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 ملخص:ال

من أجل خلق  أعمال( بالمغرب، إلى ضعف تحويل النوايا إلى GEMتشير دراسة المرصد العالمي لريادة األعمال )  

يظل هذا التحويل غير كاٍف لتوليد "تدفق" جديد للمقاوالت التي من شأنها أن تضمن ديناميكية  حيثمقاوالت تجارية 

قدرته على  عدملنظرا  .المغربي لالقتصادريادية أكثر لالقتصاد الوطني. وهكذا يصبح تعزيز ريادة األعمال تحديًا كبيًرا 

 تهيئة الظروف لتحقيق نمو مستدام يكون أكثر شمولية.

 أجل تسليط وذلك منلسلطات العمومية لدعم ريادة األعمال لإلى تقديم دراسة حول البرامج الرئيسية  البحثهدف يو 

 االكراهات التي أثرت على فعاليتها.على الضوء على مدى نجاعتها وكذلك 

 (.GEMواعتمدت الدراسة على منهجية مزدوجة؛ جمعت بين دراسة وثائقية ودراسة المرصد العالمي لريادة األعمال ) 

دعم ريادة  منظومة يتفاقم معهذا الوضع  دعم،السياسات لفي غياب التنسيق والتجانس  بحثويتمثل االستنتاج الرئيسي لل 

 األعمال التي توجد بدورها مجزأة ومكونة من عدد كبير من الفاعلين ومن بنيات تفتقد لطابع تكاملي.

 برامج الدعم.  ،(GEMالمرصد العالمي لريادة األعمال )، نظم ريادة األعمال ،األعمالريادة  :يةكلمات المفتاحال
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Government policies to support entrepreneurship in Morocco: diagnosis and 

recommendations 

Abstract: 

The study of Global Entrepreneurship Monitor (GEM) points in Morocco the weak 

transformation of intentions into acts of business creation. This transformation remains 

insufficient to generate a new "flow" of businesses that would ensure a more entrepreneurial 

dynamic in the context of national economy. Thus, promoting entrepreneurship becomes a 

major challenge to generate the conditions for more inclusive sustained growth. 

The purpose of this article is therefore to provide an analysis of the main programs initiated 

by public authorities to support entrepreneurship, and to highlighting best practices and the 

constraints that have influenced their efficiency. 

The methodology used combines desk research and the empirical GEM study. 

The main conclusion of the study is the absence of coordination and coherence in the 

support entrepreneurship policies. This situation is amplified by an entrepreneurial 

ecosystem that is also fragmented, made up of a large number of actors and structures 

without complementarity. 

Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurial ecosystem, GEM, Support programs. 

 

 مقدمة

لنمو ارافعات  نجعأمن واحدة  عد  حيث تإحدى أولويات حكومات معظم بلدان العالم  من ريادة األعمال حاليا تعتبر  

 (.Acs et al. ،2016ل )خلق فرص الشغاالقتصادي في 

م سيما عد البالغة، والوقت تستمر فيه نقاط الضعف تحديًا كبيًرا في  في المغرب يشكل أصبح تعزيز ريادة األعمالو

ن الفوارق الحد ميعمل على و، شموليةأكثر  يكون ق نمو مستدامتحقيتستطيع  ظروفخلق قدرة االقتصاد المغربي على 

  .الشبابفي أوساط  على الخصوص ،كثيفةعلى الحد من البطالة ال رقادو االجتماعية والمكانية
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أن المغرب لديه مؤشرات عالية إلى حد ما فيما يتعلق بثقافة ريادة  المرصد العالمي لريادة األعمال، تكشف دراسةو  

في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا باإلضافة إلى  اإلمكاناتمكانات من بين أهم وتعتبر هذه اإل: هااألعمال وإمكانات

 ةوهذه المفارق ؛2(EAT)معدل نشاط ريادة األعمال الناشئة  ضعفظهر الدراسة ت   ذلك،. ومع 1ريادية مهمة للغاية نوايا

ي ل غير كاٍف لتوليد "تدفق" جديد لألعمال التيهذا التحو ويظل .أعماللنوايا إلى ال يتحوعن ضعف في  تنتج المتعاقبة

لنموذج  ةيالثان المفارقةالقتصاد الوطني. ويزداد هذا الوضع تفاقماً بسبب لمن شأنها أن تضمن ديناميكية ريادية أكثر 

شاط من الشباب بدون ن ابيرك ال ويترك جزءالشغوهو النموذج الذي ال يخلق الكثير من فرص  أال، التنمية في المغرب

 مما يشكل خسارة حقيقية للفرص التي توفرها المكاسب الديمغرافية. ،3أو تكوين

 البحث:أهداف 

ليط وذلك بهدف تس ،الغرض من هذه الدراسة هو تقديم تحليل للبرامج الرئيسية للسلطات العمومية لدعم ريادة األعمال 

تحليل جوانب القصور  كما يهدف البحث .اإلكراهات التي أثرت على فعاليتها كذا أشد  و أحسن األعمالالضوء على 

التي يمكن لها أن تؤسس برامج مستقبلية، وستساعد هذه التوصيات صانعي القرارات  ومعالجتها بالمقترحات والتوصيات

 .السياسية على تهيئة الظروف التي ستمكن المقاولين الذين يوجدون في مرحلة اإلعداد من تحقيق مشاريعهم بشكل أفضل

 البحث:أهمية 

الة للن هوض بريادة األعمتناسب  هذه الدراسة أهمية بالغة من حيث أنها ستوفر الخيارات التيتكتسب   ال استراتيجية فع 

حيث . المقاوالت والمعد ل الضئيل للن شاط الفعلي المعد ل الكبير لنوايا إنشاء في ظل وجود فجوة ما بين وذلك، بالمغرب

 أهدافبما بتوافق مع  تيالن سيج المقاوالتطوير أن تلعب دورا كبيرا في  أن  تحسين سياسات دعم ريادة األعمال من شأنها

 .المغربب المستدامة المنشودةالتنمية 

( من أجل Iوتحقيقا لهذه الغاية، سيتمحور تحليلنا حول ثالث نقاط. سنقدم أوالً المقاربة المنهجية واإلطار المفاهيمي )

تحليل واستخالص الدروس من البرامج الرئيسية لدعم ريادة األعمال التي طورتها السلطات العمومية في المغرب، وذلك 

(. وبعد ذلك IIتنميتها ) ضمان تعزيزللتمييز بين البرامج التي تهدف إلى تشجيع خلق األعمال من تلك التي تهدف إلى 

 5102ية لدراسة المرصد العالمي لريادة األعمال التي أجريت في المغرب من سنسلط الضوء على االستنتاجات الرئيس

 (.III) 5102إلى 

 

                                                           
 بالغ مليون 5.7 لحوالي يمكن ،االستقراء خالل منو. المقبلة الثالث السنوات في الخاصة أعمالهم إنشاء على عزمهم المشاركين من ٪33 علنأ 1 

 .األعمال ريادة مهنة في يشرعوا أن
 

 .األعمال ريادة عملية في المشاركين عاًما 46 و 81 بين أعمارهم تتراوح الذين السكان نسبة مع TAE يتوافق 2
  

 في ليسوا عاًما 16 و 81 بين أعمارهم تتراوح ممن ٪36.4 و عاًما 85 و 87 بين أعمارهم تتراوح ممن ٪86.1. للقلق مثيرة HCP إحصاءات 3 

 .العمل في أو التدريب في أو المدرسة
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 Ι  ريادة األعمال: اإلطار المفاهيمي والمنهجيـ 

ة لتنمي تعتبر مفتاًحا اآلن تمفهوم ريادة األعمال، حيث أصبح 0521طور الخبير االقتصادي جوزيف شومبيتر في عام   

 االقتصادات الناشئة.

