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 الغرفة  أنشطة                                                                                                                                                                                       
 

درعة  والصناعة والخدمات لجهةمشاركة غرفة التجارة 

االقتصادية  واالقليمية لليقظةالجهوية  نالجال فيتافياللت 

 على االقتصاد المحلي.  19-تأثير كوفيد لمناقشة

 
الرشيديةمجتمع

 

عة االقتصادية بجهة در واإلقليمية لليقظةالجهوية  انعقدت اللج

اقتصادية -، لمناقشة التأثيرات السوسيواتاجتماع عدة لت،يالتاف

سيج (، على الن19-النتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد

ها اتخاذ واإلجراءات الواجب ومناقشة التدابير االقتصادي بالجهة

 على وتخفيف اثارهامن اجل التحكم في الحالة الوبائية بالجهة 

غرفة  وقد حضرت  حد سواء. والمواطنين علىالمقاوالت 

درعة تافياللت في كل هذه  والصناعة والخدمات لجهةالتجارة 

على مستوى عماالت  او اإلقليميةاالجتماعات سواء الجهوية 

 . األقاليم الخمسة للجهة

االقتصادية الجهوية لليقظة  اجتماعات اللجانيخص  فيما

بالجهة ترأسها  تأربعة اجتماعا، تم عقد درعة تافياللت بجهة
والي جهة درعة تافياللت وعامل عمالة  بوشعابالسيد يحضيه 

بالرشيدية بتاريخ  والثاني كانا. االجتماع األول إقليم الرشيدية

التجارة من شهر يونيو الفارط بمشاركة غرفة  30و  2

ممثلة في السيد  والصناعة والخدمات لجهة درعة تافياللت
جهة االقتصادية ب تدارس الوضعيةحسنـــــــــي رشيدي، حيث تم 

 وتكريس اقتصادية،-الظرفية السوسيو تقييمدرعة تافياللت و

المقاربة التشاركية والتفاعلية مع مختلف األطراف المعنية، 

لمواكبة جميع  تتبع وتنفيذ اإلجراءات المعتمدة باإلضافة الى

تقييم تداعيات كما تم  .االقتصادية الستئناف أنشطتها لقطاعات

 تافياللت.بجهة درعة  االنشطة االقتصاديةعلى  19جائحة كوفيد
 بمقر عمالة إقليم ميدلتوبالنسبة لالجتماع الثالث فقد انعقد 

دراسة الوضعية قد خصص لالماضي ويوليوز  27بتاريخ 

االقتصادية في أقاليم الجهة، والتذكير باإلجراءات والتدابير 

المتخذة من طرف اللجنة المركزية لليقظة االقتصادية وتتبع 

تحديد وتقييم المعطيات االقتصادية بالجهة،  الى باإلضافة ،تنفيذها

والمؤشرات المرتبطة بأثر وباء كورونا المستجد على االقتصاد 

ما تم التطرق في االجتماع ذاته، إلى الحلول المقترحة ك الجهوي.

لتجاوز الظرفية الحالية وإنعاش االقتصاد الجهوي، ومتابعة تنفيذ 

التوصيات المنبثقة عن عمل اللجان الموضوعاتية، التي تم 

الغرفة ، و مثل تشكيلها خالل االجتماعات السابقة للجنة الجهوية

 ي رشيدي. حسنالسيد  فيه

لة انعقد بمقر عمالشأن بالنسبة لالجتماع الخامس الذي كما هو ا

تتبع و تقييم و خصص ل غشت المنصرم 27يوم ورزازات 

تأثير جائحة كورونا على االقتصاد الجهوي، وعرض خالصات 

قة اللجان الموضوعاتية، وكذا التدابير الكفيلة بإعادة االنطال

 .الجائحةالسليمة لالقتصاد الجهوي في ظل تداعيات هذه 

اجتماعات اللجان اإلقليمية لليقظة االقتصادية فقد تم  وفيما يخص

، واحد في كل من عمالتي إقليم ميدلت تأربعة اجتماعاعقد 

عمالة ورزازات. حيث كان االجتماع  واجتماعين في، وتنغير

يونيو الفارط ترأسه السيد  5األول في مقر عمالة ميدلت بتاريخ 

الغرفة فيه السيد عبد هللا  ومثلالعمالة  عامل إقليم ميدلت بمقر

اإلجراءات المواكبة لعملية التدابير وخصص لدراسة و عالوي

تحريك االقتصاد بإقليم ميدلت. بالنسبة لالجتماع الثاني والذي 

، ترأسه السيد 2020يونيو  9بتاريخ انعقد بمقر عمالة تنغير 

ديدي و قد عامل إقليم تنغير و مثل الغرفة فيه السيد محمد بن

خصص ل تشخيص لوضعية القطاعات االقتصادية باإلقليم خالل 

فترة حالة الطوارئ الصحية و التي تندرج ضمن صالحيات 

الغرفة )التجارة، الصناعة، و الخدمات(، باإلضافة إلى وضع 

مقترحات حول اإلجراءات و التدابير التي من شانها إنعاش 

 الذكر بإقليم تنغير. القطاعات االقتصادية الثالثة السالفة

كان اجتماعي ورزازات قد انعقدا بمقر عمالة ورزازات تحت و

 يونيو الفارط 23و  7رئاسة السيد عامل إقليم ورزازات بتاريخ 

، و قد خصص االول لدراسة االستعداد الستئناف على التوالي

األنشطة التجارية الحيوية بمدينة ورزازات و اتخاذ التدابير 

الصحية و اإلجراءات الوقائية المواكبة لعملية عودة األنشطة 

االقتصادية. فيما خصص الثاني لدراسة التدابير و اإلجراءات 

طط تخفيف الحجر مخ“بالمرور إلى المرحلة الثانية من  ةالمتعلق

تشغيل المقاهي و المطاعم و  وإعادة بورزازات الصحي

، فقد تم إقرار مجموعة من اإلجراءات والتدابير لتأطير الحمامات

والمطاعم  السماح للمقاهي- :هذه المرحلة، وفق المحددات التالية

في المائة  50بتقديم خدماتها بعين المكان، مع عدم تجاوز نسبة 

إعادة فتح محالت الترفيه والراحة، ، تيعابيةمن طاقتها االس

% من 50كالقاعات الرياضية والحمامات، مع عدم تجاوز نسبة 

وقد مثل الغرفة في كل منهما السيد لحسن  .طاقتها االستيعابية

 الكرو. 
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 قانونمشروع الحول  تفاعلية عن بعد تنظم ندوة بالمغربالتجارة والصناعة والخدمات  جامعة غرف

 .08.19رقم 

 
مشروع القانون حول  تفاعلية عن بعد ندوةبالمغرب التجارة والصناعة والخدمات  نظمت جامعة غرف

يوليوز  22يومه األربعاء  التجارة والصناعة والخدماتالمتعلق بالقانون األساسي لغرف  08.19رقم 
 . ومهتمينوخبراء على الساعة التاسعة مساءا بمشاركة السادة رؤساء الغرف  2020

و الخدمات بالمغرب  والصناعة التجارة  غرفالسيد عمر مورو رئيس جامعة حيث أطر الندوة 

لجهة درعة  التجارة والصناعة والخدماتمحمد االنصاري رئيس غرفة  بمشاركة كل من السيد

-و رؤساء الغرف الجهوية للتجارة و الصناعة و الخدمات او نوابهم لكل من جهة مراكش تافياللت،

