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مقدمة مع إسترشاف لآلفاق

منــذ تأســيس احتــاد املغــرب العربــي فــي عــام 1989 الــذي يضــم اجلزائــر وليبيــا واملغــرب وموريتانيــا وتونــس، كانــت اخلطــوات املقطوعــة بشــأن االندمــاج 

االقليمــي التجــاري واملالــي محــدودة جــدًا و ذلــك علــى الرغــم مــن أن هــدف احتــاد املغــرب العربــي هــو تعزيــز وضــع السياســات واالســتراتيجيات املشــتركة 

فــي جميــع املجــاالت، و لعــل مــا يبــرز ذلــك هــو مــا تتســم بــه  املنطقــة  مــن ضعــف كبيــر فــي تدفقــات رأس املــال واالســتثمارات والتجــارة بــن بلدانهــا. 

وتعــود هــذه االجنــازات الضئيلــة إلــى عــدة عوامــل اجتماعية-اقتصاديــة فــي حــن كان مــن  الواجــب  دعــم سياســة االندمــاج اإلقليمــي مــن خــال  وضــع 

تدابيــر مائمــة. وتشــكل شــبكة البنيــة األساســية اإلقليميــة والبيئــة التجاريــة واحلواجــز اجلمركيــة وغيــر اجلمركيــة املرتفعــة جــدًا فــي املنطقــة، حواجــز هامــة 

تعرقــل تنميــة التجــارة واالســتثمار فــي املنطقــة.

ومــن خــال تكتــل دول املغــرب اقليميــًا، ستســتفيد هــذه الــدول مــن مكاســب كبيــرة فــي مجــال التنميــة االقتصاديــة، ســواء أكان مــن حيــث التحــول البنيــوي 

أم الديناميكيــات القطاعيــة. فضــا عــن ذلــك، يســاهم التكامــل التجــاري فــي التقليــل مــن التبعيــة اخلارجيــة القتصــاد دول املغــرب العربــي وبالتالــي فــي 

ــًا لتحقيــق النمــو  ــز التجــارة بــن بلــدان املغــرب العربــي شــرطًا ضروري حتســن تــوازن التجــارة وتخفيــف الضغــوط علــى احتياطيــات الصــرف. و ميثــل تعزي

الشــامل واملســتدام فــي املنطقــة. وتشــمل الفوائــد املترتبــة علــى تعزيــز االندمــاج التجــاري وفــورات احلجــم وزيــادة حجــم الســوق ووضــع وساســل القيمــة فــي 

مختلــف القطاعــات ومضاعفــة النمــو االقتصــادي وفــي نهايــة املطــاف خلــق فــرص العمــل فــي منطقــة تســتفحل فيهــا البطالــة وال ســيما بــن فئــة الشــباب.

ويركــز القطــاع اخلــاص فــي املغــرب العربــي علــى فــرص النمــو الضائعــة حيــث أعــرب عــن تصميمــه والتزامــه باالندمــاج االقتصــادي الفعــال بــن بلــدان االحتــاد 

املغاربــي اخلمــس. والواقــع أنــه ميكــن لاندمــاج االقتصــادي اإلقليمــي أن يعجــل بنمــو القطــاع اخلــاص وتنميتــه مــن خــال توفيــر مجموعــة مــن الفوائــد الناجمــة 

عــن زيــادة التجــارة داخــل املنطقــة. وتبــن التجربــة الدوليــة املقارنــة أن أي قطــاع خــاص قــادر علــى املنافســة فإنــه يقــوم بــدور حاســم فــي حتقيــق حتــول هيكلــي 

فــي  اقتصــاد الــدول وفــي  تســريع التكامــل اإلقليمــي فــي جميــع األســواق. و يعــد القطــاع اخلــاص  أداة ضروريــة و أساســية لتعبئــة االســتثمار اخلــاص فــي 

القطاعــات املنتجــة للســلع و القابلــة للتــداول،  و هــو مــا يعــد أمــرًا جوهريــًا لتحقيــق النمــو املســتدام لإلنتاجيــة، وزيــادة الصــادرات وحتســن املهــارات فــي 

مجــال التصديــر مبــا يــؤدي إلــى خلــق املزيــد مــن فــرص العمــل الســيما الوظائــف عاليــة اجلــودة. كمــا ميكــن االندمــاج اإلقليمــي القطــاع اخلــاص مــن اإلبــداع 

واالزدهــار ونقــل املعرفــة بســرعة أكبــر، مــع املســاهمة فــي اآلن نفســه  فــي تعزيــز القــدرة التنافســية للمنطقــة علــى املســتوى العاملــي. لذلــك، ينبغــي االســتفادة 

أكثــر مــن إمكانــات ساســل القيمــة اإلنتاجيــة اإلقليميــة وقدرتهــا علــى املشــاركة فــي ساســل القيمــة العامليــة.
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و عليــه، يعتبــر حتســن منــاخ األعمــال واالســتثمار فــي غايــة األهميــة بالنســبة للمنطقــة، فــي ظــرف  تؤثــر فيــه احلواجــز اجلمركيــة وغيــر اجلمركيــة علــى التجارة 

وتــزداد فيــه ببــطء وتيــرة تطويــر مؤشــرات القــدرة التنافســية.  وفــي حــن يعتمــد مســتقبل االندمــاج االقتصــادي بــن بلــدان املغــرب العربــي وديناميكيتــه 

بالضــرورة علــى دور القطــاع اخلــاص، إال أنــه  ال يــزال يواجــه عديــد العقبــات والقيــود الرئيســية واملتمثلــة فــي اللوائــح التنظيميــة والقيــود اإلداريــة التــي 

تعرقــل املبــادرات وتنميــة املشــاريع وتدويلهــا فضــا عــن احلواجــز التــي متنــع الوصــول إلــى مصــادر التمويــل وتقلــل جاذبيــة االســتثمار الدولــي.

وفــي الوقــت نفســه، يتيــح لنــا حتليــل التحــوالت الهيكليــة والقطاعيــة فــي بلــدان منطقــة املغــرب العربــي حتديــد اجلوانــب األساســية األخــرى املرتبطــة مبســار 

ــى القطاعــات ذات اإلنتاجيــة  ــا  مــن إعــادة توظيــف املــوارد داخــل القطاعــات وفيمــا بينهــا إل االندمــاج  وال ســيما مفعــول الصعــود فــي النوعيــة انطاق

العاليــة. وتشــكل فــرص قطاعــات التصديــر، علــى ســبيل املثــال مــن حيــث تنويــع املنتجــات واألســواق وأمنــاط الوظائــف القطاعيــة وتوزيعهــا اإلقليمــي والقــدرة 

علــى تكييــف نســيج املؤسســات اخلاصــة مــع املنافســة اإلقليميــة والدوليــة، عنصــرا أساســيا فــي تطويــر ساســل القيمــة. ويتطلــب التوســع واالندمــاج فــي 

الساســل اإلقليميــة أو العامليــة وضــع سياســات ونظــم صناعيــة إقليميــة لدعــم الصناعــات التنافســية علــى الصعيــد الوطنــي.
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الفصل األول : التجارة الخارجية والحواجز التي تعيق االندماج 

التجاري اإلقليمي

باملجموعــات  مقارنــة  ضعيفــًا  أداء  املغاربيــة  البينيــة  التجــارة  تبــرز   

ــي  ــة( ف ــة اإلقليمي ــات االقتصادي ــة األخــرى )التجمع ــة اإلقليمي االقتصادي

القــارة األفريقيــة. فهــو يقتصــر علــى 2.7 باملئــة مــن املبــادالت اخلارجيــة 

لبلــدان احتــاد املغــرب العربــي فــي 2017 مقابــل 3.1 باملئــة فــي 2016 

ومعــدل 3.2 باملئــة خــال املرحلــة املمتــدة مــن 2012 إلــى 2017.

وال تــزال احملروقــات حتتــل مكانــة هامــة بــن الســلع املصــدرة مــن قبــل احتــاد 

املغــرب العربــي ولكــن حصتهــا فــي تناقــص لصالــح املــواد الغذائيــة واملــواد 

الكيميائيــة. وانخفضــت حصــة الصــادرات النفطيــة فــي إجمالــي الصــادرات، 

بــن عامــي 2010 و 2016 مــن 73.3% إلــى 46.1%، ال ســيما بســبب 

انخفــاض ســعر البتــرول فــي الســوق العامليــة.

ــة  ــات ثنائي ــدد االتفاق ــى تع ــاج اإلقليمــي أيضــَا إل ــاض االندم ويعــود انخف

ــة متعــددة األطــراف التــي تخــص  ــات التجاري ــة واالتفاق األطــراف واإلقليمي

التجــارة احلــرة التــي أبرمتهــا دول احتــاد املغــرب العربــي والتــي لــم تفــرز 

االنعكاســات املتوقعــة مــن حيــث انخفــاض احلمايــة اجلمركيــة وتخفيــف 

ـود التجاريــة. ممــا يعــوق إنشــاء تعريفــة خارجيــة مشــتركة هــو عــدم  القـي

اســتعداد البلــدان لتنفيــذ الفعلــي لهــذه االتفاقــات.

ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن ضعــف التجــارة البينيــة اإلقليميــة، يزخــر احتــاد 

املغــرب العربــي بإمكانيــة حقيقيــة لتحقيــق االندمــاج التجــاري، مــن خــال مــا 

يتبــن مــن التغيــرات فــي هيــكل املبــادالت حيــث ســجل انخفــاض  فــي  تركــز 

ــع أفضــل  ــة و تنوي ــادالت التجاري ــاع مســتوى املب ــر وارتف ــات التصدي منتج

ملنتجــات التصديــر.

ــات النشــاط  ــة وقطاع ــادل املتاح ــن منتجــات التب ــد م ــد العدي ــد مت حتدي وق

الواعــدة بإمكانيــة حقيقيــة للتنافســية مــن خــال التكامــل التجــاري وامليــزات 

النســبية املكشــوفة.

الوصــول  وشــروط  للتجــارة  العالــي  احلمايــة  مســتوى  تخفيــف  ويعــّد 

ــر  ــة وغي ــز اجلمركي ــذف التدريجــي للحواج ــن احل ــى األســواق، فضــا ع إل

لتســهيل  أساســيًا  ـرا  أـم الصــرف،  مراقبــة  ـود  وقـي املتبقيــة  اجلمركيــة 

التجــارة.

ــق  ــا لتحقي ــًا هاًم ــة عام ــة للتجــارة اخلارجي ــة التحتي ــد جــودة البني ــا تع كم

ــي. ــاد املغــرب العرب ــاج اقتصــادي أفضــل الحت اندم
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اآلداء الضعيف للتبادل التجاري املغاريب

نســبيًا، تشــمل التجــارة بــن البلــدان املغاربيــة أكثــر مــن 68% مــن املنتجــات 

ـود والنفــط والغــاز الطبيعــي التــي متثــل أكثــر  األوليــة مبــا فــي ذلــك الوـق

ــي الســوق  ــة )CER( ف ــة اإلقليمي ــات االقتصادي ــى عكــس املجموع و عل

ـوب أفريقيــا الكوميســا )COMESA( واجلماعــة  املشــتركة لشــرق وجـن

التنميــة  )ECOWAS( ومجموعــة  إفريقيــا  غــرب  لــدول  االقتصاديــة 

ألفريقيــا اجلنوبيــة )SADC(، التــي تكــون الصــادرات داخلهــا عاليــة 

نســبيًا، ممثلــة 20% فــي املتوســط مــن إجمالــي التجــارة مــع املنتجــات 

مــن نصــف الصــادرات )52.7%( نحــو الــدول األعضــاء فــي احتــاد املغــرب 

العربــي. ومتثــل الســلع املصنعــة ذات التكنولوجيــا العاليــة ســوى 8.5% مــن 

إجمالــي التجــارة املغاربيــة.

