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 التنفيذي امللخص

وبفعل انهيار أسعار املحروقات الّسائلة. كان   19-واجهت البلدان املغاربية انكماشا اقتصادّيا حاّدا بفعل األزمة الّصحّية لكوفيد

 اقتصادّية واجتماعّية. لهذين العاملين تأثير كارثي في اقتصاد املنطقة املغاربية التي كانت تشهد بعُد صعوبات 

بإمكان   ادحاالتّ يحتفل   الكوفيد،  بعد  ما  الحالّية والنعكاسات  الحادي والثالثين. وفي ظرفّية مواجهة لألزمة  بعيد ميالده  املغاربي 

ر فضاء تبادل ألفضل املمارسات وللدروس املكتسبة، قصد تشييد جبهة مشتركة وصياغة أجوبة واستراتيجيات   ادحاالت
ّ
أن ُيوف

 مشتركة ملجابهة عدّو مشترك، هو األزمة.

 ُمعّززة بهذا التعاون املتزايد، لتواصل دعم االقتصاد وت 
ّ

 األزمة. فيف خولن تتجاوز املنظومة املصرفية املغاربّية هذه األزمة إال

 عّما يلي:  2020يكشف تقريرنا لسنة 

   الخمسة   البلدان  تعرض.2
 
  أن   املفروض  من  هاّمة   كامنة   رات د  ق

. األزمة  قبل  ملا   واالجتماعي  االقتصادي  الوضع  استعادة من  مكّنها تُ 

ى  أن  أيضا   وبإمكانها 
ّ
 تنمية   برامج  اعتمادب   جذريا   تغييرا  تتوخ

 ساتللمؤّس   معّمقة  رقمنة  على  تقوم  املنطقة،  في  مستدامة

 االقتصادية.  وللهياكل

 

 اقتصاد  تمويل   في   ا أساسيّ   دورا   املصرفي   القطاع  يؤّدي.1

  لإلثبات  حاجة  في  الدور   هذا  ديعُ   ولم  ،املغاربّية  البلدان

 . الّصحّية األزمة طوال دفعه  وإعادة االقتصاد دعم بخصوص

 

  املالّية   الخدمات  رقمنة  مثل  ضخمة  كامنة  طاقات  ثّمة.4

  . سةاملؤّس   داخل  ةعيّ ملجتما   املسؤولّية  تحّمل   في  والتسريع

العنصرانوه   وعلى   بال  ذي   جديد  نّمو  توفير   على   قادران  ذان 

 . األزمة من بالخروج التسريع

 

في الحين    التحرك  ضرورة  مصارف،لل  19-كوفيد  أزمة  أثبتت.3

 .PCA))  النشاط   استمرارّية  خطط  خالل  من  ،تفاعلّية وبصفة

  هة واجم  قصد  ،أهّم   رعاية  موضوع  الخطط  هذه  تكون   أن  ينبغي

 املالية   ساتللمؤّس   الّتام  االشتغال  وضمان  املستقبلّية  األزمات

 .العادّية غير  الظروف  خالل
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  تنظيم   على  هاّمة  انعكاسات  لها   ،إليها   ّصلنا و ت  الّتي  والنتائج.6

  املصرفي   االقتصاد  مع  القائمة  العالقات  وعلى  االجتماعي  النسيج

  مكافحة   على  قادرة  قمنة الرّ   أّن   النتائج  هذه   وتبّين.  ّرسميال

  فوائد   سيغنمون   ون العموميّ   القرار  فأصحاب.  الخفّي   االقتصاد

 تكنولوجيات ال  اعتماد  مجال  في  املسّجل  الّتأخر  تدارك  في  كبرى 

 األساس ي  ملن  وإّنه.  مقالعُ  في إصالحات  اجراء   من   بّد   فال .  جديدةال

 مالئما   محيطا   نضمن  حّتى  الّرقمّية  الّتحتّية  البنية  نحّسن  أن

 . الّرقمي للتحّول 

 

  ، للمؤّسسة  ةعيّ ملجتما  املسؤولّية  أن  دراستنا   نتائج  بّينت.5

طّور   في  املصارف،  مختلف  بين  التباين  رغم  آخذة
ّ
  في   بسرعة  الت

ح  والّتحّدي.  املنطقة
ّ
ل
ُ
 ينيّ الجامع   الى  بالنسبة  اليوم  امل

 ناجعة  وممارسات  استراتيجيات  وضع  الى   يهدف   واملمارسين،

أن  ،للمؤّسسة  ةعيّ ملجتما  املسؤولية  بخصوص  تكون   على 

ية  ياقاتللّس  مواكبة
ّ
 . املحل
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  83....................................................ليبيا...................................... -. اإليداعات املصرفّية  1.2.3الّرسم 
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تينّية 
ّ
 قائمة املختصرات بالحروف الال

 

ADD        وكالة التنمية الّرقمّية 

ARDL  اتّي ذينموذج االنحدار
ّ
  الذ

ُ
 رّتبة        التأخيرات امل

BAM     بنك املغرب 

BCA   البنك املركزي الجزائرّي 

BCM    البنك املركزي املوريتاني 

CBL    يبي
ّ
 البنك املركزي الل

CCB  مستند املحافظة على رأس املال 

CDC   صندوق اإليداعات واألمانات 

CDG      صندوق اإليداع والّتدبير 

CGEM   العام ملقاوالت املغرب 

CRA  الهالل األحمر الجزائري 

CVE  هيئة اليقظة االقتصادّية 

DD    التنمية املستدامة 

DSGE  التوازن العام الّدينامّي العشوائينموذج 

ESG    االهتمامات البيئّية واالجتماعّية والخاّصة بالحوكمة 

FIPA   وكالة الّنهوض باالستثمار الخارجي 

FMI   صندوق الّنقد الّدولي 

GNA   حكومة الوفاق الوطني 

HCP   املندوبّية السامية للتخطيط 

IDE  االستثمار الخارجي املباشر 

INS املعهد الوطني لإلحصاء 

INSP  املعهد الوطني للصّحة العمومّية 

IRSET  معهد املسؤولّية املجتمعّية للمؤّسسة 

ISR     استثمار مسؤول مجتمعّيا 

LCR    معّدل تغطية الّسيولة 

MENA     منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

MIMIC   وتعّدد األسبابنموذج تعّدد العوامل  

OCDE   مة الّتعاون والّتنمية االقتصادّية
ّ
 منظ

ODD   أهداف الّتنمية املستدامة 

OIT  مة الّدولّية للعمل
ّ
 املنظ

ONG     مة غير حكومّية
ّ
 منظ
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ONU   مة األمم املّتحدة
ّ
 منظ

PCA  شاط
ّ
ة استرسال الن

ّ
 خط

PIB   الّناتج الّداخلي الخام 

PLL   االحتراز والّسيولة 
ّ
 خط

PME    املؤّسسة الّصغيرة واملتوسطة 

ROA     العائد على األصول 

ROE   اتّية العائد على
ّ
      األصول الذ

RSE   املسؤولّية املجتمعّية للمؤّسسة 

TCER   نسبة الّصرف الفعلي الحقيقي 

TIC    تكنولوجيات اإلعالم واالتصال 

TMM     متوّسط نسبة الّسوق الّنقدّية 

TPE    املؤّسسات الّصغيرة جّدا 

TPME    
ّ
 املؤّسسات الّصغيرة جدا والّصغيرة واملتوّسطة

TVA    الّضريبة على القيمة املضافة 

UMA   اّتحاد املغرب العربي 
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 العاّمة  املقّدمة

 

محيط األعمال العاملي الى أدنى مستوياته منذ الحرب العاملّية الثانية. فعال، وحسب   19-لقد دفعت جائحة كوفيد

 ، شهد االقتصاد العاملي انكماشا 2020تقديرات الصندوق الّدولي لسنة 
ُ
وذلك بسبب غلق الحدود   ،%3.5ّدر بنحو ق

عتمدة. وقد تأثرت املنطقة
ُ ُ
املغاربّية بدورها، بهذه األزمة، خاصة من خالل إنهيار أسعار   وإجراءات الحجر الّصحي امل

 النفط. 

 مت  املغاربّية،  املركزّية  صارف امل  مختلف  إعتمدتها   الّتي  الحذرة  الّنقدّية  ياساتالّس   وبفضل   ذلك،  ورغم
ّ
 يولة الّس   نتك

 بهدف   خذتات    نقدّية  سياسات  تدابير   ثمرة  عموما   هي  ،هذه   التحسين  وإجراءات.  مقبول   مستوى   في  البقاء  من  البنكّية

  مّدة   وتمديد  داول،للت  القابلة  العمومّية  نداتالّس   تمويل  إعادة  عتبات  وزيادة  لزامّيةاإل  اإلحتياطيات  نسبة  تخفيض

في إعادة التمويل.   البنوك    فرص  بروز  ،املفارقة  من  بش يء  ،الظرفية  هذه  حّفزت  وقدإعادة التمويل وتلبية مطالب 

 . املغاربّية صارف امل لدى جديدة

 بت  فقد.  أساسّيا  دورا  املغاربّية  املصارف   أّدت  ،ياقالّس   هذا  ففي
ّ
 خطط   باعتماد   تخطيط  مقاربة  بالخصوص  تن

  عا رّ سمُ   فعال  األزمة  كانت  لقد  .املصرفّية  والخدمات  العمليات  على  املحافظة  لضمان   ،(PCA)  النشاط  استمرارّية

 .جديدة عاتلنز  

 

  (RSE) املسؤولية املجتمعّية للمؤّسسةتسريع 

 إّتحاد  بلدان  في  نفسه  يفرض  للمؤّسسة،  عّيةملجتما  للمسؤولية  جديد  إدراٌك   بدأ  ،(2000)  األلفين  السنوات  بداية  منذ

ور   لقد.  العربي  املغرب
ّ
ت  وإن  حّتى  بسرعة  املفهوم  هذا  تط

ّ
 األلفين  نواتالّس   خالل  شاهدنا   لقد.  تةبّ ثم  غير   املمارسة  ظل

 .للمؤّسسة عّيةملجتما املسؤولية حول  وعيةللتّ  بال ذا تزايدا

املغرب   منطقة   في  للمؤّسسة،  عّيةملجتما  املسؤولية  مفهوم  تركيز   في  والخارجّية  الّداخلّية  العوامل  من  معّين  عدد  ساهم

التعديل  عربيال بهياكل  أساسا  اإلمر  ق 
ّ
يتعل   اإلجتماعّية   الحركاتك   املعيارّية  عناصروال  الحكومّية  الوكاالت  مثل. 

  أن  دون   ممارسات،لل  أفضل  ّن ببت  املّتصلة  والحوافز  املسّيرين   ومواقف  والّدولّية،  الوطنّية  الحكومّية  غير   واملنظمات

ّص  متعّددة تشركا ال ُتحدثها  التي الّضغوط ننس ى
ّ
 . وشركائها  مزّوديها  تجاه الجنسيات، باألخ
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 هشاشات القطاع غير الّرسميالتسريع بمقاومة 

  ففي   .الجائحة  أزمة  أمام  حدودها   أظهرت  فقد  ،ّرسميال  غير   القطاع  أي  املغاربي،  املجتمع  داخل  األخرى   الظاهرة  أّما 

  وهم   ّنظامي،ال  غير   القطاع  في  العاملين  هشاشة  عن  ،فعال  الّصحّية  األزمة  تتأثيرا  كشفت  العربي،  املغرب  إّتحاد  بلدان

 ألحقت   لقد .  األزمة  عن   الّناجمة  الضغوط   إلى   للتصّدي  رورّيةالضّ   باملوارد   يتمّتعون   ال   أّنهم   إذ   ، خطورة  بأكثر   املتّضّررون 

 ،املّتحدة  األمم  ملنظمة   األّول   الهدف   وهو  والهشاشة  الفقر  على  للقضاء  املبذولة  جهوداتبامل  قاسية  ضربة  األخيرة  هذه

  بدت  لقد.  الخفّي   االقتصاد  ظاهرة  من   عقود  منذ  تضّررت  قد  املغاربية  املنطقة  فبلدان.  املستدامة  التنمية  مجال  في

  ُيفلح لم الذي واالجتماعي االقتصادي الّضرر  بمثابة اآلفة هذه
ّ
الين استغالل في اال

ّ
غ

ّ
  الش

ُ
  أهل  قدرة شّل  وفي ّفقرينامل

  الخفّي   فاالقتصاد .  املستدامة  الّتنمية  أهداف   لبلوغ  ضرورّية  وهي  األساسية  الخدمات  تمويل   على   نيالعموميّ   القرار

 يُ 
ّ
سبة  وحاجزا  بةعق    لشك

ّ
 انعكاسات  أيضا   له   تكون   وقد .  الّرسمّية  الّسوق  في   املسّجلة  ساتاملؤّس   أعمال  مناخ  الى   بالن

 الحقيقي   واالجتماعي  االقتصادي  والوضع  الّرسمّية  اإلحصائيات  شّوه يُ   عندما   االقتصادي،  أشكال األداء  على  خطيرة

صيُ و  العمومّية بامليزانيات الضرر  ُيلحق ّرسميال غير  القطاع  أن كما . ما  بلد في
ّ
 . الجبائّية القاعدة قل

 

 الّرقمنة والخروج من تداول النقود 

ل
ّ
   وهو   املغاربية  املنطقة  بلدان   الى  بالنسبة  أساسيا   مشكال   الخفّي   االقتصاد  يشك

ّ
  تحقيق   أمام  أساسية  عقبة   ليمث

  الّسلطات   أولويات ضمن  الظاهرة  هذه   ةكافحم  درجتُ   أن   املناسب  من  . فيكون 2063  ألفق   املستدامة  ةيالّتنم أهداف 

 سات،املؤّس  الى فبالنسبة. نفسه اآلن في وللحكومة الخاّص  للقطاع مفيدا، كون ي قد حجمه تقليص أّن   إذ العمومّية،

الّرسمي  الخفّي   االقتصاد  إدماج  حتييُ  اإلطار  ر    في 
ُ
 مصادر  إلى  أيسر  وصول   خالل  من  أنشطتها   لتطوير  جديدة  صاف

  مكن يُ   الّتي  الحقوق   بتوسيع  يسمح   ّرسميال  االقتصاد  في  اإلدماج  فإّن   ،العاملين  إلى   بالنسبة  أّما .  املصرفي  التمويل

جراء
ُ
   اإلدماج  هذا  أّن   ذلك  إلى  أضف.  االجتماعية  الحماية  غرار   على  بها   املطالبة  لأل

ّ
 تعبئة   على  الّسلطات  طاقة  عُيرف

 .مستدامة بتنمية الّنهوض الى  الّرامية الّتدابير  كل تمويل على قدراتها  ترفيع وعلى  العمومّية امليزانيات موارد

 

فاد  سيُ   ولكي  وبالتالي،   غير   املوارد  وتقييم  املعنّية  األنشطة  على  الّتعرف   فإّن   ،لرسميا القطاع  في  اإلدماج  هذا  مزايا   من  ت 

 . اآلفة هذه ملجابهة منهما  مفّر  ال  ،املغاربّية املنطقة بلدان  داخل الرسّمية

   .االقتصاد  على   الّرسمي  الطابع  إلضفاء  ، الضرورّية  الغاية  لهذه  االستجابة  إلى  تسعى  الّرقمية األدوات  من  فالعديد
ّ
  إال

 .أفضل واقتصادي اجتماعي إدماج ُيضممن حّتى مواصلتها  ينبغي املجهودات  أّن 

 

 ليكون   الّرقمي   للتحّول   الّضرورّية  الّتحتّية  نىالبُ   تأهيل  على  السلطات  تحرص  أن  يجب  ،الّرقمنة  تأثير   توسيع  وبغاية

ابا  الّرقمي املالي اإلدماج
ّ
 إضفاء مزايا كانت ما  فإذا. الّرسمّية  غير  الّسوق  في تنشط كانت لو مما  أكثر  ،ساتللمؤّس  جذ
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 غير  االقتصادية ساتاملؤّس  تكون  الخفّي، االقتصاد مزايا  من فعال أوسع التمويل، الى الوصول  مثل  الّرسمي، الطابع

(  Décashing)  الّنقدّية  املعامالت  من  فالخروج.  الّرسمي  الطابع  الى  االنضمام  عملية  على  لإلقدام  أكثر   قابلة  الّرسمّية

ل
ّ
ابا   النقود  تداول   تقليص  يكون   ال ،    فعال.  الخفّي   االقتصاد  ةجابهمل  مهّما   بديال  يمث

ّ
   جذ

ّ
  إجراء   وسائل  كانت  ما   إذا   اال

رةُم   الّرقمية  املالية  العمليات
ّ
 سياسات   كذلك  تنتهج  أن  الحكومات  فعلى.  ضعيفة  تكلفة  وذات  واسع  نطاق  على  توف

  اإلجراءات تبّسط منظومات إحداث مع، (  TIC) واإلّتصال اإلعالم لتكنولوجيات املوّجهة االستثمارات دعم الى رامية

رتُ  و االقتصادية ساتاملؤّس  تسجيل لضمان اإلدارّية
ّ
 . الجبائّية والتخفيضات املنح الوقت  نفس في وف

 

 املغاربية  للمصارف "التوقيع الجيني "املسؤولية املجتمعّية للمؤّسسة: 

ل  املجتمع  أّن   واعتبرت  للمؤّسسة،  عيةاملجتم  املسؤولية  باعتماد  املغاربّية  املصارف   أغلب  التزمت  لقد
ّ
  ال  جزءا  يمث

 بما  واعية العربي املغرب إّتحاد بلدان  ومصارف . نادرة املوارد  تكون  عندما  حّتى وذلك االقتصادي،  نموذجها  من يتجّزأ

.  19-كوفيد  أزمة  خالل  باألخّص   مختلفة،  وبيئّية  اجتماعية  أنشطة  في  انخرطتقد  و   ،املجتمع  لبصُ   رهانات  من  لها 

   لقد
ّ
ي  للتسريعفرصة    األخيرة  الجائحة  هذه  لتمث

ّ
  القطاع   في(  RSE)  للمؤّسسة  عيةاملجتم  للمسؤولية  املتبّني  بالتمش 

 والتربية  الّصّحة  مسائل  مثل  باملسؤولّية  مرتبطة  مختلفة  مسائل  شملتها   املصارف   من  فالعديد.  املغاربي  املصرفي

 .إلخ الصغرى  والقروض والتطهير  الريفّية والتنمية

  بخصوص   ممارساته  فإّن   استراتيجياته،  ضمن   املستدامة  التنمية  بإدماج  اهتمامه  أبدى  قد  املصرفي  القطاع  ورغم أّن 

 املسؤولية  مبادئ  وفق  بأنشطتها   ُتصرّح  الّتي  املصارف   هي   فنادرة.  كافية  غير   زالت  ما (   Reporting)  التقارير  صياغة

 تلك  من  تجانسا   أقّل   فعال  هي  ،للمؤّسسة  عيةاملجتم  املسؤولية  حسب  املمارسات  ترقيم  فمعايير .  للمؤّسسة  عيةاملجتم

قة
ّ
  للمؤّسسة  عيةاملجتم  املسؤولية  حسب  املمارسات  الحالي،  الوقت  في  تستعمل  املصارف   فأغلب.  املالي  بالترقيم  املتعل

   يبذل  ال  منها   وكثير   ،تسويق  كأداة
ّ
  غرار   على  ،جانبّية  بصفة  للمؤّسسة  عيةاملجتم  املسؤولية  لصالح  رمزّيا   مجهودا  إال

  منها  والقليل..  إلخ  التظاهرات  بعض  على   واإلشراف   حكومّية  غير   جمعيات  و   خيرّية  ساتمؤّس   إلى   املمنوحة  الهبات

 . استراتيجياتها  ضمن  بجالء معّرفة ، تكون للمؤّسسة املجتمعية املسؤولية في حقيقّية بفلسفة يتمّتع

 

   الواقع،  وفي
ُ
اتّية  وسياقاتها   وسائلها   حسب  للمؤّسسة  املجتمعية  املسؤولية  املصارف   من  العديد  عّرف ت

ّ
 فالنتيجة.  الذ

جرا   املؤّسسة  أنشطة   كّل   أّن   هي  الّنهائّية
ُ
لتُ   املجتمعية،  املسؤولّية  باسم  ةامل

ّ
  إّنه .  له  امتدادا  وأ  خيرّيا   عمال  باألساس  مث

عنُ   أن  الّضروري   ملن
ّ
  املمارسات   من  أيتجزّ   ال  كجزء  ،املستدامة  التنمية  في  النشيطة  البنوك ملساهمتها   إدراك  في  رف

ز   أن  بمكان  الحكمة  من  ويكون .  الجّيدة
ّ
 بفهم  ذلك  ويكون   ،املجتمع  إليها   يحتاج  الّتي  امليادين  على  املغاربّية  املصارف   ترك

  أن   كذلك  املّهم  ملن  وإّنه.  للمؤّسسة  املجتمعّية  املسؤولّية  مجال  في  لتقّدم  ا  ،بدوره  ضمنسي    وهذا.  امليادين  لتلك  جّيد

والحوكمة    معايير   ُتدمج واملجتمع    جدد  مستثمرين  استجالب  قصد  ،اإلستثمارّية  سياساتها   ضمن(     ESG)البيئة 
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  هذا  يتّم   أن  ويمكن.  املتقّدمة  للّدول   مواكبة  بالّتالي  تكون أن  و   ،البعيد  املدى  على  وبنجاحات  مستدام  بنمّو   مهتّمين

 املسؤولّية  مبادئ  على  والتدريب  التعليم  تدعيم  خالل  من  ،للمؤّسسة  املجتمعّية  املسؤولّية  ثقافة  إقامة  بواسطة

 املسؤولّية  فكر  وتطوير   املعنّية  األطراف   مع   الحوار  عزيزت  خالل  ومن   التربوّية   املنظومة  داخل  للمؤّسسة  املجتمعّية

واملجتمع   معلومات  الى  والوصول   الشفافّيةكذلك  و   ،واملتوّسطة  الّصغرى   ساتاملؤّس   داخل  املجتمعّية البيئة 

 .والّرقمنة( ESG)والحوكمة 

 

ل  الحالية  فالحاجة
ّ
  فكر  تفعيل  ُيمكن   حّتى  مختلفة  أدوات   تبّني  وفي  ،ناجعة  استراتيجّية  سياسات  صياغة  في  تتمث

 . واالقتصادي  واالجتماعي البيئي النمّو : أهدافه نحوودفعه   األفضل بالشكل للمؤّسسة املجتمعّية املسؤولّية

 : نجزئيي من 2020 لعام املغاربّية املصارف  إلتحاد الّسنوي  التقرير يتكّون 

ز،  "19-كوفيد  وتأثير   العربي  املغرب  اّتحاد  بلدان  اتيّ داقتصا   في  قراءات "  إلى  األّول   الجزء  خّصص
ّ
  تطّورات   على  ورك

 قد  و.  عربيال  للمغرب  الخمسة   البلدان   في   امليزانية  وسياسات  النقدية  السياسةعلى    وكذلك  االقتصادية  الظرفّية

 الضوء  تسليط  مع،  19-كوفيد  أزمة  خالل  املغاربي  املصرفي   للقطاع  الحالي  الوضع  لتبّين  خصوصّية  نقطة  ُوّجهت

 . املغاربّية املصارف  تبّنتها  الّتي(  PCA) النشاط ّية ار ر ماست خطط على بالخصوص

 

 "  وتحاليل  دراسات"  عنوان  تحت  التقرير،  هذا  من الثاني  والجزء
ُ
 تقييم :  نيأساسيّ   ملوضوعين  معّمق لتفّحص  ّصصخ

  هل :  ةجوهريّ   مسألة  الى   استنادا  ،املغاربّية  املنطقة  في   الخفّي   االقتصاد  ودراسة   املغاربّية  املصارف   لدى   املستدام  األداء 

 ؟الّرسمي غير  االقتصاد ةكافحم على قادرة الّرقمنة أّن 
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 األّول  القسم

حاد   بلدان  اقتصادّيات  في  قراءات
ّ
 العربي  املغرب  ات

 19- كوفيد وتأثير 
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 األّول  الفصل
 

حاد املغرب 
ّ
 العربي:الظرفّية االقتصادّية في بلدان ات

  
 
حّديات والف

ّ
اجمة عن أزمة كوفيد الت

ّ
   19 -رص الن



 الفصل األّول 
 الظرفيّة اإلقتصاديّة 
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 ةــــــــــــــمقدم 

 
ّ
وتاريخّية. فقد دفعت محيط األعمال العاملي إلى أدنى  أزمة عاملّية ستكون تأثيراتها متعّددة    19-لت جائحة كوفيدمث

سنة   العاملي  االقتصاد  شهد  الّدولي،  النقد  صندوق  وحسب  فعال،  الثانية.  العاملية  الحرب  منذ    2020مستوياته 

ّدر بنحو  
ُ
ع البنك ا  3،5انحساًرا ق

ّ
في    لّدولي% بسبب غلق الحدود وإجراءات الحجر الصّحي التي تّم اعتمادها. وتوق

 حوالي  
ّ
عاته األخيرة أّن إجمالي الناتج الخام العاملي لن يبلغ إال

ّ
  87.000و   2020مليار دوالر أمريكي سنة    84.000توق

مليار دوالر، قياًسا بالوضعّية التي كان من املمكن أن تحصل   10.000، أي بخسارة تراكمّية بأكثر من  2021مليار سنة  

سيج االقتصادي الّدولي وباألخّص البلدان املصّدرة للمواد األّولّية، بال جائحة. لقد أضّرت األزمة إضرارا عر 
ّ
يضا، الن

ستكون سنة   (Coface)من جّراء انخفاض أسعار الّنفط. ولكن حسب الشركة الفرنسّية لتأمين التجارة الخارجّية،  

فمن املفروض، إن لم يحدث   % كمعّدل نمّو منتظر على الّصعيد العاملي.  4،3نمّو قدرها    اإلنتعاشة بنسبةسنة    2021

قدرها   أحجام  بزيادة  حركّيتها  الخارجّية  التجارة  تستعيد  أن  ما،  سنة    5،2-)%    6،7طارئ  وستكون %2020   .)

نهاية   في  البلدان. فالبلدان املتقّدمة لن تسترجع  ملا   2021اإلنتعاشة متفاوتة حسب  الخاّم  الّداخلي  مستوى ناتجها 

 .دان الّصاعدة عموًما، فإّنها ستجذب بقّية البلدانقبل األزمة. أّما آسيا والبل

وعلى غرار أغلب بلدان العالم، تضّررت املنطقة املغاربّية بعمق من األزمة الّصّحية وانهيار أسعار النفط، إذ سّجلت 

 .% قبل سنة 3،42مقابل  ،2020% سنة  16،7-قدرها سلبّية  نسبة

. عربي االقتصادّية إذ لحقت كذلك الوضع االجتماعي في بلدان املغرب ال  وستتجاوز تأثيرات األزمة الّصّحية األنشطة

سر ذات الّدخل الضعيف وكذلك العاملين في القطاع  19-وقد شملت أزمة كوفيد
ُ
 أّن األ

ّ
بقات االجتماعّية. إال

ّ
كّل الط

ل موارد،  من  يكفي  بما  يتمّتعون  ال  أّنهم  بما  أخطر  بشكل  تضّرروا  الذين  هم  الّرسمي،  الّضغوط  غير  أمام  لّصمود 

الّناجمة عن األزمة. وهذه األخيرة قسمت ظهر املجهودات املبذولة للقضاء على الفقر والهشاشة، وهو أّول أهداف  

 .التنمية املستدامة ملنظمة األمم املتحدة

ؤّسسات واألفراد  عّدة تدابير اقتصادّية واجتماعّية ملرافقة ودعم امل   عربيوأمام هذه األزمة، اّتخذت بلدان املغرب ال

ن من تأجيل دفع الجباية وتسديد القروض املصرفّية
ّ
غ ُتمك  .األكثر هشاشة، مثل وضع ِصي 

لت فرصة سانحة للتحّول إلى اقتصاد رقمي أكثر فأكثر، بفضل تسريع تفعيل  
ّ
وإن ثّمة أمر أثبتته األزمة، فهو أّنها مث

 .وإطالق مشاريع رقمّية
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الجزائر     1.1

  في الجزائر 19-االقتصادّية ألزمة كوفيد التأثيرات 1.1.1

 النمّو االقتصادي •

أّن  ل  الجزائر    إذ 
ّ
مُ ُتمث بارز أّول  بشكل  ]الجزائري[  االقتصادي  النمّو  يخضع  إفريقيا،  في  للغاز  للمحروقات   ،صّدر 

ل  
ّ
من الّصادرات. لذا أضّر تراجع سعر النفط خالل السنوات األخيرة، بالنسيج االقتصادي في   %  95السائلة التي تمث

خالل الثالثّية الرابعة   %  0،2ضغط قوّي بعُد )وفي سياق كان فيه النمّو االقتصادي تحت    2020البالد. ففي سنة  

وانهيار   19-ين: األزمة الّصّحية لكوفيدت(، وجدت الجزائر نفسها أمام أزمة اقتصادّية حاّدة بسبب صدم2019لسنة  

تعميق   تزد سوى  لم  التي  الّنفط  ال  األزمة.أسعار  املنشورة من قبل  املعطيات   لإلحصائيات،الوطني    ّديوانفحسب 

 . % 3،9ه شهدت الجزائر تراجًعا قدر 

 .النمّو السنوي للناتج الّداخلي الخام بالجزائر نسبة-1. 1.1 الّرسم

 
 لإلحصائيات: الديوان الوطني املصدر

 

م •
ّ
  التضخ

، نجحت الجزائر في ضمان 19-البالد عقب انهيار أسعار الّنفط وأزمة كوفيد  مّرت بها رغم الظرفّية غير املسبوقة التي 

م لم تدرك سوى  استقرار األسعار واملحافظة على الُق 
ّ
خالل الثالثّية الّرابعة لسنة    %  2،4درة الشرائّية. فنسبة التضخ

 في السنة السابقة.  % 2،7مقابل  2020
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 الجزائر-نسبة التضّخم السنوي  2-1.1الرسم 

 
 لإلحصائياتالديوان الوطني  املصدر:

 
 

 البطالة  •

فعال، تجاوزت   .ة األزمة الّصّحية الحالّيةيّ ح ضكانت سوق الشغل في الجزائر، كما هو الشأن في كامل أنحاء العالم،  

عات البنك ال  .في السنة السابقة  %  11  ، مقابل2020سنة    %  14نسبة البطالة  
ّ
قد تبلغ البطالة   ،ّدوليوحسب توق

 . 2022سنة  % 14،7و  2021سنة  % 14،3

 الجزائر -البطالة  نسبة- 1.1.1الجدول 

 2020 2019 2018 السنوات

 14,1 11,4 11,7     ) %)البطالة نسبة 
  /https://knoema.fr املصدر:

 

 19-االجتماعية لكوفيد التداعيات 2.1.1

د  ،القطاع االقتصادي بالبالدإلى جانب التأثيرات السلبّية في  
ّ
انخفاض أسعار املحروقات الّسائلة وانتشار األزمة    ول

 ة البشرّية. يعلى القطاعات االجتماعّية والتنم ،الّصّحية انعكاسات ُمضّرة
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 الفقر وهشاشة األسر  •

املؤّسسات الّصغرى   الحجر الّصّحي املعتمدة خالل أزمة الجائحة، واجهت   تدابير على غرار كّل األماكن األخرى وبسبب  

في  الفقر  الّصّحية  األزمة  عّمقت  لقد  التسديد.  على  وقدرتها  أنشطتها  تواصل  هّددت  ضخمة  خسائر  واملتوّسطة 

ليبلغ   بقليل،  أعلى  الفقر مستوى  في  يعيشون  الذين  األشخاص  عدد  بلغ  فعال،  مليون شخص سنة   1،9الجزائر. 

. وخالفا لذلك بلغ عدد الفقراء سنة  2020شخص منذ    200.000  . يعني هذا أّن عدد الفقراء قد تزايد بنحو2021

 مليون شخص.  1،3 ال يقّل عنما  2018وسنة  2019

 الجزائر-األشخاص الذين يعيشون دون عتبة الفقر  عدد-2.1.1الجدول 

 2021 2020 2019 2018 السنوات 

 1,9 1,7 1,3 1,3 الفقر)باملليون(عدد األشخاص الذين يعيشون دون عتبة 

  /https://fr.statista.com  :املصدر

 والهشاشة  الرسميالقطاع غير  •

 
ّ

ا مالّية حاّدةى وأضحوا  في هذا الّسياق العسير للغاية، رأى عدد كبير من العاملين وضعيتهم تتهش 
ً
 .يواجهون ضغوط

هم املهّددون أكثر من غيرهم. وفي الجزائر، تماًما على غرار البلدان املجاورة، يمتّص   الّرسميوالعاملون في القطاع غير  

 . قسما كبيًرا من العاملين الذين ال يتمّتعون بأّي شكل من أشكال الحماية االجتماعّية  الّرسمياالقتصاد غير 

 

3.1.1  . 
ّ
  التيدابير الت

ّ
 لات

ً
 باألزمة  املرتبطة لتحّديات خذتها الحكومة الجزائرية استجابة

 صرة التأثيرات الكارثّية لألزمة. ملحا  لّتدابير اعتمدت الجزائر سلسلة من ا

دابير تفعيل ا  •
ّ
 لتأجيل بعض أصناف الجباية   لت

واالجتماعّية لألزمة، تأجيل تصريح ودفع الجباية على  قّررت الّسلطات الجزائرّية، في إجابة لالنعكاسات االقتصادية  

املداخيل، لفائدة الخواّص واملؤّسسات. أضف إلى ذلك إدخال املرونة على اآلجال التعاقدّية وتعليق الخطايا بالنسبة 

 إلى املؤّسسات التي سّجلت تأخيًرا في تنفيذ الّصفقات العمومية. 

 

 هشاشة مساعدة األشخاص الذين هم في وضع  •

( مليار دينار ملنح 20عشرين )بغاية مكافحة الفقر،  ،  2020جوان    4خّصص قانون املالية التكميلي املنشور بتاريخ   

 
ُ
لين عن العمل بسبب الكوفيدت

ّ
 مليار دينار إلجراء تحويالت لفائدة األسر الفقيرة. 11،5، وكذلك 19-سند للمعط

 

https://fr.statista.com/
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 املالّية دعم القطاع الخاّص عن طريق املنظومة  •

املؤّس   بعمق  قصد دعم  التي تضّررت  أو  أنشطتها  قت 
ّ
ُعل التي  الجزائرّية  البنوك   بفعلسات  أّجلت  الّصّحية،  األزمة 

 . 2020مارس  31آجال القروض التي وصلت إلى تاريخ   ،الجزائرّية بستة أشهر

 

 األزمة الّصّحية: فرصة لالبتكار 

 التعليم عن بعد  •

كوف أزمة  خالل  الجزائر  م   19-يدتمكنت  من  انعكاسات  جابهذه،  العمل    تدابير هة  تواصل  على  الّصّحي  الحجر 

   .التعليم عن ُبعد  بتعزيز  كان ذلكو   .البيداغوجي
ّ
جوء إلى التعليم  مث

ّ
 ح  عن بعدل الل

ّ
 ظرفي  ال

ّ
   ،ا

ّ
ل أيًضا نمطا ولكّنه مث

م
ّ
 يفرض نفسه في املستقبل. س ،جديًدا للّتعل

 اإلدارة عن بعد  •

إلى  عمدت السلطات العمومّية الجزائرّية    ،اإلجراءات اإلدارّية لفائدة املواطنين في فترة األزمة الّصّحيةقصد تبسيط  

رقمنة   عّدة مستويات:  على  الجزائرية  لإلدارة  الّرقمي  التحّول  ّبق 
ُ
ط اإللكترونّية.  اإلدارة  تطوير  استراتيجيات  انتهاج 

البي اإلدارّية وتعميم قاعدة  الوطني  الوثائق والجذاذات  التعريف  رقم  اعتماًدا على  تّم تحديث شبكة    ،(NIN)انات 

 ّية لضمان الترابط بين الوزارات. األنترنات الحكوم

 ة اإللكترونيّ  اتعو الّدف •

 
ّ
زت البالد لفائدة املواطنين ،19-ي من انتشار كوفيدفي إطار التوق

ّ
لذلك، تزايد عدد   .صيًغا جديدة للّدفع عن بعد ،رك

 عبر األنترنات تزايًدا هاّما منذ األزمة الّصّحية.  العمليات املالية

 
ّ
رابطّية عالية لقد حّققت الجزائر عّدة خطوات من التقّدم التكنولوجي لصالح تنمية الخدمات املالية الّرقمّية: فالت

)البنك   (MENA)ط املسّجل في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  الّدفق للجّوال هي أعلى في الجزائر من املتوّس 

(. فاعتماد تبّني األدوات الرقمّية داخل القطاع البنكي سمح بتحسين سرعة الخدمات املالّية وبخفض  2021ي،  ّدولال

 دون املجازفة بالسالمة واملصداقّية. ،كلفتها 

يا" دخلت فاملنّصة ذات الوجهة اإلفريقّية "جوم  . ولقد اكتسبت املنّصات الكبرى للتجارة اإللكترونّية أهّمّية متزايدة

 
ُ
امل الوطنّية مثل "واد كنيس" و"باتوليس" و"إيديال فورس". وقد استفاد   إلى الجزائر لاللتحاق باملنّصات 

ّ
في  شغ لون 

بعد عن  االّتصال  منظومة    ،قطاع  طاقة  مسّية    DFSمن 
ّ
الش اقة 

ّ
الط مثل  خدمات  وعرض  الّدفوعات  تيسير  على 

 . (2021 –  لّدوليالقروض )البنك اوالتأمين و 
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 ليبيا  2.1
 19-االقتصادّية ألزمة كوفيد التداعيات .1.2.1

ق األمر بأقوى تراجع للناتج الّداخلي الخام منذ    .%  60انهارت النسبة السنوّية للنمّو االقتصادي في ليبيا بأكثر من  
ّ
تعل

 2011ثورة  
ّ
توق ولكن، حسب  أفريل  .  ملنتصف  الّدولي  النقد  البالد    ،2020عات صنُدوق  اقتصاد  يتقّوى  أن  ُينتظر 

 ل السنوات القادمة. بفضل نمّو إيجابي للناتج الّداخلي الخام خال

فإّنها قد تحّملت خسائر ضخمة في العائدات النفطّية،   الّسائلة،وإذ أّن البالد خاضعة أساسا لتصدير املحروقات  

بنحو   النفط  يبّية من 
ّ
الل الّصادرات  انهارت  لقد  النفط.  . فعال، قد يكون 20191سنة    %  71بسبب انخفاض سعر 

 حسب منظمة البلدان املصّدرة للّنفط.  2019قياًسا بسنة  % 66متوسط إنتاج النفط يومّيا قد تراجع بأكثر من 

 النمّو االقتصادي •

 ليبيا -نسبة النمّو - 1.2.1الجدول  

 البنك املركزي الليبي  املصدر:

إن كانت األزمة الحالّية غير مسبوقة من حيث حجمها، فإّنها قد ضربت بقسوة تطّور األسعار في ليبيا. لقد ازدادت  

م لتدرك أكثر من 
ّ
 قبل ذلك بسنة.  4،56مقابل  2020سنة  % 22نسبة التضخ

 

م •
ّ
 التضخ

 ليبيا -التضّخم  نسبة-2.2.1 الجدول 

 2018 2019 2020 

 22,26 4,56 )سلبي( 1,2 نسبة التضخم 

 /https://fr.statista.com :املصدر

 

 البطالة  •

األخيرة. فحسب املعطيات التي نشرتها "ستاتيستا" بلغت   خالل السنوات  %18تظّل البطالة في ليبيا مرتفعة إلى حوالي  

ساء سنة 
ّ
 .% 50بينما ارتفعت نسبة بطالة الشباب إلى أكثر من  % 24،7نسبة  2020بطالة الن

 
  Statista.comالمصدر:  1

 2018 2019 2020 

اخلي الخام 
ّ

 60,3- 4 10.9 ()%نسبة النمّو السنوي للناتج الد

https://fr.statista.com/
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 ليبيا -البطالة نسبة- 3.2.1الجدول 

 2018 2019 2020 

 18,69 18,56 18,47 البطالة )%( نسبة 

 /https://fr.statista.com :املصدر

 

   19-االجتماعّية ألزمة كوفيد التداعيات.  2.2.1

سر وهشاشتها •
 
 فقر األ

انه قد تضّرروا بعُد من انعكاسات الحرب. إضافة إلى   19-قت أزمة كوفيدعمّ لقد 
ّ
التحّديات التي ُيواجهها بلد كان سك

   ،ذلك
ّ
إذ أن ظروف عيشهم  أث يبّيين 

ّ
الل في املواطنين  انهيار أسعار املواّد األّولّية تأثيًرا خطيًرا  ارتباطا وثيقا   ترتبطار 

ل جزًءا كبيًرا من  املحروقات،بتطّور أسعار 
ّ
 املحالناتج إجمالي وهي تمث

ّ
 ي.ل

 

 األنشطة غير الّرسمّية والهشاشة  •

ان في نهج األنشطة غير نظرا ملا لحقه من هشاشة بفعل  
ّ
ة ملواجهة  رسميّ ال  الّسياق الظرفي، انخرط قسم كبير من الّسك

 تأثيرات األزمة.

