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 أساسية معلومات

 
 للمشروع األساسية البيانات. أ 

 المشروع اسم للمشروع التعريفي الرقم البلد
 األم للمشروع التعريفي الرقم

 (:وجد إن)
 لإلدماج التنمية سياسات قرض P168587 المغرب

 الرقمي واالقتصاد المالي
(P168587) 

 

 المنطقة
 على للعرض التقديري  التاريخ
 التنفيذيين المديرين مجلس

 التمويل أداة (الرئيسي) الممارسات مجال

 التنمية سياسات تمويل واالبتكار والتنافسية التمويل 2019 أيار/مايو 10 أفريقيا وشمال األوسط الشرق 
 التنفيذ إدارة عن المسؤولة الهيئة المقترض
 المركزي  الضمان صندوق  ،والمالية االقتصاد وزارة المغربية المملكة

 
  المقترحة اإلنمائية األهداف

 
 والمتوسطة والصغيرة الصغر متناهية األعمال ومنشآت لألفراد( المالي الشمول) المالي اإلدماج تحسين( 1: )في للبرنامج اإلنمائي الهدف يتمثَّل
 في األعمال ورواد الناشئة الشركات تطور من األولى المراحل في الرأسمالية المساهمات زيادة( 3) الرقمية؛ المنصات تدعيم( 2) المغرب؛ في

 .الرقمي االقتصاد مجال
 

 FIN_SUMM_PUB_TBL   (الدوالرات بماليين) التمويل 
  موجز

     500.00 التمويل مجموع
 التفاصيل

 500.00 الدولي البنك مجموعة من المقدم التمويل إجمالي
 500.00 إقراض البنك الدولي
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 القرار
     

 
 والسياق المقدمة. ب
 

( دوالر مليون  500 يعادل ما) يورو مليون  434.9 بمبلغ الرقمي واالقتصاد المالي لإلدماج المقترح التنمية سياسات قرض يهدف 
 وخلق والتمويل الخدمات إلى الوصول تسهيل على القدرة ولديه المنافسة، على وقادر للجميع وشامل آمن رقمي اقتصاد مساندة إلى رئيسي بشكل
 السلطات مساندة أجل من الدولي البنك لمجموعة طويل وقت منذ قائمة برامجية أنشطة في واحدة تمويل أداة القرض هذا ويمثل .الشغل فرص

ل المقترح القرض ويساند .الرقمية التحتية والبنية والخاص المالي القطاعين لتنمية أهدافها في المغربية  يقوده للنمو نموذج نحو المغربي االقتصاد تحوُّ
ز الخاص القطاع  األساسية والدعم التمكين عوامل أيضا يساند وهو .الدولي الصعيد على المنافسة على والقادرة المنتجة الشركات تعزيز على ويتركَّ
 االقتصادي اإلدماج تسهيل على هذا ويساعد .المغاربة للمواطنين بالكفاءة تتسم عمومية خدمات لتقديم الالزمة الرقمية والمنصات الرقمية التحتية للبنية

 متطورة معامالت ومسارات تحتية بنية من دعما تلقى التي الرقمية الخدمات تقديم منصات توسيع ويشكل .القروية المناطق في السيما واالجتماعي،
 .والدولة المواطن بين الخدمات على الحصول عالقة تقليص نحو الطريق في التالية الجديدة المرحلة

 الوطنية اإلستراتيجية المقترحة العملية وتساند .القطاعي المستوى  على القائمة اإلستراتيجيات وتنسيق مساندة إلى الجديد القرض يهدف 
 أيضا تساند وهي .احتياجاتهم تالئم مالية خدمات على والشركات األفراد حصول تيسير إلى وتهدف المغربية الحكومة أطلقتها التي المالي لإلدماج

 اإللكترونية، الحكومة خالل من للبالد الرقمي التحول خطى حث إلى ترمي التي( 2020 الرقمي المغرب مخطط) الرقمية المغربية الحكومة إستراتيجية
 والصغيرة الصغر متناهية األعمال ومنشآت لألفراد واالقتصادي المالي باإلدماج للنهوض كأداة الرقمية الخدمات واستخدام الخاص، القطاع ورقمنة

