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 الصغيرة والمتوسطة المغربية دراسة تقييمية للمقاوالت الصناعية
      

 إعداد: الدكتور عمر الكتاني                           

 المملكة المغربية. -جامعة الرباط                                       

 :ملخص

المقاوالت هذه الدراسة تتناول بالتحلٌل 
اصة منها الصؽٌرة الصناعٌة المؽربٌة خ

تعانً من أربع مشاكل التً والمتوسطة 
مستعصٌة مشكلتٌن ذات طابع مالً: ارتفاع 
نسبة الضرائب والكلفة العالٌة للتموٌل، ومشكلة 
مرتبطة بنزاهة القضاء لنٌل الحقوق، والرابعة 
مصدرها المنافسة الحادة للمقاوالت ؼٌر 

 المنظمة

ها باإلضافة إلى مشاكل أخرى تعانً من 
جوء المقاوالت المقاوالت المؽربٌة، كل
ٌكون  دقو الذي  للحسابات الجارٌة لشركائهم

إذا لم ٌدعم بمصادر أخرى،  اعرقلة فً نموه
وقد ٌثٌر الشكوك حول مصداقٌة المقاولة ومدى 

  ثقة البنوك والسوق المالٌة بها.

 

Résume : 

  Cette étude est axée sur l’analyse 

des entreprises industrielles marocaines, 

notamment les PME-PMI qui affrontent 

quatre problèmes inextricables : deux 

d’ordre financier tel que le taux 

exorbitant d’impôts et le coût élevé du 

financement. Et le problème lié à la 

probité de la justice. Le quatrième  

problème est dû à la concurrence accrue 

des entreprises parallèles. 

En plus d’autres  problèmes 

q’affrontent les entreprises marocaines 

tels que l’utilisation des comptes 

courants de leurs associés qui peut 

entraver le leur développement  faute 

d’autres soutiens, et qui peut causer des 

doutes sur la crédibilité de l’entreprise et 

nuire à la confiance des institutions 

financières en elles. 

 .مقدمة: التمييز بين المقاوالت الصغيرة والمتوسطة الصناعية وغير الصناعية

توسطة فً بنده المقاوالت الصؽٌرة والم 3983عرؾ قانون االستثمارات لسنة 

الثالث بالمقاولة التً ال ٌتجاوز االستثمار فٌها سواء عند إنشائها وتوسٌعها خمسة مالٌٌن 
درهم. ولكن قانون  700000درهم، والتً ال تتجاوز قٌمة التجهٌزات لكل منصب شؽل 

توسع فً هذا التعرٌؾ معتبرا المقاولة صؽٌرة أو متوسطة إذا  3988 االستثمارات لسنة
درهم مع حد أقصاه سبعٌن عامال أي إذا كان  3530000عد كلفة كل منصب شؽل لم تت

 مجمل االستثمار عشرة مالٌٌن درهم أي حوالً ملٌون دوالر.

وعلى العموم تعتبر المقاولة صؽٌرة أو متوسطة إذا كان عدد العاملٌن فٌها أكثر من  
قاوالت الصؽٌرة عامل. ولم ٌمٌز هذا القانون بٌن الم 000عشرة عمال وأقل من 

 والمتوسطة الصناعٌة وؼٌر الصناعٌة.

إال أن مصطلح المقاوالت الصؽٌرة والمتوسطة مصطلح عام وؼٌر دقٌق ٌضم 
المقاوالت الصؽٌرة والمتوسطة الصناعٌة وؼٌر الصناعٌة، لذا سٌقع التركٌز على 
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أساس لكونها مجموعة متجانسة محددة على  الصناعٌة والمتوسطة الصؽٌرة المقاوالت
 معطٌات تقنٌة خاصة ذات طابع صناعً لصناعات تحوٌلٌة.

وتتمٌز عن هذه المقاوالت الصناعٌة مجموعة كبٌرة من المقاوالت الصؽٌرة 
ن األعمال الحرة مثل المدارس م اوالمتوسطة فً قطاع الخدمات والتً تجمع خلٌط

اء واألشؽال وقً قطاع البن .الحرة، المصحات، عٌادات األطباء، أرباب النقل إلخ
 العمومٌة.

والتركٌز على المقاوالت الصؽٌرة والمتوسطة الصناعٌة سٌسمح من جهة بإعطاء 
ومن جهة ثانٌة لتقٌٌم مردودها  ةتقدٌم إحصائً دقٌق لحجم هذه المقاوالت االقتصادٌ

ط الضعؾ فً هذا القطاع، ومن خالل الفرص اونق ةط القوااالقتصادي من خالل نق
 وح فً أفقها.والمخاطر التً تل

 .في االقتصاد المغربي ة( حجم القطاعات االقتصادية الثالث3

   3999فً المؤشرات االقتصادٌة األساسٌة المؽربٌة لسنة  ةمساهمة القطاعات االقتصادٌة الثالث

