
ي تقرير ممارسة األعمال  ا متمي    ا تصنيف رز حي  لمغرب ا
 2020ة لسن مجموعة البنك الدولي لف 

 عالميا 53للمرتبة  بارتقائه

 

بواشنطن تقريرها السنوي  2019أكتوبر  24 خميسال يومهموعة البنك الدولي أصدرت مج
ي  مراتب( 7ع )بعن تقدم المغرب بس أبان، والذي 2020حول ممارسة األعمال برسم سنة 

ف 
دولة شملها التقرير،  190من بي    53التصنيف العالمي الجديد ليحتل ألول مرة المرتبة 

 نحو تحقيق هدف ولوج دائرة االقتصادات الخمسي   األوائل عالميا تقدما هاما بذلك مسجال 
ي أفق سنة 

 . 2021ف 

ق األوسط وشمال إفريقيا،  دول شمال ل تهعىل صدار المغرب  حافظفعىل مستوى منطقة الشر
ي اإلمارات العربية المتحدة  كل من  خلفعىل صعيد المنطقة  ثالثا  ل  وح إفريقيا 

احتلت  الت 
ي ومملكة البحرين  عالميا  16لمرتبة ا

 الت 
 
لت المملكة العربية صوقد ح .43لمرتبة بات حل

ي المرتبة  68المرتبة  عىلسلطنة عمان و  62المرتبة  عىلالسعودية 
 بالمركز وقطر  75واألردن ف 

ي المرتبة  77
ي المرتبة  78وتونس ف 

 . 114مرص المرتبة  ، فيما احتلت83ودولة الكويت ف 

، فقد  ي
كل من   لفخالتقرير أن المغرب حافظ عىل مركزه الثالث  أبرز وعىل الصعيد اإلفريق 
ي 
 عالميا ورواندا  13لمرتبة ارتقت لجزر موريس الت 

 
ي حل

ي ت الت 
ي حي   38المرتبة ف 

  احتلت، ف 
يا المرتبة  123والسنغال المركز  84جنوب إفريقيا المرتبة و  56كينيا المرتبة  ونيجي 

 . عالميا 131

 و 
 
ي هذا التصنيف العالمي الجديد إل اتخاذ ت

ي سجلها المغرب ف 
عزى النتيجة اإليجابية الت 

ربية، المغالمقاولة ألعمال ونشاط المتعلقة بمجال امجموعة من التدابي  واإلصالحات الهامة 
ي إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ األعمال

ي تندرج ف 
الكتابة كما أن   . (CNEA) والت 

ي التعريفالدائمة لهذه اللجنة 
اء البنك الدولي لدى  لعبت دورا هاما ف  ي تم اإلصال بخير

حات الت 
ي مجال تحسي   مناخ األعمال ببالدنا، 

يلها ف  ي ا تطوير اإلطارينب ا أساسوالمتعلقة تي  
لقانون 

ر اإلدارية المتعلقة بدورة حياة وتبسيط ورقمنة مجموعة من المساط والتنظيمي لألعمال،
ونية للخدمات وشبابيك وحيدة. المقاولة  ، فضال عن إحداث منصات إلكي 

 وي  
 
كات المساهمة والقانون 17.95القانون رقم إصالح  عد المتعلق  5.96رقم  المتعلق بشر

كة ذات المسؤولية  كة التوصية باألسهم والشر كة التوصية البسيطة وشر كة التضامن وشر بشر
كة المحاصة ي دخلت حي   التنفيذ خالل هذه  الهامةمن بي   اإلصالحات  المحدودة وشر

الت 
ي مستجدات التعديالت و ال بعضمن إدخال هذا اإلصالح  مكنحيث ، السنة

اسا أست هم  الت 
تناد إل المعايي  االس بحماية المستثمرين األقلية وترسيخ مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة تعزيز 

ي هذا 
ي مؤشر المجال. ونتيجة لذلك الدولية ف 

ثمرين حماية المستانتقل تصنيف المغرب ف 
ي التصنيف السابق إل المرتبة  64من المرتبة األقلية 

 . حاليا  37عالميا ف 

ي الرتبة 
ق إطالالبناء من خالل  تسليم رخص مؤشر عالميا فيما يخص  16هذا، وحل  المغرب ف 

ونية  نسخة جديدة ن ترتيتعمي  لتدبي  الرقمي لرخص اللللمنصة اإللكي   المغربب . كما تحس 



2 

 

السنة الماضية( بفضل تيسي   59عالميا مقابل  34المتعلق بمؤشر الربط بشبكة الكهرباء )
ي للمقاوالت بالدار البيضاء كهرباال الربطملية ع

ونية إليداع و عن  تتبع ير إطالق منصة إلكي 
هد بالطلبات الربط  سَبقة الص   محطاتالمتوسط وكذا تطور استعمال  ج   ع. نالتحويل م 

ي تحسي    األخرى ن اإلصالحاتمإل مجموعة  السالف الذكر تقرير الكما أشار 
ي ساهمت ف 

 الت 
، لعل من أهمها غرببالممناخ األعمال   :وكذا تصنيفه الدولي

 والذي كما نشر تقارير عن أداء المحو بإسناد القضايا للقضاة تعلق إنشاء نظام آلي ي ،
ي المؤشر  60وتقدم المغرب إل المرتبة تنفيذ العقود تسهيل من  مكن

  ؛عالميا ف 

 ي لرسوم الميناء، و  التمكي   من
ون  ي إلجراءات الدفع اإللكي 

، لتعشي  احذف الطابع الورف 
ي الميناء العمل داخل وتمديد ساعات 

 جيةالخار التجارة  عمليات تشي    ع، مما ساهم ف 
 ؛عالميا  58وتقدم المغرب إل المرتبة 

 يبة  تخفيض نسبة كات المفروضة عىل الرص   اعتماد نظام تصاعدي عىل عير الشر
كات يبة عىل الشر ي  24، مما سمح بارتقاء المغرب إل المرتبة الرص 

مؤشر أداء عالميا ف 
ائب  . الرص 

نامج بوب  هذه النتيجة، فإن المغرب تقدم  ي الير
خطوات هامة نحو تحقيق الهدف المسطر ف 

ي مجال تحسي   مناخ 
ي ولوج دائرة االقتصادات الخمسي   األوائل عالميا ف 

الحكومي والمتمثل ف 
ي أفقاألعمال 
ي هذا الصدد . 2021سنة  ف 

إحداث ك  أخرى إصالحات إتمام عىل العملويتم ف 
يل ي إطار تي  

ي للضمانات ف 
مكن يالقانون المتعلق بالضمانات المنقولة والذي س سجل وطت 

ورية، وكذا تحسي    من تيسي  حصول المقاوالت الصغرى والمتوسطة عىل التمويالت الرص 
ي مؤشر الحصول عىل التمويل

 .ترتيب المغرب ف 

 190يسىع إل قياس أداء  (Doing Business) ويجدر التذكي  إل أن تقرير ممارسة األعمال
ي 
يعات واإلجراءات اإلدارية المعتمدة ف  ي مجال تسهيل ممارسة األعمال عير تقييم التشر

دولة ف 
ي إطار دورة حياة المقاولة، وهي إنشاء المقاولة

ة مجاالت مختلفة تدخل ف  والتجارة  عشر
ائب وتراخيص البناء والربط بالشبكة الكهربائي كية والحصول الملونقل  ةالخارجية وأداء الرص 

ت وحماية المستثمرين األقلية، باإلضافة إل تدبي  ملفات المقاوال  عىل التمويل وتنفيذ العقود 
ي وضعية صعبة

ي توجد ف 
 .الت 