 فإن ريادة األعمال تساهم في النمو االقتصادي ومحاربة الفقر. التوظيف،وباإلضافة إلى كونها حالً لمشاكل   

األعمال التجارية الجديدة ونجاحها. انطالق من العوامل التي تساعد على  العديدهناك  ،(5101سريرام وميرشا ) وحسب

فإن  ،األعمال التجارية وإنجاح لمهارات والموارد ضرورية لبدءوا إذا كانت المبادراتأنه  على هؤالء المؤلفون أكدو

 . مقاوالتيةالمبادرات الفعالية  تعثرسياسة الدولة لها أيًضا تأثير كبير في تشجيع أو 

من خالل و: كقوة غير مرئية )يد غير مرئية( ، يمكن للدولة أن تتدخل على ثالثة مستوياتريادة األعمال على تحفيزللو

،  Frye and Shleiferأو عن طريق االستيالء وإعادة التخصيص )اإلمساك باليد( ) )مد يد المساعدة( اتالمساعد

 مبادرةال تحفز علىتلعب الدولة دوًرا حاسًما في خلق مناخ يفضي إلى األعمال التجارية من خالل سن قوانين و(. 1997

ي ف وكذلك تعزيز ثقافة ريادة األعمال لمقاولينلالزمة  يةكوينت دورات وتنظيم مقاوالتمن خالل دعم الو المقاوالتية،

 . المجتمع

ويمكن لريادة األعمال أن تلعب دوًرا مهًما في النمو االقتصادي، ولكن لتحقيق هذا الهدف، ينبغي على السلطات   

هيئة دة األعمال وتالعمومية والمنظمات الدولية إعطاء األولوية لبعض اإلجراءات الحيوية: على سبيل المثل، تعزيز ريا

 .وتطوير المقاولةبيئة مواتية لإلبداع 

 في بلد ما، وال سيما دراسة المرصد العالمي لريادة األعمال هي المقاوالتي نشاطاللوصف  عماالالمؤشرات األكثر استو 

 كالتالي:

من األجور  شهًرا 40 أشهر و 4الجدد )بين المقاولون  المدفوعة(؛الناشئون )حتى ثالثة أشهر من األجور المقاولون   

 (. من األجور المدفوعة شهًرا 45أكثر من  ) الراسخونالمقاولون  المدفوعة(؛

وعند  ،مختلفينن ولكنهما مي  ه  م   ناثني   نري  ي  تغ  م   ات األعمال،كيلدينامي المقاولون الناشئون والمقاولون الجدد شكلوي  

 .المقاوالتينشاط المعدل  هعكسيوهذا ما الناشئة. المقاوالت ديناميكيات لؤشر منحصل على  ،مًعا اجمعهم

يل من أجل تحلو". المقاولة" و "مرحلة حياة لالمقاوحسب "مستوى  للمقاوالت تختلفالداعمة  فالمتطلبات ،وبالتالي

 سوف نميز بين خدمات الدعم غير المالي وخدمات الدعم المالي. ،أنجع

من وذلك  ،المقاولةحياة  مرحلةلخدمات وا وعن دالء علىترسمان مخططًا لإل الملحق، فوفتان الواردتان فيص  والم    

 في المغرب. ريادة األعمال م نظ على هذه الخدماتتطابق خالل تسليط الضوء على كيفية 
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لكن  القتصادي،ايرتبط ارتباطًا إيجابيًا بالنمو  المختلفة،بأشكاله  المقاوالتينشاط الأن  على العديد من الدراسات وتؤكد   

، .Van Stel & al؛ Acs and José Maria Amoros ،2008هذه العالقة تختلف وفقًا لمراحل التنمية االقتصادية )

 (.Wennekers & all، 5101؛ 2005

قتًا واتساقًا و تطلبت أن اإلجراءات السياسية تتجلى في المرصد العالمي لريادة األعمال في أبحاث رئيسيةمن النقاط الو  

  .ةالمقاوالتي ةطنشاأللتقوية وتطوير العوامل التي تساهم في 

عاًما  51منذ هو مألوف  األعمال كماالمرصد العالمي لريادة  استطالعات حول سنةالذي يتم كل  تجديدومن خالل ال  

وبرامج الدعم لريادة  فهم تأثير السياسات العمومية االتجاهات ومحاولةمن الممكن تحديد  العالم،بلدان عديد من في 

 األعمال. 

 ،للمرصد العالمي لريادة األعمال فرع المغرب، أتاحت االستطالعات التي أجراها الفريق الوطني وفي هذا السياق  

ريادة  ظروف( يمثلون NES National Expert Surveyخبراء ) 414، تكوين عينة من 5102 ـ5102خالل 

 APS Adultأسرة )دراسة استقصائية  01.205باإلضافة إلى عينة تمثيلية من   الوطنية الرئيسية، األعمال

Population Survey ) 05 قام بتغطيةالذي و ،سكنىالعام للسكان والاإلحصاء  قبل على المعلومات المقدمة منترتكز 

حدات "أولية" و للتخطيط إلىللمندوبية السامية لعينة الرئيسية االعينات على تقسيم جمع  مخططعتمد وا .من المملكةجهة 

 وأخرى "ثانوية".

، توجهاتلاط الضوء على أن نسل لريادة األعمال في المغرب قبل الرئيسي العموميولذلك سنضع تشخيًصا لبرامج الدعم  

، 5102 ــ5102خالل في المغرب  الوطنية ريادة األعمال ظروف منظور ديناميكيات األعمال يتطومن أجل  وذلك

 األعمال. توجهات إستراتيجية وطنية لريادةتنص على مقاربة و مكن أنمن الم التي فاقوالستنتاج اآل

   ΙΙ للدعم الرئيسية البرامج العمومية تشخيصـ 

ت إنشاء مقاوالأصبح  منذ أكثر من ثالثة عقودإذ  .خالل العقود األخيرة تطورا كبيرا عرفت ريادة األعمال في المغرب

 ،المهنية دمج الخريجين في الحياةتحديات  لتجاوزليس فقط  ،( من قبل الشباب استراتيجية مميزة في المغربPEصغيرة )

دد الخريجين عارتفاع إن بالفعل،  لبالد.لولكن أيًضا من أجل المساهمة بشكل إيجابي في التنمية االجتماعية واالقتصادية 

رة التنافسية تحديات القدالستجابة لل الملحة العام والضرورةن العمل وتقليص فرص العمل في القطاع الشباب العاطلين ع

 يرة.على خلق مقاوالت صغ تشجيع الشبابل تولي اهتمام كبير السلطات الوطنية جعل العوامل إلىكل هذه أدت  ،للمغرب

 أـ البرامج العمومية لدعم إنشاء المقاوالت   

لفئات ابالتحديد ستهدف ي ،واآلخر حاملي الشهادات ستهدفيبعد وطني  ذو هماأحد ،من البرامج صنفينلقد تم تفعيل  

 .المحرومة
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 :داتاـ البرامج العمومية التي تستهدف الشباب حاملي الشه 

 ماليلدعم المقاوالت ذات توجه  : نظام«قروض لدعم المقاولين الشباب»برنامج   

 كان يستهدفأول برنامج دعم وطني  ،0525، الذي تأسس في عام «المقاولين الشبابلدعم  قروض»برنامج يعتبر 

 حاملي الشهادات من أجل إنشاء الشباب إلى تشجيع البرنامج يهدف. وبغاية إنشاء مقاوالت تجارية الخريجين الشباب

من  ٪ 01ال تتجاوز  كانت التيالشخصية الشباب  ساهمةوال سيما م ،مواتية للغاية يةشروط تمويلب، وذلك أعمال تجارية