 
المقاوالت الصؽٌرة 

 والمتوسطة الصناعٌة
المقاوالت 

 الكبرى
القطاع ؼٌر 

 المنظم

 0450000 546 6080 عدد المقاوالت

    % 3305 3006 504 نسبة المساهمة فً الدخل 

 4800000 0670000 0300000 عدد العاملٌن 

المصادر: جدول معد من منطلق إحصائٌات مدٌرٌة اإلحصاء وإحصائٌات وزارة الصناعة والتجارة والطاقة 
  .والمعادن

 3999لصناعٌة لسنة المعطٌات اإلحصائٌة األساسٌة لقطاع المقاوالت الصؽٌرة والمتوسطة ا

 المجموع )قطاع الصناعة( 
المقاوالت الصؽرى 

 والمتوسطة الصناعٌة
 النسبة

6808 ( 3) 6808 عدد المقاوالت 
 (3)  90% 

القٌمة 
 المضافة

 %30 ملٌار درهم   37 ملٌار درهم 53

 عدد العاملٌن 
4970000  

 امرأة(   030000)منهم 
0300000 46% 

 %05 ملٌار درهم   50584 (3) درهمملٌار  000339 الصادرات

 %40 ملٌار درهم 4 ملٌار درهم 33 االستثمارات

 المصادر: وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن

                                                 

-
 .3988سنة    
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  .3جدول  0000تقرٌر بنك المؽرب لسنة  (3)

ٌقربنا هذا الجدول من الصورة العامة لحجم المقاوالت الصؽرى والمتوسطة فً 
 حملنا إلى إبداء المالحظات التالٌة: االقتصاد المؽربً، وٌ

هذه اإلحصائٌات تركز على المقاوالت الصؽرى والمتوسطة المتواجدة فً  -3

الصناعات التحوٌلٌة، وتستثنً قصدا المقاوالت األخرى، خاصة تلك المتواجدة فً قطاع 
 الخدمات.

 هذه اإلحصائٌات تستثنً قطاعٌن مهمٌن فً االقتصاد المؽربً هما قطاع -0

المقاوالت الكبرى التً تتعدى االستثمارات فٌها عشرة مالٌٌن درهم أو مائتً عامل، 
وقطاع المقاوالت الصؽرى جدا الذي ٌقل عدد العاملٌن فٌها عن عشرة عمال والتً 

 تدخل بشكل عام تحت تسمٌة القطاع ؼٌر المنظم.

من عدد   %90ٌساهم قطاع المقاوالت الصؽٌرة والمتوسطة الصناعٌة بأكثر من 
من   %05 ـالمقاوالت الصناعٌة وبثلث اإلنتاج وبحوالً نصؾ عدد العاملٌن وب

 من االستثمارات.  %40الصادرات وحوالً 

من  %40وبالتالً ٌمكن اعتبار مساهمته اإلجمالٌة فً االقتصاد المؽربً بحوالً 
والت من الدخل الوطنً أي حوالً نصؾ مساهمة المقا  %504  ـاالقتصاد الصناعً وب

( كما ٌوضح ذلك جدول القطاع ؼٌر المنظم %3006الصناعٌة فً الدخل الوطنً )

: ةالمؽربً، والجدول الثانً الذي ٌعطً تقٌٌما مقارنا بٌن القطاعات االقتصادٌة الثالث
قطاعات المقاوالت الصؽٌرة والمتوسطة الصناعٌة وقطاع المقاوالت الكبرى والقطاع 

 ؼٌر المنظم.

 9111ائية حول القطاع غير المنظم في المغرب لسنة المعطيات اإلحص

 النسبة عن المجموع  عدد المقاوالت

فً الوسط 
 الحضري

0450000 9703%  

 ملٌار درهم   00063 القٌمة المضافة
من الدخل  3305%

 العام

  ملٌار درهم   30093 اإلنتاج  

 عدد العاملٌن 
فٌهم أرباب المقاوالت  ن)بم 4800000

 (  همؤوشركا
46%  

 %607 ملٌار درهم   00503 االستثمارات

الدراسة الوطنٌة حول المقاوالت ؼٌر المنظمة  المصدر : مدٌرٌة اإلحصاء : وزارة التخطٌط سابقا.
 .3988المعٌنة سنة 

 ( عناصر القوة في المقاوالت الصغرى والمتوسطة2
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 .المحيط االقتصادي )الداخلي والخارجي(

لسٌاسً واالجتماعً وهو عنصر أساسً فً تحرٌك قابلٌة نوع من االستقرار ا -
 االستثمار سواء األجنبً أو المحلً.

البنٌة التحتٌة فً مجال المواصالت تضع المؽرب فً المرتبة األولى فً إفرٌقٌا  -
فٌما ٌخص شبكة الطرق، كما أن قطاع االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة ٌعرؾ نموا كبٌرا 

 فً السنوات األخٌرة.

طرق تجارٌة رئٌسٌة أوروبا  ةوضعه الجؽرافً الذي ٌضعه فً مفرق ثالث -
 والمشرق العربً وإفرٌقٌا.

