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 الغرفة  أنشطة                                                                                                                                                                                       
 

– التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافياللتغرفة 

الكتروني حول أهمية الدعم التقني  ندوة ملحقة تنغير تنظم 

 في ظل تفشي وباء كورونا للمقاوالت

 

 

نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافياللت 

على مستوى ملحقة إقليم تنغير، بشراكة و تنسيق مع عدة فاعلين 

الوكالة  ,GIZ/ PEDEL وكالة التعاون االلماني محليين:

الوطنية النعاش التشغيل و الكفاءات بتنغير و وكالة الصناعة 

التقليدية بتنغير ندوة الكترونية عبر تقنية التناظر المرئي حول 

موضوع ؛ الدعم التقني للمقاوالت: آلية مهمة للتصدي لتداعيات 

و قد قدم خاللها ممثل  .المغربيجائحة كورونا على اإلقتصاد 

 تأثيراتوكالة التعاون االلماني بتنغير عرضين حول تداعيات و 

الوطني  االقتصادعلى  (COVID19) فيروس كورونا المستجد

و العالمي كما تطرق الهم آليات الدعم التقني التي تقدمها وكالة 

انب قدم ممثل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافياللت بتنغير ج ومن . باإلقليمالتعاون االلماني للمقاوالت و التعاونيات 

عرضا مفصال حول دليل خدمات الدعم التقني التي تقدمها الغرفة سواء للتجار و المهنيين، او المقاولين الصغار و المتوسطين و حتى 

التدبير و التسيير مقاولة او لتطوير قدراتهم في الض غمار ة لخوحاملي افكار المشاريع و التي تهدف لتطوري قدراتهم الذاتي ألصحاب

هم برامج و آليات الدعم التقني و الفني و البشري أنعاش التشغيل و الكفاءات بتنغير ا تناول من جانبه مدير الوكالة الوطنية المالمقاوالتي. ك

لعموم. لكل تلك الخدمات مجانية و متاحة  أنعلى المقاوالت سواء الفعلية او المستقبلية و التي ركز من خاللها  ألصحابالتي توفرها الوكالة 

الصناعة النشيطة في قطاع والتعاونيات وكالة الصناعة التقليدية بتنغير بعرض حول أهم ما تقدمه الوكالة الصناع التقليديين  وختم مدير

كبيرين  وتفاعالالندوة عرفت متابعة  .التدبيرية في المجاليرية والتسويقية والفئة بغية الرفع من قدراتها التسي هلهذالتقليدية من دعم تقني وفني 

شخص و هو ما ياكد ان الموضوع ذو  11000من طرف المهنيين و المقاولين و الشباب حاملي المشاريع و العموم، حيث فاق عدد المتتبعين 

صة في ظل ما تعرفه بالدنا من دينامية مقاوالتية في األشهر األخيرة بعد ما اعطى صاحب الجاللة نصره هللا أهمية و راهنية كبيرتين خا

  .االنطالقة لبرنامج "إنطالقة" لدعم و تشجيع المقاوالت
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  الرام" تستأنف الرحالت الجوية نحو مطارات درعة

 
الشوباني، رئيس جهة درعة تافياللت، استئناف كشف الحبيب 

شركة الخطوط الملكية المغربية رحالتها الجوية نحو مطارات 

الجهة في غضون أسبوع، وفق برنامج متدرج يراعي تطور 

وأفاد الشوباني، عبر منشور توضيحي  عالقة العرض بالطلب.

في منصة التواصل االجتماعي "فيسبوك"، بأن القرار يأتي 
ار "التعاون والتواصل المستمر بين مجلس الجهة في إط

وإدارة شركة الخطوط الملكية المغربية، من أجل بحث سبل 

مواجهة التداعيات االقتصادية واالجتماعية لجائحة كورونا 
 بجهة درعة تافياللت".

كما لفت رئيس الجهة إلى أن الشركة أبلغت المجلس باستئناف 

ة في غضون أسبوع، في الرحالت الجوية نحو مطارات الجه

استحضار لـ"القيمة النوعية التفاقية الشراكة الناجحة التي 
تربط بين مجلس الجهة وشركة الخطوط الملكية المغربية في 

وتابع المسؤول عينه  مجال الرحالت الجوية الداخلية".

منشوره التوضيحي بالقول: "وذلك استحضارا للمجهود المالي 
هذه الظروف االستثنائية ألداء ما  الذي بذله مجلس الجهة في

  40في ذمته من مستحقات للشركة، إذ تم تحويل حوالي 

 ".2020مليارات سنتيم( خالل السنة الجارية  4مليون درهم )

 

 

رئيس المجلس الجهوي للسياحة بجهة درعة تافياللت: 

 القطاع  إلنعاشنراهن على السياحة الداخلية 

 
على المستوى الوطني تراجعا عرفت مؤشرات قطاع السياحة 

بسبب جائحة  2020كبيرا خالل األربعة أشهر األولى لسنة 

 45كورونا، حيث انخفض عدد السياح الوافدين للمغرب بنسبة 

في المائة مقارنة مع نفس المدة من السنة الفارطة كما عرفت 

في المائة، وذلك حسب  43عدد ليالي المبيت تراجعا بحوالي 
ي كشفت عنها وزارة السياحة والنقل الجوي اإلحصائيات الت

 والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي.

ومن بين المناطق المغربية التي تأثرت كثيرا بالجائحة جهة 
درعة تافياللت، فما هو حجم تضرر قطاع السياحة بالجهة؟ 

وما هي اإلجراءات التي يجب اتخاذها من أجل إعادة إنعاش 

لتخشي، رئيس المجلس الجهوي للسياحة القطاع؟ مع محمد ا

 بجهة درعة تافياللت:

تحدثوا لنا عن أهمية قطاع السياحة بالنسبة لجهة درعة 

 تافياللت؟
تعتبر السياحة أحد روافد التنمية االقتصادية بالجهة، نظرا لما 
تتميز به هذه األخيرة من تنوع في المنتوج السياحي، حيث 

راوية، الطبيعية، التاريخية نجد السياحة السينمائية، الصح

 وغيرها.
 

 تافياللت-درعة أحداث                   

 

نسمة على مستوى  آالف 10ويشغل هذا القطاع أزيد من 

الجهة، وتتوزع بين العاملين في مجال الصناعة التقليدية، 
الفندقة، اإلرشاد السياحي، النقل السياحي دون احتساب العمال 

الجهة إقباال كبيرا خاصة من طرف وتعرف  الموسميين.

في  85السياح األجانب، حيث تساهم السياحة الدولية بنسبة 
المائة من مجموع العائدات السياحية، في حين أن السياحة 

 في المائة. 25الداخلية ال تتجاوز 

 ما هو حجم تضرر قطاع السياحة بالجهة من جائحة كورونا؟
ذلك بسبب إغالق جائحة كورونا أضرت كثيرا بالقطاع و

المطارات والحدود، كما أنها صادفت الفترة التي يعرف فيها 

هذا األخير انتعاشا كبيرا، وتشهد الجهة اقباال كبيرا من طرف 

وأشير هنا على سبيل المثال، أن النصف األخير من  السياح.
مجموعة من الحجوزات تراوحت  شهر مارس عرف الغاء

ة، ولحد اآلن القطاع لم يستعد في المائ 70و 60نسبتها ما بين 

 عافيته بعد وال يمكن إعطاء تقدير دقيق لحجم الخسائر.