فاس، العيون و -اسفي و سوس ماسة درعة، الدار البيضاء سطات، طنجة تطوان الحسيمة، مكناس

شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية  رئيسى النقاش الدكتور حميد اوالن اغنالجهة الشرقية. كما 

 االجتماعية لطنجة واالقتصادية و

 الذي يقضي 08.19كل منهم موقفه و انتظاراته من مشروع القانون رقم  وابدى المشاركون  وقد تناقش
 .المتعلق بالنظام األساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات 38.12بتغيير وتتميم القانون رقم 

و تمتيعها  الى ضرورة تعزيز صالحيات غرف التجارة و الصناعة و الخدمات المشاركون وخلص

بتفعيل الدور االستشاري للغرف و حمايته من كل التجاوزات، بل بتمتيعها  ، بدايةبأدوار اكثر مسئولية

موية و من االستشاري الى ما هو تقريري و تنفيذي من اجل ان تقوم بأدوارها التن تتجاوز الطابع بأدوار
 اجل ان تلعب دورها الرئيسي كفاعل أساسي في مسلسل التنمية الجهوية و المحلية. 
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درعة تافياللت: لجنة اليقظة االقتصادية تناقش تأثير 

 و ورزازات. بكل من ميدلت والرشيدية 19 -كوفيد

 تافياللت-درعة أحداث                                             

                                      

                    

 
الرشيدية

مجتمع

 

 لت،عقدت اللجنة الجهوية لليقظة االقتصادية بجهة درعة تافيال

 الماضيغشت  في شهر ميدلت والرشيديةن بكل من اجتماعي

تشار فيروس كورونا اقتصادية الن-لمناقشة التأثيرات السوسيو

 .(، على النسيج االقتصادي بالجهة19-المستجد )كوفيد

 وخصص عمالة إقليم ميدلت،  بمقراالجتماع األول انعقد 

 لدراسة مجموعة من النقط المرتبطة بالوضعية االقتصادية في

طرف  أقاليم الجهة، والتذكير باإلجراءات والتدابير المتخذة من

 اللجنة المركزية لليقظة االقتصادية وتتبع تنفيذها.

وتم خالل هذا االجتماع، الذي ترأسه والي جهة درعة 

أقاليم ميدلت،  تافياللت عامل إقليم الرشيدية، وشارك فيه عمال

تنغير، ورزازات وزاكورة، وممثل المجلس الجهوي، 

ورؤساء المجالس اإلقليمية والغرف المهنية، والرئيس الجهوي 

لالتحاد العام للمقاوالت بالمغرب، والمصالح اإلدارية 

الالممركزة بالجهة، )تم( تحديد وتقييم المعطيات االقتصادية 

وباء كورونا المستجد على بالجهة، والمؤشرات المرتبطة بأثر 

 االقتصاد الجهوي.

كما تم التطرق في االجتماع ذاته، إلى الحلول المقترحة 

 لتجاوز الظرفية الحالية وإنعاش االقتصاد الجهوي، ومتابعة

ي تنفيذ التوصيات المنبثقة عن عمل اللجان الموضوعاتية، الت

غة بالتم تشكيلها خالل االجتماعات السابقة للجنة الجهوية، ال

 توصيات. 104في مجموعها 

توصية في مجال حياة  30وتتوزع هذه التوصيات بين 

توصيات في المجال الفالحي والعالم القروي،  6المقاولة، و

توصية  25توصية في المجال السياحي والسينما، و 18و

خاصة باالقتصاد االجتماعي والتضامني، وتوصيتين في 

 12في قطاع المعادن، و مجال النقل واللوجستيك، وتوصيتين

 توصيات مختلفة. 9توصية في مجال التجارة والصناعة، و

وكشف مصدر مطلع أنه بعد دراسة هذه التوصيات، خلص 

ف أعضاء اللجنة إلى إحداث لجنة تتبع لتعميق الدراسة، وتصني

توصيات اللجان الموضوعاتية وتفعيل المحلية منها، 

اآلليات الموضوعة واالستمرار في تحسيس المقاوالت حول 

 من طرف اللجنة المركزية لليقظة االقتصادية لفائدة القطاع

الخاص، خاصة آليات ضمان التمويالت البنكية، وإحداث 

شبابيك لإلنصات لفائدة الشركات، وتفعيل عمل اللجان 

 الجهوية والمحلية المتعلقة بآجال األداء.

إلى  وأضاف المصدر عينه أن أعضاء اللجنة خلصوا، أيضا،

ضرورة تحديد الئحة المشاريع العمومية المتعثرة، أو التي 

تعرف صعوبات بكل قطاع ودراسة الحلول الممكنة 

لمعالجتها، باإلضافة إلى ضرورة استمرار عمل اللجان 

لتي الموضوعاتية، واقتراح الحلول الكفيلة بتجاوز اإلكراهات ا

 ة.تواجهها المقاوالت الجهوية، وخاصة الحلول المبتكر

، الذي ترأسه والي جهة درعة الثاني كما تدارس االجتماع

تافياللت، وعامل إقليم الرشيدية، السيد يحضيه بوشعاب، 

بحضور عمال أقاليم الجهة بكل من ميدلت وتنغير وورززات 

وزاكورة، المقترحات المقدمة من طرف أعضاء اللجن 

ات اإلقليمية لليقظة االقتصادية بعماالت الجهة وتتبع آلي

 .تنفيذها

وأكد والي الجهة، في كلمة بالمناسبة، أن تكريس المقاربة 

التشاركية مع مختلف األطراف المعنية يعتبر الدعامة 

 .األساسية لعمل هذه اللجنة الجهوية

وأبرز أهمية تنظيم وتأطير عمل اللجان الموضوعاتية من 

خالل اعتماد وتنزيل المقترحات ذات البعد الجهوي ورفع 

ظة راحات ذات الصبغة الوطنية إلى اللجنة المركزية لليقاالقت

 .االقتصادية

وتم خالل اللقاء، الذي عرف أيضا حضور نائب رئيس مجلس 

جهة درعة تافياللت، ورؤساء المجالس اإلقليمية، ورؤساء 

الغرف المهنية، ومسؤولي المصالح الوالئية، وممثلي المصالح 

ناك، ورئيس فرع االتحاد الخارجية المعنية، وممثلي بعض األب

http://www.maperrachidia.ma/category/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b4%d9%8a%d8%af%d9%8a%d8%a9/
http://www.maperrachidia.ma/category/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b4%d9%8a%d8%af%d9%8a%d8%a9/%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-ar-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b4%d9%8a%d8%af%d9%8a%d8%a9/
http://www.maperrachidia.ma/category/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b4%d9%8a%d8%af%d9%8a%d8%a9/%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-ar-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b4%d9%8a%d8%af%d9%8a%d8%a9/
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العام لمقاوالت المغرب بجهة درعة تافياللت، وممثل المجلس 

