجيات  وأعّدت 
التحتية  والبنية  والطاقة  الصناعة  مثل  الرئيسية، 
إّن  قائالً  األمر  كيران”  “ابن  ويشرح  والتعليم.  والصحة 
واالستراتيجيات  البرامج  من  مجموعة  اآلن  المغرب  “لدى 
كثيرة  أمور  إنجاز  ويتم  التنمية.  إلى  الهادفة  الوطنية 
تنافسي  موقع  في  المستقبل  في  المغرب  ليصبح  اليوم 

الشركات”. عمل  وتسهيل  االستثمارات  جذب  في 
ويشير رئيس الحكومة إلى أّن قطاع صناعة السيارات تخّطى 
ليصبح  األولى  للمرّة  الفوسفاط  إنتاج   2014 العام  في 
المصدر الرئيسي إليرادات المغرب بالعملة األجنبية، وهذه 
فاستثمار شركات  ارتقابه.  يمكننا  ما  على  واضحة  عالمة 

تخضع المملكة المغربية إلى عملية تغيير 
األكثر  باالقتصاد  تنعم  وكونها  األمد،  بعيدة 
استقراراً وحيويًة بأشواط في المنطقة، فإنها 
تعيد تشكيل نفسها كرائدة إقليمية وبوّابة إلى 
أفريقيا. فصناعاتها تشهد نمواً سريعاً، وتقود 
بدورها البالد نحو االزدهار لتقترب أكثر فأكثر من 

مستوى الدول ذات االقتصاد المتقّدم.
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 Bombardier و”بومباردييه”   Renault “رونو”  مثل 
 Sumitomo Electric األسالك”  ألنظمة  و”سوميتومو 
إلى  يشير  والتجميع  التصنيع  في   Wiring Systems

االقتصادي، المغرب  توّجه  في  بارز  تغيير 
للشركات  بالنسبة  فأكثر  أكثر  المغرب  تزداد جاذبية  حيث 
قطاع  في  أكان  موقعها،  تغيير  إلى  تسعى  التي  الدولية 
المتطوّرة.  التكنولوجيا  أو  الخدمات  ترحيل  أو  الصناعة 
إلى  المغرب  لتحويل  النزعة  هذه  تعزيز  الحكومة  وتنوي 
مخطط   2014 عام  في  فأطلقت  إقليمي،  صناعي  محور 
على مدى سبعة  PAI ليستمرّ  التنمية الصناعية  تسريع 
تنمية  لتسريع  شاملة  استراتيجية  يعرض  وهو  أعوام، 
إجمالي  في  التصنيع  مساهمة  وزيادة  الصناعي  القطاع 
العام  بحلول   %23 إلى   %14 من  المغربي  المحّلي  الناتج 

.2020

اإلصالحات نموذج مبني على 
إلى  االقتصادي  ونموّه  المغرب  نجاح  إرجاع   يمكن 
إلى نموذج  أيضاً  المحنك لألعمال، ولكنه يعود  التخطيط 
أكثر  النموّ  على جعل  يصرّ  الذي  الممّيز  المغربي  التنمية 
أهمية  على  السادس  محّمد  الملك  شّدد  وقد  اندماجية. 
ألقاها  التي  الكلمة  خالل  البشرية  بالتنمية  النموّ  ربط 
مشيراً  العام،  هذا  من  سابق  وقت  في  العرش”  “عيد  في 
هدفاً  ليس  مهّمة،  كانت  مهما  المؤسسات،  بناء  أّن  إلى 
بحّد ذاته وأّن ال قيمة للنموّ االقتصادي إذا لم يساهم في 

المواطنين. حياة  جودة  تحسين 
وقد حّث الملك محّمد منذ اعتالئه العرش في العام 1999 
الواسعة  والسياسية  االقتصادية  اإلصالحات  إعداد  على 
والالمساواة  الفقر  محاربة  بغية  عليها  وصادق  النطاق 
الحسن  “صندوق  ذلك  في  بما  االقتصادية،  التنمية  وتعزيز 
الحكومة  وتتبع  واالجتماعية”.  االقتصادية  للتنمية  الثاني 
إذ  مماثلة  أجندة  كيران”  ابن  اإلله  “عبد  برئاسة  المغربية 
واإلنتاجية  الشباب،  بطالة  سّيما  ال  البطالة،  تواجه  أنها 
اإلصالحات  من  ببرنامج  فالتزمت  والفساد،  المتدنية 
والترابط  العيش  وظروف  العمل  بيئة  لتحسين  الهيكلية 

والجهوّي. االجتماعّي 
في  أفعالنا  “ارتكزت  قائالً  األمر  كيران”  “ابن  ويشرح 
علينا  فكان  محاور.  ثالثة  على  الماضية  األربعة  األعوام 

أوالً استعادة التوازنات الماكرو-اقتصادية ألننا شعرنا بأنها 
اإلدارية  اإلجراءات  تبسيط  علينا  كان  ثم  ميزانيتنا،  تخنق 
لتسهيل عمل كل شركة، كما كان علينا استعادة التوازن 
من  شرائح  كانت  إذ  المغربي  المجتمع  في  االقتصادي 
الالئق”.  العيش  معايير  دون  ما  بمستوى  تعيش  المجتمع 
اآلن  جاهزة  اإلصالحات  من  موّسعة  أجندة  فأصبحت 
المغرب.  في  المدنية  الحياة  من  تقريباً  جزء  كل  لتغيير 
االتصال  وزير  الخلفي”،  “مصطفى  يقول  الصدد  هذا  وفي 
“تتوّفر  المغربية،  الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق 
العدالة،  إصالح  مثل  عديدة،  مستويات  على  اإلصالحات 
العامة،  المالية  وإصالح  المدني،  االجتماعي  واإلصالح 
وإصالح  اإلعالمي،  واإلصالح  بالالمركزية،  الخاص  واإلصالح 
مقاربة النوع االجتماعي بعد إصالح مدونة األسرة بنجاح. 
نجح  لما  وتشرح  اإلصالح  أجندة  اإلصالحات  هذه  وتمثّل 
شمال  في  استقراراً  األكثر  البلد  يصبح  أن  في  المغرب 

أفريقيا”.
باستحسان.  الجهود  هذه  إلى  الدولية  المؤسسات  وتنظر 
الدولي على خط  النقد  وافق صندوق  الماضي،  العام  ففي 
باسم  يعرَف  تدبير  ضمن  دوالر،  مليارات   5 قدره  ائتمان 
ويسمح  سنتين  لمدة  صالح  والسيولة”  الوقاية  “خّط 
يحميها  فيما  اإلصالح  أجندة  بمتابعة  المغربية  للحكومة 
الدولي  “البنك  رفع  وكذلك  الخارجية.  الصدمات  من 
للمغرب من  المخّصصة  القروض  قيمة  والتعمير”  لإلنشاء 
السنة  في  دوالر  مليار  إلى  السنة  في  دوالر  مليون   600
من  كجزء  هذا  القروض  برنامج  ويأتي  سنوات.  أربع  مدة 
لدعم  البلدان  مع  للشراكة  الدولي  البنك  استراتيجية 
االقتصادية،  التنافسية  تحسين  في  المغربية  الجهود 
االجتماعية. والحماية  والحكامة،  العامة،  الخدمات  وجودة 

والتي  الصبر،  بفارغ  مرتقبة  كانت  التي  اإلصالحات  ومن 
الحكومي.  الدعم  إصالح  كان  المطاف،  نهاية  في  نجحت 
ترفع  المغربية  الحكومة  بدأت   ،2014 العام  من  فبدءاً 
تستنفد  كانت  التي  النفطية  المنتجات  عن  الدعم 
المجتمع  أفراد  تساعد  أن  دون  من  العامة،  الميزانيات 
هذا  االستهالك  دعم  إلغاء  وسيتم  وضعاً.  األضعف 
بتخصيص  ما يسمح   ،2017 العام  نهاية  بحلول  بمعظمه 
نشره  تقييم  وصف  وقد  أخرى.  ألغراض  الميزانية  أموال 
“لعلها  بأنها  الحكومي  الدعم  إصالحات  الدولي  البنك 
الشرق  في  اتّخاذها  يتم  التي  منطقية  األكثر  اإلصالحات 

األخيرة”. األعوام  أفريقيا في  األوسط وشمال 
ساهمت  الدعم  “إصالحات  أّن  على  “الخلفي”  ويشّدد 
 2012 عام   %7 من  الميزانية  في  العجز  خفض  في  كثيراً 
بتخصيص  للحكومة  يسمح  ما   ،2014 عام   %4.3 إلى 
االستثمارات  وتقديم  الفقر  لمحاربة  المال  من  المزيد 
العامة،  الصحية  والخدمات  الكهرباء،  لتأمين  الضرورية 
في  الخاص  القطاع  ولدعم  للفقراء،  والتعليم  والمساكن، 

الوظائف”. خلق 
ومن المتوقع أن تتحقق نتائج إيجابية مماثلة عند تطبيق 
السلطة  وتعزيز  والعدالة  التقاعد  نظامي  في  اإلصالحات 
حيث  حاسم،  بشكل  الفساد  محاربة  تتم  كما  الجهوية. 
خالل  المحاكم  إلى  فساد  قضية  ألف   18 من  أكثر  رُفع 
التربوي  النظام  إصالح  دخل  وكذلك  الماضيين.  العامين 
جديداً  تربوياً  مشروعاً  الحكومة  فأطلقت  التنفيذ،  حّيز 
رفع  بهدف   ،”2030 “رؤية  اسم  يحمل  الماضي  العام  في 
أفضل  بشكل  الطالب  وإعداد  للتعليم،  العام  مستوى 

المستقبل. في  العمل  لسوق 

رئيس حكومة المملكة المغربية “عبد اإلله بنكيران”



إرساء  إلى  المغرب  سعى   ،1956 العام  في  استقالله  منذ 
التجارة  منظمة  في  عضو  وهو  المفتوحة.  السوق  سياسة 
العالمية منذ عام 1987، وقد وّقع عّدة اتفاقيات للتجارة الحرّة 
خالل العقدين المنصرمين من الزمن. وأبرز هذه االتفاقيات هي 
التي تّم توقيعها مع الواليات المتحدة األميركية، وهي سارية 

المفعول منذ العام 2005. 
الوزيرة  بوعيدة”،  “امباركة  السيدة  قالت  الصدد،  هذا  وفي 
اتفاقّية  “أّي  والتعاون،  الخارجية  الشؤون  وزير  لدى  المنتدبة 
لكننا  البدء،  في  وحّساسة  دقيقة  تكون  قد  الحرّة  للتجارة 
بدأنا نرى اآلن الكثير من المنافع من االتفاقية التي وّقعناها 
مع الواليات المتحدة. حيث أّن عدد الشركات المغربّية التي 
وهذا شديد  تزايد مستمرّ،  في  المتحدة  الواليات  إلى  تصّدر 
األهّمية ألنّه يساعدنا على تعزيز قدرتنا التنافسّية من خالل 

تنمية قدرتنا اإلنتاجّية وتحسين جودة منتجاتنا”.
أّما القارة األوروبية، التي نراها من خالل مضيق جبل طارق، 
فتبقى الشريك التجارّي األكثر أهمية بالنسبة إلى المغرب. 
بلغت  األوروبي  االتحاد  بلدان  مع  التجارّي  التبادل  أّن  حيث 
وثّمة   .2014 العام  في  دوالر  مليار   32 من  أكثر  إيراداته 
روابط تاريخّية تجمع المغرب باألسواق المتقّدمة في أوروبا، 
من  مقربة  على  تقع  البالد  وكون  وإسبانيا.  فرنسا  باألخّص 
الفرص  من  الكثير  من  االستفادة  يخوّلها  األوروبية  األراضي 
باالتحاد  المغرب  تجمع  شراكة  اتفاقية  ثّمة  االقتصادّية. 
لتعزيز  حالياً  وساق  قدم  على  يجري  العمل  بينما  األوروبّي، 
خالل  من  األوروبي،  لالتحاد  الداخلية  األسواق  مع  التكامل 
اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة التي ستؤدّي في 
واالستثمارات  للخدمات  األسواق  فتح  إلى  المطاف  نهاية 