 500قربه من أكبر سوق تجاري عالمً ستكون طاقته االستهالكٌة مكونة من  -

 ملٌون نسمة، وهذه القرابة بدأت تثٌر اهتمام المستثمرٌن اآلسٌوٌٌن بالمؽرب.

تطبٌق سٌاسة التقوٌم الهٌكلً على ثالث ظواهر مالٌة  تؽلب االقتصاد الوطنً منذ -
كرو اقتصادي سلبً: التضخم والعجز المالً لمٌزانٌة الدولة اللذٌن أصبحا ال ٌذات بعد م
 من الدخل الوطنً واستقرار العملة. سنوٌا %3ٌتجاوزان 

وأثره المباشر على المقاوالت الصؽرى  ًالمضاعؾ االقتصادي الفالح -
الذي ال  ًممطرا، مما ٌجعل القطاع الفالح ًندما ٌكون الموسم الفالحوالمتوسطة ع
نقط  6أو  5 ـالدخل الوطنً ٌرفع نسبة النمو االقتصادي ب من %37من ٌساهم بأكثر 

 فً سلم النمو االقتصادي.

ن المؽرب ٌعرؾ كل سنة إدٌنامٌة قطاع المقاوالت خاصة الصؽرى منها حٌث  -
وهذا ٌعنً بروز طبقة من المقاولٌن وشبكة واسعة من  3987مقاولة منذ  0500نشأة 

 المقاوالت خاصة منها الصؽرى.

تمس إصالحات فً  3993بروز سلسلة من اإلصالحات المالٌة واالقتصادٌة منذ  -

الموازنة المالٌة )إصالحات جبائٌة على الخصوص( وإصالحات نقدٌة )تحرٌر نظم 
رؾ الدرهم، وإصالحات مالٌة، القروض، ونظم الرقابة على الصرؾ، ونظم ص

وإصالحات تجارٌة، وكلها تصب فً طرٌق إذكاء التنافسٌة بٌن المقاوالت، وتحرٌرها 
 من القٌود.

تتعلق بقانون الشركات المجهولة  3996إصالحات قانونٌة اتخذت منذ أواخر سنة  -

لمضاربة( االسم وقوانٌن الشركات التجارٌة األخرى )محدودة المسؤولٌة،  مساهمة أو با
وكلها تهدؾ إلى تبسٌط شروط تكوٌن الشركات من جهة مع ضمان حقوق المساهمٌن 
)تكوٌن مجلس رقابة(، تحسٌن الشفافٌة، تقوٌة الرقابة المالٌة، تدقٌق صالحٌات مجلس 

 اإلدارة والرئٌس.

 3933الذي لم ٌتؽٌر منذ ؼشت  3996إصدار قانون جدٌد للتجارة فً أكتوبر  -

جذرٌة على القانون السابق خصوصا فً توسٌع مجاله لكل األنشطة أدخل تؽٌٌرات 
التجارٌة والمربحة واالعتراؾ بأهلٌة المرأة المتزوجة فً القٌام بالنشاط التجاري، وفً 
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إلؽاء بعض البنود التمٌٌزٌة بٌن المؽربً واألجنبً بخصوص سن مزاولة النشاط 
 التجاري.

، واألمل المعقود علٌها فً 3998من شهر ماي  بداٌة نشاط المحاكم التجارٌة ابتداء -

 حل النزاعات التجارٌة.

التً توحد بٌن مختلؾ القوانٌن  3996إصدار "معاهدة االستثمار" فً ٌناٌر  -

االستثمارٌة السابقة لتكون منسجمة مع القوانٌن الجدٌدة للمنافسة العالمٌة، مع إمكانٌات 
 الستثمار وتأهٌل المقاوالت المؽربٌة.االندماج فً العولمة، ومع ضرورة تشجٌع ا

وتعمل معاهدة االستثمار على الرفع من نسبة تطبٌق كل االمتٌازات المالٌة التً 
قرتها القوانٌن االستثمارٌة والضرٌبٌة السابقة ولم تنفذ كاملة، وبذلك تتمٌز معاهدة أ

من ناحٌة تؽطٌتها االستثمار بطابعها الشمولً من ناحٌة التدابٌر التشجٌعٌة المختلفة، و
 لكل القطاعات االقتصادٌة.

الذي ٌحد من إمكانٌات  3990حول المؽربة سنة  3973إلؽاء بنود قانون  -

االستثمار األجنبً، وفتح الباب كامال لهذا االستثمار، بدون فرض قٌد مساهمة العنصر 
 المؽربً فٌه.

لالستثمار  اضافٌإ اعدم وجود قوانٌن صارمة لحماٌة البٌئة مما ٌتٌح امتٌاز -
 األجنبً.

توفر ٌد عاملة كثٌرة ورخٌصة فً سوق الشؽل رؼم أنه ٌعترٌها كثٌر من النواقص  -
 )األمٌة، وضعؾ التأهٌل المهنً، وضعؾ اإلنتاجٌة(.