الجهوي للسياحة، تقديم عرض تطرق إلى عدة محاور 

 .اقتصادية

منهجية عمل “وتمحور هذا العرض، على الخصوص، حول 

مقترحات ”، و”المؤشرات االقتصادية للجهة”، و”اللجنة

وتوصيات اللجان اإلقليمية لليقظة االقتصادية ودراسة سبل 

 .”معالجة الوضعية االقتصادية لبعض القطاعات اإلنتاجية

 وانبثقت عن أشغال هذا االجتماع سبع لجان موضوعاتية، منها

التي ستهتم، على ” لجنة تتبع وضعية القطاع الخاص“

اوالت في وضعية صعبة، الخصوص، بالتشغيل والمق

وتعويضات جائحة كورونا التي يصرفها صندوق الضمان 

 .االجتماعي، والتصريحات الضريبية

وضعية ”، و”وضعية العالم القروي“كما شكلت لجان لتتبع 

وضعية االقتصاد االجتماعي ”، و”القطاع السياحي

، ”وضعية قطاع النقل بجميع أصنافه”، و”والتضامني

 .”وضعية المعادن بالجهة”، و”والتجارة وضعية الصناعة”و

وتمت دعوة هذه اللجان إلى إعداد تقارير معززة بتوصيات 

ومقترحات لدراستها وعرضها على أعضاء اللجنة الجهوية 

وكانت  .التي تقرر أن تعقد اجتماعاتها الدورية نهاية كل شهر

اللجنة الجهوية لليقظة االقتصادية بجهة درعة تافياللت قد 

اجتماعها األول في ثاني يونيو الجاري، بهدف دراسة عقدت 

 .الوضعية االقتصادية بالمنطقة

ويأتي إحداث هذه اللجنة في إطار تتبع التدابير واإلجراءات 

المتخذة من قبل اللجنة المركزية لليقظة االقتصادية التي تم 

إحداثها بتعليمات سامية من صاحب الجاللة الملك محمد 

  للجنة الجهوية إلى تشخيص الوضعيةهذه اوتهدف  .السادس

جهة، ودراسة تداعيات انتشار فيروس اقتصادية بال-السوسيو

 كورونا المستجد على القطاعات االقتصادية، وتقديم مقترحات

شطة محلية وجهوية من أجل إعادة االنطالقة السليمة لكافة األن

االقتصادية بالجهة، مع احترام اإلجراءات االحترازية 

 .لوقائية التي أقرتها السلطات العمومية المختصةوا

 

                                                                                  

Drâa-Tafilalet : Un développement soutenu 

et des projets tous azimuts 

 

La région de Drâa-Tafilalet connait un 

développement soutenu visant à assurer le 

bien-être économique de la population et 

corriger les dysfonctionnements dont souffre 

cette région du Maroc. Ainsi, plusieurs projets 

structurants ayant un impact direct sur la 

population locale ont été lancés ou réalisés au 

niveau des cinq provinces de la région 

(Errachidia, Tinghir, Midelt, Ouarzazate et 

Zagora). 

La région de Drâa-Tafilalet vit au rythme de la 

mise en œuvre de chantiers et de projets 

inscrits dans le cadre du Programme national 

d’approvisionnement en eau potable et 

d’irrigation 2020-2027, qui a pour objet 

notamment l’amélioration de l’offre hydrique, le 

renforcement de l’approvisionnement en eau 

potable en milieu rural, la réutilisation des eaux 

usées traitées dans l’irrigation des espaces 

verts et la communication et la sensibilisation 

en vue de renforcer la conscience liée à 

l’importance de la préservation des ressources 

en eau et la rationalisation de leur utilisation. 

Le secteur de l’eau est l’un des vecteurs de 

développement de l’économie de la région de 

Drâa-Tafilalet, étant donné son rôle central 

dans la promotion du secteur agricole 

caractérisé au niveau régional par la diversité 

de ses filières et leur distribution géographique 

et ses moyens modernes de production. 

Dans le domaine économique, la création 

d’entreprises, qui contribuent au 

développement de la région, a enregistré une 
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hausse considérable, comme en témoigne les 

statistiques officielles à ce sujet. 

En effet, le nombre de certificats négatifs pour 

la création d’entreprises, délivrés par la 

Délégation régionale de l’Industrie, du 

commerce et de l’économie verte à Drâa-

Tafilalet au titre du premier trimestre 2020, a 

atteint 537 autorisations, ce qui illustre le 

dynamisme du tissu entrepreneurial régional. 

Selon la nature juridique de ces entreprises, 

les Sociétés à responsabilité limitée (SARL) 

viennent en première position avec 475 

certificats négatifs, soit 88,45 % du total, 

délivrés durant les mois de janvier (145), 

février (178) et mars (152). 

Les Personnes physiques occupent la 

deuxième position avec 60 certificats négatifs, 

soit 11,17% du total, suivis des Entreprises 

solidaires avec 1 autorisation et des 

Groupements d’intérêt économique (GIE) avec 

1 certificat aussi. 

De même, le trafic aérien au niveau de 

l’aéroport Moulay Ali Chérif d’Errachidia a 

enregistré une hausse considérable en 2019, 

en comparaison avec l’année précédente.  

Selon des données de l’Office national des 

aéroports (ONDA), l’aéroport Moulay Ali Chérif 

a accueilli 53.366 passagers durant l’année 

écoulée, contre 36.915 en 2018, enregistrant 

une hausse de 44,56%. 

Situé à 3 km au nord du centre-ville, l’aéroport 

Moulay Ali Chérif d’Errachidia possède une 

aérogare moderne aux équipements 

nécessaires qui permettent d’accueillir les 

passagers dans les meilleures conditions et de 

faciliter la réception des vols commerciaux. 

Doté d’une capacité d’accueil de 300.000 

passagers par an, l’aéroport assure des vols 

réguliers et irréguliers le long de l’année. Cette 

structure aéroportuaire peut ainsi accueillir des 

avions de type «Boeing 737». 

Dans le domaine touristique, la région de Drâa-

Tafilalet enregistre une dynamique notable, à 

travers plusieurs mesures visant à dépasser 

certaines contraintes et promouvoir ce secteur 

qui dépend fortement des visiteurs étrangers, 

attirés surtout par ses innombrables casbahs 

en pisé, ses montagnes et plaines arides, ses 

vallées et oasis verdoyantes et ses palmeraies. 

Créateur d’emplois, le secteur touristique peut 

compter sur la beauté de plusieurs sites de la 

région de Drâa-Tafilalet, comme les gorges du 

Todgha et du Dades, le mont M’goun et le lac 

Tislit, dont la température reste clémente 

durant la saison d’été, et qui offrent des 

paysages sublimes qui font le charme de cette 

région et renforcent son attrait touristique. 

Pour désenclaver plusieurs zones de la région, 

le Conseil de la région de Drâa-Tafilalet pilote 

plusieurs projets routiers, dont 25 sont en 

cours de réalisation dans les 5 provinces de la 

région. 

Ces projets sont le résultat de la coopération et 

la coordination entre les différents acteurs 

concernés, notamment les entreprises, 

l’Agence régionale d’exécution des projets de 

Drâa-Tafilalet, les autorités locales et les 

instances élues. 

L’Initiative nationale pour le développement 

humain (INDH) contribue fortement à la 

dynamique de développement socio-

économique de la région. 

Dans ce cadre, un total de 1.093 projets et 

actions d’un montant global de 843.534.753 

millions de dirhams ont été réalisés dans le 

cadre des phases 1 et 2 de l’INDH durant la 

période allant de 2005 à 2018 au niveau de la 

province d’Errachidia, selon des données de la 

wilaya de la région de Drâa-Tafilalet. 

