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الخبري األملاني لورينز يؤكد يف ندوة بالرباط
إطالق صندوق
املغرب وفق في سياسته الطاقية بني التنمية اإلقتصادية ومكافحة التغيرات املناخية «إينوف آنفست»
أكد املستشار التقني الرئيسي ملشروع دعم السياسة الطاقية للمغرب «بابيم» ،كورنار لورينز ،أول أمس ،بالرباط ،أن املغرب
وفق يف سياسته الطاقية بني التنمية االقتصادية ومكافحة التغريات املناخية.وأوضح الخبري األملاني ،يف ندوة نظمت بمبادرة
من وزارة الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة وبشراكة مع وكالة التعاون األملاني الدولي ،أن سوق الطاقة املغربي يعكس
دينامية متنامية ويجذب املزيد من االستثمارات الخاصة ،خصوصا يف مجال الطاقات املتجددة والكفاءة الطاقية.

أب���رز أن م��ش��روع «دع���م السياسة
ال��ط��اق��ي��ة ل���ل���م���غ���رب» ،ال�����ذي متوله
ال��وزارة الفيدرالية األملانية للتعاون
االقتصادي والتنمية ،يدعم حتسني
اإلط���ار القانوني واملؤسسي الالزم
لتنمية أسواق الطاقة ،وبالتالي يسهم
في تنمية السوق على املدى الطويل.
وأض���������اف أن أه���������داف امل����ش����روع

تتمثل ع��ل��ى اخل��ص��وص ف��ي وضع
س��ي��ن��اري��وه��ات ال��ط��اق��ة وف��ت��ح شبكة
منخفضة ال��ت��وت��ر ،وتعزيز القدرات
ف��ي تنظيم س��وق الكهرباء وتطوير
كفاءة استخدام الطاقة ،مشيرا إلى
أن هذا احلدث يندرج في إطار الدعم
الذي تقدمه الوكالة األملانية للتعاون
الدولي لتنمية قطاع الطاقة باملغرب.

م��ن جهته ،أك��د ممثل وزارة الطاقة
وامل��ع��ادل والتنمية املستدامة ،كرمي
ش���ك���ري ،ف���ي ك��ل��م��ة ب��امل��ن��اس��ب��ة ،أن
امل��غ��رب اعتمد ال��ق��ان��ون رق��م 15-48
املتعلق بضبط قطاع الكهرباء ،والذي
يشكل نقلة نوعية في تنظيم السوق
الكهربائية من مصادر متجددة ومن
اإلن���ت���اج ال���ذات���ي .وأض�����اف أن هذا
ال��ق��ان��ون ي����روم م��واك��ب��ة التحوالت
العميقة التي يعرفها قطاع الطاقات
املتجددة ،والرفع من جاذبيته لفائدة
املستثمرين اخلواص ومتكني اململكة
م���ن ال��ت��ق��ارب م���ع ال���س���وق الطاقية
اجل��ه��وي��ة األوروب����ي����ة ،م��ش��ي��را إلى
أن��ه مت تفعيل األج��ه��زة التشريعية
التنظيمية املؤسسية للسماح بانفتاح
القطاع اخل��اص على سوق اإلنتاج.
وتهدف هذه الندوة عرض القضايا
ال��ت��ي ت��واج��ه األس�����واق ف��ي أعقاب
وضع سياسات مستدامة في البيئة
وف��رص��ة لعرض ومناقشة التجارب

لتكريس انفتاحها على إفريقيا

املدرسة احملمدية تطلق مبادرة «إجننير فور أفريكا»