الحكومّية.  والتوريدات 
وفي الوقت نفسه، تزداد أهّمية العالقات مع المناطق األخرى. 
باستثمارات  تقوم  التي  الخليج،  منطقة  أيضاً  يشمل  وهذا 
كبيرة في المغرب، وآسيا، باألخص في الصين واليابان. وتضيف 
التركيز بشكٍل خاص على آسيا  “امباركة بوعيدة”، “ينصّب 
خالل السنتين أو الثالث سنوات التالية بغية تعزيز العالقات 
هائلة  إمكانيات  ثمة  واالقتصادّي.  السياسّي  المستوى  على 
للتواجد في آسيا، وآلسيا أن تكون موجودة في المغرب”. ومن 
أجل استقطاب المزيد من الشركات اآلسيوية فإن الحكومة 
بوعيدة”،  “امباركة   وتقول  معّينة.  تدابير  إلجراء  مستعّدة 
“نحن نناقش إمكانية إقامة منطقة لوجستّية آسيوية في 
المغرب من أجل إعادة تصدير المنتجات اآلسيوية من آسيا 

إلى المغرب، ومن المغرب إلى بقية بلدان أفريقيا”. 
المتزايد للمغرب  الدور  إلى  والفرص  وتشير هذه اإلمكانيات 
األمم  مع  وثيقة  عالقات  على  البالد  تحافظ  أفريقيا.  في 
رئيس  يسّميه  ما  على  التركيز  مع  القارة،  في  المجاورة 
مع  وممّيزة  جداً  قديمة  “عالقة  “بنكيران”،  الحكومة 
وأفريقيا  المغرب  بين  التجارّي  التبادل  يتنامى  أفريقيا”. 
المئة  ارتفع بنسبة 13 في  بوتيرة سريعة،  جنوب الصحراء 
في العام 2014 وحده. كما أّن التكامل اإلقليمّي في شمال 
أفريقيا قد يعطي نتائج طّيبة أيضاً، في حال تكّلل بالنجاح. 
كبيرة  اإلمكانيات  أّن  “نعتقد  بوعيدة”،  “امباركة  وتضيف 
للعمل مع البلدان األخرى في شمال أفريقيا. نحن نخسر في 
كّل سنة ما بين واحد واثنين في المئة من الناتج المحلّي 
اإلجمالّي اإلقليمّي بسبب عدم وجود هذا التكامل اإلقليمّي. 
ومن المهّم أن ننظر إلى شمال أفريقيا كسوق مستقبلّية 

علينا االستعداد لها”.

فرص االستثمار وفيرة
المغرب،  المتنامية على  الدولية  التجارية  العالقات  تنعكس 
على   .FDI المباشر  األجنبي  االستثمار  ارتفاع  خالل  من 
التسعينيات حوالى  المغرب في  المثال، استقطبت  سبيل 
السنوّي،  المباشر  األجنبي  االستثمار  دوالر من  500 مليون 
دوالر  مليارات   3 معّدل  األخيرة  السنوات  في  بلغ  بينما 

أميركّي.
لسنة  أفريقيا  في  جاذبّية  األكثر  البلدان  مؤشر  وفق 
االستشارّية،  ويونغ”  “إرنست  شركة  تضعه  الذي   2015
استقطاب  حيث  من  الثالثة  المرتبة  في  المغرب  ُصنِّف 
ارتفعت  حيث  أفريقيا،  في  المباشر  األجنبي  االستثمار 
دوالر  مليار   1,32 إلى  المغرب  في  األجنبية  االستثمارات 
في النصف األول من عام 2015، مقارنًة بـ 1,1 مليار دوالر 
قدرها  بزيادة  أي  الماضي،  العام  من  نفسها  الفترة  في 

المئة. في   19,6
البالد،  في  االستقرار  عامل  هو  المستثمرون  يجذب  ما 
البالد  أقّل نسبياً، وقرب  بأجور  الماهرة  العاملة  اليد  وتوّفر 
إلى  الوصول  وسهولة  واألفريقية،  األوروبية  األسواق  من 
التي  الحرّة  التجارة  اتفاقيات  خالل  من  األخرى  األسواق 
التي  المغرب  في  األعمال  بيئة  أّن  كما  البالد.  وّقعتها 
مباشرة  نتيجة  وهي  باستمرار،  كبيراً  تحّسناً  تشهد 
المستثمرين  على  أيضاً  تسّهل  البالد،  في  اإلصالح  لجهود 
لسنة  األعمال  أنشطة  ممارسة  تقرير  في  السوق.  دخول 
2015 الصادر عن البنك الدولي، قفزت المغرب إلى المرتبة 
مقارنًة  ملحوظ  تحّسن  وهو  اقتصاداً،   189 أصل  من   71

.94 المرتبة  في  المغرب  وضع  الذي   2012 بتقرير سنة 
الصناعة،  في  قطاعات،  عّدة  االستثمارات  تشمل 
المالّية،  والخدمات  التحتّية،  والبنى  والطاقة،  والسياحة، 
بما  والالسلكّية،  السلكّية  واالتصاالت  والتكنولوجيا، 
على  الدولية  الشركات  كبرى  من  استثمارات  ذلك  في 
“بومباردييه”   ،Dell “ديل”   ،Renault “رونو”  غرار 
سويز”  أف  دي  “جي   ،Delphi “دلفي”   ،Bombardier
الوكالة  أّن  Acciona. كما  و”أكسيونا”   ،GDF Suez
تديرها  التي   AMDI اإلستثمارات  لتنمية  المغربية 
االستثمارات  استقطاب  في  أساسياً  دوراً  تلعب  الحكومة، 
المغربية  للوكالة  السابق  العام  المدير  وقال  وإدارتها. 
بن لفضيل”،  السيد “حميد   ،AMDI اإلستثمارات  لتنمية 
قطاعات  من  قطاع  كّل  في  نريده  ما  تماماً  ندرك  “نحن 
الصناعّي حيث  القطاع  ذلك هو  األعمال. وخير مثال على 
نشأت عّدة بيئات لألعمال ونحن نعرف المستثمر األجنبّي 

أعمال”. بيئة  لكّل  المناسب 
أكبر  المغرب  استقطبت  لطالما  السنين،  مرّ  على 
الحكومة  تسعى  لكن  وأسبانيا،  فرنسا  من  االستثمارات 
ويقول  المباشر.  األجنبي  االستثمار  مصادر  تنويع  إلى  اآلن 
األجنبي  االستثمار  مصادر  تنويع  “نريد  لفضيل”،  “بن 
وأميركا،  آسيا  غرار  األخرى، على  القارات  لتشمل  المباشر 
المباشر  األجنبي  االستثمار  تقّلبات  تخفيض  أجل  من 
تلك  في  نجدهما  اللتين  والخبرة  المعرفة  من  واالستفادة 
موجود  االهتمام  أّن  على  لفضيل”  “بن  ويشّدد  المناطق.” 
البلدان  من  اهتمام  “ثمة  حالياً.  العالم  أنحاء  كافة  من 
روسيا  الصين،  بالمغرب:  سابقاً  تهتّم  تكن  لم  التي 
الخارطة  على  أصبحت  المغرب  أّن  يعني  هذا  والبرازيل. 

للمستثمرين”. العالمّية 

العالم على عتبة المغرب



بوابة إلى أفريقيا
أّن  هو  لالستثمار  مناسبة  المغرب كوجهة  جاذبية  يعزّز  ما 
لتي  ا يقية  ألفر ا ة  ر لقا ا لى  إ بة  ا بو تشّكل  لبالد  ا
 ، ” لفضيل بن  “ يضيف  و  . ً يعا سر  ً ا نمو تشهد 
لصين  ا عليه  نت  كا ما  تشبه  م  ليو ا يقيا  فر أ “
لنمو  ا ت  نيا مكا إ ّن  أ حيث   . ً ما عا ين  عشر منذ 
على  فضلّية  بأ ب  لمغر ا يتمّيز   . ئلة ها ّي  د القتصا ا
م  قا أ ن  أ سبق  حيث   . ة ر لتجا ا و ل  ألعما ا صعيد 
يقيا  فر أ ف  يعر و يقيا  فر أ مع  ّي  ر لتجا ا ل  د لتبا ا

. ” ً ا جيد
 25 من  كثر  أ في  تمثيل  لها  بّية  لمغر ا ت  كا لشر ا
 ، ة لكبير ا ت  ا ر الستثما ا خالل  من   ً يقيا فر أ  ً ا بلد
في  ية  ر لتجا ا ت  لصفقا ا و  ، عية لفر ا ت  كا لشر ا و
ف  ر لمصا ا لك  ذ في  بما  ت،  عا لقطا ا من  لعديد  ا
 ، ية و د أل ا عة  صنا ع  قطا  ، مين لتأ ا ت  كا شر و
 ، ت ا ر لعقا ا و  ، لالسلكّية ا و لسلكّية  ا الت  تصا ال ا و
فة  إلضا با  . ين لتعد ا ع  قطا و إلسمنت  ا عة  صنا و
لي  لدو ا لخامس  ا محمد  ر  مطا يشّكل  لك،  ذ لى  إ
لملكية  ا لخطوط  ا نطالق  ا نقطة  ء  لبيضا ا ر  ا لد با
بن  “ ويضيف   . يقيا فر أ في  وجهة  ّي  أ لى  إ بّية  لمغر ا
ت  كا للشر لفرصة  ا م  يقّد لبلد  ا ا  هذ “  ، ” لفضيل
مع  فيها  ر  الستثما ا و  ، يقيا فر أ ف  الكتشا لية  لدو ا
نية  نو لقا ا سّية  ألسا ا ت  ما لمقو ا من  ة  د الستفا ا

. ب” للمغر سّية  ألسا ا فق  ا لمر ا و لتحتّية  ا لبنى  ا و
يقية  ألفر ا ألمم  ا بنظر  عّيتها  شر لمغرب  ا تستمّد  و
 . ء كا لشر ا بين  ق  د لصا ا ن  و لتعا با لبالد  ا م  ا لتز ا من 
كة   ر مبا ا “ ة  لسيد ا  ، بة لمنتد ا ة  ير ز لو ا لت  قا و
خالل  لينا  إ لنسبة  با ّية  لو و أل ا نت  كا “  ، ” ة عيد بو
ن  و تعا “ ء  نشا بإ تكمن  لماضية  ا لعشر  ا ت  ا لسنو ا
هّمية  أ ئه  يال إ و ب”  لجنو ا ن  ا بلد بين  فيما 
من  ع  لمستطا ا ر  قد ة  عد لمسا ا ل  و نحا  . ى كبر
مختلف  في  تنا  ا خبر و فتنا  معر كة  ر مشا خالل 
عة،  ا ر لز ا  ، لّي لما ا ع  لقطا ا ر  ا غر على  ت،  عا لقطا ا
مين  تأ و  ، لالسلكّية ا و لسلكّية  ا ت  ال تصا ال ا
لتعليم  ا و  ، عّي جتما ال ا ن  إلسكا ا و  ، ء با لكهر ا