 

دابير    .3.2.1
ّ
  الت

ّ
 خذتها الحكومة التي ات

يبّية عن تخصيص مبلغ أّولّي قدره    ،قصد تخفيف التأثيرات الّضاّرة لألزمة الّصّحية
ّ
مليون    500أعلنت الّسلطات الل

ان املتضّررين من األزمة. وفي هذا اإلطار أعلن البنك   % 1حوالي  دينار ليبي )
ّ
من الّناتج الّداخلي الخام( ملساعدة السك

يبي أّن املبلغ اإلجمالي لألموال املنفقة ملقاومة جائحة كورونا 
ّ
 مليار دينار ليبّي.  1،3قد بلغ حوالي  ،املركزي الل

 

 املغرب .3.1

   املغرب  في  19-كوفيد ألزمة االقتصادّية  التداعيات   .1.3.1

 

 النمّو االقتصادي •

حسب املعطيات التي نشرتها املندوبّية و .  1990ّول تراجع اقتصادي منذ بداية سنوات  أل   2020تعّرض املغرب سنة  

بمثابة   ، 2020الثالثية الثالثة لسنة    في  %  8، تراجعت القيمة اإلضافية الفالحّية بأكثر من  (HCP)الّسامية للتخطيط  

سنة قبل ذلك. وقد شهدت القطاعات غير الفالحّية كذلك    ،نفس الفترةل  %  5مقابل انخفاض بقدر    ،انزالق سنوي 

خالل الثالثية الثالثة   %  3حّية بنسبة  فعال، تراجعت القيمة املضافة غير الفال   .الحجر الّصّحي  تدابير تباطأ سّببته  

https://fr.statista.com/
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في الثالثية   %  7الناتج الّداخلي بنسبة  إجمالّي  سنة قبل ذلك. فهكذا، تراجع حجم    ،%  3مقابل زيادة بقدر    2020لسنة  

 . 2019في الثالثية الثالثة لسنة  % 2مقابل زيادة بـ  ،2020الثالثة لسنة 

ر    .أالقتصاديزع إلى تحسين الوضع  والتدابير املعتمدة ملجابهة أزمة الجائحة تن س  الّناتج الّداخلي بنسبة إجمالّي  لقد انح 

 خالل الثالثية الثانية ثّم تحّسن خالل الثالثية الثالثة إثر اإلنتعاشة.  % 15

 
ي الخام  .  1-3.1الرسم 

ّ
  املغرب-إجمالّي الناتج املحل

 
    HCPملندوبّية الّسامية للتخطيطا املصدر:

 

 البطالة  •

 
ّ
  2020قد تعّمقت نسبة البطالة في الثالثّية الثالثة لسنة ف املغربّية:رت أزمة الجائحة سلًبا كذلك، في سوق الشغل أث

التي نشرتها املندوبّية السامية للتخطيط، سّجل االقتصاد %  12،7قياسّية قدرها    درجةبلغ  تل . وحسب املعطيات 

كما أّن حوالي ثلثي العاملين قد أوقفوا نشاطهم خالل   .قياسا بالسنة السابقة  ،موطن شغل  581000خسارة صافية بـ  

 منهم إلى نقص في املدخول.  % 62بينما تعّرض  ،الحجر الّصّحي
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 املغرب -البطالةنسبة .  2-3.1الّرسم 

 
  HCP للتخطيط املندوبّية الّسامية  املصدر:

 

م •
ّ
 التضخ

م مستقّرة في  
ّ
لم تلحقه. فمن البديهي حينئذ أن    19-املغرب ويبدو أّن التأثيرات السلبّية لكوفيدتظل نسبة التضخ

 البالد قد نجحت في ضمان استقرار األسعار. 

 املغرب-التضّخمنسبة . 3-3.1الّرسم 

 
 HCPللتخطيط املندوبّية الّسامية  املصدر:
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 االستثمارات الخارجّية املباشرة   •

انهارت قيمة االستثمارات الخارجّية    ،في العالم عموما واقتصاد املغرب خصوًصا   ياالقتصادوضع  اللضبابّية    نظرا

 . 2019مليون درهم سنة  3948مقابل  ،2020مليون درهم سنة  2304لتستقّر عند  (IDE)املباشرة 

 (IDE)االستثمارات الخارجّية املباشرة  . 1.3.1الجدول 

 2O18 2019 2020 

 2304 3948 2941 الخارجّية املباشرة بمليون درهم االستثمارات 

 ديوان الّصرف  املصدر:

 

 الّسياحة   •

ر القطاع الّسياحي باألزمة الّصّحية التي تزامنت مع غلق الحدود.  
ّ
على غرار البلدان األخرى في املنطقة املغاربّية، تأث

بالنسبة    %  45يمكن أن يتجّسم هذا التأثير في تراجع قدره    (OCDE)فحسب منظمة التعاون والتنمية االقتصادّية  

سنة    إلى الّدولّية  ال  ،2020السياحة  ع 
ّ
تتوق تدريجّية.  الّسياحي  النشاط  عودة  للسياحة جامعوستكون  الوطنّية  ة 

 مليار درهم على امتداد ثالث سنوات.   138قّدرة بنحو  بّية مُ ملة األجنالعُ   في، مع خسارة  2021نتعاشة بداية من أفريل  إ

 

 19-االجتماعية ألزمة كوفيد التداعيات .   2.3.1

 والهشاشة      لفقر ا •

عت
ّ
األزمة الّصّحية مستوى الفقر في املغرب. فعال، حسب املعطيات التي نشرتها املندوبية السامية للتخطيط،    لقد رف

قبل األزمة إلى    %  1،7إذ مّرت هذه النسبة من    ،كانت األزمة الّصّحية سبب زيادة نسبة الفقر على الصعيد الوطني

خالل الحجر الّصحي. والهشاشة لحقت باألخص املناطق الحضرّية حيث تزايدت نسبة الفقر أكثر مّما في   %  11،7

 املناطق الّريفّية. 

 

 األنشطة غير الرسمّية والهشاشة   •

بسوق الشغل املغربّية والتأثير سيكون على األرجح محسوسا من قبل أولئك الذين لهم    19-كوفيد  ة لقد لحقت أزم

من مواطن الشغل في املغرب حسب تقديرات املكتب الّدولي للعمل.   %  80والذين يمثلون ما يقارب    غير رسمي  لعم

نظم الّدعم بفّقر والعدوى إذ أّنهم ال يتمّتعون بالضمان االجتماعي وال  فهؤالء العاملون هم األكثر هشاشة أمام التّ 

 (.2020الضرورّية )األمم املتحدة 
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 ي اتخذتها السلطات املغربّية ملجابهة أزمة الجائحة  أهّم التدابير الت.   3.3.1

 دعم القطاع الخاص عن طريق القطاع املصرفي  •

سلسلة من التدابير الّرامية إلى تيسير الوصول إلى القروض   عنوالخواّص، سات قصد دعم املؤّس  املغرب،أعلن بنك 

لها فعال إمكانية الوصول إلى كّل    صارف طاقة البنك املركزّي على إعادة تمويل البنوك. فامل  عزيزالبنكّية من خالل ت

تمدة كانت تهدف إلى مساعدة البنوك على  عالعملة األجنبّية(. والتدابير التحّوطّية امل  وسائل إعادة التمويل )الدرهم أو 

الّديون. وقد وض اتّية واحتياطيات 
ّ
الذ  قروض إلعادة  تغطية السيولة واألصول 

ّ
  ، تمويلالع بنك املغرب كذلك خط

املؤّس  يّس لفائدة  الّصغر. وقد  الّصغرى واملتوسطة ومتناهية  بدور   ر سة  اإليداع والتصّرف  الحصول على    هصندوق 

املؤّس  لفائدة  ومتناهية  تمويل  واملتوّسطة  الّصغرى  مثل   من،  الّصغرسات  االستثنائّية  التدابير  بعض  اتخاذ  خالل 

 تسديد القروض إلى ثالثة أشهر.  تمديد آجال

 

 إحداث صندوق خاّص ولجنة يقظة اقتصادّية إلدارة الجائحة  •

تغذي  ذوإ واملؤّس   تهتّمت  العمومي  القطاع  والخواّص بمساهمات  الخاّص  ،  سات  الصندوق  ّدر 
ُ
األزمة  بإ ق آثار  دارة 

بـ أفريل    32  الّصّحية  نهاية  في  درهم  التحتّية 2020مليار  البنى  تحديث  في  الصندوق  لهذا  الرئيس ي  الهدف  وتمثل   .

تأثير   وتخفيف   االجتماعي  لجائحةاالصّحّية 
ُ
أ اإلطار  هذا  نفس  وفي  لجنة  .  التخاذ    (CVE)اقتصادّية    يقظةحدثت 

زمة لتحسين الوضعّية االقتصادّية واالجتماعّية في البال 
ّ
 د.املبادرات الال

 

 تقليص الهشاشة •

الّرسمّية  الّسوق  في  العاملين  لألفراد  مالّية  مساعدة  الهشاشة،  مكافحة  قصد  االقتصادية،  اليقظة  لجنة  رت 
ّ
وف

بين  و وفقدوا مدخ متراوحة  العاملون على مبالغ  الّصّحي. فقد تحّصل هؤالء  الحجر  درهم   1200و   800لهم بسبب 

سر: 
ُ
بة من فردين أودرهم شهرّيا  800حسب حجم األ

ّ
بة من ثالثة   1000و، أقّل  لألسر املترك

ّ
درهم شهرّيا لألسر املترك

 درهم شهرّيا لألسر املتكّونة من أكثر من أربعة أفراد. 1200إلى أربعة أفراد و

 

 ائب ر تفعيل تدابير إرجاء دفع الض •

ق دفع كّل الّرسو 
ّ
سبة إلى املؤّسسات الّرسمّية واملسّجلة، فقد ُعل

ّ
قت  2020جوان    30م االجتماعّية إلى  أّما بالن

ّ
. كما ُعل

تأجيل    2019مليون درهم سنة    20سات التي كان رقم معامالتها دون  كّل عمليات التفقد الجبائي. كما أمكن للمؤّس 

 جوان.   30تصاريحها الجبائّية إلى 
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 : فرصة لدعم االبتكار 19-أزمة كوفيد.   4.3.1

طى  
ُ
لت عامال أساسّيا في نجاح املغرب في تجسيد خ

ّ
ن املغرب من استغالل بعض املزايا من هذه األزمة بما أّنها شك

ّ
تمك

 تقّدم في مجال املحافظة على صفقات ِسلٍع وخدمات في زمن األزمة وبإمكانه أن يواصل ازدهاره مستقبال. 

 

 تعزيز التبادل اإللكتروني  •

كإجابة اإلدارة،  آثرت  استعمال    لقد  تدعيم  بواسطة  الجائحة  عدوى  ملقاومة  اإللكتروني  التبادل  الّصّحية،  لألزمة 

: فعال اّتخذت وزارة االقتصاد واملالّية وإصالح اإلدارة، بالتعاون مع  (TIC)لإلعالم واالتصال    ةالتكنولوجيات الحديث

 ابيك إلكترونية للمراسالت. ، عّدة تدابير كإحداث مكتب ضبط رقمي وشب (ADD)وكالة الّتنمية الرقمّية 

 

 الّدفع بالهاتف املحمول   •

ا. وللتشجيع على اعتماد مثل هذا الّدفع أقّر قانون   19-من بين مزايا أزمة كوفيد أن الّدفع عن ُبعد قد شهد ازدهاًرا هامًّ

لسنة   تخفيضات    2020املالّية  بعد،  عن  الّدفع  يستخدمون  الذين  التّجار  القاعدة  %  25بـ  لفائدة  الخاضعة    من 

نجز بواسطة الّدفع عبر الهاتف املحمول.إلى للضريبة بالنسبة 
ُ
 رقم املعامالت امل

 

 التعليم عن بعد  •

زت   تّم تجسيملقد  
ّ
التعليم عن بعد، في املغرب كما في بقية بلدان املغرب الكبير، بفضل األزمة الّصّحية. فعال، رك

 ة العديد من األدوات املختلفة لضمان تيوزارة الترب
ّ
دروس عبر    واصل السنة الّدراسّية: إحداث منّصات رقمّية وبث

  قنوات تلفزّية. 

 

 موريتانيا   . 4.1

 في موريتانيا   19-االقتصادّية ألزمة كوفيد التداعيات .   1.4.1

 النمّو االقتصادي في موريتانيا  •

م  موريتانيا من التراجع االقتصادي الذي شمل العالم بأسره سنة  
 
ل س 

 
. لقد 19-عقب األزمة الّصّحية كوفيد  2020لم ت

بنسبة  إجمالّي  انهار   الّداخلي  بنسبة    %  3،6الناتج  تزايد  كان قد  أن  تغّيرات    .  %  6،7بعد  رت 
ّ
تأث الناتج إجمالّي  لقد 

ل  
ّ
حّصة هاّمة الداخلي الخام بانخفاض األسعار العاملّية للمواد األولّية املعدنّية بما أّن الّصناعات االستخراجية تمث

 من أنشطة البالد االقتصادّية.
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 موريتانيا-الّداخليالسنوية لنمو إجمالّي الناتج  النسبة-1.4.1الجدول 

 2018 2019 2020 

 3,6- 6,7 3,6  النسبة السنوية لنمو إجمالّي الناتج الدّاخلي

  البنك املركزي املوريتاني :املصدر

 

م في موريتانيا  •
ّ
 التضخ

م في موريتانيا سنة  
ّ
وظّل تطّور األسعار   ،قبل ذلك بسنة  %  2،3مقابل    %  3،9عند نسبة    2020لقد استقّر التضخ

م.  مستقّرا، مبرًزا املجهودات املبذولة
ّ
م في الّتضخ

ّ
 في البالد للتحك

 موريتانيا -التضّخم   نسبة-2.4.1الجدول 

 2018 2019 2020 

 3,9 2,3 3,1 نسبة التضّخم 

  البنك املركزي املوريتاني :املصدر

 

 البطالة في موريتانيا  •

ت نسبة البطالة مستقّرة خالل السنوات األخيرة وكانت دون  
ّ
غل بأزمة كوفيد  .%  10ظل

ّ
ر سوق الش

ّ
، األمر  19-ولم تتأث

 الذي يبرز املجهودات التي بذلتها البالد ملكافحة البطالة.

 موريتانيا -البطالة  نسبة-3.4.1الجدول 

 2018 2019 2020 

 9,61 9,55 9,46   )%(نسبة البطالة 

 /https://fr.statista.com: المصدر

 

  19-االجتماعّية ألزمة كوفيد  التداعيات .2.4.1

 والهشاشة   الفقر  •

  طالتن أكثر بالّصدمات الّصّحية واالقتصادّية التي و األشخاص الفقراء هم املتضّرر 
ّ
عات  العالم بأسره. فحسب توق

  %  5،5( من  2011ساوي املقدرة الشرائّية مع سنة  بتدوالر يومّيا،    1،9قد تمّر النسبة الّدولية للفقر )  ّدوليالبنك ال

إلى الفقر املدقع. وإذا ما تحّقق  شخص قد ينزلقون    25.000. هذا يعني أّن أكثر من  2020سنة    %  6إلى    2019سنة  

ى أكثر من  ،هذا السيناريو
ّ
 موريتاني تحت العتبة الّدولّية للفقر.  42.000سيتدن

https://fr.statista.com/
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 والهشاشة  الّرسميةاألنشطة غير  •

النظامي القطاع غير  في  العاملين  تنعكس كذلك على  أن  الحالية  للظرفية  السلبي  التأثير  لهم طاقة   ،بإمكان  الذين 

خار والذين ال يتمّتعون بالخدمات العمومّية )االجتماعّية(. وحسب معطيات املسح الوطني حول محدودة على االدّ 

ال أكثر من  2017و  2012في موريتانيا لسنتي    ّرسميالشغل والقطاع غير  النظامّية  األنشطة غير  ل 
ّ
تمث من    %  56، 

 اإلنتاج الجملي. 

 

 التي اتخذتها السلطات املوريتانّية ملجابهة أزمة الجائحة   الرئيسّيةالتدابير .3.4.1

 دعم القطاع الخاّص بواسطة القطاع املالي   •

 وباألخّص   ،يولة ودعم تمويل االقتصاداتخذ البنك املركزي املوريتاني تدابير رامية إلى إضفاء مرونة على شروط الّس 

 %  6،5إلى    %  9وتخفيض النسبة الهامشية للقرض من    %  5إلى    %  6،5املديرّية من  الفائدة  : تخفيض نسبة  ما يلي

 . % 5إلى  % 7ي من لزاميّ الحتياطي اإلاوتخفيض 

 إحداث صندوق طوارئ  •

)  80لقد خّصصت الحكومة حوالي   الّداخلي الخام( للشراءات املستعجلة من املواد    %  1،1مليون دوالر  الناتج  من 

 دعم مالي للمؤسسات الّصغرى الفردّية. لتقديم أسرة فقيرة و  30.000ّية، ومنح مساعدة لفائدة والتجهيزات الطبّ 

 

 إرجاء بعض الضرائب   •

خذ أّنها ستتّ إلى  لقد ألغت السلطات املوريتانّية الّرسوم الجمركّية والّرسوم على الواردات من الّسلع األساسّية وأشارت  

 تدابير إضافّية بقدر ما قد ستتّم تعبئته من موارد إضافّية. 

 

   فرصة لالبتكار  الّصّحية:األزمة 

 التعليم عن بعد  •

، وأحدثت في إطار الشراكة  عن بعدرامج البيداغوجّية، إجراءات التدريب  لقد دّعمت البالد، بهدف ضمان تواصل الب

سة موريتانّية انتهجت وهي أّول مؤّس   (E.learning Mauritanie)  موريتانيا"  – طاليا مؤسسة "التعليم عن بعد  يمع إ

كما   والخاّص.  العمومي  التعليم  منظومة  في  واالّتصال  االعالم  تكنولوجيات  استعمال  تأويج  التعليم درب  وزارة  أّن 

 
ّ
دروس عبر القناة الوطنّية حتى تسمح للتالميذ بمتابعة الّدروس    الثانوي والتكوين التقني واملنهي قد ضمنت كذلك بث

 عن ُبعٍد.
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 تونس. 5.1

   في تونس 19-االقتصادّية ألزمة كوفيد التداعيات .1.5.1

 النمّو االقتصادي •

سلم االقتصاد التونس ي من ال بّين املعطيات حول تطّور النمّو  اجع االقتصادي املخّيم حالّيا على العالم بأسره. وتُ ترّ لم ي 

  8،8للناتج الّداخلي الخام قدره  إلجمالي  ، تراجعا  (INS)والتي نشرها املعهد الوطني لإلحصاء    2020االقتصادي سنة  

مقابل   %  4،4الحة والّصيد البحري ). لقد حصل هذا إثر انكماش كّل القطاعات االقتصادّية باستثناء قطاع الف%

د  وقدسنة قبل ذلك( الذي شهد زيادة قياسّية في صادرات زيت الزيتون    %  0،4
ّ
مليون دينار   896مداخيل بحوالي    تول

(. وإجراءات الخروج من الحجر الّصّحي 2020)املنظمة العاملّية للتجارة    2020تونس ي خالل األشهر الثالثة األولى لسنة  

 أّن االقتصاد   ،قياًسا بالثالثّية الثانية  ،نزعة إلى تحسين الّنمّو االقتصادي  2020جّية قد اّتخذت في ماي  بصفة تدري
ّ
إال

 لم يكن قادًرا على إدراك مستوى نمّو إيجابّي. 

 

 تونس –املضافة ملختلف األنشطة  القيم-1.5.1الّرسم 

 
 املصدر: املعهد الوطني لإلحصاء 

 
 

م   •
ّ
 التضخ

م في تونس  
ّ
منذ   ها هكذا بأخفض مستويات  ةمتمّسك  2020خالل الثالثّية الّرابعة لسنة    %  4،5لقد بلغت نسبة التضخ

 مثلما يوّضحه الجدول املوالي.، 2018سنة 

اإلطعام   مهن  وخدمات  الغذائّية  املواد  أسعار  تخفيض  عن  لإلحصاء  الوطني  املعهد  االنخفاض حسب  هذا  وينتج 

  ه.لّنقل وخدماتوالفندقة ومنتجات ا
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 تونس  –التضّخم  نسبة-2.5.1الّرسم 

 
 املصدر: املعهد الوطني لإلحصاء

 

 السياحة   •

. وقد  19-لقد تضرر قطاع السياحة كثيًرا من جّراء غلق الحدود وإجراءات الحجر الّصّحي املعتمدة خالل أزمة كوفيد

أعلن البنك املركزي التونس ي في تقريره الّدوري عن الظرفّية االقتصادّية أن أدفاق السّياح األجانب قد شهدت تراجعا 

  اإليرادات استقّرت    بب،الّس مليون سائح. لهذا    1،4سنة قبل ذلك، لكي تعود إلى    %  15،4بـ  مقابل زيادة    %  82،1قدره  

 . 2019مليون دينار سنة  5628مقابل  2020مليون دينار سنة  2018السياحّية في مستوى 
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 تونس  –غير املقيمين واملداخيل السياحّية  الوافدين عدد-3.5.1الّرسم 

  
 : البنك املركزي التونس ياملصدر

 االستثمارات املباشرة الخارجّية  •

قبل   1251.5مليون دينار تونس ي مقابل  1074.1 ما قدره   2020املباشرة في جوان لقد بلغت االستثمارات الخارجية 

االستثمارات  وتتوزّع  الجائحة.  بأزمة  ارتباطا  االقتصادي  النشاط  بتراجع  فيف 
ّ
الط التراجع  هذا  يفّسر  بسنة.  ذلك 

اقة )
ّ
والّصناعات املعملّية   ( %  41،2الخارجّية املباشرة، حسب وكالة النهوض باالستثمار الخارجي، بين قطاعات الط

 (. % 0،8( والفالحة )% 4،6( والخدمات )% 53،4)

 تونس –االستثمارات الخارجّية املباشرة  1.5.1الجدول 

  2020 جوان 2019 جوان 2018جوان   

 1074,1 1251,5 1072,9 االستثمارات الخارجّية املباشرة )بمليون دينار تونس ي(

 تونس –باالستثمارات الخارجّية : وكالة النهوض املصدر

 البطالة  •

تأثير عميق في الشغل. فقد انتقلت نسبة البطالة من   19-كان النهيار النشاط االقتصادي الّناجم عن أزمة كوفيد

انية لسنة   % 18، إلى 2019في الثالثّية الثانية من سنة  % 15،3
ّ
 . 2020خالل الثالثّية الث
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تونس –البطالة   - 4.5.1الّرسم    

 
 املصدر: املعهد الوطني لإلحصاء

 

 

 19-االجتماعّية ألزمة كوفيد  التداعيات .2.5.1

لقد وجدت البالد التونسية نفسها، على غرار البلدان املغاربّية األخرى، مواجهة لالنعكاسات الخطيرة الناجمة عن  

 الّصّحية. 19-أزمة كوفيد

 وهشاشتهااألسر فقر  •

د شهر    2020  ،( في جويليةاليونيسفاملعطيات التي نشرتها املنظمة األممية ) حسب  
ّ
الحجر الّصّحي متوّسط خسارة    ا ول

وحسب نفس الّدراسة، سّجلت نسبة الفقر ارتفاًعا   .بالنسبة إلى الفقراء(  %  12)  %  7قدرها  في القدرة الشرائّية لألسر  

، إذ ارتفع عدد  18كما شملت الهشاشة أيضا األطفال دون سن  فّقر جديد.  ، أي بحوالي نصف مليون مُ %  4،5قدره  

أّن ثلث    2020في ديسمبر    ّدولي البنك ال  . وبّينت نتائج املسح الذي أنجزه900.000إلى    685.000األطفال الفقراء من  

 يمتلكوا ما يكون ضرورّيا لشراء األغذية. وقد كانت هذه الخشية أوضح با املستجو  
ّ
لنسبة إلى أفقر  بين كانوا يخشون أال

 األشخاص وإلى الّريفّيين.

 

 

 

 األنشطة غير الّرسمّية والهشاشة  •
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عن االنتشار خالل السنوات  لقد أضّرت أزمة الجائحة بكّل القطاعات وباألخّص القطاع غير الّنظامي الذي لم ينفّك 

ل األخيرة. فهو يُ 
ّ
م هذا الّصنف 2018من اليد العاملة حسب تقديرات املنظمة الّدولّية للعمل ) % 53شغ

ّ
(. لقد تضخ

رقات والتجارة غير الّرسمّية للسلع على الحدود مع ليبيا 
ّ
من الشغل ونجح في اتخاذ عّدة أشكال: البيع عند حافات الط

محرومون من الحماية االجتماعّية،   أّنهمير مسّجلين و والجزائر والتهّرب الجبائي إلخ. وبما أّن العاملين غير النظامّيين غ

من   بخطورة  تضّرروا  قد  الّصّحي  تدابير فإّنهم  املنتجات    ،الحجر  القتناء  زمة 
ّ
الال اإلمكانيات  يجدون  ال  أّنهم  بما 

 األساسّية. 

 .  ة ملجابهة أزمة الجائحةالتي اتخذتها السلطات التونسيّ  الرئيسّيةالتدابير . 3.5.1

 19-وق التضامن كوفيدإحداث صند •

التضامن   الحكومة، صندوق  أحدثت  لالنعكاسات   1818لقد  أفضل  مواجهة  لضمان  وذلك  املالّية  وزارة  بإشراف 

نت الحكومة، بفضل ا
ّ
مليون  200من تجميع أكثر من  ،عتماد على مساهمات تطّوعّيةال السلبّية ألزمة الجائحة. وتمك

 دينار تونس ي. 

 

 جاء دفع بعض الّضرائب  تفعيل تدابير تهدف إلى إر  •

قت ظرفّيا   ،سات، أعادت السلطات العمومّية جدولة دفع الضرائب إلى حدود ثالثة أشهربغاية دعم املؤّس 
ّ
كما عل

 بعض الخطايا وأّجلت دفع املساهمات االجتماعّية. 

 

 تقليص الهشاشة  •

حاّد، قّدمت الّسلطات العمومّية التونسّية خدمات لفائدة العاطلين   تأّزمبغاية دعم األشخاص الذين كانوا في وضعّية  

تونس يول دينار  ألف  دون  شهري  أجر  على  املتحّصلين  خّصصت    ،لعاملين  لفائدة   300كما  تونس ي  دينار  مليون 

 في الحصول على  
ّ
مليون دينار   150من أجورهم. كما خّصصت الّدولة    %  50األشخاص الذين لم يكن لهم الحق إال

 تونس ي لفائدة الفقراء وذلك في شكل منحة استثنائّية. 

رت تحويالت قدُر 
ّ
شخص يعملون في القطاع غير النظامي   600.000كثر من  ألوذلك    ،دينار  200الواحد منها    كما وف

 وغير متمّتعين بمنظومة الضمان االجتماعي.

 

 

 

 

 دعم القطاع الخاص بواسطة القطاع املالي   •



1الفصل   
 الظرفيّة اإلقتصاديّة 

 

 
 
 
 

37 

37 UBM –  2020التقرير السنوي    
 

إرجاء الّدفوعات على القروض الجارية  ،لقد طلب البنك املركزي التونس ي من املصارف، وبغاية دعم القطاع الخاّص 

أشهر وكذلك حذف املصاريف على الدفوعات اإللكترونّية وعمليات الّسحب قصد   6و 3وذلك لفترة تتراوح بين  ،بعُد 

 املعامالت غير النقدّية. التوّجه نحو 

 

 االبتكار في تونس عزيز : فرصة لت19-أزمة كوفيد 4.5.1

 أّن ذلك لم يمنع تونس من استخالص بعض   ،لقد أفرزت األزمة الّصّحية فعال عّدة مخاطر اقتصادّية واجتماعّية
ّ
إال

 قمنة. إلى وعي بأهّمّية الرّ  19-الّدروس. فعال، دفعت أزمة كوفيد

 

عد(  اإلدارة اإللكت •  رونّية )عن ب 

ّعل  مرسوم حكومي في جانفي  ركبت اإلدارة التونسّية في فترة األزمة الّصّحية قطار الرّ 
ُ
ي ف

ّ
قمنة. ولتدعيم هذا التمش 

 لضبط صيغ وإجراءات التبادل اإللكترونّية بين اإلدارة واملستعملين. 2020

 

 التعليم عن بعد   •

 دروًسا ة، قصد إتمام يلقد أطلقت وزارة الترب
ّ
البرامج املدرسّية وضمان التواصل البيداغوجي، فناة تلفزّية تربوّية تبث

مع دعوة املدّرسين إلى توفير دعائم دروس منشورة على    ،سّجلها أساتذة، وكذلك منّصات ولوج مجاني للتعليم عن ُبعد

. كما أّن وزارة تكنولوجيات اإلعالم واالتصال والتحّول الرقمي حرصت كذل
ّ
 الخط

ُ
شغلين  ك على التنويه باستعداد امل

 .شبكات الخاّصة بالجّوالالعبر ، إلى منّصات التعليم عن بعُد توفير الّدخول املجاني ل ،الثالثة للخطوط الهاتفّية

 

 الدفع بواسطة الهاتف املحمول  •

ه ال شّك باملّرة   .ال مفّر من أن تكون رقمنة العمليات املالّية ذات أهّمية فائقة لتخفيف مخاطر انتشار الجائحة
ّ
كما أن

الصبغة  وإضفاء  أفضل  مالي  إدماج  وبضمان  األموال  وغسل  الجبائي  التهّرب  بمقاومة  كذلك  تسمح  الّرقمنة  بأن 

تونس" التي وّزعت بطاقات  – ومن بين املبادرات املعتمدة ُيمكن ذكر مثال مؤّسسة "أوريدو  .النظامّية على االقتصاد

 . دنية لدفع تكاليف بعض الخدمات عن بعاملجا  (Mobicash)"موبيكاش" 
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 ةــــــــــــــــــــالخاتم 
 

 املحروقات،الّصّحية وانهيار أسعار    19-تراجعا اقتصادّيا خطيًرا نتيجة أزمة كوفيد  عربيقد تواجه بلدان املغرب ال

عُد صعوبات اقتصادّية واجتماعّية.   الذي كان له تأثير كارثي في اقتصاد املنطقة املغاربّية التي بدأت تشهد ب 

ض البلدان املغاربّية طاقات كامنة هاّمة من املفروض أن تسمح لها باستعادة الوضع االقتصادي واالجتماعي ملا  ر عت

 قبل األزمة. 

 

إحدا في  ر 
ّ
تفك أن  أيضا  بإمكانها  جذري  كما  تغيير  فالضّ   باعتمادث  املنطقة.  في  مستدامة  تنمية  تجاه  برامج  بابية 

الرقمي بالتحّول  للتسريع  ل فعال فرصة جّيدة 
ّ
تمث أّن    ،املستقبل،  املستدامة. فمن املعلوم  التنمّية  أحد مفاتيح  أي 

ال املغرب  أزمة كوفيد  عربيبلدان  دّعمت خالل  بعد19-قد  م عن 
ّ
التعل تواصل    ،،  التعليم. ولكن هذا  قصد ضمان 

   ى.لو األ  درجةاإلجراء ال ينبغي أن يكون ظرفّيا بل ينبغي أن يفرض نفسه مستقبال كأولوّية من ال

 

 أّن    .العمومي والخاّص، التي انتهجت درب التحّول الرقمي  ين،كّل إدارات القطاع  عربيكما دّعمت بلدان املغرب ال
ّ
إال

 أوسع. هذه املبادرة ينبغي أن تكون بداية مجهود
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اني 
ّ
 الفصل الث
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ــة  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  مقدمــ

البلدان املغاربّية وبصفة إجمالّية سياسات ميزانّية بع أغلب 
ّ
وسياسات نقدّية سليمة. وعلى غرار أغلب    عمومّية تت

. فالتكلفة االقتصادّية للجائحة ال 19-تضّرًرا شديًدا من جائحة كوفيد  عربيبلدان العالم، تضّررت بلدان املغرب ال

ال في املغرب  امل  لذا،الجائحة.    مكافحةوتواصل املنطقة    ،عربيمثيل لها سابقا   تدابير   املركزّية   صارف اتخذت أغلب 

  تعزيزلى تهدف إ
ُ
 طر سياساتها النقدّية... أ

 

)منتقال   %36،8تصاعد مستوى الّسيولة البنكّية بنسبة    ،(BA)فبفضل سياسة نقدّية حذرة اعتمدها بنك الجزائر  

ى    632مليار دينار جزائري في نهاية األشهر التسعة األولى من الّسنة إلى    462من  
ّ
(. 2020مليار دينار جزائري في موف

ل هذا التحّسن ثمرة تدابير سياسة نقدّية قّرر   ،جزائروحسب بنك ال
ّ
بخصوص تخفيض نسبة   ،بنك الجزائر  ها يمث

اإل لل  ،ّيةلزاماالحتياطات  القابلة  العمومّية  السندات  تمويل  إعادة  عتبات  في  إعادة    تداول،والزيادة  مّدة  وتمديد 

ّية ملطالب البنوك 7التمويل بما بين 
ّ
 بخصوص إعادة التمويل. أّيام إلى شهر والتلبية الكل

. ففي هذا اإلطار  2020وعلى غرار ذلك شهدت السيولة النقدّية في البنك املركزي املوريتاني كذلك زيادة في نهاية سنة 

مع املحافظة بال  ،  %  6إلى    %  5ي املطّبق على البنوك من  لزاماإل  االحتياطيقّرر البنك املركزي املوريتاني ترفيع نسبة  

 بهدف تثبيت األسعار عند االستهالك.  ،النسب األخرى  تغيير على مجمل

 

املؤشرات النقدّية ومؤشرات امليزانية في املغرب تسجيل مستويات نمّو هاّمة خالل العقدين األخيرين. ورغم  توواصل

م مُ 19-الوضعّية الحرجة املرتبطة بجائحة كوفيد
ّ
ًما فيه. كما تظّل نسبة تح  ، يظّل مستوى الّتضخ

ّ
املديرّية الفائدة  ك

 . % 1،5أيضا مستقّرة في مستوى 

 

رات النقدّية   ،وقد شهدت هذه السنة في تونس، بفضل التدابير التي اّتخذها البنك املركزي التونس ي
ّ
تحّسنا في املؤش

امليزانّية رات 
ّ
الّنقدّية  ،  ومؤش الكتلة  سنة   %  11،2إلى    2019سنة    %  10التي انتقلت من    (M3)مثل ترفيع مستوى 

لكّل    ،املتداخلة على الّدولةو . وحسب البنك املركزي التونس ي، يفّسر هذا التسريع الطفيف بالتأثيرات املتراكمة  2020

  ، ( % 3،6مقابل  % 9،3االقتصاد ) ويللتم( ومساهمة القروض % 12،7مقابل  % 18،7افية )صمن تطّور الّديون ال

 . 2019وفق نسق متواصل أكثر من نظيره في سنة 
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يبي أساًسا، إلى صادرات الغاز والنفط
ّ
 1،2ورغم زيادة اإلنتاج النفطي منذ شهر سبتمبر )إذ بلغ  .يخضع االقتصاد الل

ا بعمق  مليون برميل يومّيا في شهر ديسمبر(. ُيشار إلى أّن حاصل امليزانّية وحا  يبي قد تدهور 
ّ
صل الحساب الجاري الل

تباًعا  و (  2020سنة   بلغت  للتنمية(الداخلي  الناتج  إجمالّي  من    %  59،8و  %  73،8سّجال خسائر  اإلفريقي   ، )البنك 

 صعبا.  صويبوسيكون الت

 

امل تؤّدي  املنظومة  صارف  هكذا،  استقرار  في  دوًرا مهّما  العربي  املغرب  اتحاد  بلدان  في  املغاربّية.املركزّية  قد  و  املالّية 

جبرت أحيانا على اعتماد سياسات تقييدّية ملجابهة انعكاسات جائحة كوفيد
ُ
 . 19-أ

 

امل تبّنتها  التي  الرئيسّية  الّتدابير  الفصل  املتصلة بسياساتها   صارف يعرض هذا  األساسّية  املغاربّية واألرقام  املركزّية 

 اتها. ميزانيّ النقدّية وسياسات 
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 الجزائر  1.2

   النقدّية  السياسة1.1.2

 الحساب الجاري  •

 الجزائر-الجاري للخزينة  الحساب- .1.1.2الّرسم 

 
 ( Datastreamاملؤلفون، انطالقا من "داتاستريم")  املصدر:

 

الّناتج الّداخلي بين  إجمالّي  من    %  10كانت الفوائض السنوّية الكبيرة التي سّجلها حساب الخزينة الجاري )أكثر من  

نها الع  األجنبّية  ( قد سمحت للجزائر في املاض ي بتركيم احتياطيات هاّمة من الُعملة 2012و  2005 مومي. وبتقليص دي 

سنة   النفط  أسعار  صدمة  إثر  طرأ  قد  للخزينة  الجاري  الحساب  لفائض  وهيكلّيا  سريًعا  انقالبا  أن   
ّ
. 2014إال

ة الواردات( قد  ي)حوالي ثالث سنوات من تغط  2013مليار دوالر أمريكي سنة    195فاحتياطيات الّصرف التي بلغت  

ديسمبر   في شهر  بقّوة  الذ2019تراجعت  القوي  فاالنحسار  كوفيد.  جائحة  بسبب  الطاقة   19-ي سّجلته صادرات 

ر في القطاع الخارجي )قطاع التجارة الخارجّية( سنة  
ّ
. فبالنسبة إلى التأثير االقتصادي، خّصص القانون 2020سيؤث

العمل بسبب جائحة كوفيد  20 العاطلين عن  مليار دوالر أمريكي    11،5و  19-مليار دوالر أمريكي للمنح املوّجهة إلى 

صّ 
ُ
النفط  خ ألسعار  الجديد  املحيط  مع  التكّيف  وقصد  إجمالية  وبصفة  الفقيرة.  األسر  لفائدة  للتحويالت  صت 

من الناتج  % 2،2)أي  %5،7بنسبة  ،املنخفضة، اعتمد قانون املالية التكميلي تقليًصا للنفقات الجارية وبراس املال

 . 2020انون املالية األّولي لسنة قياًسا بق  ،(2019الّداخلي الخام لسنة 
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 نسبة الفائدة املديرّية  •

 الجزائر -النقديةالسوق  نسبة-1.1.2الجدول 

 2017 2018 2019 2020 

 %3 -  -  %2,99 نسبة السوق النقدية 

   (Datastreamاملؤلفون، انطالقا من "داتاستريم")  املصدر:

 

،  الّرئيس يالفائدة  سعر  وكذلك    %  8إلى    %  10ّية من  إللزاممارس، نسبة االحتياطيات ا  15لقد خّفض بنك الجزائر يوم  

 .%  3،25( نقطة أساس، إلى حدود 25بخمس وعشرين )

وكذلك معّدل اإلحتياطي  ،  %  3إلى    %  3،25الرئيس ّي من    الفائدةسعر    ضخّف   أفريل أنه  30وأعلن بنك الجزائر في  

 ض مستويات  وأّنه خّف ،  %  6إلى    %  8من    لزامّي اإل
ّ
 .قيمة السندات العمومّية املستخدمة في عمليات إعادة التمويل  حط

يوم   الجزائر  بنك  اإل  14وأعلن  اإلحتياطيات  معّدل  في  تخفيضا  من    لزامّيةسبتمبر  وتنشيط   %  3إلى    %  6للبنوك 

 ملّدة شهر.  (Open Market)عمليات الّسوق املفتوحة 

 

 الكتلة النقدّية  •

فحسب املعطيات التي نشرها   .(M2)توّسع في الكتلة النقدية باملعنى الواسع  إلى  تشير الوضعّية النقدّية في الجزائر  

. وكنتيجة لألزمة الحالّية يتّم تداول 2020سنة    %  7بنحو    داللة،الكتلة النقدّية بصفة ذات  تطّورت    ،بنك الجزائر

ى سنة   6140.7وقد بلغ هذا القسط    ،قسط هام من الكتلة النقدّية خارج القطاع املصرفي الرسمي
ّ
مليار دينار في ُموف

2020 . 