املصنعــة التــي تنمــو بســرعة، حتّتــل املجموعــة االقتصاديــة اإلقليميــة الحتــاد 

املغــرب العربــي واحــدة مــن أدنــى املراتــب فــي مؤشــر املركــب مقارنــة بالتكامــل 

االقليمــي للبنــك االفريقــي للتنميــة )2016(، وهــذا علــى املســتويات اخلمس 

)البنــى التحتيــة والتجــارة والنظــم االنتاجيــة، وحريــة تنقــل األشــخاص، 

ــي(. ــارب املال ــي والتق واالقتصــاد الكل
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الرسم البياين 1 : الصادرات والواردات داخل املنطقة يف اتحاد املغرب العريب، والجاعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا والكوميسا

.)http://databank.worldbank.org/data/source/world-development-indicators( املصدر: املؤلفون، إستنادا إىل بيانات البنك الدويل
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إمكانات االندماج التجاري

علــى الرغــم مــن األداء التجــاري الضعيــف، تنتــج دول احتــاد املغــرب العربــي 

منتجــات ذات إمكانــات عاليــة للتجــارة فــي املنطقــة والتــي ال يتــم تداولهــا 

بالضــرورة. و مــن هــذا املنطلــق، ميكــن ألكثــر مــن عشــرين صنــف مــن 

املنتجــات املســاهمة فــي ارتفــاع نســبة املبــادالت داخــل املنطقــة. و ذلــك علــى 

غــرار األســمدة واملابــس واألدوات االلكترونيــة واجللــد واألســماك والقشــريات 

والرخويــات.

و منــذ عــام 2011، ارتفــع متوســط عــدد املنتجــات املصــدرة مــن دول احتــاد 

املغــرب العربــي إلــى دول احتــاد املغــرب العربــي بشــكل متواصــل، بالتــوازي 

مــع الزيــادة فــي القيمــة اإلجماليــة للصــادرات داخــل احتــاد املغــرب العربــي. 

رغــم أن هــذا الرقــم ظــل أقــل مــن متوســط عــدد املنتجــات املصــدرة مــن املغرب 

العربــي نحــو الســوق العامليــة. ونتيجــة لذلــك، مــن احملتمــل أن يتــم اســتغال 

ــز التجــارة داخــل املغــرب العربــي. وعــاوة  ــدة لتعزي ــة جدي منتجــات تصديري

ــة،  ــع التجــارة اخلارجي ــة لتنوي ــن اجلهــود املبذول ــم م ــى الرغ ــك، وعل ــى ذل عل

ــارب التجــاري  ــس التق ــذي يقي ــع الصــادرات، ال ــر تنوي يكشــف تطــور مؤش

لدولــة مــا مــع تنظيــم التجــارة العامليــة، عــن الصعوبــات التــي تواجــه جميــع 

البلــدان املنطقــة لتواكــب اجتاهــات التجــارة العامليــة )الشــكل 2(.
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.)http://unctadstat.unctad.org/FR/Index.html( املصدر: املؤلفون، استناًدا إىل بيانات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

مالحظة: 0 يعني أقىص حد من التنويع و 1 يرمز إىل تنويع منعدم

الرسم البياين 2 : تطور مؤرش تنويع الصادرات
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و عمومــا، متتلــك دول احتــاد املغــرب العربــي قــدرة ضئيلــة علــى تلبيــة 

احتياجــات االســتيراد لباقــي بلــدان املنطقــة. و تكتفــي هــذه البلــدان بــواردات 

ـرص املتاحــة أمــام  القطــاع اخلــاص  مــن اخلــارج غيــر أن ذلــك يؤكــد  الـف

الوطنــي لتعزيــز االندمــاج التجــاري.

صعــود  اإلقليمــي  التجــاري  االندمــاج  تعزيــز  يدعــم  أن  املتوقــع  ومــن 

صــادرات الســلع ذات النمــو املرتفــع فــي الســوق االقليميــة والعامليــة، مــن 

خــال تســهيل اســتغال أفضــل للتخصصــات واملزايــا التفاضليــة لــكل 

بلــد. و لتهيئــة الظــروف لتحقيــق اندمــاج جتــاري إقليمــي بشــكل أفضــل، 

ــد  ــة العدي ــية بوضــوح إلزال ــل الرئيس ــد العراقي ــن الضــروري حتدي ــون م يك

ــات. ــن العقب م

التجــاري  التكامــل  لتحقيــق  الرئيســية  العراقيــل 
العــريب املغــرب  يف  اإلقليمــي 

باإلضافــة إلــى غيــاب االرادة السياســية مــن قبــل ســلطات بلــدان االحتــاد، 

الشــركات  التنظيميــة واللوجســتية  ـود  العقبــات والقـي مــن  العديــد  متنــع 

املغاربيــة مــن تطويــر نشــاط مــا أو إجــراء تبــادل جتــاري فــي باقــي املنطقــة. 

ويتمثــل أحــد أهــم العوامــل التــي تعيــق التجــارة بــن بلــدان احتــاد املغــرب 

العربــي فــي الدرجــة العاليــة مــن احلمايــة التجاريــة التــي متــارس فــي املنطقــة.

فباإلضافــة إلــى تعــدد احلواجــز اجلمركيــة، ازدادت أهميــة التدابيــر غيــر اجلمركيــة 

خــال الســنوات األخيــرة، وأصبحــت تســبب مشــاكل للشــركات املصــدرة فــي بلدان 

املغرب العربي أكبر بكثير من مســتوى التعريفات اجلمركية )الرســم البياني 3(. 

وعــاوة علــى ذلــك، فهــي أكثــر تعقيــدا مــن التعريفــات اجلمركيــة، مبــا أن بعــض 

التدابير غير اجلمركية مفيدة. فهي قادرة على حتســن جودة املنتجات وســامتها 

وتزويــد املســتهلكن أو الشــركات مبعلومــات أفضــل عن الســلع.



2019  - العر�  املغرب  اإلقليمي يف  اإلندماج  تقرير حول 

والفرص الخاص : التحديات  القطاع 

2019  - العر�  املغرب  اإلقليمي يف  اإلندماج  2019تقرير حول   - العر�  املغرب  اإلقليمي يف  اإلندماج  تقرير حول 

 AfDB - BMICE  املوجــز10

68.60%
73.74%

0.00%

34.40%

23.48%

1.70%

39.68%

67.92%

0.00%
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

Rules of origin (in %) Sanitary and Phytosanitary (in %)

Algeria Morocco Tunisia

املصدر: املؤلفون، استنادا إىل بيانات األمم املتحدة  )https://comtrade.un.org/( البنك العاملي 2012 ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )2009(.

الرسم البياين 3 : تواتر التدابري غري الجمركية كنسبة مئوية من خطوط التعريفات

ــى  ــة الصــرف عل ــة املرتبطــة مبراقب ــات املتواصل ــاك بعــض املعوق ال تــزال هن

العمليــات اجلاريــة فــي بلــدان اإلحتــاد املغاربــي. ســواء أكان نقــل أو إعــادة 

عائــدات التصديــر أو بيــع الســلع للتصديــر الفــوري ومحــدد املدة أو تســوية 

الــواردات وال تــزال اإلجــراءات القائمــة فــي مختلــف بلــدان االحتــاد املغاربي 

مقيــدة للغايــة.
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  .)https://www.imf.org/en/Data( املصدر : املؤلفون، استنادا إىل بيانات صندوق النقد الدويل

مالحظة : يتم حساب مؤرشات اتحاد املغرب العريب من خالل ترجيح مؤرشات البلدان حسب وزن الناتج املحيل اإلجاميل لكل واحد منها يف املنطقة.

الرسم البياين 4 : التنمية املالية حسب العنرص وحسب املنطقة )تطور املؤرش(

القطاع  خدمة  يف  اإلقليمي  املايل  اإلندماج   : الثاين  الفصل 

الخاص

ـًوا وازدهــاًرا فــي ظــل  يشــهد التطــور املالــي لبلــدان املغــرب العربــي مـن

ــة الســوق  ــة وتنمي ــر املنتجــات املالي ــة وتوف ــوع املؤسســات املالي ــادة وتن زي

ــى املســتوى القــاري.  ــي عل املاليــة. وتوســعت املصــارف فــي املغــرب العرب

وفــي مجــال االســتثمار األجنبــي املباشــر، تظــل منطقــة احتــاد املغــرب 

ــي. فبالرغــم مــن  ــا وأقــل تنافســيًة علــى املســتوى الدول ــي أقــل جذًب العرب

تطــور االســتثمارات فــي بلــدان احتــاد املغــرب العربــي، يظــل مســتوى 

ــا جــًدا فيمــا بينهــا. و تتمثــل أوجــه  ــي املباشــر منخفًض االســتثمار األجنب

القصــور الرئيســية فــي عــدة مظاهــر منهــا التأخــر فــي الدمــج املالــي 

والترّكــز املكثــف علــى املســتوى القطاعــي والبنكــي وضخامــة الديــون 

للقطــاع  املمنوحــة  االعتمــادات  مبالــغ  كفايــة  وعــدم  املنتجــة  غيــر 

اخلــاص وضعــف رســملة أســواق األســهم والتمويــل غيــر البنكــي. كمــا 

تتميــز املنطقــة بالتأخــر فــي الرقمنــة املاليــة. و يبــرز  تطــور املجالــن  

)املؤسســات املاليــة واألســواق املاليــة( إلــى انقطــاع احتــاد املغــرب العربــي 

عــن التطــور العاملــي و التأخــر امللحــوظ فــي انطاقــة  تطويــر أســواق رأس 

املــال، والتأخــر امللحــوظ فــي انطاقــة اتســع خــال العقديــن املاضيــن 

)رســم 4(. 
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ــزن  ــي يخت ــي دول احتــاد املغــرب العرب ــي ف ــإن النظــام املصرف ــك، ف ــع ذل و م

ــد يســتفيد مــن تركيــز  ــذي ق إمكانيــة املســاهمة فــي االندمــاج اإلقليمــي ال

أفضــل وتعــاون مــن أجــل مواجهــة التحديــات املشــتركة املتعــددة ومــن تيســير 

وضعهــا املصرفــي ومشــاركتها املشــتركة. وقــد يــؤدي التطــور فــي الوصــول 

إلــى مصــادر التمويــل إلــى تعزيــز القطــاع اخلــاص وتطــور االســتثمار األجنبــي 

ســيؤدي  احلالــة،  هــذه  اإلقليمــي. وفــي  املالــي  االندمــاج  املباشــر وتقــدم 

ــد  ــى الصعي ــف النســيج االقتصــادي عل ــى تكثي ــدوره إل ــي ب ــاج املال االندم

ــه. اإلقليمــي بكامل

من املاحظ هو أن تواجد املغرب العربي في خارطة اإلستثمار األجنبي املباشر يتميز 

بضعــف كبيــر ففــي عــام 2017 علــى ســبيل املثــال، بلــغ رصيد االســتثمار األجنبي 

املباشــر املغاربــي فــي بلــدان احتــاد املغــرب العربــي  مبلــغ 365 مليــون دوالر. وميّثــل 

ــرب  ــاد املغ ــايئ يف اتح ــارش الثن ــي املب االســتثار األجنب
العــريب

ــى  ــادرة عل ــر ق ــة نســبيا وغي ــر جذاب ــي غي ــة احتــاد املغــرب العرب تبقــى منطق

املنافســة مــن حيــث االســتثمار األجنبــي املباشــر. وتلقــت املنطقــة ســنة 2017 

اســتثمارُا اجنبيــًا مباشــرا بقيمــة 5.1 مليــار دوالر، وهــو مــا ميثــل %0.35 

فقــط مــن تدفقــات االســتثمار األجنبــي املباشــر فــي العالــم و 1.35% مــن 

النــاجت احمللــي اإلجمالــي املنطقــة )الرســم 5(.