ل منها الدولةكانت  المتبقية ٪ 51 ، وتكلفة المشروع  .  (٪52) تمول منها البنكيةمؤسسة الو( ٪ 02) تمو 

 ،التوقعات مستوىفي  كنتأن النتائج لم إلى  اإلشارة البد من أكثر من عشر سنوات من تفعيل البرنامج، كان مرور وبعد  

 الرصيد غيرفي  تجلت كبيرةفي إشكالية هذا البرنامج  دس  ج  ت  وباإلضافة إلى ذلك،  .٪52 اتنجازاإلمعدل بلغ حيث 

للغاية إلى ثالثة أسباب  ضعيفةت عزى هذه النتائج الوحسب قطاع النشاط.  ٪44و ٪02معدل تراوح بين بمتوسط الم سد د 

 لنظام، وعدماواإلحجام الذي تبديه المؤسسات البنكية عند تقيدها بهذا  لقروضلمنح ااإلجراءات الشكلية صعوبة رئيسية: 

 مع مهنة المقاول. المنتقينمة مواصفات الخريجين الشباب مالء

من الضروري كان وغير كاٍف. يبقى أن الدعم المالي وحده  ،أوالً  وهما؛ أال هذه التجربة من عبرتين استخالصيمكن و

 التحديدريادة األعمال بم نظعملت  ،الشباب. ثانيًا مقاولينال مصاحبة وتكوينمسؤولية  يتولىلمكمل التفكير في جهاز 

ه من شأن مرفق واحد إنشاء ممكنمن ال كانوالعديد من المشاريع.  على تعثر اإلدارية اإلجراءات بطءالبيروقراطية وو

 .مقاولتهم إنشاء من أجل جراءاتالقيام باإلأثناء وانتقائهم ومصاحبتهم تسهيل استقبال المرشحين 

 دعم متكاملنظام : "مقاولتي"برنامج 

الذي  "تيمقاول"تدابير جديدة في إطار برنامج  موميةالسلطات العوضعت  مقاولتي،لتجنب أوجه القصور في برنامج و  

مالية ال لبرنامجشروط اولم تكن ، الوطنية ريادة األعمالنظم العديد من الفاعلين في  وانخرط فيه 5110 سنة فيانطلق 

 . مقاوالتهم مراحل إنشاء وتطويرخالل لشباب مصاحبة ودعم ا من المقرر كان بل فحسب، مواتية ومفيدة

 41.111دعم إنشاء  إلى كان يهدففي الوقت الذي  هألنبعيًدا عن النتائج المتوقعة.  بدوره هذا البرنامج أيًضاوكان 

 بذلك معدل ( مسجالً مقاولة جديدة سنويا 401)أي  5100و 5112بين عامي مقاولة  5121إنشاء لم يتجاوز  مقاولة،

أن  ا، علم ٪42لم تصل إلى  إنشاؤها تم للمشاريع التيالبنكي عالوة على ذلك، فإن نسبة التمويل و. ٪2إنجاز ال يتجاوز 

 هاداتالش حاملو الصغيرة جًدا التي أنشأها شباب البنكي للمقاوالت لتسهيل التمويل  باألساسهذا البرنامج خصص 

 عن العمل. معطلونالو

تي ال بدء، المشاكلبادئ ذي  :برنامج مقاولتي الذي شاب نقصالهناك عدة عوامل تفسر ويمكن استخالص أنه كانت 

نقطة قوة  وايمثلكان من المفترض أن الذين  ،العديد من الفاعلينالتعاون بين مختلف الفاعلين: كان  على مستوى كانت

 ،التنسيق على مستوى مشاكلاللعديد من ل امصدر ، أصبحوافي البرنامج
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 الفاعلون من كذلك كنيتمولم  ،بشكل جيد ومدروسةتكن مخططة  القيام بها لم كل فاعلمن  كما أن األدوار المتوقعة  

الذي هو  منطق االجتماعياالنضمام إلى الع تستط لمالتي  يةكالبن الحاضرة لدى المؤسسةعدم الثقة  ثانياً،الرؤى.  توحيد

عف ض كان هناك أخيًرا وبشكل خاص،و. ذروالح المالي الربحفي تفضيل منطق  " واستمرتمقاولتي"برنامج أساس 

ولم تكن  الخدمات االستشارية، استفادوا منهم الذين  ،فقط من المقاولين ٪52أن حيث الدعم: قصور في المصاحبة وو

الذين  لألشخاصلم يكن وفي معظم األحيان،  وبعد إنشاء مشاريعهم كافية ومالئمة،قبل  ت للمقاولينم  د  المصاحبة التي ق  

 الشباب. المقاولين الخبرة الالزمة لدعم ال و لفوا بالمصاحبة مواصفات مناسبةك  

 ": نظام دعم مالي بشكل أساسيالمقاول الذاتيرنامج "ب

 صفة" الجديد نظامال حاليا، تعتبر السلطات العمومية مقاولتي"،»و  قروض لدعم المقاولين الشباب""بعد برنامجي 

 اءواإلقصالبطالة  المقاوالتية ومحاربة جديدة لتطوير المبادرةبمثابة رافعة  5102انطلق في سنة " الذي المقاول الذاتي

ويهدف . اماليين شخص 4ب  در عددهمالذين يقغير الناشطين عن العمل و العاطلين فئة يستهدف البرنامجواالجتماعي. 

خراجهم إ السعي إلىوالشباب إلى سوق العمل  وجلجيع العمل الحر من خالل تسهيل وتش إلى هذا البرنامج الفريد من نوعه

 .مهيكلمن االقتصاد غير ال

ل في اإلعفاء من التسجيب فيما يتعلق سيما التجارية، والالمقاوالت آلية مهمة لتسهيل إنشاء وضع تم  ،وفي هذا الشأن

ريبي تم وضع نظام ض ،باإلضافة إلى ذلك ،ن اإلجراءاتد التوطين وإزالة الطابع المادي عوتخفيف قيو ،السجل التجاري

 االقتصاد في على االندماج لتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة القيمة المضافةعلى  ةضريبال مبسط مثل، اإلعفاء من

 مصاحبة من قبل الهياكل الوطنية واإلقليمية والمحلية.لل على تدابير المشروع ، كما يحثالمهيكل

د  هدفالبالمقارنة مع و ،كانت النتائج مشجعة للغاية فعيل،بعد ثالث سنوات من التو   د  ، مقاول ذاتي 011.111في الذي ح 

والمصاحبة رغم أنها  في المعلومات والتتبعنقص المشكلة إال أن مقاول في البرنامج،  21.111فقد تم تسجيل أكثر من 

عملون ويإلى المعلومات حول البرنامج  الشباب يفتقرونمن  ظهر التجربة أن العديدت  و ال تزال قائمة، كانت منتظرة،

برامج وبوجود منتجات مالية  همجهل، بسبب بالديون ا مثقلونأحيان، وفي أوضاع مالية صعبة هم يوجدونبعضبمفردهم، و

 .ةالشخصي لمواصفاتهمعهم ويرامناسبة لمش

 برامج عامة محددة تستهدف الشباب المحرومين: -ب

 المشاريع  حامليالشباب  دعمبرنامج ل

الذي أطلقته وكالة التنمية االجتماعية و ،"فرنسا مبادرة" برنامج من المستوحى "مغرب مبادراتيهدف برنامج "

(ADS)، غل الش وتعزيز ،إلى تشجيع المبادرات االقتصادية الفردية ،الجمعيات المحليةشراكات مع إبرام  من خالل

 تطوير واستدامة المشاريع الصغيرة.ومن أجل ضمان  خلق المقاولة بعدما ما قبل و الدعم ضمانكذلك و الذاتي
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لحاملي  امجالبرن وفريمالية: غير خدمات مالية و تقديم ة تعتزم في الوقت نفسهمتكامل يقوم البرنامج بتطوير مقاربة 