 .عناصر القوى المتعلقة بالتمويل

للمقاوالت المؽربٌة  3997حسب الدراسة التً قام بها مكتب المال واألعمال سنة 
الشركات المستجوبة تمول من خالل الحسابات الجارٌة للشركاء، وهو  من  %64فإن 

 تعبٌر عن الدعم العملً وثقة الشركاء فً المقاولة.

 %70.0العنصر الثانً الذي ٌساهم فً التموٌل هو ائتمان الممون، والذي تستعمله 

نة المقاوالت، هو عنصر لتموٌل الرأسمال العامل، وكذلك عنصر لتسٌٌر خزٌ من
 عن قرب. المقاولة

دلت الدراسة كذلك على نوع من الشفافٌة فً المقاوالت العائلٌة بالنسبة للمتعاملٌن  -
من خالل حضورهم فً مجلس  % 85المالٌٌن مع هذه المقاوالت وصلت نسبتها إلى 

 اإلدارة، تدقٌق حساباتهم بشكل دوري وخارجً.

ت الصؽرى والمتوسطة حٌث كذلك هناك تطور ملحوظ فً مستوى أطر المقاوال -
 المسؤولٌن وأطر الشركات المستجوبة لهم تكوٌن جامعً أو عال. من  %65ن إ

بعصرنة ووبالتالً ٌمكن القول أن هذه المقاوالت تحظى بثقة شركائها وبالشفافٌة 
( وهً نسبة تفوق %71تسٌٌرها، وبنوع من التؽطٌة المالٌة عن طرٌق التموٌل الذاتً )
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 . %50نه على المستوى الوطنً وهو الرقم المعلن ع

الختٌار  اأساسٌ االمستثمرٌن ٌعتبرون قرب المؽرب من أوربا عنصر من  50%

المؽرب كبلد مضٌؾ لالستثمارات األجنبٌة، إال أنهم ٌضعون هذا العنصر فً المرتبة 
 السادسة من حٌث األهمٌة.

 .( عناصر الضعف في المقاوالت الصغرى والمتوسطة3

لتنافسٌة الدولٌة لالقتصاد المؽربً التابع لوزارة الصناعة والتجارة قام مرصد ا
لترتٌب العراقٌل )اإلكراهات( التً ٌعانً منها  0000والطاقة والمعادن بتحقٌق عام سنة 

 القطاع الصناعً فكانت النتٌجة كما ٌلً: 

( مع عدم  %35 نسبة الضرائب المرتفعة ) ضرٌبة األرباح والشركات -3

م الضرائب، وتأخٌر أو عدم استرداد ضرٌبة القٌمة المضافة بالنسبة استقرار نظا
  للمصدرٌن.

ضعؾ البنٌة التحتٌة الضرورٌة للصناعة )ندرة القطع األرضٌة فً المناطق  -0
  الصناعٌة خاصة( وثمنها المرتفع وضعؾ التجهٌزات المواكبة لها.

 الرشوة والفساد اإلداري. -3

 أمام المحاكم.صعوبة الحصول على الحقوق الشرعٌة  -4

 منافسة المقاوالت ؼٌر المنظمة. -5

 منافسة البضائع المهربة. -6

من الرأسمال   %50 نسبة المدٌونٌة فً المقاوالت المؽربٌة تبلػ كلفة التموٌل. -7

 قصٌرة األجل وكلفتها عالٌة.البنوك الخاص ؼالبٌة قروض 

 القوانٌن المنظمة للعمل والقٌود المفروضة من طرؾ النقابات. -8

لمحٌط بالسٌاسة االقتصادٌة وعدم وجود تخطٌط حقٌقً على المدى الشك ا -9
 الطوٌل.

 كلم من الطرق السٌارة(. 600ضعؾ البنٌة الطرقٌة وقلة الطرق السٌارة ) -30

 صعوبة الحصول على رخص اإلدارات المحلٌة. -33

 القٌود المفروضة من طرؾ الدولة بخصوص القوانٌن المنظمة للعمل. -30

 لحصول على المواد األولٌة.الكلفة العالٌة أو صعوبة ا -33

 ضعؾ شبكة السكك الحدٌدٌة. -34

 النقص فً الٌد العاملة المؤهلة. -35

 صعوبة الحصول على اإلحصائٌات ومختلؾ المعلومات من اإلدارة. -36
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 صعوبة الحصول على الرخص من اإلدارة المركزٌة. -37

 ضعؾ الرقابة الجبائٌة. -38

 ضعؾ البنٌة التحتٌة فً مٌدان التكنولوجٌا. -39

 فً السوق.ضعؾ الطلب  -00

 ضعؾ البنٌة التحتٌة فً مجال الموانئ. -03

 ثقل اإلجراءات اإلدارٌة فً مجال التجارة الدولٌة. -00

 ثقل اإلجراءات االئتمانٌة. -03

 ضعؾ البنٌة التحتٌة فً مجال النقل الجوي. -04

 ثقل اإلجراءات فً الموانئ. -05

 التضخم وتقلب األسعار. -06

البنوك للمقاوالت صعوبة الحصول على التموٌل )إعطاء األفضلٌة من طرؾ  -07
 امتٌازات ائتمانٌة إضافٌة(. الكبرى وتمكٌنها من 