  .واالجتماعي االقتصادي للنمو الجديدة المغرب رؤية تطرح التي 2021-2017 لألعوام الحكومة إستراتيجية مع البرنامج ويتسق .والمتوسطة
ذ لقد   لتطوير المواتية الظروف وتهيئة المالي، االستقرار تحسين على ساعدت التي األول الجيل إصالحات من مجموعة المغرب نفَّ

 إصالحات من سلسلة بفضل وذلك االقتصادي، للنمو ُمحف ِّز بدور للقيام يؤهله جيد وْضع في المغرب في المالي القطاع وأصبح .المالي القطاع
 ،(اإلسالمي والتمويل المال رأس أسواق) والتنوُّع( المصرفي القطاع من العمومي القطاع استبعاد) المالي القطاع تحرير على تركَّزت المالي القطاع

 وهي المحلي، الناتج إجمالي من% 200 على الحالي الوقت في المغرب في المالية المؤسسات موجودات إجمالي ويزيد .المالي االستقرار واستمرار
  .المغرب في الفرد دخل متوسط به يوحي الذي المستوى  من كثيرا أعلى نسبة

 لعام المالي لإلدماج العالمي المؤشر مسوح وُتظهِّر .كبيرا تحديا ُيشك ِّل مازال الصغيرة األعمال ومنشآت لألسر المالي اإلدماج أن بيد 
 أفريقيا وشمال األوسط الشرق  منطقة في المتوسط من أقل نسبة وهي رسمي، معامالت حساب لديهم البالغين المغاربة من فقط% 29 أن 2017

 السبب أن إلى المغرب في مصرفية خدمات على يحصلون  ال الذين البالغين نصف نحو ويشير (.%63) النامية البلدان في والمتوسط ،%(44)
 الوساطة أنشطة من االستفادة معدل ومازال (.العالمي المستوى  على% 18 مقابل) كاف مال وجود عدم هو رسميا حسابا امتالكهم لعدم الوحيد
 المالية المؤسسات إحدى من االقتراض إلى المنصرم العام في المغاربة من% 10 سوى  يلجأ لم إذ .للغاية محدودا المغربية األسر بين الرسمية المالية
 .الماضية شهرا عشر االثنى في سبب ألي باالقتراض بقيامهم المغاربة من% 25 وأفاد تمويل، على للحصول مصدرا باعتبارها الرسمية
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ل إحداث في الرقمي االقتصاد يسهم وقد   وتوسيع واالجتماعي، االقتصادي اإلدماج وتعزيز البالد، تنتهجه الذي النمو نموذج في تحوُّ
 في المكانية التفاوتات ومعالجة الرقمية التحتية البنية تطوير سيتطلب هذا لكن .الكفاءة مستوى  ورفع االبتكار، روح وتعزيز المالي، اإلدماج

 في األسر من% 47و السكان، من% 37 لحوالي اإلنترنت خدمات تتوافر ال الحالي، الوقت وفي .واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا على الحصول
 الخدمات هذه أسعار أن اإلنترنت خدمات من المحرومة األسر من% 34 وأفاد العالمي، المتوسط عن اإلنترنت خدمات سرعة وتقل .القروية المناطق
 الحصول إمكانية على مباشرة آثار من لها وما المكانية، التفاوتات تبرز ذلك، على عالوة   .طريقهم تعترض التي العقبات تمثل بها المرتبطة والمعدات

 .الشغل فرص وخلق والنمو، المناطق، مستوى  على واالبتكار المالية، الخدمات على

 اإلستراتيجية الشراكة بإطار العالقة

 مع أيضا يتمشى وهو .المشترك الرخاء وتعزيز المدقع الفقر إلنهاء الدولي البنك مجموعة هدفي تحقيق في المقترح المشروع سيسهم
 خالل من الشغل وفرص الوظائف خلق أهمية اإلطار لهذا 1 الركيزة وتبرز. 2023-2019 لألعوام البنك لمجموعة اإلستراتيجية الشراكة إطار
 .واالقتصادي االجتماعي واإلدماج البشري، المال رأس تنمية على لإلطار 3و 2 المحوران وُيرك ِّز (.الرقمية المنصات تنمية) .الخاص القطاع تنمية