م لالستقبال وتقدي اشخصي بدون ضمانات وبدون فوائد، وفضاء ضعلى شكل قرا مناسب محليا تمويالالمشاريع 

 يساعدهخصية، والشالمشاريع من دورات تكوينية مختلفة تتعلق بالكفايات  د حاملويالمعلومات، باإلضافة إلى ذلك، يستف

 ل.العم مخططات إنجاز في يصاحبهوالتأطير التقني  المقاوالتية وعلى المبادرةروح  على تطوير البرنامج كذلك

لمنصات التشغيلية )الرباط وأكادير والدار البيضاء ومراكش ا في الحصول على تمويلاستحقاق كانت لهذه المبادرة و   

 ي المشاريعحامل وال سيما لصالح مقاوالت،بين مختلف الفاعلين المحليين من أجل تعزيز إنشاء التعاون والعيون( وخلق 

 الحصول على قروض بنكية. ونستطيعيال  الذينالصغيرة 

 ،ضافياإلرجي خاالتمويل الجوء إلى تعبئة للا ولكنكبيرة.  ذات أهمية اأنه على ثبتتالبرنامج  اهب استهل التي والمقاربة  

 فاديوتتها تمرارياس الغاية وضمانمحدودية الموارد )البشرية والمالية( قلل من نطاق عمل هذه الهياكل. ولتحقيق هذه و

 ينبغي النظر في الفواتير الجزئية للخدمات المقدمة.  ،االعتماد على مساعدات وإعانات المنظمات غير الحكوميةببقائها 

 صاديةمن خالل األنشطة االقت دما برنامج اإل  

من قبل السلطات العمومية بدعم من شبكة من  عمتد  أنشئت قامت مؤسسة محمد الخامس للتضامن، باعتبارها جمعية   

شة، للذين يعيشون في المناطق اله ريوفجًدا،  الصغرىالشركات الكبيرة، بتطوير برنامج تجديدي خصص للمقاوالت 

 زعزيوتقوم بت ،ييككز على الدعم المالي واللوجستتتر مالئمة على وجه الخصوص الشباب حاملي المشاريع آلياتو

 . خلق مقاوالتهم ودعم نشاطهم االقتصادي في مرحلة ما بعد همقدرات

( الذي تم تطويره PIAEمن خالل األنشطة االقتصادية ) اإلدماجضع برنامج وطني متكامل: برنامج وفي هذا الصدد، و  

 تثمينبواعة الزربالمرتبطة  قطاعاتاللصالح المبادرات الفردية والجمعيات والتعاونيات العاملة أو الراغبة في العمل في 

 ،5100ماليين درهم في  01مشروًعا اقتصاديًا باستثمار  002هذا البرنامج  مدع  و ،المنتجات والحرف والخدمات المحلية

القطاعات، جمعية وتعاونية تعمل في مجموعة واسعة من  411من كبيرة تتكون شبكة هناك  ،وفي الوقت الحاضر

 امتداًدا للمؤسسة على المستوى اإلقليمي والمحلي. باعتبارها 

لفائدة الشباب حاملي المشاريع  الصغرى التضامنيةوبدأت المؤسسة تجربة رائدة أخرى بإنشاء مركز للمقاوالت   

الذين  يستهدف هذا المركز الشباب ،ورشة عمل 21أكثر من وب ،عيراحقيقية للمش المركز حاضنةويعتبر  ،الصغيرة جدا

 لمشاريع مجدية اقتصاديًا.  حامليومقاوالتية ولهم دوافع تحفيزية مهارات ويتوفرون على  شةوضعية ه يوجدون في

بمفهوم متجدد وتجربة نموذجية ناجحة جدا باعتبارها توفر للشباب نظام دعم متكامل من خالل  ،ويتعلق األمر هنا   

مجموعة من  الخدمات المضمونة: التوعية وإشاعة ثقافة ريادة األعمال بين شباب األحياء والتكوين من خالل تعزيز 

 ،همبعد اإلنشاء وكذلك تمويل همودعمالمشروع  تضانحاو  ومصاحبتهم خالل خلق مقاوالتهمقدرات حاملي المشاريع 

 وهنا أيًضا، تعتمد استمرارية المشروع على قدرة المؤسسة على الحصول على التمويل الضروري لكل من المركز لكي

 درهم(. 021.111يصل إلى ) ةناجحالع يرامشواحد من حاملي المعدات كل لكي يمول  لتمويل المجانيول يواصل عمله 
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 مهيكللقطاع غير الفي اريادة األعمال الصغرى برنامج تعزيز  

في القطاع غير المهيكل في قلب مشروع  هشة ويعملونفي وضعية هم  الذينالوسط القروي  ألول مرة، يوجد شباب

 للشباب المحرومين الصغرىفي إطار مشروع "تعزيز ريادة األعمال  ، وذلكوطني لتعزيز ريادة األعمال الصغرى

يستهدف المشروع الشباب والشابات المحرومين الذين تتراوح أعمارهم بين و. 4"المهيكلالقطاع غير  يعملون فيوالذين 

سوق العمل أو في القطاع غير يوجدون خارج و وأقل،ثانوي ال ي ال يتجاوزتعليم مستوى الحاصلين على سنة، 41و  02

 .مهيكلال

 القدرة للحصول رفع يهدف إلى وكذلك ،الدعم غير المالييوفر المشروع دعماً متكامالً من خالل مجموعة من خدمات و 

ا بعد يقدم المشروع متابعة م ذلك،باإلضافة إلى  ،أنشطتها المدرة للدخل استمرارية تعزيزالخدمات المالية الحالية و على

 شهًرا على األقل.  05لمدة  دومالمقاولة ت إنشاء

جمعية اختيرت على المستوى الوطني، وتمثلت مهمتها في الجمع بين كل الجهات  04تم تفعيل المشروع من قبل و  

 بارزةالوكذلك المنظمات المجتمعية ، لمشروعالحاملة لالجمعية وفي هذا الصدد، المحلية الفاعلة في المجتمع المدني، 

 للدخل.األنشطة المدرة و قاوالت الصغرىالم خلقذات الخبرة في 

إلدماج االجتماعي واالقتصادي لشباب القطاع فريدا من نوعه في انموذًجا  التي يمكن تعميمها، هذه المبادرة وتعتبر  

ي خلق فعلى مستوى المراحل الرئيسية حاملي المشاريع الحتياجات  يستجيب شامالو متكامال انظاموتقدم . المهيكلغير 

إلنعاش التشغيل  الجهات الفاعلة األخرى مثل الوكالة الوطنيةبعمل لى حد ما المراحل التي تذكرنا إتلك  ،المقاولة

 .الصغرىوجمعيات القروض  والكفاءات

 ،ضعيف يعليمت ذات مستوى فئةل على مستوى التسيير تكوينالشروع في القدرة البرنامج على  مدى ويبقى التحدي في

  .شرعت فيهعلى غرار النموذج الذي  المصاحبة عن قربمن  نوعتنظيم كذلك التمويل المناسب و والحصول على

 برامج دعم تطوير المقاوالت -ب

تفعيل برامج أخرى لتطوير المقاوالت، وال سيما  وقد تم إلنشاء المقاوالت التجارية، صصخ  شأنها شأن البرامج التي ت  

 من القطاع الخاص المغربي. ٪ 52والمتوسطة التي تشكل  والصغرىالصغيرة جًدا 

 الدعم االستراتيجي على المستوى الوطني للمقاوالت الصغيرة جدا 

المغربية في إنجاز استراتيجية وطنية لتشجيع المقاوالت الصغيرة  شرعت الحكومة، (GIZبدعم من التعاون األلماني )

 .والضريبيةج نظامها اإلصالحات القانونية والمالية دم  ي   جدا، والتي

                                                           
 والرياضة الشباب وزارة وتديره دوالر ماليين 7 بقيمة الدولي البنك قبل منعبارة عن هبة  مشروعتمويل ال 4 
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من نسيج المقاوالت الصغيرة والمتوسطة، من نظام  ٪ 21المقاوالت الصغيرة جدا التي تمثل أكثر من بالفعل، ال تستفيد  

 دعم شامل ومتكامل.