 ثقل اإلجراءات الجمركٌة. -08

 ثقل اإلجراءات البنكٌة فً مٌدان التجارة الدولٌة. -09

 ضعؾ البنٌة التحتٌة فً مجال االتصاالت الالسلكٌة. -30

وتفصٌال لهذا التحقٌق عرض المرصد التطور الزمنً ألهم خمسة عراقٌل فً 
 على الشكل التالً:  0000و 3994القطاع الصناعً بٌن 

 

9111: 

 الكلفة العالٌة للتموٌل. -3

 ضعؾ الطلب. -0

 ارتفاع نسبة الضرائب. -3

 صعوبة الحصول على الحقوق الشرعٌة أمام المحاكم. -4

 ضعؾ البنٌة التحتٌة. -5

9111 : 

 ع نسبة الضرائب.ارتفا -3

 صعوبة الحصول على الحقوق الشرعٌة أمام المحاكم. -0
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 الكلفة العالٌة للتموٌل. -3

 ثقل اإلجراءات اإلدارٌة. -4

 ضعؾ البنٌة التحتٌة. -5

9111 : 

 ثقل اإلجراءات اإلدارٌة. -3

 صعوبة الحصول على الحقوق الشرعٌة أمام المحاكم. -0

 الكلفة العالٌة للتموٌل. -3

 ارتفاع نسبة الضرائب. -4

 البنٌة التحتٌة.ضعؾ  -5

9111 : 

 ثقل اإلجراءات اإلدارٌة. -3

 الكلفة العالٌة للتموٌل. -0

 صعوبة الحصول على الحقوق الشرعٌة أمام المحاكم. -3

 منافسة المقاوالت ؼٌر المنظمة. -4

 النسبة العالٌة للضرائب. -5

9111 : 

 صعوبة الحصول على الحقوق الشرعٌة أمام المحاكم. -3

 الكلفة العالٌة للتموٌل. -0

 سبة الضرائب.ارتفاع ن -3

 ثقل اإلجراءات الجمركٌة. -4

 بطأ اإلدارات المحلٌة للحصول على الرخص. -5

9111 : 

 ارتفاع نسبة الضرائب. -3

 الكلفة العالٌة للتموٌل. -0

 الرشوة والفساد اإلداري. -3

 صعوبة الحصول على الحقوق الشرعٌة أمام المحاكم. -4

 منافسة المقاوالت ؼٌر المنظمة. -5
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0222 : 

 ارتفاع نسبة الضرائب. -3

 ضعؾ البنٌة التحتٌة الضرورٌة للصناعة. -0

 الرشوة والفساد اإلداري. -3

 صعوبة الحصول على الحقول الشرعٌة أمام المحاكم. -4

 منافسة المقاوالت ؼٌر المنظمة. -5

 .أهم العراقيل حسب حجم المقاوالت

 عامل(. 222المقاوالت الكبرى )أزيد من 

 ضعؾ البنٌة التحتٌة الضرورٌة للصناعة. -3

 لضرائب.ارتفاع نسبة ا -0

 صعوبة الحصول على الحقوق الشرعٌة أمام المحاكم. -3

 الرشوة وفساد اإلدارة. -4

 صعوبة الحصول على الرخصة من اإلدارات المحلٌة. -5

 عامل( 022و 55المقاوالت المتوسطة )بين 

 الرشوة والفساد اإلداري. -3

 منافسة المقاوالت ؼٌر المنظمة. -0

 منافسة البضائع المهربة. -3

 .ارتفاع نسبة الضرائب -4

 ضعؾ البنٌة التحتٌة الضرورٌة للصناعة. -5

 عامل(. 02و 02المقاوالت الصغرى )بين 

 الكلفة العالٌة للتموٌل. -3

 ضعؾ البنٌة التحتٌة الضرورٌة للصناعة. -0

 صعوبة الحصول على الحقوق الشرعٌة أمام المحاكم. -3

 ارتفاع نسبة الضرائب. -4

 .القوانٌن المنظمة للعمل والقٌود المفروضة من طرؾ الدولة -5

وبناء على المعطٌات السابقة ٌصنؾ مرصد التنافسٌة الدولٌة لالقتصاد المؽربً 
 على الشكل التالً:  0000و 3994تطور العراقٌل بٌن 
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أصناف 
العراقيل 
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ارتفاع نسبة 
 الضرائب

07 0000- 3994 
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07 0000- 3994 
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 04 ضعؾ البنٌة التحتٌة
3996- 3994- 

0000 

ثقل اإلجراءات 
 اإلدارٌة

04 3998- 3994 

 تجارة والطاقة والمعادن المصدر : وزارة الصناعة وال

ٌظهر جلٌا من هذا الجدول أن المقاوالت الصناعٌة المؽربٌة خاصة منها الصؽٌرة 
والمتوسطة تعانً من أربع مشاكل مستعصٌة مشكلتٌن ذات طابع مالً: ارتفاع نسبة 
الضرائب والكلفة العالٌة للتموٌل، ومشكلة مرتبطة بنزاهة القضاء لنٌل الحقوق، 

رها المنافسة الحادة للمقاوالت ؼٌر المنظمة، وهذا ٌعنً أن مشكل والرابعة مصد
 التموٌل إحدى أربع مشاكل كبرى للمقاوالت المؽربٌة.

