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1. املقدمـــــــة 

انطالقا من اجلهود اإلمنائية اليت يبذهلا مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث »كوثر«، 
إفريقيا حنو  األوسط ومشال  الشرق  األعمال يف منطقة  رائدات  إطار مشروع »متكني  ويف 
حتلياًل  التقرير  هذا  يقّدم  والتجارة«،  األعمال  أسواق  إىل  الرجال  مع  املتساوي  الوصول 
وهي:  املشاريع،  املؤسسات/  وإلنشاء  النساء  ملشاركة  إمكانات  على  تنطوي  اليت  للقطاعات 
التقرير  املعلومات واالتصال. ويتضمن  3( تكنولوجيا  النسيج و   )2 1( الصناعات الغذائية و 
للفرص  وتقييمًا  للبالد  االقتصادية  املنظومة  ضمن  الثالثة  القطاعات  لواقع  استعراضًا 
املتاحة على صعيد اإلنتاج والتجارة. كما يرّكز التقرير بشكل خاص على حتليل اجتاهات 
السوق اجلديدة واملنتجات اليت ظهرت مؤخرا يف عالقة جبائحة كورونا، مع إبراز الفرص 

التجارية احملتملة لسيدات األعمال.

2. املنهجيـــــــة

يف  األعمال  رائدات  »متكني  وهو  الدراسة  من  اهلدف  مع  يتماشى  نوعي  تصميم  اعتماد  مّت 
منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا حنو الوصول املتساوي مع الرجال إىل أسواق األعمال 
السائدة يف  األعمال  ريادة  بيئة  الفجوة بني اجلنسني يف  والتجارة«، وذلك من أجل تضييق 
املنطقة. وقد ُأجريت الدراسة خالل الفرتة املمتدة بني أكتوبر وديسمرب 2021، ومّت االعتماد 
بواسطة  النوعي  البحث  إجراء  ومت  موّحدة.  منهجيات  واستخدام  النوعي  البحث  على  فيها 

األدوات التالية :

• االستعــــراض الوثــــائقـي 	

مّت إجراء دراسة وثائقية شاملة للمصادر الثانوية بهدف صياغة خلفية عامة حول اجتاهات 
تأثريات جائحـــة  الرتكيز على  والعاملي، مع  االقليمي  الصعيدين  االقتصاديــة على  السوق 
يف  األخرية  والتطورات  للبالد  الدميغرافية  املعطيات  الوثائقية  الدراسة  وتشمـــل  كورونا. 
اجملال السياسي وعلى مستوى االقتصاد الكلي، باإلضافة إىل تأثريات اجلائحة على النشاط 

االقتصادي، مع الرتكيز على القطاعات الثالثة اآلنف ذكرها. 

مّت إجراء حتليل شامل الجتاهات السوق يف كّل من القطاعات الثالثة، بهدف تقييم اإلمكانات 
اليت ينطوي عليها كل قطاع )من حيث القدرة على توفري فرص العمل واملساهمة يف الناتج 
والضعف  القوة  نقاط  أبرز  ومعرفة  الفرعية،  القطاعات  أهم  وحتديد  اإلمجالي...(،  احمللي 
جائحة  تأثريات  تقييم  إىل  باإلضافة  قطاع،  كل  عليها  ينطوي  اليت  واملخاطر  والفرص 

كورونا على القطاعات الثالثة والفرص احملتملة الناشئة يف كّل منها. 
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ويتطلب اكتساب فهم أعمق للفرص التجارية املتاحة معرفًة أفضل بشأن اجتاهات السلوك 
االستهالكي يف الفرتة األخرية. وهلذا الغرض، مت حتديد االجتاهات احلالية على مستوى 
ابتكارات  هناك  كانت  إذا  وما  للجائحة،  بسبب  احلاصلة  التحوالت  ونوعية  االستهالك 

وتطورات تكنولوجية هامة يف القطاع ومدى تاثريها على السوق.