 الجزائر –الكتلة النقدّية  2.1.2الجدول 

 2020 2019 السنة 

 682,7 17 506,6 16 ليار دينار جزائري مالكتلة النقدّية ب

   ( Datastreamاملؤلفون، انطالقا من "داتاستريم")  املصدر:  
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 تصدير املحروقات السائلة  •

 الجزائر -السائلةتصدير املحروقات  .2.1.2الّرسم 

 

 ( Datastreamاملؤلفون، انطالقا من "داتاستريم")  املصدر:

 

االقتصاد الجزائري ُمفرط الخضوع لألنشطة املتصلة باملحروقات )النفط وخاّصة الغاز(. فإنتاج هذا القطاع يمثل 

برزت   2014املقابيض الجبائّية. ومنذ سنة   ثلثمن الّصادرات و  %  94الناتج الّداخلي الخام وإجمالّي  من    %  40حوالي  

النمّو االقتصادي عموًما، على اإللتحاق بنسق   و  التالي لم يقب. و النمّو   علىعّدة مخانق أضحت تحّد من طاقة البالد  

الّديمغرافي )متوّسط   التحتّية كمنتوج رديء  فاإلتّ   .(%  2النمّو  البنى  التنازلي إلنتاج املحروقات السائلة وتدهور  جاه 

و  االستثمار  الّدولة،  أل لنقص  تديره  الذي  االقتصادي  النموذج  نجاعة  أهّم تُ عناصر  شكال  الهيكلّية   مثل  املشاكل 

ص 
ّ
تقل بسبب  العمومّية  االستثمارات  وتجميد  الخاّص  االستهالك  تباطأ  أّن  كما  الجزائري.  االقتصادي  للنموذج 

 الّنفقات قد عرقال كذلك النشاط االقتصادي في السنوات األخيرة.

كوفيد جائحة  ضربت  اال  19-لقد  النمّو  دينامّية  أّن  والحال  الجزائري  االقتصاد  ضعيفة.  بقسوة  كانت  قتصادي 

رت    ،فاالنخفاض الشديد ألسعار املحروقات السائلة وإجراءات التباعد الجسدي بغاية محاصرة انتشار الفيروس
ّ
أث

وانتعاشة    2020سنة    %  67-بعمق في النشاط. ويتوقع صندوق النقد الّدولي انحساًرا للناتج الّداخلي الخام ليدرك  

 . آلييادة أسعار املحروقات وبفعل تدارك  بدفع من ز ، 2021سنة  % 3،4قدرها +

 
ُ
امل النفط  ألسعار  أي  والغاز،  النفط  من  ملبيعاتها  كبيًرا  خضوعا  للجزائر  الخارجّية  الحسابات  على  تخضع  حّددة 

ر مخزونها 
ّ
املستوى الّدولي. والجزائر هي املنتج الثالث للنفط في إفريقيا )بعد نيجيريا وأنغوال( ومن املفروض أن ُيوف
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 يتنضاف إلى نسب االستخراج الحالي. ومن ناح ،سنة 22ًدا ملّدة تقارب تزوي
ُ
ات الجزائر من الغاز  عّد احتياطيّ ة أخرى ت

ر ومن املفروض أن تُ  ،الطبيعي في املرتبة العاشرة ضمن أهم احتياطيات العالم
ّ
 سنة إضافّية.  54ملّدة  منتوجا  وف

 

 الواردات   •

 الجزائر  – الواردات-3.1.2الّرسم 

 
 ( Datastreamاملؤلفون، انطالقا من "داتاستريم")  املصدر:

 

(  10رامية إلى تقليص فاتورة التوريد، على األقّل بعشرة )  تدابير عّدة  عن  ، أعلنت الّسلطات  19-نتيجة ألزمة كوفيد

 إجمالّي  من    %  6مليار دوالر أمريكي )
ُ
نتجات، خاّصة املواد  الناتج الّداخلي(. فقد منعت السلطات تصدير العديد من امل

ّبّية و 
ّ
ق لتوريد سيارات دون  سابال ع  ناملأّن  2020أكتوبر  11حفظ الّصّحة. وأعلنت الحكومة يوم لوازم الغذائّية والط

 تواصل العمل به.يس ،سنوات 3

 

 19-البنك املركزي الجزائري ملواجهة كوفيد تدابير  •

 جبائّية  تدابير 

أوت.   19و  18اقتصادّية وذلك خالل ندوة ُعقدت يومي  -لقد تّمت مناقشة خطة وطنّية من أجل انتعاشة اجتماعّية

ة ضمان األمن  
ّ
والّنهوض بمناخ أعمال مناسب وتشجيع القطاعات    ليالغذائي والّصيدمن بين ما تهدف إليه هذه الخط

جوان قانون مالّية   4املباشرة. وصدر في    ذات القيمة املضافة العالية وكذلك الّتجارة الّدولّية واإلستثمارات الخارجّية
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الّصّحيّ   70تكميلي. وهو يتضّمن احتياطيات بمبلغ   التأثيرات  الناجمة مليار دينار جزائري لتخفيف  ة واالقتصادّية 

 . 19-عن أزمة كوفيد

إلى قطاع   الطبّية و  3،7تضّمن ذلك    الّصّحة،فبالنسبة  مليار للمنح املخّصصة ألعوان الّصّحة   16،5مليار للمواد 

القانون    8،9و خّصص  فقد  االقتصادّية  التأثيرات  إلى  بالنسبة  أّما  الّصّحة.  قطاع  لتنمية  كمنح    20مليار  مليارا 

سر املعوزة. وبصفة إجمالية وقصد التكّيف مع املحيط  حو مليار للت   11،5و  19-بسبب كوفيد  للعاطلين
ً
يالت لفائدة األ

  %  2،2)أي   %  5،7تقليًصا للّنفقات الجارية وبرأس املال بنسبة    SFLالجديد ألسعار النفط املنخفضة، توقع مكتب  

. وكإجابة للتأثير االقتصادي في األسر  2020نّية األّولي لسنة  قياًسا بقانون امليزا  ،(2019من الناتج الّداخلي الخام سنة  

( إّن تصريح ودفع الضريبة على الّدخل بالنسبة إلى  1)  أيضا:الّسلطات    تقييدّية وأعلنت  تدابير خذت  واملؤّسسات، ات  

دخل عليها مرونة كما ( إّن اآلجال التعاقدّية ستُ 2سات الكبرى و)ا باستثناء املؤّس مسات قد تّم إرجاؤهالخواص واملؤّس 

 الأّن 
ُ
طة على املؤّس خطايا امل

ّ
رة في تنفيذ الّصفقات العمومّية سيتّم تعليقها. سل

ّ
 سات املتأخ

 

 نقدّية  تدابير 

 سعر وكذلك % 8إلى  % 10نسبة االحتياطيات اإلجبارّية للبنوك من  2020مارس  15لقد خّفض بنك الجزائر بتاريخ 

 .% 3،25الرئيس ّي بخمس وعشرين نقطة أساس إلى الفائدة 

خّفض معّدل   ، وأّنه %  3إلى    %  3،25الرئيس ّي من    سعر الفائدةأعلن بنك الجزائر أّنه خّفض    2020أفريل    30وفي  

خّفض تراجع القيمة للّسندات العمومّية املستخدمة في عمليات إعادة    ، وبأّنه%  6إلى    %  8ه اإلجبارّي من  يّ احتياط

 يل.التمو 

تنشيط عن  و   %  3إلى    %  6أعلن بنك الجزائر عن تقليص نسبة االحتياطّيات اإلجبارّية من    2020سبتمبر    14وفي  

 ملّدة شهر.  (Open Market)عملّيات السوق املفتوحة 

بات التحّوطّية للبنوك والتي تّم اإلعالن عنها في  2020أكتوبر  14وفي 
ّ
تطل

ُ
خلة على امل د 

ُ
أعلن بنك الجزائر أّن املرونة امل

ى السنة. ، 2020أفريل 
ّ
 سيتّم تمديدها إلى ُموف

  2021جانفي  6وفي 
ُ
بات التحّوطّية للبنوك واملعلأعلن بنك الجزائر أّن املرونة امل

ّ
نة ألّول مّرة في أفريل  دخلة على املتطل

 . 2021مارس  31سيتّم تمديدها إلى  2020
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 سياسة امليزانّية  .2.1.2

 وازن ميزانّية الّدولة تأ. 

 

 عجز امليزانّية  •

 

 الجزائر -امليزانّية عجز-3.1.2الجدول 

 2020 2019 2018 2017 السنة

 %15 %5 % 7,8 %6,40 من الناتج الّداخلي الخام(  امليزانّية )%عجز 

 ( Datastreamاملؤلفون، انطالقا من "داتاستريم")  املصدر:

 

.  2018سنة   %  38،3إلى    2015سنة    %  8،7انتقل الّدين العمومي بسرعة من    2014إثر صدمة أسعار النفط لسنة  

م )وصلت إلى    2016بدأ دخل الفرد ينخفض بداية من    ،وبصفة متزامنة
ّ
  8وشرعت زيادة كبيرة للغاية في نسبة التضخ

 قدرة الشرائّية لدى األسر.تنخر امل (%

سعت الحكومة إلى دعم املداخيل بواسطة إجراءات نفقات مثل ترفيع األجر األدنى واعتماد تخفيف   ،في هذا السياق

ت عجز امليزانّية الذي    ى واملتوّسطة. ورغم ذلك فإّن سات الّصغر جبائي لفائدة املؤّس 
ّ
هذه النفقات النشيطة قد غذ

 لقد (.2013من إجمالي الناتج الّداخلي سنة  % 0،4-)مقابل  2016من إجمالي الناتج الّداخلي سنة  % 15،3-قفز إلى 

في عجز م من جديد 
ّ
التحك )  تّم  الّداخلي سنة    %  5-امليزانية  الناتج  في   (،2019من إجمالي  هاّمة  بفضل تخفيضات 

 وباألخّص في مجال االستثمار العمومي.  ،فقاتالنّ 

بكوفيد املرتبطة  الّنفقات  دفع  ذلك، ومع     مداخيل  تراجعمع  و   19-ورغم 
ّ
يتوق أخرى،  ع  املحروقات وإيرادات جبائية 

. وفي هذا السياق يقّدر  2020من إجمالي الناتج الّداخلي سنة    %  15-صندوق النقد الّدولي أن يدرك عجز امليزانّية  

 2015سنة  ل، أي أعلى بكثير من املستوى املنخفض للغاية  2020سنة    %  53عمومي سيصل إلى  الالصندوق أّن الّدين  

 من إجمالي الناتج الّداخلي(.  % 8،8)
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 َحجم الّدين العمومي ب.

 الّدين الخارجي  •

 الجزائر -الخارجي التداين. 4.1.2الجدول 

 من الناتج الّداخلي الخام(  )%الّدين الخارجي العمومي ) السنة

2019 2,3% 

2020 1,9% 

 البنك الدولي املؤلفون، انطالقا من  املصدر:

ن خالل سنوات    ،سياسة نشيطة بخصوص الّدين الخارجي  اعتماد، تّم  1990عقب ضغوطات كبرى حول تسديد الّدي 

الخارجي االفتراض  تجاه  البالد  تبعّية  تخليص  ي  .قصد  مستويات   قعوإجماال،  في  بالجزائر  الخارجي  الّدين  مستوى 

ات واسعة من العملة األجنبّية )حتى وإن  احتياطيّ كما أّن    .(2020من إجمالي الناتج الّداخلي سنة    %  1،9منخفضة )

 كانت في اّتجاه تنازلي( تسمح للبالد بإخماد الّصدمات. 

 

 ليبيا 2.2

 السياسة النقدّية   1.2.2

 الحساب الجاري 

 ليبيا –الحساب الجاري  عجز-1.2.2الجدول 

 2020 2019 السنة 

 %59,8 %0,3 من الناتج الّداخلي الخام(  عجز امليزان الجاري )%

 ( Datastreamاملؤلفون، انطالقا من "داتاستريم")  املصدر:

 

يبي من النفط  
ّ
من اإليرادات    %  90من إجمالي اإلنتاج االقتصادي وأكثر من    %  60يمثل قرابة    وهو-والغازإن اإلنتاج الل

 . 2020انهار بسرعة منذ بداية سنة  قد - الجبائّية ومن إيرادات الّصادرات

لقد انكمش االقتصاد الليبي انكماشا شديًدا بسبب االنخفاض الكبير ألسعار النفط وانهيار اإلنتاج النفطي بأكثر  

 ،  %  90من  
ّ
يبي في بداية  بسبب الن

ّ
أّن الحكومة قد خسرت خالل األشهر    ىديسمبر إل زاع. وقد أشار البنك املركزي الل

إيرادات تصدير النفط  11، ما ال يقّل عن  2020العشرة من سنة   ف اإلنتاج وتصدير   ،مليار دوالر من 
ّ
بسبب توق

 وكذلك بسبب اضطراب منظومات الّدفع.  ،البترول

 1،24لّدولي، من املفروض أن تبلغ صادرات البترول قّمة لثالثة عشر شهًرا قدرها  وحسب تقديرات صندوق النقد ا

 أّن انخفاض اإليرادات النفطّية خالل أكبر جزء من الّسنة كانت له 2020مليون برميل يومّيا في شهر ديسمبر  
ّ
. إال
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الج الحساب  بذلك عجز  سع 
ّ
ات إذ  النفطي  وغير  النفطي  االقتصاد  على  وخيمة  مدركا  انعكاسات  من    %  59،8اري 

 . 2019فقط سنة  % 0،3مقابل  2020اجمالي الناتج الّداخلي سنة 

 

 الكتلة النقدّية   •

 ليبيا-النقدّية   الكتلة-2.2.2الجدول 

 2020مارس  السنة

 110374,1 بمليون دينار ليبي (M1)الكتلة النقدية 

 113613,1 بمليون دينار ليبي (M2)الكتلة النقدية 

يبي املصدر:
ّ
  املؤلفون، اعتمادا على البنك املركزي الل

إذ تراجعت العملة املتداولة خارج   2019قياسا بنهاية سنة    2020في سبتمبر    %  2لقد تحّسنت الكتلة النقدّية بقدر  

  ،مليون دينار ليبي. واحتياطيات الّصرف الّصافية تناقصت، عاكسة بذلك انخفاض الّصادرات  870البنوك بحوالي  

 قد ارتفع، مجّسًدا تزايد العجز. في حين أّن القرض الّصافي لفائدة الحكومة

 ي الميزان التّجار  •
 ليبيا-الّتجاري  امليزان-3.2.2الجدول 

 )مارس(    2020 السنة

 38787,9 الصادرات بمليون دينار ليبي

 24034,1- الواردات بمليون دينار ليبي

 14753,8 امليزان التجاري بمليون دينار ليبي 

يبي املصدر:
ّ
  املؤلفون، اعتمادا على البنك املركزي الل

لها النفط الخام. أّما الواردات  1963منذ سنة  
ّ
، تمّتعت ليبيا عموًما بميزان تجاري إيجابي. فكّل صادراته تقريبا يمث

فإّنها تتكّون من التجهيزات املخّصصة لصناعات النفط والبناء ومن اآلالت الفالحّية واملواد االستهالكّية واملنتجات 

بة إلى واردات البالد هم الّصين وكوريا الجنوبّية وتركيا وإيطاليا والبلدان املجاورة،  الفالحّية. والشركاء الّرئيسيون بالنس

ّجه عموًما إلى إيطاليا ومصر وبلدان أخرى من االتحاد و تكاد تقتصر كلّيا على النفط،  فمصر وتونس. أّما الّصادرات   ُتو 

 الواليات املتحدة األمريكّية.إلى  األوروبي و 
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 سياسة امليزانّية   .2.2.2

فقات ا •
ّ
 لن

 ليبيا – النفقات-4.2.2الجدول 

 2020 2019 السنة

 36,2 44,16 النفقات بحساب مليار دينار ليبي 

 ( Datastreamاملؤلفون، انطالقا من "داتاستريم")  املصدر:

 

بقدر   اتية 
ّ
الذ نفقاتها  الحكومة  صت 

ّ
قل في مستوى  2019، قياسا بسنة  %  22لقد  أي  ليبي، مع   36،2،  دينار  مليار 

ل األجور والجرايات حوالي  
ّ
يبّية وهو   %  60تقليص ضخم في عدد موظفي القطاع العمومي. ُتمث

ّ
من ميزانية الحكومة الل

 من بين أكبر امليزانيات. 

 موارد امليزانّية  •

 ليبيا  – ّيةالنفط يراداتاإل -5.2.2الجدول 

 2020 2019 السنة

رادات النفطية )بحساب مليار دوالر  ياإل 

 كي( يامر 

22,4 (-92,2%) 1,7 

  املركزي مصرف ليبيا املؤلفون، اعتمادا على  املصدر:

يبية املتأّتية من النفط والغاز، بنسبة  
ّ
مصرف ليبيا املركزي    ح. وقد صّر 2020سنة    %  92لقد تراجعت العائدات الل

 . 2019مليار دوالر سنة  7،04مليون دوالر مقابل  652قد تراجعت إلى  2020بأّن عائدات سنة 

 

 حاصل امليزانّية  •

 ليبيا-حاصل امليزانّية - 6.2.2الجدول 

 2020 2019 السنة

 %59,3- %9,9 من الناتج الدّاخلي الخام(  )%حاصل امليزانية 

  الدولياملؤلفون، انطالقا من البنك    املصدر:
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ي.  % 59،3ليدرك  2020لقد تقهقر حاصل امليزانية العاّمة في ليبيا سنة 
ّ
 من إجمالي الّناتج املحل

 19-املركزي الليبي ملواجهة كوفيد  البنكتدابير  •

 ية ئجبا تدابير 

في ربيع   الوفاق الوطني  أّولّية  عن تخصيص    2020أعلنت حكومة  من    %  1مليون دينار ليبي )قرابة    500بـ  محفظة 

الّداخلي( م الناتج  بكوفيدوّجهإجمالي  املرتبطة  ارئة 
ّ
الط للّنفقات  بداية جانفي    .19-ة  ليبيا   2021وفي  صرّح مصرف 

نفقت سنة  
ُ
مليار   1،3قد بلغ حوالي    19-مقاومة جائحة كوفيدفي    2020املركزي بأّن إجمالي املبلغ الفعلي لألصول التي أ

  أفريل،دينار ليبّي. وفي مجهود يرمي إلى حماية احتياطيات متراجعة الحجم، أعلنت حكومة الوفاق الوطني في منتصف  

 .% 20تخفيض أجور املوظفين بنسبة عن 

 

 املغرب 3.2

 السياسة النقدّية   1.3.2

 املديرية  الفائدة نسبة  •

 املغرب – ديريةامل الفائدة  نسبة- 1.3.2 رسمال

 
 ( Datastreamاملؤلفون، انطالقا من "داتاستريم")  املصدر:

مليار دوالر ملكافحة فيروس كورونا. كما    3،3وسرّح مبلغ    %  1،5إلى  الفائدة املديرّية  لقد خّفض املغرب من نسبة  

زت اململكة أيضا لجنة يقظة اقتصادّية  
ّ
لتفّحص الوضع االقتصادي باملغرب في مواجهة أزمة فيروس كورونا    (CVE)رك

بعُد   املناسبة.  الّتدابير ّتخاذ  الو  اللجنة  اتخذت  واإلنت  ،وقد  والتشغيل  بالجباية  املّتصلة  التدابير  عاشة  بعض 

 االقتصادّية. 
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 نسبة الّصرف  •

 املغرب-الّصرف  نسبة- 1.3.2الّرسم 

 
 ( Datastream") داتاستريم"المؤلفون، انطالقا من   :المصدر

 

دخلة على الّس 
ُ
ي، عوامل إّن االستقرار الّسياس ي في املغرب واإلصالحات امل

ّ
ياسات الهيكلّية واملّتصلة باالقتصاد الكل

بإضفاء    ،نك املركزي املغربي قد بادر بنجاحبأّن الإلى  لمستثمرين األجانب. نشير بالخصوص  لحّسنت جاذبّية البالد  

البالد  . وفي الوقت الذي عادت فيه  2018( منذ سنة  %  5بـ  الّصرف    نطاقاملرونة التدريجّية على نظام الّصرف )توسيع  

 2019بنجاح إلى األسواق املالّية سنة 
ُ
 . 2020ّددت بقّوة شروط إعادة التمويل الخارجي بسبب سياق ضبابّي سنة  ، ش

قصد   ، مليارات دوالر(  3، لجأ املغرب إلى خط الوقاية والسيولة لدى صندوق النقد الّدولي )حوالي  2020وفي أفريل  

 . 19-لتأثير االقتصادي لكوفيدإعادة تشكيل املخّمدات الخارجّية ومجابهة ا

م، وفي إطار انتقال تدريجيّ 
ّ
-/تذبذب قيمة الّدرهم بـ + نطاقمرونة أكثر، وّسعت الّسلطات ذي صرف  نظام إلى ومنظ

    .2020مارس  6( يوم % 2،5-/)مقابل + % 5

)حوالي  2020أفريل    7وفي   املتاحة  املغربّية جميع املوارد  السلطات  إشترت  أو  3،  أمريكي  من    %  240مليارات دوالر 

 الوقاية والّسيولة. فهذا االقتناء سيساعد الّسلطات    ، من إجمالي الناتج الّداخلي(  %  3الحّصة وحوالي  
ّ
في إطار خط

سيسمح للمغرب باملحافظة على مستوى مناسب كما    19-كوفيد  على تحديد التأثير االجتماعي واالقتصادي لجائحة

 من االحتياطّيات الّرسمّية لتخفيف الّضغوط على ميزان املدفوعات.
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قدّية  •
ّ
 الكتلة الن

سنتان قبل   ،مليار درهم  995مليار درهم مقابل    1160تزايدها لكي تدرك    2020واصلت الكتلة النقدّية في سبتمبر  

 ذلك. 

بع هذا ا
ُ
مليار درهم سنة   16،6مليار درهم مقابل    50،4بـ  لتطّور بالتقّدم السريع للتداول النقدي الذي تزايد  لقد ط

مليار درهم    62،3مليار درهم كمتوّسط خالل السنوات الخمس األخيرة. كما أّنها اتسمت كذلك بانتشار    14،2و   2019

سق منذ س تحت الطلب،من اإليداعات 
ّ
 (. 2020)بنك املغرب  2015نة أي ما ُيعادل ضعف متوسط الن

 املغرب  – (M2)الّنقدّية   الكتلة-2.3.2الجدول 

 2020 سبتمب   2019 سبتمب   2018 سبتمب   السنة  

 1160,9 1044,1 995,7 )مليار درهم(  M2الكتلة النقدية 

 املؤلفون، انطالقا من بنك املغرب  املصدر:

 

 19-بنك املغرب ملواجهة كوفيد تدابير  •

 جبائّية  تدابير 

لته وّ موقد    .من إجمالي الناتج الّداخلي  %  3إلى إدارة الجائحة، بنحو    ا لقد أحدثت الّسلطات صندوقا خاّصا موّجه

لهياكل عمومّية وخاّصة هذا    ، على أنالحكومة ومساهمات تطّوعّية  ي 
ّ
الجباية. ويغط تسحب هذه املساهمات من 

الّصندوق تكاليف تأهيل املنشآت الطّبّية والدعم املوّجه للمؤسسات واألسر املتضّررة بالجائحة. واملؤّسسات بأقّل 

لوا  أجير    500من  
ّ
صا لرقم معامالتها بأكثر من  ُعط

ّ
ص لها  %  50وقتّيا، والتي شهدت تقل

ّ
 املساهمات   دفع  إرجاءب، ُرخ

تاريخ   إلى  فقد    30االجتماعّية  التقاعد،  في صندوق  واملسّجلين  العمل وقتّيا  عن  لوا 
ّ
ُعط الذين  أجراؤها  أّما  جوان، 

ص لهم    2000تقاضوا  
ّ
كان ما يقارب    2020جوان. وفي شهر أفريل    30تأجيل تسديد ديونهم إلى  في  درهٍم شهرّيا وُرخ

إلى   منتمين  عامل،  مؤّهلي  134.000مليون  أيضا  مؤّسسة،  أمكن  كما  املالّية.  التحويالت  تلك  على  للحصول  ن 

. إضافة إلى ذلك قّررت الحكومة تسريع  2020سبتمبر    30للمؤّسسات واألسر أن ترجئ دفع الضريبة على الّدخل إلى  

املؤّس  إسناد  قصد  املزّودين  إلى  األجراء  الّدفوعات  لتشمل  االجتماعّية  التحويالت  تلك  الحكومة  ووّسعت  سات. 

 
ّ
شغلهمالظ فقدوا  الذين     ،رفّيين 

ُ
أ ذلك  ّج كما  في  )بما  القطاعات  لبعض  االجتماعّية  املساهمات  دفع  ُمجّدًدا  ل 

 .  2021الّسياحة( إلى نهاية مارس 

سر املتمّتعة بالتأمين على املرض  أل كما أّن ا  إلسناد األسر العاملة في القطاع غير الّرسمي. تدابير كما اّتخذت الحكومة 

)  1000و  800تتراوح بين    ،على تحويالت شهرّية بالهاتف املحمول   تد تحّصلدون مساهمة، ق دوالر    120- 80درهم 
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أفريل،  يأمريك منذ شهر  دون    حسب(  املرض  على  التأمين  بمنظومة  املتمّتعة  غير  األخرى  األسر  أّما  سر. 
ُ
األ تركيبة 

 فكان بإمكانها طلب مساعدة نقدّية إثر تسجيل عن ُبعد.  ،(RAMED)مساهمة 

أفريل تغط  ،ففي شهر  أّجلت   %  85ة  يتّمت  املساعدة. كما  إلى  الّرسمي واملؤّهلة  القطاع غير  في  العاملة  األسر  من 

  . 2020وذلك من نهاية أفريل إلى نهاية جوان    ، الضريبة على الّدخل بالنسبة إلى الخواّص   داءأل الحكومة التاريخ األقص ى  

منح  التعويض  تكما  إلى  بالنسبة  جبائّيا  القطاع إعفاء  في  العاملين  لفائدة  املؤّسسات  حّولتها  التي  التكميلّية  ات 

،  2020أفريل    6من متوسط األجر الشهري الّصافي. كما أّن مرسوما تّمت املصادقة عليه في  % 50الّرسمي، إلى حدود 

ص للحكومة ترفيع اإلقتراضات الخارجّية
ّ
 . 2020 مع تجاوز الّسقف املصادق عليه في قانون مالية سنة ،رخ

 

نّصت    2020أوت    6وبتاريخ   وقد  التشغيل.  ومستويات  االقتصادّية  اإلنتعاشة  ة إلسناد 
ّ
عن خط الّسلطات  أعلنت 

تعبئة   على  ة 
ّ
للمؤّس   120الخط قروض  ضمانات  شكل  في  أساسا  درهم،  مخّصص  مليار  وتمويل  صندوق »لـ  سات 

حدث االستثمار
ُ
ًرا. االستراتيجي« امل

ّ
 مؤخ

 

 نقدّية  تدابير 

نقطة أساس وذلك ليبلغ مستوى منخفض غير مسبوق قدره   75  بــاملديرّية  نسبة الفائدة  لقد خّفض البنك املركزي  

مارس   1.5% املؤّسسات2020منذ  إسناد  وبغاية  الصغرى   ،.  املؤّسسات  إلى  بالنسبة  القروض  تسديد  تعليق  ثّم 

إلى تاريخ   الّرساميل، وبغاية تقليل  ج  30واملتوّسطة والعاملين املستقلين، وذلك  الهيئة املغربية لسوق  وان. وقّررت 

درجة في  
ُ
التقلبات أملالية أن ُتراجع نحو االنخفاض عتبات التغاير القصوى التي يمكن تطبيقها على األدوات املالية امل

 بورصة الّدار البيضاء. 

بالدرهم و في نفس الوقت باليورو و الدوالر    و اعتبارا للطلب املتزايد بخصوص إسناد بالسيولة للمنظومة املصرفّية )

)اّوال( توسيع  بالسيولة:  املصرفي  القطاع  تزويد  ترفيع  ثالثة جوانب, قصد  ذات  املغرب مقاربة  بنك  األمريكي(اختار 

تشكيلة الضمانات املقبولة بالنسبة إلى الجرايات و ضمانات القروض إلدماج أدوات الّدين العمومي و الخاص )بما  

قروض الرهنّية (.)ثانيا( زيادة و تمديد عمليات إعادة التمويل من قبل املصرف املركزي لدعم القروض البنكية    في ذلك

 للبنوك الوطنّية.  swaps)لفائدة املؤّسسات الصغرى و املتوّسطة و)ثالثا( توفير تبادل الخدمات )

( وذلك لترفيع التزويد  %2ى الّصفر )انطالقا من  ومن ناحية أخرى قّرر بنك املغرب العودة باالحتياطيات اإللزامّية إل

 بالسيولة ولتيسير إعادة تمويل ملساهمة البنوك في دعم مؤّسسات القروض الّصغرى وتعاضديات اإلقراض.  

التحّوطّية والترتيبّية التالية قصد إسناد القطاع املصرفي: )أّوال(    التدابير قّرر البنك املركزي اّتخاذ    2020مارس   29وفي  

ق شروط  2019إلى نهاية جوان    %100( بقدر  LCRرخص للبنوك بأن تنزل تحت نسبة تغطية السيولة )يُ 
ّ
عل

ُ
، و )ثانيا( ت

، ثّم )ثالثا( تحفظ 2019التزويد االحتياطي بالنسبة إلى القروض املستفيدة بتعليق وقتي للتسديدات إلى نهاية جوان  
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( املال  إلى  ( نقطة ملّد 50( بخمسين )CCBوسادة حفظ رأس  البنوك  ة سنة. ومن ناحية أخرى دعا املصرف املركزي 

مّدد املصرف املركزي تخفيض وسادة حفظ األصول   2021. وفي فيفري  2019تعليق دفع املرابيح بالنسبة إلى سنة  

اتّية إلى شهر جوان 
ّ
 . 2022الذ

في  19 – ر كوفيد يالتزويد، قصد تخفيف تأثأدخل مراقب التأمينات مرونة على بعض متطلبات  2020أفريل  24وفي 

 قطاع التأمين. 

ومن ناحية أخرى وضع املغرب تيسيرا لتمويل القروض من صنف ''ضمان أكسجين'‘، وهو تيسير يقدم القروض إلى  

 من صندوق الضمان املركزي. %95املقاوالت الّصغرى واملتوّسطة بنسب فائدة مدعومة، مع ضمان بـ 

لغيت شروط الضمان لتحسين وصول املقاوالت الصّ  2020ذا البرنامج إلى نهاية ماي ُمّدد ه 15وفي 
ُ
غرى واملتوّسطة وأ

استفادت   وقد  التيسير  إليه.  هذا  بلغت    50.000من  إجمالّية  بقيمة  )مؤّسسة(  الناتج   %1.6مقاولة  اجمالي  من 

 الّداخلي.

منح إلى العاملين  درهم ويُ   15.000أقص ى بـــ    ومن ناحية أخرى، ستسمح الحكومة بتقديم قرض دون فائض يدرك مبلغا 

 
ّ
رّسمة على قروض االرتهان  املستقل

ُ
ين، مع فترة تسديد بثالث سنوات وفترة إمهال بسنة. كما ألغت الحكومة الفوائد امل

ر  ، لفائدة كّل األس2020درهم شهرّيا( املراكمة إلى جوان    1500درهم شهرّيا( والقروض االستهالكية )الى  3000)الى  

 الّتي تحّملت خسائر في املداخيل. 

تيسيرا مالّيا ملا بعد األزمة هو '' ضمان انطالقه'' لدعم املقاوالت )املؤّسسات(   2020ماي    21وأعلنت الحكومة يوم  

ر تمويال لتغطية حاجّياتها من أموال االشتغال، وذلك بنسبة فائدة مدعومة )نسبة فائدة قصوى بــ  
ّ
(.  %4التي ستوف

أن ض بـ  مانة سياديّ كما  إلى    %95ة  تعادل ما يصل  بقيمة  الّصغرى واملتوّسطة  املقاوالت  إلى  رقم    %10ستقّدم  من 

بين   بما  بضمانة سيادّية  تتمتع  فإّنها  الكبيرة  املؤّسسات  أّما  السنوي.  القروض وهي    %90و  80املعامالت  قيمة  من 

سنوات للتسديد،   7أغلب القطاعات. وأمام املقاوالت مّدة إلى ما يعادل شهرا من رقم املعامالت بالنسبة إلى     ّقفةس  مُ 

أّن الحكومة ستضمن القروض املمنوحة إلى املؤسسات العمومّية التي تقّدمها املصارف   ا مع فترة إمهال بسنتين. كم

  %2.5 حصرّيا لخالص املزّودين. وفي نهاية شهر أكتوبر قّدمت البنوك في إطار هذا التيسير قروضا بلغت قيمة قاربت 

حوالي   لفائدة  الّداخلي  الناتج  إجمالي  وفي    25.000من  لتمويل   5مقاولة.  جديدا  تيسيرا  الحكومة  أطلقت  أكتوبر 

وفي   العّقاري(.  للنهوض  انطالقة  )ضمان  العّقارّية  آليّ   2021جانفي    6الشركات  اعتماد  الحكومة  ة »ضمان مّددت 

 . 2021إلى نهاية مارس  «انطالقه
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 سياسة امليزانّية  2.3.2

 توازن ميزانّية الدولة أ. 

 امليزان الجاري  •

سبة إلىتبّين معطيات الثالثّية األولى  
ّ
أن الواردات كما الّصادرات، قد شهدت تراجعا في انزالق   ،املبادالت الخارجّية  بالن

رهم خالل نفس الفترة  مليون د  16847مليون درهم مقابل    21122سنوي. فعال، تعّمق عجز امليزان التجاري ليصل إلى  

رفية االقتصادية والنقدّية واملالّية شمل  
ّ
من السنة الّسابقة. فحسب املعطيات التي نشرتها الدورّية الشهرّية حول الظ

 %23.3والسّيارات بنسبة    %26.3النسيج والجلود بـ  تتراجع الّصادرات مجموع القطاعات، مع تراجع خاص لبيوعا 

. أّما تراجع الواردات فإّنه من ناحيته، يعكس أساسا تخفيف الفاتورة الطاقّية %5.6والفسفاط ومشتقاته بنسبة  

 ملشتريات سلع التجهيز.  %18.1ملشتريات املنتجات االستهالكية املنهاة وبقدر  %23.1، وتراجعا بقدر %33.7بنسبة 

حّسن وضع الواردات والّصادرات وخالل الثالثّية الرابعة ومع العودة إلى النشاط االقتصادي إثر الحجر الصّحي، ت

 مساهما هكذا في تحسين عجز امليزان الّتجاري. 

 

 املغرب -الّتجاري  امليزان-2.3.2الّرسم 

 
 املؤلفون اعتمادا على مكتب الّصرف  :املصدر
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 عجز امليزانّية العمومّية  •

 املغرب –امليزانية  عجز-3.3.2الجدول   •

 الّناتج املحلي( إجمالي   %عجز امليزانية )  السنة 

2017 3,50% 

2018 3,70% 

2019 4,10% 

2020 5,6% 

 ( Datastreamاملؤلفون، انطالقا من "داتاستريم")  :املصدر

 

لقد تزايدت بشّدة النفقات التجارّية في الصّحة والحماية االجتماعّية قصد تدارك انعكاسات الجائحة. فقطع ذلك 

بادرت بها الحكومة الوطنية خالل السنوات األخيرة. ونظرا النخفاض املداخيل )فقدت مجهودات تطهير امليزانية التي 

الّصافية   العادّية  من سنة    %10.5املداخيل  األولى  الثالثّية  في  قبل  2020كانزالق سنوي  من  امليزانّية  ّدر عجز 
ُ
ق  ،)

 %76.9ي الناتج الّداخلي، قد قفزت إلى  . كما أّن نسبة الّدين، قياسا بإجمال2020سنة  %5.6صندوق النقد الدولي بــ 

 (. 2019سنة  %65.8)مقابل  2020سنة 

 جزئّيا،  
ّ
ن من تدارك إال

ّ
 أّن ذلك لم ُيمك

ّ
 جّيدا بالنسبة إلى الواردات املغربّية، إال

 
ل انخفاض سعر النفط، نبأ

ّ
وقد مث

لكوفيد السلبي  ا19-التأثير  والعجز  امليزانّية  عجز  يتعّمق  أن  املفروض  ومن  تباعا  .  ليدرك  املغرب  في   %8.9لجاري 

 . ودعم الحكومة ملجهودات مقاومة الجائحة، من املفروض أن يرُ %8.2و
ّ
من    %66.8)  2020ع الدين العمومي سنة  ف

 بعد سنة 
ّ
 . 2024إجمالي الناتج الّداخلي(، ولن يتراجع هذا الدين على األرجح إال

 . 19-لقد تضررت جميع القطاعات بأزمة كوفيد

غرار  باستثنا  على  ضافة، 
ُ
امل القيمة  في  انخفاضا  الثاني،  القطاع  صناعات  كل  شهدت  االستخراجّية،  الّصناعات  ء 

 القطاع الفالحي والقطاع الثالث )باألخص السياحي واألنشطة املتصلة(.

 

 القطاع الفالحي  •

في   التربة  لثروة  يُ   يسيطر،  املغرباعتبارا  القطاع  فهذا  االقتصاد.  على  الفالحي  قرابة  القطاع  ل 
ّ
اليد   %34شغ من 

 (. 2019اخلي )البنك الّدولي من اجمالي الناتج الّد  %11.4العاملة وُيسهم في 
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التنمية   األخضر'' وصندوق  ''املغرب  ة 
ّ
القطاع من خالل خط السنوات األخيرة على هذا  الحكومة خالل  وقد ركزت 

عت ميزانّية وزارة الفالحة لسنة وّج ثبات هذا التّ الفالحية. وملزيد إ
ّ
  %14.8)إلى  %14بـــ  2011ه، ُرف

ّ
 أن   مليار درهم(. إال

 

وكذلك من جّراء شتاء جاف بصفة غير عادّية.  19-انتشار جائحة كوفيد بسبب 2020القطاع قد تضرر بعمق سنة 

قياسا بالسنة   %39ّين والقمح الصلب والشعير( بنسبة  لذلك تراجع االنتاج النهائي من الحبوب الرئيسّية )القمح الل

ّد 
ُ
ر انخفاض القيمة املضافة االجمالّية للقطاع السابقة )حسب إدارة االستراتيجيا واالحصاءات في وزارة الفالحة(. وق

 . 2020سنة  %5.8الفالحي بـ 

الفالحي   القطاع  أهمّية  تراجع  تجاه  الهشاشة  كثير  كذلك  املغرب  يظّل  و  15)%وإجماال،  االنتاج  من    %  20من 

 مليون قنطارا(. 52سنة متوّسطة من حيث االنتاج بما قيمته  2020الّصادرات(. لقد كان عام 

 

 ياحة والسّيارات قطاعا الّس  •

سنة   السّيارات  قطاع  استقّر  اوروبا.  2019لقد  في  السيارات  صناعة  اعترضت  التي  للصعوبات  مباشرة  كنتيجة   ،

السّياحي نتائج إيجابّية بفضل زيادة عدد الوافدين من أسواق جديدة، من بينها الّصين    وعكسا لذلك، قّدم القطاع

العدد االجمالي للزّوار، بنسبة   ، سيكون االنكماش غير املسبوق لقطاعي 2020(. وفي سنة  2019سنة    %8.2)ارتفع 

 الّسياحة والسّيارات، أهّم محّركات تراجع االقتصاد. 

الّدولي لسنة   النقد  ع صندوق 
ّ
+  2021ويتوق بنسبة  املغربي  نمّوا لالقتصاد  الى حالة طبيعية 5%،  العودة  ، بفضل 

ملشاري  جإلنتا  الجديد  واالنطالق  الحبوب  الطلب زراعات  وعودة  املعملّية  الّصناعة  قطاع  وتوّسع  التحتّية  البنية  ع 

 العاملي وعودة النشاط السياحي تدريجّيا. 