. ت” عا لقطا ا من  ها  غير و
ن  ا لبلد ا مع  سّية  ما يبلو لد ا ت  قا لعال ا تكز  تر
من  ز  تتعزّ و ن  و قر منذ  ة  د موجو بط  ا و ر على  يقّية  ألفر ا
 ، لفضيل” بن  “ يشير  و  . ة لمعاصر ا ت  لعالقا ا خالل 
وهي   ، عنها لتغاضي  ا يتّم  ما   ً لبا غا ة  ميز ثمة  “
لمغرب  ا ن  يقصدو قة  ر ألفا ا لطالب  ا من  لعديد  ا ّن  أ
يقّية  فر أل ا لنخبة  ا  . لي لعا ا تعليمهم  بعة  لمتا
ب.  لمغر ا في  اسة  لدر ا بعة  لمتا تي  تأ لتي  ا هي 
يهم  لد يصبح  و  ، هر د تز و ت  لعالقا ا تنشأ  هنا  و

. لمغرب” ا مع  طبيعي  بط  ا ر
تمنح  يقّية  ألفر ا ة  ر لقا ا مع  ة  لممّيز ا لعالقة  ا هذه 
 ، ين لمستثمر ا عين  أ في  فّية  ضا إ قيمة  ب  لمغر ا
ن  و تعا يع  ر مشا مة  قا إ م  ما أ ل  لمجا ا في  تفسح  و
 ، ” ة عيد بو كة  ر مبا ا “ تضيف  و ف.  ا ألطر ا ثّية  ثال
 ” لثالثّي ا ن  و لتعا ا “ نسّميه  ما  ير  تطو ل  و نحا نحن  “
على  لعمل  ا في  ة  لفكر ا تكمن  و  . له يج  و لتر ا و
لى  إ لنسبة  با يعني  ا  هذ و  ، ثّي لثال ا ى  لمستو ا
ى  ألخر ا ن  ا لبلد ا و  ، يقّية فر أل ا ن  ا لبلد ا و  ، ب لمغر ا
ألوسط،  ا ق  لشر ا و لخليج،  ا ومنطقة   ، با و ر و أ من 
نرى  و  ً معا ن  و نتعا ن  أ  ، سيا آ و لمتحدة  ا ت  لواليا ا و

. ” يقيا فر أ في  نفعله  ن  أ يمكننا  ما 

األقاليم الجنوبية: مركز إقليمّي
دعماً للتنمية والترابط المحلي، لطالما حّبذ الملك سياسة 
ة  للمسير لسنوية  ا لذكرى  ا بمناسبة  ية.  لالمركز ا
باً  خطا الملك  ألقى  الماضي،  لعام  ا في  ء  الخضرا
المغرب  يستثمر  ء،  ا الصحر استرجاع  “منذ  فيه،  ورد 
واحد  درهم  كل  مقابل  المنطقة  في  دراهم  سبعة 
رئيس   ً أيضا ده  دّ ير ما  وهذا  ء«.  الصحرا مداخيل  من 
أن  “نريد  لتالي،  با صرّح  الذي  ن”،  كيرا بن  “ا الحكومة 
للمناطق  دوالر  ر  مليا مبلغ  تدريجّي  بشكل  نخّصص 
من  لمئة  ا في   59 المنطقة  تجّسد  المحرومة”. 
ري  الصحا بعض  تضّم  لكنها  بّية،  لمغر ا اضي  ألر ا

لعالم.  ا في   ً فا جفا األكثر 
ما  ر  استثما تّم   ،2010 و  2004 سنة  بين  ما 
دّية  اقتصا ريع  مشا في  أميركّي  دوالر  ر  مليا مجموعه 
المنطقة  مؤشرات  رفع  إلى  ى  دّ أ ما  واجتماعّية، 
لفقر  ا نسبة  وتخفيض  والصحة  لتعليم  ا حيث  من 

لوطنّي.  ا المعّدل  لتتخّطى 
تحت  من  لجنوبية  ا ليم  ألقا ا استرجاع  تّم  عندما 
 ،1975 م  لعا ا في  نّي  إلسبا ا ر  الستعما ا ة  سيطر
ّما  أ  .ً يبا تقر تحتّية  بنى  ّي  أ بدون  لمنطقة  ا كانت 
خلة  لدا ا و لعيون  ا و كلميم  مناطق  فتضّم   ، ليوم ا
اً  مركز  150 من  وأكثر  كبيرة  مستشفيات  نية  ثما
يفّية  لر ا لمناطق  ا لى  إ  ً ال وصو وصيدلية،   ً صحيا
دها  تا ير مدرسة   500 من  أكثر   ً يضا أ ونجد   .ً يضا أ
الت  معّد تفعت  ر ا قد  و تلميذ،  لف  أ  200 بة  ا قر
ّما  أ  . لوطنّي ا ل  لمعّد ا لتتخّطى  بة  لكتا ا و ة  ء ا لقر ا
في   81 نسبة  فيبلغ  نوّي  لثا ا لتعليم  ا ء  نها إ ل  معّد
الصعيد  على  لمئة  ا في   64 بنسبة  نًة  ر مقا لمئة،  ا
بشكل  لمعيشّية  ا لظروف  ا تحّسن  كما   . لوطنّي ا
من  لمئة  ا في   95 من  أكثر  أصبح  حيث   . ّي جذر
الشرب،  ه  ميا لى  إ لوصول  ا على  ين  ر د قا السكان 
ّما  أ ملحوظ.  بشكل  لفقر  ا الت  معّد نخفضت  ا و
 ، لمنطقة ا في  مدينتين  كبر  أ  ، خلة لدا ا و لعيون  ا

لمغرب.  ا في  للفقر  معّدل  دنى  بأ ن  ا فيتمّيز
باألقاليم  للتنمية  الجديد  لنموذج  “ا الملك  ويدعم 
االقتصادي  المجلس  قّدمه  لذي  ا للمملكة”  الجنوبية 
يشير  لذي  وا  ،2013 لعام  ا في  لبيئي  وا واالجتماعي 
تُميِّز  و للمنطقة.  ئلة  لها ا لنمو  ا نيات  مكا إ لى  إ
ولى  أ مرحلة  لتنمية؛  ا من  مرحلتين  بين  الخطة 
فرص  وتطوير  الموجودة  نيات  اإلمكا لتعزيز  مكرّسة 
ذي  نتاجّي  إ ع  قطا ء  إلنشا نية  ثا ومرحلة   ، لنمو ا
المعرفة،  على  قائم  واقتصاد  لية،  عا مضافة  قيمة 

الطبيعّية.  د  ر للموا الشامل  واالستخدام 
ة.  ر متطوّ نقل  شبكات  من  مدعومة  الخطة  وهذه 
دوالر  مليون   500 لى  حوا لمغرب  ا استثمر  حيث 
بالكامل  تشغيلها  يتّم  نئ  موا ستة  وتحسين  إلنشاء 
ن،  نطا وطا فني،  إ وسيدي  خلة،  لدا ا و لعيون،  ا في 
أخرى  دوالر  مليون   300 واستثمر   . وبوجدور ية،  وطرفا
 4000 حوالى  إلى   70 من  الطرقات  شبكة  لتوسيع 

لداخلة. وا لعيون  ا منطقتي  في  كيلومتر 
“مضاعفة  هو  الجديد  التنمية  لنموذج  الُمعلَن  والهدف 
السنوات  خالل  للمنطقة  اإلجمالّي  المحلّي  الناتج 
وظيفة  ألف   120 من  أكثر  وتأمين  القادمة  العشر 
بتحويل  الجديد  النموذج  تنفيذ  ويبّشر  جديدة”. 
بين  فاعل  ديناميكّي  مركز  إلى  الجنوبية  األقاليم 

الصحراء. جنوب  وأفريقيا  العربّي  المغرب 



تقاطع  عند  مهّم  استراتيجي  بموقع  المغرب  يتمّيز 
والمشرق  العربي  والمغرب  وأفريقيا  أوروبا  بين  الطرقات 
يربط  الذي  األكثر نشاطاً  الشحن  العربي، فهو على خّط 
المغرب  موقع  وبفضل  الشمالية.  وأميركا  بأوروبا  آسيا 
رئيسياً  نقل  محور  البلد  أصبح  الفريد،  الجغرافي 
مثل  عصرية  تحتية  بنية  موّفراً  والتجار،  للمسافرين 
والسكك  السريعة،  والطرقات  المتوسط،  طنجة  ميناء 

اللوجستية. والمناطق  الجوية،  والخطوط  الحديدية 
العالم  في  البحرية  التجارة  طرقات  أهم  إحدى  تقع  وإذ 
كل  من   %98 أّن  عجب  ال  المملكة،  ساحل  قبالة 
البحري.  النقل  عبر  تتم  األجنبية  التجارية  العمليات 
الرباح”  “عزيز  واللوجستيك  والنقل  التجهيز  وزير  ويشير 
الميناء الوطني  المتوّقع أن تتضاعف حركة  أنه “من  إلى 
توسيع  يستدعي  ما   ،2030 العام  بحلول  مرات  ثالث 
 2 المتوسط  طنجة  مثل  جديدة،  تحتية  ببنية  المرفأ 

.”2017 عام  كامل  بشكل  الخدمة  حّيز  سيدخل  الذي 
)وحدة  حاوية  مليون   5.2 الجديد  المرفأ  سعة  وستبلغ 
ذلك  أضفنا  إن   .)TEU قدماً  لعشرين  مكافئة  قياس 
قدرها  البالغ  األصلي  المتوسط  طنجة  ميناء  سعة  إلى 
ستبلغ  اإلجمالية  السعة  فإّن   ،TEU حاوية  مليون   3.2
المرافئ  أضخم  من  يجعله  ما   ،TEU حاوية  مليون   8.2
الديوري”  “نجالء  تقول  الصدد،  هذا  وفي  أفريقيا.  في 
“نحن  المتوسط،  طنجة  ميناء  لسلطة  العامة  المديرة 
ويشتمل  أفريقياً  بلداً  وعشرين  بثالثة  متصلون  اليوم 
غرب  دول  إلى  متّجهة  حاويات  على  تجارتنا  من   %40

. ” يقيا فر أ
لربط  وأفضل  أطول  طرقات  لبناء  المغرب  يخّطط  كما 
في  التنمية  ولتعزيز  بالساحل  الداخلية  المناطق 
على  “الرباح”  ويعّلق  المملكة.  من  الجنوبية  المناطق 
لدينا  سيصبح   ،2015 نهاية  “بحلول  إنه  قائالً  ذلك 
ولكن  السريعة  الطرقات  من  كيلومتر   1800 حوالي 
كيلومتر  ألفي  بناء  هو  البعيد  المدى  على  الهدف 
لربط  والصحراء،  العيون  جهتي  إلى  وصوالً  إضافيين 
التي  السريعة  الطريق  أّن  كما  وجنوبها”.  البالد  وسط 
وميناء  الساحلية  الجديدة  بلدة  بين  لها  التخطيط  تم 
ميناء  توسيع  وتدعم  عبدة  دكالة  جهة  ستنعش  آسفي 
تمتّد  التي  السريعة،  الطريق  هذه  بناء  وسيكّلف  آسفي. 
 400 بين  ما  الجديدة،  إلى  البيضاء  الدار  من  حالياً 
لإلنماء  العربي  الصندوق  له  وسيموّ دوالر  مليون  و480 