ما هي اإلجراءات التي تنوون القيام بها من أجل أعادة 

 إنعاش القطاع ؟
نحن نراهن على السياحة الداخلية من أجل إعادة إنعاش 

القطاع وتعويض خسائر السياحة الخارجية. في هذا اإلطار 
جلس الجهوي للسياحة بتنسيق مع باقي المنتخبين يعمل الم

وسلطات الجهة على الترويج للمؤهالت السياحية للمنطقة مع 

احترام تدابير الوقاية الصحية، من خالل تقديم عروض تشجع 
 األسر المغربية على زيارتنا وتستجيب لحاجياتها.

Drâa-Tafilalet : des unités industrielles 

mobilisées dans le combat contre le Covid-19 

 

La situation économique engendrée par la 

propagation du nouveau Coronavirus (Covid-

19), qui a touché de nombreux secteurs 

notamment dans le domaine industriel et des 
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coopératives, a poussé plusieurs de ces 

groupements et des unités industrielles à 

transformer leurs activités pour les adapter aux 

besoins de cette conjoncture exceptionnelle. 

Plusieurs coopératives ont dû ainsi s’adapter, 

en vue de dépasser le ralentissement de leur 

activité si nécessaire pour subvenir aux besoins 

de leurs membres, qui sont essentiellement des 

femmes, et à ceux de leurs familles. 

Malgré la situation imposée par la pandémie du 

Covid-19, des coopératives et des unités 

industrielles à Drâa-Tafilalet espèrent tirer 

profit de cette conjoncture en réalisant de 

belles performances économiques. 

En effet, ces coopératives et unités industrielles 

ne sont pas résignées aux conséquences 

économiques de la pandémie du Covid-19, 

mais ont décidé de faire de cette donne 

imprévue une source de motivation pour 

transformer leurs activités et les adapter, le but 

étant de réaliser l’autosuffisance dans certains 

produits de première nécessité. 

Ces acteurs de l’économie régionale espèrent, 

en outre, une forte relance de leur activité après 

la levée de l’état d’urgence sanitaire à même de 

les aider à dépasser les contraintes socio-

économiques imposées par la propagation du 

Covid-19, sachant le rôle central du tissu 

industriel et des coopératives dans le 

développement local, la lutte contre la pauvreté 

et la contribution à la mise en œuvre des 

différents projets programmés au niveau 

régional. 

C’est dans ce cadre que des unités industrielles 

et des coopératives actives à Drâa-Tafilalet ont 

procédé à l’adaptation de leurs activités aux 

besoins du marché local et national, dans le 

cadre du combat contre le nouveau 

Coronavirus, en se tournant vers la production 

des masques de protection. 

Parmi les coopératives qui se sont engagées sur 

cette voie, figure celle baptisée “Mid Couture”, 

basée dans la ville de Midelt et active dans le 

secteur de la confection. 

Cette coopérative, mobilisée pour apporter son 

aide aux femmes en situation difficile, a œuvré 

pour la mise en place de partenariats visant à 

soutenir celles dont l’activité s’est arrêtée en 

raison de la pandémie du Covid-19 et ce, dans 

le domaine de production et de 

commercialisation de masques de protection, 

notamment dans les magasins et les 

pharmacies. 

La présidente de cette coopérative, Fatima 

Mahdaoui, a indiqué que les femmes membres 

de cette structure produisent près de 1.000 

masques par jour qui se caractérisent par leur 

qualité et la possibilité de les utiliser 5 fois 

après lavage. 

Elle a ajouté, dans une déclaration à la MAP, 

que “Mid Couture” est la première coopérative 

qui s’est lancée dans la production de masques 

de protection au niveau de la région de Drâa-

Tafilalet, après avoir obtenu les autorisations 

nécessaires, espérant que la production 

atteigne, dans l’avenir, 5.000 unités par jours. 

Elle a expliqué que la coopérative a entamé le 

processus de production après avoir obtenu un 

certificat de l’Institut Marocain de 

Normalisation (IMANOR), plaidant pour 

l’accompagnement de ce projet, notamment 

durant la phase de commercialisation du 

produit. 

Mme Mahdaoui a ajouté que l’orientation de la 

coopérative vers la production de masques de 

protection a été dictée par la particularité de la 

conjoncture actuelle, ainsi que le souci d’un 

engagement positif dans les efforts régionaux 

visant à contenir la propagation du virus et à 

aider les travailleurs touchés par cette situation. 

Cette coopérative, qui a été créée au début de 

l’année en cours, est active dans la production 

et la commercialisation de produits de 

l’artisanat et l’achat et la production des 

matières premières utilisées dans ce secteur. 

Elle œuvre aussi dans le domaine de promotion 

des méthodes modernes dans l’industrie et 

d’organisation des conférences et d’ateliers de 

formation au profit des artisans. 
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Pour sa part, Zhour Malki, membre de cette 

coopérative, a relevé que la production des 

masques intervient dans le cadre des efforts 

visant à surmonter les conséquences 

économiques de la propagation du nouveau 

Coronavirus. 

Elle a souligné que les femmes de la 

coopérative font de grands efforts pour 

produire de grandes quantités de ces masques, 

soulignant la nécessité d’avoir les capacités 

nécessaires, en particulier des machines à 

coudre modernes, afin d’atteindre les 

principaux objectifs de la coopérative. 

La société “Protection 24” basée à Ouarzazat et 

qui s’active dans le domaine de 

conditionnement des denrées alimentaires et de 

production des matières premières pour le 

nettoyage, a fait de même en adaptant ses 

activités aux circonstances actuelles. 

La société a pris conscience de l’importance de 

l’idée de produire des masques non tissés, 

après avoir procédé à des transformations 

radicales de nombreuses machines à sa 

disposition, tout en apportant les matières 

premières et en obtenant les licences 

nécessaires. 

Hicham Ben Amar, directeur de la société, a 

déclaré à la MAP que cette initiative a été 

motivée par les relations qu’entretient 

l’entreprise avec de nombreuses unités 

productrices de textile et de matières premières 

utilisées dans la production de masques de 

protection. 

Il a fait savoir que son unité produit 

actuellement 160.000 masques 

quotidiennement, après un nombre qui ne 

dépassait par les 30.000 unités au début, se 

félicitant de cette importante tendance à la 

hausse. 

M. Ben Amar a relevé que son unité 

industrielle commercialise ses produits au 

niveau de la région de Drâa-Tafilalet, précisant 

que de nombreux véhicules ont été acquis afin 

d’étendre le service de distribution dans la 

région, d’autant plus que ce produit bénéficie 

du soutien apporté par le Fonds spécial de lutte 

contre la pandémie du Covid-19. 

Après avoir souligné que les masques produits 

en matériaux non tissés se caractérisent par 

leur qualité, il a souligné les perspectives de 

développer ce projet pour inclure d’autres 

produits qui entrent dans le contexte de la lutte 

contre le Covid-19, afin de contribuer à réduire 

les effets négatifs de la pandémie sur 

l’économie locale et régionale. 