La répartition par secteur d’activité des projets 

et actions réalisés dans le cadre des phases 1 

et 2 de l’INDH au niveau de la province 

d’Errachidia fait ressortir que 148 ont porté sur 
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la réalisation d’infrastructures de base comme 

les voiries (22), l’adduction et la distribution 

d’eau potable (45), l’électrification et l’éclairage 

(19) ou l’environnement, l’assainissement et 

l’aménagement urbains (62). 

Un total de 206 projets ont concerné les 

services sociaux de base, dont l’éducation 

(129) et la santé (77), alors que 304 actions 

ont porté sur des activités génératrices de 

revenus, à l’instar du commerce, de la petite 

industrie et des services de proximité (36), 

l’agriculture (199), l’artisanat (67) et le tourisme 

(2). 

S’agissant du domaine de l’animation socio-

culturelle et sportive, 108 projets et actions ont 

été exécutés dans les secteurs de la jeunesse 

et sport (73) et la culture et le culte (35). 

Un total de 44 projets et actions ont porté sur 

la réalisation de centres sociaux, dont des 

centres pluridisciplinaires (3), des centres pour 

personnes aux besoins spécifiques (2), 1 

centre pour femmes en situation de grande 

précarité (1), «Dar Talib et Taliba» (Maisons de 

l’étudiant, 35), 1 centre pour personnes âgées, 

1 centre d’hémodialyse et 1 centre d’écoute et 

d’orientation. 

Un total de 29 projets a été réalisé dans le 

secteur de la formation professionnelle et du 

renforcement des capacités. 

Dans le volet social, auquel les services 

extérieurs, les acteurs économiques et la 

société civile de la région accordent une 

importance particulière, des efforts importants 

sont fournis pour lutter contre la déperdition 

scolaire dans le monde rural, notamment à 

travers le renforcement de la flotte des bus de 

transport scolaire. 

Plusieurs institutions et services conjuguent 

leurs efforts pour lutter contre la déperdition 

scolaire qui est l’une des entraves à la 

réalisation de bons résultats en termes de taux 

de scolarisation au niveau de la province 

d’Errachidia, en raison notamment des 

difficultés rencontrées pour se déplacer aux 

écoles. 

Plusieurs bus de transport scolaire ont ainsi 

été remis dernièrement à des communes 

territoriales de la province, grâce à un 

partenariat entre la Direction provinciale de 

l’éducation et de la formation à Errachidia, 

l’Agence nationale pour le développement des 

zones oasiennes et de l’arganier (ANDZOA) et 

le Conseil provincial, en coordination avec 

l’Initiative nationale pour le développement 

humain. 

Selon des données de l’Académie régionale de 

l’éducation et de la formation (AREF) de Drâa-

Tafilalet, le nombre de bus scolaires mis à la 

disposition des établissements scolaires de la 

région a enregistré une hausse importante ces 

dernières années. 

Concrètement, le nombre de ces bus est passé 

de 281 durant l’année scolaire 2016-2017 à 

692 actuellement, le chiffre des bénéficiaires 

ayant augmenté de 58 % durant cette même 

période. 

Dans le domaine de la santé, les 

établissements de ce secteur dans les 

différentes provinces de la région ont été dotés 

d’équipements et d’outils à même de renforcer 

l’offre de soins au profit des populations. 

C’est dans ce cadre que s’inscrit l’acquisition 

cette année par le ministère de la Santé d’un 

appareil d’Imagerie par résonance magnétique 

(IRM) installé au centre hospitalier provincial 

Sidi Hssain Benaceur. 

Il s’agit aussi du projet d’aménagement, 

d’élargissement et d’équipement de l’hôpital 

provincial Moualy Ali Chérif qui a pour objectif 

d’améliorer la qualité des services de santé 

offerts par cette structure sanitaire. 

Le projet d’aménagement, d’élargissement et 

d’équipement de l’hôpital provincial Moulay Ali 
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Chérif est réalisé sur une superficie de 9 ha, 

sachant que la superficie totale de cette 

infrastructure médicale est de 13.864 m². 

Le coût global de sa première tranche est de 

225 millions de DH, dont 45 millions de DH 

destinés aux équipements. Elle porte sur 

l’élargissement de l’hôpital afin de porter sa 

capacité à 292 lits, avec ses services de 

médecine, de pneumologie, de chirurgie, de 

maternité, de pédiatrie, de réanimation, des 

soins post-anesthésie, des urgences, de 

radiologie et d’accouchement. 

La seconde tranche du projet concerne 

l’aménagement de plusieurs dépendances, 

dont l’hôpital de jour médical, l’hôpital de jour 

de chirurgie, la pharmacie, les examens 

externes et l’unité de stérilisation. 

 

 وقطاع الشغل بالمغرب نيوز: كورونا-إكو                                                                                                                                                                       

 بنزيف فقدان الوظائف ينهك اقتصاد المغر

 