وتأكٌدا على وجود عنصر ضعؾ مالً فً المقاوالت الصؽٌرة والمتوسطة أبرزت 
 الدراسة التً قام بها مكتب المال واألعمال عن نقط الضعؾ التالٌة: 

ت للحسابات الجارٌة لشركائهم قد ٌكون عرقلة فً نموهم إذا لم ٌدعم لجوء المقاوال -
بمصادر أخرى، وقد ٌثٌر الشكوك حول مصداقٌة المقاولة ومدى ثقة البنوك والسوق 

 المالٌة بها.

ائتمان الممون الذي تحظى به المقاولة هو نفسه مقدم من مقاولة أخرى مما ٌنذر  -
عن األداء تنعكس العملٌة على  احداهماوفً حالة توقؾ بتكاثر التبعٌات بٌن المقاوالت. 

الشبكة االئتمانٌة فتصاب بالركود، أو تلجأ المقاوالت إلى القروض القصٌرة األجل، أو 
 إلى محاولة إطالة أمد االئتمان.

لجوء المقاوالت الصؽرى والمتوسطة إلى القروض القصٌرة األجل لتموٌل  -
لمخطط تنموي على  االقروض من جهة وٌؤكد فقدانهمما ٌزٌد من كلفة  ااستثماراته

 المدى البعٌد.

 .( الفرص المتوفرة للمقاوالت الصغرى والمتوسطة4 

انفتاح سوق الوحدة األوروبٌة مع اتفاقٌات الشراكة مع أوروبا، ثالث سنوات قبل  -3
وإمكانٌات  0006سنة  الجاتتعمٌم تخفٌض التعرٌفات الجمركٌة فً إطار اتفاقٌات 

 لتصدٌر الجدٌدة نحو دول أوروبا الشرقٌة المنتمٌة إلى الوحدة األوروبٌة.ا
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االهتمام الحدٌث لبعض الدول اآلسٌوٌة للقٌام باستثمارات فً المؽرب إلنتاج  -0
 Yamahaبالنسبة للسٌارات و Daewooبضائع موجهة للسوق األوروبٌة )شركة 

 .(بالنسبة للعجالت النارٌة

وإمكانٌات توسٌع قطاع  3999الصٌد البحري مع أوروبا سنة عدم تجدٌد اتفاقٌة  -3

 المقاوالت الصؽرى والمتوسطة المرتبطة بهذا القطاع الواعد.

إمكانٌة تخفٌض كلفة الطاقة فً اإلنتاج بفضل أنبوب الؽاز الذي ٌمر عبر  -4

 المؽرب من الجزائر إلى أوروبا، والذي ٌستفٌد منه المؽرب.

المتوفرة فً السوق المؽربٌة لتنمٌة أسالٌب التموٌل بالمشاركة اإلمكانٌات الكبٌرة  -5

سواء فً إطار البنوك وشركات التموٌل المؽربٌة واألجنبٌة التقلٌدٌة أو داخل إطار 
 إنشاء البنوك وشركات االستثمار اإلسالمٌة.

 إمكانٌات إعادة إحٌاء وتفعٌل المبادالت التجارٌة المؽاربٌة. -6

بمبادرة من وزارة التجارة والصناعة  3990لمؽرب سنة بروز مؤسسة فً ا -7

لتنمٌة المقاولة داخل المقاوالت الصؽرى والمتوسطة تحت اسم البورصة الوطنٌة 
لمناولة والشراكة ومهمتها مركزة حول مجموعة من الصناعات التحوٌلٌة مثل ل

ٌة، والخدمات الصناعات المعدنٌة، واللدائن والمطاط، والمواد الكهربائٌة واإللكترون
 المرتبطة بالصناعة.

 إمكانٌة تنمٌة المناولة بٌن مقاوالت دول المؽرب العربً.