األوروبي.  االستثمار  وبنك  واالجتماعي  االقتصادي 

طولها  سريعة  طريق  ستساهم  ذلك،  إلى  باإلضافة 
في  وبرشيد  مالل  بني  مدينتي  تربط  كيلومتراً   173
عبر  الداخلية  المناطق  في  االقتصادي  النمو  تسريع 
ومينائها  البيضاء  الدار  مع  مباشرة  وصل  صالت  تأمين 
“المكتب  إّن  حتى  المجاورة،  اللوجستية  والمراكز 
يؤدّي   ONCF المغرب  في  الحديدية”  للسكك  الوطني 
من  كيلومتر   1500 مّد  ينوي  إذ  البالد،  تنمية  في  دوره 
ويعّلق  المقبلة.  الثالثة  العقود  في  السريعة  الخطوط 
صالت  مّد  “سننجز  بقوله  األمر  على  الرباح”  “عزيز 
طنجة  في  االقتصادية  المراكز  بين  السريعة  الوصل 
إلى  وصوالً  توسيعها  أيضاً  نريد  ولكننا  البيضاء،  والدار 

وفاس”. الرباط  وصل  وحتى  أغادير،  أو  مراكش 
إذ  أفريقيا،  في  األسرع  هو  الجديد  الخّط  وسيكون 
الساعة،  في  كليومتراً   320 القصوى  سرعته  ستبلغ 
من  وطنجة  البيضاء  الدار  بين  الرحلة  مدة  يقّلص  ما 
ساعتين  إلى  دقيقة  وأربعين  وخمس  ساعات  خمس 
المشروع  هذا  كلفة  تبلغ  أن  المتوّقع  ومن  دقائق.  وعشر 
الصناديق  من  مزيج  عبر  تمويله  وسيتم  دوالر  ملياري 
 1.35 ( األجنبية  والقروض  دوالر(،  مليون   580 ( العامة 
السعودية،  العربية  المملكة  من  وهبات  دوالر(،  مليار 
دوالر(.  مليون   84 ( والكويت  المتحدة،  العربية  واإلمارات 
مدينة  من  تمتّد  جهوي  قطار  وصلة  بناء  يتم  كما 
الخامس  محمد  مطار  إلى  وصوالً  المرفئية،  المحّمدية 
لتلبية  توسيعه  يتم  الذي  البيضاء،  الدار  في  الدولي 

متنامٍ. وجهوي  دولي  نقل  محور  معايير 
األولى  السياحية  الوجهة  بصفتها  مراكش،  وستحصل 
استيعاب  في  للمساعدة  ثاٍن  مطار  على  المغرب،  في 
تصل  أن  المتوّقع  من  التي  الرّكاب  من  المتزايدة  األعداد 
“الرباح”،  الوزير  ويقول   .2030 عام  مليون   14.37 إلى 
بين  الشراكات  إطار  ضمن  ُقدماً  نمضي  أن  “نريد 
الخاص  للقطاع  الفرص  وتأمين  والعام  الخاص  القطاع 
الطرقات  مثل  ويديرها،  التحتية  البنى  يستخدم  كي 

الحديدية”. والسكك  والمرافئ  والمطارات 
تحديثها،  تّم  البالد  في  األصغر حجماً  المطارات  إّن  حتى 
الخلفي”،  “مصطفى  ويضيف  الداخلة.  مطار  فيها  بما 
المغربية،  الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  االتصال  وزير 
السّياح  لجذب  الداخلة  في  دولياً  مطاراً  أنشأنا  “لقد 
وكلما  المغرب”.  جنوب  وتنمية  المنطقة  إلى  األجانب 
االقتصاد  في  المغرب  اندماج  كان  االتصالية،  تحّسنت 

أسهل. العالمي 

 البنية التحتية والنقل 
واللوجستيات: توثيق األواصر مع العالم

ميناء طنجة المتوسط



عقب  األجانب  للمستثمرين  جاذباً  المغرب  أصبح  لقد 
ذات  التصدير  صناعات  على  رّكز  الذي  الصناعي  له  تحوّ
الصناعات  عزّزت  استراتيجية  فبفضل  المضافة.  القيمة 
هائل،  جديد  تمويل  أمام  الدرب  ومّهدت  المعّينة  السّت 
الرائدة  أفريقيا  بلدان  أحد  إلى  بسرعة  المملكة  تتحوّل 

األجنبي. المباشر  االستثمار  مجال  في 
لإلقالع  الوطني  الميثاق  على  االستراتيجية  هذه  وترتكز 
بهدف   2008 عام  إطالقها  وتّم   PNEI الصناعي 
الزراعية،  والصناعة  الطائرات،  صناعة  قطاعات  تعزيز 
األدوية،  وصناعة  الخدمات،  وترحيل  السيارات،  وصناعة 
الصادرات  زيادة  في  يساهم  ما  النسيج،  وصناعة 
سعى   ،2015 بحلول  المحّلية.  الصناعات  وتحديث 
إضافة  إلى   PNEI الصناعي  لإلقالع  الوطني  الميثاق 
دوالر  مليارات   5 قيمتها  تتعّدى  خاصة  استثمارات 
والمساهمة  البالد،  في  اإلجمالي  المحّلي  الناتج  إلى 
كما  الصادرات.  حجم  إلى  إضافي  دوالر  مليار  بمبلغ 
في   PNEI الصناعي  لإلقالع  الوطني  الميثاق  نجح 
مثل  شركات  فيهم  بَمن  األجانب،  المستثمرين  جذب 

 .Renault ورونو   Bombardier بومباردييه 
تسريع  مخطط  إطالق  تم  الميثاق،  هذا  نجاح  وعقب 
ليستمرّ  الماضي،  العام  في   PAI الصناعية  التنمية 
إنشاء  إلى  سيؤدّي  ما   ،2020 العام  إلى   2014 العام  من 
الناتج  في  الصناعة  مساهمة  ورفع  وظيفة  مليون  نصف 

 .%23 إلى   %14 من  اإلجمالي  المحّلي 
واالقتصاد  واالستثمار  والتجارة  الصناعة  وزير  وقال 
أقل  في  قمنا،  “لقد  العلمي”،  حفيظ  “موالي  الرقمي 
الصناعية  التنمية  تسريع  مخطط  إطالق  منذ  سنة،  من 
في  عمل  فرصة  ألف   238 بتوفير   ،2014 أبريل  في   PAI
شركات  مع  وظائف  وهي  البالد.  في  الصناعة  قطاع 
إّن  حتى  العربي.  والعالم  وأوروبا  أميركا  من  دولية 
تستثمر  وبدأت  مؤخراً  المغرب  في  وجوداً  طوّرت  الصين 

. فيه”
مقاوالً  المغرب  تعتبر  الصينية  المشّغلة  فالشركات 
أقل  المغرب  في  العاملة  اليد  كلفة  ألّن  الباطن  من 
في  الطاقة  كلفة  ارتفاع  ومع  الصين.  في  كلفتها  من 

جديدة  بلدان  عن  المستثمرون  يبحث  أيضاً،  الصين 
“العلمي”  يشير  كما  إذ  الصناعية.  مشاريعها  تستقبل 
دوالر،   300 هو  المغرب  في  لألجور  األدنى  “الحّد  فإّن 
تغّير  االستثمارات  أّن  نالحظ  بدأنا  السبب  ولهذا 

المغرب”.  إلى  الصين  من  وجهتها 
من  استثمار  على  اآلسيوي  العمالق  تدّخل   وينطوي 
وب” غر نغ  نغا شا نغ  ندو “شا  مجموعة 

 150 تبلغ قيمته   Shandong Shangang Group
المنطقة  في  الفوالذ  لتحويل  مصنع  لبناء  دوالر  مليون 
تنوي  ذلك،  إلى  باإلضافة  طنجة.  مدينة  في  الحرّة 
 Shanghai Electric إليكتريك”  “شنغهاي  شركة 
مشاريع  في  دوالر  ملياري  يتخّطى  بمبلغ  االستثمار 

الشمسية. الطاقة  بإنتاج  خاصة 
جًدا  تياً  موا المملكة  في  الوضع  أصبح  فقد 
بإمكان  بأنه  “العلمي”  ويضيف  األجانب.  للمستثمرين 
 ،%100 بنسبة  استثمارات  “تغطية  المستثمرين  هؤالء 
كما  المغرب.  في  بكاملها  شركات  امتالك  لهم  ويجوز 
من  بالكامل  أسهمهم  وأرباح  أرباحهم  إخراج  يمكنهم 
الحرية  لهم  تتوّفر  إذاً  شركتهم.  يبيعون  عندما  البالد 

األموال”. حركة  ناحية  من  التاّمة 
صندوق  إنشاء  شروط  أيضاً   PAI استراتيجية  وتحّدد 
الذي  العام،  لالستثمار   FDI الصناعية  التنمية 
تحويل  وتدعم  دوالر،  مليار   2.2 الحكومة  له  خّصصت 
عبر  المنّظم  االقتصاد  إلى  المنّظم  غير  القطاع 
كما  الضرائبية.  والتدابير  الحوافز  من  واسعة  مجموعة 
للبالد  سيسمح  ما  العّمال،  تدريب  أهمية  على  تشّدد 

أفضل.  بشكل  األجنبية  الشركات  شروط  بتلبية 
للتجارة  حرة  مناطق  إنشاء  كان  اإلضافية  الحوافز  ومن 
التصنيع  شركات  جذب  بغية  القطاعي  واإلنتاج 
القنيطرة،  في  حرّة  مناطق  أربع  وتتوّفر  الكبرى.  األجنبية 
من  إعفاء  من  تستفيد  ووجدة  وطنجة،  النواصر،  و 
التشغيل،  من  األولى  الخمسة  األعوام  خالل  الضرائب 

عاماً. عشرين  مدة   %8.75 قدرها  نسبة  يليه 
المغرب  في  صعوبات  الثقيلة  الصناعات  واجهت  فقد 
واألوروبية  الصينية  الصناعات  من  التموين  فرط  بسبب 

األنظمة البيئية الصناعية الجديدة في المغرب

رونو طنجة



المتنامية  اإللكترونيات  صناعة  مستقبل  ولكن  وغيرها. 
الباطن،  من  مقاولين  ظهور  إثر  واعداً  يبدو  البالد  في 
الخام  والمواد  نات  المكوّ تصميم  عن  مسؤولين 
إلى  عملياتهم  بتعهيد  وقيامهم  وشرائها،  وتطويرها 

لمغرب.  ا
نطاق صادراته من صناعة  المغرب  يوّسع  ذلك،  عن  فضالً 
الجاهزة  المالبس  استهداف  عبر  والجلد  النسيج 
باإلضافة  الرياضية،  واألزياء  الجينز  وسراويل  الرائجة 
التحتية  المالبس  مثل  المتخّصصة  المنتجات  إلى 

واألحذية. المنزلية  والبياضات 
أخرى،  نجاح  قصة  المملكة  في  األدوية  صناعة  وتشّكل 
إمكانية  ولها  أفريقيا  في  صناعة  أضخم  ثاني  أنها  إذ 
ارتفاع  بفضل  النموّ  من  المزيد  تحقق  بأن  كبيرة 
شمال  في  أيضاً  بل  فحسب  المغرب  في  ال  الطلب، 
األدوية  شركة  اإلمكانية  هذه  أثبتت  وقد  أفريقيا.  وغرب 
مصنع  فتح  تنوي  التي   ،Sanofi “سانوفي”  الفرنسية 
األدوية  لتأمين  البيضاء،  الدار  في  دوالر  مليون   20 بقيمة 

والخارجية. المحلية  لألسواق 
تطبيق  على  ترتكز  الجديدة   PAI فاستراتيجية 
دمج  عبر  الفّعالة  لبيئية”  ا “األنظمة  مقاربة 
الشركات  بين  العالقات  وبناء  القيمة  سالسل 
ويضيف  والصغيرة.  المتوّسطة  والشركات  الكبرى 
الصناعي  القطاع  تنظيم  أعدنا  “لقد  “العلمي”، 
.” والنموّ التآزر  يوّلد  ذلك  أّن  إذ  بيئي  نظام   بشكل 