أط��ل��ق��ت ج��م��ع��ي��ة م��ه��ن��دس��ي املدرسة
احمل��م��دي��ة ،أول أم���س ،ب��ال��رب��اط ،خالل
مؤمترها الوطني ،مبادرة «إجننير فور
أفريكا» ،كما أعلنت إحداث مكتب جهوي
إفريقي ،لتكريس انفتاحها على إفريقيا.
وذكر بالغ نشر خالل املؤمتر الوطني
للجمعية ،ال���ذي ان��ع��ق��د حت��ت الرعاية
السامية جلاللة امللك محمد السادس ،أنه
وعيا منها باملسؤولية امللقاة على عاتق
املهندسني األف��ارق��ة في إجن��اح حتديات
التنمية بالقارة ،خاصة من خالل األخذ
بعني االعتبار العجز الكبير الذي تعرفه
على مستوى املهندسني ،أطلقت اجلمعية
ه���ذه امل���ب���ادرة حل��ث مختلف الفاعلني
املعنيني على إي�لاء أهمية كبرى ملسألة
تكوين املهندسني ف��ي إفريقيا وتعزيز
روابط التعاون بني مختلف املتدخلني في
مجال الهندسة ،بغية جعلها قوة حقيقية
للتنمية.
وتتوخى اجلمعية من إطالق هذه املبادرة
االن��خ��راط ف��ي ث�لاث أج��ن��دات مترابطة
ومتكاملة تتمثل في أجندة  2030للتنمية
املستدامة ،واتفاق باريس حول املناخ،
وأجندة  « 2063إفريقيا التي نريدها»
التي تعتبر إط��ارا استراتيجيا مشتركا
م��ن أج��ل من��و دام���ج وتنمية مستدامة.
وت���روم م��ب��ادرة «إجننبير ف��ور أفريكا»

خلق فضاءات لتجميع وتعبئة مختلف
الفاعلني في الهندسة اإلفريقية من أجل
تطوير قنوات التفكير وتبادل وتقاسم
اخل��ب��رات ،وتستهدف امل��ب��ادرة ف��ي هذا
ال��ص��دد م��س��اه��م��ة م��ؤس��س��ات التكوين
والفاعلني االقتصاديني واملنظمات الدولية
وجمعيات خريجي مراكز اخلبرة والتفكير.
وت��ت��وخ��ى ه���ذه امل���ب���ادرة ت��ق��دمي أجوبة
م��ل��م��وس��ة ل��ل��ت��ح��دي��ات ال��ك��ب��رى لتنمية
الهندسة بإفريقيا ،التي تعتبر رافعة
ض��روري��ة للنمو ال��س��وس��ي��و اقتصادي
للقارة.
وتأسست جمعية مهندسي املدرسة
احملمدية سنة  1964من قبل مهندسي
ال�����ف�����وج األول ل����ل����م����درس����ة ،وتشكل
ال����ي����وم ،ب����أزي����د م����ن  10االف عضو،
أك���ب���ر جت���م���ع ل��ل��م��ه��ن��دس�ين امل���غ���ارب���ة.
وب���اإلض���اف���ة إل����ى ال��ه��ي��ئ��ات الوطنية،
ت���ت���وف���ر اجل���م���ع���ي���ة ع���ل���ى  10مكاتب
جهوية وجتمعني مهنيني ومتثيليتني
ب��أوروب��ا وأمريكا الالتينية .وتتمحور
االستراتيجية املوجهة لعمل اجلمعية
ح��ول ثالثة أه���داف تهم خلق مجموعة
قوية ودنيامية للمهندسني ،واملساهمة في
النهوض باملدرسة احملمدية للمهندسني
ومهندسيها ،وال��دع��م ال��ف��اع��ل للتنمية
السوسيو اقتصادية للمملكة.

الدولية في مجال الطاقة (التنظيم،
ودم������ج ال����ط����اق����ات امل�����ت�����ج�����ددة.)...
وش��ارك في ه��ذه ال��ن��دوة ،التي تأتي
بعد احل��دث ال��ذي نظم خ�لال مؤمتر
األطراف مبراكش (كوب  )22بالتعاون
مع جمعية منظمي الطاقة لدول حوض
البحر املتوسط في نونبر  2016بشأن
دور املنظمني في مكافحة تغير املناخ،

ممثلون ح��ك��وم��ي��ون ،وج��ه��ات فاعلة
م��ؤس��س��ي��ة وخ���اص���ة ،وأكادمييون،
وخ������ب������راء وط����ن����ي����ون ودول������ي������ون.
وي��ت��ض��م��ن ب���رن���ام���ج ه�����ذه ال���ن���دوة
مناقشة محاور تهم «س��وق الطاقة:
مل���اذا وك��ي��ف؟» ،و»األس����واق والطاقة
امل���ت���ج���ددة» ،ف��ض�لا ع���ن «التجارب
الدولية».