  تأسٌس حدًٌثا شبكة نشر التكنولوجٌا -8

 ( المخاطر المحتملة0

إشكالٌة تموٌل المقاوالت الصؽرى والمتوسطة كعنصر أساسً فً الدفع بالمقاوالت 
جود خطرٌن أساسٌٌن ٌهددان االقتصاد نحو مزٌد من التنمٌة تنطلق من القناعة بو

                                                 
 
 تهدؾ هذه الشبكة إلى: -  
طر الوزارة أربط وتفعٌل خبرات مختلفة من الجامعات، المراكز الصناعٌة التقنٌة، وممثلً األقالٌم من  -

 المكلفة بالصناعة والجمعٌات المهنٌة وموارد مالٌة.
متوسطة الصناعٌة، هدفها التعرؾ تكوٌن مؤسسة مرنة ومتشبعة ومتناسقة لدعم المقاوالت الصؽرى وال -

 على حاجٌاتها فً التنمٌة الصناعٌة والتكنولوجٌة وتوجٌهها نحو الخبرات المعنٌة بذلك.

 طرٌقة عمل الشبكة:
 لجنة تسٌٌر مكونة من مختلؾ المؤسسات المعنٌة، تضع الخطوط العرٌضة للتوجهات. -
 وحدة متابعة متواجدة فً الوزارة المكلفة بالصناعة. -

ون بجوار المقاولة إلبراز حاجٌاتها، ولمتابعة نموها الصناعً ملقلٌمٌن فً الحقل التكنولوجً، ٌعإن فاعلٌ -
 والتكنولوجً.

 صالحٌات الشبكة:
 .المرحلة األولى تشخٌص الحاجٌات كخدمة مجانٌة -
 ربط المقاولة بالخبرات الضرورٌة لتلبٌة الحاجات وتوفٌر الدعم التقنً. -
درهم اسم  500000من كلفة الخدمات الضرورٌة أو فً حدود  % 75حدود توفٌر دعم مالً ٌصل إلى  -

 الخدمة التكنولوجٌة للشبكة.
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 المؽربً: 

واتفاقٌات المنطقة الحرة مع أوروبا،  الجاتخطر العولمة من خالل اتفاقٌات  -3

والتً تهدد بشكل مباشر المقاوالت الصؽرى والمتوسطة الموجودة حالٌا، وبالتالً 
 تحتاج إلى سٌاسة تأهٌل هذه المقاوالت.

، وبالتالً البطالة والذي ٌحتاج بدوره إلى سٌاسة خطر تنامً الطلب على الشؽل -0
 0030خلق مقاوالت جدٌدة. وحدود المرحلة األولى من هذه التحدٌات تضعنا فً أفق 

 وهو تارٌخ التطبٌق الكامل التفاقٌات الجات.

إشكالية تأهيل المقاوالت الصغرى والمتوسطة في مواجهة اتفاقيات الجات  -0
 المتوسطيةواتفاقيات المنطقة الحرة 

 ثلث المقاوالت الصؽرى والمتوسطة مهدد بالزوال بسبب العولمة. -

 القطاع ؼٌر المنظم مرشح لمزٌد من التوسع بسبب ذلك. -

تأهٌل المقاوالت المؽربٌة حسب دراسات اللجنة الوطنٌة للمقاوالت المؽربٌة ٌحتاج  -
ٌق القنوات التقلٌدٌة ملٌار عن طر 00ملٌار درهم، وال ٌتوفر حالٌا منها إال  45إلى

 (.الخ)الحسابات الجارٌة للشركاء، ائتمان الممون، القروض القصٌرة األجل، 

منصب  3000000قطاع النسٌج كان أول ضحٌة للعولمة، حٌث خسر أكثر من  -
 من المقاولٌن. 350معمل وبالتالً  350شؽل فً السنوات األخٌرة و

لمتوسطٌة، وبالخطة األوروبٌة للمساعدات اإلٌمان الساذج بوعود المنطقة الحرة ا -  
 لسببٌن رئٌسٌٌن: MEDAاالقتصادٌة 

مقارنة مثال  3998 -3996ملٌار سنتٌم بٌن  350ضعؾ حجم هذه المساعدات  -3
ملٌار سنوٌا وما تحصل  0000مع ما تحصل علٌه مصر من المساعدات من أمرٌكا 

المؽرب بنسبة سكان خمس مرة أكثر من  300ملٌار سنوٌا أي  6000علٌه إسرائٌل 

 مرات أقل.

عزوؾ الوحدة األوروبٌة عن تبنً مشروع خلق مركز للدعم التقنً للمقاوالت  -0

المؽربٌة، واستبداله بمركز للتشخٌص فقط، ثبت بعد ذلك أن هذا المركز كانت مهمته 
دراسة المقاوالت المؽربٌة الصؽٌرة والمتوسطة للنظر فً مدى خطورتها على 

 الفرنسٌة فً إطار منطقة التبادل الحر. المقاوالت

 إشكالية خلق مقاوالت صغيرة ومتوسطة في مواجهة تنامي البطالة الحضرية -2

سنوٌا بٌنما عرض الشؽل  3000000إلى  0030سٌصل الطلب على الشؽل سنة  -

 لن ٌتعدى ثلثً هذا الرقم.