 

 نيوز )القطاع السياحي(-إكو                                                                                                                                                                                                 

 هل تكون السياحة الداخلية بالمغرب طوق نجاة ما بعد كورونا؟

 
مع إقرار الكثير من المؤسسات الدولية بصعوبة التعافي السريع 
للسياحة الخارجية في كافة بلدان العالم جراء جائحة كورونا، 

يراهن المغرب على السياحة الداخلية في تحقيق انتعاشة للقطاع 

لم تنتظر وزارة السياحة المغربية انتهاء مرحلة  .والعاملين به

إلى طبيعتها، بل أطلقت حملة  الحجر الصحي وعودة الحياة
 3ترويجية استباقية استمرت طوال مدة الحجر التي قاربت 

إعادة “أشهر، للتعريف ببعض الوجهات السياحة الداخلية، بهدف 

 .إلى أحد أكثر القطاعات تضررا من الجائحة” الروح

وفي الوقت الذي تراهن فيه الحكومة على السياحة الداخلية، يرى 
ء أن األمر يقتضي إعادة النظر في األسعار عدد من النشطا

، )إلى الملتقى(، هو ”عال منتلقاو" .وتحسين الخدمات المرتفعة،

شعار الحملة الترويجية التي أطلقتها وزارة السياحة المغربية، 

طوال فترة الحجر الصحي، للتعريف ببعض الوجهات السياحة 

  .الداخلية

حوالي  2019المغرب عام ووفق بيانات وزارة السياحة، استقبل 
فيما حقق  .2018بالمئة عن سنة  5مليون سائح، بزيادة  13

 25بالمئة، لتبلغ أكثر من  5القطاع نموا في ليالي المبيت بنسبة 

 78مليون ليلة مبيت السنة الماضية، وحقق عائدات مالية بقيمة 

 . مليارات دوالر 8أي مليار درهم 

 الجائحة تضرب بقوة
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 هب، الذي يعتبر قطاع السياحة من ركائزلم يكن المغر

، بمنأى عن تأثيرات الجائحة التي ضربت العالم، يةاالقتصاد
وهذا ما أكدته باألرقام، وزيرة السياحة نادية العلوي، أمام 

وأكدت العلوي انخفاض  .البرلمان في التاسع من يونيو المنصرم

ربعة بالمئة خالل األشهر األ 45عدد السياح الوافدين بنسبة 
األولى من السنة الجارية مقارنة مع نفس الفترة من السنة 

بالمئة، وانخفضت  42الماضية، فيما تراجعت ليالي المبيت بـ

هذا الوضع، جعل العديد من  .بالمئة 15عائدات القطاع بنحو 

الفاعلين يطرحون سؤال: كيف يمكن تجاوز هذه الوضعية التي 
الوطني؟ وهل يكمن البديل  مست قطاعا حيويا بالنسبة لالقتصاد

 الداخلية؟في السياحة 

وتهدف استراتيجية وزارة السياحة، في مرحلة ما بعد رفع قيود 
واستفادت  .الحجر الصحي، إلى استهداف تنشيط السياحة الداخلية

الشركات السياحية، من اإلجراءات التي أقرتها الحكومة للتخفيف 

وإرجاء دفع  من وطأة األزمة، من تأجيل سداد قروضها

الضرائب، باإلضافة إلى تقديم القروض بأقل الفوائد، وتقديم 
بالمئة من المستخدمين  70تعويضات شهرية عن فترة التوقف لـ

 .بالقطاع

 الترويج للداخل

العديد من الفنادق التي وضعت نفسها رهن اإلشارة إليواء 

 شرعتاألشخاص الذين أجلتهم السلطات المغربية من الخارج، 
 قيودلالمغرب  تخفيفستقبال زبائنها العاديين، بعد في اجديد  من

 التنقل التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية بالمملكة. 

ان  مجموعة من مهنيي القطاع السياحي بالمغرب ويقول

مستعدة للمرحلة المقبلة ووضعت  ات السياحية الوطنيةالمؤسس
الصحي الذي تعيشه البالد. و  خطة عمل للتعامل مع الوضع

أن رهان القطاع خالل الموسم الحالي، هو إقناع المغاربة يأكدون 

ة و بتسويق المنتوج السياحي على بجدوى السياحة الداخلي
 المستوى الداخلي. 

ومع استمرار شكوى السياح المغاربة من ارتفاع أسعار الخدمات 

دق والخدمات الفندقية، دعا نشطاء إلى تخفيض أسعار الفنا

وفي تدوينات على منصات التواصل  .لتشجيع السياحة

االجتماعية، انتقد عدد من المواطنين ارتفاع أسعار الفنادق 
السياحة ، و  بقولون ان والخدمات بعدد من المناطق في البالد

الداخلية في المغرب غير مشجعة، نظرا لغياب المنطق في 

 اليوم متاحةفرصة . لذلك الضعيفة األثمنة المرتفعة مقابل خدمات
أمام قطاع السياحة للتصالح مع السائح الداخلي، بعد رفع الحجر 

الصحي وعودة الحياة بشكل تدريجي إلى طبيعتها، ألنه المعول 

 .”عليه لتحريك عجلة القطاع بعد توقفها لألسباب المعروفة

 
 المغرب يلجأ إلى "حل عالمي" إلنقاذ السياحة

 

ما اعتبره حال تبنته معظم دول العالم إلنقاذ لجأ المغرب إلى 

قطاع السياحة في خضم أزمة كورونا، وهو تحفيز الحركة 
وتُعول الحكومة   .الداخلية واالعتماد على السائح المحلي

المغربية على السياحة الداخلية بشكل كبير إلنقاذ القطاع الذي 

  .يعيش وسط أزمة خانقة بسبب تداعيات جائحة كورونا

السياحة الداخلية في هذه الفترة  في المجال انصف مختصون وو
بكونها "طوق نجاة" إلخراج القطاع من األزمة التي دخل فيها 

السياحة الداخلية ستكون بمثابة المنعش الوحيد ف  .قبل أشهر

 ينللقطاع خاصة في ظل التوقف العالمي للسياحة الدولية، مشدد
  .على أن هذا هو الخيار المتاح أمام جميع الدول

أن السياحة الداخلية لن تعوض الخسائر التي ُمني بها صحيح 

القطاع خالل هذه الفترة، كما أنها لن تُعوض السياحة الدولية، 
باعتبار أن نسبة السياح الداخليين في المغرب ال تتجاوز ثلث 

للسياحة الداخلية يمكن الكن  .ليالي المبيت في الفنادق المصنفة

ً وعلى المدى القريب، خاصة في ظل  إنعاش االقتصاد ُجزئيا

إغالق مجموعة من الوجهات الدولية المفضلة للمغاربة حدودها 

  .بسبب تفشي كورونا
 

إغالق الدول للحدود قد يكون في صالح السياحة الداخلية  حيث ان

حوالي مليون  إلى أن إسبانيا وحدها استقبلت بالنظرفي المغرب. 
سائح مغربي في العام الماضي، ناهيك عن باقي الدول. الشيء 