 الكفاءة تعزيز على تساعد إنها حيث أهدافه، لتحقيق مشتركا تركيز محور باعتبارها التكنولوجيا استخدام إلى اإلستراتيجية الشراكة إطار ويهدف
ز .واإلدماج واالبتكار دارة جية،اإلنتا الموارد اكتساب على المحرومة األسر بمساعدته االقتصادية الرفاهة المالي اإلدماج وُيعز ِّ  ومجابهة المخاطر، وا 
ا منها كثير يواجه التي األعمال، منشآت نمو لتحقيق ضروريا التمويل على الحصول يعد األعمال، مؤسسات مستوى  وعلى .المالية الصدمات  قيود 

 من المزيد وتشغيل والتوسع، الثابت، المال رأس في االستثمار من تمكنها التي االدخار وخدمات االئتمانية التسهيالت إلى الوصول سبل قلة بسبب
 إمكانية لتوسيع الالزمة المؤسسية والبيئة المالية التحتية البنية أوجدت التي اإلصالحات القرض هذا يساند التكنولوجيا، استخدام ومع .األشخاص
 وتشتمل المغرب في االجتماعي العقد بتجديد المتعلقة المنطقة إستراتيجية ركيزة في أيضا المقترحة العملية تسهم وبذلك، .التمويل فرص على الحصول

 .المغرب في للشباب السيما الشغل، وفرص الوظائف تهيئة على قادر قوي  خاص قطاع قيام على

 
  المقترحة اإلنمائية األهداف. ج
 

( 2) المغرب؛ في والمتوسطة والصغيرة الصغر متناهية األعمال ومنشآت لألفراد المالي اإلدماج تحسين( 1: )في للبرنامج اإلنمائي الهدف يتمثَّل
 االقتصاد مجال في األعمال ورواد الناشئة الشركات تطور من األولى المراحل في الرأسمالية المساهمات زيادة( 3) الرقمية؛ المنصات تدعيم
 .الرقمي

 
  الرئيسية النتائج

 
( 2) والمتوسطة؛ الصغيرة األعمال ومؤسسات لألسر المالي اإلدماج تعزيز( 1: )إلى ترمي التي اإلصالح إجراءات المقترحة العملية تساند

 :إلى المقترحة العملية وتهدف .الرقمية األعمال ريادة مساندة( 3) رقمية؛ تحتية وبنية للجميع شاملة رقمية منصات تطوير جهود تدعيم
 التمويل ليشمل والمؤسسي التنظيمي اإلطار توسيع خالل من والمتوسطة الصغيرة األعمال لمؤسسات المتاحة المالية الموارد تنوُّع تيسير •

  .اإلسالمي أو التشاركي
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  .المغرب في األجل طويل تمويل على للحصول حجما األصغر لشركات معقولة حلول تقديم •
طار المالية التحتية البنية تحسين •  .المغرب في االئتماني االستعالم وا 
  .المحمول الهاتف عبر والمدفوعات المالية سواقلأل التحتية البنية على التركيز مع المغرب في الرقمية المنصات تطوير مساندة •
 االتصاالت مشغلي بين المنافسة على التشجيع طريق عن الرقمية التحتية البنية خدمات على الجميع حصول توسيع جهود تعزيز •

  .جانبهم من االستثمار وعلى
 المراحل في المخاطر المال رأس وتمويل لألعمال، األولى المراحل وتمويل التأسيس، مرحلة تمويل على األعمال رواد حصول مساندة •

 في تنفيذه الجاري  االستشاري  بالعمل وثيقا ارتباطا العملية هذه وترتبط .والمتوسطة الصغيرة االبتكارية األعمال لمؤسسات األولى
  .االجتماعية والحماية والالسلكية السلكية واالتصاالت المالية الخدمات قطاعات

 
 المفاهيم وصف. د
 

 المغرب، في الفئات جميع ويشمل المنافسة على قادر مفتوح رقمي القتصاد الشامل النظام تساند إصالحات النتائج مصفوفة تعرض
 .2021-2017 للسنوات المغرب إستراتيجية ضوء في المستقبل آفاق يستشرف اقتصاديا وهيكال بثماره، الجميع يشمل نمو تعزيز ويمكنه
ظ) ُمسَبقا إجراء 14 على 1 الملحق في الُمبيَّنة والنتائج السياسات مصفوفة وتشتمل  المسبق التقييم قبيل دمجها سيتم المسبقة اإلجراءات أن الحِّ
( والمتوسطة والصغيرة الصغر متناهية األعمال ومنشآت لألفراد) المالي اإلدماج على تشتمل متشابكة ركائز ثالث خالل من البرنامج ويعالج (.للمشروع