ي ف التي تعمل المقاوالت الصغيرة جدا دعم نسيججهة،  مزدوًجا: مناالستراتيجية هدفًا  مشروع حددوفي هذا السياق، 

 ستفيدتأن  المنظم، وينبغيالقتصاد إلى ا المهيكلالعاملة في القطاع غير جذب الهياكل من جهة أخرى، ، والقطاع المهيكل

  المقاوالت الصغيرة جدا. ماليين من 4من أصل مقاولة  211.111ن ع يناهزما  من هذا النظام

ظام ضريبي إحالل ن ؛أساسي على نظام ضريبي يعززه الدعم المالي. ومن بين التدابير الرئيسية المقاربة بشكلوتركز   

على صول حال سهيلتمن أجل  لها مع المقاوالت الصغيرة جدا، وإنشاء صندوق ضمان مالئمةأكثر يكون م ناسب 

  القروض البنكية.  

يرة لما تمكنت المقاوالت الصغ ،وجود ضمان ولوال ،المقاوالت الصغيرة جداحتياجات الالنظام إلى حد كبير  ويستجيب  

 بالفعل أول بنك محليشرع  ،عالوة على ذلكو ،صغيرةالقروض الحتى من  أوة بنكيالض وقرالمن جدا من االستفادة 

 لمن أج استغالل هذه الفرصة لتطوير عرضالقروض الصغيرة تحاول جمعيات  ، حيث أنفي تسويق عرض مماثل

 الصغيرة جًدا.للمقاوالت  هصيخصت

 مصاحبة المقاوالت الصغيرة جدانظام  لتعزيز دعم 

تلبية ك لقها، وذلمقاربة لمصاحبة المقاوالت بعد خل، بتطوير الوكالة الوطنية لدعم المقاوالت الصغيرة والمتوسطةقامت 

الصغيرة المقاوالت تتوافق مع التي  ،Nucleus»5 «مقاربة استناًدا إلى والمغربية الصغيرة جًدا.  مقاوالتاحتياجات ال

ن لهم ك  م  يإنشاء نظام  إلى المشروعويطمح  .برفقة مستشار ينتمون لنفس القطاع الذين مقاولينال شبكة منتم خلق  ،جدا

 . هممقاوالت الخاصة بهم. وبالتالي تحسين أداءالمصاحبة  احتياجات ومعرفةمن خالله تحديد مشاكلهم بشكل أفضل 

ن المقاوالت الصغيرة جداالمصاحبة  المؤسساتإلى دعم وتعزيز قدرات  ،ويهدف المشروع أيًضا  من تطوير  لتمك 

 دا.الصغيرة ج المغربية المقاوالتحتياجات ال يستجيب على نموذج اقتصادي مستداممرتكزة  ،بعد اإلنشاء هاخدمات

لمقاوالت الصغيرة جًدا والصغرى وتكمن الجرأة في توحيد الخدمات التكوينية واالستشارية ومالئمتها مع احتياجات ا

التكوينية خدمات لعرًضا ل بتقديموالمستشارين  كونينالم (GIZ) يضمن التعاون األلماني ،لهذه الغايةو .والمتوسطة

 على الصعيد الوطني. واالستشارية

ن 001تم اعتماد حوالي  ،5102سنة في و    .مقاول ومستقل 411 في التكوين المستمر أكثر من وشارك ومستشار مكو 

                                                           
 5 "Necleuse "ادوإيج المشتركة مشاكلها لتحديد دوري بشكل تجتمع األعمال قطاع نفسالتي تنتمي إلى  شركاتمن ال مجموعة عبارة عن هي 

 .مًعا حال لها
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لتي اقاوالت الصغيرة جدا للم حقيقيتعبئة  نظام ووضع ةوعيتزيادة ال من قبيل،تجربة دعم ناجحة:  الخطوة هذهقدم وت   

 بشكل جماعي من قبل المجموعة.إنجازها إلى تنفيذ خطة عمل تم تفضي 

 دورية وم ؤطرة،شاكلهم من خالل اجتماعات يجدون مًعا حلواًل لم   من خالل تبادل خبراتهم المقاولونت ظهر التجربة أن و 

مغرب  عتزمي ،نظرا لنجاح هذا المشروعو. الشغلنتاجهم وخلق فرص رفع إمن  يتمكنون الشيء الذي جعلهم الحقا

 مواصلة هذا النشاط االستشاري.  (Maroc PME) المقاوالت الصغرى والمتوسطة

  الناشئة التابعة للمركز الوطني للبحث العلمي والتقنيلمقاوالت ل يةديجدالت الدعم العمومي لريادة األعمال

دمات البحث العلمي والتقني( خ بتوطيد وتقييم الوطني المكلف لعام  الم  المركز الوطني للبحث العلمي والتقني )قدم   

لي عام( بهدف توحيد (REMIشبكة عبر  عاريالمش حاملي ةتكنولوجي وتحويلتشجيع االبتكار خصصت ل وآليات

 البحث واالبتكار.تقييم والمجال  الذين يعملون في القطاعين العام والخاص

على وجه  المقاوالت الناشئةمقاوالت )خلق  التي عملت على مشاريعالم العديد من النظام ودع   هذا لقد صاحب  

   .اإلفراق وعمليةحتضان المن خالل عملية اتجديدية وقابلة لالستمرار، وذلك الخصوص( 

لكل  ادرهم 541.111كالً من الخدمات المالية ) (CNRST) المركز الوطني للبحث العلمي والتقني يغطي دعمو  

والخبرة  التكوين والمصاحبة عبرالحاضنين  األعضاء اإليواء ضمنمشروع( والخدمات غير المالية من خالل 

 راء الوطنيين والدوليين. لتواصل مع فريق من الخبل وضع شبكة وكذلك التواصل من خالل واالستشارة،

ΙΙΙ للمرصد العالمي لريادة األعمال نظم ريادة األعمال في المغرب: االستنتاجات الرئيسيةـ 

ادة األعمال، ف ريؤل  لسلسلة التي ت  ا واحدة من إال حلقةعم ريادة األعمال السالفة الذكر، البرامج العمومية المختلفة لدقدم ت     

ذه العوامل أخذ ه من أجلو. قد تؤثر العديد من العوامل بدرجات متفاوتة في عملية خلق المقاوالتوبالفعل، في أي اقتصاد 

نة لنظم ريادة األعمال،  بتسعة مبادئ المرصد العالمي لريادة األعمال حتفظا بعين االعتبار باعتبارها شروط ـ كوادر م كو 

 لوائحالريادة األعمال و على والتكوين العمومية: تمويل ريادة األعمال والسياسة الحكومية والبرامج هي كالتاليو

ية المادية والبنية التحت والتطويرالبحث  في تحويالتالاالجتماعية والثقافية و والقواعدق اسول األمدخ التنظيمية عند

 والبنية التحتية القانونية والتجارية.