أن اقتصاد المغرب في الشهر الماضي أظهرت بيانات رسمية 

خسر أكثر من نصف مليون وظيفة خالل الفصل الثاني من العام 

الحالي، جراء تفشي فايروس كورونا وفرض حالة الطوارئ 

 .الصحية

ووفقا لمذكرة أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط )حكومية(، 

االقتصاد الوطني فقد خالل الفصل “حول سوق العمل، فإن 

ألف منصب عمل، نتيجة  589الثاني من السنة الحالية، نحو 

ألف منصب  69ألف منصب بالوسط القروي، و 520فقدان 

 .”بالوسط الحضري

يونيو  30وتزيد الوظائف المفقودة في األشهر الثالثة المنتهية في 

عن ثالثة أضعاف الوظائف التي وفرها االقتصاد المغربي على 

وقالت المندوبية في مذكرتها إن متوسط  .مدى ثالث سنوات

ألف وظيفة سنويا خالل  64الوظائف الجديدة المستحدثة بلغ 

 .السنوات الثالث الماضية

ألف وظيفة براتب على الصعيد الوطني،  264ه فُقد وأوضحت أن

ألف  233ألف منصب في الوسط الحضري و 31نتيجة فقدان 

 325وسجلت المذكرة ذاتها فقدان  .منصب في الوسط القروي

ألف  38ألف وظيفة دون راتب )عمل خاص(، بسبب فقدان 

 .ألف في الوسط القروي 287منصب في الوسط الحضري و

قررت الحكومة المغربية تمديد حالة الطوارئ ومساء الخميس، 

سبتمبر المقبل، في مسعى للحد  10الصحية للمرة الخامسة حتى 

 وأعلن عن القرار في بيان تاله الناطق باسم .من تفشي كورونا

ة الحكومة السعيد امزازي، عقب اجتماع للحكومة المغربية برئاس

 .سعدالدين العثماني

الماضي عن إجراءات لدعم  وسبق وأعلنت الحكومة الشهر

استقرار الوظائف في القطاع العام لتعويض خسائر الوباء، التي 

ويقول محللون إن الخطوة تعكس  .تسببت في إرباك سوق العمل

حرص الحكومة على تغليب الطابع االجتماعي للقرارات 

وضّمنت الحكومة الميزانية  .ومواكبة حاجيات الطبقة العاملة

ظيف عدد من الشباب العاطلين عن العمل قد المقبلة بندا لتو

في المئة في الربع  10.5يساعد في امتصاص البطالة التي بلغت 

 .في المئة قبل عام 9.1مقارنة بنحو  2020األول من 

 44وبموجب هذا القرار سيوفر قانون المالية الحالي توظيف نحو 

ألف شخص في مختلف القطاعات، وذلك إلى غاية نهاية يوينو 

لمقبل، كما تنضاف إلى ذلك فرص العمل التي سيتم إحداثها ا

لصالح المؤسسات الحكومية، مثل المراكز االستشفائية الجامعية 

وجاءت هذه المبادرة بعد سلسلة من االضطرابات  .وغيرها

عرفها سوق العمل طيلة فترة اإلغالق ما أدى إلى شطب اآلالف 

دعم القطاع  من الوظائف، األمر الذي دفع الحكومة إلى

 .بإجراءات جديدة

 خاصة الكترونية بوابة طلقيالضمان االجتماعي  صندوق

الخاصة  التعويضات من لالستفادة السياحية المقاوالت باجراء

  .بصندوق كورونا

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82_%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVnhqlb_WJkx6QEzwpl1Za38Lyqm-zxz4PT7R1B9Bn7ePi06X26cFUHx3JgzQjNa71Z7kQvLwoMj9oWdBEdzsJ5XzUAD58nCmryCKMMPHSNYShMPT6QdGYyvQDuAEoS__9JnVSn1_r1IPiwjJ73SuSZjwKhxuQd25LFAT090MEe3g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82_%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVnhqlb_WJkx6QEzwpl1Za38Lyqm-zxz4PT7R1B9Bn7ePi06X26cFUHx3JgzQjNa71Z7kQvLwoMj9oWdBEdzsJ5XzUAD58nCmryCKMMPHSNYShMPT6QdGYyvQDuAEoS__9JnVSn1_r1IPiwjJ73SuSZjwKhxuQd25LFAT090MEe3g&__tn__=*NK-R
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أعلن الصندوق الوطني للضمان االجتماعي عن إحداث بوابة 

مكين الثالثاء المقبل بهدف تإلكترونية جديدة، سيتم إطالقها يوم 

ن مالمقاوالت السياحية من التصريح بأجرائها والمتدربين لديها 

أجل االستفادة من تعويض جزافي شهري ممول من الصندوق 

عليمات سامية من المحدث بت 19-الخاص بتدبير جائحة كوفيد

 .صاحب الجاللة الملك محمد السادس

هذا التعويض يبلغ  وأوضح بالغ للصندوق، اليوم السبت، أن

ى درهم خالل الفترة الممتدة ما بين فاتح يوليوز إل 2000قدره 

، باإلضافة إلى الحق في االستفادة من 2020متم دجنبر 

التعويضات العائلية والتأمين اإلجباري عن المرض حسب 

 .المقتضيات القانونية الجاري بها العمل

مؤسسات  ويهم هذا اإلجراء، يضيف المصدر ذاته، كال من

اإليواء المصنفة، ووكاالت األسفار، وأصحاب النقل السياحي، 

ع، واألجراء والمتدربين في إطار عقود اإلدماج العاملين بالقطا

إلى جانب المرشدين السياحيين المسجلين بنظام الضمان 

المتعلقين  99.15و 98.15االجتماعي بموجب قانوني رقم 

 .لين غير األجراءبالتغطية الصحية واالجتماعية للعام

وأضاف أنه على المشغلين الراغبين في استفادة األجراء العاملين 

لديهم من هذا الدعم المالي أن يقوموا بالتصريح بهم خالل الفترة 

من الشهر  3من الشهر الجاري إلى غاية  16الممتدة من 

من شهر شتنبر الجاري  15إلى  8الموالي، وبصفة استثنائية من 

 .ري يوليوز وغشت الماضيينبالنسبة لشه

وحسب البالغ، فإن االستفادة من التعويض تبقى مشروطة 

بالمائة،  25بانخفاض رقم معامالت المقاولة، على األقل بنسبة 

في المائة على األقل من مناصب الشغل  80والمحافظة على 

 .لديها

ومن أجل تسهيل استعمال هذه المنصة الجديدة، يضيف الصندوق 

نفسه، فقد تم إعداد شريط مصور ودليل توضيحي  في البالغ

، وعبر (www.cnss.ma) يمكن تصفحهما عبر موقعه الرسمي

 .صفحاته الرسمية بمواقع التواصل االجتماعي

وذكر أنه في إطار مواكبة المقاوالت السياحية التي توجد في 

ة وضعية صعبة جراء الحالة الوبائية الراهنة، تم توقيع اتفاقي

ممثلي كل من الحكومة والكونفدرالية ثالثية األطراف بين 

الوطنية للسياحة والصندوق الوطني للضمان االجتماعي بهدف 

ا تقديم الدعم لألجراء والمتدربين في إطار عقود اإلدماج، وكذ

 .المرشدين السياحيين العاملين في القطاع

في  5,4المغرب يسعى إلى تحقيق نمو لالقتصاد الوطني بنسبة 

 2021المائة مطلع 

 
أفاد منشور لرئيس الحكومة، متعلق بإعداد مشروع قانون المالية  

، أن هذا المشروع يروم تحقيق نمو لالقتصاد 2021للسنة المالية 

في المائة  5في المائة مقابل ناقص  5,4الوطني في حدود زائد 

 .2020سنة 

وأوضح المنشور الموجه لمختلف القطاعات الوزارية، والذي 

توصلت وكالة المغرب العربي لألنباء بنسخة منه اليوم األربعاء، 

أن هذا التوقع يستند إلى ثالث أولويات، وهي تنزيل خطة إنعاش 

االقتصاد الوطني، والشروع في تعميم التغطية االجتماعية، 

خذ بعين االعتبار الظرفية الوطنية والتأسيس لمثالية الدولة، كما يأ

والدولية في ارتباطها بتطورات األزمة المتعلقة بجائحة كورونا 

 .وتداعياتها

 

وأضاف المصدر ذاته أن المنشور يستند أيضا إلى فرضيات 

دوالر للطن، ومحصول زراعي  350سعر غاز البوتان بمعدل 

اد وسجل المنشور أن إعد .مليون قنطار 70متوسط في حدود 

يأتي في ظل سياق  2021مشروع قانون المالية للسنة المالية 

وطني ودولي استثنائي فرضه انتشار فيروس كورونا، وما خلفه 

من آثار صحية وخيمة، وانعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية 

 .على مستوى العالم بأسره

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cnss.ma%2F%3Ffbclid%3DIwAR2SQGpygdQXFzDiYdoQYBenzmaXr3kcm8ERSBZh-AoPrg2joeA73CAP39A&h=AT2VTLIoOzbujw1Qg6Egn7ipxF4S7nUt9XDH8c6HLsDrm7OF7U50XeZVHFzX2_2PTKci2mQxNUBzT9FE0Tmf8hgSqFYafDwhlRZe-NIRtw3qxdDboPhZ7yLBBakfeEtx&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2HfmonfETIB5Tix8nu5slPKqdgECv7kxac7uHBsvvmI5N2NTytQ6yXCT0y2bbWgQktQtctkEiVmdI5owShYqR_Ry55_Y26dg8DSAIhWj9wusQg0P5HgYe47OkTsC_o3OXhihBI0yAm-_Q_VXsJMMfCKAIkr4O3-dYhBZNyetI6SoXUZXu-YTMI
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فمن المتوقع أن يسجل االقتصاد العالمي انكماشا أكثر حدة قياسا 