إجراء  التجارية احملتملة من خالل  والفرص  الطلب  ذلك، مّت حتديد حجم  باإلضافة إىل 
حتليل للسوق بالرتكيز على الصادرات والواردات بالنسبة لكل قطاع، وعلى إمكانات السوق 
الصعيدين  الطلب على  نوعية  ما يساعد على فهم  املستغلة يف كل قطاع فرعي، وهو  غري 
احمللي والعاملي، وبالتالي على حتديد الفرص التجارية احملتملة لرواد/رائدات األعمال. وقد 
مت هلذا الغرض استخدام عدد من املصادر ذات الصلة،  ومن بينها التصنيف الصناعي الدولي 
وخريطة   ،)OEC( االقتصادي  التعقيد  ومرصد   ،)ISIC( االقتصادية  األنشطة  املوحد جلميع 

.Trading Economics ومؤشرات ،)Trade-Map( التجارة

• البحــــث األّولــــــي 	

املعمقة  باملقابالت  اخلاصة  املقاييس  حتديد  مّت  للمشروع،  احملددة  األهداف  من  انطالقا 
اليت  املقابالت،  هذه  من  اهلدف  وكان  املعين.  البلد  يف  اجراؤها  سيتم  اليت  الثالث   )IDIs(
السوق  املختارة، اكتساب فهم أفضل الجتاهات  القطاعات  افرتاضيًا مع خرباء يف  ُأجريت 
يف كل قطاع، من خالل رصد التجارب املباشرة للخرباء يف السوق. وكان اخلرباء الذين 
متت مقابلتهم يف الغالب من رواد/رائدات األعمال أو املستشارين يف القطاعات املختارة. )ترد 

قائمة املستجيبني/ات يف اجلدول أدناه(.

اخلطـــةجهـــة االتصـــالالقطـــاعاملنهجيـــة

املغرب

صاحب مؤسسة Star Fashion Houseعبد الكريمالنسيج 

صاحب مؤسسة Abo ShoebAl Jawhara Pure Arganالصناعات الغذائية

تكنولوجيا املعلومات 
واالتصال

Koffi2M SYNERGY املدير التنفيذي لـ

املدير التنفيذي لـ JDI Softاملهدي رزين
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3. النتــــائج الرئيسيــــة

أظهر حتليل اجتاهات السوق اخلاص باملغرب أّن جائحة كورونا أحدثت تغيريات يف السلوك 
االستهالكي تتالءم مع املعايري والقيود والظروف املستجدة اليت فرضتها اجلائحة، مما أدى 
إىل ظهور اجتاهات جديدة يف السوق. ففي قطاع الصناعات الغذائية على سبيل املثال، لوحظ 
وجود اجتاه حنو اتباع عادات غذائية صحية. ويف قطاع النسيج، ظهر قطاع فرعي جديد يقوم 
على استخدام منتجات صناعة النسيج ألغراض طبية، وذلك ملواجهة التغرّي يف الطلب الذي 
فرضته اجلائحة. أما بالنسبة لتكنولوجيا املعلومات واالتصال، فتتوفر ملقدمي اخلدمات يف هذا 
القطاع فرص هامة لطرق أبواب األسواق العاملية عرب تطوير التطبيقات واملنصات االلكرتونية، 
ال سيما وأّن رقمنة اخلدمات صارت مطلوبة بشّدة يف مجيع أحناء العامل يف جماالت العمل 

والتعليم والصحة واالستخدامات الشخصية.

القطاعـــات املختـــارة

1. الصنــــاعـــات الغذائيـــة

ُيعّد قطاع الصناعات الغذائية أحد أكرب القطاعات يف البالد، حيث ُيسهم بنسبة 12.23 يف 
املائة من الناتج احمللي اإلمجالي وبنسبة 21 يف املائة من إمجالي الصادرات. واستنادا لتحليل 
التجارة، توجد مخسة منتجات مغربية رئيسية تنطوي على إمكانات تصديرية عالية وهي 
الفواكه ومنتجات األمساك املصنعة واملنتجات الغذائية )املصنعة أو احملفوظة( واخلضروات 
والسكر، وهو ما يعين وجود فرص جتارية غري مستغلة ميكن لرواد/رائدات األعمال االستفادة 
منها. أما بالنسبة للواردات، فإن أكثر املنتجات املستوردة هي اخلضار والفواكه واملكّسرات 

املصنعة واحملفوظة واجملففة. 

عالوة على ذلك، ُيعدُّ السكر ودقيق الصويا والنشاء الغذائي باستمرار من بني املنتجات األكثر 
طلبًا من قبل الصناعات الغذائية واملستهلكني يف املغرب، وبالتالي ميكن للصناعات الغذائية 
احمللية أن يكون هلا حضور فاعل يف السوق الداخلية من خالل ضبط اإلنتاج واألسعار مبا 
يتالءم مع حاجيات املستهلكني احملليني. وجتدر االشارة إىل أّن قطاع الصناعات الغذائية يواجه 
التنافسية  اإلنتاج غري  تكاليف  املثال  تعيق منّوه، ومنها على سبيل  اليت  التحديات  عددا من 

ونقص القدرات االبتكارية وتدني مستوى اإلنتاجية.
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اخنفاض  فمع  الغذائية.  الصناعات  سوق  على  مزدوجًا  تأثرياً  كورونا  جلائحة  كان  وقد 
عمومًا  املستهلكون  أصبح  اإلغالق،  فرتات  خالل  األفراد  حركة  على  قيود  وفرض  الدخل 
أكثر حتفظًا وأقّل »اندفاعًا« على مستوى اإلنفاق. ويف نفس الوقت، لوحظ اجتاه عام حنو 
اتباع العادات واخليارات الغذائية الصحية، خصوصا يف صفوف الشباب والنساء احلوامل، وهو 

ما ميثل فرصة لرواد/رائدات األعمال لتطوير منتجات ذات قيمة غذائية عالية.