 

 حجم الّدين العمومي  .ب

 املغرب  –الّديون   -4.3.2الجدول 

 2020 2019 2018 السنة

 199,5 161,5 148,0 الّدين الخارجي للخزينة )بحساب مليار درهم( 

 632,9 585,7 574,6 للخزينة )بحساب مليار درهم(الّدين الداخلي 

 747,2 722,6 692,3 حجم الّدين املباشر )بحساب مليار درهم(

 بنك املغرب بيانات املؤلفون اعتمادا على  :املصدر
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بنسبة   املباشر  العمومي  الّدين  قيمة  تطّورت  سنة   %11.4لقد  بمستواها  بـ  2019قياسا  زيادة  مع  كّونها    8.1%، 
ُ
مل

كّونها الخارجي. %23.5الّداخلي وبـ 
ُ
 مل

 

 موريتانيا  4.2

 الّسياسة النقدية . 1.4.2

 الكتلة النقدية   •

 موريتانيا  –النقدية  الكتلة-1.4.2الّرسم 

 
 ( Datastreamاملؤلفون، انطالقا من "داتاستريم")  املصدر:

 

 انتشار نقدي هام دّعمته سياسات متسامحة ومداخيل أجنبية. لقد تباطأت القروض املّوجهة الي االقتصاد رغم 

 

في موريتانيا توّسعا بأكثر من   النقدّية  الكتلة  . وقد تسارع نمّو 2020مليون أوقّية موريتانّية سنة    100.000شهدت 

     %21الكتلة النقدّية باملعنى الواسع، الى مستوى  
ّ
ديد ألصول في انزالق سنوي في شهر ديسمبر بسبب التراكم الش

خارجية صافية، من قبل املصارف والبنك املركزي املوريتاني، وبسبب مشتريات الذهب التقليدي غير املعالج من قبل 

عمليات   الى  املوريتاني  املركزي  البنك  عاد  الّسيولة،  فائض  من  جزء  امتصاص  وقصد  املوريتاني.  املركزي  البنك 

ص نس  7امتصاص الّسيولة على امتداد  
ّ
في شهر ديسمبر، بعد تخفيضها   %6بة االحتياطيات االلزامّية الى  أيام وقل

 في شهر مارس. %5الى  7من 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2017 2018 2019 2020

 M2الكتلة النقدية 

(بمليون اوقية موريتانية)



2الفصل   
سياسة الميزانية النقدية والسياسة   

 

 
 
 

60 

60 UBM –  2020التقرير السنوي  
 

 نسبة الصرف   •

 موريتانيا –نسبة الصرف   -2.4.2الّرسم 

 

 ( Datastreamاملؤلفون، انطالقا من "داتاستريم")  املصدر:

 

األمريكي. وبالتالي أدرك معّدل نسبة الصرف الفعلي  واصلت السلطات املحافظة على نطاق صرف ضّيق مع الّدوالر  

, ارتفعت 2020قبل أن ينخفض بسبب تراجع قيمته. وفي ديسمبر    ،( أوج مستوياته في شهر مايTCER2الحقيقي )

م ) و    %2.3بقدر    ينسبة  الصرف قياسا بالّدوالر األمريك
ّ
باعتبار القيمة   %2.7كانزالق سنوي بدون اعتبار التضخ

بـ   باليورو  النسبة قياسا  تلك  انخفضت  و  )     %8.2االسمية(،  التضخم  بدون اعتبار  بار باعت   %6.3كانزالق سنوي 

 القيمة االسمية(.

بفضل تزايد متواصل ألسعار معدن الحديد والذهب، يرافقه   2020وقد واصلت شروط التبادل تحّسنها بقّوة سنة  

 انخفاض أسعار النفط. 

 

 

 

 

 

 

 
 نسبة الصرف الفعلي الحقيقي  2
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   املديريةنسبة الفائدة  •

 موريتانيا – الفائدة املديرية نسبة-3.4.2الّرسم 

 
 ( Datastreamاملؤلفون، انطالقا من "داتاستريم")  املصدر:

 

وباألخّص  االقتصاد،  تمويل  وتعزيز  السيولة  شروط  على  املرونة  اضفاء  الى  رامية  اجراءات  املركزي  البنك   اّتخذ 

 . %6.5الى   %9وتقليص نسبة الهامشّية لإلقراض من  %5الى  %6.5تخفيض املعّدل التوجيهي من 

 

 19-املركزي املوريتاني ملواجهة كوفيدتدابير البنك  •

 ة جبائي تدابير 

من اجمالي الناتج الّداخلي(    %1.1مليون دوالر )  80مارس عن إحداث صندوق طوارئ بحوالي    25أعلنت الحكومة يوم  

أسرة فقيرة ودعم    30.000فائدة  لـمخّصص للمشتريات املستعجلة من املواد والتجهيزات الطبّية ومن أجل تقديم منح  

 ماليّ 
ُ
 ة املؤّسسات الّصغيرة الفردّية. كما الغت الحكومة الضرائب الجمركية والرسوم امل

ّ
فة على الواردات من الّسلع  وظ

صادقت    2020ماي    6األساسّية، كما أعلنت اّنها ستتخذ تدابير اضافّية بقدر ما تتّم تعبئته من موارد إضافّية. وفي  

فقات اضافّية لفائدة الصّحة واملواد الطبّية والحماية االجتماعية. ولدعم الحكومة على ميزانّية تكميلّية تضّمنت ن

مليون دوالر    260املؤّسسات الصغيرة واملتوّسطة وتخزين املواد الغذائّية واملصاريف املالئمة ملجابهة الجائحة )حوالي  

 من اجمالّي الناتج الّداخلي(.   %3.9أي قرابة 
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ة لبرامج الصّحة والحماية االجتماعية، صادق مجلس صندوق النقد الدولي يوم  وللمساعدة على توفير موارد أساسيّ 

حوالي  )  -    DTS-الخاصحق السحب  مليون وحدة 95.68على منح موريتانيا تمويال استعجالّيا قدره  2020أفريل  23

 مليون دوالر( بعنوان آلية القرض السريع.130

كملت املراجعة السادسة واألخيرة للبرنامج الحكومي املدعوم بآلية االقتراض املوّسعة لصندوق الّنقد الّدولي يوم  
ُ
لقد أ

مليون دوالر(.    23.5مليون وحدة حق السحب الخاص )حوالي    16.56نهائّيا قدره    إنفاقا األمر الذي أتاح    2021مارس    3

)  36.8  إنفاقالى    ةإضاف الخاص  السحب  حق  وحدة  يوم    52.2مليون  دوالر(  انهاء  2020سبتمبر  2مليون  عند   ،

مليون دوالر بعنوان مبادرة تعليق خدمة الدّين وهو    95التفّحص الخامس. لقد تحصلت البالد على تمويل بحوالي  

صوص تمويل إضافي وتخفيف بصدد االستفادة مجّددا من نفس املبادرة. وقد أطلقت نداء لشركائها في التنمية بخ

 للّدين. 

 

 نقدّية   تدابير 

اّتخذ البنك املركزي تدابير رامية الى اضافة املرونة على شروط السيولة وإلى دعم تمويل االقتصاد وباألخّص: تقليص  

املديرّية الفائدة  من    %5إلى  %6.5من    نسبة  الهامش ي  االقتراض  نسبة  تخفيض    %6.5إلى    9وتقليص  وكذلك 

عيدت هذه النسبة الى  2020. وفي ديسمبر %5الى  %7ات اإللزامّية لدى البنوك من االحتياطيّ 
ُ
 .%6أ

 

 سياسة امليزانّية . 2.4.2

 توازن ميزانّية الّدولة  .أ

 الحساب الجاري  •

 موريتانيا -عجز الحساب الجاري  1.4.2الجدول 

 2020 2019 2018 السنوات 

 

 املحلي( من اجمالي الّناتج  عجز الحساب الجاري )%

8,6% 3,8% 3,3% 

 ( Datastreamاملؤلفون، انطالقا من "داتاستريم")  :املصدر

 

هب وبفعل دفوعات 
ّ
ع بسبب صالبة الّصادرات من معدني الحديد والذ

ّ
كان تطّور العناصر الخارجّية أقوى من املتوق

 ضخمة قّدمها املانحون. 

ل العرض.   2020لقد أدركت أسعار معدن الحديد مستويات قياسّية في نهاية سنة  
ّ
بسبب الطلب العاملي املرتفع وتعط

وقد تداركت الّصادرات الضحمة للمواد األولّية االنخفاض الشديد لصادرات الصيد البحري، وهو انخفاض أّدى،  
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الّداخل التباطؤ  الواردات بسبب  الى ضعف قيمة  انضاف  الجاري.  عندما  للحساب  ع 
ّ
املتوق الى عجز أضعف من  ي، 

ودفعا   للتجارة  اإليجابّية  النتيجة  دّعما  قد  الّدين،  خدمة  وتعليق  املمّولون  قّدمها  التي  الضخمة  واملدفوعات 

  ة( وقد الواردات غير االستخراجيّ من  شهرا    5.9)  2020مليون دوالر في نهاية    1542بلوغ   ّية الخام إلى االحتياطيات الّدول

 مليون على مدى الّسنة.  407تزايدت تلك االحتياطيات بـ 

، في حين أّن الواردات  %22، مفرزة زيادة في الّصادرات بنسبة  2019سنة    %21لقد تحّسنت وضعّية املبادالت بنحو  

 بـ  
ّ
يد املواد  بسبب زيادة تور   %6)باستثناء توريد رساميل ممّولة ألنشطة خارج القطاعات االستخراجّية( لم ترتفع إال

الحساب الجاري من   انتقل عجز  لذلك  الّداخلي سنة    %8.60الغذائّية. ونتيجة  الناتج  اجمالي  إلى نسبة    2018من 

إلى    2019سنة    3.8% بالنسبة  تأثير  بال  وهي  االستخراجية  القطاعات  خارج  املمّولة  الرساميل  واردات  )باستثناء 

 االحتياطيات(. 

معد   إنتاج  ن 
ّ
تمك  لقد 

 
العمليّ ن التحدّيات  رفع  من  والذهب  الحديد  قيمة  اتيّ ي  ارتفعت  إذ  الجائحة،  طرحتها  التي  ة 

تفاعا شديدا. وبالتالي رغم أداء س يء لعمليات تصدير منتجات الصيد البحري، الّصادرات من املواد األّولية املعدنّية ار 

إلى   االستخراجية(  القطاعات  املمّولة خارج  األموال  )خارج واردات رؤوس  الجاري  الحساب  من  %3.3سينزل عجز 

 . 2019سنة  %3.8مقابل  2020اجمالي الّناتج الّداخلي سنة 

 

 حاصل امليزانّية  •

 موريتانيا-امليزانّية حاصل-2.4.2الجدول 

اتج املحلي(  حاصل امليزانّية )% السنة
ّ
 من اجمالي الن

2017 - 0,04% 

2018 3,2 % 

2019 2,1 % 

2020 1,3% 

 ( Datastreamاملؤلفون، انطالقا من "داتاستريم")  املصدر:

 

ر كل من  
ّ
الحجر الصّحي في مداخيل وتنفيذ امليزانّية معا، رغم تسريع خالل   تدابير الحياة االقتصادية و   ؤتباطلقد أث

 تجّسم عموما بفائض في امليزانّية.      2020الثالثية الرابعة لسنة 

نظيرتها سنة   أرفع من  كانت  أّنها  بما  الرابعة،  الثالثّية  باألخّص خالل  االجتماعية  النفقات  تزايدت  . ففي 2019وقد 

ع، وإلى املجموع، استنادا إلى إي
ّ
أخفض مّما سمحت به امليزانّية اإلضافّية لشهر ماي،   ذتنفيرادات كانت أهّم من املتوق

رت امليزانّية فائضا أّولّيا ضخما قدرة 
ّ
 من إجمالي الناتج الّداخلي. %1.3وف
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 االحتياطيات  •

 

 موريتانيا – االحتياطيات-3.4.2الجدول 

 2020 2019 السنة

  1542  1136 دوالرحتياطيات بمليون إل ا

 6,1 5,8 اإلحتياطيات بحساب أشهر التوريد 

 ( Datastreamاملؤلفون، انطالقا من "داتاستريم")  املصدر:

 

 . 2020في ديسمبر   %6وتمت اعادة هذه النسبة إلى   %5الى  %7سّجل انخفاض لالحتياطات االلزامية للبنوك من 

ع البنك املركزي  
ّ
م ضعيف، رف

ّ
املوريتاني بصفة وقائّية، االحتياطيات االلزامّية وقام بعمليات تصّرف في  ورغم تضخ

د زيادة في األسعار.
ّ
ن أن ُيول

ّ
ي يمك

ّ
 السيولة بهدف امتصاص فائضها، األمر الذ

بلغت   الرسمّية  االحتياطيات  في  ضخمة  زيادة  نسّجل  )  1542كما  دوالر  غير   6.1مليون  الواردات  من  شهرا 

في نه )  1136مقابل    2020اية شهر ديسمبر االستخراجّية(    824)و  2019شهرا( عند نهاية ديسمبر    5.8مليون دوالر 

 ( 2016مليون دوالر في نهاية 

 

 قيمة الدين العمومي  .ب

. موريتانيا-الّدين الخارجي  قيمة-4.4.2الجدول 

 2020 2019 السنة

 4,342 4,131 دوالر امركي(  )مليون قيمة الّدين الخارجي 

 : املؤلفون اعتمادا على معطيات البنك املركزي املوريتاني.املصدر

ّدرت قيمة الّدين الخارجي  
ُ
من إجمالي الناتج    %53.1أي ما يعادل    2020مليون دوالر أمريكي سنة    4.342ملوريتانيا بـ  ق

، مسّجلة هكذا زيادة بـ  2019من إجمالّي الناتج الّداخلي سنة %52.1مليون دوالر أمريكي )أي  4.131الّداخلي، مقابل 

مليون   360ت الجديدة الّتي استقّرت في مستوى  ويفّسر هذا التطّور أساسا، باعتبار األدفاق الّصافية، بالّسحوبا   .5%

 كي. يمليون دوالر أمر  217.6كي. كما يفّسر بدفع خدمة الّدين لقرض أساس ي بـ يدوالر أمر 
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 تونس  5.2

 السياسة النقدّية  . 1.5.2

 نسبة الفائدة املديرّية  •

 تونس- الفائدة املديرّية نسبة-1.5.2الّرسم 

 
 ( Datastreamاملؤلفون، انطالقا من "داتاستريم")  املصدر:

 

التونس ي  19-نظرا ألزمة كوفيد البنك املركزي  الفائدة املديرّية  ، خّفض  في    50إلى  100في مناسبتين من  نسبة  نقطة 

)لكي يدرك   تباعا  التونس ي من (%6.25مارس وأكتوبر،  املركزي  البنك  تنظيمّية متساهلة. كما طلب  تدابير  . واّتخذ 

ق مصاريف الدفوعات ا
ّ
فة على القروض )بما في ذلك قطاع الّسياحة(، وعل

ّ
لبنوك بأن تؤّجل وقتّيا الدفوعات املوظ

ن البنوك املتجاوزة للنسبة 
ّ
اإللكترونّية وعلى عمليات الّسحب. كما أّجل التاريخ األقص ى لتوزيع البنوك لألرباح، ومك

إلى    القصوى للمعادلة بين القروض واإليداع، من مزيد التمديد فيه  التدابير تّم  الوقت ألدراكها. والبعض من هذه 

 . 2021سنة 
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 نسبة الصرف  •

 تونس- الصرف نسبة-2.5.2الّرسم 

 
 ( Datastreamاملؤلفون، انطالقا من "داتاستريم")  املصدر:

 

، وذلك بنسبة ترفيع  2017تعديال ملسارها املتراجع منذ سنة    2020لقد شهدت نسبة صرف الدينار التونس ي سنة  

 . 2019مقابل الّدوالر قياسا بنهاية سنة  %5قيمة بنحو 

 

 الكتلة النقدّية  •

ألف دينار. ويعود هذا التطور إلى التأثيرات   85500000إذ تجاوزت    2020شهدت الكتلة النقدّية تسارعا خالل سنة  

القتصاد وفق نسق كان أكثر تواصال من نظيره سنة  املتراكمة لتطّور الّديون الصافية للدولة وإلى القروض املوّجهة ل 

 (. 2020املركزي  )البنكوالحال أن الديون الخارجّية الّصافية قد شهدت تباطؤا واضحا.  ،2019

 تونس-النقدّية   الكتلة 1.5.2الجدول 

 2020نوفمبر  2019ديسمبر 2018ديسمبر السنة

 553 512 85 682 879 77 348 148 70 الكتلة النقدّية بحساب ألف دينار

 : اإلحصائيات املالّيةاملصدر
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 القروض املوّجهة إلى االقتصاد •

ّدرت في نوفمبر  
ُ
مليون دينار.   90449655بنحو    2020لقد تمادت قيمة القروض املوّجهة الى االقتصاد في االزدياد وق

بين  وُيفّس  متراوحة  لفترة  املصرفّية  القروض  تسديد  بإرجاء  التطور  هذا  الّسلطات    أشهر  6و  3ر  قّررته  ارجاء  وهو 

التي   دالعمومّية إلسنا  املعطيات  وباألخّص، حسب  الصحّية.  األزمة  الخاص خالل  القطاع  في  االقتصادي  النشاط 

مليون دينار تونس ي   4.937)+    2020نشرها البنك املركزي التونس ي، تزايدت القروض املمنوحة إلى املهنيين خالل سنة  

مليون دينار تونس ي مقابل    4.011ات )+قطاعات الخدم  منها ت  استفاد ( والتي  2019سنة    دينارن  مليو   2.083مقابل +  

مليون دينار تونس ي( وكذلك الفالحة  84ن دينار تونس ي مقابل +و ملي   745مليون دينار تونس ي( والصناعات )+   1.830+

+( البحري  +  180والصيد  مقابل  تونس ي  دينار  القروض    168مليون  موازية، شهدت  وبصفة  تونس ي(.  دينار  مليون 

 مليون دينار تونس ي(. 160مليون دينار تونس ي مقابل  1420)+ لصالح الخواص زيادة أيضا 

 تونس–االقتصاد تمويل  قروض-2.5.2الجدول 

 2020 ديسمبر 2019 ديسمبر 2018 ديسمبر السنة

 199 885 91 764 915 85 105 213 80 القروض املوجهة إلى االقتصاد )بحساب ألف دينار(  -

 املؤلفون اعتمادا على البنك املركزي التونس ي  املصدر: 

  19 – البنك املركزي التونس ي ملواجهة كوفيد  تدابير  •

 

 جبائّية  تدابير 

ة استعجالّية بلغت    2020مارس    21تّم اإلعالن يوم  
ّ
ي(.   %  2،3مليار دينار تونس ي )  2،6عن خط

ّ
من إجمالي الّناتج املحل

ة في  
ّ
ل جزء من هذه الخط

ّ
. تضّمنت 2021ثّم مّددت إلى ميزانّية    2020ائّية مباشرة أدمجت في ميزانّية  جب  تدابير وتمث

، كما تضّمنت تدابير لتوفير موارد  19-لتمويل اإلجابات املّتصلة بكوفيد  تضامنيةالجبائّية مساهمات    التدابير هذه  

"( 1818)"صندوق   19-الّسلطات صندوقا مخّصصا لتداعيات كوفيد  أحدثتمالّية لفائدة القطاعات املتضّررة. لقد  

   المموّ 
ّ
عت نسبة الضريبة  بمساهمات تطّوعّية. كما اقتطعت قيمة يوم عمل من أجور كّل األعوان االقتصادّيين ورف

للضريبة على الفوائد وذلك بالنسبة إلى املالّية    %  2كما أدخلت ترفيعا استثنائّيا بـ  املصرفّية،  ت  على فوائد اإليداعا 

كما أعادت املضافة،  إرجاع األداء على القيمة  بالّسلطات    املعنّية، سّرعتسات  . وبغاية دعم املؤّس 2021-2020لفترة  

مؤ  تسديد   جدولة 
ّ
الخطايا.  خ بعض  ظرفّيا  قت 

ّ
وعل الجباية  إضافّيا رات  تمويال  رت 

ّ
وف بالنفقات  قة 

ّ
املتعل والتدابير 

( الّصّحة  قطاع  و الفائدة  الّصحّية(  املواّد  كوفيدإل قتناء  وحدات  كما   19-حداث  املستشفيات،  داخل  متخّصصة 

املهنّية  أسندت املؤّس  ياحة بواسطة دعم للفائدة على القروض املوّجهة لالستثمار، وكذلك  الّس و سات والقطاعات 
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ين. كما تّم توسيع التحويالت املالّية املباشرة نقدا لفائدة األسر ذات الّدخل الّضعيفالعاطلي
ّ
 ،ن والعاملين املستقل

 كما أعيد تكوين املخزون الغذائي االستراتيجي.

 وتضّمنت التدابير الجبائّية غير املباشرة آلية تسديد للضمان بالنسبة إلى القروض الجديدة املمنوحة إلى املؤّسسات  

وكذلك إحداث عّدة صناديق خارج امليزانية قصد تمويل مؤّسسات القطاعات ذات األولوّية واقتناء تجهيزات    ،املعنّية

 سة املالّية للقطاع الخاّص(.طّبّية )علما وأّن تمويل هذا االقتناء ضمنُه صندوق اإليداعات والّضمانات واملؤّس 

فّية إلسناد املؤّسسات والقطاعات املتضّررة أكثر، وباألخّص  إضا   تدابير   2021تضّمن قانون امليزانّية لسنة   

 على الشركات  داء األ واإلعفاء من دفع    ،2021تمديد نظام ضمان الّدولة إلى نهاية    الّتدابير الّسياحة، ومن بين هذه  

(IS)  19-وإسناد العاطلين عن العمل ظرفّيا بسبب صدمة كوفيد 2021سنة . 

 

 نقدّية  تدابير 

في مارس وأكتوبر    ،ُمجّمعة  أساس-نقطة    125مرحلتين بـ    فياملديرّية  الفائدة  بنك املركزي التونس ي نسبة  لقد خّفض ال

الّس 2020 في  للتصّرف  أدواته  ُعلبة  البنك  )بمواعيد  . كما وّسع  التمويل  إضافّية إلعادة  آلّيات  بإدخال  يوالت وذلك 

بين شهر و للبنك   ،أشهر(   3متراوحة  التابعة  التمويل  إعادة  لعمليات  يمكن قبولها  التي  الّضمانات  بتوسيع  وكذلك 

إلدراك   الضرورّية  التعديالت  رزنامة  على  مرونة  البنك  أدخل  كما  التونس ي.    نسبةمن    %  120املركزي 

جانفي    لدىالقروض/اإليداعات   وفي  املاض ي.  في  بات 
ّ
املتطل تلك  تجاوزت  التي  ال2021البنوك  راجع  املركزي  ،  بنك 

وهي مشاكل قد تنجم عن   ،منهجّية احتساب املوجودات العاّمة قصد االستجابة للمشاكل املحتملة لالستقرار املالي

 تعليق تسديد الّدين. 

القطاع الخاّص، إذ طلب من البنوك إرجاء الدفوعات   إلسنادالّتدابير  حزمة من  عن  كما أعلن البنك املركزي التونس ي  

فة على الدفوعات اإللكترونّية وعمليات الّسحب. وطلب البنك املركزي على القروض املو 
ّ
جودة وتعليق املصاريف املوظ

أشهر حسب مستوى الّدخل الّصافي. ومن    6و  3من البنوك تأجيل تسديد القروض من قبل األجراء ملّدة تتراوح بين  

مليون دينار    600نة إحداث صندوق استثمار )ة أخرى، أعلنت الحكومة عن مجموعة من الّتدابير املالّية املتضمّ يناح

ة الفارق بين  يوتفعيل آلّية تسمح للّدولة بتغط (مليون دينار تونس ي 1500تونس ي( وضمان الّدولة للقروض الجديدة )

 نقاط مائوّية(. 3فة إلى الفائدة الفعلّية على قروض االستثمار )ُمسّق  ونسبةنسبة الفائدة املديرّية 

ناح أخرى،يومن  إلى شهر سبتمبر    ة  القروض  إرجاع  تأجيل  في  أيضا  ُيمّدد  بأن  التونس ي  املركزي  البنك    2021قّرر 

 النسبة إلى القطاع الّسياحي وقد تضّرر باألزمة. ب
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 سياسة امليزانّية . 2.5.2 

 توازن ميزانّية الّدولة أ. 

 امليزان الجاري  •

ر املبادالت التجارية مع الخارج بأزمة  
ّ
الجائحة وذلك رغم غلق حدود البالد. فحاصل امليزان التجاري بالنسبة  لم تتأث

سنة   1609.4  – مقابل    2020مليون دينار تونس ي خالل الثالثّية الّرابعة لسنة    1091.2  – إلى التجارة الخارجّية بلغ  

الّسابقة، مثلما ت2019 بالّسنة  زيادة طفيفة قياسا  للّصادرات  اإلجمالية  القيمة  لقد سّجلت  زيادة  .  ذلك  شهد عن 

مليون دينار   4846  بلغتإذ    ،تراجعا طفيفا   2020صادرات زيت الّزيتون. وبصفة موازية، شهدت قيمة الواردات سنة  

. فالضغط على الواردات وانخفاض األسعار العاملّية 2018مليون سنة    5582و  2019مليون سنة    5468تونس ي مقابل  

صا ال 19-للطاقة بسبب أزمة كوفيد
ّ
ع    2020. أّما انهيار الّصادرات والواردات خالل سنة ّي عجز الّتجار قد قل فقد أرج 

ى قرابة نصفه من العجز    %  10الّتجاري إلى    نامليزا 
ّ
ي، الذي تتأت

ّ
األسعار    انخفاض)بفعل    الطافيمن إجمالي الناتج املحل

 العاملّية للنفط(. 

 تونس –التجاري   امليزان- 3.5.2الّرسم 

 
فون اعتماًدا على املعهد الوطني لإلحصاء : املصدر

ّ
 املؤل

 

 عجز امليزانّية  •

ي. لقد تراجعت املداخيل )خارج    %  13،1، نسبة  2020بلغ عجز ميزانّية تونس سنة  
ّ
  املنح( بنحو من اجمالي الناتج املحل

ي حين أن االنتدابات  وذلك باألخّص، بسبب انخفاض املقابيض الجبائّية، ف  ،2020)باالنزالق السنوي( إلى أكتوبر    %  9

عت كتلة أجور الوظيفة  الّصّحة،  في قطاع    %  40الشغلّية اإلضافّية )من بينها حوالي  
ّ
بما في ذلك ملجابهة الجائحة( قد رف

ي، وهذه من أعلى النسب في العالم. إّن زيادة النفقات ارتباطا باألجور    %  17،6العمومّية إلى  
ّ
من إجمالي الّناتج املحل
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اقّية   األزمة،ملعتمدة كرّدة فعل تجاه  وبالتدابير ا
ّ
قد تّم تداركهما بانخفاض نفقات االستثمار ونفقات دعم املواد الط

من إجمالي الناتج   %  9،4بسبب انخفاض أسعار الّنفط. وقد اعتمدت السلطات بقّوة على موارد التمويل الوطنّية )

ي(. وقد صادق البرملان على الّسماح للبنك املركزي ا
ّ
مليار دينار   2،81لتونس ي بأن ُيقرض بصفة استثنائّية مبلغ  املحل

 تونس ي مباشرة للخزينة وذلك رغم تحّفظات شديدة من قبل البنك املركزي التونس ي. 

 تونس –امليزانية  عجز-3.5.2الجدول 

 من اجمالي الناتج املحلي(  %عجز امليزانية )   - السنة 

2019 3,5 % 

2020 13,1 % 

 ( Datastreamاملؤلفون، انطالقا من "داتاستريم")  املصدر:

 

 19-لقد تضّررت كّل القطاعات من أزمة كوفيد

 

 القطاع الفالحي  •

، ظّل 19-رغم أّن األنشطة الفالحّية وأنشطة الّصناعات الغذائّية في الّسوق املحلّية قد تضررت من جائحة كوفيد

ل  
ّ
من إجمالي    %  10،4هذا القطاع من بين أكثرها صموًدا. تمثل الفالحة قطاًعا أساسّيا في االقتصاد التونس ي إذ ُيمث

ي ويُ 
ّ
ل  الّناتج املحل

ّ
(. وقد سمح تحسين طرق اإلنتاج في السنوات 2020من اليد العاملة )البنك الّدولي    %  12،7شغ

ن عيت  بأن يتطّور هذا القطاع وأناألخيرة،  
ّ
صرن )غراسة الزياتين واألشجار املثمرة والنخيل( وفي اآلن نفسه، بأن تتمك

عّد في أوج ازدهارها   .البالد من إدراك مستوى االكتفاء الغذائي
ُ
إذ أضحت تونس من   ،كما أّن الفالحة البيولوجّية ت

ل زيت الزيتون أكبر قسط من الّصادرات الفأكثر بلدان إفريقيا إنتاًجا. ويُ 
ّ
الحّية وتليه الّتمور والّزيتون ثم الغالل مث

ازجة. 
ّ
 الط

 

 قطاع الّصناعة  •

ل الّصناعة  
ّ
   %  22،7تمث

ُ
ي وهي ت

ّ
ل  من إجمالي الّناتج املحل

ّ
والقطاعات الّصناعّية موّجهة    من اليد العاملة.  %  32،5شغ

كوفيد جائحة  إلى  الّراجعة  االقتصادّية  واألزمة  التصدير.  نحو  تداعت  19-باألساس  قد  الّصناعي .  القطاع  على 

عّمقت   وقد  والكهربائّية.  امليكانيكّية  للهندسة  الفرعّية  والقطاعات  واملالبس  سيج 
ّ
الن قطاع  على   تدابير وباألخّص 

ص
ّ
فتقل الفرعّية  القطاعات  هذه  ملنتجات  الخارجي  لب 

ّ
الط انخفاض  التقييدات  وكذلك  صادرات   تاملراقبة  بذلك 

 والنسيج.  الهندسة امليكانيكّية والكهربائّية
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 قطاع الخدمات وقطاع الّسياحة  •

ي  %  61،7إّن االقتصاد التونس ي موّجه بشكل واسع نحو قطاع الخدمات الذي ُيمثل  
ّ
بما في    ،من إجمالي الناتج املحل

في أوج اإلزدهار ل قطاع الخدمات  ،  ذلك قطاعان 
ّ
الّسياحة. يشغ هما قطاع تكنولوجيات اإلعالم واإلّتصال وقطاع 

ليد العاملة في البالد. والّسياحة التي تضّررت كثيًرا من الهجمات اإلرهابّية التي ضربت التراب التونس ي، من ا  %  54،8

 % 13،6مليون شخص )زيادة بـ  9،4إذ أّن عدد الوافدين الّدولّيين قد ارتفع إلى ، 2019كل بارز سنة شقد انتعشت ب

بسبب   %  30ت بنحو  راجعأّما مداخيل الّسياحة فقد ت  ،%  0،6نة(. بلغت نسبة نمّو قطاع الخدمات  ّس العلى مدى  

لغيت كّل حجوزات    2020يل  . وعند حصول الغلق الّتام للحدود في أفر 2020تداعيات غلق الحدود الّدولّية في مارس  
ُ
أ

ّدر  يّ الّس 
ُ
الفرعي الخدمي   %  80بـ  اح األجانب فُسّجل تراجع ق القطاع  الّنقل هو  التونس ي. وكان  القطاع السياحي  في 

ّدرت سنة 
ُ
اني األكثر تضّرًرا وسّجل خسارة ق

ّ
 . % 60بـ   2020الث

 

 العمومي   قيمة الّدين  ب.

 عجز الحساب الجاري  •

ص عجز الحساب الجاري التونس ي سنة  
ّ
ي )مقابل  من  %  6،8إذ بلغ    2020لقد تقل

ّ
في الّسنة   %  8،4  إجمالي الناتج املحل

الثة لسنة 
ّ
ي )مقابل  % 2،2انهارت إيرادات الّسياحة إلى  2020السابقة(. في الثالثّية الث

ّ
  % 5،1من إجمالي الّناتج املحل

ي )مقابل    %  6،6في حين أّن إرسال األموال أثبت صموًدا عند    ،(2019لنفس الفترة سنة  
ّ
 6،2من إجمالي الناتج املحل

الناتج  % الفترة سنة    من إجمالي  ي لنفس 
ّ
رجع عجز الحساب الجاري إلى  2019املحل

ُ
أ من إجمالي    %  7،4(: وبالّتالي، 

الثة من سنة 
ّ
ي في الثالثّية الث

ّ
 . 2019في نفس الفترة من سنة  % 9، مقابل عجز بلغ 2020الّناتج املحل

 تونس –الحساب الجاري  عجز-4.5.2الجدول 

 من اجمالي الناتج املحلي(  %) عجز الحساب الجاري  السنة

2019 8,4% 

2020 6,8% 

 ( Datastreamاملؤلفون، انطالقا من "داتاستريم")  املصدر:

 

 الّدين العمومي  •

 تونس –العمومي   الّدين-5.5.2الجدول 
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 من اجمالي الناتج املحلي( %الّدين العمومي )) السنة

2017 70,2% 

2018 77,9% 

2019 72,2% 

2020 84,8% 

 ( Datastreamاملؤلفون، انطالقا من "داتاستريم")  املصدر:

 

ومن املفروض، حسب التقديرات املحّينة لصندوق الّنقد الّدولي في أكتوبر   %  84،8لقد بلغت نسبة الّدين العمومي  

 . 2022سنة  % 88،2ثّم  2021سنة  % 86،2، أن تدرك 2020

عت ميزانية سنة  
ّ
ي  %  15،4من حاجة تمويل امليزانّية الخام )  %  70ة حوالي  يتغط  2021وتوق

ّ
  ( من إجمالي الّناتج املحل

ي )حوالي    %  5،3في ذلك إصدارات على الّسوق بنسبة    بواسطة إقتراضات خارجّية، بما 
ّ
  2،2من إجمالي الناتج املحل

سبة إلى سنة  إلى عّرض امليزانّية  مليار دوالر(، األمر الذي قد يُ 
ّ
ع صندوق النقد الّدولي بالن

ّ
،  2021بعض املخاطر. ويتوق

ي  %  18،3حاجة أرفع لتمويل امليزانّية )
ّ
 ، (2020من إجمالي الناتج املحلي لسنة    %  17،2مقابل    ،من إجمالي الناتج املحل

 . وكذلك تمويال داخلّيا أهّم نسبّيا، قياًسا بامليزانية

 

 الّدين الخارجي  •

ي من  الخارجي الّديننسبة -6.5.2الجدول 
ّ
 تونس –إجمالي الّناتج املحل

ي   السنة 
ّ
 الّدين الخارجي، قياسا بإجمالي الّناتج املحل

2018 97,4% 

2019 92,8% 

2020 94,7%  

 ( Datastreamاملؤلفون، انطالقا من "داتاستريم")  املصدر:

 

ي    منالّدين الخارجي    نسبة  تبلغ
ّ
يعود  و .2019سنة    %  92،8إلى    تثّم انخفض  2018سنة    %  97،4إجمالي الّناتج املحل

وإلى    ،(2020وتواصل خالل سنة    2019إلى ارتفاع قيمة الُعملة )وقد انطلق في فيفري    2019الّتحّسن املسّجل سنة  
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ُ
ص عجز الحساب. وقد ق

ّ
ي سنة  % 94،7ّدر الّدين الخارجي بـ تقل

ّ
على األجل   % 74، منها 2020من إجمالي الناتج املحل

ويل و
ّ
 بعنوان الّدين الخارجي العمومي.  % 80املتوسط والط

 

 تونس –الخارجي  الّدين-4.5.2الّرسم 

 
فون، اعتماًدا على "داتاستريم"  املصدر:

ّ
 والبنك املركزي التونس ي (Datastream)املؤل

 

مليون   59400، مقابل  2019مليون دينار تونس ي في ديسمبر    63600بلغ الّدين الخارجي التونس ي أوًجا تاريخّيا قدره  

 دينار تونس ي في السنة السابقة. 

منخفضة   الّدين  وضعّيةتمّيز  ت بنسبة  لتونس  للّدين   لنسبةالخارجي  معتبر  وبقسط  نسبّيا  وبآجال طويلة  الفائدة 

ة ضمن الّدين الخارجي الجديد. وهذا ما يجعل الّدين الخارجي التونس ي صلًبا نسبّيا أمام أغلب  امليّسر وبجزء هاّم للِهب 

 الّصدمات. 

امل سهم في تخفيف املخاطر 
ُ
التي قد ت العوامل  الّدولي، مازالت ثّمة بعض  الّنقد  ّتصلة بتحّمل ثقل  وحسب صندوق 

ت دون  
ّ
الّدين. فأّوال، حافظت تونس على إمكانّية الولوج إلى التمويل ضعيف التكلفة، إذ أّن نسب الفائدة الفعلّية ظل

م خالل السنوات األخيرة. فقرابة نصف الّدين العمومي التونس ي ُيرجع إلى واهبين ضمن العالقات 
ّ
مستوى التضخ

ة األطراف، لها نسب متوسط فائدة منخفضة ولها آجال طويلة املدى نسبّيا. ومن ناحية الثنائّية وإلى مؤّسسات متعّدد

ثالث   طرف  من  سيادّية  بضمانات  اة 
ّ
مغط باليورو،  السابقة  الّرقاعّية  الّتونسّية  اإلصدارات  من  جزء  كان  أخرى، 

ادي، ضعيًفا نسبّيا إلى حّد اآلن، حّتى وإن  وثانًيا، ظّل تعّرض البنوك إلى الّدين الّسي )الحكومتان األمريكية واليابانّية(.

ي. نظرا لذلك فإّن بعض الحاجيات للتمويل   %  12،2لُيدرك حوالي    2020ارتفع هذا الّدين سنة  
ّ
من إجمالي الّناتج املحل

  خالل الّسنوات القادمة، قد تدفع الحكومة إلى الخضوع أكثر فأكثر إلى تمويل من الّسوق الّداخلّية والخارجّية، إ
ّ
ال

يّسر. 
ُ
فت مجموعة املانحين التمويل امل

ّ
 إذا ما كث
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ـــــــ خاتم ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ  ة ـ

ضغوط الجائحة وتداعياتها، ينبغي على الحكومات أن تجد  الّدرب    عربيفي الوقت الذي تواجه فيه بلدان املغرب ال

 املناسب النتهاجه. 

القرار الجزائرّيون يواجهون مسألة   العدول عن املقاربة االقتصادّية مستعجلة للغايةفأصحاب  : فهل ينبغي عليهم 

مركزة بشّدة، لفائدة سياسة اقتصادّية ليبرالية أكثر ومنفتحة؟ إلى الوقت ال
ُ
اضر، ترّددت الّنخب بين هاته وتلك. امل ح 

سنة   تحفيز 2019ففي  إلى  يهدف  وهو  الّسائلة  املحروقات  حول  أكثر،  ليبرالي  جديد  قانون  على  املصادقة  تّمت   ،

فمن   الّرسوم.  ومجال  الجبائّية  السياسات  مجال  في  بها  القيام  يجب  أخرى  إصالحات  ومازالت  الخارجي.  االستثمار 

ة  
ّ
رفّية وغير  الضروري اعتماد خط

ّ
ُدًما، إذ أّن اإلصالحات الظ

ُ
ض ّي ق

ُ
ن الجزائر من امل

ّ
إصالح عميق وحاسم لكي تتمك

 املترابطة لن تسمح، على األرجح، برفع الّتحّديات الحالّية وضمان االستقرار.

في املاض ي وعلى املغرب وتونس كذلك أن يدفعا إلى األمام إصالحات شاملة، قصد رفع الّتحّدي، حتى وإن بدا املغرب  

دت استثمارات خارجّية ضخمة 
ّ
صامًدا بعض الش يء أمام الّصدمات. لقد آثر املغرب مقاربة اقتصادّية منفتحة، ول

لت هذه  
ّ
من سنة إلى أخرى، وانتهجت التنّوع لالنتقال من الفالحة إلى تشييد الُبنى التحتّية الّدافعة لإلنتاج، وقد كل

 التحّوالت في الّنهاية بالّنجاح. 

ن من تحّمل امليزانّية والّدين ي تونس، ينبغي على الّسياسة االقتصادّية أن تركز كذلك على العودة إلى آليات تُ وف
ّ
مك

لتقليص  عّد ضرورّية 
ُ
ت امليزانّية  دامج. فسياسة وإصالحات صلبة وذات مصداقّية تخّص  بنمّو  الّنهوض  وأيضا على 

النّ  الّسياسة  ز 
ّ
ُترك أن  امليزانّية. وينبغي  املدى  عجز  الفائدة على  بتوجيه نسب  م وذلك 

ّ
التضخ في  م 

ّ
التحك قدّية على 

 الّصرف وتحاش ي التمويل الّنقدي للميزانّية.  سعر القصير، مع املحافظة في نفس الوقت على مرونة 

اني في  . ساهم البنك املركزي املوريت2020لقد شهدت الّسيولة البنكّية لبنك موريتانيا املركزي ارتفاًعا في نهاية سنة  

امليزانّية وتثبيت الّدين وترفيع مخزونات الّصرف وتفعيل إصالحات مؤّسساتّية في مجاالت    أرصدةدعم الّنمّو وتحسين  

 سياسة امليزانّية والسياسة الّنقدّية واملالّية. 