 ،كعلى العكس من ذل ل أوه  س  الم   دورلعب يالمغاربة المقاولين  يتطور فيه الذي هل المحيطأفضل  بشكل فهملكي نو  

ونتائج  ،ريادة األعمال في المغرب ديناميكيةفيما يتعلق بت هاجوتالمن المناسب تقديم و .خلق المقاوالت عمليةيكبح 

ر قبل تقييم الظروف المواتية أو غي النشطين في المغربوين حول السكان البالغالمرصد العالمي لريادة األعمال دراسة 

 ريادة األعمال كما يراها الخبراء الوطنيون الذين تمت مقابلتهم. لنظمالمواتية 
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 االتجاهات الرئيسية لديناميكية ريادة األعمال -أ 

 تكشف اوالتيةلمقالمواقف افيما يتعلق بهات دراسة المرصد العالمي لريادة األعمال وجتالإذا كانت النتائج الرئيسية وكذلك 

 عتبريالتأكيد على أن الخوف من الفشل  وينبغي، مقاوالتيةثقافة  لظهورعدة عوامل مواتية  يتوافر علىأن المغرب  على

شكل ب ه النسبةهذ تزايدوت ،مقاولةال خلق عملية فيتعجيزيا  عامال من الذين تم استجوابهم بالمغرب %20.50حسب 

 أن اعتبروا ،جيدة لبدء عمل تجاري ممن أتيحت لهم فرصةمن البالغين  ٪04.5 أن المثير للقلق أكثرو. 5102منذ  نسبي

د المرص بين الدول المشاركة في من في المرتبة األولى ي صنف المغربيجعل  ، ممااعامل رادع كان الخوف من الفشل

 . 5102 األعمال فيالعالمي لريادة 

الزخم الذي  ، فإن5102في  42/45 ومن 5102في  22/01من  TAEترتيبه في  تحسينب قام المغربرغم أن ، وهكذا  

 يعالمشار التخلي عننسبة بسبب النفور الشديد من المخاطرة وارتفاع  5102السنوات الثالث األولى قد تباطأ في  عرفته

بالغ ينخرطون في عمل  011من كل  2، مما يعني أن أقل من  %0.02 معدل نشاط ريادة األعمال في يستقر، وبالتالي

 لدول المشاركةا معدل من متوسط أدنى بشكل كبير هذه القيمةوتعتبر ن ثالث سنوات ونصف. ع يقل عمرهتجاري 

         .0هو مبين في الشكل ( كما 05.04%)

 51026ـ5102 خالل ( TAE(: تطور 0الشكل 

 المقاولة وخلق العزم توجد بينالتي  فجوةال تبقى المغرب في تجدر اإلشارة إلى أن ،المختلفة المعطيات هذه ي ضوءف 

يجابية تحت تأثير محفزات إ بشكل عام يحدثالفعل إلى  العزيمةاالنتقال من  إذا كانو ،العالم المؤشرات فيأعلى  من بين

لى سبيل عو ،أكثر خطورةفي المغرب  يصبح الوضع لكي ال هذا االنتقالل المحددة العوامل تحديد األجدرفمن  ،أو سلبية

  ،5102في  التوضيح،

                                                           
 يمثل المنحى األخضر المغرب، والمنحى األزرق متوسط جميع الدول المشاركة في المرصد العالمي لريادة األعمال 6 

2015 2016 2017 2018

TAE

4.44% 5.56% 8.76% 6.65%

13.22% 12.29% 12.49% 12.63%
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 وفق منهمت لالنطالق، محاولةوقاموا بأول مقاولة المشاركة في مشروع  عزمهم عبروا عن الذين شخص 011من بين  

 . أهمية كبيرة يكتسب هذا المؤشربدأ  5102منذ  ويبدو أن. أرض الواقع مشروعهم إلى نزيلفقط في ت 2

بشكل خاص دور  تواجه هذه الفجوة من خالل عدم نجاح المشروع والعدول عنه لعدة اعتبارات التي شرحويمكن 

 الجديدة النشأة.  وال سيما عند التحذير بمعدل إخفاق المقاوالت ،المصاحبة المقاوالتية في هذه المرحلة

 شأة طموحاكان للمقاوالت الجديدة الن إذا ،عي للقلقال تد   المغرب تطبع المقاوالتية التي ديناميكيةوبالتزامن، فإن ضعف ال

في تحقيق أهداف التنمية والتطور السريع، على مستوى خلق مناصب الشغل وأسواق جديدة والتجديد في قطاع 

 التكنولوجي وأيضا االنفتاح على ما هو دولي.

من  المقاولينعات بتطلنهتم واالجتماعي األول في المغرب، لذلك بالتأكيد، يعتبر التشغيل التحدي السياسي واالقتصادي و

إلى ضعف  ،لسنوات األربع لألسفا خالل المرصد العالمي لريادة األعمال تشير نتائجوحيث خلق فرص العمل. 

المقاولين لم يتوفقوا في من  ٪04 ،5102في ف ولإلشارة طموحات خلق فرص العمل مقارنة بالدول المشاركة األخرى.

هنا، وخالل السنوات الخمس المقبلة.  مناصب شغل 0خططون لخلق أكثر من  فقط منهم ٪2.2ومنصب عمل أي خلق 

 ديناميكية تطورأن  بمعنى، ، TAE نتائج أنها تتناسب تناسبا عكسيا معالنمو  تبدو قدرة ،5102منذ تجدر اإلشارة أن 

 المنشودة. الشغلال يفضي إلى خلق فرص  المقاوالت

 ب ـ تقييم النظم المقاوالتية

لشروط اأن تقييم  ةالحظممن المستغرب  المغرب، فليسفي المقوالت المقدمة حول ديناميكيات  المعطياتبالنظر إلى   

. اتٍ مو كان غيرالمحيط المقاوالتي تبرز أن لريادة األعمال في المغرب على مدى السنوات األربع الماضية  ـ اإلطارية

" )المؤشر NECIم ريادة األعمال من خالل المؤشر المركب المسمى "نظبتقييم المرصد العالمي لريادة األعمال  يقومو

دولة مشاركة في عام  24من بين  42تبة رال المغرب فيصنف  01على  4.50 بنسبة ،الوطني لريادة األعمال( والذي

 اإلطارية المختلفة لريادة األعمال. الشروط ـنتائج ترجيح  عن النتيجةهذه وتترتب . 5102

 الظروف المواتيةـ 1 

لبنية اب للمقاولين، ويتعلق األمر مناسبة للخبراء أن ثالثة من الشروط اإلطارية التسعة، تبدو ، يبدو5102 سنة منذ  

 األسواق. تنظيمالقانوني والتجاري و والنظامالتحتية المادية 

الموارد المادية المتاحة مثل االتصاالت السلكية والالسلكية على صول حتسهيل الب تتعلقوالبنية التحتية المادية:   

 ىصغرالوسببًا الستبعاد الشركات الجديدة  ال تكون بتكلفة إلخ. ،واالتصاالت الخدمات العمومية ووسائل النقلوالكهرباء و

 المقاوالت وبشكل خاصبالغ األهمية لتطوير  الموارد أمًراهذه على صول حإمكانية التعد و. الناشئةحتى الشركات  وال

  الجديدة منها.
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وتعد جودة البنية التحتية المادية إحدى نقاط القوة في المغرب، حيث يحتل الصدارة للسنة الرابعة على التوالي بنقطة    

حتل المرتبة الثالثة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )خلف قطر واإلمارات وي ،5102في عام  01على  2.44

لخبراء ا ويري. على نطاق واسعبه  مسلم شيء الموارد المادية المتاحةعلى صول حالويعتبر تيسير العربية المتحدة(. 

