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 ة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رفـــــــــــــــــغــــــــــــــة الــــــــــــطــــــــــــــــــــأنش                                                                                                                                             

 وعروض اتفاقية تعاون  مع التجاري بكافة أقاليم الجهة لفائدة الملزمين  CPUالموحدة  حول نظام المساهمة المهنية ة التي نظمتها الغرفةالتواصلي اتأشغال   اللقاءتقرير عن 

 . بتفعيل آليات دعم المقاوالت الجهوية بنك الخاصةوفا 

 
 

ثر دخول نظام  إ على  تافياللت لفائدة منتسبيها بجهة درعة تافياللت بتعاون مع شركائها،    –تنظمها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة  يفي إطار اللقاءات التواصلية الت       

لجهة درعة تافياللت بشراكة المديرية الجهوية للضرائب و المديرية الصناعة والخدمات  غرفة التجارة و نظمت  ،  حيز التطبيق والذي عوض النظام الجزافي المساهمة المهنية الموحدة 

لجهة،  بنك ووكالة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي والمركز القنصلي لتدبير المحاسبة المعتمدة بورزازات، و مجموعة من الجمعيات المهنية با الجهوية لمؤسسة التجاري وفا

و امتدت الى غاية ال   2021من شهر مارس    23ئدة المهنيين الملزمين بكل أقاليم الجهة الخمسة )ورزازات، زاكورة، تتغير، الرشيدية و ميدلت(. انطلقت من ال  لقاءات تواصلية لفا

"  CPU-لفائدة الملزمين     ساهمة المهنية الموحدة نظام الم  "  :مع تجار و مهنيي جهة درعة تافياللت حول موضوع    أيام من التواصل و التحسيس  10من نفس الشهر، لما يقارب    31

 من جهة اخرى. دعم المقاوالت الجهوية  اتتفعيل آليب  الخاصة  وفا بنك  التجاري  مع اتفاقية تعاون من جهة و كذلك حول عروض

https://www.facebook.com/hashtag/cpu?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWdkfDR-J0s-k2K6sX-5YdNwfofdNXesutGcF8fM3uFGw9Hl4Cl15G0NzzxnbNkFsEb-bQAL-lERLoLcdroHKaPpdoUy253t_9em7dSBbfE8am4SXGxO4CqnsC-uSsEqrzDw-h5GUURnSZPF4sXs28OsZkh-_E7VARXRFRAJSr5bQVCVWsYI66I1KNXgUXIkaUwbGO8A0apJoOeoA_jIlfw&__tn__=*NK-y-R
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ب، وممثلي وكاالت الصندوق وقد عرفت هذه اللقاءات مداخالت وشروحات جد مميزة وقيمة لنظام المساهمة المهنية الموحدة من طرف كل من ممثلي اإلدارة الجهوية للضرائ     

رؤساء وممثلي جمعيات وتنظيمات مهنية بأقاليم الجهة الخمسة. الوطني للضمان االجتماعي بأقاليم الجهة، واإلدارة الجهوية لمجموعة التجاري وفابنك. كما عرفت مشاركة جد مميزة ل

ومهنيي قطاعات التجارة والصناعة   وقد اتسمت هذه اللقاءات التواصلية بالصبغة الحضورية في كل من أقاليم: ورزازات، زاكورة، الرشيدية وميدلت، وعرفت حضورا مكثفا للتجار

لصناعة قليم تنغير باستعمال تقنية المناظرة المرئية و عرف تتبعا كبيرا من طرف كل الفئات المهنية باالقليم و التي تمثل قطاعات  التجارة واوالخدمات بكل األقاليم.  بينما انعقد لقاء إ

 مهني.   2400والخدمات، حيث فاق عدد المتتبعين 
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إقرار مساهمة مهنية  أن مطلبأكد السيد رئيس الغرفة خالل هذه اللقاءات على  وقد   

موحدة لفئات معنية من المهنيين كان من بين أهم مطالب الغرف المهنية و جامعتها، 

والهادف إلى تبسيط المساطر على المهني و جعلها مالئمة للواقع، كما اكد على ضرورة  

ليونة في تطبيقها تضمن تنفيذها بشكل    أساسية وبإجراءات  مواكبة إقرار هذه الضريبة  

جائحة   أفرزتها  التي  الصعوبات  مراعاة  و  للمهنيين  الفعلية  المساهمة  قدرة  يراعي 

كورونا كوفيد، مع األجرأة العاجلة للجوانب المرتبطة بالخدمات االجتماعية التي تتيحها  

 هذه المساهمة.

المبذ الحثيثة  بالمجهودات  ذكر  االقتصاد  كما  وزارة  مصالح  طرف  من    والمالية ولة 

رأسها المصالح الجهوية للضرائب عبر جهات المملكة والتي   وعلىاإلدارة    وإصالح

األوضاع  ، السيما من خالل التعامل مع  والمواطنةعبرت عن حس عال من المسؤولية  

 .  19الناجمة عن جائحة كورونا كوفيد   االقتصادية
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 وخالل هذه اللقاءات تم تقديم ثالثة عروض توضيحية أساسية باإلضافة الى مستوى النقاش الذي كان متميزا وموضوعيا:      

و نظام المساهمة   ،19تميزت بجائحة كورونا كوفيد  والتي    2021حول المستجدات الضريبية التي أتى بها قانون المالية    للضرائب بجهة درعة تافياللت    ة المديرية الجهوي  داخلةم •
 لتعوض في آن واحد الضريبة على الدخل المفروضة وفق النظام الجزافي والرسم المهني ورسم الخدمات 2021 للسنة المالية 20– 65 المهنية الموحدة الذي جاء به قانون المالية رقم 

ت اجتماعية وصحية ، وفي ذلك تخفيف وتبسيط وتيسير مع تحفيزات وامتيازات موازية من الدولة لبعض الفئات من المهنيين الجماعية، باإلضافة إلى واجبات تكميلية مرصدة لخدما
 .إلى توسيع التغطية االجتماعية لتشمل كافة التجار الصغار والحرفيين ومقدمي الخدمات هذا النظام  يهدفكما  . والتجار البسطاء وذوي الدخل المحدود

 حول موضوع الحماية االجتماعية والتغطية الصحية لفائدة المهنيين والعمال المستقلين واألشخاص الغير األجراء.  وكالة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي داخلةم •

 الجهوية. دعم المقاوالت  اتتفعيل آليب الخاصةبنك  التجاري وفا مع اتفاقية تعاون حول العروض التمويلية المتضمنة في مجموعة التجاري وفا بنك مداخلة •

  
 :الوصية وهي كما يليسلطات إلى تبني مجموعة من التوصيات ملتمسين رفعها إلى الالمشاركون وفي ختام هذه اللقاءات الهامة والمثمرة والتي عرفت نقاشا كبيرا خلص      