النتعاشة إنتاج   ، استناًدا2020، فإّنها تبعث على التفاؤل أكثر من سنة  2021أّما اآلفاق االقتصادّية في ليبيا لسنة  

، وقد يخّفف ذلك تأثير األسعار املنخفضة. ومن املفروض كذلك أن يتحّسن حاصال امليزانية  2020الّنفط في نوفمبر 

ا  
 
ليدرك الجاري  سنة    %  8،9والحساب  ي 

ّ
املحل الناتج  إجمالي  الّزيادات 2020سنة    %  31،2ثّم    2021من  بفضل   ،

عة لإليرادات الّنفطّية وللّصا 
ّ
وق  . 2021درات سنة املت 

املركزّية   البنوك  بذلتها  التي  املجهودات  نت 
ّ
العربي، مك املغرب  اتحاد  بلدان  في  هّش  اقتصادي  رغم سياق 

الكلّي االجمالّية.   في توازنات االقتصاد  م 
ّ
التي حققتها  املغاربّية، من إعادة توازن امليزانيات والتحك الّتقّدم  وخطوات 

باملنطقة، تعّد خطوات مرموقة. ولكّن الّدرب مازال طويال لتحسين   االقتصاديةعاشة  لدفع االنت  عربيبلدان املغرب ال

 .الوضعّية، باألخّص عقب األزمة الّصّحية األخيرة التي أّدت إلى مراجعة التوازنات االقتصادّية واملالّية االجمالّية
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Chapitre 3. Etat des lieux du secteur bancaire maghrébin durant la crise Covid-19 : PCA 

 
 

  

 الفصل الثالث

 

 19-أزمة كوفيدلقطاع املصرفي املغاربي خالل لحالي لوضع اال

شاطخطط استمراريّ 
ّ
 ة الن
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 مقّدمــــــــــــــــــــــــة 
شاط 

ّ
ة استمرارّية الن

ّ
يات التي اعتمدتها املصارف املغاربّية ملجابهة األزمة: خط

ّ
 التمش

حسب التعريف الذي قّدمته لجنة التقنين املصرفي واملالي الخاّص بالّرقابة الّداخلّية ملؤّسسات اإلقراض ومؤّسسات 

النشاط   استمرارّية  ة 
ّ
خط ُتمثل  مختلفة   (P.C.A)االستثمار،  احتماالت  وفق  يتّم،  أن  إلى  الّراِمية  الّتدابير  "مجموع 

القصو -لألزمات   الّصدمات  مواجهة  ذلك  في  صيغة - ى  بما  وحسب  ظرفي  بشكل  األمر  لزم  إن  املحافظة،  ضمان 

طة 
ّ
ط

 
ُمخ عودة  ضمان  ثّم  للمؤّسسة،  وقتّية  أو  أساسّية  أخرى  أعمال  مهاّم  أو  الخدمات  إسداء  على  منقوصة، 

 لألنشطة".

يّ  
ّ
شاط، تكون لها طاقة كامنة على رّد الفعل كل

ّ
ة استمرارّية الن

ّ
ا عندما تشرع مؤّسسة معّينة في صياغة خط

إذا ما كانت أمام عّدة احتماالت )سيناريوهات(، وذلك بغاية اكتساب مصداقّية عند الشركاء والحرفاء.   وبسرعة، 

املالّية ملجابهة تراجع مقترن   إلى املؤّسسات  أمًرا ال مفّر منه بالنسبة  شاط، 
ّ
الن ة استمرارّية 

ّ
لهذا، تعتبر صياغة خط

شاط تسم
ّ
ة استمرارّية الن

ّ
ا. فخط ح فعال باملحافظة على تقديم الخدمات املالّية الضرورّية بغاية دعم النشاط بأزمة م 

ص من إمكانّية حدوث إخالالت  
ّ
شاط قد ُتقل

ّ
ة استمرارّية الن

ّ
االقتصادي خالل األزمة وبعدها. أضف إلى ذلك أن خط

هذا إلى  أضف  واإليفاء.  الّدفع  ُتخّفف مشاكل  ة 
ّ
الخط تلك  أن  بما  ما،  مؤّسسة  لدى  استمرارّية   محتملة  ة 

ّ
أّن خط

عند  ُسمعتها  ُيضّعف  املالّية  لخدماتها  املطّول  التعليق  أّن  بما  الّتصّرف،  مخاطر  بتقليص  للبنوك  تسمح  شاط 
ّ
الن

 الحرفاء. 

. ولكي  خصوصا إّن تداعيات األزمة الحالّية ملحوظة ومتواصلة بالنسبة إلى االقتصاد عموما والقطاع املالي  

للتكّيف بسرعة مع   ناجعة وجذرّية  إجراءات  تّتخذ  أن  عليها  التراجع وبعدها،  البنوك تطّورها خالل مرحلة  تواصل 

ق األمر بالعمل في تنسيق مع الوضع، على أن تأخذ بعين االعتبار في اآلن نفسه املتطلبات  
ّ
الحكومّية والقانونّية.  يتعل

استمرارّية   ة 
ّ
فخط الجائحة.  من  جديدة  موجة  وباألخّص  منتظرة،  غير  لصدمات  استعداًدا  العمومّية،  الّسلطات 

املالّية والبشرّية، يسمح للمؤّسسة بمواص كاٍف من املوارد  ُتّتخذ لضمان مستوى  شاط يجب أن ُتدمج تدابير 
ّ
لة  الن

يات الواجب اعتمادها. 
ّ
 أنشطتها، مع صياغة عّدة احتماالت تهدف إلى تبّين التمش

لضمان    شاط 
ّ
الن استمرارّية  ة 

ّ
خط بينها  من  تخطيط،  مقاربة  املغاربّية  املصارف  ت 

ّ
تبن الّسياق،  هذا  ففي 

 تمادي العملّيات والخدمات املالّية. 
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 الجزائر 1.3

 الوضع الحالي للقطاع املصرفي   1.1.3

لب  •
ّ
 اإليداعات تحت الط

سنة   الجزائرّية  البنوك  في  الطلب  تحت  اإليداعات  تراجعت  الّسابقة.  %  3،22بنسبة    2020لقد  بالّسنة  قياًسا   ،

جّمعة من القطاع العمومي، 
ُ
فحسب املعطيات التي نشرها بنك الجزائر املركزي، انخفضت اإليداعات تحت الطلب امل

بلغ   ى سنة    %  17،80انخفاضا شديًدا 
ّ
ُموف املجّمعة من املؤّسسات الخاّصة 2020في  لب 

ّ
الط اإليداعات تحت  أّما   .

ر، فقد تزايدت تبا  س 
ُ
 . % 9،01و % 10،62ًعا بنسبة واأل

لب اإليداعات-1.1.3الجدول 
ّ
 الجزائر - تحت الط

 2020 2019 السنة

لب )بحساب مليار دينار جزائري(
ّ
 211 4 351,2 4 اإليداعات تحت الط

  : بنك الجزائراملصدر

 

 قروض تمويل االقتصاد •

مليار. ُيبّين هذا إلتزام البنوك الجزائرّية   11188إذ أدركت    2020سنة    %  3،05تطّورت قروض تمويل االقتصاد بنسبة  

من مجموع   %  51،67بإسناد االقتصاد في هذه الظرفّية الحرجة. فعال، ُتمثل القروض املمنوحة إلى القطاع العمومي  

ل القروض املمنو   2020القروض املمنوحة سنة  
ّ
ُمنحت إلى األسر    %  8،20ومنها    %  48،32حة إلى القطاع الخاّص  وتمث

 (. 2020)بنك الجزائر، 

 

 الجزائر –تمويل االقتصاد  قروض-2.1.3الجدول 

 2020 2019 السنة

 11188,6 10857,8 قروض تمويل االقتصاد )بحساب مليار دينار جزائري(  

  املصدر: بنك الجزائر

 الّسيولة املصرفّية •

  1100،8، إذ مّرت من  2020انخفضت الّسيولة املصرفّية االجمالّية في الجزائر خالل األشهر التسعة األولى لسنة  لقد  

وقد بدأت هذه السيولة   .(2020)بنك الجزائر    2020مليار دينار في نهاية سبتمبر    461،8إلى    2019مليار دينار في نهاية  
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، بتأثير السياسات النقدّية  2020مليار دينار في نهاية    632،3وصلت إلى    ، إذ2020تتحّسن خالل الثالثّية الثالثة لسنة  

 التي اعتمدها بنك الجزائر. 

من   19-إّن البنوك العمومّية هي التي تحّملت باألساس انخفاض الّسيولة البنكّية وقد أسندت أسبابه إلى أزمة كوفيد

عت البنوك العمومّية الجزائرّية تمويلها لبنك الجزائر    ة أخرى. لقديناحية وإلى انخفاض اإليرادات النفطّية من ناح
ّ
رف

)البنك    (Open market)بفضل عملّيات "الّسوق املفتوحة"    %  36مليار دينار جزائري، أي بزيادة قدرها    2104بمقدار  

 (. 2020الدولي، 

 

عات انتشار  •
ّ
 عن بعد  ةاملصرفيّ الخدمات توق

ر  
ّ
بمؤش الجزائر  انتشار    في   12املرتبة    1،29تحتّل  الخاّص بدرجة  بعد  ةاملصرفيّ الخدمات  الترتيب  في منطقة عن   ،

 . 2020الشرق األوسط وشمال إفريقيا سنة 

 

 الجزائر-بعدعن  ةاملصرفيّ الخدمات انتشار  نسبة-3.1.3الجدول 

 )%)اإلنتشار نسبة  السنة

2018 0,86 

2019 1,06 

2020 1,29 

2021 1,55 

2022 1,83 

2023 2,16 

2024 2,51 

2025 2,91 

 (Statista): "ستاتيستا" املصدر
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شاط لدى املصارف الجزائرّية في م. 2.1.3
ّ
 األزمة  واجهةخطط استمرارّية الن

خطط  النفطّية،  املداخيل  وانهيار  الّصّحية  األزمة  تداعيات  امتصاص  بهدف  الجزائرّية،  املالّية  املؤّسسات  بلورت 

شاط، حّتى تكون قادرة علاستمرارّية 
ّ
شاط الن

ّ
 ى رّد الفعل وضمان تواصل الن

 

شاط التي  أمثلة-4.1.3الجدول 
ّ
 في الجزائر بلورتها املصارفمن خطط استمرارّية الن

-ان-بي-بنك

- باريبا -بي

 الجزائر

كبير، استمرارّية خدماتها املصرفّية رغم سياق األزمة   بتفان- الجزائر-باريبا -بي-ان-بي-بنكمن ض  

 ( واملكتبBack office)في املكتب الخلفي  باملصارف    عند العاملينالّصّحية، بفضل روح االلتزام  

 (.Front office)  الواجهة

  استثنائّية بغاية  تدابير لقد استبق املصرف الوضع منذ العالمات األولى لألزمة الّصّحية، باعتماد 

 حماية صّحة معاونيها وحرفائها. 

الوطني   البنك 

 الجزائري 

وحماية  الجائحة  انتشار  ملكافحة  "الضرورّية"  الوقائّية  التدابير  الجزائري  الوطني  البنك  تبّنى 

 أعوانها وحرفائها. 

ا البنك الوطني الجزائري الحرفاء إلى احترام تعليمات الّسالمة والوقاية داخل الفروع مع   كما دع 

 دعوتهم كذلك إلى تفضيل املعامالت البنكّية عن ُبعد وفي فضاءاتها اآللّية.

الصندوق  

الوطني 

للتوفير  

 واالحتياط

على   بمتر  التباعد  احترام  من  ن 
ّ
ُيمك بشكل  فروعها  إلى  الحرفاء  دخول  تنظيم  إلى  املصرف  رجع 

وق الوطني للتوفير  األقل، بين األشخاص. وبخصوص التدابير املوّجهة إلى األعوان حافظ الصند

( على األعداد الكافية من األعوان لضمان الحّد األدنى من الخدمات في كّل  C.N.E.Pواالحتياط )

( األعوان، في حدود  %  50هياكلها. ومنح البنك عطلة استثنائّية مدفوعة األجر ألكثر من نصف )

 األعداد الضرورّية إلسداء الخدمة. 

اعتُ  العوقد  وأّمهات  الحوامل  سن  برت  دون  أطفال  لهن  ئي 
ّ
الال األشخاص  16ائالت  وكذلك   ،

هذه   إسناد  في  أولوّية  أصحاب  صّحّية،  هشاشات  ذوي  واألشخاص  مزمنة  بأمراض  املصابين 

 يوًما.  14العطلة االستثنائّية بـ 
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دابير . 3.1.3
ّ
 األخرى التي اعتمدها بنك الجزائر   الت

بنك   إلى    الجزائر،أعلن  منه  التقي سعيا  بعض  عن  الجائحة،  تداعيات  منها يمحاصرة  املصرفي،  للقطاع  على  دات 

 باألخّص:  

عامل السيولة على املدى القصير من  •
ُ
 . % 60إلى  % 100تخفيض الحّد األدنى مل

اتية.  •
ّ
عفى البنوك من إلزامّية تكوين "مسند سالمة" من األصول الذ

ُ
 ت

 . 2021جوان  30مليار دينار، من هنا إلى  20إلى  10االجتماعي من استفادت البنوك من ترفيع رأس مالها  •

هاب  •
ّ
بإمكان البنوك واملؤّسسات املالّية أن تؤّجل دفع )تسديد( أقساط القروض الواصلة إلى آجالها أو الذ

 إلى إعادة جدولة ديون حرفائها. 

تمّتعوا   • الذين  الحرفاء  لفائدة  جديدة  قروض  على  توافق  أن  البنوك  إعادة   تدابير ببإمكان  أو  التأجيل 

 الجدولة. 

القروض  • تجديد  املناسبة:  التدابير  اّتخاذ  قصد  حريف  لكّل  الفردّية  الوضعّية  تتفّحص  أن  البنوك  على 

الواصلة إلى آجالها، وتوحيد الّديون غير املعالجة وتمديد التواريخ القصوى الستعمال القروض وملؤّجالت  

بالن التأخير  خطايا  وإلغاء  أو  الّدفع،  االستغالل  قروض  على  واملحافظة  للفرض  القابلة  الّديون  إلى  سبة 

 تجديدها. 
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 ليبيا  .2.3

 لقطاع املصرفي ل  . الوضع الحالي1.2.3

 نسبة كفاية رأس املال  •

يبّية سنة  
ّ
اتّية من صنف    2020تحّملت املصارف الل

ّ
(،  tier 2)  2ومن صنف    (tier 1)  1انخفاًضا في معاملي األصول الذ

 . % 18،2و % 16،9وقد بلغا تباًعا 

اتية من صنف  األصول -1.2.3الجدول 
ّ
 ليبيا- 2و 1الذ

 Tier 1 Tier 2 السنة

2018 16,5 17,8 

2019 17,2 18,4 

2020 16,9 18,2 

يبي املصدر
ّ
 : املصرف املركزي الل

 

 اإليداعات املصرفّية  •

يبّية قد تضّررت من تراجع األنشطة االقتصادّية في البالد من جّراء الّصدمتين 
ّ
يبدو أّن اإليداعات املصرفّية للبنوك الل

قرابة   املصرفّية  اإليداعات  إجمالي  بلغ  فعال،  والنفطّية.  خ  50.000الّصّحّية  دوالر  لسنة  مليون  األولى  الثالثّية  الل 

 مليون دوالر، سنة قبل ذلك. 55.000مقابل  2020
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 ليبيا  –اإليداعات املصرفّية - 1.2.3 الّرسم

 
 (Statista): ستاتيستا املصدر

 

 خطة استمرارية النشاط . 2.2.3

 .املعطيات( نشر)سُيحرر هدا الجزء عند  لم ُيّتخذ أّي إجراء إلى حّد اآلن.

 

 املغرب .3.3

 . الوضع الحالي للقطاع املصرفي 1.3.3

 مجموع اإليداعات  •

مليار سنة قبل    922مقابل    2020مليار درهم في سبتمبر    972لقد سّجل مجموع اإليداعات املصرفّية زيادة حين أدرك  

لب. ذلك. وحسب املعطيات التي نشرها بنك املغرب 
ّ
ُم هذا التطّور بتسريع نسق نمّو اإليداعات تحت الط  ُيتر ج 

 2،8عوضا عن    %  11،8الّنقدّية بنسبة    (O.P.C.V.M)وفي نفس الوقت، تزايدت سندات هياكل االستثمار املشترك  

ا لذلك سّجلت اإليداعات بأجل، انكماشا عاكًسا تعّمق انخفاض إيداعات ا   %
ً
ملؤّسسات في الثالثّية الّسابقة. وخالف

 الخاّصة وإيداعات األسر.
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 املغرب –اإليداعات  مجموع-1.3.3الجدول 

 2020سبتمبر 2019سبتمبر 2018سبتمبر السنة 

 972,6 922,3 897,4 مليار درهم(  )بحساب مجموع اإليداعات

   : بنك املغرباملصدر

 القروض املصرفّية  •

الخاّص   القطاع  إسناد  املغربّية  املصارف  البالد. واصلت  في  االقتصادي  النشاط  ت 
ّ
أشل التي  الجائحة  أزمة  ملجابهة 

. وتواصُل 2019مليار درهم سنة    898مقابل    2020مليار درهم في سبتمبر    945فعال، بلغ مجموع القروض البنكّية  

د مواجهة  تزايد القروض البنكّية، دّعمته مختلف التدابير التي وضعتها هيئة اليقظة االقتصادّية وبنك املغرب قص

 . تداعيات األزمة الحالّية 

 املغرب – املصرفية  القروض-2.3.3الجدول 

 2020 سبتمبر 2019سبتمبر 2018سبتمبر السنة

 945,2 898,4 851,4 مجموع القروض البنكّية )بحساب مليار درهم( 

  : بنك المغربالمصدر

 العالقة الّديون  •

،  2020ة. فقد بلغت في سبتمبر  العالقفي إطار هذه الظرفّية العسيرة، شهدت املصارف املغربّية ارتفاًعا شديًدا للّديون  

 %  13،1مليارات قياًسا بالّسنة الّسابقة. لقد ارتفعت هذه الّديون بنسبة    10مليار درهم، أي زيادة بنحو    79مبلغ  

 %  11،6بالنسبة إلى األسر، مع نسب استقّرت تباًعا عند    %  17ّية، وبنسبة  بالنسبة إلى املؤّسسات الخاّصة غير املال

ال في ديون األسر. فعال، فإّن القروض البنكّية    2020. وفي سنة  %  9،5و
ّ
رة متمث

ّ
كان أهّم جزء من هذه الّديون املتعث

ل  
ّ
سر وهي تمث

ُ
سّددة من قبل األ

ُ
رة، قد تفاقمت في    %  42غير امل

ّ
نهاية سبتمبر. وتبلغ هذه املبالغ غير من الّديون املتعث

سّددة  
ُ
زيادة قدرها    33،33امل بذلك  أو  %  14،3مليار درهم، مسّجلة  السنة  بداية  مليار درهم من حيث   4،17منذ 

منذ بداية    %  12،2القيمة. وبخصوص املؤّسسات الخاّصة غير املالّية، فقد ازدادت مبالغها غير املدفوعة بنسبة  

 (. 2020مليار درهم )بنك املغرب  45والي الّسنة وقفزت إلى ح
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 املغرب –العالقة الّديون - 3.3.3الجدول 

 2020سبتمب   2019 سبتمب   2018 سبتمب   السنة

 79 68,9 65,6 الّديون العالقة )بحساب مليار درهم(

 : بنك املغرب املصدر

عات درجة انتشار  •
ّ
 الخدمات املصرفّية عن بعد توق

من هنا إلى سنة   %  2،55الخدمة املصرفّية عن بعد  حسب التوقعات الحالّية، من املفروض أن ُتدرك نسبة انتشار  

. أمام التحّول التكنولوجي املتواصل والّسريع، نرى حالّيا املؤسسات املالّية املغربّية ترافق املواطنين في مسار  2025

الّرقمّية   البنكّية  إلى الخدمات  في منطقة الشرق    13الرتبة    1،1. يحتّل املغرب بمؤشر  (Digital Banking)اإلنتقال 

 بعد. الخدمات البنكّية عن األوسط وشمال افريقيا من حيث درجة انتشار 

 املغرب – ة عن بعد ملصرفيّ االخدمة  نسبة انتشار  -4.3.3الجدول 

 ( )%على الخط  املصرفينسبة انتشار  السنة

2018 0,74 

2019 0,91 

2020 1,1 

2021 1,32 

2022 1,58 

2023 1,86 

2024 2,19 

2025 2,55 

 (Statista)"ستاتستا"   املصدر:

 

 مواجهة األزمة  في  املغربّيةخطط استمرارّية النشاط لدى البنوك . 2.3.3

ط
ّ
املالّية خط السوق  في  الفاعلين  تبّنى مجموع  بمواصلة  ال   ا لقد  تسمح  النشاط،  احترام  ستمرارّية  ظّل  في  األنشطة 

 األحكام القانونّية والترتيبّية املطبقة عليهم. 

 

 ّيةاملغرب بلورتها املصارفثلة من خطط استمرارّية النشاط، التي مأ – 5.3.3الجدول  



3الفصل                                                                      
النشاط  يّة: خطط استمرار19-الوضع الحالي للقطاع المصرفي المغاربي خالل أزمة كوفيد       

 

 
 
 
 

85 UBM –  2020التقرير السنوي    
 

التجاري  وفا -بنك التجاري  بنك  طّبق  الواجهة  -لقد  )في  فرقه  حماية  قصد  النشاط  الستمرارية  خطته  وفا 

والواجه الحجر األمامّية  رغم  اآلجال  احترام  مع  لحرفائه،  الخدمة  وإسداء  الخلفّية(  ة 

 الّصّحي باألخّص: 

 في إطار العمل عن ُبعد. % 20تطوير طاقة إنتاج عن ُبعد بنسبة -

ضمان أفضل ظروف الجودة واحترام اآلجال ملجموع الخدمات واملعالجات املسداة عادة  -

انض العادّية،  األنشطة  وإلى جانب  بهذه للحرفاء.  املرتبطة  االستثنائّية  العمليات  كّل  افت 

الخدمات  مسدي  لدى  وكذلك  واملجمع،  البنك  في  الحّية  القوى  سائر  تجّند  لذا  األزمة. 

فة ملواعيد تسديد القروض وتوزيع املساعدات على  
ّ
والشركاء الخارجّيين )التأجيالت املكث

 كسيجين" إلخ.(.املنتفعين وغير املنتفعين بالتغطّية الّصّحية، وقروض "أ

الزراعي   القرض

 املغربي 

 

ة استمرارّية النشاط واعتماد  
ّ
ط خلّية األزمة مع إطالق خط

ّ
ز املصرف ونش

ّ
 تدابير لقد رك

قات 
ّ
املعل واعتماد حمالت  والحراسة  الّصّحية  الظروف  إجراءات  تدعيم  ي: 

ّ
للتوق مختلفة 

راديو"  "كام  داخلي جديدة  قناة تواصل  تركيز  املقّر والشبكة والفروع، وكذلك  في  داخلّيا 

(CAM RADIO)    مرافقة أجل  من  والّتجّند  الخارجي  الّصعيد  على  قّيمة  تواصل  ة 
ّ
وخط

االجتماعيّ  على اإلجراءات  واملحافظة   )... التأجيل  )املساعدات،  الّدولة  اعتمدتها  التي  ة 

الّرقمّية  للقنوات  ف 
ّ
مكث استعمال  خالل  من  خاّصة  الخدمات،  وجودة  البنكي  النشاط 

ملرافقة الحرفاء وإعالمهم، مع اعتماد مسارات حرفاء مناسبة. كما تّم إيالء أهّمّية خاّصة 

اآلجا  أفضل  في  الدفع  عمليات  املؤّسسات إلجراء  خاّصة  الخدمات،  مسدي  لفائدة  ل 

 الصغيرة جّدا واملتوّسطة. 

العاّمة     – الشركة 

  املغرب

األنشطة   على  املحافظة  على  أّوال  زت 
ّ
رك النشاط وقد  استمرارّية  ة 

ّ
تنظيم خط أطلق  لقد 

تواصل الخدمة مع ضمان أفضل   لقد وجب فعال ضمان  البنك.  في  "الحياتّية" والحرجة 

ز  درجات الّسالم
ّ
ة بالنسبة إلى األعوان والحرفاء، وهذا في كّل الجهات. ففي هذا اإلطار، رك

تكّيف لتنظيم العمل )تنظيم بواسطة حصص الفرق، قصد تخفيف كثافة الحضور في  

املكاتب واعتماد التناوب بين العمل عن ُبعد والحضور في املوقع وضمان التواصل بنسبة 

 بواسطة العمل عن ُبعد...(.  % 100
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والتكّيف  و  األعمال،  وتنسيق  واالستباق  اإلعداد  على  األزمة  في  التصّرف  اعتمد  إجماال 

التّ  القيادة كما اعتمد على  ي  املستمّر مع تطّور الوضعّية ووضع األنشطة تحت 
ّ
الكل جّند 

 للفرق والشبكة واملقّر املركزي.

للتجارة   املغرب  بنك 

 والّصناعة

، وبغاية أن يضمن للحرفاء تواصل للخدمة العادّية،  رغم ظرفّية األزمة الّصّحية الحالّية

ة استمرارّية النشاط قصد املحافظة على    (BMCI)وضع بنك املغرب للتجارة والّصناعة  
ّ
خط

 .عاملين فيهمجموع خدمات البنك في أفضل ظروف للحرفاء ولل

ر فحافظ البنك كذلك على نشاط مختلف قنواته عن ُبعٍد، من ذلك خاّصة الرقم املختص

" الحرفاء  مع  العالقات  وموقع 2828ملركز  بالبنك  الخاص  الجّوال  الهاتف  وتطبيقة   "

 وذلك للحّد من تنقالت الحرفاء.  (BMCI.ma)األنترنات 

إلى تحديد تنّقالتهم نحو الفروع وإلى مؤاثرة حلولها البنكّية عن    ءهالبنك حرفا   ا وهكذا دع

 ُبعد. 

الشركة املغربّية  

 للقرض 

(Maghrebail  ) 

ته الستمرارّية النشاط وحرص على رقمنة أغلب عملّياته، األمر الذي  
ّ
لقد فّعل البنك خط

ي  
ّ
كل احترام  ظّل  في  الشركاء  حاجيات  إلى  االستجابة  من  ن 

ّ
الّضامنة    للّتدابير مك الوقائّية 

 لسالمة املتعاونين )األعوان والحرفاء والشركاء(.

 

 األخرى التي اعتمدها بنك المغرب التدابير  .3.3.3

املغرب   بنك  البالد،  اعتمد  التي عاشتها  األزمة  الّنقدّية والّتحّوطّية    الّتدابير مجموعة من  أمام  بالّسياسات  املتصلة 

 لدعم األنشطة االقتصادّية. 

 . 2020منذ مارس  % 1،5أساس إلى مستوى -نقطة 75بـ  الفائدة املديرّية نسيهخّفض البنك املركزي  •

سوق   • هيئة  القابلة  قّررت  للتغّير،  القصوى  العتبات  تخفيض  القيمة،  فقدان  تقليص  بغاية  الّرساميل، 

رجة في بورصة الّدار البيضاء.  د 
ُ
 للتطبيق على األدوات املالّية امل

الّدرهم   • بحساب  الوقت  نفس  )في  املصرفّية  املنظومة  في  الّسيولة  لدعم  املتزايد  لب 
ّ
للط اعتباًرا 

التزويد بالسيولة لفائدة ا،واليورو/الدوالر األمريكي(   ختار بنك املغرب مقاربة بثالثة جوانب قصد ترفيع 

أدوات  إلدماج  القروض  وضمانات  للجرايات  املقبولة  الّضمانات  تشكيلة  توسيع  )أوال(  املصرفي:  القطاع 

ادة تمويل  نّية(، )ثانيا( الّزيادة والتمديد في عمليات إعاالرتها الّدين العمومي والخاّص )بما في ذلك القروض  
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البنك املركزي، بغاية دعم القرض املصرفي لفائدة املؤّسسات الّصغيرة واملتوّسطة، و)ثالثا( توفير خدمة 

 مقايضة العملة للبنوك الوطنّية. 

وذلك لترفيع التزويد بالّسيولة وقصد   ،%  0إلى    2قّرر بنك املغرب تخفيض نسبة االحتياطّيات اإللزامّية من   •

 تيسير إعادة تمويل مساهمة البنوك في أعمال مؤّسسات القروض الّصغيرة جّدا وتعاضدّيات القروض. 
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  موريتانيا. 4.3

 للقطاع املصرفي . الوضع الحالي  1.4.3

ي •
ّ
 االئتمان املحل

لفائدة   املوريتانّية  البنوك  قبل  من  املسندة  القروض  تراجعت  البالد،  تشهدها  التي  باألزمة  املرتبطة  الّضبابّية  أمام 

إذ مّرت من   في سبتمبر    85  500القطاع الخاّص، تراجًعا خفيًفا،  مليون   83  700إلى    2018مليون أوقية موريتانّية 

 انّية بعد سنتين. أوقية موريت

ي االئتمان-1.4.3الجدول 
ّ
 موريتانيا - املحل

 2020سبتمبر 2019 سبتمبر 2018 سبتمبر السنة

ي  -
ّ
 67 83 285 87 484 85 ) بحساب مليون اوقية موريتانية(  االئتمان املحل

 : البنك املركزي املوريتانياملصدر

 

 ألزمة  ة امواجه في املوريتانّيةاملصارف لدى خطط استمرارّية النشاط . 2.4.3

ة استمرارّية النشاط،  
ّ
وعًيا منه بالّرهانات الّضخمة املرتبطة بهذه األزمة الّصّحية، تبّنى البنك املركزي املوريتاني خط

ق األمر بما يلي: 
ّ
 قصد ضمان التواصل العملّياتي لألنشطة املالّية. تعل

فة بالتنسيق بين  19-إحداث لجنة كوفيد  -
ّ
لة وكذلك بضبط كّل التدابير وتفعيلها ثّم متابعتها.، مكل

ّ
 كّل األطراف املتدخ

 تعريف سيناريوهات للمخاطر، على أصعدة ثالثة. -

 تحديد مهاّم ضرورّية وأساسّية للمؤّسسة.  -

وذلك    - إلخ.(،  الخارجّيين  والشركاء  والّسلطات  العموم  )نحو  وخارجي  األعوان(  )نحو  داخلي  تواصل  ة 
ّ
صياغة خط

 النسبة إلى كّل سيناريو للمخاطر. ب

ة إدارة عملّيات االستغالل والّصرف النقدّية، وفق صيغة "منقوصة" تعتمد على عدد محدود من األعوان    -
ّ
إعداد خط

 املعاملة اإللكترونّية.  وبمآثرةوبال تقارب جسدي 

وبالخصوص في إفريقيا(، وكذلك في العالم ) 19-بمهّمة اليقظة بخصوص تطّور أزمة كوفيد 19-تكليف هيئة كوفيد -

اإلجابة  في  واملساهمة  أنشطتها  تواصل  ضمان  ُبغية  أخرى،  شبيهة  مؤّسسات  لتها  فعَّ التي  والحلول  الّرهانات  بتبّين 

 العمومّية املقّدمة ملجابهة العدوى.

عاجلة إذا ما تجّسمت هذه املخاطر    تدابير تقييم املخاطر املحتملة للعدوى بسبب تداول األوراق الّنقدّية وتصّور    -

 فعال.
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دابير . 3.4.3
ّ
 البنك املركزي املوريتاني  اعتمدهااألخرى التي  الت

تهدف إلى إضفاء املرونة على شروط الّسيولة ودعم تمويل االقتصاد، وباألخص: تخفيض  تدابير اّتخذ البنك املركزي 

وتقليص اإلحتياطّيات   %  6،5إلى    %  9وتقليص نسبة القروض الهامشّية من   %  5إلى    6،5من    نسبة الفائدة املديرّية

 . 2020في ديسمبر   % 6. وقد ُحّددت هذه النسبة من جديد عند % 5إلى  % 7اإللزامّية عند البنوك من 

 

 تونس .5.3

 املصرفيّ  قطاعلل  . الوضع الحالي1.5.3

ع انتشار  •
ّ
   الخدمات املصرفّية عن بعدتوق

عات الحالّية، ُينتظر أن تدرك درجة انتشار   
ّ
من هنا إلى سنة    %  6،7عن بعد، نسبة    ّية   البنكالخدمة  حسب الّتوق

ل انفجار استعمال الجّوال الذكّي، بنية تحتّية   لتحقيق هذا الهدف.الّدرب القويم  على  فعال  . فتونس هي  2025
ّ
ُيمث

العديد من  اإلطار ُوضعت  أخرى. ففي هذا  ناحية  املالي من  ناحية ولإلدماج  الّرقمنة من  لتطّور  أساسّية ومناسبة 

أ وإصدار  ُبعد  عن  الفواتير  دفع  مثال  ذلك  ومن  الحرفاء  متناول  في  ُبعد،  عن  املالية  الحواالت الخدمات  قبض  و 

سجيل عن ُبعد.
ّ
 والت

، من حيث 2020املرتبة الّتاسعة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا سنة    2،94تحتّل تونس بمؤشرها وقدره  

 عن ُبعد. صرفّيةاملالخدمات انتشار 

 

 تونس  –البنكينسبة االنتشار  -1.5.3الجدول 

 ( %نسبة االنتشار )  السنة 

2018 2 

2019 2,41 

2020 2,94 

2021 3,53 

2022 4,19 

2023 4,93 

2024 5,76 

2025 6,69 

 : ستاتيستا املصدر
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 ألزمة ا ةمواجه في التونسية  املصارفلدى   ّيـة النشاطخطط استمرار . 2.5.3

 التونسّية  بلورتها املصارفالتي  ّية النشاطاستمرار أمثلة من خطط  – 2.5.3الجدول 

البنكي   االتحاد 

للتجارة  

 والّصناعة

في هذا اإلطار وضع االتحاد البنكي للتجارة والّصناعة مجموعة من التدابير في مستوى فروعه قصد  

رفّية الّصحّية: تحديد عدد الحرفاء الذين بإمكانهم الّدخول 
ّ
احترام القواعد التحّوطّية في هذه الظ

أعمال   إلى مركز  أو  الفروع  أحد  إلى  الوقت  احترا-في نفس  الّسالمةمع  بابيك  -م مسافة 
ّ
الش وتجهيز 

الشّفاف   البالستيك  من  التعقيم   ((Plexiglasبواقيات  الجسدي وكذلك  التقارب  من  الحّد  قصد 

 املنتظم ملجمل الفروع وتجهيزات الّسحب اآللي. 

الشركة  

 التونسية للبنك 

ة  
ّ
شاط إلى ثالث خطط فرعّية، أي خط

ّ
ك البنك خطته الستمرارّية الن

ّ
إغاثة لضمان سالمة  لقد فك

ة أزمة تسمح بالتنظيم 
ّ
شاط على ضوء خطورة صدمة األزمة، وكذلك خط

ّ
القدرة على استئناف الن

ة انتعاشة قصد اإلعداد للعودة إلى وضعّية عادّية.
ّ
 والّتواصل خالل األزمة ثّم خط

املؤّسسة  

  العربّية

 املصرفّية  

املؤسسة  لقد وضع )العربّية  ت  لتقليص    (ABCبنك  املصرفّية  شاط، صيغت 
ّ
الن استمرارّية  ة 

ّ
خط

شاط، مصادق عليها من قبل مجلس هذا  انقطاعات الخدمات. ُيدمج  
ّ
سياسة إدارة الستمرارّية الن

إلى   بعد األزمة وهي خاضعة  إليه  العودة  ثم  النشاط  اإلدارة، وكذلك خططا وإجراءات الستمرارّية 

ة.
ّ
 مراجعة دورّية ومستقل

استمرار املصرفّية    العربّيةاملؤسسة    تحافظ خطط  سيناريوهات   ّيةعلى  على  تقوم  وهي  شاط 
ّ
الن

  وفقدان خدمات أو ، املخاطر وباألخّص االضطرابات من أصناف متعّددة ولكن ليس بصفة حصرّية

 رنّية )السبرانّية( والهجمات واألزمات اإلقليمّية. ببنى تحتّية، ورفض الولوج والجريمة السي

ة استمراريّ 
ّ
زت خط

ّ
شاط عند  لقد رك

ّ
على صيانة العمليات الّدقيقة    املؤسسة العربّية املصرفّيةة الن

)الحرجة( بما في ذلك خدمات الخزينة ورأس املال والسيولة والّدفع، مع تمكين الحرفاء من الوصول  

 باستمرار إلى أصولهم واملحافظة على تواصل ناجع مع الحرفاء. 

 أمان بنك  
 

الّسلطات  قّدمتها  التي  للتعليمات  طبقا  حرفائه  سالمة  لضمان  وقائّية  ة 
ّ
خط البنك  وضع  لقد 

 No human contact)العمومّية. وقصد مقاومة العدوى، اتخذت أمان بنك اعتماًدا على توصية  

transactions)  االستثنائّية الّتالية:  الّتدابير 

)لأل - الشهرّية  األقساط  إرجاء تسديد  أّول مارس  إمكانّية  بين  الفاصلة  الفترة  صل والفائدة( خالل 

 مع إمكانّية تعديل جدول التسديد وفق طاقة كّل مستفيد.  2020ونهاية سبتمبر 

سند تمويالت جديدة للمستفيدين من التأجيل وهذا وفق طاقتهم على التداين.-
ُ
 إمكانية أن ت
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البنكّية ملّدة  - الذين ال تتجاوز أجورهم  أشهر لفائدة الحرفاء    6تأجيل دفع القروض  من الخواّص 

 دينار.  1000

أشهر قابلة للتجديد، كما   3إلغاء عمولة ما بين البنوك عبر آالت سحب األوراق األوتوماتيكي، ملّدة  -

 أّن سحب األموال مجانّي على آالت توزيع األوراق األوتوماتيكي وفي فضاء الخدمة الحّرة ألمان بنك.

الدولي   البنك 

 ونس العربي بت 

ة استمرارّية عمل مطابقة للمعايير الّدولّية وهي تضمن استمرارّية العمليات واملعامالت 
ّ
للبنك خط

مالّية  سوق  في  الحرفاء  ثقة  على  املحافظة  إجمالّية،  وبصفة  األعوان  وحماية  املخاطر  وتخفيف 

ة للبنك الدولي العربي بتونس باالستجابة بنجاعة إلى ح
ّ
اجّيات حرفائها  مستقّرة. وتسمح هذه الخط

 بثقة وطمأنينة. 

 بنك اإلسكان
 

لكي   شاط، 
ّ
الن الستمرارّية  ته 

ّ
خط البنك  لحرفائيفّعل  إلى    هضمن  كافية،  ظروف  وفق  الوصول، 

بنك  كّيف  لقد  وحرفائها.  أعوانها  صّحة  لحماية  سالمة  منظومة  وضعت  فقد  البنكّية.  الخدمات 

اإلسكان تعريفته الّسامحة بمجانّية البطاقات البنكّية وخدمات سحب آلي لألوراق النقدّية وتعليق 

فوترين والّتّجار بالنسب
ُ
فة على امل

ّ
 ة إلى الّدفع اإللكتروني.كّل العموالت املوظ

 

دابير . 3.5.3
ّ
 األخرى التي اتخذها البنك املركزي التونس ي  الت

ق ب
ّ
قت هذه املناشير    دابير تأصدر البنك املركزي التونس ي عّدة مناشير تتعل

ّ
مختلفة هادفة إلى دعم اقتصاد البالد. تعل

 خاّصة بما يلي:

 تقديم مجاني لخدمة سحب األوراق الّنقدّية ما بين البنوك بواسطة املوّزعات اآللّية. •

فوتري100اإللغاء بالنسبة إلى كّل معاملة ال تتجاوز قيمتها مائة ) •
ُ
فة على امل

ّ
ن  ( دينار، القتطاع العمولة املوظ

 والّتّجار بالنسبة إلى خدمة الّدفع اإللكتروني.

 التسليم املجاني لبطاقة بنكّية لكّل حريف صاحب حساب يتقّدم بطلب في ذلك. •

 ولإلدماج الّنهوض بمنظومة مالئمة لتنمية الّدفوعات املرقمنة ومناسبة لتقليص الّتداول باألوراق النقدّية   •

 البنكي. 

خد • لدفع  وُمنّمط  مهيكل  إطار  األدوار  وضع  اإلطار  هذا  يضبط  أن  على  الجّوال  بالهاتف  الّدفع  مات 

لين في سلسلة الّدفع بالجّوال. 
ّ
 والواجبات املوكولة إلى مختلف املتدخ

بات الّدنيا بالنسبة إلى مختلف الفاعلين في صناعة خدمات الّدفع بالهاتف الجّوال. •
ّ
تطل

ُ
رة امل ي  ع   م 

 وتعزيز ثقة املستعملين في هذه الخدمات. حمول الّدفع بالهاتف املالنهوض بسالمة ونجاعة خدمات  •
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 خاتمـــــــــــــــــــــــــــــــة
 

دفعت األزمة الّصّحية املصارف املغاربّية إلى إثبات رّدة فعل مثالّية ملجابهة هذه الوضعّية الطارئة. فقد دفعت الظرفّية  

شاط حّتى تكون قادرة على رّد الفعل وضمان تواصل العمل. استمرارّية ة املصارف إلى اعتماد خطط الحاليّ 
ّ
 الن

 

استثنائّية من أجل حماية صّحة املتعاونين والحرفاء، وفي نفس الوقت، ضمان   تدابير وفي الواقع اعتمدت املصارف  

 .شروط الجودة واحترام اآلجال بالنسبة إلى مجموع الخدمات واملعالجات املسداة عادة للحرفاء

 

أدوارها   ضمان  قصد  الرقمي،  التغيير  عملّية  تسريع  على  املغاربّية  املنطقة  مصارف  الحالّية  الظرفّية  أجبرت  لقد 

 للوساطات البنكّية وباألخّص وصول املؤّسسات والخواّص للعملّيات املصرفّية. 
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 عربيفي بلدان املغرب ال ملصارف ا وضعّية حسابات موازنة 

 
 

 التسمية

ــــول   ـــ مجموع األصـ

ألـف  ــــاب  ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ )بـحسـ

 دوالر أمريكي(.