تحّده   ال  طموح  الطائرات:  صناعة 
ء سما

“بومباردييه”  الجوية  للصناعات  الكندية  الشركة  إّن 
رجال  طائرات  صناعة  في  الرائدة   ،Bombardier
عن  ممتاز  مثال  هي  التجارية،  والطائرات  األعمال 
المحّلية.  لألعمال  البيئي  النظام  في  الناجح  االندماج 
’بومباردييه‘  شركة  وصول  “بعد  أنه  “العلمي”  ويشرح 
تؤّمن  شركة   137 لديها  تتوّفر  أصبحت  المغرب،  إلى 
في  الطائرات  تصنيع  شركات  ولكل  لها  المعّدات 
في  الرائدة  الشركة   ،Eaton ’إيتون‘  ومنها  العالم، 
و’ألكوا‘  للطائرات،  الهيدروليكية  نات  المكوّ كل  صناعة 

للطائرات”. البراغي  تؤّمن  التي   Alcoa
“بومباردييه”  لشركة  الدائمة  المنشأة  بناء  انتهى  وقد 
بمساحة   ،2013 شتنبر   - سبتمبر  في  البيضاء  الدار  في 
نموّ  على  دليل  أكبر  لتكون  مربع،  متر  ألف   14 قدرها 
يفيد  ذلك،  على  وتأكيداً  المغرب.  في  الجوية  الصناعات 
والسالمة  الجودة  مكتب  رئيس  نائب  أور”  “ستيفن 
 Bombardier إيروسبيس”  “بومباردييه  شركة  في 
جداً  مستقرّة  بيئة  يقّدم  “المغرب  بأّن   Aerospace
بالنشاط  مفعمة  مجموعة  إلى  باإلضافة  سياسياً 
كما  الثقافة.  والعالي  الموهوب  الشباب  من  والحماسة 
من  قريبة  والبالد  قوية  دعم  أنظمة  تقّدم  الحكومة  أّن 

أوروبا”.
إيروسبيس”  “ماتيس  النجاح،  على  األخرى  األمثلة  ومن 
بين  مشترك  مشروع  وهو،   MATIS Aerospace
 Labinal Power Systems ”البينال باور سيستيم“
الشبكات  وصل  في  متخّصص   ،Boeing و”بوينغ” 
األعوام  وخالل  الجوية.  الصناعات  مجال  في  الكهربائية 
األسالك  إيروسبيس”  “ماتيس  سينتج  التالية،  األربعة 
باإلضافة  و787،  و777،   ،737 “بوينغ”  لطائرات  الكهربائية 
5 أكس”  إلى طائرة رجال األعمال النّفاثة “داسو فالكون 
 400 إنشاء  في  ساهم  ما   ،Dassault Falcon 5X

جديدة. وظيفة 
مقاربة  اعتماد  على  المستثمرون  يشّجع  وكذلك، 
“خطتنا  إّن  أور”  “ستيفن  ويقول  هذه،  البيئية  األنظمة 
بحلول  دوالر  مليون   200 حتى  باستثمار  تقضي  للمغرب 
بالعمل  ملتزمون  فنحن  وظيفة.   850 وإنشاء   2020
لنا  سيسمح  ما  المحّلية،  الحكومة  مع   الوثيق 
هنا  المحّلية  التموين  سلسلة  تنمية  بتحفيز   أيضاً 

المغرب”. في 
التنمية “يقود”  السيارات  قطاع 

الصناعات  على  جديدة  بيئية  أنظمة  خلق  ينطبق 
جذب  الذي  السيارات  قطاع  ذلك  في  بما  أيضاً،  األخرى 
و”فورد”.  و”بيجو”  “رونو”  مثل  شركات  من  االستثمارات 
الخمسة  األعوام  في  بارزاً  نمواً  القطاع  اختبر  وقد 
سيارات  إنتاج  مصنع  افتتاح  بعد  سّيما  ال  الماضية، 
طنجة،  في   2012 عام  التقنيات  بأحدث  المجّهز  “رونو” 

السنة. هذه  سيارة  ألف   230 ينتج  أن  المقرّر  ومن 
“رونو” لمجموعة  العام  المدير  كارفايو”،  “بول   ويقول 

نتساءل  “رحنا  المغرب،  في   Renault Group
المهارات  سنجد  كنا  إذا  ما  حول  ’رونو‘  شركة  في 
لنا  ستسمح  التي  التحتية  والبنية  الحكومي  والدعم 
حيث  من  واضحة  اإلنجازات  ولكن  النجاح،  بتحقيق 
والسكك  السريعة  الطرقات  مثل  التحتية  البنية 
إّن  قائالً  “كارفايو”  يتابع  المستقبل،  وحول  الحديدية”. 
الموقع  في  هي  ينتجها  التي  والمركبات  المصنع  “هذا 
احتياجات  وتلبية  األوروبية  السوق  لتموين  المثالّي 

المقبلة”. األعوام  في  ر  ستتطوّ التي  األفريقية  السوق 
صناعة  في  خلقها  يتم  وظيفة  كل  أّن  تبّين  وقد 
إضافية  مباشرة  وظائف  سّت  إلى  تؤدّي  السيارات 
أخرى  وظائف  أربع  إلى  باإلضافة  التموين  شركات  في 
صناعة  في  واحدة  وظيفة  أّن  يعني  ما  مباشرة.  غير 
إضافية،  وظائف  عشر  مجموعه  ما  تخلق  السيارات 
“غالباً  “كارفايو”،  ويضيف  هائل.  إيجابي  تأثير  ولهذا 
مسألة  هو  السيارات  صنع  إّن  يقولون  الناس  أسمع  ما 
أمن  ورجال  ومطاعم  أطّباء  أيضاً  لدينا  ولكن  تقنية، 
كل  تقريباً  لدينا  بل  اتصاالت،  وأنظمة  وكمبيوترات 
حقيقي  محّفز  إنها  إذاً  السيارات،  صناعة  ضمن  المهن 

واالجتماعية”. االقتصادية  للتنمية 
ين” و سيتر “بيجو  شركة  كشفت   كما 

مصنع  لبناء  خطط  عن   PSA Peugeot Citroen  
رغبًة  دوالر،  مليون   630 كلفته  تبلغ  المغرب  في 
اعتمادها  وتقليل  اإلنتاج  تكاليف  تقليص  في  منها 
قرب  الموقع  سيبدأ  وبالتالي،  األوروبية.  األسواق  على 
الصغيرة  الطرازات  بتجميع  الساحلية  القنيطرة  مدينة 
والشرق  أفريقيا  ألسواق  الصغيرة  المدّمجة  والسيارات 

 .2019 العام  بحلول  األوسط 
نات  المكوّ من   %60 المصنع  يؤّمن  أن  الشركة  وتتوّقع 
مع   %80 إلى  وصوالً  تدريجياً  النسبة  لترتفع  محلياً 
عدد  يبلغ  بأن  الهدف  ويقضي  التموين.  سلسلة  تطوّر 
قادراً  المصنع  يصبح  حين  موظف   4500 العاملة  اليد 
ترتفع  أن  المتوّقع  من  إذ  مركبة،  ألف   200 إنتاج  على 
البداية  في  مركبة  ألف   90 من  السنوية  اإلنتاج  قدرة 

المبيعات. عدد  زيادة  مع  مركبة  ألف   200 إلى 
منافساً  حالياً  المغرب  “يشّكل  “العلمي”،  ويقول 
في  إنتاجه  يصل  أّن  المتوّقع  ومن  به،  بأس  ال  عالمياً 
حيث  مركبة،  مليون  إلى  المقبلة  الخمسة  األعوام 

المجال”. هذا  طليعة  في  سنصبح 



صخور  أشهرها  بالمعادن،  غنّية  بتربة  المغرب  يتمّيز 
األبيض”  بـ”الذهب  أحياناً  إليها  يُشار  التي  الفوسفاط، 
المغربّي. يُستخدم الفوسفاط ومشتّقاته، حمض الفوسفوريك 
واألسمدة الفوسفاطية، حول العالم في الزراعة وفي القطاع 
الصناعّي أيضاً. وتستحوذ المغرب على حوالى 85 في المئة 

من احتياطّي الفوسفاط المتبّقي في العالم. 
وهو   ،1920 العام  في  للفوسفاط  الشريف  المكتب  تأّسس 
احتياطّي  وبيع  باستخراج  متخّصصة  حكومية  شركة 
القادر  “عبد  السيد  يقول  الصدد،  هذا  وفي  الفوسفاط. 
اعمارة”، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، “سنحتفل بعد 
الفوسفاط.  مجال  في  الخبرة  من  سنة  بمئة  سنوات  بضع 
في  القيمة  سلسلة  لتعزيز  الخبرة  هذه  من  استفدنا  وقد 
إنتاج الفوسفاط”. ومع مرور الوقت، أصبح المكتب الشريف 
الفوسفاط،  تصدير  في  عالمياً  الرائدة  الشركة  للفوسفاط 
العالمية  السوق  من  المئة  في   30 نسبة  على  وتستحوذ 
استخرج   ،2013 العام  في  مشتّقاته.  وكافة  للفوسفاط 
طن  مليون   26 من  أكثر  للفوسفاط  الشريف  المكتب 
حمض  من  طن  مليون   4,4 وأنتج  الفوسفاط،  صخور  من 

الفوسفوريك، و4,8 مليون طن من األسمدة الفوسفاطية. 
الزراعّية  المنتجات  إلى  الحاجة  تتضاعف  أن  المتوّقع  ومن 
أصبح  األسمدة  إنتاج  أّن  يعني  ما  و2050،   2000 سنة  بين 
الشريف  المكتب  يسعى  مضى.  وقت  أّي  من  أهمية  أكثر 
السيد  أشار  كما  السوق،  في  موقعه  تعزيز  إلى  للفوسفاط 
التنفيذّي  والمدير  اإلدارة  مجلس  رئيس  التراب”،  “مصطفى 
األعلى للمكتب الشريف للفوسفاط. “على الصعيد الدولّي، 
أسواق  ضمن  موقعه  للفوسفاط  الشريف  المكتب  يعزّز 
المتزايد  العالمّي  للطلب  ويستجيب  العالمّية،  الفوسفاط 
للتنمية  برنامج  وتنفيذ  كبيرة  باستثمارات  القيام  خالل  من 
الشركة  أن يضاعف قدرة  البرنامج  لهذا  ويُتوّقع  الصناعّية”. 
السنوية، من خالل توسيع نطاق العمليات الحالية، والتنقيب 
على  األخيرة  المراحل  أنشطة  وتحسين  جديدة،  مناجم  في 
غرار التسويق والتوزيع وإلى ما هنالك. ويضيف “اعمارة”، “إّن 
استثمار حوالى 20 مليار دوالر سيسمح للمغرب ببلوغ نسبة 
40 في المئة من السوق العالمية للفوسفاط الخام، و40 في 
في  و40  الفوسفوريك،  لحمض  العالمية  السوق  من  المئة 

المئة من سوق األسمدة”.
يضّم المكتب الشريف للفوسفاط عّدة مكاتب حول العالم 
النامية  األسواق  أهّم  بعض  لكّن  العالمّي،  الطلب  لتلبية 

كان  لطالما  حيث  أفريقيا،  في  تقع  الشركة  إلى  بالنسبة 
استخدام األسمدة منخفضاً. لكن من المتوّقع أن يتضاعف 
الطلب على األسمدة بما أّن العديد من الدول األفريقّية تبذل 
جهوداً حثيثة لتعزيز اإلنتاج الزراعّي. ويضيف “اعمارة”، “منذ 
أفريقيا،  إلى  األسمدة  ألف طن من  بضع سنوات، صّدرنا 50 
وها قد بلغت الصادرات اليوم 400 ألف طن، ونهدف إلى تصدير 