، وباألخص لدى اقتصاديات شركاء 2008زمة المالية لسنة باأل

المغرب الرئيسيين في االتحاد األوروبي، كما تم تسجيل معدالت 

قياسية على مستوى البطالة، وتراجعت التجارة العالمية بشكل 

 .كبير

 

ولم تكن المملكة ،يضيف المنشور، بمنأى عن هذه االنعكاسات 

لى األثر الناتج عن الجفاف الذي السلبية لهذه األزمة، فزيادة ع

عرفته هذه السنة الفالحية، من المنتظر أن يسجل االقتصاد 

المغربي انكماشا ألول مرة منذ أواخر التسعينيات نتيجة تأثر 

كما ستتأثر  .مجموعة من القطاعات، وخاصة منها المصدرة

اقتصادية بشكل كبير، ال سيما مع ارتفاع -التوازنات الماكرو

 .ميزانية والحساب التجاري الجاري لميزان األداءاتعجزي ال

 

ولمواجهة هذه األزمة، اتخذ المغرب، بفضل تبصر وحكمة 

صاحب الجاللة الملك محمد السادس، قرارات استباقية وسريعة 

مكنت من التحكم في الوضع الصحي، ومن دعم صمود المقاولة 

مدنية الوطنية. وتحقق في هذا اإلطار، تجهيز المستشفيات ال

والعسكرية بالمعدات والتجهيزات الطبية الضرورية، وتقديم 

في المائة من األسر  70مساعدات مالية استثنائية لحوالي 

 .مليار درهم 22,4المغربية بغالف مالي بلغ حوالي 

 

وذكر المنشور بأن المقاوالت استفادت من تدابير تخفيف 

غرى التحمالت، وباألخص المقاوالت الصغيرة جدا والص

والمتوسطة، مع تيسير ولوجها للتمويل عن طريق ضمان ما 

 .ألف مقاولة 48مليار درهم من القروض ألكثر من  17,5يناهز 

 

وبفضل هذه التدابير والقرارات الشجاعة لجاللة الملك، تمكن 

المغرب من التخفيف من آثار هذه األزمة على الوضعية 

قليل من حدة انكماش االجتماعية لماليين األسر المغربية، والت

 .االقتصاد الوطني

 

اقتصادي: المغرب مطالب  الشغل. خبيركورونا وفقدان مناصب 

 بتطوير قطاع التكنولوجيا والرقمنة لخلق فرص عمل جديدة

 
 

البيانات الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، 

أن الجائحة عصفت "بجسد" االقتصاد الوطني، حيث تم  تكشف

فقدان أكثر من نصف مليون منصب شغل خالل الفصل الثاني 

حالة الطوارئ  من العام الجاري، جراء القيود المفروضة بسبب

  الصحية.

وبحسب مذكرة أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط، حول سوق 

نة الشغل، فإن "االقتصاد الوطني فقد خالل الفصل الثاني من الس

ألف منصب  520نتيجة فقدان  ألف منصب شغل، 589الحالية، 

 ألف منصب بالوسط الحضري". 69بالوسط القروي، و

 8,1 معدل البطالة انتقل من وأشارت األرقام الرسمية، إلى أن

 11,7على المستوى الوطني، ومن بالمائة 12,3 إلى  بالمائة

بالمائة  3 بالوسط الحضري ومن  بالمائة 15,6إلى  بالمائة

ويبقى هذا المعدل مرتفعا لدى  ط القروي.بالمائة بالوس 7,2 إلى

بالمائة(  33.4سنة ) 24و 15الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 

بالمائة ( والنساء  18.2واألشخاص الحاصلين على شهادة )

  بالمائة(. 15.6)

وحول هذا الموضوع، حاور موقع القناة الثانية، ضمن فقرة 

 أوراز.رشيد  "ثالثة أسئلة"، الخبير االقتصادي،

  نص الحوار...

كيف تقرؤون المعطيات التي أعلنت عنها مندوبية التخطيط فيما 

يتعلق بفقدان نصف مليون منصب عمل خالل النصف الثاني من 

 هذه السنة؟

المعطيات كانت جد متوقعة، ألن هذه األزمة الصحية كانت  هذه

م لها تأثيرات مباشرة على االقتصاد وخاصة التشغيل، ففي العال

نرى أن هذه األزمة التي عطلت االقتصادات العالمية ساهمت 

بشكل كبير في ارتفاع معدالت البطالة في أغلب االقتصادات 

 الصناعية.

نعلم أن هناك قطاعات اقتصادية مناصب الشغل فيها غير 

مستقرة وتكون دائما ضحية األزمات االقتصادية أو ركود 

ن قتصادي كانوا يتوقعوالنشاط االقتصادي، المتتبعون للشأن اال

أن أولى بوادر األزمة االقتصادية بالمغرب ستظهر في ارتفاع 

 معدالت البطالة.

ً أن تعرف هذه الفترة من السنة فق دان بالنسبة لي لم يكن مفاجئا

عدد كبير من قوة العاملة لمناصب الشغل، حيث كانت المؤشرات 

ديدة متوقعة في فترة كانت تعرف توقف قطاعات اقتصادية ع

خالل فترة الحجر الصحي، فأرقام المندوبية تعد مفهومة في 

 سياق االزمة الصحية التي يعرفها المغرب.

 ما هي القطاعات األكثر تأثرا بفقدان مناصب الشغل؟

تأثر بشكل  القطاع األكثر تضررا بفقدان الشغل هو السياحة الذي

 كبير بسبب اإلغالق االقتصادي وبسبب تعطل حركة المالحة

الدولية، هذا القطاع ما يزال يعرف توقفا لحد اآلن منذ شهر 

مارس الماضي، إذ فقد العاملون فيه العديد من فرص العمل من 

في األمد القريب أي مؤشرات  جهة، ثم من جهة أخرى ليس هناك

 .تدل على أن هذا القطاع سيسترجع عافيته خالل األشهر القادمة
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أيضا بفقدان مناصب  كما أنه هناك قطاعات أخرى تضررت

ل الشغل وهي المرتبطة بالخدمات التي لها صلة بالسياحة، كالنق

العمومي والسياحي والخاص، باإلضافة إلى قطاع الصناعة 

 التقليدية خاصة أن رواجه مبني على السياحة، عالوة على تأثر

قطاع المطاعم والمدن السياحية كذلك؛ إلى جانب القطاعات 

ق ل الفت قطاع النسيج واأللبسة بسبب اإلغالالمذكورة، تأثر بشك

      االقتصادي وأنشطة التصدير واالستيراد. 

في نظركم من هي القطاعات االقتصادية التي يمكن التعويل 

عليها في تحريك العجلة االقتصادية والنهوض من األزمة 

 االقتصادية؟

 لألسف الشديد ال يمكن اقتصاديا التعويل على قطاع واحد، فإن

تنويع االنشطة االقتصادية يعتبر من بين مفاتيح التنمية 

ر االقتصادية وخلق النمو االقتصادي، لذلك فإنه بمجرد أن يتأث

قطاع واحد من بين القطاعات األخرى فذلك يؤدي إلى أن 

 المؤشرات االقتصادية تسوء ويظهر فيها أن هناك أزمة.