 

ــرفّية   القروض املصـ

)بحساب ألف دوالر 

 أمريكي(.

 

واملوارد  ـــــاء  الحرفـ ودائع 

ــــاب  ـــ ــ ـ ــ ـ ــ )بحسـ بين البنوك 

 ألف دوالر أمريكي(.

 

ـــــة  نـ ــــّ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ السـ ــائــــج  ـــ ــتـ نــ

ة  ــــّ ـ ــ ــــيـ ـــ ــبـ ــ ـــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــــاسـ ـــ ــــحـ ـــ املـ

ألـف  ــــاب  ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ )بـحسـ

 دوالر أمريكي(.

 

 

 

  585 724 950 802 39 040 652 33 673 518 55 *  التجاري وفا بنك

  291 405 478 872 36 350 456 26 300 972 44 * الجزائري  الشعبيالبنك 

  989 159 765 465 21 731 157 17 091 305 29  **الوطني الجزائري البنك 

  996 55 048 282 21 313 499 5 310 155 29 * اإليداع والتدبير صندوق 

  179 28 504 678 20 217 238 5 780 907 27 [1] *مصرف الجمهورية

  042 649 472 761 21 410 856 17 786 874 27 * الخارجي  البنك الجزائر

  447 346 746 292 16 652 581 11 181 093 19 *القرض الشعبي الجزائري 

  938 7 739 230 13 577 461 1 434 853 17 * املصرف الليبي الخارجي

  693 174 596 289 12 483 612 2 478 765 15 * جاري الوطنياملصرف التّ 

  577 64 573 581 9 668 750 8 235 093 12 *القرض الفالحي للمغرب

  615 129 176 338 7 565 110 9 520 618 11 * الشركة العامة املغربية لألبناك 

  184 120 818 124 8 676 777 835 331 11 *مصرف الوحدة

  999 13 813 468 7 202 717 157 378 9 * بي. باريبا -ان-بيمصرف الصحاري مجموعة 

  882 137 760 426 7 284 496 6 988 866 8 * بنك التنمية املحلّية

  CIH * 7 832 035 5 534 891 5 400 622 41 777بنك 

  543 62 931 306 5 758 575 5 245 422 7 *الصناعة البنك املغربي للتجارة و 

  584 19 296 970 5 023 555 182 524 6 *البريد بنك

  390 53 224 937 4 011 347 4 812 166 6 * مصرف املغرب

  249 132 931 967 4 580 760 3 109 034 6 *تونس العربي الدوليبنك 

  270 79 350 252 5 116 346 714 991 5 * بنك التجارة والتنمية

  223 49 202 641 3 222 675 3 403 729 4 * الفالحيالبنك الوطني 

  825 53 303 326 3 863 550 3 877 600 4 ** بنك اإلسكان

  019 38 240 635 3 206 337 2 133 154 4   **البنك الشعبي للرباط

  586 65 959 206 3 947 863 2 100 076 4 **الشركة التونسية للبنك
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  526 66 070 888 2 072 235 2 693 575 3 ** التجاري بنك

  795 52 733 446 2 153 047 2 091 220 3 **األمان  بنك

  616 29 917 662 2 471 269 188 194 3 **شمال افريقيا مصرف 

  385 69 595 550 2 224 177 2 914 181 3 *الجزائر-الشركة العامة 

  362 3 972 215 2 624 921 1 768 779 2 **البنك العربي التونس ي 

  414 30 604 868 125 418 2 149 455 2 **صندوق التجهيز الجماعي

  103 51 181 478 1 107 613 1 161 285 2 **البنك التونس ي

  669 40 392 807 1 021 370 1 085 268 2  ** الجزائر – . باريبا يب-نا-يب

  536 41 034 803 1 918 964 1 858 261 2 الدولي للبنوك**  االتحاد

  149 53 437 439 1 439 284 1 108 195 2 **بنك البركة بالجزائر

  505 50 836 548 1 569 289 1 343 157 2 بنك الخليج الجزائر** 

  205 19 188 265 1 008 5 347 580 1  [1]مصرف الخليج األّول الليبي

  596 9 029 220 1 791 120 1 732 405 1 الزيتونة**  مصرف 

  114 11 920 695 432 321 1 430 357 1  *للقرض *املغربّية  شركةال

  936 25 396 011 1 259 691 345 354 1 *الجزائرنتيكسيس 

  504 29 203 868 615 779 348 1 *واالستثمارللتجارة مصرف األمان 

  581 20 903 959 513 918 585 276 1 للتجارة والصناعة**  كيالبن االتحاد

  463 11 572 031 1 858 784 935 152 1 ]2[آسفي-لجديدةلالشعبي البنك 

  631 33 952 734 139 802 525 099 1 السالم**  مصرف 

  0 469 887 416 4 261 081 1 **املصرف اإلسالمي الليبي

  528 7 418 502 096 40 948 073 1 **رأس املال-والتدبير صندوق اإليداع 

  881 46 542 596 743 394 384 812 املالية* جارة و الجزائر للت-اإلسكانبنك 

  397 3 533 561 571 64 751 750 ** الواحة مصرف 

  143 16 958 618 418 126 807 718 * سيتي بنك املغرب

  837 14 758 425 854 534 684 679 *ترست بنك الجزائر

  490 15 339 352 467 409 235 633 *املؤسسة العربية املصرفية

  069 20 856 512 0 716 625 * واالستثماراملتحد للتجارة املصرف 

  261 9- 007 422 676 474 060 619 البنك التونس ي الكويتي** 

  742 3 274 472 937 285 795 613 *إلفريقيا  البنك املغربي للتجارة الخارجية

  160- 973 434 123 394 452 564 *بنك قطر الوطني 

  591 13 881 103 495 451 689 507 **سلفين

 **مصرف النوران

 

 
 

488 151 14 132 357 442 3 751  
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 **بنك تونس واإلمارات
 

423 125 266 370 306 822 3 033  

  058 1 727 224 156 275 519 418 **البنك الوطني ملوريتانيا

  313 2 429 292 600 236 926 382  الدولية** البنك املوريتاني للتجارة

  015 1- 761 244 946 226 114 331 **البنك التونس ي السعودي

  923 6- 887 264 876 130 901 308 البنك التونس ي الليبي** 

  710 4 489 210 562 189 269 277 **انيالشعبي املوريتالبنك 

  074 2 494 170 328 6 285 209  ]3[واالستثمارمصرف السراي للتجارة 

  407 5 483 156 326 120 322 199  [4]التجاري بنك موريتانيا 

  632 3 261 96 908 86 226 196 *القرض الفالحي الجزائري 

  323 2 978 117 370 113 295 161 **لالستثمارالبنك املوريتاني 

  174 1 806 87 595 122 442 152 **بنك األمانة

  977 014 52 800 101 468 145  **التجارةو  لالستثمارالعام  بنك موريتانيا 

  206 1 048 110 863 90 311 145 **الصناعة التجارة و بنك 

  968 2 509 88 666 56 373 135 بنك الوفاء املوريتاني اإلسالمي* 

  899- 624 52 612 42 742 78 **بنك التمويالت اإلسالمية

  359 326 23 852 24 045 43 *مصرف شنقيط 

  262 762 18 635 20 775 35  البنك الدولي املوريتاني

  224 3- 625 23 075 15 194 34 **املصرف اإلسالمي املوريتاني 

  387 59 486 154 4 797 760 2 404 504 5 املعدل 

  634 394 4 954 431 307 945 298 204 489 821 401 املجموع 

( Orbis: المؤلفون انطالقا من قاعدة بيانات أوربيس )المصدر 

http://www.chbank.mr/
http://www.chbank.mr/
http://www.chbank.mr/
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 تحاليل دراسات و 
     

 



الوضع الحالي واآلفاق -العربيالمسؤولية المجتمعية للمؤسسة والتنمية المستدامة في بلدان اتحاد المغرب    
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I. Évaluation de la performance durable des banques maghrébines 

 داء املستدام للمصارف املغاربيةأل تقييم ا

 ة واآلفاقاألوضاع الحاليّ 
 

 



الوضع الحالي واآلفاق-المسؤولية المجتمعية للمؤسسة والتنمية المستدامة في بلدان اتحاد المغرب العربي   
 
 

 
 

 
 

98 UBM –  2020التقرير السنوي  
 

1. I  مقّدمة 

ملفهوم املسؤولّية املجتمعّية للمؤّسسة يفرض نفسه على بلدان    جديٌد إدراك  بدأ  (    2000)األلفين    سنواتالمنذ بداية  

حّتى وان ظلت املمارسة  عالية،اليوم منزلة  يحتّل  اّتحاد املغرب العربي. تطّور هذا املفهوم بسرعة وبشكل عجيب وهو 

سة.  وقد ساهم املسؤولّية املجتمعّية للمؤّس   بخصوصالتوعية    تزايد  2000سنوات  المتأخرة. لقد حصلت في بداية  

الّداخلّية والخارجّية مساهمة   العوامل  في تركيز  هامّ عدد من  املسؤولّية املجتمعّية للمؤّسسة داخل منطقة  فكر  ة 

ال التعديل  ربيعاملغرب  بهياكل  أساسا  األمر  ق 
ّ
يتعل الحكومّيةك .  الحركات  بو   ، الوكاالت  مثل  التعييرّية  العناصر 

قماعّية واملنظمات غير الحكومّية املحلّية والّدولّية االجت
ّ
التحّمس العتماد بمواقف مسّيري املؤّسسات و ب  ، كما يتعل

 ضغوط املؤّسسات متعّددة الجنسيات وباألخص تجاه املزّودين والشركاء.، وكذلك   بأفضل املمارسات الغربّية

التّ و   درجة  على  ُز شرع  ة،  املرتفعوعية  عالوة  املجتمعّية  مدير   تحف  املسؤولّية  أنشطة  في  لالنخراط  املؤّسسات  ي 

ّتصل باملسؤولّية املجتمعّية للمؤّسسة في املغرب الفي االرتفاع كذلك  للمؤّسسة
ُ
  عربي، . وتجدر اإلشارة إلى اّن املشهد امل

ممار  كانت  ولئن  البلدان.  بين  واالقتصادية  والسياسّية  االجتماعّية  الفوارق  بسبب  بشّدة،  املسؤولّية متباين  سة 

مة بالقوانين مثل قوانين البيئة والشغل في تونس واملغرب )الخّزار وبن فارس 
ّ
(، فإنها  2017املجتمعّية للمؤّسسة ُمنظ

  ،إجماال  قبوال حسنا   ل القطاع الخاص مقبو   أّن الحال  و ،  . إضافة إلى ذلكعربي أقّل من ذلك في بقّية بلدان املغرب ال

عهد    إلىوذلك    ،، فإّن الوضع في بلدان أخرى لم يكن على هذا النحوعربيمن قبل املجتمع في بعض بلدان املغرب ال

جاه االنتشار حول الفساد في القطاع الخاص، ُوجد مناخ حذر شديد تُ   كثير وبسبب إدراك    ،قريب. فبالجزائر مثال

هذا ارث عّدة عقود من شيطنة املؤّسسات الخاّصة   سات الخاّصة والشركات متعددة الجنسيات. قد يكون املؤّس 

 موالشركات  
ُ
ت التي  الجنسيات  الذاتّيةتعّددة  أجل مصلحتها  من  وعاملة  لذلك،.  فقط  عتبر جشعة  اعُتبرت   ونتيجة 

البيئي ''الغسل  بمثابة  أو  ُمغالطة  مناورة  وكأّنها  للمؤّسسة  املجتمعّية  املسؤولّية  صورة    "أنشطة  تلميع  الى  الّرامي 

العمومّية غير  ا الكبرى واملالّيات  أّن الحاجّيات االجتماعية   
ّ
إال بها الملؤّسسات.  التي تقوم  كافية واملبادرات الساندة 

صاعدة،   حكومّية  غير  الخاص  قد  منظمات  القطاع  العموم  حّسنت صورة  للشركات لدى  اإليجابي  الدور  وأبرزت 

الجنسيات. أمل متعّددة  لخيبة  أخرى، ونظرا  في مواجهة    وفي حاالت  قليلة ومتأخرة،  ناجمة عن مبادرات حكومّية 

التفت املتزايدة،  والبيئّية  االجتماعّية  من  التحّديات  املؤّسسات   كّل  نحو  املدني  واملجتمع  الحكومّية  غير  املنظمات 

 الخاّصة للحصول على دعمها.

. فقد شرع عربيتمركزت في منطقة املغرب الوُتبّين العديد من العالمات أّن فكرة املسؤولية املجتمعّية للمؤّسسة قد  

(. KPMG2017عدد متزايد من املؤّسسات في نشر تقارير حول املسؤولية املجتمعّية للمؤّسسة أو التنمية املستدامة )

للمؤّس  املجتمعّية  املسؤولّية  في ادماج دروس حول  التجارة قد شرع  أّن عددا متزايدا من مدارس  سة والتنمية  كما 

املستدامة. أضف الى هذا أّن العديد من املؤّسسات بدأت تساهم في مبادرات تخّص املسؤولّية املجتمعّية للمؤّسسة. 
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في تقييم املسؤولّية املجتمعّية للمؤّسسات انطالقا من مستوى عديدة  نظمات غير حكومّية  مشرعت    لذلك،نتيجة  

 أدائها البيئي واالجتماعي. 

أّن  املنظمات    امتزايد   ا عدد  ورغم  اليوم  من  انخرط  املغرب قد  بلدان  في  للمؤّسسة  املجتمعية  املسؤولية  ثقافة  في 

أّنها  ،  عربيال مظاهر   ُبذلتورغم  للمؤّسسة ضمن  املجتمعّية  املسؤولّية  عنصر  ادماج  في  جدّية  مجهودات  كذلك 

غامضة. فإلى اليوم، ال وجود    عربياملغرب المختلفة من انشطتها، مازالت طبيعة املسؤولّية املجتمعّية للمؤّسسة في  

 لتوافق واضح بخصوص مدلولها وتأثيرها. 

مالحظاتنا الّدقيقة ملمارسة املسؤولّية املجتمعّية للمؤّسسة في املنطقة، أّن  إلى  إضافة لألدبّيات،استعراضنا   ويبّين  

 لجامعات واملمارسين. هذه املسؤولّية لم تحظ إلى حّد اليوم بما يكفي من العناية من قبل ا

ال املغرب  بلدان  في  متأّصلة  قيمة  بأّنه  نشعر  رم، 
 
الك عن  نتحّدث  املسؤولّية   عربي.عندما  عن  تحّدثنا  ما 

ّ
كل ولكن 

    املجتمعّية للمؤّسسة
ّ
دخلت  مستوردةهذا وكأّنه ممارسة    لنا وبدا  إال

ُ
شركات متعّددة الجنسيات    عربيالي املغرب ال  ها أ

إلى عهد قريب،   للمؤّسسة،  املجتمعّية  املسؤولية  املّتحدة. فعال، كان مفهوم  األمم  دولّية كمنظمة  أمرا  ومؤّسسات 

 وكّل ما كان ُيمارس مستوحى من املمارسات الغربّية.  ،غائبا 

الى    اعتمدتهاستنادا  في    ما  الغربّية  البحوث  غير  مالبلدان  للمؤّسسة،  مقاربات  من  املجتمعّية  للمسؤولّية  فهومّية 

وآخرون  ) آخرون,  2019جّمالي  و  ليترياتيس  آخرون,  2019,  و  شانغ  جّمالي,2017,  و  جان  جّمالي  2015,   ,

عّرفها املؤّسسات كمسؤولّية 2011نوفيل,و 
ُ
(، نعتبر أّن املسؤولّية املجتمعّية للمؤّسسة تتضّمن كّل األنشطة  التي ت

عالقات مع    إقامةاالطراف املعنّية، بما في ذلك الوسط البيئي، و كذلك  رفاه  ضع االجتماعي وتجاه  جاه تحسين الو تُ 

قيمت هذه العالقات  بصفة طوعّية أو ُنّص عليها بقواعد و/أو  معايير. 
ُ
 هذه األطراف و املحافظة عليها، سواء أ

ملسؤولّية املجتمعّية  ا  مفاهيم   درك مختلف  نُ   لكي  ضروري،أمر  ملسؤولّية املجتمعّية للمؤّسسة  اإّن تعريفا واسعا لهذه  

بين    ،في البلدان املتقّدمةيمكن الّتمييز  ن في البلدان النامية. فعلى سبيل املثال،  و الباحث  كما استعملها للمؤّسسة،  

غالبا ما  بينما  (،  2002بورتار وكرامار)أخرى  من ناحية  املسؤولية املجتمعّية للمؤّسسة  و   ناحية،من    الكرم واإلحسان

ُيفهم االحسان، في البلدان النامية، وكاّنه شكل مهيمن من املسؤولية املجتمعية للمؤسسة. ومن ناحية اخرى ندرك  

، بما واملمارسات الخصوصيةاملسارات  ة، كمصطلح عام يتضّمن السياسات و مفهوم املسؤولية املجتمعّية للمؤّسس

 (. 2019جاين ونوفيل ، 2016في ذلك العالقات واإليذاع )جاين وجمالي 

تحليل  على  اعتمادا  مختلفة،  مغاربية  مصارف  لدى  للمؤسسة  املجتمعية  املسؤولية  تطبيقات  املقال  هذا  يدرس 

السنوّية واملسؤولية املجتمعّية للمؤّسسة. وحسب علمنا، هذه هي أّول دراسة تهدف     ها مواقعها على الشبكة وتقارير 

 مستدام خاص ببنوك اتحاد املغرب العربي. حداث '' مؤشر'' آداء إالى  
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 2. I سة، في بلدان اتحاد املغرب العربي  الحديثة للمسؤولّية املجتمعّية للمؤّس  التطورات 

في مجال املسؤولّية املجتمعية للمؤّسسة    داللةتطورات ذات    عربي شهدت العقود األخيرة في منطقة املغرب ال            

وقبل   االستدامة.  في  ومجال  امللحوظ  التجانس  عدم  على  د 
ّ
نؤك أن  املهّم  من  الحديثة،  التطّورات  هذه  الى  التعرض 

الوطنّية التي   ت. يفسر هذا اساسا باختالف االستراتيجيا عربيممارسات املسؤولية املجتمعّية للمؤّسسة في املغرب ال

ل ممارسات املسؤولّية املجتمعّية للمؤّسسة. 
ّ
 تشك

 

مها االتحاد RSEملثال، ُتنظم املسؤولّية املجتمعّية للمؤّسسة بواسطة عالمة ''م.م.م'' )ففي املغرب على سبيل ا 
ّ
( ُيسل

املغرب. فمنذ ماي   ملقاوالت  الى    2005العام  ‘‘الهادفة  البشرّية  للتنمية  الوطنّية  »املبادرة  املغربية  الحكومة  أطلقت 

ق االجتماعية ضمن  األهداف  إلدماج  وطني  برنامج  أرضيات  هذه  تطوير  تعرض  ملموسة  فبصفة  االستثمار.  رارات 

مليون يورو مخّصصة للسنوات االجتماعّية الخمسة    25املبادرة للفاعلين االقتصاديين إطارا مرجعّيا موارد مالية )

 األولى( بغاية املحافظة على الدينامّية وتفويتها. 

 

ة شغل جديدة في املغرب، عن بد  2004يعيش املغرب حركة تنظيم في أوج االنبثاق وقد أعلنت سنة  
ّ
اية العمل بمجل

د[
ّ
]وتؤك ي، 

ّ
املحل التشريعي  اإلطار  عّزز 

ُ
الشغل،   ت حول  الدولّية  واالتفاقّيات  االنسان  حقوق  باحترام  التمّسك  على 

ن  
ّ
ة الشغل على أدوات ُتمك

ّ
ُمحدثة هياكل وساطة وتحكيم وتشاور، مع آليات مفاوضات مشتركة دورّية. نّصت مجل

ات القطاعّية والتنظيمّية وباألساس أدوات داخلّية مثل لجنة املؤّسسة  ات من التكّيف مع الخصوصيّ بعض اإلجراء

مغربّية   ّسست عّدة معايير 
ُ
أ للفرع... وقد  املشتركة  املؤّسسة واالتفاقّية  الصحّية والّسالمة واتفاق  الظروف  ولجنة 

وباأل  املؤّسسة،  داخل  االجتماعّية  املالمح  في  بالتصرف  معيارمرتبطة  خالل  من  )منظومة   NM 00.5.600خّص 

)املسؤولية االجتماعّية    SA 8000التصّرف في املسائل االجتماعية(. ويحيل هذا املعيار الى املبادئ املحّددة في مرجع  

  (، وكذلك الى االتفاقّيات اإلحدى عشرة ملنظمة العمل الدولّية. وهذا املعيار املتالئم مع منظومات اخرى إلدارة 8000

ة الشغل.  
ّ
 املؤّسسات )الجودة والبيئة والّسالمة( يهدف الى إضافة املعيارّية على القوانين املحلّية ومجل

ر من تطّوره، رغم الظروف املالئمة التي يمكن أن يتطّور 
ّ
مازال مفهوم املسؤولّية املجتمعّية للمؤّسسة في طور جّد مبك

تضامن والشفافّية أو كذلك التبادل الحر، بين املغرب والعديد من البلدان فيها، مثل الثقافة املغربّية املتميزة بقيم ال

ي بنفس 
ّ
املتقّدمة الواعية أكثر باملشاغل االجتماعّية والبيئّية، األمر الذي يدعو املؤّسسات املغربّية هكذا، الى التحل

ة لتحفيز املؤّسسات على ان تكون  االهتمام ونفس االنخراط في هذه املشاغل. ومن ناحية أخرى فاّن األنشطة املنجز 

هذا   مثل  في  عريض  بشكل  للمؤّسسة  املجتمعّية  املسؤولّية  وبتبّني  النقاش  بتعميق  تسمح  لم  اجتماعّيا،  مسؤولة 

 السياق.  
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زت سنة    ُيمكننا 
ّ
من قبل   2007االشارة أساسا، ضمن هذه األنشطة، إلى عالمة املسؤولّية املجتمعّية للمؤّسسة التي ُرك

(. تشهد هذه العالمة على مطابقة ممارسات  Vigéo( بالشراكة مع '' فيجيو'‘)CGEMاالّتحاد العاّم ملقاوالت املغرب )

ا االّتحاد. وُيمثل هذا امليثاق هصاغ ذياملجتمعية للمؤّسسة الالتصّرف داخل املؤّسسات، ألهداف ميثاق املسؤولّية  

 . ISO 26000أهّم مرجعّية إلسناد العالمة وهي تتجّسم في تسعة محاور مستوحاة من معيار 

املسؤولّية  ومرافقة  تأطير  بهدف  املبادرات  من  العديد  تونس  باشرت  الّدولية،  الّدينامّية  هذه  نفس  الى  وانتماء 

ّزي يّ سؤولاملؤّسسة بم دارة إ كذلك مؤّسسة و املجتمعّية لل
 
 (. 2013نخيلي -ة )بن حسين وغ

 

.  2018ؤّسسة في كل ابعادها سنة  لقد تجّهز هذا البلد بإطار قانوني ومؤّسساتي مالئم لتفعيل املسؤولّية املجتمعّية للم

إلو  فإّن  ذلك  تأ تلكن رغم  للمؤّسسة قد  املجتمعّية  املسؤولّية  املؤّسسات لصالح  الى  زام  تونس،  في  اقالعه  ر 
ّ
سنة خ

سنة  2010 املستدامة،  التنمية  أسس  حول  الوطنّية  )الّندوة  ولرأسمالية  2014.  لإلقصاء  املناهضة  والثورة   .)

سنة   املندلعة  املسؤوليّ 2011الّصداقات،  مأسسة  وعملّية  البالد  تاريخ  نسق  سّرعت  قد  للمؤّسسة  ،  املجتمعّية  ة 

ت املؤّسسات ذات سياسة جّيدة في املوارد البشرّية وفي التزام جّدي تجاه الجماعات  (. فعال كان2012غريب )كوليفا و 

جرائها. وقد أثبتت هذه الوقائع، أهمّية التغيير  
ُ
لمت خالل األزمة وتّمت حمايتها من قبل أ املحلّية، هي الوحيدة التي س 

إن كان  لكل األطراف املعنّية. و  ويج املنفعةأ ت، الى في مسألة اإلدارة، اذ تّم التحّول من تأويج الفائدة لصالح املساهمين 

املؤّسساتي مدفوعا بهذا التغّير السياس ي في البالد، فقد تطّور لُيصبح ظرفّية سانحة أكثر، لتمكين املؤّسسات  اإلطار

ّبقت استراتيجي
ُ
ّية للمنظمات وطنّية حول املسؤولّية املجتمع  ةمن االلتزام باملسؤولّية املجتمعّية للمؤسسة. هكذا ط

وهو ُبعّد مبادرة تشريعّية رائدة  املسؤولّية املجتمعّية للمؤّسسة  على قانون وطني حول    2018وأّدت الى املصادقة سنة  

 . ( IRSET-2018-املجتمعّية للمؤّسسات في تونس املنطقة وفي العالم بصفة عامة )معهد املسؤولّية في 

على محيطه الدولي، خاّصة في العالقة مع االتحاد األوروبي الذي ترتبط بلد متفتح أيضا منذ بضعة سنوات    والجزائر، 

، لذا ُتجبر املسؤولّية املجتمعّية للمؤّسسة  به الجزائر بصفة شريك في موقع متقّدم. اال أّن الجزائر تجاوزها مفهوم

لال  فقط  مدعّوة  املؤّسسات  تكون  ال  السياق،  هذا  ففي  بالتّيار.  االلتحاق  على  الضغوط  مؤّسساتها  الى  ستجابة 

في طموح منه الى  هكذا، واملؤّسساتية للبلد الذي تنشط فيه، وإّنما هي تخضع أيضا الى " هياكل" على الصعيد الّدولي.  

ّور برنامج "
ُ
ة الشرق األوسط وشمال املنظمات الناشطة في بلدان منطق" ملرافقة  RS-MENAتعديل الّسوق الّدولّية، ط

، بلٌد حديت العهد بالنسبة الى هذه  دباألكي. والجزائر  ISO 26000ائر، قصد تفعيل معيار  من بينها الجز إفريقيا، و 

عددا قليال    فإّن   ،2007ولئن ظهرت في األدبيات بعض األفكار بخصوص املسؤولّية املجتمعّية للمؤّسسة سنة    املسألة.

 املوضوع.  هذامن الّدراسات قارب 
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دولّيين. تهدف هذه املقاربة الى  ت واملعايير مع باعثّي مؤّسسات  معّينا من املتطلباتواجه املؤّسسات الجزائرّية عددا  

تيسير أخذ املشاغل االجتماعّية واملجتمعّية بعين االعتبار من قبل املؤّسسات املحلّية، األمر الذي من شأنه أن ُييّسر  

عت الجزائر كذلك عددا معّينا من م
ّ
عاهدات التبادل وانخرطت في املعايير الدولّية ادماجها في املحيط الدولي. لقد وق

تومن ناحية اخرى    منظمة األمم املتحدة ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية.  إطارفي  
ّ
  تهدف الى   تدابير الجزائر    تبن

هذه    تقنين عمل املؤّسسات وتشجيعها على املساهمة في التنمية االجتماعّية وتحّمل مسؤولّياتها املجتمعّية. ومن بين

القانون حول حماية املحيط و   نشير   الّتدابير، في تدابير صحّية داخل املؤّسسات، وقانون الى  قانون الشغل والحق 

 السالمة في الشغل. 

ال في  تدريجّيا  يتطور  للمؤّسسة  املجتمعّية  املسؤولّية  و بدأ فكر  القطاعات وعدد  جزائر  لكن بصفة متفاوتة حسب 

مجال مسؤولّية حكومّية الجزائرّية البرامج االجتماعية بمثابة    عتبر أغلب املؤّسساتاملؤّسسات.  عالوة على ذلك، ت

اختيا  االنشطة ضمن  من  الصنف  هذا  االعتبار  بعين  تأخذ  ال  )وهي  القرار  اتخاذ  عند  املؤّسسة  الدولة  رات  كتابة 

 (. 2013 ةاملّتحدة األمريكي للواليات

الجزائري أّن الهياكل هي بصدد التحّرر. ورغم ذلك لم يحدث الى الوقت   وإّنه ملن الواضح أيضا بالنسبة الى املجتمع

 الحاضر أّي حوار حقيقي منفتح على املسألة املت
ّ
معرفة هل اّن املؤّسسات ينبغي أن تقبل التزامات أهّم، قصد  في  لة  مث

 ات االجتماعّية والبيئّية. االستجابة للحاجيّ 

 

(،  2014دادان وأحمد.  )ريبا بخصوص االلتزام االجتماعي والبيئي  الجزائرّية في أغلبها أّي تحّمس تقال ُتبدي املؤّسسات  

زت على مسّيري  وعديد البحوث في الجزائر حول  
ّ
ولكّنها   ،املؤّسسات  مديري   وأاملسؤولّية املجتمعّية للمؤّسسة قد رك

هّم الذي يؤّديه املجتمع لتطوير املسؤولّية 
ُ
 املجتمعّية للمؤّسسة في الجزائر والّنهوض بها.تجهل الدور امل

 

حّول اإلكراهات السلبّية لتجعل منها استراتيجّية إجابة، تُ فّعل  لى املؤّسسات ان تتبّنى وتُ إّنه من الضروري بالنسبة ا  

ؤّسسة، فاّن ذلك  ما طّورت املؤّسسات الجزائرّية فكر املسؤولّية املجتمعّية للم  إذا فرصة استراتيجّية استباقّية. فعال،  

 يسمح لها على األرجح بالتحّول الى ذات التنافسّية، في سباق العوملة. 

 

السوق   في  أجنبّية  مؤّسسات  دخول  بفضل  للمؤّسسة  املجتمعّية  باملسؤولّية  الوعي  كذلك  تزايد  موريتانيا  وفي 

 لكن هذه األخيرة مازالت محتشمة. لدولة ببعض املبادرات و املوريتانية. بدأت ا

ُتحدثها   بفضل الضغوط التي  (2000)  األلفين  سنواتالي ليبيا تحّسن مستوى املسؤولّية املجتمعّية للمؤّسسة منذ  ف

و  )براتان  املعنّية  وآخرون  2009مشاط  األطراف  بّيوض  املجتمعّية إ  (.2012،  املسؤولّية  حول  املعلومات  أّن   
ّ
  ال

سياسّية واجتماعّية  (. لليبيا منظومة اقتصادّية و 2014هاوش,    ،2009آخرون  للمؤّسسة مازالت محدودة )املقلة و 
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في نظام الحكم. و   لقد شهد هذا   جّدا.فريدة وخاّصة   بالتالي أضحى مناخ األعمال أعسر، كما أضحت البلد تغّيرات 

و الّد  أضعف.  املؤّسساتي  ومحيطها  املجتمعّية  ولة  املسؤولّية  لصالح  اصالحات  عّدة  طلقت 
ُ
أ البالد،  وضعّية  رغم 

 ؤّسسة من بينها اّتفاقيات منظمة العمل الّدولّية.للم

 

 3. I19-كوفيداملجتمعّية للمؤّسسة في مواجهة  املسؤولّية 

كوفيد جائحة  األخالقّية   19-لقد طرحت  السلوكيات  بخصوص  مات 
ّ
واملنظ املؤّسسات  إلى  بالنسبة  تحّديات  عّدة 

واملسؤولّية املجتمعّية للمؤّسسة. فهذه األزمة، وضعت املؤّسسات في اختبار ال مفّر منه بالنسبة الى التزامها في مجال  

ق للمؤّسسة.  املجتمعّية  املسؤولّية  ومجال  املدى  األخالق  على  املالّية  الضغوط  بأّن  االعتقاد  الى  البعض  يذهب  د 

القصير والطويل الناجمة عن هذه الجائحة، قد تدفع هذه املؤّسسات بقّوة، الى البحث عن الّربح على املدى القصير 

و  الغّش  أحيانا عبر  املجتمعّية على مدى طوي وحّتى  املسؤولية  ذات  االستثمارات  تقليص  الى  السلوك،  ل، على  سوء 

رة و األرج
ّ
 الضغط املتزايد للبقاء على قيد الحياة.ح، بسبب نقص املوارد املتوف

 

، بأّن العديد من املؤّسسات لم تكن فقط صمدت خالل األزمة أمام املمارسات التجارّية  و 
ّ
قد الحظنا لحسن الحظ

باملسؤولّية املجتمعّية، ومن بينها   انخرطت كذلك بشكل استباقي في عديد األنشطة املتصلة  لاملنافية لألخالقّيات، ب

شك،  باألخّص تلك التي يمكن ان تعرض مساعدة ومساندة آنّيتين ملقاومة الفيروس. وتعرض الجائحة الحالّية دون  

ين لهم مقاربة أكثر وعيا    كالفرص الجّيدة ألولئ  من  كثيرا
ّ
من  سؤولّية املجتمعّية للمؤّسسة. و ، بخصوص املووجاهةالذ

هّويات أو تجهيزات الوقاية الفردّية أو معّق   تلك  األمثلة،
ُ
م  املؤّسسات املعملّية املغاربّية الّتي حّولت مصانعها إلى انتاج امل

سبوقة قّدم هذه املنتوجات هبة عوض بيعها. والعديد من البنوك اّتخذت اجراءات غير مالبعض منها  األيادي الخ.... و 

ي املسؤولّية املجتمعّية للمؤّسسة، الذي اعتمدته يعرض الجدول امل. و 19-ملجابهة جائحة كوفيد
ّ

والي مختصرا لتمش 

 . 19-بعض البنوك املغاربّية خالل فترة كوفيد
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 19-املغاربّية ملقاومة كوفيد صارفامل بعض لدىأنشطة املسؤولّية املجتمعّية للمؤّسسة،  .I.1- الجدول   

 الجزائرّية  املصارف

ــــــرض ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــعبي القــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ  الشــــ

 الجزائري 

ملقاومة   تضامني  ينشاط 
ّ

أفريل    هنظّمت  ،19-كوفيد  تفش  البنوك ،  2020في  جمعّية 

 .املالّيةواملؤّسسات 

ـــــــــ امل ـــــ ــــ ــــ ة ؤّسســــ ـــــّ ــــ ـــــ ــــ ــــ ة العربيــــ

 املصرفّية

املؤّسسة   املصرفّية  أتّمت  لهبة  العربّية  الرسمّية  ّدمت  الصبغة 
ُ
األحمر  ق الهالل  لفائدة 

بمبلغ   دينار    13الجزائري  التعليمات    جزائري.مليون  تعّهد  وتماشيا مع  الجزائرّية  الوزارّية 

 . 19-الهالل األحمر الجزائري بإسناد األموال الى مختلف البرامج املتصلة بجائحة كوفيد

ـــــ  ــــ ــــ ــــ ــــي. -نا-يبــــ ـــــ ــــ ــــ ــــا  بــــ ـــــ ــــ ــــ باريبــــ

 الجزائر

مليون   16( هبة بأكثر من  19-مكافحة فيروس كورونا )كوفيد  إطار  في    بي.-نا-بي  بنكقّدم  

هذه املساهمة املقّدمة  لفائدة املستشفيات الجزائرّية. و تجهيزات واللوازم الطبّية  دينار من ال

ين عدد من املستشفيات الى الهالل األحمر الجزائري، شريك هذه العملّية، ستصلح لتمك

 . 19-يدفمكافحة كو  إطارفي   واملرض ى،مواد ضرورّية ألعوان الصّحة من وسائل و 

 تروست بنك الجزائر

 

ماي   5أفريل الى    6من تاريخ  ية آجال التسديد  أّجّل تروست بنك الجزائر بصفة مجانلقد  

الجزائر)  2020 بنك  تروست  من  عليها  املتحّصل  التمويالت  انزالق TBAبخصوص  مع   )

 بثالثين يوما على آجال التسديد. 

 املصارف الليبّية 

 مصرف الواحة

 

بنك" حملة الواحة   " الى ضمان سالمة موظفيها وحرفائها.   أطلقت  الّرامية  "إحم نفسك" 

وقّرر البنك اإلسالمي الليبي اتخاذ بعض اإلجراءات والتعليمات الضرورّية للّتوقي من انتشار  

                                                                                                          الفيروس.                                                                                                            

وقد تّم إيالء االهتمام بتعقيم كل األقسام والفروع بصفة دورّية ومستمّرة، األمر الذي يسهم  

 استقبال الحرفاء بأعلى مستويات الّسالمة.و في تواصل انجاز األعمال 

 ربّية املصارف املغ

جاري 
ّ
وفا" لكل الحرفاء من الخواص واملهنيين واملؤّسسات الصغرى -لقد عرض "بنك الّتجاري - وفا-بنك الت

إمكانية طلب  الحالي،  بالوضع  أو أنشطتها  التي تضررت مداخيلها  واملتوّسطة واملؤّسسات 

 . 2020جوان  30تأجيل مواعيد تسديد القروض الى 
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ل: التناوب بين العمل الحضوري والعمل عن بعد وتوزيع الفرق بين عّدة  عادة تنظيم العمإ-

عدد   وتقليص  ت 
ّ

املحال مختلف  بين  التنّقل  من  والحّد  جغرافّيا،  متباعدة  فضاءات 

جوء إلى الندوات عن بعد وإلى الوسيلة الرقمّية بقدر اإلمكان.
ّ
 األشخاص في االجتماعات والل

 . 19-بإدارة جائحة كوفيد تجميع هبات لفائدة الصندوق الخاص-

ـــــــعبي  ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــك الشــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ البنــــ

 املركزي 

 املتضررين.ارجاء آجال القروض العّقارّية واالستهالكية بالنسبة الى الحرفاء -

 : اتخذ البنك الشعبي تدابير استثنائّية استجابة لحاجيات خزينة املؤّسسات-

 التأجيل. للتسديدات القاّرة وذلك دون مصاريف  2020جوان 30التأجيل الى  .1

 إضافي في الخزينة في شكل قرض مؤّجل الدفع الى آخر قسط الفوائد  .2
ّ
 Prêt) إحداث خط

in fine  اجل الى  لألعباء  2020ديسمبر    31(  أشهر  ثالثة  الى  تصل  تغطية  الى  مخّصص   ،

الكراء   معلوم  ودفع  املزّودين  وخالص  األجور  )تحويل  هذا عويُ (.  الخ.الجارية  ى 
ّ
القرض    ط

 نة من صندوق الضمان املركزي هو "ضمان أكسيجين."قصرّيا بضما 

بإمكان املؤّسسات العاجزة عن تسديد هذا القرض في أجله، أن يستفيد من استخماد  .  3

 على مدى خمس سنوات.

 ملجموع حرفائها.  عن بعداقرار مجانّية الخدمات -

 .19-تقديم هبة بمليار درهم لفائدة الصندوق الخاص إلدارة الجائحة كوفيد-

 املوريتانّية  املصارف

ـــــــعبي  ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــك الشــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ البنــــ

 املوريتاني

ة وقائّية تهدف الى تحاش ي  وضع البنك الشعبي املوريتا -
ّ
كل انتشار محتمل للفيروس ني خط

نقاط  تركيز  بينها  من  إجراءات سالمة صحّية  ة 
ّ
الخط هذه  تتضّمن  البنك.  داخل محالت 

زج عند مداخل كّل  
ّ
ت، وبث حملة توعويّ توفير املعّقم الكحولي الال

ّ
ة لفائدة األعوان  املحال

الّسلطات    الحذر  تدابير بخصوص   عنها  اعلنت  التي  للتعليمات  طبقا  اّتباعها  الواجب 

 املنظّمة العاملّية للصحة. و العمومّية في موريتانيا، 

 التونسّية املصارف 

 متر مربع.  6000وزارة الصحة مبنى بمساحة وضع بنك اإلسكان على ذّمة - بنك اإلسكان

في  - العالقين  التونسيين  ذّمة  على  االسكان  بنك  كوفيد  فرنسا،وضع  وحدتين    ،19-عقب 

 غرفة فردّية.  200ين، بما يقارب ّيتفندق
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بهبة قدرها مساهم- اجتماعّية تضامنّية  دينار   11.4هبة قدرها  دينار و مليار    3.9  ة  مليار 

 . 19-ملكافحة كوفيد

ـــــــّية  ـــــ ــــ ــــ ـــــــركة التونســــ ـــــ ــــ ــــ الشــــ

 للبنك

بالنسبة الى الخواص: إرجاء أقساط القروض من نهاية مارس الى نهاية سبتمبر، بخصوص -

 دينار تونس ي.  1000املداخيل التي تقّل عن 

ونهاية  أقساط الّديون خالل الفترة الفاصلة بين غّرة مارس  املؤّسسات: تأجيلبالنسبة الى -

 ". كورونا -ة هو " قرض فيروس إطالق خط استثنائي لقرض اشتغال وإدار  .2020سبتمبر 

ل  إطارفي -
ّ
طّب الشغل والخدمات االجتماعية تّم اسداء خدمات لفائدة أعوان البنك. تدخ

ملساعدة األعوان عند املرض وتحسين عقود    2017الصندوق الجديد للتعاون املحدث سنة  

 التامين. 