 يدوجكذلك في تو ،الصناعية قالمناطنقص  تجاوز فيو في مجال الحصول على العقار، بذل الجهود ما زال يتعين أنه

 التحتية.  اتات والبنيالتجهيز

البنية التحتية القانونية والتجارية: يبدو أن المغرب يتوافر على خدمات دعم األعمال واسعة النطاق في المجاالت   

 ،الجديدةو ىرالصغ المقاوالت تشجع على صعودخدمات المؤسسات التي  التجارية والمحاسباتية والقانونية، وبشكل عام،

  المقاوالت الناشئة.وكذلك 

الخبراء منح فقد  ،)محامون ومحاسبون ومستشارون أعمال( منجزاتهادرجة باألمر بوجود هذه الخدمات أو  وسواء تعلق

 حيث أن في سنة ،خالل هذه السنوات األربع درجة أعلى إلى حد كبير من معدل االقتصادات المماثلة لبلدان المنطقة

 .0.22وكانت أفضل نتيجة هي  ،01/  2.20كانت  ،5102

 فيها تغيريالتي الوتيرة السوق التي توضح السرعة أو  ديناميكية ؛عاملين محددين إلى هذا الشرط يحيلتنظيم السوق:  

 إلى األسواق. الولوجوإمكانية  ،السوق من سنة إلى أخرى

األسواق القائمة والسهولة التي يمكن للوافدين الجدد دخول في الجديدة دمج بها الشركات الصغيرة أو إن الطريقة التي ت  

 يود األخرىالقبعض و التنظيمية مؤشراً جيداً عن العوائق التي تحول دون دخول السوق )اللوائح قدمت ،السوق الوطنية بها

 (.المساهمة

قريبة جًدا من االقتصادات ت عتبرالتي ا ،2/01الداخلية لألسواق في المغرب درجة  الديناميكية، قدمت 5102 فيو   

 تعيق الولوجفإنهم يأسفون لوجود حواجز  ،لخبراء على هذا المحورل اإليجابي قيعلالت ورغم(. 42/24الرتبةالمماثلة )

 وعدم فعالية قانون المنافسة. لألسواق 

 عاكسةالم شروطال -2

البحث ي ف التحويل كالتالي: حسب األهمية والمصنفة من قبل الخبراء تمييزااألقل تبقى ظروف ريادة األعمال الوطنية   

 لحكومية.االجتماعية والثقافية والسياسة ا والقواعدالتمويل على صول حريادة األعمال وال والتكوين فيوالتعليم  ،والتطوير

فرص جادة لتطوير  خلق غير قادرة علىومحدودة  5102منذ  في المغرب كثافة البحثتظل البحث والتطوير:  تحويل 

 جديدة.مقاوالت 

، والسيما غاللهااست للمقاولينمجموعة من االبتكارات التكنولوجية المتاحة التي يمكن  ،البحث والتطوير تحويلويعتبر    

ة حماية الملكية الصناعية والفكريوكذلك  المقاوالت ووسطن الجامعة بي التقارب عد  وي  . مالئمةحويل للت  آليات  إذا وجدت

 من العناصر الحاسمة لتحقيق هذه التحويالت. 
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 صول عليهالح الذي تم المعدل ذلك انطالقا منو ،البحث والتطويرتحويل على مستوى  حكم سلبي عام، بشكل خبراءللو   

 ،دولة مشاركة 24المرتبة الثانية بعد األخيرة من بين  فيوضعه والذي ( 01/  5.22) 5102في  من قبل المغرب

 ،حث العلميالب التنمية اعتمادا علىاألوساط األكاديمية لدعم  قبل الجهود من بذل في يستنكر الخبراء بشكل خاص نقصو

 القائمة.الكبيرة المقاوالت الجديدة و لمقاوالتالذي ال يزال قائما بين ا كبيرعلى التمييز ال ونؤكديكما 

 فيعاني بشكل كبير من تخل البحث والتطويرفي  منذ عدة عقود والمغرب كماالتعليم والتدريب على ريادة األعمال:   

( 0أن: ) خاص يستنكر الخبراء بشكلوال سيما في المرحلتين االبتدائية والثانوية.  ،على ريادة األعمال التكوين تفعيلفي 

تقوم المنظومة التعليمية على ( ال 5شجع على اإلبداع واالستقاللية والمبادرة. )تالتعليم االبتدائي والثانوي ال  منظومة

إدراج تعليم  ريادة األعمال. إن حول دراية كافيةيفتقر التالميذ ل( 4) االقتصادية؛البيئة  الستيعابالمفاهيم الالزمة  تلقين

حفيز تنظيم المشاريع وكذلك الت الكتساب القدرة علىالفرص اغتنام من  ية سوف يزيدريادة األعمال في المقررات الدراس

 عليهم. بشكل كبير

على ريادة األعمال في  فيما يتعلق بالتكوين( 01/  5.12) 5 بمعدلفي الركود  مستمرا المغربمازال ، 5102وفي   

الجامعات والمدارس  قنهتلبالنسبة للتعليم ما بعد الثانوي الذي  الخبراء تقدير يمكن اعتباروالمستويين االبتدائي والثانوي. 

 تقدم ال تزال ،من وجهة نظرهم ،على الرغم من أن هذه المؤسساتأقل صرامة  (01/  4.42المهني ) والتكوينالكبرى 

يار فهم المع ر التقييم الذي يعزز بال شكاييمعل هانظامفي و مقاوالتال خلق مجال في التكويناتعدًدا غير كاٍف من 

 الجماعي أكثر من تنمية القدرات الشخصية.

إن ف وعليه، ،النور حتى لتلك المشاريع الواعدة جدا أن ترىال يمكن فإذا لم تتوافر الموارد المالية، النظام المالي:  

 خلق المقاوالت. على عتشجمحور أي سياسة  يعتبرموضوع تمويل األعمال الجديدة 

  .01/  4.0 بمعدل  41رتبة اليحتل المغرب  ( 2018 المرصد العالمي لريادة األعمالأخرى ) ببلدان ومقارنة

 تمويل خصفيما ي ههذا هو حال فليس ه،في أدائ والمالي البنكيلنظام ل بالتطور المتميزوإذا كان معظم الخبراء يعترفون   

 CCG) من قبل التي قدمت اتضمانالعلى الرغم من المقاوالت الصغيرة جدا والمقاوالت الصغرى والمتوسطة  إنشاء

 مقاوالتللدعم ال عن تقديم البنوك إحجام استمرار الخبراء ويالحظ ،الناشئة المقاوالت الصغيرة جدا والمقاوالتلصالح  (

 .قروضللالتمويل والتكلفة العالية  على صولحلل التي يواجهها المقاولون الشبابوالصعوبات المتكررة  ،الناشئة

ييم ريادة تق درجةحاسم على كلٍّ من  تأثير في المغرب، ظروف ريادة األعمال الوطنيةدى لالقواعد االجتماعية والثقافية:  

األعمال لق خالبيئة االجتماعية والثقافية على "الرغبة" في و بشدة طريقة التفكير تؤثرواألعمال والتخوف من المخاطر. 

 ،ليهاع طون هي سق  سالحكم الذي فعل ريادة األعمال أو  واألسري االجتماعي وسطال بها لو  سيؤ التي طريقةوالالتجارية. 

ن ع إيجابي لخطاب حامال ي عتبر الوسط هلإذا، . ريادي الشروع في نشاطفي رغبة الفرد سيؤثر بشكل قوي على 

 هل يشجع على المخاطرة؟و؟ المقاولين
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خلق من  د  ح  الخوف من الفشل ي   أن علىالتأكيد يواصل الخبراء  ،5102 في 01/  4.50 نتيجة المحصل عليهاونظرا لل 

 .قائمةوالمتوسطة ال الصغرىالمقاوالت ويعزز تحفظ بعض  المقاوالت

 حايدةمالتي تارة تكون السياسات والبرامج الحكومية  طريقة، يقي م الخبراء السياسة والبرامج الحكومة: في هذه المرحلة

ريادة  لىتؤثر ع التي قانونيةالتدابير بال من ناحية، يتعلق األمرو. الناشئة/ أو والجديدة المقاوالت تشجع  وتارة أخرى

الشكلية  فضالً عن اإلجراءات المقاوالتية،هياكل والمة اكبالحالمتعلقة  الضريبية والتشريعاتالتشريعات  ، مثل؛األعمال

 يالقانوني، والتخارج اإلطار  خاصة التي تكونالجراءات اإلبرامج وال هناك ،ناحية أخرى التجارية، ومن لخلق المقاولة

 يمكن أن تؤثر على ريادة األعمال على المستويين الوطني واإلقليمي. 