2. النسيــــــــج

من  رئيسية  فرعية  قطاعات  ويضّم  املغرب،  يف  العريقة  القطاعات  من  النسيج  قطاع  ُيعترب 
يواجه  النسيج  قطاع  أّن  إىل  اإلشارة  وجتدر  واملنسوجات.  واجللود  واألحذية  املالبس  أبرزها 
الوصول  صعوبة  املثال  سبيل  على  ومنها  فيه،  األعمال  مناخ  على  تؤثر  اليت  التحديات  عديد 
قطاع  حتديث  وترية  وبطء  األجنبية،  املؤسسات  من  احلاّدة  واملنافسة  املصريف،  التمويل  إىل 

املنسوجات واملالبس. 

وقد أظهر حتليل التجارة أّن املنتجات اخلمس األوىل ذات اإلمكانات التصديرية غري املستغلة 
واألقمشة  النسيج،  ومنتجات  ومنتجاتها،  واجللود  واألحذية،  املالبس،  هي  القطاع  هذا  يف 
لرواد/رائدات  مُيكن  مستغلة  غري  جتارية  فرص  وجود  يعين  ما  وهو  الصناعية،  واملنسوجات 
األعمال االستفادة منها. وفيما يتعلق بالواردات، ُتعترب القمصان الرجالية والنسائية احملاكة 
وغري احملاكة من أكثر املنتجات اليت يتم استريادها، وبالتالي ميكن لصناعة النسيج احمللية 
أن يكون هلا حضور فاعل يف السوق الداخلية من خالل ضبط اإلنتاج واألسعار مبا يستجيب 

حلاجيات املستهلكني احملليني.

وجتدر اإلشارة إىل أّن أزمة كورونا قد تسّببت يف توّقف عملية اإلنتاج يف قطاع النسيج، واجنّر 
ارتداء  أّدت احلاجة إىل  الوقت،  املائة. ويف نفس  11 يف  عن ذلك اخنفاض يف الصادرات بنسبة 

املالبس الواقية إىل بروز قطاع فرعي جديد وهو منتجات النسيج لالستخدام الطيب.

3. تكنولوجيــــا املعلومـــات واالتصــــال

ال يزال قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف مراحله األوىل يف املغرب، ويتم فيه الرتكيز 
من  املغرب  صادرات  أّن  التجارة  حتليل  أظهر  وقد  اإللكرتونية.  املعدات  على  أساسي  بشكل 
مليون دوالر   346.7 بلغت   LED املتكاملة ومصابيح  اإللكرتونية  والدارات  الذكية  البطاقات 

أمريكي. 
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وجتدر اإلشارة إىل أّن هذا القطاع يواجه عددا من التحديات اليت ميكن أن تعيق منّوه، ومنها 
على سبيل املثال ارتفاع نسبة األمية، وصعوبة الوصول إىل املشاريع العامة الكربى، واملنافسة 

املتزايدة من الشركات احمللية واألجنبية.

التغرّيات  بالنظر إىل  املغرب، وذلك  األعمال يف  بيئة  أزمة كورونا بظالهلا على  ألقت  وقد 
اليت طرأت على طرق العمل والتسّوق والتواصل، وهو ما جتّلى بشكل خاص يف تنامي أنشطة 
التجارة اإللكرتونية والتسوق عرب اإلنرتنت. وبالتالي فإّن الشركات اليت اخنرطت يف مسار 
تنافسية  مبيزة  تتمتع   )business model( أعماهلا  منوذج  تشكيل  وأعادت  الرقمي  التحّول 
باملقارنة مع الشركات اليت مل تقم بهذه اخلطوة، خصوصا يف سياق مواجهة اجلائحة، وهو 
ما يوّفر ملقدمي اخلدمات فرصًا لطرق أبواب األسواق العاملية، بالنظر إىل أّن رقمنة اخلدمات 

صارت مطلوبة بشدة يف مجيع أحناء العامل