مليونَي طن من األسمدة”.
في  الشركات  أكبر  من  للفوسفاط  الشريف  المكتب  يُعّد 
مليارات   5 حوالى  السنوية  عائداته  تبلغ  حيث  المغرب، 
أّن  كما  العالم.  حول  موظف  ألف   20 من  أكثر  ويضّم  دوالر 
المصالح  على  يقتصر  وال  جداً  بارز  المحلّي  الشركة  تأثير 
الصدد، “نحن نساهم في  “التراب” في هذا  ويقول  التجارّية. 
صادراتنا  خالل  من  ليس  للمغرب،  والرفاهية  الدخل  تأمين 
مسؤولة  كشركة  الوثيق،  تعاوننا  عبر  لكن  فحسب، 
والمؤسسات  الصغار،  والفالحين  المزارعين  مع  اجتماعياً، 
المحيطة  المحلية  والمجتمعات  والمتوّسطة،  الصغيرة 
المكتب  يجريها  التي  التنقيب  وألعمال  عملياتنا”.  بنطاق 
الشريف للفوسفاط في المنطقة الجنوبية، حيث نجد حوالى 
1 في المئة من احتياطّي الفوسفاط العالمّي، وقٌع كبير على 
فوسبوكراع،  التنقيب  تُعتبر شركة  إذ  المحلية.  المجتمعات 
في  شركة  أكبر  للفوسفاط،  الشريف  للمكتب  تابعة  وهي 
المنطقة وتضّم 2300 موظف من العمال المحليين. وتعمد 
برّمته  األرباح  صافي  استثمار  إعادة  إلى  فوسبوكراع  شركة 
التنمية االقتصادّية  في المنطقة بغية المساعدة في تعزيز 

المحلية.
فضالً عن الفوسفاط، تخّطط الحكومة أيضاً لتوسيع نطاق 
والذهب  الفضة  غرار  على  المعادن  عن  التنقيب  عمليات 
والباريت. ومن  والكوبالت  والنحاس  والرصاص  والزنك  والحديد 
وشيكة  إصالح  عملية  التنقيب  قانون  يشهد  أن  المتوّقع 
وسيؤدّي ذلك بطبيعة الحال إلى تعزيز االهتمام بالقطاع وزيادة 
االستثمارات الخاصة فيه، وبالتالي سيؤدي ذلك أيضاً إلى زيادة 

مساهمة المعادن غير الفوسفاطية في االقتصاد المغربّي. 
أضعاف  ثالثة  بنسبة  أرباحنا  نزيد  أن  “آمل  “اعمارة”،  وأضاف 
يضّم  حيث  الوظائف.  عدد  نضاعف  وأن  القادمة  األعوام  في 
من  القادمة،  األعوام  وفي  موظف،  ألف   15 حالياً  القطاع 
المؤّكد أن يبلغ العدد 30 ألفاً، وسيؤدّي ذلك إلى زيادة القيمة 
النائية  المناطق  في  باألخص  المقّدمة،  والخدمات  المضافة 

من المملكة، البعيدة عن المراكز االقتصادية والتجارية”.

الفوسفاط: ثروات المغرب الطبيعّية



ارتفاع  إلى  جزئياً  العام  هذا  االقتصادي  المغرب  نموّ  يعود 
في  المؤاتية  األمطار  كمية  ساهمت  فقد  الزراعّي.  الناتج 
إنتاج أكبر كمية محاصيل من الحبوب على اإلطالق بلغت 
المغرب  اقتصاد  في  الزراعة  أهمية  وتكمن  طن.  مليون   11
في الوقع الذي تحدثه المحاصيل على النموّ الوطني، حيث 
الناتج  من   %19 في  الزراعية  والصناعة  الزراعة  تساهم 
ماليين  أربعة  من  ألكثر  العمل  وتؤّمن  اإلجمالي  المحّلي 
يؤّمن  القطاع  هذا  فإّن  الريفية،  المناطق  في  أما  شخص. 

أكثر من 70% من مجموع فرص العمل. 
المغرب هو األضخم في  الزراعّي في  القطاع  وبذلك، يكون 
بزراعة  له  يسمح  معتدل  بمناخ  المغرب  يتمتّع  المنطقة. 
لتلبية  يكفي  ما  األغذية،  من  ووافرة  متنوّعة  مجموعة 
الصادرات  من   %12 بحوالي  والمساهمة  الداخلي  الطلب 
والخضار  الفاكهة  المصدَّرة  المواد  أبرز  ومن  الوطنية. 

والمكّسرات.  والبهارات  الزيتون  وزيت  الطازجة 
ولتعزيز ربحية القطاع وجعل العمالة فيه مستدامة أكثر، 
عام  استراتيجية  تنمية  خطة  إطالق  إلى  الحكومة  بادرت 
ذاك  ومنذ  األخضر”.  المغرب  “مخّطط  باسم  تعرَف   2008
القطاع  في  دوالر  مليار   5.5 من  أكثر  استثمار  تّم  الحين، 
واالستدامة  اإلنتاجية  وزيادة  التحديث  على  التركيز  مع 
واستيعاب كميات المحاصيل العالية المردود. ومن المتوقع 
بحلول 2020 أن يرفع المخّطط مساهمة الزراعة في الناتج 
مليون   1.15 ويؤّمن  دوالر،  مليار   18 حتى  اإلجمالي  المحّلي 
فرصة عمل إضافية، ويضاعف ثالث مرات دخل حوالي ثالثة 

الريفية. المناطق  في  ماليين شخص 
صيد  بقطاع  تعنى  منفصلة  تنمية  خطة  هناك  كما 
تصطاد  أليوتيس”.  “مخطط  اسم  عليها  أطلق  السمك 
ما  السمك سنوياً،  من  طّن  مليون  من  أكثر  حالياً  المغرب 
فالبالد  أفريقيا.  في  للسمك  ومصّدر  منتج  أكبر  يجعلها 
وتطّل  ميل  ألفي  من  أكثر  على  يمتّد  ساحلي  بخّط  تنعم 
األطلسي. ويسعى  والمحيط  المتوسط  األبيض  البحر  على 
مليون   1.6 إلى  المصيد  السمك  كمية  رفع  إلى  المخّطط 
طن ورفع قيمة ثمار البحر التي يتم تصديرها إلى أكثر من 
تحديث  عبر  خصوصاً  وذلك   ،2020 بحلول  دوالر  مليار   3.1
السمك  صناعة  عليها  ترتكز  التي  المختلفة  القطاعات 

واألداء.  التنافسية  وتحسين 
األقاليم  على  بالفائدة  القطاع  في  االستثمار  وسيعود 
الوظائف  من  كبير  عدد  يعتمد  إذ  خاص،  بشكل  الجنوبية 

السمك  صيد  إّن  حيث  السمك.  صيد  على  المنطقة  في 
جذب  ما  الجنوب،  في  يتم  اإلطالق  على  قيمًة  األعلى 
منها  نذكر  الخاصة،  االستثمارات  من  بها  بأس  ال  كمية 
من  وهي   ،COPELIT Group شركات  مجموعة  مثالً، 
المنطقة  في  السمك  صناعة  في  الرائدة  الشركات  أولى 
وتعليبه  ومعالجته  وفرزه  السمك  صيد  في  وتنشط 
وزيت  السمك  مسحوق  إنتاج  إلى  باإلضافة  وتجميده، 
مدينتي  في  شركات  عّدة  المجموعة  وتملك  السمك. 
كافة  في  منتشرين  لعمالء  البيع  وتتوّلى  والداخلة  العيون 
الغزالني”،  “محمد  يقول  الصدد،  هذا  وفي  العالم.  أرجاء 
مدير شركة COPELIT في الداخلة، “لقد أّمنت مجموعة 
مباشرة  عمل  فرصة   1500 من  أكثر   COPELIT Group
في  الرئيسي  الخاص  المستثمر  يجعلها  ما  اآلن،  حتى 
حقيقي  محرّك  فإنها  وبالتالي،  المغربية.  المملكة  جنوب 
نموّ  مع  وبالفعل،  والمستدامة”.  المستقرّة  للعمالة 
أصبحت صناعة  والداخلة،  العيون  في  السمك  مراكز صيد 

المغرب. النموّ في جنوب  تحّفز  السمك 

إنتاج الثروات على اليابسة وفي عرض البحار

زيت األركان: نجاح منتوج قّيم
األركان  شجرة  ثمار  من  األركان  زيت  استخراج  يتم 
لالستخدام  المستوطنة في المغرب وكان يصنَع تقليدياً 
المنزلي. أما اليوم، فقد كسب زيت األركان شهرة عالمية 
كسلعة غذائية للذوّاقة وكمكوّن ثمين في مستحضرات 
النسائية  التعاونيات  وكانت  الراقية.  الشخصية  العناية 
المغربية أول َمن قّدم زيت األركان إلى األسواق العالمية. 
وتتذّكر “فاطمة أمهري”، رئيسة اتحاد التعاونيات النسائية 
لشجرة األركان التي تُعنى بإنتاج زيت األركان وتسويقه، أنه 
الكثير من  يثير  المنتج  يكن هذا  لم  و2004،   1999 “بين 
االهتمام”. وأضافت “كانت إيراداتنا تبلغ 20 ألف دوالر في 
السنة. ولكننا بدأنا في عام 2005 نصّدر عشرة أطنان من 
فكان  التجميلية”.  المستحضرات  في  الستخدامه  الزيت 
الجنسيات  المتعّددة  الشركات  أّن  لدرجة  هائالً  النجاح 
الكبرى بدأت تستثمر في هذا القطاع بدءاً من عام 2012، 

 2500 من  أكثر  إلى  الصادرات  رفع  ما 
المغربية  الحكومة  وتنوي  اآلن.  طن 
مرات  ثالث  الناتج  هذا   مضاعفة 

بحلول 2020. 



في الوقت الحاضر، ال تتوّلى المغرب تصدير ال النفط وال الغاز، 
ولكنها تملك 900 ألف كيلومتر مربع من األحواض الرسوبية 
الهيدروكربون  إيجاد  احتمال  زال  ما  إذاً  المستكَشفة،  غير 
وارداً. وحتى الماضي القريب، كانت البالد تعتمد على االستيراد 
التحّدي  هذا  تواجه  ولكنها  الطاقة،  من  احتياجاتها  لتلبية 
اليوم عبر تطوير مصادر محّلية إلنتاج الطاقة، إذ كما يشير 
والبيئة  والماء  والمعادن  الطاقة  وزير  اعمارة”،  القادر  “عبد 
“تتمّيز البالد بإمكانية كبيرة في الطاقة الشمسية إذ تتنّعم 
بـ 3 آالف ساعة من أشّعة الشمس في السنة، عالوة على 

إمكانياتها الهائلة في الطاقة الهوائية”. 
القائم  بالتزامها  المغرب  ستفي  المقبلة،  األعوام  وفي 
برامج  ثالثة  تطوير  عبر  المتجّددة  الطاقة  اعتماد  على 
الطاقة  من  ميغاواط  ألفي  إلنتاج  برنامج  وهي:  رئيسية، 
الشمسية، وبرنامج إلنتاج ما ال يقّل عن ألفي ميغاواط من 
الطاقة  من  ميغاواط  ألفي  إلنتاج  وبرنامج  الهوائية  الطاقة 
للبالد  يؤّمن  قد  “هذا  أّن  إلى  “اعمارة”  ويشير  الكهرمائية. 
بواسطة  وذلك  تنتجها،  التي  الكهربائية  الطاقة  من   %42
لها  يسبق  لم  نسبة  وهذه   ،2020 بحلول  المتجّددة  الموارد 