بالرغم من ضخ  50مليار درهم على شكل تسبيقات

انخفاض أداء املؤشرات القطاعية لـ«البنوك» ب  3,3في املائة
بقي امل�ع��دل البنكي ،حسب بنك
املغرب ،مستقرا في نسبة 2,26
ف��ي امل��ائ��ة ،ف��ي ح�ين انتقل حجم
امل �ب��ادالت إل��ى  4,3مليار درهم
ع��وض  3,8مليار دره��م أسبوعا
م��ن ق �ب��ل .وك ��ان ب�ن��ك امل �غ��رب قد
ض��خ خ�لال طلب ال�ع��روض ليوم
 25أكتوبر (ت��اري��خ االستحقاق
ي ��وم  26أك �ت��وب��ر  )2017مبلغ
 50م� �ل� �ي ��ار دره� � ��م ع� �ل ��ى شكل
ت �س �ب �ي �ق��ات مل � ��دة س �ب �ع��ة أي � ��ام.
وب �خ �ص��وص ن �ش��اط البورصة،
أوض ��ح امل �ص��در ذات ��ه أن مؤشر
(م ��ازي) سجل انخفاضا بنسبة
 0,5في املائة ليصل بذلك أداؤه منذ بداية السنة إلى  5,9في املائة  ،مضيفا أن هذا األداء يعزى أساسا
إلى انخفاض في أداء املؤشرات القطاعية «البنوك» ب  3,3في املائة ،و»االتصاالت» بناقص  0,9في املائة،
و»البناء ومواد البناء» بناقص  0,9في املائة في حني سجل مؤشر قطاع «العقار» ارتفاعا ب  0,4في املائة .
وف ��ي م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��احل �ج��م اإلج �م��ال��ي ل �ل �م �ب��ادالت ،ف �ق��د ب �ل��غ  457,2م �ل �ي��ون دره� ��م ب �ع��د أن سجل
< 598,2م �ل �ي��ون دره� ��م أس �ب��وع��ا ق �ب��ل ذل� ��ك ،مت��ت ف��ي غ��ال�ب�ي�ت�ه��ا ع �ل��ى م �س �ت��وى ال��س��وق املركزي.
من جهة أخ��رى ،أش��ار البنك إل��ى أن وتيرة منو مجمع م 3سجلت انخفاضا ب  5في املائة مقابل
 5,3في املائة خالل يوليوز املاضي ،مشيرا إلى أن هذا التطور يعكس ،باألساس ،تفاقم انخفاض
احلسابات ألجل إلى نسبة  9,6في املائة ،بعد  3,4في املائة ،وارتفاع حيازات الوكالء االقتصاديني
من سندات هيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة النقدية إلى  5,8في املائة بعد  2,3في املائة.
من جهتها ،سجلت القروض البنكية انخفاضا ب  5,1في املائة بعد  5,8في املائة ،وبدورها سجلت
ال��دي��ون الصافية على اإلدارة امل��رك��زي��ة انخفاضا انتقل م��ن  11,2ف��ي امل��ائ��ة ال��ى  10,6ف��ي املائة.
وخالل األسبوع املمتد من  19إلى  25أكتوبر  ، 2017انخفض سعر صرف الدرهم بنسبة  0,04باملائة
مقارنة مع األورو ،وارتفع ب  0,07باملائة مقارنة مع الدوالر األمريكي.