الذي قد يعمل على الرفع من نسبة السياح الداخليين في هذه 

  .المرحلة

: "هناك فرصة عدة فاعلين في القطاع السياحي الوطني ان وعلق
حقيقية يجب استثمارها من خالل تقديم عروض ُمغرية، سواء 

وا ولفت ."دة والتنوع، أو على مستوى األسعارعلى مستوى الجو

إلى أن المؤسسات والمناطق التي ستقدم تسهيالت  االنتباه
ً مهمة بالنظر إلى اإلقبال الكبير  ً مغرية ستحقق أرباحا وعروضا

الذي سيكون عليها بعد قرار الحكومة السماح بعودة األنشطة 

  .السياحية والتنقل بين المدن

لمواكبة إعادة االنطالقة للنشاط السياحي وأعدت الحكومة خطة 
في المملكة بالموازاة مع الرفع التدريجي إلجراءات الحجر 

وبحسب المعطيات التي أعلنت عنها وزارة  .الصحي في البالد

السياحة المغربية فإن الخطة تشمل إعداد دليل يشمل اإلجراءات 
اإلضافة الصحية الواجب اتخاذها عند استئناف النشاط السياحي. ب

إلى الترويج للسياحة الداخلية. مع تعميم التغطية االجتماعية على 

  .العاملين في القطاع، وأيضاً إعداد مخطط قطاعي
وتهدف الوزارة من خالل مخططها إلى تشجيع إقبال المغاربة 

على المنتوج السياحي المحلي. سواء عبر تقريبه للمواطن أو 

ً بمختلف تشجيعه على استهالكه باعتباره من ً وطنيا توجا

  .عناصره
وسيتم من خالل هذه الحملة تسليط الضوء على المنتج السياحي 

الداخلي في المغرب، باإلضافة إلى المهن السياحية المرتبطة به، 

   .كمرحلة أولى
كما سيتم تشجيع المغاربة في المرحلة الثانية على السفر خالل 

ف الوجهات موسم الصيف وعطل نهاية األسبوع إلى مختل

وتعمل الوزارة بشراكة مع مختلف الفاعلين  .المحلية المتوفرة
والمتدخلين في القطاع، إلى وضع عروض ُمشجعة. مع بحث 
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سبل طرح أسعار تفضيلية تتناسب ودخل مختلف الشرائح 

  .االجتماعية

 
 4دول في  10مليون كمامة إلى الجزائر و 18المغرب يَُصدر 

 قارات

 
قالت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر إن الترخيص 

بتصدير الكمامات الواقية من الثوب المنسوج وغير المنسوج منذ 
يونيو، سمح بتصدير حوالي  اواخر، وإلى غاية 2020ماي  21

 .بلدا 11مقاولة، وذلك إلى  69ماليين وحدة من طرف  18.5

في بالغ رسمي أكدت أن  المعطيات الرسمية التي كشفتها الوزارة
جهات التصدير موزعة على أربع قارات، موضحة أن الكمامات 

في المائة من الصادرات،  77من الثوب المنسوج تُمثل حوالي 

 .في المائة من الثوب غير المنسوج 23مقابل 
وهمت هذه الصادرات التي رخص لها بعد تأمين االكتفاء الذاتي 

 33.6مقام األول، وخاصة فرنسا بـ الوطني القارة األوربية في ال

في المائة، ثم  28.5من الصادرات، متبوعة بالبرتغال بنسبة 

 5.46و 9.42في المائة، ثم إيطاليا وألمانيا بـ  14.6إسبانيا بنسبة 
 .في المائة على التوالي

 

من جهة ثانية كشفت المعطيات الرسمية أنه تم استيراد هذه 
بإفريقيا وأمريكا الالتينية وآسيا، الكمامات أيضا من طرف بلدان 

ومنها الجزائر التي استوردت أزيد من نصف مليون كمامة، بما 

ألف كمامة بما  800في المائة، وموريتانيا بحوالي  2.8معدله 

 .في المائة من العدد اإلجمالي للكمامات 4.3معدله 
وقالت الوزارة إن تصدير الكمامات الواقية عربون ثقة في جودة 

نتج المغربي المصادق عليها، وفرصة تنموية هامة بالنسبة الم

ن من وحدات إنتاج  لقطاع إنتاج مستلزمات الوقاية الفردية المكوَّ

 .النسيج والمقاوالت التي قامت بتحويل نشاطها الصناعي
رئيس الحكومة، بتوفير الكمامات  برلمانيونوسبق أن طالب 

والمطهرات للشعوب اإلفريقية، ومنها الجزائر، بعد تحقيق 

 .المغرب لالكتفاء الذاتي وإعالنه تصدير هذه المواد

 
منتجات تمويلية جديدة تروم تعزيز عمل األبناك التشاركية 

 بالمغرب

 

أطلق صندوق الضمان المركزي نافذة تشاركية باسم "سند 

ً لنشاط التمويل التشاركي، وهو ما  تمويل"، مخصصة حصريا
وحسب ما أعلنته  في المغرب. التشاركيةسيعزز عمل األبناك 

وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة فإن هذه النافذة تهدف 

من طرف البنوك إلى تسهيل الولوج إلى التمويالت الممنوحة 
والنوافذ التشاركية لفائدة المقاوالت واألفراد، من خالل تقديم 

 آليات ضمان مخصصة.

وستقدم هذه النافذة التشاركية أربعة منتجات ضمان جديدة، وهي: 

"ضمان مباشر"، و"ضمان دين"، و"فوكاريم إسكان" 
و"فوكالوج إسكان"، حازت على الرأي بالمطابقة من طرف 

 مي األعلى.المجلس العل

وبخصوص "ضمان مباشر" فهو موجه للمقاوالت الصغيرة جداً 
والصغرى والمتوسطة، ويهدف إلى ضمان المشاريع التي ال 

مليون درهم، وذلك لفائدة المقاوالت التي  1يتعدى مبلغ تمويلها 

ماليين درهم بنسبة ضمان تتراوح  10ال يتعدى رقم معامالتها 

المنتج الثاني "ضمان دين" فيهدف أما  في المائة. 80و 70بين 
 10إلى ضمان مشاريع المقاوالت التي يفوق رقم معامالتها 

مليون درهم، وذلك بنسبة ضمان  1ماليين درهم أو مبلغ تمويلها 

 في المائة. 70و 60ما بين 

وبخصوص منتج "فوكاريم إسكان" لضمان للتمويالت التشاركية 

ً ما بين  المائة لفائدة المواطنين  في 80إلى  70فهو يمنح ضمانا
ذوي الدخل المحدود أو غير المنتظم قصد اقتناء سكن أو بقعة 

أما منتج "فوكالوج إسكان" فهو مخصص لفائدة  أرضية وبنائها.

الطبقة المتوسطة والمغاربة المقيمين بالخارج، ويتيح اقتناء سكن 
في  80إلى  50أو بقعة أرضية وبناءها بنسبة ضمان ما بين 

 ة.المائ

ومن المنتظر أن تشرع البنوك التشاركية في تقديم هذه المنتجات 

لفائدة زبائنها ابتداء من األسبوع الجاري بهدف دعم المجهود 
 الوطني التداعيات التي خلفتها أزمة كورونا.