 مكونات الشعب المغربي عامة والمهنيين من التغطية الصحية والحماية االجتماعية. إشادة الحاضرين باإلرادة الملكية السامية الرامية الى تمكين كافة  -1
دراستها، مع التأكيد على ضرورة مواكبة إقرار هذه الضريبة    وإعادة   والمهنيينفي تنزيلها مراعاة لظروف التجار    والتريثالمطالبة بإعادة النظر في نظام المساهمة المهنية الموجدة   -2

، مع األجرأة العاجلة  19ليونة في تطبيقها تضمن تنفيذها بشكل يراعي قدرة المساهمة الفعلية للمهنيين و مراعاة الصعوبات التي أفرزتها جائحة كورونا كوفيد  أساسية وبإجراءات  
 للجوانب المرتبطة بالخدمات االجتماعية التي تتيحها هذه المساهمة.
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التأكيد على صعوبة إنجاز و إنجاح العملية  في اآلجال المنصوص عليها و المحددة   -3

قبل فاتح أبريل من السنة الجارية، و ذلك و بالنظر الى اإلرباك الحاصل أصال  

الظروف   نتيجة  التجار  و  المهنيين  وأغلبية  الصغيرة  و  الذاتية  المقاوالت  لدى 

لى إن أغلبية التجار و المهنيين الخاضعين  االستثنائية التي يمرون بها، باإلضافة إ

للنظام الجزافي يتمركزون في  المناطق النائية و يشكلون كثلة كبيرة الزالت تحتاج  

 إلى الدعم والتأطير و المواكبة  .

على -4 أن    التأكيد  اعتبار  على  بالضريبة  المرتبطة  القضايا  حول  التواصل  أهمية 

 ومشروع. ادرة المعلومة الصحيحة هي ضمانة نجاح أي مب

للتجار و المهنيين عن    واالجتماعيةالمطالبة بضرورة فصل ملف التغطية الصحية   -5

 إدارة الضرائب و إسناده للمؤسسات ذات الصلة.

من  -6 اإلدارة  لتقريب  زاكورة  بإقليم  التنبر  و  التسجيل  مصلحة  بإحداث  المطالبة 

 المواطنين و المهنيين. 

التابعة -7 المقاول  دار  بإحداث  زاكورة    المطالبة  بإقليم  بنك  وفا  التجاري  لمؤسسة 

 كمنصة للتكوين و  تأطير المقاولين و التجار و مواكبتهم . 

 

بالغ غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة حول نظام  

  .المساهمة المهنية الموحدة لفائدة الملزمين

 

الموحدة  المهنية  المساهمة  نظام  دخول  اثر  حيز   CPU على 

و   تأطيرالتطبيق و الذي عوض النظام الجزافي، و من اجل  

اطار  في  الجزافي  الربح  لنظام  الخاضعين  الملزمين  مواكبة 

والصناعة  التجارة  غرفة  تنهي  االدارية،  المساطر  تيسير 

ها بالجهة  والخدمات لجهة درعة تافياللت الى علم كافة منتسبي

من تجار و صناع و خدماتيين ان الغرفة بشراكة مع المديرية 

المركزي  بالمقر  اشارتهم  رهن  ستضع  للضرائب  الجهوية 

للغرفة بورزازات و ملحقاتها بالرشيدية و زاكورة و تنغير و 

ميدلت، عددا من موظفيها لمواكبة و مساعدة المهنيين من اجل 

خاصة بنظام المساهمة ال ة  وضع تصاريحهم السنوية االلكتروني

االثنين   يوم  من  ابتداءا  ذلك  و  الموحدة  مارس   22المهنية 

الخاضعين  .2021 الملزمين  المهنيين  كافة  الغرفة  تدعو  كما 

لنظام المساهمة المهنية الموحدة الى االدالء بتصاريحم السنوية 

.المحدد  اآلجالفي 
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  .ورزازت بإقليم المقاوالت النساء لفائدة  وإعالمية تحسيسية ورشة

 

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نظمت ملحقة المركز الجهوي لالستثمار بورزازات بشراكة مع 

الوطنية   والوكالة  تافياللت  دعة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  التشغيل  غرفة  إلنعاش 

والكفاءات ومصلحة المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية بورزازات باإلضافة 

النساء   ENTRE ELLES » «لجمعية وجمعية  تافياللت  درعة  بجهة  المقاوالت  للنساء 

 ، ورشة تحسيسية وإعالمية  2021مارس    11يوم الخميس   AFEMO المقاوالت بورزازات

المقاوالت بإقليم ورزازت وذلك بقاعة االجتماعات بالمقر الجهوي لغرفة التجارة  لفائدة النساء  

 .و الصناعة و الخدمات لجهة درعة تافياللت بورزازات

وشهد هذا اللقاء، الذي عرف حضورا مميزا للنساء المقاوالت المتمرسات و حامالت المشاريع،  

المشارك المؤسسات  المداخالت من طرف  ة سلطت الضوء على عروض تقديم مجموعة من 

  :المواكبة والتمويل

حول  - تافياللت  دعة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  طرف  من  األول  العرض 

المقاولة النسائية بورزازات ... االقتصاد بصيغة المؤنث، حيث تم التطرق فيه إلى   : موضوع

مغرب و خصوصياتها و العواقب  المميزات الشخصية للمقاولة النسائية و الوضعية الراهنة بال 

 .و العقبات التي تعترضها، باإلضافة إلى برامج دعم المقاولة النسائية المتوفرة 
 

 

البرنامج  - الثاني قدم من طرف ملحقة المركز الجهوي لالستثمار بورزازات حول  العرض 

يلية  المندمج لدعم و تمويل المقاوالت، و الذي يتضمن عروض تمويل و مواكبة بشروط تفض

لفائدة الشباب حاملي الشهادات و المقاولين الذاتيين و المقاوالت الصغيرة جداو المقاوالت الناشئة  

 .و التعاونيات

العرض الثالث من طرف الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات بورزازات حول خدمات  -

اإلجراءات التحفيزية للتشغيل الوكالة لحاملي المشاريع و المشغلين و برامج المواكبة الحالية و 

 .تحفيز...( -)عقد إدماج

الصحية  - للسالمة  الوطني  المكتب  مصلحة  طرف  من  عرضه  تم  الذي  و  الرابع  العرض 

للمنتجات الغذائية بورزازات حول مسطرة الترخيص آو االعتماد الصحي ،و كذا اإلجراءات  

مختلف تدخالت المكتب الوطني للسالمة  المتعلقة بالنظافة و كذا تسليم هذه الرخص باإلضافة إلى  

 . الصحية للمنتجات الغذائية

عن  و  الناجحة  تجاربهن  حول  المقاوالت  النساء  بعض  شهادات  بتقديم  اللقاء  هذا  تميز  كما 