تحت شعار« :التعليم العالي وعالم الشركات لسد الفراغ»

مجموعة املعهد العالي للتجارة وإدارة املقاوالت تنظم دورتها  33مللتقى التدبير
ت �ن �ظ��م م �ج �م��وع��ة امل �ع �ه��د العالي
ل�ل�ت�ج��ارة وإدارة امل� �ق ��اوالت ،اليوم
وغ��دا ب��ال��دار البيضاء ،ملتقاها 33
للتدبير ،وذل��ك حتت شعار »:التعليم
العالي وعالم الشركات ،سد الفراغ»
وي �ت��وخ��ى م��ن ه ��ذا امل�ل�ت�ق��ى إفساح

املجال أمام الطلبة وخريجي مدارس
التجارة لتبادل املعلومات واخلبرات
ب�ش�ك��ل م �ب��اش��ر م ��ع امل �ه �ن �ي�ين ،حول
ط �ب �ي �ع��ة وظ��ائ �ف �ه��م وف � ��رص الشغل
امل� �ت���اح���ة ،وال � �ت� ��داري� ��ب املقترحة
م� ��ن ق��ب��ل امل� � �ق � ��اوالت وامل ��ؤس� �س ��ات

احل � ��اض � ��رة ف� ��ي ه � ��ذه ال� �ت� �ظ ��اه ��رة.
وأفاد بالغ للمجموعة أن هذا امللتقى،
ال� ��ذي ي�ش�ك��ل ف �ض��اء أم �ث��ل لتطوير
شبكات العمل واستغالل فرص الشغل
املتاحة ،يستهدف ب��األس��اس الطلبة
في مرحلة التكوين وخريجي مدارس
التجارة ،فضال عن املرشحني من ذوي
التجربة الراغبني في إج��راء دورات
تدريبية أو االندماج في سوق الشغل.
وم��ن املرتقب أن تشهد ه��ذه الدورة
م� �ش ��ارك ��ة ن��ح��و  40م���ن امل� �ق���اوالت
ال �ع��ام �ل��ة ف ��ي م �خ �ت �ل��ف القطاعات،
واملتطلعة نحو املساهمة ف��ي خلق
إطار مالئم للتالقي وتبادل اخلبرات
ول�لان��دم��اج املهني لفائدة الشباب .
وأض���اف امل �ص��در ذات ��ه أن م�ث��ل هذه
العملية ستسهل إج� ��راء املقابالت
وأيضا املساهمة في مناقشة عدد من
املوضوعات التي تهم كيفية تقليص

الفجوة القائمة بني مناهج التكوين
في سلك التعليم العالي وعالم األعمال.
وق��د اس�ت��دع��ي لتنشيط ه��ذا امللتقى
عدة شخصيات ب��ارزة للمساهمة في
معاجلة مجموعة من املواضيع ذات
الصلة بروح املقاولة و املبادرة ،وطرق

املالءمة بني مؤهالت اخلريجني وفرص
الشغل املعروضة ،إسهاما في إدماج
الكفاءات الشابة في سوق الشغل من
جهة ،واالستجابة حلاجيات املقاوالت
الوطنية م��ن األط��ر املؤهلة م��ن جهة
ثانية.