هــذا الرصيــد مــن  االســتثمارات األجنبيــة املباشــرة 1.7% مــن إجمالــي االســتثمار 

األجنبــي املباشــر فــي العالــم املتــأت مــن احتــاد املغــرب العربــي )21.1 مليــار دوالر( 

وميّثل 0.31% من اإلســتثمارات األجنبّية املباشــرة في إحّتاد املغرب العربي املتأتّية 
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Cnuced املصدر: املؤلفون، استنادا إىل بيانات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

الرسم البياين 5 : رصيد االستثار األجنبي املبارش بني اتحاد املغرب العريب وبقية العامل يف عام 2017 )مباليني الدوالرات(



2019  - العر�  املغرب  اإلقليمي يف  اإلندماج  تقرير حول 

والفرص الخاص : التحديات  القطاع 

2019  - العر�  املغرب  اإلقليمي يف  اإلندماج  2019تقرير حول   - العر�  املغرب  اإلقليمي يف  اإلندماج  تقرير حول 

13  AfDB - BMICE  املوجــز

مــن العالــم )117 مليــار دوالر( وتعــد  هــذه املعــدالت مــن املبــادالت فــي االســتثمار 

أقــل مــن معــدالت املبــادالت التجاريــة بــن بلــدان املغــرب العربــي. وبالتالــي، ميكــن 

القــول بــأن فضــاء احتــاد املغرب العربي النشــط واجلذاب نســبًيا على الصعيــد الدولي 

من حيث االســتثمار األجنبي املباشــر، يظل دون  حضور يذكر في املنطقة نفســها.

فقلــة  اإلســتثمار األجنبــي املباشــر النســبي فــي املنطقة متأصل فــي بعض القيود 

التــي ال تــزال كامنــة فــي املعامــات الرأســمالية واملاليــة، مقارنــة بالتجمعــات 

االقتصاديــة  فــي  العالــم. وتشــكل بيئــة األعمــال التجاريــة غيــر املواتية وأنظمة 

الصــرف األجنبــي املفروضــة علــى حركــة رؤوس األمــوال فــي كل البلــدان املغاربيــة 

عوائقــًا أمــام التدفــق احلــر لــرأس املــال.

اإلدماج املايل والحصول عىل الخدمات املالية

باإلضافــة إلــى قلــة عــدد أصحــاب احلســابات فــي بلــدان احتــاد املغــرب 

العربــي، تتســم املنطقــة بالتأخــر فــي رقمنــة احلســابات )الرســم البيانــي 6( 

مــن حيــث : أواًل، إن بطاقــات اخلصــم واالئتمــان أقــل شــيوًعا بــن الســكان 

ــدان  ــة البل ــه فــي بقي ــا هــي علي ــوق مم ــا فمــا ف البالغــن مــن العمــر 15 عاًم

ــا، ينعكــس التأخــر فــي االنضمــام إلــى العصــر  الناميــة وفــي العالــم. وثانًي

لدفــع  النقــال  الهاتــف  و/أو  اإلنترنــت  اســتخدام  انخفــاض  فــي  الرقمــي 

الفواتيــر واملشــتريات واالطــاع علــى احلســابات.
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29%

25%

52%

21%

19%

44%

5%

2%

23%

Used the internet to pay bills or to buy
something online in the past year

(% age 15 +)

Used the internet to pay bills
or to buy something

(% age 15 +)

Made or received digital payments
in the past year

(% age 15 +)

48%

18%

40%

10%

21%

3%

Debit card ownership
15 +)

Credit card ownership
15 +)

AMU Developing countries World

Bank card ownership by persons
aged 15 and above 

Used the digital facility to make payments
or access account (% age 15+) 

الرسم البياين 6 : اإلدراج املايل الرقمي يف عام 2017

.)https://globalfindex.worldbank.org/#data_sec_focus(  املصدر: املؤلفون، عن طريق استخدام بيانات فينديكس
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وميكــن تعزيــز االندمــاج اإلقليمــي مــن خــال اإلدمــاج املالــي لســببن. أواًل، ميكــن 

تنســيق اإلدمــاج املالــي فــي احتــاد املغــرب العربــي، علــى املســتوى التقنــي، مــن 

خــال تبــادل اخلبــرات، ومواءمــة املعلومــات، ولكــن أيًضــا مــن خــال توافــق وتقارب 

النظــم املالية.

و فضــا عــن ذلــك، قــد يقلــل اإلدمــاج املالــي مــن أهميــة القطاع غيــر املهيكل في 

التجــارة عبــر احلــدود، فــي حــن أن تعــدد أنظمــة الصــرف األجنبــي جتعــل أن جــزءا 

مــن االقتصــاد يخــرج من القنوات الرســمية و التســتفيد منه اخلدمــات املالية التي 

تدعم تطــوره. 
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لتحقيق  مالئم  أعال  ومناخ  املبادرات  بيئة   : الثالث   الفصل 

التكامل االقليمي

املغــرب  احتــاد  فــي  املتبعــة  التجاريــة  السياســة  أن  املؤسســات  تعتبــر 

ــب التجــارة  ــف بجان ــي تق ــق الت ــر أن العوائ ــة. غي ــة للغاي ــي تقييدي العرب

ــد  ــال. وال يع ــة األعم ــط ببيئ ــي ترتب ــك الت ــن تل ــدًا م ــل تقيي ــة أق اخلارجي

منــاخ األعمــال والتنافســية فــي بلــدان االحتــاد مناخــًا مؤاتيــا لتنميــة 

املشــاريع كمــا أنــه يعــوق التكامــل اإلقليمــي.

واعتمــدت الشــركات فــي احتــاد املغــرب العربــي عمومــا ممارســات حديثــة 

البحــث  الشــهادات ونشــاطات  التجــاري وإصــدار  التســجيل  تخــص 

والتطوير واالبتكار. وباإلضافة إلى ذلك، تتزايد املساهمة األجنبية في 

رأس املــال االجتماعــي ويرتفــع عــدد الشــركات املصــدرة. وتســاعد هــذه 

اخلصائــص الشــركات علــى التكيــف مــع الظــروف التجاريــة احلديثــة 

والتكامــل اإلقليمي.

بيــد أن تعزيــز هــذه األصــول يتطلــب حتســن الظــروف األخــرى املرتبطــة ببيئــة 

األعمــال وتيســير التجــارة اخلارجيــة. فعلــى ســبيل املثــال، يشــكل الوصــول 

إلــى مصــادر التمويــل عائقــا رئيســيا. كمــا أن نوعيــة البنيــة األساســية فــي 

املنطقــة والقيــود املفروضــة علــى العمليــات املاليــة فــي بلــدان احتــاد املغــرب 

ـرة تعيــق تيســير التجــارة اخلارجيــة.  ـزال متواجــدة بكـث العربــي التــي ال ـت

وتنــص القوانــن اخلاصــة باالســتثمار فــي مختلــف البلــدان بوضــوح علــى 

ـرام حقــوق املســتثمرين فــي اســتوطان األربــاح ولكــن أطــر تشــجيع  احـت

ـزال دون التوقعــات.  االســتثمار فــي بلــدان احتــاد املغــرب العربــي ال ـت

وفــي بعــض احلــاالت، يتطلــب حتويــل العائــدات مــن اإلحالــة أو التصفيــة 

مــن  مســتبعدة  ـرة  كثـي قطاعــات  ـزال  ـت مســبق، وال  إذن  علــى  احلصــول 

املشــاركة احلــرة لاســتثمار األجنبــي املباشــر. ولكــي يصبــح احتــاد املغــرب 

ــذه  ــم له ــن امله ــي، و م ــر األجنب ــتثمار املباش ــام لاس ــًة اهتم ــي منطق العرب

ـود التنظيميــة ومراقبــة الصــرف علــى املعامــات  البلــدان تخفيــف القـي

الرأســمالية واملاليــة.

العوامــل التــي تؤثــر عــىل التكامــل االقليمــي يف املغرب 
لعريب ا

التكامــل  علــى  مباشــرة  األعمــال  بيئــة  علــى  العوامــل  بعــض  تؤثــر 

احلــدود واالســتثمار  عبــر  التجــارة  العوامــل  هــذه  اإلقليمــي. وتشــمل 

ــات  ــى األقلي ــون إل ــن ينتم ــة املســتثمرين الذي ــى غــرار حماي ــي عل األجنب

وخاصــة  األجنبيــة،  الشــركة  تهتــم  اإلعســار.  وحــل  ـود  العـق وإنفــاذ 

بلــد  فــي  التــي تعمــل  العربــي،  املغــرب  إلــى احتــاد  املنتميــة  الشــركة 

الطعــون  وتشــعب  واآلجــال  النقديــة  والتكاليــف  بالشــروط  مغاربــي، 

ئيــة. لقضا ا
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الرسم البياين 7 : تطور املسافة الحدودية يف إتحاد املغرب العريب لعوامل بيئة األعال

 وفــي بلــدان احتــاد املغــرب العربــي، تظهــر التجــارة عبــر احلــدود أداء ضعيفــا 

مــع انخفــاض حــاد فــي املســافة احلدوديــة منــذ عــام 2010 )الرســم البيانــي 7(. 

وباإلضافــة إلــى ذلــك، تعــد العناصــر التــي تخــص التشــريع وأداء الســلطة 

ــاذ العقــود  ــة وإنف ــى األقلي ــن ينتمــون إل ــة املســتثمرين الذي ــة وحماي القضائي

وتســوية اإلعســار مــن أهــم عناصــر بيئــة األعمــال فــي منطقــة احتــاد املغــرب 

العربــي. كمــا تكمــن أبــرز ميــزة لــدى بيئــة األعمــال فــي بلــدان احتــاد املغــرب 

العربــي فــي تيســير إنشــاء الشــركات. ومــن املفتــرض أن يســفر حتســن كثافــة 

املبــادرات فــي املنطقــة عــن توفيــر املزيــد مــن الديناميــة للقطــاع اخلــاص فــي 

املغــرب العربــي. بيــد أن التأخيــر فــي العناصــر التــي تشــمل التكامــل 

اإلقليمــي قــد يعــوق فــرص توســع القطــاع اخلــاص وتنميتــه فــي جميــع أنحــاء 

منطقــة املغــرب العربــي. وإذا رغــب رجــل األعمــال الــذي ميــارس نشــاطه فــي 

احتــاد املغــرب العربــي فــي توســيع نشــاطه علــى املســتوى الدولــي، فبوســعه 

أن يختــار بــن املناطــق اإلقليميــة وغيرهــا مــن مناطــق العالــم. وبصفــة عامــة، 

ــًا  ــر وفق ــد آخ ــي بل ــتثمار ف ــتيراد أو االس ــر أو االس ــون بالتصدي يقــوم املقاول

لتكاليــف املســافات وتكاليــف املعامــات الناشــئة عــن نوعيــة منــاخ األعمــال 

التجاريــة.

مساندة االستثار يف دول اتحاد املغرب العريب

ــن االســتثمار دورًا هامــا فــي تنميــة القطــاع اخلــاص ودوره فــي  تــؤدي قوان

التكامــل اإلقليمــي. مــن حيــث أوال، حتســن الزيــادة فــي االســتثمار فــي 

ـوى تكنولوجــي أكثــر  األنشــطة األكثــر تطــورًا والتــي تشــتمل علــى محـت
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تقدمــا عــروض املنتجــات فــي املنطقــة. وثانيــا، مــن خــال توفيــر إطــار 

البلــدان  مــن  املشــاريع  أصحــاب  بلــد  لــكل  يجلــب  أفضــل،  تشــريعي 

األخــرى واالســتثمار األجنبــي املباشــر. وأخيــرا، ومــع مراعــاة أوجــه التــآزر 

ــاخ االســتثمار فــي املنطقــة تنميــة  والتأثيــرات املشــتركة، يعــزز حتســن من

القطــاع اخلــاص ويكثــف بنيــة تنظيــم املشــاريع ويفتــح الطريــق أمــام فــرص 

جتاريــة جديــدة.