، إذ 2017جدير بالذكر أن منظومة المالية التشاركية انطلقت سنة 

 بنكي تشاركي لفائدة منح بنك المغرب ترخيصات لمزاولة نشاط
وإلى  ثمانية فاعلين، خمس شركات تابعة وثالث نوافذ تشاركية.

حدود الساعة، تقدم هذه األبناك اإلسالمية تمويالت من أجل اقتناء 

العقارات أو السيارة، إضافة إلى منتج ودائع االستثمار، في حين 

عل مازال التأمين التكافلي، وهو أبرز منتج في المنظومة، غير مف
 إلى حد الساعة.

 

 قانون "حماية المقاوالت السياحية" يدخل حيز التنفيذ

 

بسن أحكام خاصة تتعلق  30.20دخلت مقتضيات القانون رقم 
بعقود األسفار والمقاوالت السياحية وعقود النقل الجوي 

للمسافرين حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية، وسيُتيح 

تخفيف الضغط على ماليتهم وتجنب  لمهنيي القطاع السياحي
 خطر اإلفالس بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

من الجريدة  6887ويهدف هذا القانون، الذي صدر في العدد 

الرسمية، إلى تجنيب وكاالت السفر وشركات الطيران 
والمؤسسات الفندقية والنقل السياحي تقديم تعويضات مالية 
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-ت الملغاة بسبب أزمة "كوفيدللزبائن على الرحالت والخدما

19." 
ويسمح القانون لمهنيي القطاع السياحي بالمغرب بأن يقدموا 

خدمات بديلة للمتضررين بدل تعويضهم مالياً، من خالل منحهم 

وصالً بدين مساوياً لمجموع المبالغ التي قام الزبون بأدائها برسم 
 القانون.العقد المفسوخ، بعدما يصبح هذا األخير مفسوخاً بقوة 

وبموجب مقتضيات هذا القانون، يمكن لمقدمي الخدمات أن 

يقترحوا على الزبون خدمة جديدة تكون موضوع عقد يستوفي 

ً عدة، من بينها أن تكون الخدمة مماثلة أو معادلة للخدمة  شروطا
المنصوص عليها في العقد المفسوخ، وأال يكون سعر الخدمة 

ا في العقد المفسوخ، وأال أعلى من سعر الخدمة المنصوص عليه

 تترتب عن الخدمة الجديدة أي زيادة في السعر.
يذكر أن مقتضيات القانون محددة لفترة زمنية دقيقة وبشروط 

مبينة، وتخص عقود األسفار والمقامات السياحية وعقود النقل 

 2020الجوي للمسافرين المبرمجة في الفترة ما بين فاتح مارس 

ي تم إلغاؤها نتيجة تفشي جائحة فيروس ، والت2020شتنبر  30و
 كورونا.

وأثار هذا القانون حفيظة عدد من الجمعيات المعنية بحقوق 

المستهلك، إذ اعتبرته الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين 
ً لمقتضيات القانون رقم  القاضي بتحديد  31.08بالمغرب ُمنافيا

ً حقه في استرج اع المبالغ تدابير لحماية المستهلك، وخصوصا

 المدفوعة للُمورد ما لم يف هذا األخير بالتزاماته.
وترى الجامعة أن "الحقوق األساسية للمستهلك مضمونة بموجب 

القانون الذي يلزم الُمورد بالوفاء بالتزامه، واعتبر إلغاء أو 

انتقاص حق المستهلك في االستفادة من التعويض في حال إخالل 

جب على المورد أن يقترح على المورد بالعقد بسبب عائق و
المستهلك إرجاع المبالغ أو توفير خدمة تكون لها نفس الجودة 

 ونفس الثمن، مع إعطائه الحق في إعالمه مسبقا".

ودعت المنظمة المدنية إلى تعديل مقتضيات هذا القانون وإعطاء 
الحق للمستهلك في أن يعوض عن الخدمة المؤدى عنها بخدمة 

الجودة ونفس القيمة المالية، أو يطالب بإلغاء العقد أخرى لها نفس 

واسترجاع مبلغه المقدم خالل سبعة أيام تبتدئ من تاريخ توصل 
في المقابل، تدفع  المورد بإشعار المطالبة باسترجاع المبالغ.

من  5الحكومة بأن تدابير هذا القانون تم اتخاذها في إطار المادة 

لك بهدف الحد من جميع مرسوم حالة الطوارئ الصحية، وذ

أشكال توقف النشاط االقتصادي وتأثيره على مناصب الشغل من 
 خالل تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات.

كما تؤكد الحكومة أن هذه المقتضيات الجديدة المؤقتة ستمكن من 

السياحي  تجنب خطر إفالس مقدمي الخدمات المغاربة في القطاع
السيما الزبائن؛ ناهيك عن تحفيز الطلب وحماية مصالح الدائنين، 

والحفاظ على قيمة المعامالت بالمغرب من خالل تجنب األداءات 

 المرتقب دفعها بالعُملة الصعبة.

 
برنامج أممي يروم تحفيز السياحة المغربية لما بعد "فترة 

 "كورونا

 
أطلقت منظمة السياحة العالمية، التابعة لألمم المتحدة، رفقة البنك 

ً يهدف إلى تحفيز  األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية، برنامجا

دول عبر العالم؛ من بينها  10انتعاش قطاع السياحة في أكثر من 
 المغرب.

وحسب التفاصيل التي أعلن عنها من لدن المؤسستين، فإن 

ً من اإلجراءات والبروتوكوالت الخاصة  البرنامج يشمل عددا
خطط تحفيزية لتعزيز الطلب على  بالسالمة والصحة، إضافة إلى

 القطاع بعد أزمة كورونا التي دامت أشهر.

ويأتي هذا البرنامج بعد االنتشار السريع لفيروس كورونا خالل 
األشهر الماضية، وهو ما كان له تأثيٌر على عدد من القطاعات 

ً من غيرها، بحيث  عبر العالم؛ لكن السياحة كانت أكثر تضررا

 ول إلى فرض قيود على السفر.اضطرت عدد من الد

وسيشمل البرنامج المشترك بين منظمة السياحة العالمية والبنك 
األوروبي إجراءات فورية لتسهيل انتعاش السياحة في كل من 

المغرب وألبانيا وأرمينيا وكرواتيا ومصر، إضافة إلى جورجيا 

واليونان واألردن ولبنان ومونتيغرو وتونس وتركيا 

 وأوزباكستان.
ويرتكز هذا البرنامج على خطط اإلنعاش وبروتوكوالت لضمان 

صحة وسالمة السياح والموظفين، وتسويق التدابير التي تمكن 

من تحفيز الطلب السياحي، وبناء قدرات مهني القطاع وتكوين 
 الشركات السياحة على تبني البروتوكوالت الجديدة، وهي

وتعزيز التكيف عناصر أساسية للحفاظ على الرأسمال البشري 

 واالندماج.

وسيُتيح التعاون بين المؤسستين العمل على ثالث ركائز أساسية 
االقتصادي  لفائدة البلدان العشر التي تم اختيارها، وهي االنتعاش

والتسويق والترويج والتعزيز المؤسساتي وتقوية المرونة في 

 القطاع.
ً على السياحة ا لداخلية جدير بالذكر أن المغرب يراهن حاليا

للتخفيف من الخسائر التي تكبدها هذا القطاع الحيوي الذي يُساهم 

ً مصدر  7بنحو  في المائة في الناتج الداخلي الخام، وهو أيضا

أساسي للعُملة الصعبة بجانب الصادرات والتحويالت المالية 
 للمغاربة المقيمين في الخارج.