مقاوالتي الوسط الوكذلك بالجهود المبذولة لتحسين والتماسك،  العام بصفة عامة يرحبون باالستقرار الخبراء وإذا كان  

 ،(..لكاإلجراءات وما إلى ذ التجارية ورقمنةخلق المقاوالت  الضرائب وإجراءاتوالشفافية في  يينمقاولين الذاتال صفة)

ير ال تزال هناك قيود كثيرة على تطووتدابير وبرامج دعم كبيرة وفعالة. ما يكفي من  ليس لديه فإنهم يرون أن المغرب

 صعوبةووالحوافز الضريبية  في المصاحبة ونقص القضائيالنظام مصداقية وال سيما ضعف استجابة /  ،ريادة األعمال

 41و  44رتبة اليحتل المغرب  ،01/  4.2 ..  وبمعدلإلى ذلك. للدفع وماوالفترة المحددة  األسواق العمومية إلى الولوج

أما فيما  .عمالة لتعزيز ريادة األوميمالعالبرامج ب فيما يتعلق وكذلك ةالحكوميوالسياسة على التوالي من حيث الدعم 

  (.52بترتيب أفضل )المرتبة  فالمغرب يحظى والبيروقراطية،الضرائب يخص 

 وبناًء على هذه النتائج، يوصي الخبراء بشكل أساسي بما يلي:

 تحسين البيئة التنظيمية -

 تعزيز التربية على ريادة األعمال -

 إشاعة الوعي والتواصل -

 تكثيف تحويل التكنولوجيا واالبتكار -

 تسهيل الحصول على التمويل -

 إضفاء الطابع المهني على نظام الدعم  -

 خاتمة

"قروض لدعم المقاولين  برنامج :ريادة األعمال طويرتفي  هامة الل العقود األربعة الماضية برامجعرف المغرب خ  

فة   برنامج الشباب" ج من خالل دمااإل وبرنامج البشرية التابع للمبادرة الوطنية للتنمية" المقاول الذاتي" مقاوالتي" وص 

  (.التابع لمؤسسة محمد الخامس للتضامن المقاوالت الصغرى التضامنية مركز)، األنشطة االقتصادية
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المدني والمنظمات غير الحكومية الدولية  الصغيرة والمجتمعإلى ذلك، قامت البنوك وجمعيات القروض  وباإلضافة 

( ...إلخو والتعاون األلمانيالعمل الدولية  والتنمية ومنظمةمنظمة التعاون االقتصادي ووالوكاالت الدولية )البنك الدولي 

لمصاحبة  أوريادة األعمال من أجل إشاعة الوعي بأهمية ثقافة  ، سواء كانت تحسيسيةبوضع العديد من اإلجراءات

 التمويل. ذلك من أجل إلى باإلضافة (، أومقاولال للمقاولة ودارشبكة المغرب )وبعد الخلق  قبل المقاوالت

بعض المنظمات  من قبل رتو  يمكن لمجموعة من المقاربات والممارسات الجيدة التي ط   ،من خالل هذه التجاربو

 مناسبة لتعزيز ريادة األعمال في المغرب:  استراتيجيةأن تؤسس  المصاحبةوالهياكل 

ق ثقافة ريادة األعمال وخل في مجال ـ التعبئة عبر شبكة من المرشدين على المستوى الوطني لضمان عملية التوعية 

  . "إنجاز المغرب" رت في الوقت نفسه من قبلو  ط  التي  لإلجراءاتوالجامعات وفقًا  والثانوياتالمدارس  المقاوالت في

 والمصاحبة المساعدة في التمويل في الوقت ذاته، متكامل" يوفرال" : الدعمعن قربو وشاملةطريقة دعم متكاملة  -

 ده،وبع" الذي يغطي مرحلتي ما قبل اإلنشاء شاملولكن أيًضا الدعم "ال المراقبة(،أو التدريب و / أو  /و ستشارة)اال

شبكة المغرب للمشاريع ممارسات شائعة داخل الهذه و. مقاولةالحين انطالقة  عن قرب إلى الفردي الذي يكون والدعم

 تطلبيو)التجاري وفا بنك( وبدرجة أقل في هياكل الحضانة.  المقاولودار  المقاوالت الصغيرة جدا التضامنية ومركز

         (.محترفون موجهونو مستشارون) جيدة خبرة ذوي مرشدون هذا العمل،

شراء  قسيمة ، أو على شكلشكل "قرض شرف" )شبكة المغرب للمشاريع( يكون علىمكن أن ي   منتظمـ دعم مالي  

ة يمنح مصداقيلحصول على هذا الدعم من قبل لجنة من الخبراء وا(. المقاوالت الصغيرة جدا للتضامن معدات )مركزال

 الشرفية قروضكانت ال ثال،على سبيل الموإضافي. بنكي وبالتالي يجعله مؤهالً للحصول على تمويل للمقاول الشاب، 

 في فرنسا.  مقاوالتال في خلق آلية استثنائية أدت إلى نشوء ديناميكيات قوية تشكل

عين يت ،التجارية المقاوالتونمو خلق : من أجل تسريع لمقاوالتمع مختلف مراحل تطوير ا يتالءمـ عرض تمويلي  

بها المقاولة  التي تمر مع المراحل المختلفة متالئما يكون تطوير نظام ةوالمالي بنكيةال المؤسساتو العموميةالسلطات على 

من خطوط الضمانات لكل من الشركات  تهييئ العديد االجتماعي فيصندوق الضمان  شرع ،لذلكتحقيقا و. خالل نموها

الشباب )قرض الشرف( والشركات الناشئة )الصناديق األولية  للمقاولينالصغيرة جًدا )االستثمار والتشغيل( وكذلك 

Innov Invest .) تمويل أو إنشاء الرؤوس األموال  إلنعاش تحفيزيةتطوير التدابير ال على هذه المؤسسات زال يتعينوما

 .تشاركيال

سار تصحيح مفي التفكير في إعادة  شروعال األرجحمن  ،ضوء النتائج المختلفة لدراستنا وعلىوعالوة على ذلك، 

 تعمل على استراتيجية

فإن  ،دخلفيما يتعلق بسياسات التواعتبارها رافعة للنمو والتطور.  ينبغيوالتي  المقاوالت،تعزيز ريادة األعمال وخلق  -

 :تفرض نفسها اإلجراءات العاجلة التالية
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 لنظم" ألساسيةالمبادئ ا وال سيما مستوى التعليم االبتدائي والثانوي مع ترسيخ " يهدف جميع مستويات التعليم،التزام  - 

 ؛ريادة األعمال

راءات اإلدارية اإلج بشكل كبير وتسهيل المصاحبةالتمويل وإصالح / تعزيز نظام من ت الناشئة للمقاوال استفادة أفضل -

  ؛والعالقات مع اإلدارات

 افر علىتوالتي ت السريعذات النمو  المقاوالتوال سيما  اغتنام الفرص،بدافع  لمقاولين المتحمسينلإيالء اهتمام خاص  -

 ؛لالشغإمكانية خلق فرص 

د على أن يصبحوا عاملين منتجين في االقتصا مهيكلغير الالمقاولين الذين يعملون في القطاع سياسات تشجع خلق  -

 المنظم.
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