التحديات التي واجهت و مازالت تواجه مسارهن في ريادة األعمال ،مع التركيز على إبراز 

 النسيج االقتصادي الوطني، وطرح اإلكراهات والمعيقات  المساهمة الحقيقية للنساء في إثراء
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ودعم   وتثمين  وتطورها،  النسائية  المقاولة  تعترض  التي 

تقاسم   جانب  إلى  المقاوالتي،  الميدان  في  النسائية  المبادرة 

التجارب الناجحة في هذا المجال، و حشد التزام كل الفاعلين  

المج للنهوض في  واالجتماعية  والسياسية  االقتصادية  االت 

التطورات  ظل  في  المغرب  في  النسائية  المقاوالت  بوضعية 

 .اإليجابية للمشهد السياسي واالقتصادي الوطني

وفي نهاية اللقاء، اجمع الحضور النسوي على ضرورة تكريس 

على العمل من أجل الرفع هذه المبادرة و المطالبة بالحرص  

فيها  بما  مردوديتها  وتحسين  الوطنية  المقاوالت  تنافسية  من 

المالية  اإلصالحات  من  بجملة  القيام  إلى  النسائية،  المقاوالت 

واالقتصادية تشمل على الخصوص تدبير الصفقات العمومية 

لتدبير  جديدة  منظومة  وبلورة  الضريبي  النظام  وإصالح 

وفتح نقاشات متخصصة في الموضوع االستثمار العمومي ،  

تأهيلية،  صبغة  ذات  وإجراءات  اقتراحات  بلورة  إلى  تفضي 

وأجرأة اآلليات الكفيلة بتسريع الدينامية المقاوالتية النسائية و 

من  تتمكن  حتى  الضوء  دائرة  إلى  المقاولة  المرأة  إخراج 

وتنمية  بدعم  الخاصة  الخطط  و  البرامج  من  االستفادة 

ب للمرأة  االستثمارات  االقتصادي  للتمكين  بوابة  اعتبارها 

.المغربية، وترسيخ أحقيتها في ولوج مراكز القرار االقتصادي

 

تكوينيتي "جمعية   ندورتين  لفائدة  الذاتي"  المقاول  "نظام  حول 

 23و  19بورزازات" يومي    األسبوعية  باألسواقالتضامن للباعة  

 بالمقر المركزي للغرفة بورزازات.   2021مارس 

و  المهنيين  مواكبة  و  لدعم  المتجدد  و  الدائم  سعيها  إطار  في 

 غرفة التجارة والصناعة والخدمات  نظمت ، بالجهةالمقاولين 

دورة تكوينية حول نظام المقاول الذاتي لجهة درعة تافياللت  

للباعة  التضامن  "جمعية  منخرطي  و  مكتب  أعضاء  لفائدة 

الجمعة   يومي  وذلك  بورزازات"  األسبوعية   19باألسواق 

الثالثاء   و  للغرفة   2021مارس    23مارس  المركزي  بالمقر 

 بورزازات. 

التكوينية  ت تميزقد    و   الدورة  عرض توضيحي بتقديم    هذه 

باعتباره   الذاتي  المقاول  نظام  المبادرة  حول  لتنمية  رافعة 

، من تأطير السادة أطر المقاوالتية و إدماج القطاع الغير مهيكل

جديد    الغرفة .حيث تم تعريف هذا النظام على أنه صيغة قانونية

يمكن المنخرطين فيه من إحداث مقاولة ذاتية وفقا لمقتضيات 

. الذي يهدف إلى دعم روح المبادرة و 114.13القانون رقم  

من المقاولة و تيسير ولوج الشباب إلى سوق الشغل، كما يمكن  

 ةمبسطإجراءات  نظام المقاولة الذاتية من خالل اعتماد    إحداث

من    ني)قانو وجبائي(  على  أجل  واجتماعي  التشغيل تشجيع 

 الذاتي. 

الذاتي    كما تمت اإلشارة خالل العرض إلى أهداف نظام المقاول

المستهدفة  الفئات  و  به  المكلفة  المؤسسات  و  تفعيله  مسار  و 

مميزات هذا القانون الجديد ‘المقاول   باإلضافة إلى أهم   ،بالنظام  

يتعلق بإجراءات التسجيل في السجل الوطني   الذاتي’، خاصة ما

آليات  مختلف  إلى  إضافة  المقاولة،  وإنشاء  الذاتي  للمقاول 

ا الميدان  في  وبهذا  المواكبة  القدرات.  تقوية  وكذا  لمالي 

خطوات الحصول على بطاقة المقاول   ضااستعرتم  الخصوص  

لحاملها، من   هوما تخولسنوات،  3الذاتي التي لها مدة صالحية  

الضريبية  واإلعفاءات  قانونية،  فواتير  إصدار  إمكانية 

  االستفادة  في  تتمثلوتحفيزات أخرى متعلقة بخدمات اجتماعية،  

التغطية   للتقاعد  واإلنخراط  الصحيةمن  نظام  تتم    في  أن  بعد 

 المصادقة على المراسيم المنظمة لهما. 

والمواكبة،           التدبير  بآليات  المتعلق  الشق  أوضح وفي 

 السجل الوطني  مهمة تدبيرالسادة المؤطرين أن القانون  أوكل  

والتي بدورها أبرمت   إلى مؤسسة بريد المغرب  للمقاول الذاتي 

 ، التي تضع رهن إشارة  مع مجموعة من البنوك شراكات 
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المقاولين الذاتيين شبابيك خاصة الستقبالهم وتوجيههم، وتقديم  

جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بنظام المقاول الذاتي. ويحدد  

الصغرى  بالمقاولة  للنهوض  الوطنية  الوكالة  دور  القانون 

بشراكة مع كافة القطاعات والمتوسطة في تفعيل هذا النظام،  

الخاص،   والقطاع  العمومية،  والمؤسسات  الحكومية، 

 والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني. 

وبعد ذلك تم فتح باب المناقشة حيث تقدم عدد من الحاضرين    

والتي  النظام  هذا  حول  واستفساراتهم  تساؤالتهم  بطرح 

التصر  أو  اإلدالء  كيفية  حول  أغلبها  الضريبي تمحورت  يح 

 ومدى إمكانية االستفادة من التغطية الصحية والتقاعد. 

الجمعية  لمنخرطي  تقديرية  شهادات  تقديم  تم  الختام،  وفي 

التحفيز  بهدف  التكوينية  الدورة  هذه  فعاليات  في  المشاركين 

 والتشجيع. 