كمــا عرفــت القوانــن الوطنيــة التــي تخــص االســتثمار حتســينات جلعــل 

منطقــة املغــرب العربــي أكثــر ماءمــة لاســتثمار احمللــي واألجنبــي غيــر 

أنهــا لــم تنســق علــى الصعيــد اإلقليمــي وال زالــت احلاجــة إلــى بــذل الكثيــر 

ــل رؤوس األمــوال  ــات حتوي ــة املســتثمرين وتســهيل عملي ــن اجلهــود لطمأن م

وضمــان قــدر أكبــر مــن حريــة حتويــل أصــول املســتثمرين وتبســيط االســتثمار 

تتيــح  قــد  ذلــك،  إلــى  االقتصاديــة. وباإلضافــة  القطاعــات  فــي جميــع 

ــى  ــي إل ــي ترم ــة والت ــة وطني ــة املشــاريع ذات أهمي ــكام املرتبطــة بهيكل األح

تنميــة املناطــق احملرومــة فــي بلــدان احتــاد املغــرب العربــي، الفرصــة ملبــادرات 

ــر احلــدود  ــي لتحقيــق مشــاريع عب القطــاع اخلــاص فــي منطقــة املغــرب العرب

ــل  ــإن نق ــى الوطن،ف ــدم احملــرز كبيــرًا لتوطــن اإليــرادات إل ــن  كان التق ولئ

ــاالت تخضــع  ــض احل ــي بع ــة ف ــة أو التصفي ــن اإلحال ــة م ــدات  املتأتي العائ

ــح مســبق. لتصري

مراقبــة الــرصف عــىل املعامــالت الرأســالية واملاليــة يف 
بلــدان املغــرب العــريب

ـرة تخفيــف اللوائــح التنظيميــة التــي تخــص الصــرف علــى  تســارعت وتـي

ــه  ــا تتوج ــا أنه ــا، كم ــي املغــرب وموريتاني ــة ف املعامــات الرأســمالية واملالي

ــمالية  ــات الرأس ــن املعام ــة ع ــة الناجم ــل العمل ــة حتوي ــا نحــو قابلي تدريجي

للمقيمــن وغيــر املقيمــن. غيــر أّن اجلزائــر وليبيــا وتونــس إعتمــدت تسلســًا 

ــال. ــر حســابات رأس امل أبطــأ لتحري
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الرسم البياين 8 : مؤرشات القيود عىل املعامالت املالية يف اتحاد املغرب العريب ويف العامل حسب فئات العمليات املالية يف عام 2013

لعالــم مقارنــة مــع  لقيــود املفروضــة فــي  بقيــة ا لفــروق فــي  ا ا و تعــد 

تخــص  لتــي  ا تلــك  الســيما  مرتفعــة  لعربــي  ا ملغــرب  ا احتــاد  منطقــة 

8(. وبصفــة عامــة  لبيانــي  ا لرســم  ملاليــة )ا الضمانــات واالئتمانــات ا

لعربــي  لثاثــة األعضــاء فــي احتــاد املغــرب ا لبلــدان ا ا ُتعــد مجموعــة 

ـود  قـي تواجــد  مــع  لــم  لعا ا بقيــة  مــع  باملقارنــة  مغلقــًة  مســاحًة 

لقيــود  ملاليــة. وترتبــط ا كثيــرة مفروضــة علــى كل فئــات املعامــات ا

لعربي،  لــم أوفــي منطقــة املغــرب ا لعا األقــل أهميــة، ســواء فــي  بقيــة ا

لتجاريــة. بالقــروض ا



2019  - العر�  املغرب  اإلقليمي يف  اإلندماج  تقرير حول 

والفرص الخاص : التحديات  القطاع 

2019  - العر�  املغرب  اإلقليمي يف  اإلندماج  2019تقرير حول   - العر�  املغرب  اإلقليمي يف  اإلندماج  تقرير حول 

19  AfDB - BMICE  املوجــز

الفصل الرابع : سياسة صناعية ُتساند التحويل الهيكيل يف املغرب 

العريب

فــي  لتنميــة فشــل  ا منــوذج  ملغــرب، غيــر أن   ا فــي  لتصنيــع  ا يتواصــل 

فــرص  حــداث  م وإ ملســتدا ا لنمــو  ا لــى  إ يــؤدي  حــداث حتــول هيكلــي  إ

ســيما  ال  خارجيــة  تخصصيــة  لــة  حا مــن  ملنطقــة  ا نــي  تعا لعمــل.  ا

هــذا  ويتمحــور  لرئيســية.  ا األوروبيــة  لصناعــات  ا لطلــب  نتيجــة 

األنشــطة  أو  لطبيعيــة  ا ـوارد  مـل ا حــول  لبلــد،  ا حســب  لتخصــص،  ا

تكلفــة  ســوى  تثمــن  ال  لتــي  ا ملختــص،  ا غيــر  لعمــل  ا فــي  ملكثفــة  ا

ملنخفضــة. ا لعمــل  ا

أن  املنطقــة  علــى  يتعــن  حقيقــي،  ـوي  بنـي بتحــول  وللمبــادرة 

مــن  مــا  ـره وهــو  ناجتهــا وتطوـي تنويــع  نفســه  الوقــت  فــي  تســتهدف 

فقــد  املنتجــة محليــا. لإلشــارة  املضافــة  القيمــة  منــو  يعــزز  أن  شــأنه 

التــي انتهجتهــا دول املغــرب العربــي  ســلطت السياســات الصناعيــة 

ـرص  هملــت ـف
ُ
مؤخــرا الضــوء علــى مخاطــر النمــو الوطنــي، ولكنهــا أ

أهملتــه  الــذي  اخلــاص،  القطــاع  علــى  اإلقليمــي. ويتعــن  التعــاون 

دورًا  اآلن  ـؤدي  ـي أن  املغــرب،  فــي  الصناعيــة  السياســات  طويــا 

رائــدًا.

ديناميكية التحويل القطاعي

تقــاس ديناميكيــة التصنيــع فــي املغــرب وإســهامها فــي التكامــل االقليمــي 

بالتغيــرات التــي قــد يجلبهــا النشــاط الصناعــي للهيــكل االنتاجــي للمنطقــة 

وتنظيمهــا فــي ساســل القيمــة. ويتمثــل التأثيــر املتوقــع فــي التحــول 

ــذي يعنــي حتــوال فــي النشــاط االقتصــادي مــن القطاعــات ذات  البنيــوي ال

انتاجيــة منخفضــة إلــى القطاعــات ذات انتاجيــة أكبــر وبالتالــي احلفــاظ 

علــى النمــو القــوي واملســتدام والشــامل. وتتســم عمليــة التحــول البنيــوي هــذه 

ــادة فــي حصــة التصنيــع  عــادة بحقيقتــن أساســيتن علــى األقــل: )أ( الزي

واخلدمــات ذات القيمــة املضافــة العاليــة فــي النــاجت احمللــي اإلجمالــي؛ )ب( 

زيــادة فــرص العمــل فــي القطاعــات التــي تســجل أكبــر قــدر مــن اإلنتاجيــة.

ــى بأهميــة املــواد اخلــام فــي هيــكل اإلنتــاج اإلقليمــي،  وترتبــط النقطــة األول

رغــم تفــاوت مســتويات الكثافــة حســب البلــد. وتنعكــس هــذه األهميــة فــي 

حتليــل التوزيــع القطاعــي للصــادرات املغاربيــة، الــذي يبــن هيمنــة املــواد اخلــام 

ومنتجــات املــوارد الطبيعيــة فــي الصــادرات اإلقليميــة )الرســم البيانــي 9(.
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.)ICT Trade Map )https://www.trademap.org/Index.aspx( املصدر: املؤلفون، استناًدا إىل بيانات

ــر  ــة للصــادرات غي ــل التشــكيلة القطاعي ــن حتلي ــك، يب ــى ذل ــة إل وباإلضاف

الهيدروكربونيــة علــى الصعيــد اإلقليمــي أن أنشــطة التصنيــع التــي ظهــرت 

تتركــز أيضــا فــي مجــاالت قليلــة : الصناعــات النســيجية والســيارات 

والطيــران والصناعــات الكهربائيــة. أمــا القطــاع الزراعــي فيتبــن أنــه مصــدر 

ضعيــف للنــاجت احمللــي اإلجمالــي فــي املنطقــة. حــّددت النمــاذج الصناعيــة 

لــدول املغــرب العربيوباإلضافــة إلــى ذلــك، يبــن حتليــل التشــكيلة القطاعيــة 

للصــادرات غيــر الهيدروكربونيــة علــى الصعيــد اإلقليمي أن أنشــطة التصنيع 

التــي ظهــرت تتركــز أيضــا فــي مجــاالت قليلــة : الصناعــات النســيجية 

الزراعــي  القطــاع  أمــا  الكهربائيــة.  والصناعــات  ـران  والطـي والســيارات 

فيتبــن أنــه مصــدر ضعيــف للنــاجت احمللــي اإلجمالــي فــي املنطقــة. حــّددت 

النمــاذج الصناعيــة لــدول املغــرب العربــي واالختصاصــات التــي طورتهــا 

توجيــه صــادرات كل دولــة مــن الــدول املغاربيــة إلــى االحتــاد األوروبــي بصفــة 

الشــريك الرئيســي. وظلــت الصــادرات إلــى بقيــة العالــم ضئيلــة نســبيا وغيــر 

ــة  ــر املنتجــات املعدنيــة اجلزائري متنوعــة، حيــث ارتبــط النمــو أساســا بتصدي

والليبيــة إلــى الواليــات املتحــدة والصــن. وظلــت الصــادرات فيمــا بــن 

ــي 10(. ــا هامشــية )الرســم البيان ــى أفريقي ــم والصــادرات إل األقالي
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الرسم البياين 9 : بنية الّصادرات )بالنسبة املئوية(
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.)ICT Trade Map )https://www.trademap.org/Index.aspx( املصدر: املؤلفون، استناًدا إىل بيانات

مسار صناعي إلعادة تحديد عملية التحول البنيوي

كشــف حتليــل ســرعة التحــول البنيــوي فــي املغــرب العربــي عــن أن صناعــات 

التصنيــع واخلدمــات للــم تتســم باألهميــة التــي ينبغــي أن تتســم بهــا، مقارنــة 

احلاليــة  الزراعــي واالســتخراجي. ويســلط حتليــل االجتاهــات  بالقطاعــن 

تنميــة  للتكامــل اإلقليمــي واســتراتيجيات  الــدور احلاســم  الضــوء علــى 

القطــاع اخلــاص، ويكشــف عــن الترابــط املتزايــد بــن هذيــن الهدفــن. وعليــه، 

فــإن األمــر يتطلــب سلســلة جديــدة مــن التصنيــع لضمــان املزيــد مــن التحــول 

البنيــوي فــي املغــرب العربــي.

كمــا سيســفر إدمــاج األســواق اإلقليميــة عــن جعــل املشــاريع الصناعيــة كبيــرة 

احلجــم جذابــة اقتصاديــا وقابلــة لاســتمرار مــن خــال وفــورات احلجم. وقــد يؤدي 

الربــط وتوحيــد معاييــر الســوق إلــى زيــادة عــدد املشــاريع التحويليــة هيكليــا. 