  .المغرب في الرقمي االقتصاد انتشار دون  تحول التي الرئيسية المعوقات الرقمية األعمال وريادة الرقمية، التحتية والبنية والمنصات
 

 كبيرة زيادة تحقيق إلى ترمي إصالحات هذا ويشمل .التحويلية التحتية البنية ُمقو ِّمات من بعدد وتبدأ بعضا، بعضها اإلصالحات وتدعم
 ذات الثابتة اإلنترنت اتصاالت سوق  في المنافسة وتعزيز ،(9 المسبق اإلجراء) النطاق عريضة اإلنترنت لخدمات الثابتة التحتية البنية تعميم في

 الرقمي واالقتصاد المالي اإلدماج حلول تطبيق لضمان ضرورة األساسية الداعمة العوامل هذه وتشكل (.10 المسبق اإلجراء) العريض النطاق
 في الوطني المستوى  على المحمول الهاتف باستخدام الدفع حلول مساندة خالل من السيما الرقمية، المالية الخدمات على البرنامج وُيرك ِّز .بنجاح
 المساواة بشأن إصالحي إجراء ويعالج (.8 المسبق اإلجراء) الصلة ذات الضريبية الحوافز خالل من تطبيقه وتعزيز ،(7 المسبق اإلجراء) المغرب

 أساسي تمكين عنصر أيضا وهو المغرب، في النساء أمام التمويل على الحصول في القائمة الحادة الفجوات( 3 المسبق اإلجراء) الجنسين بين
ز أن لضمان   .المغرب في نساء تقودها التي األعمال ومنشآت للنساء االقتصادية الفرص البرنامج ُيعز ِّ

 
 للشركات اإلنترنت عْبر اإللكتروني التسجيل يدعم كما .الرقمية للمنصات الناشئة واالبتكارية العهد حديثة الشركات استخدام البرنامج ويساند

 المسبقان اإلجراءان) العهد حديثة الشركات تطور من األولى المراحل في الرأسمالية المساهمات من المعروض وزيادة ،(12 المسبق اإلجراء) الجديدة
 بين مشتركة فرق  خالل من جيدة وظائف خلق بهدف العهد حديثة الشركات هذه جانب من الرقمية المنصات وتوسيع تطبيق ويجري  (.14و 13

 .التقليدية المادية األساليب باستخدام متصورا يكن لم أمر وهو المحلية، والمجتمعات والخدمات باألسواق واألسر المستهلكين ربط ويتم .القطاعات
دراكا  وتعميقها المالي، القطاع أنشطة تنويع البرنامج يساند األجل، والطويل القصير التمويل دعم تدابير من متواصلة سلسلة إلى الشركات لحاجة وا 

 وتحسين ،(5 المسبق اإلجراء( )التشاركي التمويل) اإلسالمي والتمويل ،(1 المسبق اإلجراء) الصغر متناهي التمويل تشمل جديدة منتجات خالل من
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 اإلجراء) والمتوسطة الصغيرة للشركات المال رأس أسواق/األجل طويل التمويل إلى الوصول وتيسير ،(2 المسبق اإلجراء) المالية التحتية البنية
  (.6 المسبق

 البيئية والجوانب االجتماعية واألحوال الفقر أوضاع على اآلثار. ه
 

 االجتماعية واألحوال الفقر أوضاع على اآلثار
 

 التمويل على الحصول إمكانية توسيع خالل من االجتماعية واألحوال الفقر أوضاع على إيجابية آثار للعملية تكون  أن المتوقع من
ز .الدخل منخفضة لألسر دارة المنتجة، األصول تكوين على بالرعاية األولى األسر بمساعدته االقتصادية الرفاهة المالي اإلدماج وُيعز ِّ  المخاطر، وا 

 والموارد المالية الخدمات بمقدمي وشفافة آمنة بطريقة األعمال رواد ربط على الرقمية المدفوعات تساعد أن ويمكن .المالية الصدمات ومجابهة
 العملية وتساند .وتكلفة وقت من الموظفين أجور دفع يتطلبه ما تقلل وأن األمن تعزز أن للعمال اإللكترونية األجور لمدفوعات ويمكن .واألسواق
 استخدام خالل ومن .المحلية االقتصادات في المنتج واالستثمار والمتوسطة الصغيرة األعمال مؤسسات لتنمية الالزم التمويل على الحصول