 

 

 

الحكومة من اجل السيد رئيس  الرئيس يراسل  النظر   السيد  إعادة 

الليل التنقل  حظر  التجارية في  المحالت  إغالق  فترة  وتمديد  ي 

 بالمغرب 

 

والصناعة  التجارة  غرفة  رئيس  األنصاري،  محمد  وّجه 

الماضيين،   اليومين  خالل  تافياللت،  درعة  لجهة  والخدمات 

 ملتمسا إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بخصوص  

فترة  إمكانية إعادة النظر في مسألة حظر التنقل الليلي وتمديد  

 .إغالق المحالت التجارية

الحكومة،  رئيس  إلى  األنصاري،  قدمه، محمد  الذي  المتلمس 

طلب فيه األنصاري دراسة إمكانية إعادة النظر في مسألة حظر 

األقل،   على  المحالت  إغالق  توقيت  وكذلك  الليلي،  التنقل 

بإضافة ساعتين للتوقيت المعمول به حاليا خاصة وأن المغرب 

إلى   باإلضافة  األبرك،  رمضان  شهر  أبواب  تحسن على 

 .المؤشرات الوبائية ببالدنا

وأوضح رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة 

في  يأتي  الحكومة،  رئيس  إلى  الموجه  الملتمس  أن  تافياللت، 

استمرار  بسبب  بالدنا  نعيشها  التي  االستثنائية  الظرفية  ظل 

تفشي فيروس کورونا، واستجابة لمعاناة كافة أرباب المحالت 

استمرار   التجارية من  واستيائهم  والمطاعم  المقاهي  وأرباب 

التجارية  المحالت  إغالق  توقيت  وكذلك  الليلي،  التنقل  حظر 

ركود وضعف   من  عنه  نتج  وما  مساء،  الثامنة  الساعة  على 

الرواج االقتصادي، والذي تضررت من جرائه جل القطاعات 

 .المهنية

ا  الوضع،  الحكومة بخطورة  رئيس  ذاته،  المصدر  لذي وذكر 

يعيشه عشرات اآلالف من المهنيين وعائالتهم ومستخدمهم من 

المحالت  إغالق  فترة  بتمديد  ومطالبتهم  المبكر  اإلغالق  آثار 

التجارية، داعيا إياه إلى األخذ بعين االعتبار خصوصيات جهة 

من   وذلكدرعة تافياللت التي تسجل أعلي درجات الحرارة،  
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المه من  الفئة  لهذه  فرصة  إعطاء  استعادة  أجل  أجل  من  نيين 

 .وتيرة نشاطها بشكل منتظم 

بعمليةونّوه   انطالقتها   الملتمس  أعطى  التي  الناجحة  التلقيح 

رافقت  التي  والنتائج  المحكم  والتنظيم  السادس،  محمد  الملك 

العملية من إنخفاض مهم في عدد اإلصابات والوفيات وارتفاع 

من ذاته  الوقت  في  ملتمسا  الشفاء،  نسبة  في  رئيس   كبير 

السؤال  وأن  المهنيين خصوصا  لمطالب  االستجابة  الحكومة، 

العريض الذي يطرحونه دائما هو: إذا استمر المهنيون في كافة 

الثامنة  الساعة  على  محالتهم  إغالق  في  اإلنتاجية  القطاعات 

المترتبة عن  مساء، هل سيؤدون مختلف الضرائب والرسوم 

 .ملتمسممارسة أنشطتهم أم ال؟، بحسب تعبير ال

 

الجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  -إكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو                                                                                            

INDH : inauguration de la Plateforme 

des jeunes d’Errachidia 

Errachidia – La Plateforme des jeunes 

d’Errachdia, espace dédié par l’Initiative 

Nationale pour le Développement 

Humain (INDH) à l’accueil, l’écoute, 

l’orientation et l’accompagnement des 

jeunes, a été inaugurée mardi par le wali 

de la région de Drâa-Tafilalet, 

gouverneur de la province d’Errachidia, 

Yahdih Bouchâab. 

La création de cette plateforme s’inscrit 

dans le cadre de la troisième phase de 

l’INDH (2019-2023), notamment son 

Programme 3 (Amélioration du revenu 

et de l’inclusion économique des 

jeunes), fondé sur une approche intégrée 

visant à améliorer l’employabilité des 

jeunes, créer de la valeur au niveau local 

et assurer la pérennité des projets. 

Dédiée principalement aux jeunes de la 

province d’Errachidia âgés entre 18 et 35 

ans, la Plateforme a pour mission 

principale l’accueil, l’écoute, 

l’orientation et l’accompagnement des 

jeunes. Elle est dotée de plusieurs 

espaces de travail et offre aux jeunes 

l’accès à l’information et au réseautage 

des opportunités en matière 

d’employabilité ainsi que le soutien à 

l’entreprenariat. 

Les objectifs de cette structure sont 

d’améliorer les revenus et l’inclusion 

économique des jeunes, ainsi que de 

soutenir cette catégorie en matière de 

création des opportunités de travail et de 

renforcement de ses capacités 

d’employabilité et de mise en place des 

activités génératrices de revenus, à 

travers une approche basée sur la logique 

du développement économique et 

humain durable. 

Le programme 3 (Amélioration du 

revenu et de l’inclusion économique des 

jeunes) de la troisième phase de l’INDH 

est doté, au niveau de la province 

d’Errachidia, d’un budget de 9.796.340 

de DH, dont 5.877.804 de DH réservés 

au volet des petites et moyennes 

entreprises, 1.959.268 de DH à celui de 

création de la valeur ajoutée et 979.634 

de DH à celui de l’employabilité des 

jeunes. Une enveloppe budgétaire de 
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979.634 Dh est destinée à la gestion de 

la Plateforme des jeunes d’Errachidia. 

Le chef de la Division des affaires 

sociales (DAS) à la wilaya de la région 

de Drâa-Tafilalet, Tarik Ali Azougagh, a 

relevé que la troisième phase de l’INDH 

adopte une approche innovante en 

matière de développement humain, 

fondée sur de nouveaux outils, dont les 

Plateformes des jeunes qui 

accompagneront les jeunes pendant les 

phases de planification et de mise en 

œuvre de leurs projets, avec la 

possibilité de leur accorder des 

financements pouvant atteindre 300.000 

DH. 

Il a expliqué, dans une déclaration à la 

MAP, que ce programme porte sur trois 

volets, ajoutant que le premier est celui 

de l’entrepreneuriat, dont le financement 

peut atteindre la somme de 100.000 DH 

par projet, avec une contribution de 40% 

de son porteur au coût global. 

M. Azougah a ajouté que le deuxième 

volet est celui de l’économie sociale et 

solidaire, dont le financement peut 

atteindre 300.000 DH par projet (20% 

comme contribution du porteur), 

précisant que cet axe concerne 

notamment les coopératives, les 

Groupements d’intérêt économique 

(GIE) et les autoentrepreneurs. 

Le troisième volet, a-t-il conclu, est celui 

de l’employabilité, faisant savoir que la 

Plateforme peut accompagner, dans ce 

cadre, les jeunes chercheurs d’emploi, à 

travers des formations et des 

perfectionnements. 
 