تصادي، خاصة حاليا على المغرب أن يفكر في تطوير مجاله االق

أن هذه األزمة العالمية بينت في بعض االقتصادات القوية أن 

كان لها األثر اإليجابي في هذه الفترة، وهي  قطاعات التي

ة المجاالت التي ارتباط بالتكنولوجيات الحديثة والرقمنة، خاص

أن هذه المجاالت لديها مستقبل واعد، حيث تبين أن شركات 

كبير بل بالعكس تطورت وحققت  االتصاالت لم تتأثر بشكل

األزمة، لذلك على المغرب أن يطور قطاع  أرباحا هائلة في هذه

يخلق فرص العمل، عالوة على أن  التكنولوجيا والرقمنة لكي

على أن يكون  قيمته المضافة مرتفعة جدا وقادر قطاع االتصاالت

 مصدرا للعملة الصعبة في حالة إذا استطاعت الشركات المغربية

ى تسوق منتجاتها أو خدماتها إلى األسواق الخارجية سواء عل أن

 المستوى الجهوي أو القاري أو حتى العالمي.

فضال عن كل ذلك، يجب أن يحافظ االقتصاد المغربي على ما 

في قطاعات الفالحة والصيد البحري، وبأن يولي  يتوفر عليه

د وبأن يعتمد مخطط تصنيعي واع للصناعةالمغرب أهمية كبرى 

تبين أن الصناعة لها دور مهم في الدينامية  للعقد القادم؛ حيث

    االقتصادية للدول. 

 مليار درهم إلنعاش االقتصاد 120بـ المغرب يطلق خطة 

 
 أعلن وزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة المغربي، محمد

بنشعبون، الثالثاء، عن إطالق خطة لإلنعاش االقتصادي 

 .نقلت وكالة المغرب العربي لألنباء والشغل، وفق ما

 

 ، خالل ندوة صحفية بشأن التوجيهات الملكية التي بنشعبون وذكر

يع هذا الميثاق وعقد تضمنها خطاب العرش، أنه سيتم توق

 .البرنامج المتعلق بإنعاش قطاع السياحة خالل األسبوع الجاري

وفي هذا الصدد، أوضح أن التدابير القطاعية المحددة التي تهم 

باألساس القطاعات األكثر تضررا نتيجة األزمة، ستكون 

موضوع عقود واتفاقيات سيتم التوقيع عليها مع الغرف المهنية 

المتعلق بإنعاش قطاع  2022-2020البرنامج المعنية )عقد 

 .(19-كوفيد السياحة في مرحلة ما بعد

مليار درهم الذي سيتم  120وأشار الوزير أيضا إلى أن مبلغ 

سيتوزع على القروض المضمونة  االقتصاد الوطني ضخه في

ستثمار مليار درهم( وصندوق اال 75من طرف الدولة )

 .مليار درهم( 45االستراتيجي )

 

ظيمي من القانون التن 26وأكد بنشعبون أنه طبقا لمقتضيات المادة 

من قانون  29قانون المالية، والمادة بالمتعلق  130-13رقم 

 2.15.426من المرسوم رقم  25، والمادة 2020المالية لسنة 

رصد لحساب المالمتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، سيتم خلق ا

 .”صندوق االستثمار االستراتيجي“ألمور خصوصية المسمى 

مجلس  وأضاف الوزير أن هذا المرسوم سيعرض على

المقبل من أجل المصادقة عليه، مشيرا إلى أن هذا  الحكومة

الصندوق ستكون مهمته دعم األنشطة اإلنتاجية، ومواكبة وتمويل 

 .المشروعات االستثمارية الكبرى في القطاعين العام والخاص

 

الحرص على احترام شروط السالمة الصحية، والحيلولة دون 

متزامن، مع الحرص على احترام وصولهم إلى الفندق في وقت 

التباعد االجتماعي في الفضاءات المشتركة، مثل الممرات 

والمطعم وبهو االستقبال، وتشجيع العمل عن بعد بالنسبة 

 للوظائف التي ال تستدعي الحضور إلى مقر العمل.

 

حصول مؤسسة اإليواء السياحي على  أصبحفي ذات السياق 

د خضوع جميع المستخدمين، بمن اإلذن باستئناف نشاطها يتم بع

 فيهم حراس األمن وعمال النظافة، لفحص التأكد من عدم حمل
فيروس كورونا، إذ تقوم لجنة مختلطة تضّم ممثلي السلطة 

ووزارتي السياحة والصحة بزيارة المنشآت لالطالع على 

مدى التزامها باحترام اإلجراءات المطلوبة، قبل أن تنال 

 شاطها.الموافقة الستئناف ن

 

 

 

 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A8%D9%86%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%88%D9%86&contentId=1366460
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A8%D9%86%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%88%D9%86&contentId=1366460
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19&contentId=1366460
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A&contentId=1366460
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A&contentId=1366460
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9&contentId=1366460
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9&contentId=1366460
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9&contentId=1366460
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Maroc. Près d’un quart des chômeurs vivent 

dans la région de Casablanca-Settat.  

Cinq régions concentrent, à elles seules, 70,3% des 

chômeurs recensés au deuxième trimestre. 

 

Si la situation du marché du travail demeure préoccupante au niveau national, 

elle l’est encore davantage pour cinq régions qui concentrent, à elles seules, 

70,3% des chômeurs recensés au deuxième trimestre de 2020. 

Selon les chiffres publiés récemment par le Haut-commissariat au plan (HCP), 

la région de Casablanca-Settat vient en première position avec 22,9% de 

chômeurs. Elle est suivie de Rabat-Salé-Kénitra (14,1%), de l’Oriental 

(13,1%), de Fès-Meknès (12,1%) et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (8,1%). 

Dans une note d’information relative à la situation du marché du travail au 

deuxième trimestre de 2020, et dont nous avons relevé les principaux 

enseignements dans une de nos éditions précédentes, le Haut-commissariat 

a en outre noté que « les taux de chômage les plus élevés sont observés 

dans les régions du Sud (25,2%) et de l’Oriental (24,6%) ». 

D’après cette note, rendue publique récemment, le taux de chômage national 

s’est accru de 4,2 points entre les deuxièmes trimestres de 2019 et 2020, 

passant de 8,1% à 12,3%. Il a enregistré une forte hausse aussi bien en 

milieu rural qu'en milieu urbain, passant respectivement de 3% à 7,2% et de 

11,7% à 15,6%, a fait savoir le HCP de même source.   

Poursuivant son analyse de la situation régionale du marché du travail, le 

Haut-commissariat a relevé qu’«avec moins d’acuité, quatre autres régions 

dépassent la moyenne nationale (12,3%), à savoir Souss-Massa (12,9%), 

Fès-Meknès (12,9%), Rabat-Salé-Kénitra (12,7%) et Casablanca-Settat 

(12,7%)». 

A en croire l’institution publique, chargée de la production statistique, de 

planification, de prospective, d'analyse et de prévision économique, les 

régions de Drâa-Tafilalet, de Marrakech-Safi et de Tanger-Tétouan-Al 

Hoceima ont, en revanche enregistré les taux les plus bas avec 

respectivement 6,9%, 7,2% et 8,7%. 