 دينار.مليون  12املساهمة في تمويل صندوق التضامن بمبلغ -

)- أمان بنك أكسبراس  "دينار  على  اعتمادا  االجتماعية  املساعدات  أّول  DINAR EXPRESSتوزيع   ،)

 منتوج تونس ي بال بطاقة. 

 . 19-ملكافحة كوفيد مليون دينار 11.4مساهمة أمان بنك بمبلغ -

تعليق تسديد أقساط القروض أصال  تطبيق أمان بنك إلجراءات مساندة لفائدة الحرفاء: -

أشهر للفترة املتبّقية من القرض،  7كذلك تأجيل تسديد القروض املصرفّية ملّدة  فائدة، و و 

الشهرّية   مداخيلهم  تتجاوز  ال  الذين  الخواص  من  الحرفاء  لفائدة  دينار،   1000وذلك 

هرّي وتأجيل بثالثة أشهر ل
ّ
 دينار.  1000فائدة الحرفاء الذين يتجاوز أجرهم الش

 سريرا كهربائيا.  23مساعدة أمان بنك ملستشفى شارل نيكول من خالل اقتناء -

 الصندوق املخصّص ملكافحة الجائحة. مليون دينار لفائدة  11.4بمبلغ  املساهمة -

ــــــــك ــــ ــي بنــــ ــ ــــ ــــ ــــونس العربــــ ــــ ــــ  تــــ

 الدولي 

من خالل مبادرته "ملتزمون "، بتقديم أنسب الحلول   بتونس، التزم البنك الدولي العربي  -

في   لحاجيات كّل حرفائه قصد تخفيف تداعيات األزمة على ميزانّيات الخواص، واإلسهام 

 
ّ
سيج االقتصادي وحماية مواطن الشغل في تونس. تتضّمن املبادرة عّدة  املحافظة على الن

 ّسسات.املؤ ملموسة لصالح الحرفاء الخواص واملهنيين و  اجراءات
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دينار، الى    1000تأجيل أقساط القروض بالنسبة الى الخواّص أصحاب دخل صاف دون  -

. أّما أقساط القروض التي تّم اقتطاعها في شهر  2020سبتمبر  30والفترة ما بين غّرة مارس 

 تسوية.  ، محلبعُد مارس فقد كانت 

الذين  - الخواص  الى  بالنسبة  القروض  تسديد  أقساط  كّل  الشهري  إرجاء  دخلهم  يتجاوز 

 . 2020جوان  30أشهر بداية من غّرة أفريل الى  3دينار ملّدة  1000الصافي 

 ليس للحرفاء الخواّص أن يبادروا باّي إجراء لالستفادة من إرجاء موعد التسديد. -

بعنوان  - املهنيون  عليها  تحّصل  التي  القروض  كّل  على  مطّبقة  طبعا  هي  التدابير  هذه  كّل 

 استخدام معّين. 

مليون دينار للحاجيات الجديدة لتمويل املؤّسسات    500وقد خّصص مبلغ إضافي قدره  -

 سُيسند هذا املبلغ وفق طلبات او واملهنيين 
ُ
 دراتهم.لحرفاء حسب حاجياتهم الخصوصّية وق

زت 
ّ
 مشّجعة الستعمال قنوات الخدمة عن بعد: تدابير لقد ُرك

ملوّزعات األوتوماتيكّية لألوراق النقدّية في شبكة البنك  مجانية سحب األموال بواسطة ا.1

 البريدّية التونسّية. دة كل أصحاب البطاقات البنكّية و ولفائ

دينار بالنسبة    100والتي هي دون    يمجانّية املعامالت املجراة على طرفيات الدفع اإللكترون.2

 البطاقات. إلى كل أصناف 

 اقات االّدخار خالل السنة األولى. مجانّية البطاقات مسبقة الدفع وبط.3

قدرها  - هبة  التونس ي  العربي  الدولي  البنك  الصندوق    18.3قّدم  لفائدة  دينار  مليون 

 املخّصص ملقاومة الجائحة.  

ن املسؤولّية املجتمعّية للمؤّسسة من اقامة عالقات متينة بين حرفاء املؤّسسة والجمهور العريض.  
ّ
الحرفاء أن    إذتمك

 
ُ
 سهم مثال في مساعدة املشتغلين في املؤّسسة. يكونون فخورين بمصارفهم التي ت

عناه وأكثر استدامة من  قد يكون أقوى في م ،فالرابط القائم بين املصرف / املؤّسسة والحريف خالل فترة األزمة هذه 

رصا كبرى لكي تلتزم بصفة نشيطة تقّدم    19-. وبالتالي، فإّن جائحة كوفيد"فترات " املساملةنظيره في ال
ُ
للمؤّسسات ف

تجاه املسؤولّية املجتمعّية ضمن استراتيجياتها وبرامجها. إال أّن الجائحة قد دفعت العديد من املؤّسسات الى حافة 

ومسؤولة   أكثر  اخالقّية  تكون  أن  الى  املؤّسسات  بعض  يدفع  الذي  ما  نفهم  أن  أكثر،  املهّم  من  فيصبح  االنهيار. 

 عّيا، باألخّص إذا ما كانت املوارد محدودة وإذا ما ُهّدد بقاؤها على قيد الحياة. اجتما 
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إلى حّد االن، وضعت حكومات العالم بأسره برامج مساعدة اقتصادّية لتخفيف االعباء الّضاغطة خاّصة على أكثر  

املؤّسسات على  ز  حّف التدابير املّتخذة أن تُ املؤّسسات هشاشة كاملؤّسسات الصغرى واملؤّسسات السياحّية. ومن شأن  

لة.    تا يّ سلوكاملحافظة على  
ّ
أخالقّية واحترام التزاماتها بخصوص املسؤولّية املجتمعّية تجاه مختلف األطراف املتدخ

وقد أضحى كذلك من الثابت أّن اإلدارة العليا، تؤّدي خالل األزمات وفترات الضبابّية دورا أساسّيا في هذا املضمار. 

  . 19-ّية هبات للمساعدة على مكافحة جائحة كوفيدقّدم عديد البنوك واملؤّسسات الكبرى املغارب ،فعلى سبيل املثال

فيو  ر 
ّ
ُتؤث العوامل املؤّسساتّية  اّن  ل هذه الجائحة سياقا ممتازا يسمح بتبّين كيف 

ّ
ُتمث املؤّسسة املجتمعّية    بالتالي، 

 في الّسلوكات األخالقّية عند املؤّسسات.للمؤّسسة و

املردودّية على   ءا فهي مسألة تحليل كيفّية إض ومتجّددة،بارزة من ناحية أخرى، ســُتطرح إثر فيروس كورونا، مسألة و 

 باألخّص على املدى املتوّسط والطويل.و  املسؤولية املجتمعّية للمؤّسسة، 

 

ففي الواقع، تضع الجائحة هشاشة املؤّسسات أمام تأثير قوى خارجّية استثنائّية، األمر الذي يجعل هذه الجائحة  

 داء.  ُتجّسم نظرّية البجعة السو 

 

4. I.      املجتمعّية للمؤّسسة على املسؤولية  19-اعيات الكوفيدتد 

عات متضاربة. فمن ناحية    املوضوع، يمكن أن يوجد  بخصوص هذا  
ّ
هذا قد يمنع املؤّسسات   أولى، وجهتا نظر وتوق

بقى قائمة على  تاملسؤولية املجتمعّية للمؤّسسة بسبب ضرورة التركيز على النشاط األساس ي حّتى    االستثمار فيمن  

منا التاريخ أّن التغّيرات الطارئة على قوى املحيط )مثال األزمة النفطّية للسنوات مدى قصير. و 
ّ
من ناحية أخرى، عل

-الي ُيستنتج من نظرة متفائلة أكثر، أّن جائحة كوفيدبالتسؤولّية املجتمعّية للمؤّسسة. و (، قد يّسرت تنمية امل1970

طويل.  19 مدى  على  الجائحة  بعد  ملا  للمؤّسسة  املجتمعّية  املسؤولّية  تنامي  سرّع 
ُ
من    ست متزايد  عدد  اقتنع  فقد 

  تناميها على مدى طويل يخضعان إلى تحقيق توازن دقيق بين املردودّية من ناحية، والتناغم املؤّسسات بأن بقاءها و 

لة. ف 
ّ
ل على املسألة األكثر وجاهة و من ناحية أخرى، مع مختلف أطرافها املتدخ

ّ
دا ال تتمث

ّ
معرفة إن كان   األرجح فيتأك

د من الواجب أم ال، أن نستثمر في املسؤولّية املجتمعّية للمؤّسسة، وإّنما باألحرى، في معرفة كيف نستثمر فيها قص

و  االجتماعية  األهداف  واالبلوغ  فوائد  البيئّية  ذات  وهي  فالجائحة    متبادلة،قتصادّية،  اآلخر.  البعض  بعضها  يتبع 

ع دون شّك مستوى انتظارات ا "،ستلّقننا درسا ُندرك وفقه " أّننا جميعا على نفس القارب
ّ
لّناس بأن  األمر الذي سُيرف

لجائحة، كمرحلة تكون فيها ما بعد اتصّور مرحلة    اجتماعّيا بقدر أرفع. فبإمكاننا بالتالي،تكون املؤّسسة مسؤولة  

داء  أل ناجعة في ا  تاملؤّسسات املزدهرة هي التي لها التزام قوّي في مجال املسؤولّية املجتمعّية، ولها كذلك استراتيجيا 

سيصبح حينئذ ذا مخاطر أكبر فأكبر من )لبيئي(  . "فالغسيل األخضر"  [-ESG-الثالثي ]املحيط واملجتمع والحوكمة  

 معة. حيث الشرعّية والّس 
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تكون أكثر    ،19-ا بعد جائحة كوفيدملات  يد اقتصاديّ يلقد دعت منظمة األمم املّتحدة الى بذل مجهودات قصد تش

التغّيرات املناخّية وغيرها، عوض العودة الى  على غرار الجوائح و   إدماجا واستدامة وصمودا أمام التحّديات العاملّية،

 .  (2020مم املّتحدة فيروس كورونا )منظمة األ  عالم ما قبل أزمة

رصا عريضة للمؤّسسات لكي تنتهج بشكل نشيط، درب مبادرات مختلفة تخّص املسؤولّية 
ُ
تعرض هذه الجائحة ف

د.  املجتمعّية خالل األزمة ولكي ُتحّفز احتمالّيا، عهدا جديدا من تنامي املسؤولّية املجتمعّية للمؤّسسة على املدى البعي

تعمي إلى  الجائحة  دفعت  و لقد  فبعض  ق  العربي.  املغرب  اتحاد  بلدان  بين  الّداخلي  اإلقليمي  التعاون  أشكال  تعزيز 

علن عن مستقبل  
ُ
املبادرات الّناجمة عن الجائحة، وبالخصوص في مجال االبتكار الرقمي واملسؤولّية املجتمعّية، قد ت

و  أكثر.   "مترابط" 
ُ
أ مشروع  ذلك  أمثلة  بتنسيق  من  مؤّسستي  قيم    LaStartupو  Maghreb Startup Networkبين 

Factory     مؤّسستي  من املغرب وIncubMe  ( و )الجزائرEY  Tunisie    مت مخّيما فكرّيا
ّ
( Boot camp)وهي مؤّسسات نظ

 في نهاية شهر جوان. عن بعد، انعقد كلّيا 19-حول كوفيد

رقميّ   مقاربات  املشاركون  كوفيدعرض  أزمة  إدارة  إلى  تهدف  أربعة مشاري  19-ة  الى  كمشاريع استنادا  انتقاؤها  تّم  ع 

يبية )رابحة. و 
ّ
( التي طّورت منّصة رقمّية لربط املرض ى باألطباء وتضمن  Speetarمن بين املشاركين املؤّسسة الناشئة الل

في مناطق نائية، عالجا طبّيا. وثّمة مثال    يتلّق  الذين يعيشون  في الجزائر وفيه تطبيقاألشخاص    ة ثان هو" ماكلتي" 

 تهدف الى تقليص التبذير الغذائي داخل املطاعم املؤّسساتّية بتمكين الناس من حجز أكالتهم قبل يوم.

ت مشاكل املسؤولّية املجتمعّية للمؤّسسة وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال على صعيد املنطقة تنتظر 
ّ
حّتى وإن ظل

بأكثر ترابط ومشتركة ومسؤولة اجتماعّيا، من املمكن  ه تشير إلى أّن منظومة إقليمّية  مثل هذ  الحلول، فإّن مبادرات

 . 19-أن تنبثق إثر كوفيد

 

 5. Iاملنهجّية    

ل الهدف الّرئيس ي من هذا القسم في قيس األداء املستدام لدى     
ّ
إلى امللحق(. سنقّيم   )أنظرمصرفا مغاربيا    66يتمث

( املنشورة على مواقعها ESGالثالثي)داء أل درجة االستدامة لدى مصارف اتحاد املغرب العربي اعتمادا على معطيات ا

ق األمر هنا بدراسة نوعّية.  جتمعّية ومسؤوليتها املفي الشبكة وتقاريرها السنوّية  
ّ
ترمي الى التعّرف على ممارسات    يتعل

ّية بمحدودّية املعطيات املسؤولّية املجتمعّية التي اعتمدتها مصارف اّتحاد املغرب العربي. يفّسر اختيار مقاربة نوع

 حول املوضوع.املتاحة 

سّجل في األدبيات املكتوبة حول البلورة ال
ُ
بلدان اتحاد املغرب   في   املجتمعّيةحديثة ملمارسات املسؤولّية  نظرا للّنقص امل

املصارف   نقّدم،  العربي لدى  املجتمعّية  املسؤولّية  ممارسات  وتحليل  لتوثيق  جريت 
ُ
أ نوعّية  دراسة  نتائج  يلي  فيما 

 املغاربّية. 
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 6. Iاملتغّيرات  وصف 

املعاي على  قائمة  نقاط  بخمس  م 
ّ
سل االستدامة وفق  أداء  قياس  التالية،  تّم  الخمسة  يُ ير  الجدول كما  في  ذلك  بّين 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    املوالي:

 تغّيراتوصف امل  I.-2الجدول 

 املعايير البيئّية 

ـــل  .أ ــــ ــــ ة والتمويــــ ـــّ ــــ ــــ ـــتثمارات البيئيــــ ــــ ــــ االســــ

 األخضر.

 

 تمويل املشاريع الكبرى البيئّية  .1

 مرافقة الحرفاء في املشاريع الخضراء  .2

 للمشاريع الخضراء تسهيالت إقراض  .3

 مبادرات صغيرة .4

 ال يمنح أّي امتياز للمشاريع الخضراء/ البيئّية  .5

ـــــالت  . ب ـــــ ــــ ــــ ـــــتهالك الفضــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــيص اســــ ـــــ ــــ ــــ تقلــــ

  ة....والطاق

 

اقة  .1
ّ
الط كاستعمال  شاملة  بيئّية  استراتيجيا  للمؤّسسة 

 مفّصلة جّيدا في التقرير / املوقع(.املتجّددة )

اقة   .2
ّ
الط والستهالك  للفضالت  ضخم  في  تقليص  )مفّصل 

 التقرير/املوقع(. 

تقديم  .3 )دون  اقة 
ّ
وللط للفضالت  أهّمّية  بأقّل  تقليص 

 تفاصيل(. 

 بعض املبادرات "الخضراء". .4

 ال وجود ألّي مبادرة. .5

 املعايير االجتماعّية

 استثمار لفائدة املجموعة . ت

 (عمالباأل  بادرةامل ،)تعليم، رياضة

 

لفائدة   .1 عديدة/كبرى  مشاريع  في  املجموعة استثمار 

 )مشاريع مفّصلة في التقرير/املوقع(.

)مشاريع  .2 أو...  رياضّية  أو  ثقافية  مشاريع  في  استثمار 

ع(.
ّ
 مفّصلة في التقرير/املوق

املجموعة  .3 لفائدة  صغيرة/متوّسطة  مشاريع  في  استثمار 

 )مشاريع مفّصلة في التقرير/املوقع(.
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في .4 االستثمار  في  املجموعة/ املشاركة  لفائدة   مشاريع 

 )دون تقديم تفاصيل(.  ّرعايةال

 دون أّي استثمار. .5

انتداب   . ث )التدريب،  البشرّية  املوارد 

مة  
ّ
سل م  وقروض  مكافآت  الشباب، 

 لألعوان

استراتيجي .1 من   ةللمؤّسسة  العديد  في  املستمّر  للتدريب 

وتقّدم  )شباب/نساء(  انتداب  واستراتيجية  املجاالت 

لألعوان قروضا ومساعدات اجتماعّية ومكافآت )مفّصلة 

ع(. 
ّ
 جّيًدا في التقرير/املوق

ارتباطا   .2 املوظفين،  على  تدريبات  املؤّسسة  تعرض 

املهنّية، أو تقديم القروض )دون   أو  االنتداب، بأنشطتهم 

 (. تفاصيلتقديم 

ق املوظفين )جملة مقتضبة في   .3
ّ
بعض املبادرات تدفع إلى تأل

 التقرير دون تقديم تفاصيل(. 

 لتحسين العالقة مع األعوان. ةال وجود ألّي استراتيجي .4

 معايير الحوكمة 

املسؤولّية   .ج بخصوص  اإلعالم 

 املجتمعّية للمؤّسسة 

 للمسؤولّية املجتمعّية للمؤّسسة. تقرير منفصل  .1

يتضّمن التقرير السنوي جزًءا كبيًرا مخّصًصا للمسؤولّية  .2

 املجتمعّية للمؤّسسة )مفّصل جّيًدا ومع أرقام(.

السنوي  .3 التقرير  من  صفحات(  )بضعة  جزء  ُيخّصص 

 للمسؤولّية املجتمعّية. )مفّصل جّيًدا ومع أرقام(. 

املجتمعيّ  .4 للمسؤولية  التقرير يوجد جزء وصفي  ة، ضمن 

 على املوقع )دون تقديم أرقام دقيقة(.  السنوي أو

 ال وجود ألّي اعالم بخصوص املسؤولّية املجتمعّية. .5

العاملي    امليثاق -  P.Eخطوط عريضة ) .ح

اجتماعّية    اتفاقيات-  I.S.O  معيار -

 وبيئّية(. 

 

 التوقيع على العديد من االتفاقيات الوطنّية والّدولّية.  .1

 األقّل على ثالث اتفاقيات وطنّية و/أو دولّية.التوقيع على  .2

 دولّية. التوقيع على األقّل على اتفاقّية واحدة وطنّية أو .3

 التوقيع على األقّل على اتفاقّية واحدة وطنّية.  .4
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 ال وجود ألّي اّتفاقّية.  .5

 

 املعايير الّصّحية 

 19 -كوفيد  .خ

 

 اجتماعّية. مساعدات إلى الحرفاء والّدولة ومساعدات   .1

مبادرات ملساعدة الحرفاء )مثال: تأجيل تسديد القروض،   .2

 إلخ...(. 

كوفيد   .3 ملكافحة  املبادرات  تقديم 19-بعض  )دون   .

 تفاصيل(. 

 املساهمة في حملة توعية. .4

 ال وجود ألّي مبادرة. .5

رات ا
ّ
ملسؤولّية املجتمعّية للمؤّسسة، التي تبادر بها داء املستدام اعتماًدا على تحليل ممارسات األ لقد ُحّددت مؤش

املصارف املغاربّية وهذا من خالل مواقع الواب والتقارير السنوّية املّتصلة باملسؤولّية املجتمعّية. ومثلما يبّينه الجدول 

ر على أربعة أبعاد رئيسّية: البيئة واملجتمع والحوكمة والّصّحة. ومن ناحية أخرى، أ2
ّ
ثبتت األزمة الّصّحية ، يقوم املؤش

، أثناء (E.S.G)األخيرة، أن البعد الّصّحي أضحى من الواجب اليوم أخذه بعين االعتبار، إلى جانب األبعاد الثالثة األولى  

داء االستدامة. ففي الواقع كانت الجائحة محّفزا ودافعا للمسؤولّية املجتمعّية عند العديد من املؤّسسات تقييمنا أل 

 غاربّية. واملصارف امل

 

يعني أّن املصرف متقّدم في مجال التنمية املستدامة   1حيث أّن عدد    5و  1لقد أسند إلى كّل معيار عدد متراوح بين  

املجتمعّية عدد  ،  واملسؤولّية  أّن  حين  لكّل مصرف مؤشر    5في  ُيحتسب  األولى.  في خطواته  مازال  املصرف  أن  يعني 

 وكان املصرف أكثر استدامة. %  100إلى    %  0ّية من  متوّسط مرّجح، ثّم ُيحّول إلى نسبة مائو 
ّ
ر أرفع إال

ّ
ما كان املؤش

ّ
 . وكل

7. I ّّية وصف اتإحصائي

تحص إ-I.  3لجدول ا
ّ
 وصفية  ائيا

اإلنحراف   املعدل 

 املعياري 

الحد 

 األدنى

 عدد املالحظات  الحد األقص ى 

22% 26% 0% 100% 66 
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على امتداد كامل فترة الّدراسة،    %  100و  %  0داء املستدام عند املصارف املغاربّية يتراوح بين  أل بّينت النتائج أّن قيمة ا

يبلغ   ا 
ً
متوّسط له  مختلف    .%  22وأّن  بين  املجتمعّية،  باملسؤولّية  املّتصلة  املمارسات  في  شديدة  تغايرات  نالحظ 

من املصارف املغاربّية هي بصدد التقّدم في مجال التنمية املستدامة  % 27،27املصارف املغاربّية. نتبّين في الواقع أّن 

عّد متقّدمة في ذات امل  %  16،67واملسؤولّية املجتمعّية، وأّن  
ُ
كذلك أّن املصارف املغاربّية   النتائججال. وتبّين هذه  منها ت

 
ُ
ر بعض املصارف. وفي عّد على الّدرب القويم ت

ّ
بخصوص أخذ ممارسات املسؤولّية املجتمعّية بعين االعتبار، رغم تأخ

عّية. يبرز هذا  الواقع، أظهرت أغلب املصارف املغاربّية اهتماما كبيًرا خالل السنوات األخيرة بمسألة املسؤولّية املجتم

املجتمعّية املسؤولّية  وتقارير  السنوّية  التقارير  خالل  من  خالل صفحات    ،بوضوح  هذه    الواب،ومن  ُتقّدم  حيث 

املصارف تصريحات بخصوص انخراطها في مسار املسؤولّية املجتمعّية. وتخّصص هذه املصارف في أغلب تقاريرها  

في املس  انتهجت املصارف املغاربّية درب  أنشطة ُتدمج  املالّية صفحات تبرز بجالء مساهماتها  ؤولّية املجتمعّية. لقد 

وتنمية  البيئّية  واالستدامة  واالبتكار  والّصّحة  والفالحة  باألعمال،  واملبادرة  والولوج  القيادة  فكر  وتنمية  التربية 

ل اإلنسان
ّ
 العمل.سائل املّتصلة بموقع  ي، وأخالقيات األعمال والتنمية الجماعّية والحوكمة واملو املؤّسسات والتدخ

 وفي الواقع كانت أغلب أنشطتها املّتصلة باملسؤولّية املجتمعّية مقتصرة على مبادرات خيرّية.

 

8. I      خاتمة 

الحكومات                             قبل  من  واإلسناد  بالّدفع  للمؤّسسة  املجتمعّية  املسؤولّية  مبادرات  تتمّتع  عاّمة،  بصفة 

 ويؤّدي هذا إلى التزام أقوى وأجلى لفائدة املسؤولية املجتمعّية للمؤّسسة.  . الوطنّية

التحّديات االجتماعّية والبيئّية الجديدة التي تواجهها املجتمعات  ب  هتماماال لقد شرعت أغلب املصارف املغاربّية في  

 التي هي ناشطة صلبها. 

 

البعض من ممارسات املسؤولّية املجتمعّية لدى املصارف  واستعانة بدراسة نوعّية، ناقشنا باختصار                          

املغاربّية. وبّينت نتائج هذه الّدراسة أّن املسؤولّية املجتمعّية للمؤّسسة هي بصدد التطّور بسرعة في املنطقة، رغم 

إلى بلورة )تطوير( التفاوتات بين مختلف املصارف.   إلى الجامعّيين واملمارسين، يهدف  اليوم بالنسبة  امللّح  فالتحّدي 

 استراتيجيات وممارسات ناجعة، بخصوص مسؤولّية مجتمعّية تكون مطابقة للّسياقات املحلّية. 

 

 

 

 



الوضع الحالي واآلفاق-المسؤولية المجتمعية للمؤسسة والتنمية المستدامة في بلدان اتحاد المغرب العربي   
 
 

 
 

 
 

114 UBM –  2020التقرير السنوي  
 

 

 

 

 

  

II.  L’économie non observée dans la région maghrébine : la digitalisation lutte-t-elle contre ce 
fléau ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 االقتصاد غير املرصود

في املنطقة املغاربّية   

 ؟ هذه اآلفة بمقاومة قمنةالرّ  تسمحهل 

 



 االقتصاد غير المرصود في المنطقة المغاربية: هل تسمح الرقمنة بمكافحة هذه اآلفة؟ 
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II.1مقّدمة 

تعاني بلدان املنطقة املغاربّية منذ عّدة عقود من ظاهرة االقتصاد غير املرصود )أو الخفّي(. لقد ُعّدت هذه اآلفة  

القرار   أهل  طاقة  شّل  وفي  فّقرين 
ُ
امل العّمال  استغالل  في   

ّ
إال ُيفلح  لم  الذي  واالجتماعي  االقتصادي  األذى  بمثابة 

 ين على تمويل الخدمات األساسّية الّضرورّية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.العموميّ 

الّسوق  في  املسّجلة  املؤّسسات  إلى  بالنسبة  األعمال  مناخ  أمام  عقبة خطيرة وحاجزا  املرصود  غير  االقتصاد  ل 
ّ
يمث

 الّرسمّية. 

االقتصادي، إذ يشّوش اإلحصاءات الّرسمّية ويشّوه  داء  ويمكن أن تكون لالقتصاد الخفّي انعكاسات خطيرة على األ 

ى من  
ّ
حقيقة الوضع االقتصادي واالجتماعي لبلد ما. كما تكون له انعكاسات كذلك على امليزانّيات العمومّية التي تتأذ

ص القاعدة الجبائّية )تانزي 
ّ
 (. 2004، جركسهاني 2000، شنايدر وانست 1982تقل

. وهو ُيفّسر بجالء، بالتقييدات  1980و  1970صود في املنطقة املغاربّية إلى السنوات  يعود تنامي االقتصاد غير املر 

طة على التوريد وبالّرسوم الجمركّية املرتفعة والتجارة البينّية الّنادرة داخل املنطقة إلخ... 
ّ
 املسل

 

كذلك عند حدود البلدان   يتمظهر االقتصاد غير املرصود في أشكال مختلفة في بلدان املنطقة املغاربية وهو يظهر

املناطق الحدودّية شمال املغرب يستور  ان 
ّ
في  داملعنّية: فسك البنزين الجزائري عند الحدود الشرقّية ثّم يبيعونه  ون 

األسواق غير الّرسمّية باملنطقة، كما أّن شبكات جنوب البالد الّتونسّية تستورد أيضا ِسلًعا ليبّية مدعومة مثل البنزين  

ر كذلك بأّن االقتصاد غير املرصود يقع في لّب األسباب الكثيرة  (. لنُ 2018لغذائّية األساسّية )غاليان  واملنتجات ا
ّ
ذك

ا أقدم أحد الباعة املتجّولين من القطاع غير الّرسمي، يبيع الغالل   ،2011للّربيع العربي لسنة  
ّ
وقد اندلع في تونس مل

 قدم على إضرام الّنار في جسده.والخضر وتعّرض إلى سوء معاملة من قبل الشرطة، أ

 

القطاع غير الّرسمي في    نعامليالوأمام ضخامة التحّديات التي يطرحها االقتصاد غير املرصود، ُيعّد ضمان انتقال  

على   الرسمّية  الّصبغة  إضفاء  أّن  إذ  الضرورة،  من  غاية  على  أمًرا  الّرسمي،  االقتصاد  إلى  االقتصادّية،  ووحداته 

عنصًرا حاسًما في تحديد أهداف التنمية املستدامة. فالّرقمنة أو اعتماد تكنولوجّيات    يعّد،رصود  االقتصاد غير امل

ل من ناحية أولى االدماج االجتماعي ومن  
ّ
ران فرصة غير مسبوقة للّتصّدي إلى العقبات التي تعط

ّ
ومقاربات رقمّية، ُيوف

 (. 2014)فارازي ة الرسمّية على االقتصاد بغة أخرى إضفاء الصّ يناح

 

فائدة   له  بحث  نظرنا موضوع  في  يمثل  املرصود  غير  االقتصاد  في  تكنولوجيات حديثة  من  ُيتبّنى  ما  تأثير  تقييم  إّن 

)إلجين،   قليل  باهتمام   
ّ
إال اآلن  حّد  إلى  يحظ  لم  ولكّنه  وآخرون،    ؛2013قصوى،  أن  2009جاكولين  اخترنا  لقد   .)

الرقمنة   تأثير  الفصل  في هذا  النستكشف  املغرب  بلدان  في  الخفّي  دراسة تخّص سياق عربيفي االقتصاد  . فإجراء 
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االجتماعّية واالقتصادّية  التحّديات  لّب  في  يقع  املرصود  االقتصاد غير  أّن  بما  يبدو مفيًدا جّدا  املغاربّية،  املنطقة 

ل هدفنا في تحديد تأثير الرق  املنطقة،الرئيسّية في  
ّ
منة في حجم االقتصاد الخفّي، ضمن سياق رقمنة متزايدة. يتمث

رة في هذه اآلفة.  االعتبارعلى أن نأخذ بعين  
ّ
 في نفس الوقت عوامل أخرى مؤث

 

ق  
ّ
وبغاية تقييم تأثير الرقمنة في االقتصاد غير املرصود، سنرتكز، كنقطة انطالق سنعّممها، على معطيات سنوّية تتعل

صلة باالقتصاد غير املرصود ليس أمًرا يسيًرا، خاّصة راسة متّ . إّن الشروع في إجراء د 2018-1996بتونس خالل فترة  

استخدامها  ميزة  دراستنا  تعرض  ذلك،  ورغم  الظاهرة.  هذه  حول حجم  مصداقّية  ذات  بيانات  ر 
ّ
توف عدم  بسبب 

يم  . خالفا ملقاربات أخرى مقترحة في األدبّيات لتقي (D.S.G.E)لبيانات صادرة عن نموذج توازن عاّم متحّرك وعشوائي 

بعين االعتبار فرضّيات مختلفة حول السلوك    (D.G.S.E))تقدير( وزن االقتصاد غير املرصود، يأخذ النموذج املذكور  

النقدّية وسياسات  الّسياسات  من  يناسب  ملا  تحاليل  بتطبيق  الّسامحة  االقتصادّية  للعناصر  )العقالني(  الّرشيد 

اهرة.
ّ
 امليزانّية بهدف تقليص انتشار هذه الظ

 

عموًما.   عربيبّين نتائج دراستنا أّن الّرقمنة تنزع إلى مقاومة االقتصاد غير املرصود، في تونس وفي منطقة املغرب الوت

فهذه النتيجة   .%  1عندما يرتفع مستوى الّرقمنة بنسبة    %1فعلى املدى البعيد، يتراجع االقتصاد غير الّرسمي بنسبة  

دعم الفرضّية التي تعتبر أّن الّرقمنة 
 
 تضمن انتقال االقتصاد الخفي إلى االقتصاد الّرسمي.ت

 

وُيقّدم القسم  إطاًرا نظرّيا حول االقتصاد غير املرصود وحول الرقمنة.  2ُتنظم بقّية الفصل كما يلي: يعرض القسم  

ز القسم    3
ّ
د القياس ي حيل إلى االقتصا على منهجّية تُ   4ملحة مختصرة عن الحقائق النمطّية باملنطقة املغاربّية. ويرك

ًصا ويقترح توصيات.  5والنتائج التجريبّية. وأخيًرا يقّدم القسم 
ّ
 ُملخ

 

 

2. IIاألدبّيات 

يتجّسم أحد أهداف هذا العمل في توفير إضافة نظرّية حول العالقة بين الّرقمنة واالقتصاد غير املرصود. ولبلوغ  

ا لنا أّن تقديم تعريف واضح ودقيق لالقتصاد غير املرصود، واختياًرا جّيًدا   ن من تقديره، ُيعّد ذلك، بد 
ّ
ان  ملنهجّية تمك

  أمًرا ضرورّيا.
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1.2. II    التعريف  :  املرصودغير  االقتصاد 

سميات، منها باألخّص الّصفات التالية: االقتصاد 
ّ
ًدا ضخما من الت تقترح األدبيات حول االقتصاد غير املرصود، عد 

ر أو الباطني أو
ّ
الظّل أو الّرمادي أو املتست الّرسمي أو اقتصاد  قانوني أو الّسّري أو املوازي أو الثاني أو غير 

ّ
غير   الال

 2000، وشنايدر وأنست،  2000، فليمنغ وفارال،  1990، فايغ،  1992األسود )إرجع باألخّص إلى توماس،   املسّجل أو

نو
ّ
ستعمل هذه األلفاظ2003  ودال

ُ
كمترادفات، بما أّنها تبدو جميًعا ذات داللة سلبّية مقترنة بأنشطة   (. وغالبا ما ت

ستعمل بشكل مناسب )باغاشفا وناهو  غير شرعّية. ولكّن هذه املف
ُ
،  1995ردات تحيلنا إلى ظواهر متباينة وينبغي أن ت

 (. 1992، وتوماس، 2008فايغ وأوربان، 

ي، أدخلت منظمة التعاون والتنمية  
ّ
ونظرا لتعّدد املفاهيم والتعاريف، وبغاية ضمان إدراك شامل إلجمالي الّناتج املحل

القانونّية والقانونّية،    غير -املرصود الذي ُعّرف بأّنه "مجموع األنشطة اإلنتاجّية  االقتصادّية مفهوم االقتصاد غير  

الّتجارّية   وغير  والتنمية    التي-الّتجارّية  التعاون  )منظمة  اإلنتاج"  إطار  في  سّجلها 
ُ
ت أن  العمومّية  للمحاسبات  يمكن 

ألّنها   ألنشطة التي ال يمكن أخذها بعين اإلعتبار(. فبهذا املعنى، يشمل االقتصاد غير املرصود كّل ا2000االقتصادّية،  

األسر(  تنجزها  التي  األنشطة  ذلك  في  )بما  نظامّية  وغير  وغير شرعّية  البيانات  أو  ،باطنّية  تجميع  جهاز  ألّن  كذلك 

 القاعدّية يعرض ثغرات. 

 تصنيف االقتصاد غير املرصود 

ي االقتصاد غير املرصود األنشطة التي تنتمي إلى إحدى املناطق 
ّ
حسب منظمة الّتعاون والتنمية االقتصادّية، يغط

 شكاليات. إالخمس التالية وهي ذات 

اقتصادّيا وشرعّية، إذ  أنشطة يمكن أن تكون في نفس الوقت منتجة  االقتصاد الباطني )التحتي( يضّم  •

أّنها تحترم بعض املعايير والتراتيب ولكّنها مخفّية إرادّيا بالنسبة إلى السلطات العمومّية، قصد اإلفالت 

من دفع الّضريبة على الّدخل والضريبة على القيمة املضافة أو بعض الّضرائب األخرى، ودفع مساهمات 

عايير القانونّية مثل األجر األدنى والعدد األقص ى لساعات الضمان االجتماعي أو االستجابة إلى بعض امل

 العمل.

 يضّم  •
ّ
إنتاج سلع وخدمات ُيحّجر امتالكها وبيعها وتوزيعها بالقانون كما هو الشأن   قانوني االقتصاد الال

دة  
ّ
قل
ُ
قانونّية كذلك إنتاج وبيع البضاعة امل

ّ
بالنسبة إلى تجارة األسلحة واملخّدرات. وتشمل األنشطة الال

 وأخيًرا إخفاء البضاعة املسروقة والفساد وتبييض رؤوس األموال.

أنشطة يكون فيها اإلنتاج والتوزيع شرعّيين تماًما. فهذه الخاّصّية تمّيز بين   ياالقتصاد غير الّرسميضّم   •

اإلنتاج غير الرسمي واإلنتاج غير القانوني. وثّمة أيضا تمييز بين القطاع غير الرسمي وأنشطة االقتصاد 

الذ الرسمي  غير  القطاع  من  جزء  هي  املرصودة  غير  رسمّية 
ّ
الال واألنشطة  )التحتي(.  يشمل  الباطني  ي 
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الّرسمّية   غير  األنشطة  ل 
ّ
تمث عاّمة،  وبصفة  رسمّية.  غير  بصفة  واملمارسة  املرصودة  األنشطة  كذلك 

إلى قطاع األسر. ولم يتّم  ل كشركات منتمية 
ّ
شك

ُ
األنشطة اإلنتاجّية واملمارسة من قبل مؤّسسات لم ت

ذو صب  إنتاج  ولها  العاملين  عدد  من حيث  معّين  دون حجم  هي  و/أو  )أوروسنات تسجيلها  تجارّية  غة 

2013 .) 

، فإّنه يضّم األنشطة اإلنتاجّية املستهلكة واملرسملة من  إنتاج األسر من أجل استعمال نهائي ذاتيأّما   •

ق األمر بإنتاج غير تجاري للسلع والخدمات، يضّم إنتاج املزروعات واملاشية وإنتاج  
ّ
قبل األسر ذاتها. يتعل

النهائ االستعمال  بغاية  أخرى  من  سلع  األخرى  األشكال  وبعض  الفردّية  املساكن  وبناء  لألسر  اتي 
ّ
الذ ي 

اتي، واألكرية املنسوبة إلى املالكين املقيمين وخدمات معيني املنازل 
ّ
تكوين رأس املال القار للحساب الذ

 املؤّجرين.

قة  غير  املنتجات  و •
ّ
تشمل كّل أنشطة اإلنتاج التي ثغرات في جهاز تجميع البيانات القاعدّية    بسبب املحق

ُيفترض احتسابها في برنامج تجميع البيانات القاعدّية، ولكن ال ُيصرّح بها إحصائّيا، بسبب مشاكل يمكن 

بعُد  الّنقص في تغطية املؤّسسات عندما تكون حديثة ولم ُتدمج   اختصارها في األصناف الثالثة الّتالية:

أو  الّسبر،  ُصّنفت بشكل  في قاعدات  إذا ما  أو  االستبيان،  في  املعتمدة  الحجم  تكون دون عتبة  عندما 

.
ً
عدم توفير املؤّسسات ألجوبة إذا   خاطئ حسب نوع النشاط أو حسب املنطقة وتّم بالّتالي إقصاؤها خطأ

إلى نقص   إضافة  أّي ُمعطى،  ُيجمع  لم  العّينة ولكن  في  كانت ُمدمجة  لقيمتها  ما  املؤّسسات  في تصريح 

 املضافة.