Errachidia : rencontre sous le thème “le 

PIAFE, moyen pour booster 

l’entreprenariat féminin” 

 

Errachidia – Une rencontre ayant pour 

thème “le Programme intégré d’appui et 

de financement des entreprises (PIAFE), 

moyen pour booster l’entreprenariat 

féminin” a été organisée, jeudi à 

Errachidia, à l’initiative du Centre 

régional d’investissement (CRI) de 

Drâa-Tafilalet. 

Organisée en partenariat avec la wilaya 

de la région de Drâa-Tafilalet, l’Agence 

nationale de promotion de l’emploi et 

des compétences (ANAPEC) et l’Office 

national de sécurité sanitaire des 

produits alimentaires (ONSSA), cette 

rencontre a connu la participation de 

plus de 70 femmes notamment 

regroupées dans des coopératives actives 

dans plusieurs domaines, indique un 

communiqué du CRI de Drâa-Tafilalet. 

L’objectif de ce rendez-vous était 

d’exposer les principaux axes du PIAFE, 

composé d’une offre de financement et 

d’accompagnement fournie à des 

conditions très avantageuses, ainsi que 

les moyens de tirer profit de ce 

mécanisme pour promouvoir 

l’entrepreneuriat féminin au niveau de la 

région de Drâa-Tafilalet. 

L’accent a été mis sur les services rendus 

aux candidats porteurs de projets pour 

les aider à créer leurs entreprises et à 

faciliter l’obtention d’un financement, 

ainsi que sur les mesures 
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d’accompagnement au profit des 

entreprises créées en vue de leur 

pérennisation. 

Cette rencontre a été une occasion pour 

le représentant de l’ANAPEC de 

présenter un exposé sur les services 

d’appui fournis par l’agence aux 

porteurs de projets en phase de pré-

création et lors du démarrage de 

l’activité, ainsi qu’en matière de 

sensibilisation à l’entrepreneuriat. 

Un représentant de l’ONSSA a expliqué, 

dans le même cadre, les procédures à 

suivre par les coopératives des produits 

du terroir pour l’obtention de 

l’autorisation de l’office. 

Le PIAFE s’adresse notamment aux 

jeunes diplômés/qualifiés porteurs de 

projet, auto-entrepreneurs inscrits au 

registre national, entrepreneurs 

individuels, très petites entreprises y 

compris les commerçants, artisans et 

coopératives. 

Une convention pour relancer le tourisme 

dans la région de Draa Tafilalet 

 

Booster le tourisme dans la région de 

Draa-Tafilalet, c’est l’objectif d’une 

convention de partenariat récemment 

signée entre le ministère de tutelle, la 

wilaya de la région, la Société marocaine 

d’ingénierie touristique (SMIT) et le 

Centre régional d’investissement (CRI). 

Explications. 

Pour rebondir sous l’ère du Covid-

19, la région de Draa-Tafilalet mise 

notamment sur le tourisme. Une 

convention de partenariat vient d’être 

signée entre le ministère du Tourisme, 

de l’Artisanat, du Transport aérien et de 

l’Economie sociale, la wilaya de la 

région, la Société marocaine 

d’ingénierie touristique (SMIT) et le 

Centre régional d’investissement (CRI) 

afin de mettre en place un programme 

pour le développement du produit 

touristique au niveau de la région, 

rapporte Aujourd’hui le Maroc qui, dans 

son édition de ce 4 mars, précise que 

ledit programme a été élaboré avec les 

acteurs et partenaires locaux. 

 A travers cette convention, les 

signataires ambitionnent ainsi de 

renforcer leur collaboration. Comment ? 

A travers, notamment, l’établissement 

d’une cartographie des opportunités 

d’investissement dans le secteur, la 

conduite d’une veille économique 

prospective et anticipatrice, la 

réalisation d’études et enquêtes en 

relation avec l’industrie du tourisme et 

l’accompagnement des projets en 

souffrance. 

Le programme vise à valoriser le 

patrimoine de la région en aménageant 

et en réhabilitant notamment les sites et 

infrastructures touristiques, tout en 

développant l’animation et en soutenant 

la promotion des investissements dans le 

secteur. Cette mise en valeur des atouts 

de la région permettra ainsi d’étoffer 

l’offre et, par ricochets, d’allonger la 

durée moyenne de séjour des touristes 

nationaux et internationaux, comme 
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l’explique le journal, indiquant que, ces dernières années, la 

région a enregistré une régression en matière de performances 

touristiques alors que ses infrastructures ont augmenté avec une 

hausse de sa capacité d’accueil (6.700 lits additionnels entre 

2011 et 2020), comptabilisant aujourd’hui 10.000 lits. 

نيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز -إكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو                                                                                                 

 اتفاقية تجمع وزارة الصناعة وجامعة محمد السادس

 
والتجارة واالقتصاد   الصناعة  وقّعت كل من وزارة 
متعددة   السادس  محمد  وجامعة  والرقمي  األخضر 
بالرباط،   الثالثاء  ببنجرير،  التقــنية  التخصصات 
عة لنمو   اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث حاضنة وُمَسّرِّ
المقاوالت الناشئة العاملة في قطاع التــجارة، تُعرف  

 ”Moroccan Retail Tech Builder“ باسم 

(MRTB). 

هذه   فإن  الجانبين  عن  صادر  صحافي  بالغ  ووفق 
المبادرة تندرج في سياق تفعيل مخطط إنعاش التجارة  

محاوره 2021-2023 بين  من  يتضمن  “الذي   ،
اإلستراتيجية تعزيز الممارسات التجارية الُمـثلى من 
خالل الرقمنة التي كانت وراء زيادة الوعي الجماعي  

 .”19- الصحية لكوفيدخالل األزمة 

كما تتوخى هذه المبادرة، تبعا للمصدر ذاته، “مواكبة 
ما يقرب من مائة حامل للمشاريع في تطوير حلول 
إلى   تحتاج  التي  القرب  تجارة  لفائدة  مبتكرة  رقمية 

في  تساهم  المتناول،  وفي  ميّسرة  رقمية  أدوات 
عملية  ستتم  إذ  المضافة،  قيمتها  وتحسين  عصرنتها 

وإعداد  المواكبة   الفكرة  تبلور  مرحلة  من  ابتداء 
النموذج األولي وحتى مرحلة التسويق وتسريع النمو،  

 .”2023وذلك في أفق سنة 

المتالئمة   الرقمية  الحلول  تعميم  تعزيز  خالل  ومن 
المشروع   “يلبي  والمستهلكين،  التجار  واحتياجات 
التجارة   لمهنيي  الرقمي  التحّول  تحفيز  ضرورة 

نها لنمو وتنافسية القطاع”، يضيف  كرافعة ال مناّص م
 .البالغ ذاته

بهذه   العلمي  حفيظ  موالي  الوزير  أكد  ذلك،  إلى 
تسريع  بشأن  الملكية  للتوجيهات  طبقا  أنه،  المناسبة 
تطوير   “يعد  الوطني،  لالقتصاد  الرقمي  التحويل 
قطاع  في  ودينامية  مبتكرة  األعمال  لريادة  منظومة 