مالة المغاربة وتحاول عدد من المؤسسات الفندقية في المملكة است

بعُروض مغرية خالل الفترة الحالية التي تتزامن مع فصل 
في  50الصيف، وقد لجأت بعضها إلى خفض األسعار إلى نحو 

المائة بهدف تحقيق نسبة ملء متوسطة لتدارك خسائر األشهر 

 الثالثة الماضية.
ويطالب مهنيو القطاع برؤية واضحة بخصوص إعادة العمل 

لدولية، المغلقة إلى حدود اليوم، بهدف وضع بالرحالت الجوية ا

مخططات الستئناف استقبال السياح؛ وهو ما لم يتم الكشف عنه 

إلى حد الساعة من قبل الحكومة، وزاد من الوضع الصعب الذي 
 تعيشه السياحة.

 
 .المقاوالت لدعم انطالقة ببرنامج عملال تعيد البنكية لمؤسساتا

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWZbW1tvP21c_qVnS1r-XcCGbFcAiqEPcxBaQ5YBsVAimob9XaJP0xTHIGxy1Qx_iuXuGGIkolPWCy8m1EsN4l5F4uInzQDaGZNUg2dAOZO1wmxIPDWuY-NnYZjRK4mK-Q2xpK5ulK_aFZ8EGbRraGkoXoMaRpNJzITmCbSStqdVg&__tn__=*NK-R
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األبناك تعيد العمل بتمويالت برنامج "انطالقة" لدعم مشاريع 

ً بسبب أزمة فيروس  الشباب بعدما توقف العمل به اضطراريا
كورونا المستجد، تستعد األبناك إلعادة العمل ببرنامج "انطالقة" 

صندوقاً بغالف لدعم وتمويل المقاوالت، الذي أحدثت له الحكومة 

 .مليارات درهم بمشاركة الدولة والقطاع البنكي 8مالي قدره 
وتسببت حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي، المعلن عنهما 

مارس المنصرم، في غياب رؤية لدى حاملي  20في المملكة منذ 

المشاريع، وهو ما دفع وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة 

 .إلى تعليق العمل بهذا البرنامجإلى دعوة األبناك 
ومنذ شهر مارس، علقت األبناك منح القروض للمشاريع في 

إطار هذا البرنامج، باستثناء األنشطة التي تشتغل في قطاعات 

حيوية، وذلك بهدف رفع نسبة نجاحها، وهو األمر الذي يستوجب 
 .التوفر على رؤية واضحة

ً ابتداء من ومع إعالن الحكومة عن رفع الحجر الصحي ت دريجيا

األسبوع الجاري، تستعد األبناك إلعادة العمل بهذا البرنامج؛ 

بحيث يُعول عليه كأحد الركائز الرئيسية إلعادة فتح االقتصاد 
 .وإعطائه دينامية جديدة

أن مسؤولي عدد من األبناك بعثوا برسائل توجيهية إلى حيث 

التمويل في موظفيهم من أجل اإلسراع في تلقي ومعالجة طلبات 
إطار هذا البرنامج الذي تطمح الدولة من خالله إلى تشجيع 

 .الشباب على المبادرة المقاوالتية

وجرى إطالق برنامج "انطالقة" في شهر فبراير الماضي بهدف 
تقديم مجموعة جديدة من منتجات التمويل لفائدة كل من 

م المقاوالت الصغيرة جداً، والشباب حاملي المشاريع، والعال

القروي، والقطاع غير المهيكل، باإلضافة إلى المقاوالت 

 .المصدرة
وتبلغ التمويالت الممكنة للمشاريع في إطار هذا البرنامج الجديد 

مليون درهم، بنسب فائدة مخفضة وغير مسبوقة  1.2حوالي 

 1.75في المائة للمستفيدين في الوسط الحضري، و 2محددة في 
 ..في الوسط القروي

ذا البرنامج من تقديم جيل جديد من منتوجات الضمان وسيمكن ه

والتمويل لفائدة المقاوالت الصغيرة جداً، والشباب حاملي 
المشاريع، والعالم القروي، والقطاع غير المنظم، والمقاوالت 

 .المصدرة، بهدف إطالق دينامية جديدة تدعم المبادرة المقاوالتية

التي كان يواجهها حاملو ويُحاول البرنامج تجاوز أوجه القصور 

المشاريع في السابق، أولها الولوج إلى التمويل؛ بحيث تستند 
 80آليات التمويل عبر هذا البرنامج إلى ضمانات قد تصل إلى 

 8في المائة تعتمد على حساب خصوصي يبلغ غالفه المالي 

 .ماليير درهم
أما وجه القصور الثاني، فيتعلق بالضمانات؛ حيث ستكتفي 

وك في إطار هذا البرنامج بالضمانات المرتبطة بالمنتوج البن

وتتخلى عن الضمانات الشخصية، بينما يتعلق الثالث بأسعار 

ً بتعليمات من جاللة الملك  ً تاريخيا الفائدة التي سجلت انخفاضا
  .نصره هللا

وزارة السياحة تتكلف  والسلطات تمنع الفنادق غير المهيكلة 

 بالمراقبة

 
لطات في مختلف مناطق المغرب بتشدد كبير مع تتعامل الس

الفنادق المشتغلة في القطاع غير المهيكل، أي التي ليست ُمدرجة 

ضمن قائمة مؤسسات اإليواء السياحي المصنفة؛ وذلك بهدف 

منعها من فتْح أبوابها في الظرفية الحالية التي مازال فيها خطر 

 فيروس كورونا قائما.
غيرها من مؤسسات اإليواء السياحي وفي ما تسابق الفنادق و

المصنّفة الزمَن الستئناف نشاطها المتوقف منذ ما يزيد عن ثالثة 

شهور، جراء حالة الطوارئ الصحية، فإّن فنادق القطاع غير 
المهيكل لن يُسمح لها بفتح أبوابها، نظرا لعدم توافر شروط 

 السالمة الصحية داخلها.

حة، إن السلطات "تتعامل وقال مصدر من مصالح وزارة السيا
بمنتهى الصرامة مع هذه الفنادق، ولن يُسمح لها باستئناف 

نشاطها اآلن، ألن أكثر من تسعين في المائة منها ال تتوفر فيها 

، وإذا فتحت أبوابَها 19-أدنى الشروط الصحية للوقاية من كوفيد

موازاة مع ذلك، تستعد مؤسسات اإليواء السياحي  ستقع كارثة".
المصنّفة على قدم وساق الستعادة نشاطها، وإن بشكل تدريجي، 

إذ ستكون ُملزمة بالتقيُّد الصارم بمجموعة من اإلجراءات التي 

لمخاطر انتقال عدوى فيروس  درئاوضعتها السلطات العمومية، 
 كورونا.