  2.2.II     تقدير  الالقيس و طرق   :  املرصودالقتصاد غير ا 

من البديهي أن الحصول على معلومات حول األنشطة غير املرصودة وحجمها ومختلف األشكال التي تتبلور وفقها،  

ل في بعض الحاالت 
ّ
 مهّمة مضنية، بما أّن هذه األنشطة ال تنتمي إلى االقتصاد الّرسمي.أمر عسير ويشك

جريت 
ُ
ل في إجراء "تقدير" فحسب. أ

ّ
وبالّتالي، فإّن االمكانية الوحيدة للحصول على تكميم لحجم هذه األنشطة يتمث

رف لتقدير  عّدة محاوالت واسُتعملت عّدة مقاربات لهذه الغاية، حّتى وإن تمادى بعض الخالف بخصوص أفضل ا
ّ
لظ

اهرة.
ّ
 حجم هذه الظ

غير  واملقاربات  املباشرة  املقاربات  رئيسّية:  أقسام  ثالثة  في  املعتمدة  املقاربات  ُنصّنف  أن  األدبّيات  في  املعتاد  ومن 

 النموذج.-املباشرة واملقاربة
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1.2.2. II      املباشرة  املقاربات 

عالج املقاربات املباشرة، وهي تسّمى أيضا مقاربات دقيقة، بيانات االقتصاد الجزئي )الدقيق( باستعمال استبيانات  
ُ
ت

ر النتائج املتحّصل عليها اعتماًدا  
ّ
ومحادثات واستجوابات مطّبقة في نفس الوقت على األسر و/أو على املؤّسسات. وتوف

لة االقتصاد غير املرصود وديمغرافيته وخصائصه الجغرافّية ومالمح  على هذه املقاربة، معلومات ثمينة حول هيك

 أن طريقة املسح معّرضة لعّدة انتقادات: فاألشخاص ال يميلون    فيه،العمل  
ّ
بما في ذلك العرق والنوع الجنس ي إلخ. إال

بين   ا،لهإلى التعاون، وإذا ما قبلوا اإلجابة عن االستجواب فإّن األجوبة املستخلصة ال مصداقّية   بما أن أغلب املستجو 

إلى   العمل غير املصرّح به، وقد يؤّدي  ّسر عملّية تقييم حجم  ُيع  في اإلفصاح عن سلوك غّش، األمر الذي  يترّددون 

ريقة هو أّن عملّية تجميع 
ّ
ل عيب آخر في هذه الط

ّ
نقص في تقدير حجم األنشطة االقتصادّية غير املرصودة. ويتمث

عالوة على ذلك، ونظرا إلى أّن االستجوابات تتّم في وقت معّين )مثال خالل   ب كثيًرا من الوقت.املعطيات ُمكلفة وتتطل

 إلى تقديرات موضعّية، وبالّتالي تقديرات ثابتة 
ّ
شهر خصوص ي من سنة معّينة(، ال ُتفض ي النتائج املتحّصل عليها إال

 صاد غير املرصود خالل مّدة طويلة جّدا. في الّزمن. فهي حينئذ عاجزة عن توفير تقديرات حول تطّور االقت

 

2.2.2. II     غير املباشرة  ملقاربات ا 

سّمى كذلك "املقاربات
ُ
ي  - أّما املقاربات غير املباشرة، وهي ت

ّ
ر"، فإّنها تعالج عموًما معطيات مّتصلة باالقتصاد الكل

ّ
املؤش

ي الستنتاج حجم االقت
ّ
صاد غير املرصود. فيمكن الحصول على  من خالل استغالل مختلف عالقات االقتصاد الكل

وفيبر،   انطالقا تقديرات،   )بيساربداس  واالستهالك  )الحاصل(  نتج 
ُ
امل الوطني  الناتج  بين  الفوارق  تفّحص  من  مثال 

دخالت الكهربائّية  1981(، أو بين اليد العاملة الفعلّية واليد العاملة املسّجلة )كونتيني،  1989
ُ
( أو كذلك بمقارنة امل

الُعملة بقياس االنحراف بين  (، أو1996اج الصناعي )كاوفتمان وكاليبردا  باإلنت حّتى كذلك باستعمال مقاربة طلب 

)كاغان   الرسوم  غياب  عند  العملة  الفعلي وطلب  العملة  تانزي  1958طلب  ة 1983،  ُمنتقد  املقاربات  هذه  أّن   
ّ
(.إال

ر خصوص ي عموًما لكونها تقوم على فرضّيات مختلفة بسيطة ومحدودة، وه
ّ
ز كذلك على جانب معّين أو مؤش

ّ
ي ُترك

 (. 2012، إلجن وأوزتونالي، 2005من االقتصاد غير املرصود، وتهمل العديد من الجوانب األخرى )شنايدار 

 

3.2.2. II     " النموذج–  املقاربة " 

التي تعتبر االقتصاد غير املرصود  "النموذج  -املقاربة"ثّمة مقاربة ثالثة لتقدير حجم االقتصاد غير املرصود، تقوم على  

واألسباب"   رات 
ّ
املؤش "تعّدد  نموذج  بين  املقاربة  هذه  وُتمّيز  كامنة،  العام    (M.I.M.I.C)كمتغايرة  التوازن  ونموذج 

 . (D.S.G.E)الدينامي العشوائي 

رات واألسباب"  تعتمد طري
ّ
-  Weck-Hannemannهانمان- وفاك  Freyعلى أعمال فراي    (M.I.M.I.C)قة "تعّدد املؤش

الج فيه االقتصاد غير املرصود كُمتغايرة غير ملحوظة وتفّسر بعّدة   ( وهي1983) تقوم أساًسا على نموذج "عاملي" ُيع 
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   ملحوظة،متغايرات  
ّ
املرصود، وبمجموعة مؤش اهرة. كأسباب لالقتصاد غير 

ّ
الظ بهذه  رة 

ّ
للمالحظة ومتأث قابلة  رات 

ريقة موضوع انتقادات الذعة. فقد بّين هالبرغار وكنيبال 
ّ
عّرف بها أعاله، كانت هذه الط

ُ
ولكن، على غرار املقاربات امل

،  ( أن تقديرات حجم االقتصاد غير الّرسمي الّناجمة عن هذه املقاربة، تعّد غير ثابتة حيال تغييرات طفيفة1988)

ق األمر بالفترة أو بمجموعة البلدان املدروسة. وهما يعتبران كذلك أّن املتغايرات
ّ
رات غير مقنعة لبلوغ -سواء تعل

ّ
املؤش

رات واألسباب"  
ّ
- مؤسسةإذ أّنه ال يقوم على أّي    (M.I.M.I.C)هذه الغاية. وُوّجه انتقاد آخر إلى نموذج "تعّدد املؤش

هير الذي قّدمه "لوكاس" )جّدا، األمر الذي يجعله معرّ   غيرةص
ّ
( هو أحد  2005(. وبرويش )1976ضا إلى االنتقاد الش

د إلجن وأرتورك )
ّ
رات واألسباب" لهذه الغاية. عالوة على ذلك يؤك

ّ
( بأّن 2018معارض ي استخدام مقاربة "تعّدد املؤش

معرّ  بذلك  فيصبح  حصرّيا،  القيس ي  االقتصاد  خصوصّيات  استخدام  على  يقوم  النموذج  أخطاء هذا  إلى  ضا، 

 إحصائّية. 

النموذج" الثانية املستخدمة لتقدير حجم االقتصاد غير املرصود فهي مقاربة "التوازن العام الّدينامي -أّما "املقاربة

رق املعروضة أعاله، تنحرف هذه الطريقة جذرّيا عن املنهجّيات التقليدّية املقترحة  (D.S.G.E)العشوائي"  
ّ
. قياسا بالط

أّوال ألّنها ترتكز على  في األدبّيا  في رأينا، تعرض ميزتين أساسّيتين.  )التحتّي(، وهي  الباطني  ت لتقدير حجم االقتصاد 

الباطني   االقتصاد  ألسباب  أفضل  بفهم  تسمح  العشوائي"  الدينامي  العام  "التوازن  منهجّية  أّن  ونعتقد  النظرّية 

اسات سياسة امليزانّية والسياسة النقدّية لالقتصاد الباطني  )التحتي(. وثانيا ألّن النموذج املعتمد يسمح بتقييم انعك

 في إطار نظرة توازن عاّم.

 

3.2. II    الجانب النظري  : والّرقمنةغير املرصود  االقتصاد 

 

ر في حجم االقتصاد الخفّي  
ّ
من الّناحية النظرّية يمكن العتماد أفضل على التكنولوجيات الحديثة أن يؤث

 أيضا، رغم ذلك، أن يفتح آفاقا جديدة لصالح انتماء أفضل إلى الّصبغة الّرسمّية.بتضمينه، ولكن 

 نظرّيا، يمكن للعالقة بين الّرقمنة واالقتصاد غير املرصود، أن يمّر عبر قنوات عديدة. 

 تقليص التهّرب الجبائي  •

املرص االقتصاد غير  الّرسمّية على  الّصبغة  الّرقمنة فرصة حقيقّية إلضفاء  ل 
ّ
ل خطوة مهّمة لألمام،  تمث

ّ
ود، وتشك

إلزاحة اإلكراهات التي يواجهها القطاع الخاّص في إجراءات االنتقال إلى األنشطة الرسمّية. فالّرقمنة، وباألخّص ولوج 

أفضل إلى األنترنات، بإمكانهما املساهمة في تطوير اإلدارة الجبائّية والجمركّية بتوسيع اإليرادات الّضريبّية وبتقليص  

(. فتطبيقات اإلدارة اإللكترونّية يمكن أن تحّسن الشفافّية وأن  2018اليف تجميع الّضرائب )غنانيون وبرون، )تك

تخّفف مشكل التناظر املعلومة، بترفيع الوصول إلى املعلومة. كما أّنها تسمح أيضا بالنهوض باملسؤولّية بفضل تحسين  
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فين، مع جعل اإلجراءات اإلدارّية في نفس الوقت أبسط  قدرة املواطنين على متابعة القرارات وأعمال مختل
ّ
ف املوظ

 (. 2003وأكثر شفافّية )بها تناغار، 

ومن ناحية أخرى، وإذا ما استخدمت السلطات العمومّية القطاع املالي ملراقبات الّصفقات وتوظيف الّرسوم عليها، 

با  ن 
ّ
وتمك الجبائي،  التهّرب  بمكافحة  املصرفي  القطاع  رقمنة  غير تسمح  االقتصاد  النتشار  أهّم،  تخفيف  من  لتالي 

 (. 2016املرصود )باردياف وسونوريس، 

 

 عن بعد التشجيع على اإلدماج املالي وعلى الّدفع  •

الّرقمنة حلوال تدفع إلى   ص منتعرض 
ّ
ل فرصة كبرى لكي ُيدمج مالّيا أهل االقتصاد غير   الّتخل

ّ
املالي وتمث اإلقصاء 

ر في االقتصاد غير املرصود. بتحسين الوصول إلى القروض، إذ أن املؤّسسات قمنة أياملرصود. ويمكن للرّ 
ّ
ضا أن تؤث

ل أهّم عقبة تعترضهم )جاكولين وآخرون،  
ّ
(. واعتماد 2019غير الّرسمّية تصرّح عموما بأّن الوصول إلى التمويل يمث

املعطيا  كبرى من  بإفراز مجموعات  املصرفي، يسمح  القطاع  في  )العادات تكنولوجيات جديدة  املستعملين  ت حول 

فافّية  أ وت
ّ
تناظر في املعلومة وبتحسين الش

ّ
ريخّية القروض، إلخ.(، كما ييّسر الوصول إلى القروض بتقليص أشكال الال

لة االقتصادّيات  و  (. تمثل رقمنة املصارف فرصة لتنويع الخدمات املالّية أكثر فأكثر، وأضحت عامل أم  2018)آرون  

ل االستفادة من  (. ف2015)ش ي وتور  
ّ
فرصة كبرى بما أّن األشخاص واملؤّسسات داخل الّسوق غير  الّرقمنة، عال، تمث

الّرسمّية، أطراف تكون أحيانا عاجزة عن توفير شكل ذي مصداقّية من أشكال التعريف لفتح حساب مصرفي، كما  

 (. 2014ملعلومة )فا رازي، ال تقدر على أن ُتثبت بصفة مقنعة قدرتها على التسديد، وذلك بسبب التناظر ا

من   ن 
ّ
تتمك حّتى  للّدفع  وحيدة  كوسيلة  نقًدا  األموال  تستعمل  الّرسمّية  غير  السوق  في  العاملة  املؤّسسات  أّن  وإذ 

وشاليفار،   )البورتا  معامالتها  تتّبع  قابلّية  يجعل  2014تقليص  الّرقمّية  الّدفوعات  إلى  نقًدا  الدفع  من  فاالنتقال   .)

ع تكاليف  2018ّية أضمن وأكثر استرسالّية وأقّل تكلفة )باك وآخرون،  املعامالت التجار 
ّ
(. فأرباح الّنجاعة هذه، ُترف

 فرص العمل في االقتصاد غير املرصود.

 

 تقليص الفساد  •

ثّمة تأثير آخر ممكن للرقمنة، بخصوص تقليص حجم االقتصاد غير املرصود، قد ُيفّسر بتقليص الفساد. ونظرا 

وآخرون    (Lio) عموما كأحد املحّددات الرئيسّية لالقتصاد غير املرصود، ومثلما يشير إلى ذلك "ليو"  لكون الفساد ُيعّد 

(، ُيسهم نشر التكنولوجيات الجديدة في تحسين جودة املؤّسسات والحوكمة، خاّصة بفضل تقليص ملموس 2011)

القواعد وتقليص   الرقمنة أن ُتؤّدي دوًرا مهّما في مكافحة الفساد، عن طريق تحسين تطبيق  للفساد. فعال بإمكان 

 (. 2004، ستور جاس، 2003)بها تناغار السلطة التقديرّية عند املوظفين وبترفيع الشفافّية 
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 تعزيز االقتصاد الّرسمي •

بإمكان الّرقمنة أن تؤثر أيضا في االقتصاد غير املرصود من خالل نمو االقتصاد املرصود، في صورة ما إذا أمكن أيضا  

تحسين   إلى  باألخّص  نشير  املسّجلة.  املؤّسسات  على  سابقا،  املذكورة  اإليصال  قنوات  املؤّسسات تطبيق  إنتاجّية 

ًصا  
ّ
مقل االنتدابات،  تزايد  إلى  إضافته  ويمكن  الجديدة،  التكنولوجّية  األدوات  استعمال  عن  ناجم  وهو  الرسمّية، 

الّصبغة 2019هكذا، ضخامة االقتصاد غير املرصود... )جاكوالن وآخرون   الرقمنة، ملا تضمنه من إضفاء  ل 
ّ
(. تمث

ؤّمنة، وهي تعكس في نفس الوقت، تحويل مؤّسسات غير رسمّية إلى القطاع الرسمّية، رافعة ملواطن الشغل القا 
ُ
ّرة وامل

 الّرسمي ونمّو االقتصاد الرسمي ذاته.

 

3. II   عربيالرقمنة في بلدان املغرب ال و املرصود االقتصاد غير  يةعن وضع ملحة 

شغال يقع االقتصاد غير املرصود في لّب التحّديات االقتصادّية   ل م 
ّ
واالجتماعّية الكبرى في املنطقة املغاربّية، وهو يشك

ل ظاهرة قديمة 
ّ
رئيسّيا بما أّنه أضحى من الواضح أّنه مصدر عدم استقرار محتمل بالنسبة إلى املنطقة، ورغم أّنه يمث

 لة. نسبّيا، يبدو أّنه قد تزايد بشّدة خالل الّسنوات األخيرة، مع تصاعد التفاوتات وزيادة البطا 

فأكثر من نصف اليد العاملة في املنطقة املغاربّية تعمل داخل الّسوق غير الّرسمّية. وحسب تقديرات املكتب الّدولي  

ل الشغل غير الّرسمي 
ّ
 في الجزائر وتونس. % 50من مجموع مواطن الشغل في املغرب و % 60للعمل يمث

إل أو  وُتفّسر ضخامة االقتصاد غير املرصود جزئّيا بوصول صعب  ى القروض وكذلك بإجراءات إحداث املؤّسسات 

إضفاء الّصبغة الّرسمّية عليها، وهي إجراءات غالبا ما تكون تعجيزّية )ُمبطلة(، نظرا للبطء اإلداري. فعال، مازال مناخ  

الّدولي " البنك  في  "، الذي يرّتب املغرب  Doing Business 2020األعمال ضعيف الجاذبّية مثلما يجّسم ذلك تقرير 

( ثم موريتانيا )املرتبة 78عاملّيا، ويتطابق ذلك مع املرتبة األولى على الّصعيد املغاربي، تتبعه تونس )املرتبة    53املرتبة  

 (. 168( ثّم ليبيا )املرتبة 157( والجزائر )املرتبة 152

ل ازدهار التحّول الّرقمي في املنطقة املغاربّية فرصة حقيقّية ملواجهة تحّديات ال
ّ
شغل واإلدماج املالي، بما أّن هذه  يمث

 الرقمنة ُتيّسر الوصول إلى القروض وإجراءات إضفاء الّصبغة الرسمّية وكذلك دفع الّضرائب.

ربحة، انتهجت السلطات العمومّية باملغرب ال
ُ
  عربي ووعيا منها بأهّمية الشروع في تنويع حقيقّي لألنشطة االقتصادّية امل

 ق "التحّول الّرقمي" في اقتصادّياتها. درب إطالق برامج تسمح بتحقي

ان، اتخذت منًحى تصاعدّيا إذ أدركت اليوم حوالي 
ّ
 % 46فاألرقام الخاّصة باستعمال األنترنات، قياًسا بمجموع الّسك

 . 2010تقريبا سنة  % 23مقابل  2019سنة 
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4. II      التجريبي  التحليل 

وذلك لتفّحص تأثير الّرقمنة    (A.R.D.L)نطّبق في هذا القسم نموذج "االنحدار الذاتي ذي التأخيرات املوّزعة"   

 في تنامي االقتصاد غير املرصود.

 

 1.4. II      املعطيات 

لكي نتفّحص العالقة بين الّرقمنة واالقتصاد غير املرصود في املنطقة املغاربّية، سنستعمل معطيات سنوّية  

ل تونس دراسة حالة مفيدة بما أّنها تنتمي إلى البلدان ذات اقتصاد غير مرصود    .32018- 1996تخّص تونس للفترة  
ّ
تمث

مة التعاون والتنمّية االقتصادّية، 
ّ
 (. 2018يتجاوز بجالء متوّسط بقّية البلدان ذات دخل وسيط )منظ

باالقتصاد غير املرصود في تونس، انطالقا من استغالل  يسمح الّنموذج املعتمد بإقرار املعطيات الخاّصة   

رها شروط التوازن 
ّ
ة لصالح اقتصاد غير مرصود    (bayésien). وتقّدم نتائج التقدير "الباييزي"  4املعلومات التي توف

ّ
أدل

ضخم في تونس: فحّصة هذا االقتصاد تجاوزت حّصة االقتصاد املرصود خالل الّسنوات األخيرة. كما تبّين النتائج 

املتحّصل عليها أّن زيادة تكاليف االقتراض لدى البنوك، وزيادة نسب الضريبة لدى الّسلطات العمومّية، ُتفض ي إلى  

 يص املوارد: تتناقص األنشطة املرصودة بيد أن األنشطة غير املرصودة تتزايد.تأثير في إعادة تخص

الهواتف    خطوط  في  االشتراكات  معّدل  استعملنا  تحليلنا،  في  األساسّية  ة 
ّ
املستقل "املتغايرة"  إلى  بالنسبة 

إلى   )بالنسبة  كوسيط    100الجّوالة  بإمكانن   (Proxy)شخص(  األدبّيات،  نتابع  وعندما  أهّم  للرقمنة.  في  م 
ّ
التحك ا 

(. وُندمج اجمالي الناتج  2000، شنايدر وأنست  2005، شنايدر  2004محّددات االقتصاد غير املرصود )جركسهاني  

للعمل  أكثر  ّفز  تح  واملؤّسسات  فاألفراد  االقتصادي.  التنامي  ملراقبة مستوى  كّل ساكن،  بحساب  الفعلي  الّداخلي 

 (. 2010و  2005دّية، قصد اغتنام فرص األعمال والشغل )شنايدار بصفة رسمّية، في قّمة الّدورة االقتصا 

هنالك توافق كبير في األدبّيات بخصوص االقتصاد غير املرصود، حول فكرة أّن املؤّسسات مهّمة للغاية في   

(. ولكي  2011، أونيس وتيرالّي،  2009، إلجين  2009، دريهار وآخرون  2006تقليص ضخامة هذه اآلفة )كوراشكوفا  

أخذ بعين االعتبار اإلطار املؤّسساتي، استعملنا املتغايرين: دولة القانون ومراقبة الفساد. فـ"متغايرة" دولة القانون  ن

قة التي يضعها األعوان في إجراء ما، ومدى احترامهم لقواعد شركتهم وباألخّص 
ّ
ن من إلتقاط إدراك مستوى الث

ّ
ُتمك

امللكّية والش للعقود وحقوق  تنفيذهم  أوجودة  ارتكاب جريمة  احتمال  "متغايرة"   رطة واملحاكم وكذلك  أّما  عنف. 

مراقبة الفساد فإنها تلتقط إدراكات املدى الذي ُتمارس فيه السلطة العمومّية لغايات خاّصة، بما في ذلك أشكال 

 الفساد الّصغيرة والكبيرة.

 
 تّم اختيار الفترة حسب توفر المعطيات بالنسبة الى كل المتغيرات األساسية 3

لسناء زواري التي بلورت نموذج التوازن العام  الدكتورإّن البيانات الخاّصة باالقتصاد غير المرصود واردة من النتائج النّاجمة عن بحوث   4

قتصاديّين يُدْفعون إلى إخفاء وقدّمت إطاًرا نظريّا مشيًرا إلى أّن االقتصاد غير المرصود ينبثق ألّن المتدخلين اال  DSGE))الدّينامي العشوائي  

 .صفقاتهم لتحاشي دفع الّضرائب
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م في الفساد 
ّ
ها من مؤشرات التنمية في    إّن قياسات التنمية االقتصادّية ودولة القانون والتحك

ّ
ستخرج كل

ُ
ت

رها البنك الّدولي.
ّ
رات العاملّية للحوكمة، التي يوف

ّ
 العالم ومن املؤش

 

2.4. II      موذج تحليل
ّ
  الن

القيس ي   الّرقمنة في حجم االقتصاد غير املرصود، استعملنا تخصيصة االقتصاد  قصد إجراء تقييم تجريبي لتأثير 

 التالية: 

𝐸𝑛𝑜𝑡 =  𝛼0 + 𝛼1𝐷𝑖𝑔𝑡 + 𝛼2𝑋𝑡  + 𝜀𝑡                                                                                        (1) 

املتغّيرات    Digاملرصود من اإلنتاج اإلجمالي، وتشير    نسبة االقتصاد غير   Enoحيث تمثل   ل ُمّتجه 
ّ
الرقمنة وتمث إلى 

 هامش الخطأ.  𝜀𝑡وتمثل   ه،أعال ا ذلك ناملفّسرة، كما ناقش

ة، في حين أّن االنحدار   للّتنامي Xسنعتمد على انحدارين: فاالنحدار األّول يتضّمن مّتجه 
ّ
االقتصادّي كمتغّيرة مستقل

  إضافة إلى الّرقمنة. الثاني يتضّمن دولة القانون ومراقبة الفساد كمتغّيرتين تفسيرّيتيّن 

ا املدى  على  الحركّية  دراسة  املدى  وبغاية  على  التعديل  وإمكانّية  بين لطويل  املرصود    القصير  غير  االقتصاد  تنامي 

-و شين  -Pesaran-، وهو نموذج صاغه "بيزاران   (ARDL)والرقمنة، ُنطّبق نموذج "انحدار ذاتي ذي تأخيرات ُممرحلة"  

Shin-   (1998(و )يعرض هذا النموذج ميزتين هما، من ناحية أولى دراسة العالق2001  .) ة بين متغّيرات تّتصف بنظام

)نارايان،  الحجم  اعتماًدا على عّينات صغيرة  التقديرات  أفضل  الحصول على  ثانية،  ناحية  اندماج مختلف، ومن 

2005.)  

 

1.2.4. II     االستقرارّية  تحليل 

اتي أّنه ليس من الضروري أن ُتدمج كّل  
ّ
تغّيرات الواجب دراستها، انطالقا يعني استعمال منهجّية نموذج االنحدار الذ

ُ
امل

 أّنها ال ينبغي أن ُتدمج داخل الّصنف الثاني ]
ّ
 I( .2 .])من نفس الّصنف. إال

[ ADF( ]1979)ديكاي وفوالر،  (Fuller)وفوالر   (Dickay)ولكي نتفّحص استقرارّية السالسل، سنطّبق اختبار ديكاي 

رتها اختبارات PP( ]1988) (Perron)وبارون  (Philips)واختبار فيليبس 
ّ
لة التي وف جدو 

ُ
 (ADF)[. وبالّرجوع إلى القيم امل

  مستقّرة في املستوى.   Digمستقّرة في اختالف أّول، في حين أن متغّيرة    Corpو  Droitو  Eno، نالحظ أّن متغّيرات  (PP)و  

اتي  I (1)و    I (0)هكذا فإّن متغّيرات دراستنا ُمدمجة في صنف  
ّ
 . (ARDL)، األمر الذي ُيبّرر استعمال نموذج االنحدار الذ
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 PPو  ADF ي تائج اختبار نII.1-الجدول 

 ADF اختبار PP اختبار 

 t-statistique Décision t-statistique Décision 

Eno 5.610*** I(0) 5.023*** I(0) 

Dig  3.281** I(1) 3.194** I(1) 

Droit   -1.967** I(0) -1.943** I(0) 

Corp -3.225*** I(0) -3.226*** I(0) 

 . % 5و % 1يشيران إلى درجة الدالليّة في مستوى   **و***

 

2.2.4. II      التشخيص واإلدماج املشترك  اختبارات 

اتي الّدينامّي العشوائي  
ّ
ل    k (P+1)معادلة    (ARDL)يعتبر نموذج االنحدار الذ

ّ
عدد التأخير   Pاالنحدارّية، حيث ُتمث

تغّيرات في املعادلة. وبالنسبة إلى عدد التأخير األقص ى، سنختار مّدة قصوى لفترة ما. فعال، فإّن    kاألقص ى و
ُ
عدد امل

ى هو ذلك ا نتق 
ُ
 لذي يحترم معايير غياب ترابطّية السلسلة. عدد التأخير األقص ى امل

( واملعّدلة  البسيطة  التحديد،  قيم ضوارب  بأن  اتي، 
ّ
الذ االنحدار  نموذج  مقاربة  تطبيقّية  نتائج    R2و  R2وتكشف 

د أّن إحصائّية فينشار  معّدلة
ّ
فّسر من مجموع التغاير[ تؤك

ُ
واالختبارات    «F»  (Fisher)( ]وهي تقيس حّصة التغاير امل

 (.2، مقبولة جّدا )إرجع إلى الجدول األخرى 

  ختبارات التشخيصا    II.2الجدول 

 2النموذج  1النموذج  

2R 0.946 0.869 
2 R 0.839 0.935 معّدل 

F-statistic  80.12 
(0.000) 

40.02 
(0.000) 

LM(1) 15.643 

(0.000) 

16.698 

(0.000) 

رابط التسلسلي هو من صياغة برويش  (Lagrange)= االختبار املكّرر، صاغه القرانج  L.Mتبار  خ: امالحظات
ّ
 Breusch)قودفراي   –. الت

– Godfrey). 
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. كما أّن نتائج %1لها داللة عند     F. Statisticأّن النموذج له إجماال داللة، بما أّن االحتمالّية امللحقة بـ    2يبّين الجدول  

( ُتثبت  1قودفراي بمقدار )ر   – من صياغة برويش    (LM)اختبارات تصديق الّنماذج )أّي اختبار االرتباط التسلسلي  

سلسلي.
ّ
 غياب الترابط الت

 

ويل بين 3الوارد في الجدول    F. Statisticختبار اإلدماج، يشير اختبار  ا  وبخصوص
ّ
، إلى وجود عالقة على املدى الط

 (. %1ال تتجاوز القيم امللحوظة القيمة العليا الحرجة )عند عتبة املتغّيرات الّتحتّية. فع

 

 ( « bonds tost »دماج املشترك ) ختبار اال ا     II.3الجدول 

 %10  القيمة الحرجة  %5  القيمة الحرجة  %1الحرجة القيمة  

 I(0) I(1) I(0) I(1) I(0) I(1) 

F-stat. 

(regression1) =    

7.250  

4.134            5.761 2.910            4.193 2.407            3.517 

F-stat. 

(regression 2) =    

16.310  

2.915            3.695 3.538            4.428 5.155            6.265 

 
3.2.4. II       على املدى الطويل واملدى القصير  العالقات 

 ( ويكتب تمثيلها رياضّيا كما يلي:1قصد تحليل العالقات على املدى الطويل، يتّم تقدير املعادلة ) 

  

 𝛥𝐸𝑛𝑜𝑡= 𝛽0 + ∑ 𝛼1
𝑝
𝑖=1 𝐸𝑛𝑜𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼2

𝑞
𝑖=0 𝐷𝑖𝑔𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼3

𝑞
𝑖=0 𝑋𝑡−𝑖 + 𝜀𝑖𝑡                      (2) 

التأثيرات على املدى القصير للمتغّيرات التفسيرّية على االقتصاد غير املرصود، نقوم بتقدير انحدارات ولدراسة 

: تصويب الخطأ. وتظهر هذه األخيرة على الّنحو التالي  

𝛥𝐸𝑛𝑜𝑡= 𝛽0 + ∑ 𝛽1
𝑝
𝑖=1 Δ𝐸𝑛𝑜𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽2

𝑞
𝑖=0 Δ𝐷𝑖𝑔𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽3

𝑞
𝑖=0 Δ𝑋𝑡−𝑖  + 𝜆𝐸𝐶𝑇𝑡−1 + 𝜀𝑖𝑡    (3)                                                                                                                                                         

 

ل مدى تصويب الخطأ ومعامل تصويب الخطأ وهو يبّين سرعة التعديل للوصول إلى التوازن على    ECTحيث أن  
ّ
تمث

 ى الطويل. املد
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اتي  
ّ
، فإّنها واردة في الجدول (ARDL)أّما العالقات على املدى الطويل والتي يتّم تقديرها بواسطة نموذج االنحدار الذ

. وتبّين النتائج أّن الّرقمنة لها تأثير ذو بال وسلبّي على حجم االقتصاد غير املرصود بتونس. تتراجع هذه اآلفة على  4

. فهذه النتيجة تدعم فرضّيتنا التي تعتبر أّن الّرقمنة %1ذا ما ارتفع مستوى الرقمنة بنسبة  إ  %1املدى الطويل بنسبة  

 تضمن تحّول االقتصاد غير املرصود إلى االقتصاد الّرسمي. 

وبّينت النتائج التي توّصلنا إليها، انعكاسا سلبّيا ولكن غير ذي داللة، ُتحدثه التنمية االقتصادّية على االقتصاد غير 

الّدراسة. واستنتجنا كذلك أن  امل رصود. وُيمكن أن ُيفّسر هذا بأّن تونس قد شهدت نسبة نمّو نسبّيا، خالل فترة 

 عاملي دولة القانون ومراقبة الفساد لهما تأثير ذو بال وسلبّي، في االقتصاد غير املرصود.

 

اتي نم - II.4الجدول 
ّ
 الطويل )املتغّيرة التابعة : حجم االقتصاد غير املرصود(العالقات على املدى   (ARDL)وذج االنحدار الذ

  2اإلنحدار  1اإلنحدار  

Dig  -0.012*** 

(0.013) 

 

0.011*** 

(0.023) 

 

GDP 

Droit   

Corp  

  

Constante 

-0.039 

(0.467) 

 

_ 

 

_ 

 

 

 

-3.587*** 

(0.008) 

_ 

 

- 0.041* 

(0.084) 

 

-0.02* 

(0.095) 

 

 

-2.895** 

(0.071) 

 

% 10% و 5% و 1تشير إلى درجة الداللّية في مستوى  *   و  **و

وبعد أن درسنا تأثير الرقمنة على املدى الطويل وتأثير متغّيرات أخرى ملراقبة االقتصاد غير املرصود، نقترح تحليل 

للُمعاِمل املقّدر ملدى تصويب الخطأ، ّتثبت وجود آلّية توارد  تأثيرها على املدى القصير. إّن العالمة السلبّية والّدالة  

 نحو الهدف املسّجل على املدى الطويل. 

إيجابّي االقتصاد  الرقمنة والتنمية االقتصادّية واإلطار املؤّسساتي بشكل  خالفا للعالقة على املدى الطويل، تدفع 

ر وقت معّين لكي ُتحدث
ّ
 هذه املتغّيرات انعكاسات على االقتصاد غير املرصود. املرصود. يعني هذا أّنه ينبغي توف
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اتي   نموذج    -II.5الجدول 
ّ
تغّيرة الّتابعة: حجم االقتصاد غير املرصود(  -ECT-: العالقات على املدى القصير  (ARDL)االنحدار الذ

ُ
 )امل

  2اإلنحدار    1االنحدار   

𝛥 Dig  0.103*** 

(0.000) 

 

0.069*** 

(0.001) 

 

𝛥 GDP 

𝛥 Droit  

𝛥 Corp  

  

𝐸𝐶𝑇𝑡−1 

0.392 

(0.503) 

 

_ 

 

_ 

 

 

 

-0.120*** 

(0.006) 

_ 

 

 0.239* 

(0.098) 

 

0.169* 

(0.095) 

 

 

-0.171*** 

(0.000) 

 

 %. 10% و 5و %1إلى مدى الّداللّية في مستوى  *و  ** و ***مالحظة: تشير العالمات 

 

5. II        الخاتمة 

األخيرة   الّسنوات  هذه  خالل  الّرقمنة  أهّمية  شملت  كثيرالقد  التكنولوجّية   عددا  اإلنتاجّية  مثل  املجاالت  من 

م والنمّو االقتصادي )سوسان  
ّ
املباشر األجنبي والتضخ ، شوى 2004،  2000، فرويند وفاينهولد  2000واالستثمار 

املساهمة في األدبّيات الهاّمة من خالل تفّحص تأثير الّرقمنة في  (. لقد سعينا في هذا الفصل إلى  2009و  2005وإيي،  

في بلدان املنطقة املغاربّية،  الّرقمنة  إلى  عّممة 
ُ
زعة امل

ّ
انتشار االقتصاد غير املرصود والن االقتصاد غير املرصود: إن 

اهرتين إلى موضوع جّد مهّم. وقصد بلوغ هذه الغاية، اس
ّ
تخدمنا مقاربة اعتمدت على  ُتحّول التفاعل بين هاتين الظ

اتي 
ّ
 . 2018و 1996واستعملت بيانات سنوّية تخّص تونس للفترة املمتّدة بين  (ARDL)نموذج االنحدار الذ

ل وسيلة ممتازة ملقاومة آفة االقتصاد غير املرصود. لقد بّينا بأّن اعتماد التكنولوجيات  
ّ
وبّينت النتائج أّن الّرقمنة تمث

ص بشكل 
ّ
 واضح حجم االقتصاد غير املرصود.الحديثة ُيقل
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املرصود.  غير  االقتصاد  ص 
ّ
ُيقل أفضل،  مؤّسساتّيا  محيطا  أّن  عتبر 

 
ت التي  عات 

ّ
التوق التجريبّية  النتائج  أثبتت  وقد 

وتتطابق هذه النتيجة مع الفكرة التي تعتبر أّن إطارا مؤّسساتّيا متينا ضامنا لتنفيذ العقود وعاكسا لدولة القانون، 

 ار املفيد والّصالح ملكافحة االقتصاد غير املرصود.هو اإلط

 

وبالنسبة إلى مثال اقتصادّيات املنطقة املغاربّية، أفضت نتائُجنا إلى ما يلي: بما أّن الّرقمنة لها الُقدرة على مكافحة  

العمومّية، بأن يتداركو  في السلطة  القرار  الفائدة بمكان، ألهل  في مجال االقتصاد غير املرصود، فإّنه ملن  ا التأخير 

اعتماد التكنولوجيات الحديثة. وال بّد لذلك من إصالحات في الُعمق. إّنه من األساس ي تحسين البنية التحتّية الرقمّية، 

 حتى نضمن محيطا مناسبا للتحّول الّرقمي. 
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 الخاتمة العاّمة

 

 املسؤولّية املجتمعّية للمؤسسة: حركّية جديدة جارية صلب املصارف املغاربّية 

إّن املبادرات املقترنة باملسؤولّية املجتمعّية للمؤّسسة مسنودة ومدعومة عموما من قبل الحكومات الوطنّية. يتجّسم  

 التزام أقوى وجلّي، لصالح املسؤولية املجتمعّية للمؤّسسة.هذا في 

تجابهها   التي  الجديدة  والبيئّية  االجتماعّية  التحّديات  حول  االشتغال  في  املغاربّية  املصارف  أغلب  شرعت  لقد 

 املجتمعات التي هي ناشطة ضمنها.  

صلة باملسؤولّية املجتمعّية لدى املصارف وبفضل االستعانة بدراسة نوعّية، ناقشنا باختصار، بعض املمارسات املتّ 

املغاربّية. وبّينت نتائج هذه الّدراسة أّن املمارسات املجّسمة للمسؤولّية املجتمعّية آخذة في التطّور بسرعة في املنطقة، 

ل في  رغم الفوارق بين مختلف مصارفها. فالتحّدي امللّح اليوم بالنسبة إلى الجامعّيين وأهل امليدان )املمارسين(
ّ
، يتمث

تطوير استراتيجيات وممارسات ناجعة بخصوص املسؤولّية املجتمعّية للمؤّسسة، على أن تكون هذه االستراتيجيات  

ّية. 
ّ
 متناغمة مع الّسياقات املحل

 

 الّرقمنة وسيلة ممتازة ملكافحة االقتصاد غير املرصود

ل و 
ّ
سيلة ممتازة ملقاومة آفة االقتصاد غير املرصود. لقد بّينا أن لقد أثبتت الّنتائج التي توّصلنا إليها أّن الّرقمنة ُتمث

أفضل،   أّن محيطا مؤّسساتّيا  املرصود. كما  االقتصاد غير  كثيًرا من حجم  ص 
ّ
ُيقل الحديثة  التكنولوجيات  اعتماد 

عتبر أّن إطاًرا مؤّسساتّيا مت
 
ص االقتصاد غير املرصود. وتتطابق هذه النتيجة مع الفكرة التي ت

ّ
ينا ضامنا لتنفيذ ُيقل

 العقود ولدولة الحقوق، يكون مفيًدا ملقاومة االقتصاد غير املرصود. 

وبالنسبة إلى مثال اقتصادّيات املنطقة املغاربّية، أفضت نتائُجنا إلى ما يلي: بما أّن الّرقمنة لها الُقدرة على مكافحة  

ف القرار  بمكان، ألهل  الفائدة  ملن  فإّنه  املرصود،  في مجال االقتصاد غير  التأخير  يتداركوا  أن  العمومّية،  السلطة  ي 

اعتماد التكنولوجيات الحديثة. وال بّد لذلك من إصالحات في الُعمق. إّنه من األساس ي تحسين البنية التحتّية الرقمّية، 

 حتى نضمن محيطا مناسبا للتحّول الّرقمي. 
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 ملحق

 

 املصارف

 

 

        ليبيا              الجزائر   
 الجمهورّية   مصرف   الخارجي لجزائرابنك 

  الوطني التجاري  املصرف البنك الوطني الجزائري  
ية 

ّ
 الوحدة   مصرف بنك التنمية املحل

 . باريباين.با.يمجموعة ب–مصرف الصحاري   القرض الشعبي الجزائري 
 شمال إفريقيا   مصرف بنك البركة بالجزائر 

 االستثمار  للتجارة و األمان  مصرف  املؤسسة العربّية املصرفّية  
 مصرف الخليج األّول الليبي   نتيكسيس الجزائر 

 السراي للتجارة واالستثمار   مصرف ئرالجزا-الشركة العاّمة 
 املصرف املّتحد للتجارة واالستثمار    الجزائر-. باريباين.با.يب

 بنك التجارة والتنمية   ترست بنك الجزائر 
 الليبي الخارجي  املصرف الجزائر  –بنك الخليج 

 مصرف النوران    اإلسكان بالجزائربنك  
 املصرف اإلسالمي الليبي  السالم  مصرف

 الواحة  مصرف  
 يا      موريتان       املغرب   

  الدولّية   املوريتاني للتجارةالبنك  التجاري وفا بنك  
  االبنك الوطني ملوريتاني  املركزي  البنك الشعبي

 مصرف شنقيط    والتدبير صندوق اإليداع 
  فاء املوريتاني اإلسالمي و بنك ال للمغرب   فالحيال قرض لا

  بنك موريتانيا العام لالستثمار والتجارة  الشركة العامة املغربية لألبناك 
 بنك األمانة  البنك املغربي للتجارة والصناعة 

 الصناعة  ة و بنك التجار   مصرف املغرب
 موريتانيا –الّتجاري بنك  CIHبنك 

  ياملوريتاني اإلسالم املصرف بنك البريد 
 البنك الشعبي املوريتاني   الجماعي صندوق التجهير 
 بنك التمويالت االسالمّية  رأس املال -والتدبيرصندوق اإليداع 

 البنك املوريتاني لالستثمار   املغرب   –سيتي بنك 
 إفريقيا(  )بنكسلفين بنك 

 

 

 

 
 

 املوريتانيبنك الدولي ال
      تونس

 البنك العربي التونس ي  
 البنك الوطني الفالحي 

 التجاري بنك  
 البنك التونس ي 

 األمان بنك 
  العربي الدوليبنك تونس 

 الشركة التونسية للبنك  
  للتجارة والصناعة  كيالبن االتحاد
 الدولي للبنوك  االتحاد 



 ملحق
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 بنك اإلسكان 
 البنك التونس ي الكويتي 

 البنك التونس ي السعودي 
 الزيتونة  مصرف
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