وفــي الســنوات األخيــرة، وضعــت بلــدان املغــرب العربــي آليــات مختلفــة لدعــم 

تنميــة القطــاع اخلــاص، بغيــة تعزيــز قدراتهــا ودعــم مشــاركتها فــي التحــول 

االقتصــادي والتنويــع. ويتبــن مــن خــال حتليــل السياســات الصناعيــة 

والتنمويــة لبلــدان املغــرب العربــي )باســتثناء ليبيــا( أن هــذه البلدان إســتغلت 

التحديــات الفرديــة املعنيــة بالتحــول البنيــوي وحولتهــا إلــى عمليــة تخطيــط. 
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تعــوق  التــي  الرئيســية  ـود  القـي أحــد  تشــكل  السياســية  اإلرادة  أن  غيــر 

التكامــل اإلقليمــي فــي املنطقــة، نظــرا لتهميــش االهتمــام اإلقليمــي خــال 

حتقيــق األهــداف احملــددة. ويتجلــى هــذا االفتقــار إلــى التكامــل بشــكل أكثــر 

وضوحــا ألن االفتقــار إلــى التكامــل املغاربــي مســألة قدميــة. وهــذا ال يعنــي 

أن النهــج املتبــع خاطــئ. متثــل البلــدان التــي ال تنتمــي إلــى منطقــة املغــرب 

ــن تســمح  ــا، لك ــى جتنبه ــا إل ــة منطقي ــدان املنطق ــة تســعى بل ــي تكلف العرب

ــة  ــداف الفردي ــق األه ــًا، يبتحقي ــذ فع ــا تنف ــة، عندم ــتراتيجيات احلالي االس

لــكل طــرف منهــم. بيــد أنــه بصــرف النظــر عــن العمــل التطوعــي الــذي ينجــزه 

كل بلــد، فــإن إهمــال التكامــل اإلقليمــي يعقــد املهمــة.

ــي  ــة ف ــة التصنيــع ال يشــكل غاي إن إضفــاء الطابــع اإلقليمــي علــى عملي

ــر السياســات  ــم تأثي ــل هــو وســيلة اســتراتيجية وشــاملة لتعمي ــه، ب حــد ذات

العامليــة  املنافســة  ديناميــات  مــع  ـواؤم  الـت حتســن  خــال  مــن  الوطنيــة، 

وقياســها. وبعبــارة أخــرى، فــإن مســتوى التكامــل فــي بلــدان املغــرب العربــي 

ــوق  ــة ويع ــة الفردي ــا التنافســية الصناعي ــى قدرته ــلبًا عل ــر س ــض يؤث املنخف

ـوي بطــرق مختلفــة، وذلــك مبــن خــال إبطــاء تنويــع القطــاع  حتولهــا البنـي

الصناعــي وتطــوره. وقــد أســفر التقــدم احملــرز مــن بعــض الــدول أو القطاعــات 

فــي كل مــن ملكيــة التكنولوجيــا وإدماجهــا فــي ساســل القيمــة العامليــة عــن 

ــة. ــة ساســل القيمــة اإلقليمي ــة لتنمي ــات قوي ــق إمكان خل
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الفصل الخامس : التكامل االقليمي والقطاع الخاص : قطاعات 

واعدة وسالسل القيمة اإلقليمية

تتطلب إستراتيجيات التكامل في ساسل القيمة العاملية التي اعتمدتها 

لترقيــة  مكثفــة  جهــودا  البلــدان  هــذه  بــذل  العربــي  املغــرب  بلــدان 

الصناعــات املرتبطــة ببعــض األنشــطة القطاعيــة الواعــدة التــي حتــد مــن 

التنوع الصناعي. وُيعرقل االفتقار إلى الرؤية اإلقليمية في االستراتيجيات 

الصناعيــة فــي املغرب العربــي وتيرة التحويل القطاعي.

يجمــع املغــرب العربــي ظروفــًا مائمــة إلنشــاء ساســل القيمــة اإلقليميــة 

ــي ومنــو األســواق احملليــة  )CVR( : القــرب اجلغرافــي مــن االحتــاد األوروب

واألفريقيــة ووجــود قــدرات متباينــة. وميكــن أن يتخــذ النمــوذج اإلقليمــي 

شــكل كتلــة إنتــاج فــي ساســل القيمــة العامليــة وشــكل منطقــة إنتــاج 

األوســط. وتعتبــر  احملليــة واألفريقيــة والشــرق  أســواقه  فــي  متخصصــة 

األمثلــة علــى صناعــة الســيارات والصيدلــة ومصائــد األســماك أمثلــة واعــدة 

ــًا  ــًا إقليمي ــا صناعي بوجــه خــاص. وســتولد القــدرة التنافســية املوحــدة تعاون

أفضــل، وتضمــن تكامــًا أحســن فــي ساســل القيمــة العامليــة، وتعــزز املزايــا 

ــة. ــة فــي أســواقها النامي ــية للشــركات اإلقليمي التنافس

حدود التكامل يف سالسل القيمة العاملية

ميثــل تعزيــز املشــاركة فــي ساســل القيمــة العامليــة )CVR( هدفــًا مشــتركًا 

يجمــع ســائر بلــدان املغــرب العربــي التــي صاغــت إســتراتيجيات صناعيــة. 

وُيبــرر هــذا اخليــار اآلثــار التصاعديــة املتوقعــة علــى صناعتهــم احملليــة. بيــد 

أن هــذه االســتراتيجية محــددة عندمــا تعــوق اخلصائــص التشــغيلية لساســل 

القيمــة هــذه وتيــرة منــو الصناعــة فــي املنطقــة.

وبالنســبة للبلــدان الناميــة، يبــدأ الدخــول فــي ساســل القيمــة العامليــة 

بالشــروع فــي القيــام بأنشــطة ذات كثافــة تكنولوجيــة ضئيلــة وقيمــة مضافــة 

منخفضــة تتطلــب مــواردًا طبيعيــًة أو عوامــًا أخــرى مثــل انخفــاض تكاليــف 

اليــد العاملــة. ومــع تزايــد تعقيــد األنشــطة، تنشــأ مشــكلة التخصــص 

القطاعــي، الــذي لــم يعــد مرتبطــًا بعامــل تكاليــف العمــل فحســب، بــل 

ــات التــي يتعســر إعــادة  ــارات والتكنولوجي ــر امله ــح يعتمــد علــى توف أصب

اســتخدامها بكثــرة فــي قطاعــات أخــرى. وبعبــارة أخــرى، فــإن التركيــز علــى 

ساســل القيمــة العامليــة ال يســاهم فــي تنويــع األنشــطة الصناعيــة فــي 

القطاعــات. 

تطوير سالسل القيمة اإلقليمية يف املغرب العريب

ــة  ــا سلســلة القيم ــي ميكــن أن تفرضه ــر امليــزة الت ــي، تظه ــي املغــرب العرب ف

التــي يتحقــق مــن خالهــا املنتــج بالكامــل محليــا هــي االنخفــاض النســبي 
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مراحــل  جميــع  فــي  املواتيــة  العمــل  بتكاليــف  املرتبــط  لإلنتــاج  لتكلفــة 

مســارات اإلنتــاج اإلقليميــة. والواقــع أن هــذه القــدرة التنافســية لألســعار، 

والتــي ميكــن حتســينها مــن خــال تقاســم األعبــاء علــى املســتوى اإلقليمــي، 

ــا املنتجــون  ــح أن يحققه ــن املرج ــي م ــل اقتصــادات احلجــم الت تتضخــم بفع

الذيــن يتمتعــون بالقــدرة علــى الوصــول إلــى ســوق موســعة. ولذلــك فــإن 

تعزيــز التكامــل التجــاري عامــل رئيســي فــي تعزيــز القــدرة التنافســية فــي 

ــة.  ــعار املنتجــات اإلقليمي أس

كمــا أن املغــرب العربــي، بصفتــه منطقــة متجانســة )تتشــارك فــي اللغــة 

ــه  ــع أيضــا مبســتوى تنميت ــة(، يتمت ــة البربري ــة الثقاف ــاخ وأهمي ــن واملن والدي

وخصائصــه االجتماعيــة والثقافيــة احملضــة ومييــز الســوق التــي ينتمــي إليهــا 

ــًا  ــر هــذه اخلصوصيــات صناعي ــة األخــرى. وميكــن تطوي عــن األســواق العاملي

مــن قبــل الفاعلــن الذيــن ينتجــون منتجــات مكيفــة حســب الطلــب اإلقليمي.

 ويبــدو أن منــوذج ساســل القيمــة اإلقليميــة املتمحــور نحــو الســوق احملليــة 

أكثــر أهميــة بالنســبة للمغــرب العربــي حيــث أن للمنطقــة ســوقا اســتهاكية 

متناميــة مــن حيــث نصيــب الفــرد فــي االســتهاك. وثانيــا، تســتمر املنطقــة 

فــي التوســع احلضــري. ممــا أّدى إلــى حتــول أمنــاط البيــع بالتجزئــة والتوزيــع، 

مــع ظهــور مراكــز جتاريــة وتطويــر احملــات اجلواريــة فــي املدينــة.

سالســل القيــم اإلقليميــة الخاصــة بســوق الســيارات يف 
املغــرب العــريب

ــة محــددة األهــداف  لقــد أصيــح قطــاع الســيارات بفضــل سياســات صناعي

ــن املغــرب  ــر كل م ــة. و تعتب ــة املغاربي ــات املعملي ــيا للصناع ــاطا أساس نش

و تونــس البلديــن الذيــن اســتثمرا فــي هــذا القطــاع، نتيجــة خاصــة لضعــف 

قطــاع النســيج مــن جــراء انتهــاء العمــل باتفاقيــة  املنســوجات املتعــددة 

ــن لهــذا القطــاع مــن  ــن البلدي األليــاف فــي عــام 2005. و كان دخــول هذي

خــال تثمــن التكاليــف املنخفضــة للتشــغيل لــدى املســتثمرين األجانــب فيمــا 

يخــص نشــاطات التركيــب ذات القيمــة املضافــة املنخفضــة )الســيما تركيــب 

األســاك(، التــي تنظــم مبوجــب عقــود امتيــاز )نقــاط جتــارة حــرة فــي تونــس 

ومناطــق جتــارة حــرة فــي املغــرب(. وقــام املغــرب بعــد ذلــك بتشــجيع تركيــب 

الســيارات  الســياحية اخلاصــة فــي إطــار شــراكة مــع شــركة رونــو فــي طنجــة. 

ــى جــذب املصنعــن  ــادرة عل ــر ق ــة غي ــز بســوق ضيق ــي تتمي ــس الت ــا تون أم

بنفــس الطريقــة، واصلــت تطويــر وتنويــع إنتــاج املكونــات. وقــد ســعت اجلزائــر 

منــذ عــام 2010 إلــى تطويــر هــذا القطــاع عــن طريــق إطــاق نشــاط تركيــب 

ســيارات جديــدة تســتهدف الســوق احملليــة. وعليــه، ينشــط املغــرب العربــي 

فــي نوعــن مــن األنشــطة فــي قطــاع الســيارات: التركيــب النهائــي وإنتــاج 

املكونــات.
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ويعــرض قطــاع الســيارات فرصــًا مهمــًة للنمــو فــي دول املغــرب العربــي. 

فهــو قطــاع يعــرف أهميــة كبيــرة فــي النمــوذج الصناعــي املغربــي والتونســي، 

ــي  ــي ترم ــتراتيجيتها الت ــي اس ــًا ف ــًا جوهري ــه قطاع ــر أن جتعل وتعتــزم اجلزائ

الصناعيــة واالقتصاديــة  التوقعــات  االقتصــادي. وتســاند  التنويــع  إلــى 

ــل. أوال، تكتســي  ــى األق ــباب عل ــة أس ــاع لثاث ــذا القط ــي ه ــتثمار ف االس

صناعــة الســيارات طابعــًا إقليميــًا قويــًا، ويتمتــع املغــرب العربــي مبيــزة القــرب 

اجلغرافــي مــن األســواق الرئيســية ومقــار املجموعــات األوروبيــة الرئيســية فــي 

هــذا القطــاع، التــي تعــد مــن أهــم األســواق فــي العالــم.  فيوّلــد هــذا الوضــع 

فرصــًا للتعــاون والتغلغــل فــي ساســل القيمــة األوروبيــة، التــي ترتبــط مبزايــا 

اجلــوار واملزايــا اللوجســتية التــي ميكــن أن تســتغلها وتســتكملها، فــي إطــار 

تقســيم العمــل الدولــي املتغيــر.