ديد، وتخفيف التداعيات وكإجراء لمساعدتها على اإلقالع من ج

الوخيمة التي خلفتها الجائحة على القطاع السياحي، تكفّلت وزارة 

السياحة بتحمل مصاريف إجراء فحوصات الكشف عن فيروس 
كما  كورنا لمستخدمي جميع مؤسسات اإليواء السياحي بالمغرب.

إن الوزارة ستتحمل نفقات مالية  من وزارة السياحةقال المصدر 

الفحوصات سيخضع لها مستخدمو جميع مؤسسات  كبيرة، ألن
اإليواء السياحي بدون استثناء، في وقت يتحّمل أصحاب الفنادق، 

 في دول أخرى، مثل أوروبا، مثل هذه النفقات.

وسيتعيّن على أرباب مؤسسات اإليواء السياحي أن يلتزموا بتنفيذ 

قائمة طويلة من إجراءات السالمة الرامية إلى توفير شروط 
"، داخل 19-لسالمة الصحية للحماية والوقاية من عدوى "كوفيدا

هذه المؤسسات وفي محيطها، مع تعيين مسؤول تُسند إليه مهمة 

 السهر على تطبيقها.
وتتضمن قائمة التوصيات الموجهة إلى أرباب مؤسسات اإليواء 

السياحي، عشرات التدابير التي يلزمهم التقيد بها، منها التعقيم 

المنتظم لمختلف مرافق المؤسسات، وتوفير زاربي والتطهير 
مزودة بمطهرات األحذية عند مدخل كل منشأة وعلى مستوى 

مناطق الولوج أو المسارات التي تعرف حركة مستمرة، وتنظيف 

 هذه الزاربي بانتظام، وتنظيم دورات تدريبية للمستخدمين.

ومن بين التدابير األخرى التي يتعين على أرباب مؤسسات 
اإليواء السياحي تنفيذها، توعية الزبائن والمستخدمين بضرورة 

الحرص على احترام شروط السالمة الصحية، والحيلولة دون 

وصولهم إلى الفندق في وقت متزامن، مع الحرص على احترام 
التباعد االجتماعي في الفضاءات المشتركة، مثل الممرات 

عد بالنسبة والمطعم وبهو االستقبال، وتشجيع العمل عن ب

 للوظائف التي ال تستدعي الحضور إلى مقر العمل.
حصول مؤسسة اإليواء السياحي على  في ذات السياق اصبح

اإلذن باستئناف نشاطها يتم بعد خضوع جميع المستخدمين، بمن 
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فيهم حراس األمن وعمال النظافة، لفحص التأكد من عدم حمل 

مثلي السلطة فيروس كورونا، إذ تقوم لجنة مختلطة تضّم م
ووزارتي السياحة والصحة بزيارة المنشآت لالطالع على مدى 

التزامها باحترام اإلجراءات المطلوبة، قبل أن تنال الموافقة 

 الستئناف نشاطها.
 

 

Accor : campagne pour encourager le 

tourisme interne    

 

Avec la reprise de l’activité touristique, le groupe 

Accor Live Limit less lance la campagne « All 

Fbladna » pour encourager le tourisme interne.  

« L’offre est destinée, dans un premier temps, 

aux Marocains et résidents au Maroc, et dans un 

second temps aux voyageurs internationaux après 

la réouverture des frontières », précise Hamid 

Bentahar, président d’Accor Gestion Maroc. Pour 

cette campagne, le groupe propose des offres 

allant jusqu’à -50% de réduction dans l’ensemble 

de ses établissements : Ibis, Sofitel, Fairmont, 

Mgallery, Pullman, Mövenpick, Novotel, 

Mercure et Adagio. Les réservations sont 

ouvertes jusqu’au 30 septembre pour des séjours 

allant jusqu’au 31 mars 2021.  

Tous les hôtels des marques Accor se sont 

engagés à proposer des expériences de voyage 

qui célébreront les paysages et l’art de vivre de 

chaque région du Royaume. Le groupe mettra à 

la disposition de sa clientèle plusieurs adresses 

d’artisans locaux, coopératives, résidences 

d’artistes et galeries d’art qui ont été recensées 

dans chaque région avec l’aide des Centres 

régionaux du tourisme (CRT), des agences de 

voyages et des partenaires du groupe. L’objectif 

est d’inciter les voyageurs à découvrir les lieux 

cachés, très peu ou non connus par le grand 

public.  

Prolongement des délais de paiement de l’Is et 

de l’IR  

 
Dans le cadre de l'approche d'accompagnement et 
tenant compte de l'impact de la pandémie de 

coronavirus (covid-19) sur l'activité économique; 

la Direction Générale des Impôts ( DGI) a mis en 

oeuvre la mesure adoptée par le comité de veille 

économique (CVE) le 19 mars permettant aux 
entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 

20 MDH, qui le souhaitent de bénéficier du 

report des déclarations fiscales et du paiement de 

l'impôt , du 31 mars jusqu'à fin juin.   
A cet égard, il est rappelé concernant cette 

population que l'échéance du 30 juin est 

maintenue sans changement concernant le dépôt 
des déclarations du résultat fiscal de l'exercice 

2019.   

En revanche, s'agissant des échéances relatives 
au paiement de l'impôt dont une partie de cette 

population ne peut s'acquitter en raison des 

difficultés de trésorerie, il est admis au vu des 

circonstances résultant de la pandémie précitée, 
de surseoir à l'application des majorations; 

amendes et pénalités, concernant les paiements 

spontanés des droits dus qui interviennent au plus 
tard le 30 septembre 2020.  

 

Impôt sur le revenu  

 

Dans le même contexte , il est rappelé que le 

comité de veille économique réuni le 14 avril 

2020, a adopté une mesure de bienveillance, à 
titre dérogatoire au profit des personnes 

physiques en permettant le report de l'échéance 

de la déclaration annuelle du revenu global visée 
à l'article 82 du CGI ainsi que du paiement des 

https://www.challenge.ma/wp-content/uploads/2020/07/309635.jpg
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droits dus y afférents; du 30 avril au 30 juin 

2020.   
A l'instar des personnes morales susvisées, les 

contribuables soumis à l'impôt sur le revenu au 

titre de leur revenu professionnel; relatif à l'année 

2019, déterminé selon le régime du résultat net 

réel ou celui du résultat net simplifié; et/ou au 
titre de leur revenu agricole, peuvent bénéficier 

de la même mesure citée concernant uniquement 

le versement de l'impôt, à condition que le 

paiement des droits dus intervienne au plus tard 

le 30 septembre 2020  
Les contribuables concernés bénéficient d'office 

de cette mesure de bienveillance sans formalités. 

 
 
 
 

 
 
 

 

Le ministère de l'Industrie, du commerce et de l'économie verte et 

numérique lance des programmes d’appui à la compétitivité aux TPME 

 

 
                          

Le ministère de l'Industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique 

a lancé, à travers l'agence Maroc PME, a reformaté deux programmes d'appui 

existants et en a conçu deux nouveaux afin de donner une impulsion à la 
croissance et à la compétitivité aux TPME. 

           الدعم برامج                             

 

Le ministère de l'Industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique 
a lancé, à travers l'Agence Maroc PME, une nouvelle génération de 

programmes d'appui pour la relance des TPME industrielles qui vise à donner 

une forte impulsion à leur croissance et compétitivité.  