A noter qu’entre le deuxième trimestre de 2019 et la même période de 2020, 

les données recueillies par le Haut-commissariat ont, par ailleurs, montré que 

« cinq régions abritent 72,6% de l’ensemble des actifs âgés de 15 ans et 

plus».  

Ainsi, selon les analystes de l’institution publique, «la région de Casablanca-

Settat vient en première position avec 22,3% d’actifs, suivie de Rabat-Salé-

http://pagesafrik.info/wp-content/uploads/2020/08/Maroc-Pres-d_un-quart-des-chomeurs-vivent-dans-la-region-de-Casablanca-Settat.jpg
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Kénitra (13,7%), de Marrakech-Safi (13,6%), de Fès-Meknès (11,6%) et de 

Tanger-Tétouan-Al Hoceima (11,4%)». 

Il ressort également des mêmes chiffres que «trois régions affichent des taux 

d’activité plus élevés que la moyenne nationale (44,8%) ; Tanger-Tétouan-Al 

Hoceima avec 48,3%, Casablanca-Settat (47,5%) et Marrakech-Safi 

(47,2%)», a indiqué le HCP faisant remarquer, en revanche, que les taux les 

plus bas ont été enregistrés dans les régions de Drâa-Tafilalet avec 38,2%, 

de Souss-Massa (41,7%) et de l’Oriental (42,1%). 

Pour rappel, l’économie marocaine a perdu 589.000 postes d’emploi, résultant 

d’une perte de 520.000 postes en milieu rural et de 69.000 en milieu urbain, 

contre une création annuelle moyenne de 64.000 postes au cours des trois 

années précédentes. 

Ainsi que l’a relevé le Haut-commissariat dans sa dernière note, « cette perte 

a touché tous les secteurs d’activité, 477.000 postes dans l’"agriculture, forêt 

et pêche", 30.000 dans les "services", 69.000 dans l’"industrie y compris 

l'artisanat" et 9.000 dans "le BTP". 

A propos de l’évolution du taux de chômage observée au niveau national, le 

HCP a fait remarquer qu’il a connu une forte hausse aussi bien en milieu rural 

qu'en milieu urbain, passant respectivement de 3% à 7,2% et de 11,7% à 

15,6%. 

En outre, «il a également enregistré une forte hausse parmi les hommes, de 

7,2% à 11,3% et les femmes, de 11,1% à 15,6%. Il a aussi connu une forte 

hausse de 11,2 points parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans, passant de 

22,2% à 33,4% », selon les chiffres recueillis. 

Pour bien comprendre toutes ces évolutions et bien d’autres observées à bien 

de niveaux, il est important de rappeler que la période étudiée a été marquée 

par la propagation de la pandémie du Covid-19, l’état d’urgence et le plein 

confinement. 

Les visiteurs professionnels étrangers 

pourront se rendre au Maroc sur simple 

invitation  

 

Après plusieurs demandes d’autorisation d’accès 

au Maroc à des prestataires, consultants et 

techniciens étrangers à transmettre au Ministère 

des Affaires Étrangères, de la Coopération 

Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, 

la CGEM a sollicité le Ministère précité pour 

mettre en place, à cet effet, une procédure 

unique et simplifiée. 

« J’ai le plaisir de vous informer que la demande 

de la CGEM a été approuvée par le ministre 

Nasser Bourita que je tiens à remercier 

chaleureusement pour sa grande réactivité », 

réagit à cette annonce, Chakib Alj, président de 

la Confédération générale des entreprises du 

Maroc (CGEM)  

Ainsi, à partir du 10 septembre 2020, les visiteurs 

professionnels étrangers pourront se déplacer 

chez les entreprises marocaines sur simple 

invitation de ces dernières. Les invitations 

doivent être imprimées sur du papier à en-tête de 

l’entreprise qui invite (comprenant ses 

identifiants, notamment son ICE, son n° de RC et 

son adresse). 

Elles doivent également être signées et 

cachetées par une personne habilitée de 

l’entreprise, et inclure l’objet de la visite, les 

noms et numéros de passeports des visiteurs, 

leur date d’entrée au territoire marocain ainsi que 

leur lieu de résidence pendant leur séjour au 

Maroc. 

Les visiteurs étrangers doivent bien évidemment 

se conformer aux règles sanitaires édictées par 

les autorités, notamment l’obligation d’effectuer 

préalablement les tests requis de dépistage du 

Covid-19.

https://www.facebook.com/hashtag/les_visiteurs_professionnels_%C3%A9trangers_pourront_se_rendre_au_maroc_sur_simple_invitation?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXDXR4xESoEpiL2Kfdwn8awdZAuzMDHQFp3BrIfLC7hjX0WVD5OC3PhRiItYV3S64gUQKtjXrtzBK_Hj1a8kcMZh9odhrU38mNa_jkkACsIbD_BuMoez07gGcQlKnagx-oZ5oa8veggILV3Z-83yXLsXqmYmz46V4TfIWhAcx5nhQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/les_visiteurs_professionnels_%C3%A9trangers_pourront_se_rendre_au_maroc_sur_simple_invitation?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXDXR4xESoEpiL2Kfdwn8awdZAuzMDHQFp3BrIfLC7hjX0WVD5OC3PhRiItYV3S64gUQKtjXrtzBK_Hj1a8kcMZh9odhrU38mNa_jkkACsIbD_BuMoez07gGcQlKnagx-oZ5oa8veggILV3Z-83yXLsXqmYmz46V4TfIWhAcx5nhQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/les_visiteurs_professionnels_%C3%A9trangers_pourront_se_rendre_au_maroc_sur_simple_invitation?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXDXR4xESoEpiL2Kfdwn8awdZAuzMDHQFp3BrIfLC7hjX0WVD5OC3PhRiItYV3S64gUQKtjXrtzBK_Hj1a8kcMZh9odhrU38mNa_jkkACsIbD_BuMoez07gGcQlKnagx-oZ5oa8veggILV3Z-83yXLsXqmYmz46V4TfIWhAcx5nhQ&__tn__=*NK-R
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 دليل خدمات الغرفة

 

إرسالها بشكل دوري إلى منتسبينا  الخدمة في إنشاء نشرة إخبارية إلكترونية يتمتتأسس هذه : واليقظة الترابية النشرة االخبارية

 وتحتوي على معلومات مهمة عن األحداث الجارية في نحن نعرض بشكل عام عناوين ثابتة .مهتم باالشتراك فيها وشركائنا وأي شخص

 .القتصادية بالجهة وكذا ضمان اليقظة .والوطني والدوليالمستوى الجهوي  الجهة وعلى جدولة األحداث المنظمة وأنشطة الغرفة على

NEWSLETTER et VEILLEÉCONOMIQUE : Cette prestation consiste à la création d'une lettre 

d’information électronique envoyée périodiquement à nos ressortissants et partenaires et toute 

personne intéressée qui s’y sont abonnée. On propose généralement des rubriques fixes et 

contient une réelle plus-value informationnelle sur l'actualité de la région et sur l'agenda des 

événements et activités de la Chambre au niveau régional, national et international. Ainsi assurer la 

veille économique de la Région. 

 

   لالستعالم واالتصال                                                

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous contre le Covid19 
Restez chez vous 

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

والصناعة والخدمات لجهة درعة تافياللتغرفة التجارة   

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://ccisdt.ma/