وثانيــا، مــن املمكــن أن يــؤدي املغــرب العربــي دورًا حاســمًا في اســتراتيجيات 

التوســيع التــي تعتمدهــا مجموعــات الســيارات فــي البلــدان الناشــئة. وفــي 

ــاج  ــة اســتراتيجية إلنت ــد املغــرب منطق ــة، يع ــور األســواق التقليدي ظــل تده

املركبــات التنافســية لألســواق الناشــئة. والواقــع أن املنطقــة متثــل ســوقا 

مهمــة )اجلزائــر هــي ثانــي أكبــر ســوق للســيارات فــي أفريقيــا(، وتوفــر، 

مبوجــب اتفاقاتهــا التجاريــة وقدرتهــا اإلنتاجيــة املنخفضــة التكلفــة، بابــًا 

للوصــول إلــى أســواق البحــر األبيــض املتوســط والشــرق األوســط وأفريقيــا، 

حيــث توجــد إمكانــات تنميــة كبيــرة. ثالثــا، يبــدو أن املغــرب العربــي ملتــزم 

فــي دورة صناعيــة واعــدة. وقــد أعلــن العديــد مــن املصنعــن عــن تنفيــذ 

مشــاريع اســتثمارية فــي املنطقــة، ممــا يشــير إلــى الثقــة فــي إمكانياتهــا 

ـرا فــي  و قدراتهــا اإلنتاجيــة. ويبــدو أن املغــرب، الــذي أحــرز تقدمــا كبـي

تطــوره القطاعــي، أفلــح فــي ترســيخ املنطقــة فــي سلســلة القيمــة األوروبيــة 

ــدات. ــي املع ــار ومصنع ــن الكب ــب املصنع ــي جل للســيارات، وجنــح ف

ميلــك املغــرب العربــي، بصفتــه منطقــة إنتــاج وســوق اســتهاكية للســيارات، 

الفرصــة لاســتفادة مــن اندماجــه فــي ساســل القيمــة العامليــة للقطــاع. 

Country Sales Production

Algeria 94 408 60 606

Libya 23 600 0

Morocco 168 913 376 286

Tunisia 47 359 1 940

Total Maghreb 334 279 438 832

جدول 1 : بيع السيارات الجديدة يف املغرب العريب وإنتاجها يف عام 2017
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ولتحقيــق هــذه الغايــة، يجــب علــى املنطقــة تنويــع أنشــطتها فــي هــذا القطــاع 

وحتســن أدائهــا مــن خــال زيــادة نطاقــه، ولكنهــا تســعى أيضــا إلــى تعزيــز 

أوجــه التكامــل اإلقليمــي الناجمــة عــن هيــكل القــوى اإلنتاجيــة واملعامــات 

االســتهاكية. والهــدف مــن ذلــك هــو تصميــم التكامــل الصناعــي، أي 

حتقيــق القيمــة املضافــة علــى أفضــل وجــه، علــى الصعيــد الوطنــي والصعيــد 

اإلقليمــي. وتضطلــع اجلزائــر واملغــرب وتونــس بــدور قيــادي فــي األحــكام 

التــي ســيجري تعزيزهــا.

سالســل القيــم اإلقليميــة الخاصــة بســوق الصيدالنيــة يف 
املغــرب العــريب

ــا  ــي جزئي ــة ناضجــة نســبيا تلب ــة أدوي ــي بســوق صناع ــع املغــرب العرب يتمت

ــا وتوســيعها، وال ســيما مــن  ــح تطويره احتياجــات الســكان. وميكــن أن يتي

ـرص  خــال الصــادرات داخــل املنطقــة وخارجهــا، فرصــا للتصنيــع وخلــق ـف

العمــل والتنميــة البشــرية. غيــر أن هــذه الديناميكيــة مشــروطة بالدعــم الــذي 

ــدول لهــا. فنظــرًا للتحديــات االجتماعيــة املمســتهدفة تعتمــد  قــد تقدمــه ال

ــر بشــكل  ــي تتأث ــة وه ــات العام ــى السياس ــة عل ــة الصيدالني سلســلة القيم

ــان  ــر الضم ــا. وتشــكل تدابي ــي تطــرأ نتيجــة له ــع التفاعــات الت خــاص م

االجتماعــي، وحتديــد األولويــات الصحيــة )حمــات التحصــن والقضايــا 

ــر  ــًا رئيســيًة لتطوي ــذي يشــرع القطــاع عوام ــي ال ــة( والنظــام القانون الوطني

ــة. ــة احمللي الصناع

تعمــل التحــوالت الدميوغرافيــة والوبائيــة املتزامنــة فــي كل بلد من بلــدان املغرب 

العربــي علــى تضخيــم حجــم التحديــات الصحيــة علــى املســتوى اإلقليمــي. 

وســعيًا لتلبيــة متطلبــات هــذا التحــدي، يتوجــب تصميــم ســوق قائمــة أيضــا 

علــى أســاس إقليمــي، حتــى يتســنى لصناعــة األدويــة أن تــؤدي دورهــا فــي 

التحــوالت اجلاريــة، وتكييــف بنيتهــا وقدراتهــا مــع الطلــب املتغيــر. وباســتثناء 

ليبيــا، ارتفعــت القــدرة اإلنتاجيــة منــذ عــدة ســنوات بفضــل االســتثمارات 

العديــدة التــي تلقاهــا القطــاع. ونتيجــة لذلــك، انخفضــت الــواردات اإلقليميــة 

لألدويــة )الرســم البيانــي 11(. يعــد هــذا القطــاع قطاعــًا واعــدًا بالفعــل، 

حيــث تســهم صناعــة املســتحضرات الصيدالنيــة فــي تلبية احتياجات الســكان 

ــدا نتيجــة للنمــو  ــر تعقي ــح أكث ــي النمــو وتصب ــي ستســتمر ف األساســية، الت

الدميغرافــي والتحضــر والتحــول الوبائــي فــي املنطقــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، 

تظهــر عــدة مؤشــرات إمكانــات القطــاع فــي املغــرب، مثــل منــو اإلنتــاج 

والصــادرات واالســتثمار فــي صناعــة املســتحضرات الصيدالنيــة، وال ســيما 

مــن جانــب املجموعــات الرئيســية املتعــددة اجلنســيات.
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تعــد املنطقــة مؤهلــة للحصــول علــى عــدة مزايــا فــي تنميــة القطــاع. فهــي 

أوال متتلــك جهــازًا منتجــًا يقتصــر علــى أنشــطة غيــر معقــدة، ولكنهــا 

تظهــر ملكيــة تكنولوجيــة تتطلــب الكفــاءة. كمــا متثــل املعــدات والبراعــة 

املكتســبة أساســًا متينــًا للتقــدم الصناعــي. وعــاوة علــى ذلــك، ميكــن 

ــر  ــي شــبكات العــرض والتســويق والتصدي ــز إدراج املنتجــن ف أيضــا تعزي

النوعّيــة  فــي   الصعــود  إطــار  فــي  أفريقيــا،  فــي  ســيما  احملليــة، وال 

العربــي  املغــرب  التــي متلكهــا دول  الثانيــة  اإلنتــاج. وامليــزة  أو زيــادة 

ـرار  هــي وجــود شــركات أدويــة متعــددة اجلنســيات علــى أراضيهــا. فـق

إنشــاء هــذه االســواق مؤشــر يــدل علــى الفهــم اإليجابــي للفــرص اجلهويــة 

فــي كًا مــن األجــل القصيــر والبعيــد. وســتتاح لصناعــة املســتحضرات 

مــع  الروابــط  تعزيــز  مــن  لاســتفادة  الفرصــة  املغاربيــة  الصيدالنيــة 

ــذا املجــال. ســيعزز  ــي ه ــي التطــور ف ــي أســواقهم واملباشــرة ف املبدعــن ف

ـوده التعــاون بــن مراكــز البحــوث  بنــاء فضــاء لابتــكار املغاربــي، يـق

والشــركات  املبدعــة  اجلديــدة  والشــركات  الصيدالنيــة  والشــركات 

الصناعيــة حــول مشــروعات تركــز علــي التحديــات الصحيــة املشــتركة، 

جاذبيــة املنطقــة للمســتثمرين واملوظفــن املؤهلــن. وســيفتح هــذا التغيــر 

ــة الطبيــة  ــا األحيائي ــاق الواســعة فــي ميــدان التكنولوجي فــي الســلم  األف

وعلــوم الصيدلــة، فــي أنشــطة تشــمل البحــوث املرتبطــة بالطــرق العاجيــة 

التــي متيــز هــذه الشــركات ودراســة الفضائــل التــي تخــص الصحــة النباتيــة 

ـرة فــي النباتــات املتاحــة فــي اإلقليــم اإلقليمــي. املوـف

.)ICT Trade Map )https://www.trademap.org/Index.aspx( املصدر: املؤلفون، استناًدا إىل بيانات
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الرسم البياين 11 : تطور استرياد املستحرضات الصيدالنية يف املغرب العريب
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سالســل القيــم اإلقليميــة الخاصة بأنشــطة صيد األســاك 
يف املغــرب العريب

تتيــح أنشــطة صيــد األســماك لبلــدان املغــرب العربــي فرصــا هامــة للتصنيــع 

ــي  ــي ف ــد أدى التحــول الغذائ ــة. فق ــة اإلقليمي ــل والتنمي ــق فــرص العم وخل

املغــرب العربــي ومنــو الطلــب العاملــي علــى منتجــات األســماك إلــى افتتــاح 

املنطقــة لتشــجيع الفــرص لتعويــض الــواردات وتعزيــز الصــادرات. وباإلضافــة 

إلــى ذلــك، يســفر تصنيــع مصائــد األســماك وتربيــة املائيــات علــى خلــق 

ــي  ــون ومســيرون( ف ــال خبــراء وباحث ــون وعم ــن شــغل ذات خبــرة )فني مواط

مناطــق موزعــة علــى الســاحل وفــي املناطــق الداخليــة علــى حــد ســواء، فــي 

ـرص الســوق،  حالــة تربيــة احليوانــات املائيــة الداخليــة. وباإلضافــة إلــى ـف

ــا لتنميــة أنشــطة صيــد األســماك وتربيــة  ــد مــن املزاي تتمتــع املنطقــة بالعدي

األحيــاء املائيــة. كمــا متتلــك الــدول املغاربيــة معــا منطقــة اقتصاديــة خالصــة 

ــمكيًة  ــاًه س ــي مي ــع، وتغط ــر مرب ــون كيلومت ــن ملي ــر م ــاحتها أكث ــغ مس تبل

ــذا،  ــى ه ــاوة عل ــة وع ــن األنــواع املختلف ــعة م ــة واس ــى مجموع وحتتــوي عل

ــد معــدات )موانــئ صيــد األســماك ومناطــق صناعيــة ســاحلية  أنشــأ كل بل

وبنيــة أساســية للتبريــد( تشــكل أساســا فّعــاالُّ لتنميــة األنشــطة الصناعيــة. 