 3.3890000م سٌكون ثلثا المائة ألؾ عاطل فً الوسط الحضري فإذا أضفنا له -
 معنى ذلك أن عدد العاطلٌن سٌصل إلى ملٌونٌن. 0000عاطل المعترؾ بهم سنة 
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الضرورة إذن تقتضً خلق عدد من المقاوالت الصؽٌرة والمتوسطة على النحو  
 : 0030التالً فً أفق 

 .6000عدد المقاوالت الصناعٌة الصؽرى والمتوسطة حالٌا 

 .300000 عدد المقاوالت الجدٌدة الواجب خلقها

 .0400000عدد مناصب الشؽل الجدٌدة 

ا. درهم MM38. االستثمارات الضرورٌة ًٌ  سنو

من السكان النشٌطٌن الجدد المقدر   %70منصب شؽل جدٌد   0400000وستؽطً 
 .3400000 ـعددهم ب

 :0030مجموع االستثمار الضروري فً أفق  -

 ملٌار درهم. 00ملٌار درهم =  4ملٌار +  38 -

، أي  %08من الدخل الوطنً حالٌا إلى   %00ة إذن إلى رفع االستثمار من الحاج -
 (. %08 إلى % 00)من   %8 إلى رفع االدخار الوطنً 

أي   %7إلى   %4ومعنى ذلك ضرورة الرفع من النمو االقتصادي السنوي من 

 تقرٌبا ضعؾ ما ٌحقق حالٌا.

 المتوسطة.( بعض األسس المنهجية في تنمية المقاوالت الصغرى و6

تفرغ الدولة بمختلؾ مؤسساتها االقتصادٌة لوظٌفة دعم المقاوالت مالٌا وقانونٌا  -3

 واقتصادٌا عن طرٌق توفٌر البنٌة التحتٌة وصٌانتها. ،وتقنٌا

 تمسبدعم مالً مرتبط فً كل الحاالت التً  ضاستبدال الدعم المالً المح -0

قنً ومتابعة. وفً هذا اإلطار تشجٌع ت ًستٌالمقاوالت الصؽٌرة والمتوسطة بدعم لوج
وبناء شبكات إقلٌمٌة لدعم  البنوك على تقدٌم خدمات تقنٌة ومالٌة مختلفة للمقاوالت

 المقاوالت. 

على   %30 -08من الدخل الوطنً إلى   %00ٌرة االدخار من تالرفع من و -3

  هو مسجل فً الدول اآلسٌوٌة السائرة فً طرٌق النمو عن طرٌق : ؼرار ما

 نهج سٌاسة التقشؾ وسٌاسة ترشٌد النفقات العمومٌة. -

 مقاومة الفساد اإلداري والرشوة. -

 إصالح القضاء وتفعٌل دور المحاكم اإلدارٌة والمحاكم التجارٌة. -

 تبسٌط اإلجراءات اإلدارٌة. -

 الربط بٌن سٌاسة محاربة األمٌة والتأهٌل أو إعادة التأهٌل المهنً. -4

العلمً فً مجال الطاقة والماء نظرا الرتباطهم المباشر  تطوٌر البحث -5
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 بالمقاوالت.

 السوق الذي ٌكون ًانتعاش القطاع الصناعً مرتبط بانتعاش القطاع الفالح
فً  ًاألساسٌة للمقاوالت الصؽرى، والماء ٌعتبر حجر الزاوٌة فً سوق اإلنتاج الفالح

 المؽرب.

لٌس هو المشكل الوحٌد لتأهٌل هذه مشكل تموٌل المقاوالت الصؽرى والمتوسطة 
المقاوالت أو لتأسٌسها ولكنه إحدى العناصر األربعة أو الخمسة التً تعرقل تنمٌة هذا 

 القطاع.

 ةمشكل التموٌل ٌختلؾ عالجه باختالؾ القطاعات االقتصادٌة والصناعٌة الثالث
لكبرى ة حالٌا قطاع المقاوالت الصؽرى والمتوسطة، وقطاع المقاوالت اودالموج

 والقطاع ؼٌر المنظم.

ألن دور كل  ةاقتصاد المؽرب ال ٌمكنه االستؽناء عن أي من هذه القطاعات الثالث
 قطاع ٌختلؾ عن دور القطاع اآلخر وٌكمله.

تسٌر فً اتجاه تحوٌل جزء من  ة ٌجب أنإال أن مساعدة هذه القطاعات الثالث
وجزء من هذه األخٌرة  ،منظمةالمنظمة إلى مقاوالت صؽٌرة ومتوسطة  ؼٌرالمقاوالت 

 إلى مقاوالت كبٌرة الحجم.

 :المراجع
إحصائٌات وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن: التقارٌر السنوٌة األخٌرة للبنك الدولً حول  -9

 اقتصاد المؽرب.

 0000 – 3999تقارٌر بنك المؽرب لسنتً  -0

حول المقاوالت الصؽرى والمتوسطة فً  0000تحقٌق مرصد التنافسٌة الدولٌة لالقتصاد المؽربً لسنة  -3
 المؽرب.
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