دا في الوقت ذاته  التجارة من أولى األولويات”، مؤك
حاملي   المغاربة  المقاولين  مواكبة  خالل  “من  أنه 
قدراتهم   وتعزيز  القطاع  هذا  في  رقمنة  مشاريع 
االبتكارية هناك رغبة في تسخير األداة الرقمية لخدمة 

 .”تطوير القطاع ودعم قدرته التنافسية

متعددة   السادس  محمد  جامعة  رئيس  الهبطي،  هشام 
أكد   التقنية،  إلى  التخصصات  “بالنظر  أنه  جانبه  من 

األهمية البالغة التي يكتسيها قطاع التجارة في النسيج  
الخاصة   منظومتنا  نُسّخر  فإننا  الوطني  االقتصادي 
المشروع”،   هذا  لخدمة  الناشئة  المقاوالت  بمواكبة 

وزاد: “ومن خالل هذه الشراكة فإننا نؤكد عزمنا على  
انسجاما مواصلة مواكبة جهود المؤسسات الحكومية،  

متعددة   السادس  محمد  جامعة  أولويات  مع 
االبتكار   حول  تتمحور  التي  التقـــــنية  التخصصات 

 .”والتكوين وريادة األعمال

تمويلها   التي سيتم  الحاضنة،  إيواء  بأن  البالغ  وختم 
للفوسفاط   الشريف  المكتب  مؤسسة  بين  بالتشارك 
األخضر   واالقتصاد  والتجارة  الصناعة  ووزارة 

االبتكار والرقمي منظومة  مستوى  على  “سيكون   ،
التخصصات   متعددة  السادس  محمد  لجامعة  التابعة 
التقـــــنية التي تستقبل مجموعة من برامج االحتضان  
من   المشاريع  حاملي  لتمكين  وذلك  والتسريع، 

 .”االستفادة من مناخ مالئم لتنميتهم 
 

 الضرائب" توضح مسطرة اإلقرار بالمساهمة المهنية "
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ت المديرية العامة للضرائب إنه “في إطار تبسيط  قال
المساطر الجبائية، وبموجب مقتضيات قانون المالية  

، تم تعويض نظام الربح الجزافي المطبق  2021لسنة  
المهنية   بالمساهمة  الدخل،  على  الضريبة  مجال  في 

 .”الموحدة 

إحداث   “تم  أنه  هسبريس  به  توصلت  بالغ  وأوضح 
ل المهنية  المساهمة  تمكين  هذه  جهة،  من  هدفين، 

من  الجزافي  الربح  لنظام  سابقا  الخاضعين  المهنيين 
أداء ضريبة موحدة تعوض الضريبة الجزافية على 
الدخل والرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية، ومن 
خالل   من  صحية  تغطية  لهم  تضمن  أخرى،  جهة 
لتغطية   االجتماعية  للخدمات  موجه  تكميلي  واجب 

 .”عن المرضالتأمين اإلجباري 

وبخصوص اإلقرار، أشار البالغ إلى أنه “يتعين على  
األشخاص الذاتيين الذين كانت دخولهم المهنية محددة  

، إيداع  2021وفق نظام الربح الجزافي قبل فاتح يناير  
إقرار برقم األعمال بطريقة إلكترونية أو وفق مطبوع  

 .”نموذجي أعدته اإلدارة، وذلك قبل فاتح أبريل القادم 

للضريبة   “الخاضعين  أن  ذاته  المصدر  وأضاف 
المعفيين سابقا من إيداع اإلقرار بمجموع الدخل في 
إطار نظام الربح الجزافي، ملزمون من اآلن فصاعدا  

 .”باإلدالء باإلقرار المتعلق برقم األعمال

وذّكر البالغ بأن “مبلغ رقم األعمال المحقق بواسطة  
لسنوات الممتدة من  األداء عبر الهاتف النقال برسم ا

ال يؤخذ بعين االعتبار عند تحديد    2024إلى    2020
األساس المفروضة عليه الضريبة المتعلقة بالمساهمة 
المهنية الموحدة، والشأن كذلك بخصوص حدود رقم  

 .”األعمال الستحقاق الخضوع لنظام هاته المساهمة

وفي إطار تبسيط اإلجراءات وإعفاء المواطنين من 
ى اإلدارة، وضعت المديرية العامة للضرائب  التنقل إل

المهنية   للمساهمة  الخاضعين  الملزمين  إشارة  رهن 
خدمات مستوى  على  مسبقا  معبأ  إقرارا   الموحدة 

“SIMPL” اإللكترونية بوابتها  خالل   من 

www.tax.gov.ma  يمكنهم االطالع عليه وتأكيده ،
بكل بساطة من خالل إدخال رقم التعريف الضريبي  

 .البطاقة الوطنية للتعريف ورقم 

للملزمين   “يمنح  أنه  البالغ  أكد  األداء،  مسألة  وعن 
خياران، هما الدفع التلقائي للمساهمة بأكملها قبل فاتح 

، أو أداء أربع دفعات ربع سنوية، وذلك  2021أبريل  
قبل انصرام أشهر مارس ويونيو وشتنبر ودجنبر من  

بخصوص   أنه  مضيفا  الجارية”،  المساهمة السنة 
القيمة  زائد  على  تطبق  التي  الموحدة  المهنية 
آجال   بالكامل خالل  تلقائيا  تدفع  فهي  والتعويضات، 

 .اإلقرارات المتعلق بها

وأشارت المديرية العامة للضرائب إلى أنه من أجل  
االطالع على اإلقرار، يتعين على الملزم اتباع الولوج  

العامة للضرائب ثم  إلى الموقع اإللكتروني للمديرية  
، واالنخراط  ”SIMPL-CPU“ الضغط على خدمة

التعريف   ”SIMPL-CPU“ في خدمة بإدخال رقم 
وتعبئة   للتعريف،  الوطنية  البطاقة  ورقم  الضريبي 
كلمة   إدخال  ثم  الهاتف،  ورقم  اإللكتروني  العنوان 
الدخول   رمز  وإدخال  الملزم،  اختيار  من  المرور 

المعل  النظام  قبل  من  المرور الممنوح  وكلمة  وماتي 
إلى للولوج  الملزم  طرف  من  اختيارها  تم   التي 

“SIMPL-CPU”. 