مثيل في المنطقة”. 
ويشّكل مجّمع الطاقة الشمسية “نور”، في مدينة ورزازات التي 
تقع جنوب وسط المغرب، حجر األساس في المشروع الوطني 
للطاقة الشمسية، حيث من المتوقع أن ينتج كمية إجمالية 
من الطاقة قدرها 500 ميغاواط.  وقد أعلنت “ضياء الودغيري”، 
عضو مجلس إدارةالوكالة المغربية للطاقة الشمسية )مازن( 
أّن “المحّطة األولى ’نور 1‘ ستنتج 160 ميغاواطاً من الطاقة 
األخريان،  المحّطتان  أما  عام 2015.  للعمل  وستصبح جاهزة 
’نور 2‘ و’نور 3‘، فهما تستخدمان التكنولوجيا إلنتاج الطاقة 
حتى في غياب أشّعة الشمس وستصبحان جاهزتين للعمل 
عام 2017”. ويحدث استثمار “مازن” أيضاً أثراً إيجابياً ملحوظاً 
على منطقة ورزازات بفضل استخدام موظفين من السكان 
إنشاء  إلى  ترمي  المحّلية  للتنمية  عمل  وخطة  المحّليين 
إدارة  وتطبيق  الشرب  مياه  وتأمين  الطرقات  من  تحتية  بنية 

المخّلفات في المناطق المجاورة.
يدعى  المغرب  آخر في جنوب غرب  كما هناك مشروع كبير 
منذ  تعمل  التي  الرياح”  من  الطاقة  لتوليد  طرفاية  “مزرعة 

ديسمبر -دجنبر 2014. إنها أكبر مزرعة إلنتاج طاقة الرياح في 
أكثر من 300  لتوليد  وقدرة  توربينة هوائية  أفريقيا، مع 131 
ميغاواط من الطاقة. إّن هذا المشروع هو شراكة بالتساوي 
الطاقة  وشركة   ،ENGIE الفرنسية  الطاقة  شركة  بين 
المدير  سبتي”،  “محمد  ويقول   .Nareva ناريفا  المغربية 
أن  المقّدر  “من   ،)TAREC( للطاقة  طرفاية  لشركة  العام 
التي  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  الهوائية  المزرعة  تقّلل 
تنتجها المغرب بـ 900 ألف طّن في العام وأن تسمح بادّخار 

190 مليون دوالر من قيمة النفط المستورد”.
كما تشّدد المغرب على اعتماد الغاز الطبيعي شيئاً فشيئاً 
تقليل  بغية  بالطاقة  الخاصة  استراتيجيتها  من  كجزء 
تبعيتها للهيدروكربونات المستوردة. فالبالد ال تستخدم الغاز 
الطبيعي حالياً إالّ بكميات ضئيلة ولكن هذا الوضع سيتغّير 
خالل األعوام الخمسة المقبلة عندما تنشئ البنية التحتية 
“اعمارة”  ويشير   .LNG المسال  الطبيعي  للغاز  المناسبة 
في هذا الصدد إلى أنه “مشروع ضخم إذ سيتم أيضاً إنشاء 
لمسافة  يمتّد  أنابيب  وخّط  المسال  الطبيعي  للغاز  مرفأ 
الطاقة  لتوليد  الدورات  مختلطة  مع محطات  كيلومتر   400
الكهربائية تنتج حوالي 3 آالف ميغاواط بكلفة 4.5 مليار دوالر 

سيموّلها القطاع الخاص بالكامل”.
الطبيعي  الغاز  استخدام  بزيادة  االستثمار  هذا  سيسمح 
حتى خمسة مليارات متر مكّعب في السنة. ومع أّن الهدف 
تطمح  الكهرباء،  على  الداخلي  الطلب  تلبية  سيكون  منه 
االحتياجات  لتلبية  وافرة  إلى تطوير قدرات محلية  الحكومة 
الحكومي  الدعم  رفع  قد  المغرب  أّن  وبما  أيضاً.  الصناعية 
عن الوقود والديزل والبنزين، فإّن المصّنعين يبحثون عن بدائل 

مربحة أكثر.
على  المتزايد  الطلب  لتلبية  تدابير  المغرب  يتّخذ  وفي حين 
بحّد  المتزايد  الطلب  هذا  فإّن  والكهرباء،  األساسية  الطاقة 
الكهرباء  لتأمين  المثابرة  الجهود  نجاح  ذاته هو عالمة على 
لكافة أرجاء المغرب، إذ، كما يشرح “اعمارة”، “99% من سكان 
المغرب اليوم متّصلون بالشبكة الكهربائية. ويعّد هذا إنجازاً 
العشرين،  القرن  تسعينات  في  أنه  باالعتبار  أخذنا  إذا  هائالً 
بشكل  هائلة  جهوداً  بذلنا  فقد  فقط.   %18 النسبة  كانت 

استثمارات بلغت كلفتها حوالي 2.7 مليار دوالر”.

الطاقة والبيئة: الطاقة 
المتجّددة في الطليعة



التي  المالية  األزمة  خالل  مرونته  المغربي  االقتصاد  أثبت 
اكتسحت العالم عام 2008، بفضل القطاع المصرفي الخاضع 
والمالية  اآلقتصاد  وزير  ويشير  مشّددة.  وضوابط  قوانين  إلى 
المؤسسي  العمل  إطار  نّسق  قد  “المغرب  أّن  إلى  “بوسعيد” 
ليتراصف  القطاع  هذا  له  يخضع  الذي  والتنظيمي  والتشريعي 
مع أفضل الممارسات الدولية، ما سمح للقطاع المالي المغربي 
باالرتقاء إلى مستوى من النمو يضعه في طليعة البلدن األخرى 

في المنطقة”.
البالد،  في  التجارية  المصارف  أضخم  أحد   ويسعى 
لخارجية” ا ة  ر للتجا لمغربي  ا لبنك   “ا
 BMCE  Banque Marocaine du Commerce Extérieur
وفي  االقتصادي  المغرب  نموّ  تعزيز  في  رئيسي  دور  تأدية  إلى 
لديه  فأصبحت  أفريقيا.  في  المصرفي  القطاع  نطاق  توسيع 
المغربيين  من   %65 بإمكان  اليوم  وصار  بلداً،   23 في  فروع 
الوصول إلى الخدمات المصرفية، مقارنًة بمعدل 10% في القارّة 
األفريقية )باستثناء جنوب أفريقيا(. ويقول “مفاضل الهليسي”، 
التنفيذي في “البنك المغربي للتجارة الخارجية”  المدير العام 
التمويل  توفير  األعمال عبر  رجال وسيدات  بّد من دعم  “ال  إنه 
اسم  يحمل  مخّصصاً  صندوقاً  أنشأنا  السبب  ولهذا  لهم، 

’صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم‘“. 
تبرز  اقتصادياً،  تباطؤاً  المتقّدمة  البلدان  تختبر  وبينما 
مركز  إنشاء  فتّم  العالمي،  للنموّ  رئيسي  كمصدر  أفريقيا 
المالي  “القطب  اسم  يحمل  سابقاً  “أنفا”  مطار  في  مالي 
 ،Casablanca Finance City CFC البيضاء”  للدار 

ويقول  األجنبية.  االستثمارات  مع  وصل  صلة  ليشّكل 
مالي  كمحور   CFC مركز  تصميم  “تّم  إنه  “بوسعيد” 
في  األموال  رؤوس  أسواق  بين  المصالحة  لتعزيز  إقليمي 
واالستثمارات  التمويل  يوّجه  ما  المختلفة،  األفريقية  البلدان 

القارّة”. نحو  األجنبية 
لمركز  األعلى  التنفيذي  المدير  إبراهيمي”،  “سعيد  ويشرح 
أعمال  منصة  بمثابة  نكون  أن  هو  “هدفنا  قائالً:   CFC
شمال  في  بلداً   28 تنمية  تسهيل  على  تعمل  مالية  ومنصة 
الرئيسية  المنطقة  بوّابة  دور  تأدية  عبر  أفريقيا  ووسط  وغرب 
أنشأ  ذلك،  ولتحقيق  الدوليين”.  المستثمرين  إلستقطاب 
والشركات  المالية،  للشركات  بيئياً شامالً  CFC نظاماً  مركز 
الدولية  الرئيسية  والمقرّات  الخدمات،  لتوفير  المحترفة 

الجنسيات.  المتعّددة  للشركات 
للتنمية”  األفريقي  “البنك  أنشأ  دقيقة،  تقييم  عملية  عقب 
 ”50 “أفريقيا  صندوق   African Development Bank
الذي   ،CFC البيضاء”  للدار  المالي  “القطب  في   Africa50
القارّة. وستبلغ  في  التحتية  البنية  تنمية  تسريع  سيرّكز على 
ثم  دوالر،  مليارات   3 المال  رأس  أسهم  في  االستثمار  قيمة 

سيتم رفعها إلى 10 مليارات دوالر الحقاً.
المغرب  موقع  تقّدر   CFC مركز  في  تستقرّ  التي  فالشركات 
االستراتيجّي الجّيد. وفي هذا الصدد، يقول “إبراهيمي”، “إن أردَت 
األساسية  المسبقة  الشروط  مالي، فهناك بعض  إنشاء محور 
ما  وهذا  واالتصالية.  التحتية  والبنية  واألنظمة،  االستقرار،  مثل 

يوّفره المغرب بالتحديد”.

تمهيد الدرب نحو االقتصاد الرقمي

األعمال المصرفية والتمويل: تمكين التنمية

يتّجه قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المغرب نحو 
المنطلق،  ومن هذا  العالمي.  المعرفة  اقتصاد  في  أكبر  اندماج 
التكنولوجيا  تجعل   ”2013 الرقمي  “المغرب  استراتيجية  فإّن 
لتحويل  البشرية،  للتنمية  ومحّفزاً  أساس  حجر  المعلوماتية 
التحتية  المغرب  فبنية  إقليمّي.  تكنولوجّي  محور  إلى  البالد 
والمتعّددة  الموهبة  العالية  العاملة  ويدها  إقليمياً  المنافسة 
اللغات قد سمحت لها بأن تقود الدرب في في مجالَي التعهيد 

وترحيل الخدمات. 
 McKinsey & Company ماكنزي  شركة  أوردت  وقد 
لالستشارات العالمية أّن قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
مليار   1 قيمتها  بلغت  الصادرات  من  إيرادات  حقق  المغرب  في 
مجال  في  أفريقيا  في  األفضل  تصنيفها  وتّم   2013 عام  دوالر 
تعهيد عمليات إدارية متصلة بالشركة إلى جهات خارجية، بناًء 
الفضل  ويعود  والعامة.  الخاصة  االستثمارات  مستويات  على 
مخّصصة  تكنولوجية  أقطاب  إنشاء  إلى  النجاح  هذا  في 
تعمل كمؤسسات “أوفشور” Offshore، وإلى تصدير شركات 
تستفيد من بيئة ضريبية محّفزة. ويعّلق وزير االقتصاد والمالية 
“محمد بوسعيد” على األمر قائالً إّن “البالد عازمة على مواصلة 
بذل الجهود لتسريع اإلصالحات البنيوية والقطاعية الهادفة إلى 

تحسين االقتصاد ومناخ األعمال والحكامة”.
“كازانيرشور  المغرب،  في  الخدمات  ترحيل  مشاريع  أشهر  ومن 
الذي  البيضاء  الدار  في   Casanearshore Park بارك” 
 Dell “ديل”  مثل  كبرى  شركات  منها  مؤسسة،  مئة  يحتضن 
استثمار  بفضل  بناؤه  تّم  والذي   ،Accenture و”أكسنتشور” 
سورسنغ”  “ميدز  شركة  قّدمته  دوالر  مليون   341 قدره  بلغ 
الحكومة ضمن شراكة  تتعاون مع  التي   ،MEDZSourcing
ووجدة  فاس  مدن  في  التكنولوجية  األقطاب  أيضاً  تتوّلى  والتي 