مت ،أول أم��س ،ب��ال��رب��اط ،إعطاء
انطالقة «صندوق إينوف آنفست»
وذل��ك باستثمار إجمالي يصل إلى
 700مليون درهم بالنسبة للسنوات
اخلمس املقبلة.
وت��وج ه��ذا احل�ف��ل ،ال��ذي ترأسه
محمد ب��وس�ع�ي��د ،وزي ��ر االقتصاد
واملالية ،مسلسل اختيار الفاعلني
ال��رئ �ي �س �ي�ين م ��ن ط� ��رف صندوق
الضمان املركزي (شركات التدبير
وامل� �س� �ت� �ث� �م ��ري ��ن املؤسساتيني
ومؤسسات الدعم املعتمدة).
ومت ،خ�ل�ال ه ��ذا احل �ف��ل ،توقيع
ات��ف��اق��ي��ات ب�ي�ن ك ��ل م ��ن صندوق
ال �ض �م��ان امل ��رك ��زي مم �ث�لا مبديره
العام السيد هشام زناتي السرغيني
وستة فاعلني ف��ي منظومة متويل
االب �ت �ك��ار وال��ذي��ن مي�ث�ل��ون هيئات
م�ت�خ�ص�ص��ة ف ��ي م��واك �ب��ة حاملي
املشاريع املبتكرة.
وستعمل هذه املؤسسات ،التي مت
اعتمادها ملدة ثالث سنوات ،بتعاون
وثيق مع صندوق الضمان املركزي
بهدف متويل املراحل األولى خللق
امل �ش��اري��ع امل �ب �ت �ك��رة .ح�ي��ث أصبح
بإمكان اجلمعيات الست املعتمدة
منح كل من منتوج «إينوف أيديا»
(وه ��و ع �ب��ارة ع��ن م�س��اع��دة مالية)
ومنتوج «إي �ن��وف اس �ت��ارت» (وهو
ع �ب��ارة ع��ن ق��رض ل�ل�ش��رف) لفائدة
حاملي املشاريع املبتكرة.
كما ستشرف على عمليات البحث
م��ن خ�ل�ال تنظيم ل��ق��اءات لتقدمي
امل� �ش ��اري ��ع؛ واالن� �ت� �ق ��اء م ��ن خالل
تقييم إمكانات املشاريع وطابعها
االب� �ت� �ك ��اري ،وك� ��ذا امل��واك��ب��ة عبر
اقتراح تداريب وعمليات توجيهية،
وت�س�ه�ي��ل ال �ت��واص��ل واالحتضان
وتصميم النماذج.
وف��ي كلمة باملناسبة ،أك��د محمد
بوسعيد أن هذا الصندوق «سيمكن
من توفير فرص حقيقية فيما يخص
دع ��م ومت��وي��ل امل� �ق ��اوالت الناشئة
وحاملي املشاريع املبتكرة» ،مشيرا
إل ��ى أن تفعيله «ي�ع�ك��س االلتزام
القوي للحكومة لصالح هذه الفئة
من املقاولني والذين يشكلون نواة
اقتصاد املستقبل».
وأش ��ار بوسعيد إل��ى أن��ه سيتم
استثمار ما ال يقل عن  700مليون
درهم في املقاوالت الناشئة املبتكرة،
مبا في ذلك مساهمة «صندوق إنوف
آن �ف �س��ت» وال��ت��ي ت �ص��ل إل ��ى 300
مليون درهم ،باإلضافة إلى مساهمة
امل�س�ت�ث�م��ري��ن احمل �ل �ي�ين واألجانب
وال �ت��ي ت�ن��اه��ز  400م�ل�ي��ون درهم،
مضيفا أن صندوق إن��وف آنفست،
ال��ذي يعمل على ت��دب�ي��ره صندوق
ال �ض �م��ان امل ��رك ��زي« ،مت تصميمه
بتعاون مع جميع األط��راف املعنية
كآلية متويل شاملة تستهدف ما ال
يقل عن  300مشروع مبتكر خالل
السنوات اخلمس املقبلة».
من جهتها قالت كبيرة االقتصاديني
بالبنك الدولي ،راندا عقيل ،إن هذا
الصندوق يهدف ،باخلصوص ،إلى
دع��م امل�ق��اول�ين ال�ش�ب��اب لتمكينهم
من الولوج إلى التمويالت ،مشيرة
إل��ى البنك ال��دول��ي يساهم في هذا
امل �ش��روع مببلغ  50مليون دوالر.
كما وقع صندوق الضمان املركزي
ع�ل��ى أرب ��ع ات �ف��اق �ي��ات م��ع شركات
تدبير الصناديق املخصصة لتمويل
امل �ق��اوالت الناشئة املبتكرة وكذا
مع مستثمرين من القطاع اخلاص
محليني و أجانب.
وس�ت�ع�م��ل ه��ذه ال�ص�ن��ادي��ق على
ت�ع��زي��ز مت��وي��ل رأس �م��ال املقاوالت
الناشئة املبتكرة التي تعاني حاليا
خ �ص��اص��ا ف ��ي ال��ت��م��وي�ل�ات التي
يوفرها السوق.