 إمكانية لتوسيع الالزمة المؤسسية والبيئة المالية التحتية البنية أوجدت التي اإلصالحات التنمية سياسات لتمويل البرنامج هذا يساند التكنولوجيا،
 بتجديد المتعلقة أفريقيا وشمال األوسط الشرق  منطقة إستراتيجية ركيزة تحقيق في أيضا المقترحة العملية تسهم وبذلك، .التمويل فرص على الحصول

 .المغرب في للشباب السيما الشغل، فرص خلق على قادر قوي  خاص قطاع قيام على وتشتمل المغرب في االجتماعي العقد
 

 البيئية اآلثار
 

 في منها كثير يعمل التي الصغيرة المنشآت أعمال توسيع ستساند فاإلصالحات .البيئة على مادية آثار للبرنامج تكون  أال المتوقع من
 يساند وال .الخفيفة الخدمات تقديم أو الزراعي، اإلنتاج أو للدخل، المولدة األنشطة أو اليدوية، الحرف أو الصغيرة، التحويلية الصناعات مجاالت
 أنشطة بعض في آثار لها تكون  قد واالجتماعية البيئية المخاطر أن به الُمسلَّم ومن .تشييدها أو العقارات بإنتاج المتصلة اإلصالحات البرنامج
 ستستفيد التي المغربية المالية المؤسسات وتمتلك .والمتوسطة الصغيرة األعمال منشآت لحجم نظرا محدودا سيكون  اآلثار هذه حجم لكن األعمال،

 بنك عليها يشرف حكامة أنظمة وكذلك واالجتماعية، البيئية اآلثار بشأن سياسات ذلك ومن المخاطر، إلدارة داخلية ُأُطرا المقترحة اإلصالحات من
 للبرامج المحتملة السلبية اآلثار تخفيف يمكنها متينة بيئية أنظمة المغرب يمتلك ذلك، على عالوة .المستهلكين لحماية أنظمة منها ،(المركزي ) المغرب

 في المستدامة والتنمية للبيئة الوطني الميثاق باعتماد القانوني اإلطار هذا ويكتمل .البرنامج يساندها التي السياسات إلصالحات نتيجة   ُتنفَّذ التي
ع(. 2014 آذار/مارس في) األخيرة اآلونة  الظروف تحسين إلى ويهدف واالجتماعية، واالقتصادية البيئية األبعاد بين الموازنة على الميثاق وُيشج ِّ

  .البيئة اعتبارات تراعي التي االقتصادية باألنشطة والنهوض الطبيعية، للموارد المستدامة اإلدارة وتعزيز للمواطنين، المعيشية
 .    



 
الدولي البنك   

  واالقتصاد الرقمي)الشمول المالي( المالي  اإلدماج 
 

 

  
  8 من   7 الصفحة 
  

 

  االتصال مسؤول
 الدولي البنك

 عيسى آدم جبريل
 المالي القطاع أخصائيي كبير

 

 
  المستفيد/البنك مع المتعامل البلد/المقترض
 المغربية المملكة

 
 
 

 

 
  المشروع تنفيذ إدارة تتولى التي الهيئات
 والمالية االقتصاد وزارة

 العصامي النعمان
 الخارجية والمالية الخزينة مديرية المدير، نائب

n.alaissami@tresor.finances.gov.ma 
  

 المركزي  الضمان صندوق 
 لحرش توفيق
 العام الكاتب

t.lahrach@ccg.ma 
 



 
الدولي البنك   

  واالقتصاد الرقمي)الشمول المالي( المالي  اإلدماج 
 

 

  
  8 من   8 الصفحة 
  

 

 االتصال بشأن المعلومات من للمزيد

 الدولي البنك
1818 H Street, NW 

 العاصمة واشنطن 20433
 1000-473 (202)    :هاتف
  http://www.worldbank.org/projects :الويب موقع

 
 

 الموافقة

 عيسى آدم جبريل :العمل فريق رئيس
 

 :اعليه وافق
د الموالفقة،  الحق وقت في ـثحدَّ
   :اإلقليمي لدائرة المغرب العربي المدير
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