المعبأ   اإلقرار  الملزم “االطالع على  يتعين عل  كما 
المهنية الموحدة   مسبقا واختيار كيفية أداء المساهمة 
)الدفع السنوي أو ربع السنوي( وإدخال رقم وتاريخ  

األ اإلجباري  التأمين  نظام  في  عن  االنخراط  ساسي 
خانة في  اإلقرار  و”إيداع  -SIMPL المرض”، 

CPU  البطاقة باستعمال  اإللكتروني  باألداء  والقيام 
 .”البنكية أو عبر قنوات الدفع المتعددة 

الدفعات ربع السنوية،   وفي حالة اختيار األداء عبر 
إلى الولوج  انصرام   ”SIMPL-CPU“ يجب  قبل 

السن من  ودجنبر  وشتنبر  ويونيو  مارس  ة  أشهر 
الجارية، والقيام باألداء اإللكتروني باستعمال البطاقة 

 .البنكية أو عبر قنوات الدفع المتعددة 

االجتماعية " التغطية  تعميم  يواكب  الضمان"  صندوق 

 بإصالح قانوني شامل 

 
الذي   االجتماعي،  للضمان  الوطني  الصندوق  يستعد 
ألجراء   واالجتماعية  الصحية  التغطية  أنظمة  يسير 

ا  القانونية،  القطاع  لترسانته  شامل  لخاص، إلصالح 
  192مليون درهم، أي   1,92وذلك بكلفة مالية تناهز  

 .مليون سنتيم 

المقتضيات   بعض  تحيين  إلى  اإلصالح  هذا  ويهدف 
تقادمها  أو  تناسقها  بسبب عدم  والتنظيمية  التشريعية 
الترسانة  وتضم  متعددة،  لتفسيرات  احتمالها  أو 

للصندوق كال من   1.72.184الظهير رقم    القانونية 
المتعلق بنظام    1972يوليوز من سنة    27الصادر في  
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رقم   والظهير  االجتماعية،    1.02.296الحماية 
سنة   من  أكتوبر  في  رقم  2002الصادر  والقانون   ،

 .المتعلق بمدونة التغطية الصحية 65.00

وتشمل هذه النصوص القانونية كل الجوانب المتعلقة 
التد من  الصندوق،  التصريح  بعمل  إلى  اإلداري  بير 

إضافة  المقدمة،  والخدمات  واالشتراكات  باألجراء 
الحماية  أنظمة  بين  والتنسيق  والمراقبة  التفتيش  إلى 

 .االجتماعية المختلفة

وفي هذا الصدد، أطلق الصندوق طلب عروض من 
الخبراء   القانوني بمساعدة  بهذا اإلصالح  القيام  أجل 

ال  بها  الجاري  األحكام  مقترحات  لتحليل  وتقديم  عمل 
وصياغة  األثر  دراسات  عن  ناهيك  تعديالت، 
فتح   وسيتم  حولها،  ومذكرات  النصوص  مسودات 
األظرفة بخصوص هذا الطلب في السادس عشر من  

 .الشهر الجاري

التغطية   لتعميم  الدولة  فيه  تسعى  وقت  في  هذا  يأتي 
مليون مغربي في أفق السنوات    22االجتماعية على  
المقبلة  الوطني  الخمس  الصندوق  من  وينتظر   ،

للضمان االجتماعي أن يلعب دورا محوريا في هذا  
 .مليار درهم سنويا 51الورش الكبير الذي سيكلف  

التغطية   تعميم  على  الذكر  سالف  المبلغ  وسيوزع 
بـ المرض  عن  اإلجباري  درهم،    14بالتأمين  مليار 
بـ العائلية  التعويضات  درهم،    20وتعميم  مليار 

مليار    16دة المنخرطين في نظام التقاعد بـوتوسيع قاع 
درهم، وتعميم الولوج إلى التعويض عن فقدان الشغل 

 .مليار درهم  1بـ

محمد   الملك  إليه  دعا  الذي  المشروع  هذا  وبموجب 
السادس، سيتم تعميم التعويضات العائلية خالل سنتي  

سن   7لتشمل    2024و  2023 في  طفل  ماليين 
التقاعد سنة  التمدرس، وتوسيع االنخراط   في أنظمة 

النشطة   5لفائدة    2025 الساكنة  من  مغربي  ماليين 
 .التي ال تتوفر على حق التقاعد 

التأمين   كما سيتم بموجب هذا المشروع أيضا تعميم 
  2021اإلجباري األساسي عن المرض خالل سنتي  

واقتناء 2022و التطبيب  تكاليف  سيغطي  الذي   ،
واالستشفاء   ليشمل  األدوية  مليون    22والعالج، 

 .مستفيد إضافي

المقاوالت   يهدد  الليلي"  "اإلغالق  تدابير  على  اإلبقاء 

 والنمو االقتصادي 

 
على الرغم من تحسن الحالة الوبائية والتقدم في حملة 
تدابير   تمديد  في  الحكومة  تستمر  الوطنية،  التلقيح 
حدود   في  األنشطة  كل  ينهي  والذي  الليلي  اإلغالق 

الثامنة مساء؛ وهو ما يهدد نشاط المقاوالت    الساعة
النمو   تباطؤ  وبالتالي  والمتوسطة،  الصغيرة 

 .االقتصادي المتوقع خالل السنة الجارية

الصغرى   المقاوالت، خصوصا  من  العديد  وحاولت 
والمتوسطة، إثارة انتباه السلطات إلى التأثير السلبي  
القطاعات   من  عدد  على  المستمر  اإلغالق  لهذا 

من الح  الحكومة  تمنع  لم  المحاوالت  تلك  لكن  يوية؛ 
 .االستمرار في التدابير االحترازية

المغربية  الكونفدرالية  رئيس  الفركي،  هللا  عبد  وقال 
إن   والمتوسطة،  الصغيرة جدا والصغيرة  للمقاوالت 
تمديد   من  كثيرا  تضررت  المقاوالت  من  الفئة  هذه 

يرة؛  اإلغالق طيلة السنة، وخصوصا في اآلونة األخ
الحكومة  رئاسة  مراسلة  إلى  بالهيئة  دفع  ما  وهو 

 .والوزراء المعنيين

ويؤكد الفركي، في تصريح لهسبريس، أن الوضعية 
المتوسطة   المقاوالت  من  مهمة  نسبة  تعيشها  التي 
والصغيرة وصلت درجة الخطر. كما أورد أن “هذه  
المقاوالت لم تشملها قرارات لجنة اليقظة االقتصادية،  

فد من صندوق “كورونا” الذي أنشئ بتعليمات  ولم تست
من   أكثر  إلى  موارده  ووصلت  مليار   32ملكية 

 .”درهم 

الساعة  ابتداء  اإلغالق  “تمديد  أن  المتحدث  وأوضح 
الصغيرة جدا في خطر   المقاولة  الثامنة مساء يضع 
مستهلك   ألنه  مباشرة،  المواطن  مع  تتعامل  كونها 

المعامل والشركات  خدماتها أو منتجاتها؛ في حين أن  
تعمل   بقرارات    24/24الكبرى  تتأثر  أن  دون 

 .”التمديد

ويعتبر الفركي أن هذا التمديد بمثابة حيف كبير، وزاد  
قائال: “راسلت رئيس االتحاد العام لمقاوالت المغرب  
كي يتضامن مع أربعة ماليين من المقاوالت الصغيرة  
  والمتوسطة بالمغرب؛ لكن لم أتلق أي جواب، على 