ولــدى كل بلــد أيضــًا وحــدات معاجلــة ذات قــدرة عاليــة نســبيُا. وتبشــر هــذه 

اآلفــاق الواعــدة علــى الصعيــد اإلقليمــي ببــذل جهــد إلدمــاج بلــدان املغــرب 

العربــي بفعاليــة فــي ساســل القيمــة العامليــة ألنشــطة مصائــد األســماك. وال 

ــه ارتفعــت  توجــد بيانــات عــن االســتهاك احمللــي لهــذه املنتجــات. غيــر أن

الــواردات فــي الســنوات األخيــرة فــي املنطقــة )الرســم البيانــي 12(. 

.)ICT Trade Map )https://www.trademap.org/Index.aspx( املصدر: املؤلفون، استناًدا إىل بيانات
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الرسم البياين 12 : واردات مستحرضات وعلب لسمك )بآالف الدوالرات(
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يعــد نشــاط تربيــة األحيــاء املائيــة نشــاطًا واعــدًا فــي املغــرب العربــي. 

تتمثل العوامل التطلعية لتطور هذا النشاط في النمو السكاني وزيادة 

اســتهاك املنتجــات املائيــة كجــزء مــن عمليــة التطــور الغذائــي وزيــادة 

توافر املواقع الستزراع األحياء املائية وال سيما في املناطق الصحراوية نتيجة 

لتطويــر البنيــة األساســية الكبيــرة للميــاه. وعليــه، ســيوجه هــذا القطــاع 

إلى حد كبير نحو االستهاك احمللي، بهدف زيادة األمن الغذائي. وثمة 

حاجــة إلــى إّتبــاع نهــج إقليمــي للتعجيــل بتنميتــه. كمــا يعتبــر التعــاون 

التقنــي واملالــي واملؤسســي ذات أهميــة قصــوى، حيــث يجــب علــى بلــدان 

املنطقــة أن تزيــد فــي الوقــت نفســه مــن قدرتها في القطاع الفرعــي لتربية 

األحياء املائية. ويســمح تيســير املبادالت التجارية اإلقليمية، مبا في ذلك 

من املدربن وموردي املدخات )األغذية، اصبعيات السمك(، أن يكفل 

احلــد األدنــى مــن نشــر طرائــق العمل واملعــارف القائمة فــي املنطقة، التي 

يخضــع كل بلــد منهــا لقيــود بيئيــة ومناخيــة مماثلــة.

هناك عدة أنواع من التكامل على الصعيد اإلقليمي في القطاع اخلاص. 

ميكــن للمنتجــن احلاليــن أن يجــدوا فرصــة لتحقيــق وفــورات احلجــم وزيادة 

قدرتهــم مــن خــال الوصــول إلى األســواق املجاورة، مع اإلســهام في الوقت 

نفســه فــي زيــادة إمكانيــة متكــن ســكان املنطقــة مــن اســتهاك األســماك. 

وميكن نقل اخلبرة املكتسبة، سواء في البيئة البحرية أو القارية، في سياق 

التعــاون داخــل املنطقــة واملشــاريع املشــتركة مــع اجلهــات الفاعلــة مــن 

البلــدان املجــاورة، ممــا يشــجع االســتثمار داخــل املنطقــة فــي هــذا القطــاع. 

وباملثــل، ميكــن للمغــرب وموريتانيــا أن يرفعــا فــي الوقــت نفســه إنتاجهمــا 

مــن طحــن األســماك الســتعماله فــي نشــاط األحيــاء املائيــة. ويعد كل من 

البلديــن املــورد الرئيســي لتونــس لهــذه املدخــات املهمــة. وقــد تخــدم زيــادة 

مســتوى إنتاجهمــا، وال ســيما مــن خــال دعــم املغــرب، الــذي يعــد خبيــرًا 

فــي صناعــة هــذا املنتــج، لتنميــة القــدرات املوريتانيــة، تنميــة قطــاع تربيــة 

األحياء املائية اإلقليمية.
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الخالصة 

نحو تعزيز االندماج االقليمي يف املغرب العريب

ــي  ــي ف ــل اإلقليم ــز التكام ــى تعزي ــة إل ــات السياســات الرامي ــدرج توصي تن

املنطقــة املغاربّيــة ضمــن نطــاق تعزيــز التجــارة والنظــم املاليــة وتبــادل رؤوس 

األمــوال وحتســن منــاخ األعمــال واالســتثمار وتكييــف السياســات الصناعيــة 

القيمــة  إمكانــات ساســل  الهيكلــي واســتغال  التحــول  مــع  اإلقليميــة 

ــة. اإلقليمي

تعزيز التكامل التجاري

. مــن الضــروري زيــادة تســريع التحــول فــي بنيــة الصــادرات الــذي يجســده 
االنخفــاض النســبي فــي الصــادرات اإلقليميــة التقليديــة )املعــادن واألســمدة 

املنتجــات  مجموعــة  لتنويــع  واألحذيــة(  واملابــس  العضويــة  والكيميــاء 

املصــدرة، ولكــن يجــب علــى البلــدان أيضــا أن حتســن تكامــل املنتجــات 

املتداولــة فــي املنطقــة وأن تيســر التجــارة بإزالــة احلواجــز املتواصلــة، مبــا فيهــا 

ــة. ــات اجلاري ــة بالعملي ــز ذات الصل احلواج

. تنويــع بنيــة الصــادرات : متثــل منتجــات التصديــر اجلديــدة  املصــدر 
األكثــر تطــورًا للقيمــة املضافــة وتعــزز االندمــاج اإلقليمــي مــن خــال 

تشــجيع إمكانيــة الوصــول إلــى مجموعــة أكثــر تنوًعــا مــن املنتجــات 

ــد. ــكل بل ل

. زيــادة القــدرة التنافســية: يجــب متتــن القــدرات التنافســية وتعزيزهــا 
ــة.  ــة للمنتجــات التجاري ــا النســبية املبين ــارة واملزاي ــل التج ــتغال تكام باس

وأظهــر التحليــل أن بعــض بلــدان االحتــاد تســتورد منتجــات مــن بقيــة العالــم 

ــإن حتســن  ــك، ف ــى ذل ــة إل ــة/ وباإلضاف ــي املنطق ــة ف ــا متاح ــن أنه ــي ح ف

حتديــد مكانــة إســتراتيجية لصــادرات بلــدان االحتــاد فــي ســوق احتــاد املغــرب 

العربــي مــن شــأنه أن يزيــد املنتجــات تنافســية فــي املنطقــة.

ــاكل  ــر الهي ــد تواف ــارة: يع ــل التج ــي تعرق ــة الت ــز املتواصل ــة احلواج . إزال
األساســية وجودتهــا أحــد احلواجــز الرئيســية  التــي تعرقــل جتــارة الســلع فــي 

ــة حتــى  ــاكل األساســية اإلقليمي ــة الهي ــز نوعي ــة. مــن الضــروري تعزي املنطق

ــع بســرعة وبتكلفــة أقــل داخــل احتــاد املغــرب العربــي.  يتســنى نقــل البضائ

و  تنظيميــة  حتديــات  املنطقــة  تواجــه  امللموســة،  احلواجــز  إلــى  باإلضافــة 

مؤسســية لتيســير التجــارة. تعــوق نوعيــة إدارة احلــدود و احلواجــز اجلمركيــة 

ــة. ــى الســوق الداخلي ــة الوصــول إل ــر اجلمركي و غي

. تعزيــز احلــوار بــن اجلهــات الفاعلــة فــي مجــال التكامــل اإلقليمــي : 
ــز احلــوار بــن  ــن دول االحتــاد وتعزي ــز احلــوار السياســي ب مــن الضــروري تعزي

احلكومــات والشــركات التجاريــة مــن أجــل االســتفادة مــن الفــرص التــي يوفرهــا 

القطــاع اخلــاص وتوطيــد القــدرات اإلنتاجيــة وتنشــيط التجــارة داخــل املنطقــة.
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العربــي  املغــرب  بلــدان  جميــع  ـزال  ـت ال  اجلاريــة:  العمليــات  تيســير   .
تطبــق حــدا أقصــى للصــرف علــى التجــارة املرتبطــة باســرجاع العائــدات مــن 

ـواردات وكذلــك  ـرادات تســوية اـل الصــادرات أو مبيعــات الصــادرات أو إـي

علــى التحويــات اجلاريــة للســفر ألغــراض األعمــال التجاريــة والدراســة 

التجــارة  تعرقــل  حواجــزًا  الصــرف  مراقبــة  والصحــة والســياحة. وتشــكل 

اجلاريــة. اخلارجيــة والتحويــات 

تعزيز االندماج املايل

يشــمل تعزيــز اإلندمــاج املالــي فــي كنــف االحتــاد تدعيــم املؤسســات املاليــة 

وتعميمهــا وتطويــر أســواق رأس املــال وحتســن اإلدمــاج املالــي وإمكانيــة 

ــر  ــع أن جتتــذب هــذه التدابي ــة. ومــن املتوق ــى اخلدمــات املالي احلصــول عل

املزيد من االســتثمار األجنبي املباشــر بن بلدان املغرب، األمر الذي يفضي 

إلــى تنميــة القطــاع اخلــاص. ومــن املهــم التأكيد على أن عــدم قابلية حتويل 

العمــات املختلفــة داخــل االحتــاد املغاربــي والقواعــد التنظيمية التي تســير 

التبــادل هــي احلواجــز الرئيســية التــي تعرقــل جتــارة الســلع واالســتثمار فــي 

ــة. املنطق

. تدعيــم املؤسســات املاليــة وتطويــر تأسيســها املتبــادل: ينبغــي لهــذه 
ـرة أن تعجــل بتعزيــز التكامــل اإلقليمــي إذا ركــزت البلــدان علــى  الظاـه

أنظمتهــا املاليــة وعلــى تخطــي بعــض املشــاكل البنيويــة املتكــررة علــى 

ــر جــدًا مــن املؤسســات،  ــى عــدد صغي ــي عل ــز النشــاط املال غــرار:)أ( تركي

ــي للمشــاريع  ــل املصرف ــى مصــادر التموي ــة فــرص الوصــول إل )2( محدودي

ــن، )3( قيــام القطــاع العمومــي بإقصــاء القطــاع  الصغيــرة وصغــار املقاول

اخلــاص )4( نقــص النشــاط املرتبــط بتكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت 

اجلديــدة  )5( مشــكلة القــروض املتعثــرة التــي تبقــي تكلفــة االئتمــان مرتفعــة 

لتغطيــة املخاطــر ومــن املهــم أن يتمكــن القطــاع اخلــاص مــن االعتمــاد علــى 

نظــام مالــي ســليم.

تطويــر بورصــات القيــم املنقولــة: لكــي تــؤدي البورصــات دوًرا أكثــر أهميــة 

فــي متويــل القطــاع اخلــاص، يتعــن عليهــا جــذب املزيــد مــن الشــركات. 

فيمكــن صياغــة وتقــدمي خيــارات متويــل، وأقــل تكلفــة، عــن طريــق الوســطاء 

املاليــن يعرضونهــا علــى عامــة النــاس. كمــا ميكــن القيــام بحمــات إعاميــة 

وتنقيــب جلــذب الشــركات القريبــة من شــروط القبــول، إلدراجها فــي البورصة. 