Les programmes d'accompagnement actuels ont été reconfigurés en deux 

nouveaux programmes avec des taux d'appui plus intéressés conditions d'accès 
et de paiements simplifiées, indique le ministère dans un communiqué. Il 

s'agit en l'occurrence du programme ISTITMAR qui porte sur l'appui à 

l'investissement des TPME industrielles, pouvant aller jusqu'à 30 % du 

programme d'investissement. Les projets réalisés au niveau des provinces et 
préfectures situées en dehors de l'axe atlantique Tanger-Casablanca peuvent 

bénéficier d'un appui additionnel de 5 %.  

Le ministère ajoute qu'il s'agit également du programme MOWAKABA qui 

prévoit une prise en charge des coûts d'assistance technique et conseil au 

profit des TPME industrielles pouvant aller jusqu'à 80 % pour les PME (au 
lieu de 70 % actuellement) et 90 % pour les TPE. Le plafond d'appui aux 

projets de créativité et codéveloppement des TPE est passé pour sa part à 2 

millions de dirhams (MDH) au lieu de 1 MDH auparavant.  
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Par ailleurs, deux nouveaux programmes d'appui ont été mis en place, à savoir 

le programme TATWIR qui offre un appui sur mesure comprenant à la fois 
l'appui à l'investissement et l'assistance technique et conseil, et ce au profit des 

TPME industrielles investissant dans les secteurs porteurs notamment ceux de 

croissance verte, d'innovation industrielle et d'industrie 4.o. Le programme 
appuie également l'accélération des PME à fort potentiel de croissance ainsi 

que les projets d'investissement concernant les produits non industrialisés 

actuellement au Maroc permettant ainsi d'encourager la production industrielle 

locale.  

Le deuxième programme NAWAT porte, quant à lui, sur l'accompagnement 

en termes de conseil, expertise et assistance technique, au profit des TPE, 
autoentrepreneurs et porteurs de projets ayant des projets d'investissement ne 

dépassant pas les 3 MDH, poursuit la même source. L'accompagnement 

couvre aussi bien la phase pré-investissement, à travers l'appui à l'élaboration 
des Business plans, que la phase post-investissement, à travers 

l'accompagnement par des experts et conseillers techniques pour le 

développement des compétences métiers, managériales et entrepreneuriales. 

En outre, ce programme offre une mise en réseau de sa cible pour le partage 
d'expériences nécessaires à la réussite des projets, conclut le communiqué.

Attijariwafa bank lance son dispositif Offre 

Relance pour financer la reprise 

 

 
Il comprend le Crédit Relance garanti par l'Etat, 
des crédits de fonctionnement et d'investissement 

spécifiques, en plus de services non financiers. 

La banque s'engager à servir 30 milliards de DH 
à 100.000 TPME en 2020. 

 

Comme annoncé par Médias24, les offres 

bancaires de financement de la relance après la 
crise du Covid-19 démarrent à partir de la mi-

juin. La première banque à annoncer son 

dispositif est Attijariwafa-bank qui vient de 
publier un communiqué dans ce sens le mois 

précèdent, baptisé "Offre Relance", ce dispositif 

s'adresse aux entreprises de toutes les tailles et 

intègre le financement, des offres digitales, 
l'accompagnement et le conseil.  

Dans le détail, le volet financement repose 

d'abord sur la formule principale initiée par le 

Comité de veille économique. Ainsi, le "Crédit 
Relance" du groupe Attijariwafa-bank, adossé au 

Fonds de garantie de la CCG, sera proposé 

jusqu’au 31 décembre 2020, aux commerçants, 
artisans, professionnels, TPE, PME et Grandes 

Entreprises pour financer leurs besoins en fonds 

de roulement "afin préserver au maximum 
l’emploi et de régler prioritairement leurs 

fournisseurs".  

 

Les modalités sont les suivantes : 
 

- Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est 

inférieur à 10 millions DH, le crédit est à hauteur 
de 10% du chiffre d’affaires avec un maximum 

de 1 million DH. 

- Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires 
dépasse 10 millions DH, le montant du crédit 

peut aller à 1,5 mois de chiffre d’affaires pour 

celles opérant dans l’industrie et à 1 mois de 
chiffre d’affaires pour celles relevant des autres 

secteurs d’activité, avec un plafond de 100 

millions DH. 

 
"Ces offres s’articulent autour d’un taux de crédit 

très avantageux (4% selon le CVE), d’une durée 

allant jusqu'à 7 ans dont 2 ans de différé. Elles 
sont adossées à la garantie de la CCG, « Relance 

TPE » couvrant 95% du montant du crédit et « 

Damane Relance » pour la PME et la GE, 
couvrant entre 80 et 90% selon le niveau de 

chiffre d’affaires", précise le groupe. 

 

En plus de ce produit de financement principal, 
d'autres solutions sont proposées dans le cadre de 

l'Offre Relance, informe-t-on, notamment des 

crédits d’investissement pour renouveler 
l’appareil productif ou réinventer le business 

model, et des crédits de fonctionnement 

spécifiques pour soulager la trésorerie des 
opérateurs.  
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"A l’heure de la reprise des activités 
économiques qui ont été impactées par les 

mesures sanitaires imposées dans le cadre la 

gestion de la pandémie COVID-19, le groupe 
Attijariwafa bank réitère son engagement et sa 

mobilisation sans faille pour accompagner et 

soutenir les commerçants, artisans, 

professionnels et entreprises afin de leur 
permettre de réussir la relance de leurs activités, 

après une phase d’arrêt ou de ralentissement et 

ce, dans des conditions satisfaisantes", affirme le 
communiqué du groupe.  

 

Cette dernière annonce, comme à l'accoutumée, 
un engagement de financements chiffré en faveur 

des TPME pour l'année 2020, en matière de 

crédits de soutien (Oxygène, Auto-

Entrepreneurs...) et de relance. 

"Attijariwafa  Bank, première banque des TPME, 

renouvelle son engagement sans faille à soutenir 

l’économie nationale en allouant pour l’année 

2020 une enveloppe de 30 milliards de dirhams, 

consacrée à de nouveaux financements dédiés au 

soutien et à la relance de 100.000 TPME", 

conclut le groupe. 

 

 

 

La CCG garanti les projets de développement 

des PME Touristiques  
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   لالستعالم واالتصال                                           

 

 

 

 
 

   

 
 

 

 

 
               

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Tous contre le Covid19 
Restez chez vous 

En cas de symptômes épidémiques 
Allô SAMU :  141 ou 080 100 47 47 

 للتبرع في الصندوق الخاص بجائحة كورونا

www.tgr.gov.maعلى موقع    
 او في رقم الحساب

001 810 00 780 002 011 062 02 21 

 

 

التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافياللتغرفة   

ورزازات، المغرب 45000العنوان: شارع موالي عبد هللا   

28 20 88 24 5( 0) 212هاتف: +  

28 20 88 24 5( 0) 212فاكس: +  

 contact@ccisdt.ma :البريد اإللكتروني

 www.ccisdt.ma :العنوان اإللكتروني

 

http://www.tgr.gov.maعلى/
http://ccisdt.ma/