مركز   IBM شركة  أنشأت   ،2013 يوليوز   - يوليو  في  والرباط. 
 Casanearshore ”خدمات يضّم 400 موظف في “كازانيرشور
اتفاق  سياق  وفي  األخرى.  واألفريقية  المغربية  األسواق  لخدمة 
المؤسسات  مع   IBM شركة  ستتعاون  الحكومة،  مع  أبرمته 
مثل  الناشئة  الحديثة  التكنولوجيات  في  المغربية  األكاديمية 
والبيانات الكبرى   ،Cloud Computing الحوسبة السحابية
 ،System Integration األنظمة  وتكامل   ،Big Data

والتعهيد.
التابع  والتدبير”  اإليداع  “صندوق  قام  منفصلة،  مبادرة  وضمن 
للدولة، بالتعاون مع المصارف التجارية الثالث األكبر في المغرب، 
التقني  الدعم  يقّدم  الذي  الرقمي”  المغرب  “صندوق  بإنشاء 
دوالر  بقيمة 10 ماليين  المحّلية  التكنولوجيا  والمالي لشركات 
متنوّعة  مجموعة  في  الصندوق  استثمر  إطالقه،  وبعد  تقريباً. 
وهي   ،Netpeas “نيتبيس”  مثل  الناشئة  الشركات  من 
و”غريندايزر”  المعلوماتي،  األمن  مجال  في  متخّصصة  شركة 
Greendizer، وهي منصة لتنظيم الفواتير إلكترونياً، باإلضافة 
 ،Soukaffaires ”إلى منصتي التجارة اإللكترونية “سوق أفيرز

 .MyDeal ”و”ماي ديل
خالل  من  المملكة  حققته  الذي  الرقمي  النجاح  لمس  ويمكن 
 ،Involys SA الُمْغفلة”  “إنفوليس  مثل  شركات  ازدهار 
وتكنولوجيا  اإللكترونية  البرامج  مجال  في  خدمات  تؤّمن  التي 
المعلومات. ويشرح “محمد بشير رشدي”، المدير العام التنفيذي 
لمقاوالت  العام  “االتحاد  مجلس  وعضو  “إنفوليس”  لشركة 
في  الحوسبة  تحّفز  الرقمية  البالد  استراتيجية  بأّن  المغرب” 
ودعم  اإلنتاجية  لزيادة  الحجم  والمتوّسطة  الصغيرة  الشركات 
بالتكنولوجيا  خاصة  أسواق  لتطوير  المحّلية  الفاعلة  الجهات 

المعلوماتية وتحسين إمكانيات هذا القطاع في التصدير”.



ذلك  في  بما  ومتباينة،  متنوّعة  بمناظر طبيعّية  المغرب  تتمّيز 
3500 كلم من السواحل الممتّدة على المحيط األطلسي والبحر 
األبيض المتوسط، باإلضافة إلى جبال األطلس والصحراء الكبرى، 
مقصداً  يجعلها  ما  والفريد،  الغنّي  الثقافّي  التراث  عن  ناهيك 
المدن  أبرز  عن  فقط  ونصف  ساعتين  تبعد  وهي   – للسّياح 
األوروبية. ومن الطبيعّي أن يستقطب البلد عشرة ماليين سائح 
المحلي،  الناتج  إجمالي  من  بالمئة   7 في  يساهم  ما  سنوياً، 

ويشّكل قوة دافعة للتنمية االقتصادّية واالجتماعّية والثقافّية.
استراتيجّيًة  المنصرمين  العقدين  خالل  المملكة  اعتمدت 
معياراً  جعلها  ما  التحتّية،  البنية  تطوير  على  ترّكز  سياحّيًة 
تّم  المتوسط.  األبيض  البحر  منطقة  في  المستدامة  للتنمية 
عام  مراكش  في   ”2020 “رؤية  استراتيجّية  عن  رسمّياً  اإلعالن 
2010، وهي تهدف إلى االرتقاء بالمغرب ليصبح وجهة سياحّية 
مستدامة بارزة. وقد حظيت بتمويل كبير من الصندوق المغربي 
للتنمية السياحية، وتهدف رؤية 2020 إلى جعل المغرب من بين 

أبرز عشرين وجهة سياحّية حول العالم.
السيد  السياحة،  وزير  معالي  حضرة  صرّح  الصدد،  هذا  وفي 
“لحسن حداد”، “الهدف الذي وضعناه نصب أعيننا هو مضاعفة 
حجم القطاع السياحّي؛ نودّ الوصول إلى 18 مليون سائح بحلول 
سنة 2020. باإلضافة إلى ذلك، نودّ أن تصبح السياحة المحلية 
بارزاً من السياحة المغربّية؛ حيث أنّها تبلغ 28 في المئة  جزءاً 
اآلن، ونريدها أن تصل إلى عتبة األربعين في المئة بحلول سنة 

.”2020
لكّن  القطاع،  هذا  في  العناصر  أبرز  من  البيئّية  السياحة  تُعّد 
السنوات  في  أيضاً  ازدهرت  قد  والعالجّية  الطّبية  السياحة 
والحوافز  االجتماعات  قطاع  على  أيضاً  ينطبق  وهذا  األخيرة، 
والمؤتمرات والفعاليات. كما من المتوّقع أيضاً أن تزدهر السياحة 
الرياضّية، باألخص رياضة الغولف، وبهدف استقطاب المزيد من 
بعض  في  توسيع  أعمال  إجراء  حالياً  يتم  السياحّية  السفن 
الموانئ، كما وضعت خططاً لتوسيع أخرى. في الوقت الحاضر 
يزور المغرب 450 ألف سائح سنوياً على متن السفن السياحية، 
وقد ازداد هذا العدد بمعّدل 9 في المئة سنوياً منذ العام 2004. 
دعم  أجل  من  هائلة  باستثمارات  للقيام  مستعّدة  والحكومة 
استثمار 15 مليار دوالر  “نودّ  السياحية. وصرّح “حداد”،  التنمية 

في البنية التحتّية في المغرب”.
الوجهات  في  االستثمار  في  المغربية  الحكومة  ترغب  كما 
جنوب  وأيضاً  ومكناس،  فاس،  غرار  على  الناشئة  السياحية 
في  المغربّية.  الصحراء  في  الداخلة،  منطقة  في  المغرب 

السنوات األخيرة أصبحت الداخلة مقصداً لعشاق ركوب األمواج 
وركوب األمواج باستعمال الطائرات الورقّية، باإلضافة إلى عشاق 
الذي  أركين،  وحوض  الذهب  وادي  خليج  يزورون  الذين  الطبيعة 
أدرجته منظمة اليونسكو على الئحة التراث العالمّي. وقد شهد 
الداخلة،   العام 2013 تدشين المنتجع السياحّي الصحراوّي في 
 99 يبلغ  استثمار  وليد  وهو  البيئّية  السياحة  على  يرّكز  الذي 
مليون دوالر من مجموعة آل شافي لالستثمار. أّما الذين يرغبون 
في استراحة فخمة على شاطئ البحر فيجدر بهم التوجه إلى 
منتجع تغازوت في أكادير، المشروع الجديد البالغة قيمته 995 
الشاطئ  من  كيلومترات  طول خمسة  على  ويمتّد  دوالر  مليون 

ويضّم فنادق خمسة نجوم، ومالعب غولف، ومراكز صحية. 
في  الثقافّية  الجوهرة  مراكش،  تصنيف  تّم   ،2015 العام  في 
موقع  قبل  من  العالم  في  األولى  السياحية  الوجهة  المغرب، 
“تريب أدفايزر” المتخّصص بالسفر. حيث أّن أسواقها وحدائقها 
ومنتجعات  الغولف  مالعب  إلى  باإلضافة  الساحرة،  وقصورها 
الترفيه واالستجمام عالية الجودة، تستقطب السّياح من جميع 
رئيس  نائب  الطاهر”،  بن  “حميد  السيد  وأشار  المعمورة.  أنحاء 
المجلس  ورئيس  والراقية  الفاخرة  للماركات  “أكور”  مجموعة 
عالمياً  رائدة  تصبح  أن  في  مراكش  “ترغب  للسياحة،  الجهوي 
في مجال االجتماعات والفعاليات”. من ناحية أخرى، تُعتبر مدينة 
ورزازات، الواقعة جنوب شرق المغرب، المكان المثالّي الستكشاف 
المدينة بـ”باب الصحراء”،  جبال المنطقة ووديانها. تلّقب هذه 
ظهرت  وقد  الخمسينيات  منذ  األفالم  لصناعة  مركزاً  وتُعتبر 

مؤخراً في المسلسل التلفزيونّي الشهير “غايم أوف ثرونز”.

تطال  وأصبحت  المغرب،  في  النمو  عجلة  انطلقت  لقد 
بضع  على  تعتمد  البالد  تعد  لم  تقريباً.  القطاعات  كافة 
يزال  وال  االقتصادّية،  التنمية  لدعم  فقط  رئيسّية  صناعات 
بعد  الفرص.  من  المزيد  يخلق  الكبير  المستثمرين  اهتمام 
على  القطاعات  كافة  في  تنافسّية  بيئة  تشّكل  أصبحت  أن 
 المستوى العالمّي، تملك المغرب كافة المقوّمات لتصبح ذات 

اقتصاد متقّدم.
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الجسر المعلق بالحبال على وادي أبي رقراق في العاصمة الرباط مشروع استثنائّي، حيث يُعّد 
أعلى جسر معّلق في أفريقيا، بطوٍل يبلغ 950 متراً، ومع أبراج يصل ارتفاعها إلى 200 متر. 
السريع  الحضري  المدار  السيار خارج  الطريق  المرور في  الجسر على تسهيل  سيعمل هذا 
ثالثة مسارات في كّل  الجسر  إنهاؤه في سنة 2016. سيضّم  المتوّقع  الرباط ـ سال. ومن 
منها  كّل  بين  ويفصل  الحديدية  الحبال  من  زوجاً  بأربعين  ومدّعماً  مرفوعاً  وسيكون  اتجاه 

مسافة 8 أمتار.



الدار  السرعة طنجة –  فائق  القطار  يُعتبر 
وسيقّلص  رئيسياً،  وطنياً  مشروعاً  البيضاء 
ساعات   5 من  المدينتين  بين  الرحلة  مّدة 
إلى ساعتين و 10دقائق  و 45 دقيقة تقريباً 
المركزين  هذين  بين  الربط  وسيتّم  فقط. 
 30 و  ساعة  خالل  البارزين  االقتصاديين 
جديد  قطارات  خط  تدشين  بعد  دقيقة، 
بين القنيطرة والدارالبيضاء. من المتوّقع أن 
ينقل الخط الجديد للقطار فائق السرعة 8 

ماليين مسافر.

 داخل مشغل صيانة القطارات فائقة 
السرعة في طنجة

“املكتب الوطني 
للسكك احلديدية”



بفضل خبرة طويلة تربو على الستين سنة، 
للطيران،  قطب  على  البيضاء  الدار  وتوفر 
صلة  المغربية  الملكية  الخطوط  تشكل 
أربع  في  تواجدها  خالل  من  بالعالم  وصل 
رحلة   1500 من  أكثر  الشركة  تؤمن  قارات. 
وآسيا،  وأمريكا  وإفريقيا  أروبا  إلى   أسبوعية 
وتغطي أكثر من 87 وجهة في العالم، كما 

تنقل أزيد من 6 ماليين مسافر سنويا.