ــات العابــرة  ــي العملي ــل ف ــة تشــارك بشــكل ضئي ــدول املغاربي فبورصــات ال

للحــدود وهــذا راجــع إلــى تعــدد احلواجــز. يجــب فــي املقــام األول، جتــاوز 

مشــكات القيــود املفروضــة علــى نقــل رؤوس األمــوال وحتويــل العمــات التــي 

تعيــق املبــادالت املاليــة. ثــم بعــد ذلــك، نــرى أنَّ التعــاون بــن بورصــات دول 

احتــاد املغــرب العربــي يســتلزم التقــارب فــي اإلجــراءات، وتســهيل التعامــات 

بــن مختلــف اجلهــات الفاعلــة فــي تلــك األســواق، ودعــوة الشــركات للبحــث 

عــن متويــل خــارج بلدهــم األصلــي. وميكــن للوســطاء املاليــن تقــدمي منتجــات 

ماليــة ُمبتكــرة تســمح مثــًا بعــرض حزمــة مــن األوراق املاليــة املغاربية متعددة 

القوميــات. عــاوة علــى ذلــك، قــد يكــون مــن الضــروري للبورصــات املغاربيــة 

أن تتخصــص ولــو بشــكل جزئــي، فــي تطويــر ساســل القيمــة اإلقليميــة، مــع 

مســاندة شــركات وهيئــات البورصــة.

. تعزيــز اإلدمــاج املالــي واحلصــول علــى اخلدمــات املاليــة ميكــن تعزيــز 
التكامــل اإلقليمــي مــن خــال حتســن فــرص حصــول جميــع األفراد والشــركات 

علــى اخلدمــات املصرفيــة واملاليــة. فيســمح اإلدمــاج املالــي مــن تقليــل أهميــة 

القطــاع غيــر الرســمي فــي التجــارة عبــر احلــدود، فــي حــن أن تشــديد أنظمــة 

الصــرف األجنبــي يعنــي أن جــزءا مــن االقتصــاد يخــرج مــن القنــوات الرســمية 

و ال يفيــد اخلدمــات املاليــة التــي تدعــم التنميــة.
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ــي  ــة والت ــل ممارســة األعمــال التجاري ــي تعرق ــات الت ــم العقب ــت أه  وإذا أزيل

تعــوق التكامــل اإلقليمــي، قــد يتســارع انتشــار هــذه العامــات اإليجابيــة 

للتحديــث. وباإلضافــة إلــى عــدم االســتقرار السياســي الــذي يؤثــر علــى منــاخ 

ــى  ــي تشــير إل ــال إحتــاد املغــرب العرب ــإن نصــف أعم ــة، ف ــال التجاري األعم

ــل  ــص التموي ــن نق ــي م ــمية وتعان ــر الرس ــع املؤسســات غي ــس م ــا تتناف أنه

ــة اخلبيــرة. واليــد العامل

تحسني بيئة األعال واالستثار

وتكتســي احلواجــز التــي تعــوق تنميــة املشــاريع اخلاصــة فــي املغــرب العربــي 

أهميــة خاصــة فــي مختلــف االقتصــادات الوطنيــة، كمــا أنهــا تضاعــف 

العــبء علــى الشــركات التجاريــة التــي تتاجــر فــي بلــدان املنشــأ واملقصــد. 

ومــن أجــل تعزيــز التكامــل اإلقليمــي، يجــب علــى بلــدان االحتــاد أن تواصــل 

حتديــث املؤسســات وإزالــة القيــود الرئيســية املفروضــة علــى ممارســة األعمــال 

التجاريــة والتخفيــف مــن القيــود املفروضــة ملراقبــة الصــرف علــى رأس املــال 

واملعامــات املاليــة. 

ــد  ــع تزاي ــث املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة احلجــم : م ــات حتدي ــز عام تعزي

املســاهمة األجنبيــة وعــدد الشــركات املصــدرة، تتكيــف شــركات املنطقــة مــع 

ــدة للقيــام باألعمــال والتكامــل اإلقليمــي. تطــور الشــروط اجلدي

ـود الرئيســية املفروضــة علــى ممارســة األعمــال التجاريــة :  . رفــع القـي
ــى القــروض  ــع احلصــول عل ــات أساســًا احلواجــز التــي متن ــذه العقب وتشــمل ه

ــذي  ــة وحــل اإلعســار ال ــة األقلي ــى فئ ــن ينتمــون إل ــة املســتمرين الذي وحماي

ــة.  ــي املنطق ــة ف ــام بأعمــال جتاري ــى القي ــب عل ال يشــجع املســتثمرين األجان

وتســتحق أيضــا دعائــم القــدرة التنافســية، أن تعــزز وال ســيما عوامــل 

ــة  ــات واالتصــاالت وإزال ــات املعلوم ــاد تكنولوجي ــد واعتم ــكار والتعقي االبت

ـود املفروضــة علــى االســتثمار األجنبــي املباشــر. القـي

. تســهيل العمليــات الرأســمالية واملاليــة : مــن املفتــرض تعجيــل عمليــات 
تخفيــف ضوابــط الصــرف علــى العمليــات الرأســمالية واملاليــة، ســواء لصالــح 

املقيمــن أو غيــر املقيمــن، وهــذا بوتائــر مختلفــة في بلــدان املغــرب العربي، لدعم 

اجلهــود الراميــة إلــى حتديــث قوانــن االســتثمار التــي اعتمدتهــا بلــدان االحتــاد 

وحتســن جاذبيــة االســتثمار املباشــر األجنبــي واســتثمار احلوافــظ املاليــة.

للتحــول  اإلقليميــة  الصناعيــة  السياســات  تكييــف 
البنيــوي

يتطلــب تكييــف نظــم اإلنتــاج وأمنــاط النمــو فــي بلــدان املغــرب العربــي مــع 

ــة  ــي حتــوالت هيكلي ــاج اإلقليم ــق االندم ــة أفضــل لتحقي ــات دينامي متطلب

بيــد  التجــارة اخلارجيــة.  تنميــة  الصناعيــة ملواكبــة  السياســات  وإصــاح 

أن التخصــص التقليــدي النــاجت بشــكل خــاص عــن الطلــب املعــرب عــن 

ـوارد الطبيعيــة واألنشــطة املكثفــة  ـرى، فــي امـل الصناعــات األوروبيــة الكـب

املرتبــط باليــد العاملــة الرخيصــة منوذجــًا يصعــب التخلــي عنــه بســرعة.

ـوي : لــم تواكــب إعــادة التوزيــع  التعجيــل بديناميــات التحــول البنـي

القطاعــي لليــد العاملــة منــو اإلنتاجيــة فــي كل قطــاع. وهــي تشــكل ســببًا 

مــن األســباب الرئيســية لهــذا الضعــف النســبي الــذي يعانــي منــه قطــاع 

التصنيــع فــي خلــق الثــروة التــي لــم ترتفــع حصتهــا مــن النــاجت احمللــي 

اإلجمالي بشكل كبير.  إن التعجيل بديناميكية التحول البنيوي يتطلب 

تنويــع األنظمــة اإلنتاجيــة وحتســينها وحتويلهــا إلــى أنشــطة ذات قيمــة 

مضافــة أعلــى، مبا في ذلك التصنيع.
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. بنــاء القــدرات الصناعيــة : يحــب أن تعتمــد البلــدان سياســات وطنيــة 
للتصنيــع، مبــا فــي ذلــك مــن خــال حتويــل املــوارد الطبيعيــة وتطويــر أنشــطة 

التصنيــع التــي تخلــق فــرص العمــل ذات قيمــة مضافــة، مع مراعــاة القدرات 

الصناعية اإلقليمية القائمة لتعزيز التكامل اإلقليمي. 

 . حتديــد مســار صناعــي إقليمــي إلعــادة إطــاق عمليــة التحــول البنيــوي : 
ــا السياســات الصناعيــة  ــذي أهملتــه طوي ــى القطــاع اخلــاص، ال  يتعــن عل

ـؤدي اآلن دوًا رائــدًا وأن يتطــور بحريــة علــى املســتوى   فــي املغــرب، أن ـي

تخــص  التــي  والعموديــة  األفقيــة  اإلجــراءات  تعزيــز  يجــب   اإلقليمــي. 

 السياســات الصناعيــة لتحقيــق التكامــل اإلقليمــي. فاإلجــراء األول يهــدف 

 إلــى حتســن الظــروف العامــة التــي يتــم مبوجبهــا تنفيــذ عمليــة التصنيــع 

 )إســتقرار االقتصــاد الكلــي والبيئــة الصناعيــة والثــروة البشــرية(. واملفهــوم 

 مــن اإلجــراءات العموديــة هــو دعــم نشــاط صناعــي معــن، مــن أجــل تعزيــز

 قطــاع أو منتــج أو حتقيــق هــدف أوســع نطاقــا، مثــل االندمــاج فــي ساســل 

القيمــة أو التنميــة اإلقليميــة.

إستغالل إمكانات سالسل القيمة اإلقليمية

تتقاســم جميــع االســتراتيجيات الصناعيــة فــي بلدان املغــرب العربي الهدف 

املشترك املتمثل في تعزيز مشاركة البلدان في ساسل القيمة العاملية بسبب 

اآلثار التصاعدية املتوقعة على صناعاتها احمللية. غير أن هذه االستراتيجية 

تنطوي على قيود ألن اخلصائص التشغيلية )التقنية والصحية واالجتماعية 

واألمنية والبيئية، والتي تكون في بعض األحيان صارمة للغاية( لساسل 

القيمــة هــذه ميكــن أن تعرقــل وتيرة منو الصناعات.  وبالتالي، ينبغي لبلدان 

إحتــاد املغــرب العربــي االســتفادة مــن خبرتهــا فــي ساســل القيمــة العامليــة 

لتحديــد ساســل القيمــة اإلقليميــة وتقييــم أوجــه التكامــل اإلنتاجيــة 

وتخصيص املهام على الصعيد اإلقليمي. 

. االنتقــال مــن ساســل القيمــة العامليــة إلــى ساســل القيمــة اإلقليميــة: 
يتمتــع املغــرب العربــي بظــروف مائمــة لوضــع ساســل قيمــة إقليميــة حتــدد 

ــي  ــى النمــو املكثــف واإلنتــاج: القــرب مــن االحتــاد األوروب ــًا ترمــي إل أهداف

واألســواق األفريقيــة وأســواق الشــرق األوســط وتطــور األســواق احملليــة ووجــود 

قــدرات متباينــة ميكــن تطويرهــا خــال البحــث عــن أســواق جديــدة. 

. تثمــن أوجــه التكامــل اإلنتاجيــة داخــل املنطقــة: قــد تســتفيد اجلهــات 
الفاعلــة للساســل القيمــة اإلقليميــة مــن أوجــه التكامــل اإلنتاجيــة والتجارية 

ــة.  وميكــن أن  ــل املنطق ــة داخ ــروق مســتوى التنمي ــا املــوارد وف ــي تتيحه الت

ــة إنتــاج فــي ساســل القيمــة العامليــة  يتخــذ النمــوذج اإلقليمــي شــكل كتل

وشــكل منطقــة إنتــاج متخصصــة فــي أســواقه احملليــة واألســواق األفريقيــة 

ـرًا  وأســواق الشــرق األوســط اجلديــدة أيــن يشــهد اإلســتهاك ارتفاعــًا كبـي

ـرد فــي االســتهاك. وتعتبــر األمثلــة علــى صناعــة  مــن حيــث نصيــب الـف

ــة واعــدة بوجــه خــاص. ــد األســماك أمثل ــة ومصائ الســيارات والصيدل

ـرار السياســي حتقيــق مكاســب  وفــي األخيــر، لكــي يتســنى لصنــاع الـق

االندمــاج اإلقليمــي فعليــًا، يجــب أن يتجنبــوا الوقــوع فــي املزالــق التاليــة: 

الســيادة الوطنيــة )2( إهمــال  الزائــد  مــن احتمــال فقــدان  القلــق   )1(

 )3( املاديــة  األساســية  البنيــات  لصالــح  املؤسســية  األساســية  البنيــات 

ــح البلــدان الصغيــرة )4(  االعتقــاد أن االندمــاج  اإلقليمــي ال يخــدم مصال

ــة  ــدا لتنمي ــدة ج ــات محــددة تكــون مقي ــد منشــأ خاصــة بقطاع فــرض قواع

القطــاع اخلــاص وساســل القيمــة.