الرغم من أن االتحاد يعلن أنه يمثل ويدافع أيضا عن  
ال   االتحاد  الواقع،  في  جدا..  الصغيرة  المقاوالت 
يحرك ساكنا اآلن في الوقت الذي نجد فيه أن عشرين  
وأخرى   إفالسها  أعلنت  قد  المقاوالت  هذه  من  ألفا 

 .”مهددة باإلفالس

“الوضعية غير   إن هذه  القول  إلى  المتحدث  ويذهب 
ة سيكون لها تأثير على النمو االقتصادي؛ ألن  المسبوق
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األمر يتعلق بقطاعات اقتصادية حيوية عديدة تتوقف  
والتجارة   الخدمات  مثل  مساء،  الثامنة  الساعة  في 

 .”والسياحة وعموم المهنيين والحرفيين

ويؤثر هذا الوضع، حسب إفادات رئيس الكونفدرالية  
والصغيرة جدا  الصغيرة  للمقاوالت    المغربية 
من  الفئة  هذه  على  األولى  بالدرجة  والمتوسطة، 

تمثل   والتي  النسيج    95المقاوالت  من  المائة  في 
المقاوالتي المغربي، بحيث تواجه أزمة مالية تحول 
والتسيير   بنفقاتها في مجال االستغالل  التزامها  دون 
والضرائب   واألجور  الكراء  مصاريف  في  المتمثلة 

 .والضمان االجتماعي

الفركي، فإن تمديد اإلغالق الليلي “سينتج    وفي اعتقاد
السنة   المتوقع خالل  االقتصادي  النمو  في  بطء  عنه 
تتخذها   التي  اإلجراءات  من  الرغم  على  الجارية، 
الحكومة؛ ألنها لم ال تأخذ بعين االعتبار هذه الفئة من  
“انطالقة”   برنامج  أن  إلى  أشار  كما  المقاوالت”، 

تراجعا وتماطال في    لتمويل حاملي المشاريع “يعرف
 .”معالجة الطلبات

أولى   وينتظر  التنفيذ  حيز  يدخل  التعاوني  التمويل 

 التراخيص في المغرب 

 
المتعلق بالتمويل التعاوني   15.18دخل القانون رقم  

العدد   في  نشره  بعد  التنفيذ  الجريدة    6967حيز  من 

إمكانية  ليفتح  الجاري،  األسبوع  الصادرة  الرسمية، 
المجهور رقميا بهدف تمويل  جمع األموال   لدن  من 

 .المشاريع االستثمارية المبتكرة

وأصبح المغرب من الدول األولى في منطقة الشرق  
التمويل   عمليات  تقنن  التي  إفريقيا  وشمال  األوسط 

،  ”Crowdfunding“ التعاوني المعروفة دوليا باسم 
من  عدد  في  كبيرة  مالية  استثمارات  تستقطب  التي 

 .الدول

لقانون الجديد نشاط جمع تمويالت عبر منصة  وينظم ا
رقمية تحدث لهذا الغرض لفائدة مشاريع، ربحية أو  

في حدود   ربحية،  السنة    10غير  في  درهم  ماليين 
 .مليون درهم كمبلغ إجمالي 20الواحدة، و

جمع   عملية  بكونه  التعاوني  التمويل  النص  ويعرف 
ني  أموال من الجمهور تقوم بها شركة للتمويل التعاو

معينة   مشاريع  حاملي  بين  عالقة  إقامة  خالل  من 
وأشخاص يرغبون في تمويلها عبر منصة إلكترونية  

 .تحدث لهذا الغرض

ويمكن أن تتخذ عمليات التمويل التعاوني شكل عملية 
استثمار، أو قرض بفائدة أو بدونها، أو تبرع، ويجب  
أن تنجز المشاريع الممولة فوق التراب الوطني، بما  

ذل لهذه  في  يمكن  كما  الصناعي.  التسريع  مناطق  ك 
بعمالت   وتحرر  أجنبي  بلد  في  تقام  أن  المشاريع 

 .أجنبية

بنك   من  كل  الجديد  التمويلي  النظام  هذا  وسيراقب 
والتبرع،   القرض  عمليات  تتبع  خالل  من  المغرب 
مراقبة  من خالل  الرساميل  لسوق  المغربية  والهيئة 

ن المنتظر أن  عمليات االستثمار في رأس المال. وم
وكيفيات   شروط  توضح  تنظيمية  نصوص  تصدر 
منح   ذلك  سيعقب  كما  حدة،  على  عملية  كل  إنجاز 

 .التراخيص للشركات

شامال   تنظيميا  إطارا  الجديدة  المقتضيات  وتحدد 
ألنشطة التمويل التعاوني، يتضمن إنشاء نظام تسيير  
المنصات من طرف شركة خاصة لهذا الغرض، كما  
التعاوني،   التمويل  شركة  التزامات  ذلك  على  تنص 
السيما في ما يتعلق بإعالم الجمهور والدعاية وإعداد  

 .التقارير

األمو أن  النص  طرف  ويوضح  من  المدفوعة  ال 
تعتبر   ال  التعاوني  للتمويل  عملية  برسم  المساهمين 
أمواال متلقاة من الجمهور كما يعرفها القانون البنكي،  
كما ال تطبق مقتضيات قانون البورصة على عمليات  

 .التمويل التعاوني من فئة االستثمار

ويواجه كل من خالف مقتضيات هذا القانون الجديد  
أشهر وثالث سنوات    6تتراوح ما بين  عقوبات حبسية  

ألف درهم، ويمكن أن   50وغرامات مالية ابتداء من  
 .مليون درهم حسب نوع المخالفة 1تبلغ 

الجديد   القانون  هذا  على  الساعة  حد  إلى  يعاب  وما 
واحدة   لمرة  المشروع  تمويل  صيغة  اعتمد  كونه 
وبسقف مالي محدد، في وقت تتيح فيه بعض الدول  

االستثمارية  أنماطا مستد المشاريع  لدعم  للتمويل  امة 
 .المبتكرة وسقفا أعلى للتمويالت

تمويل   كآلية  التعاوني  التمويل  على  المغرب  ويعول 
الشركات   لفائدة  إضافة  مالية  موارد  لتعبئة  مبتكرة 
إلى   المبتكرة،  المشاريع  حاملي  والشباب  الصغيرة 
اآللية هذه  تتيح  كما  التقليدية،  التمويل  آليات   جانب 
 .ألبناء الجالية إمكانية دعم مشاريع التنمية في بالدهم

وتضم التركيبة العملية لتقنية التمويل التعاوني حامل 
أشخاص   مجموعة  أو  شخص  كل  أي  المشروع، 
ذاتيين أو اعتباريين يعرضون مشروعا على منصة 
 .للتمويل التعاوني بهدف الحصول على تمويل تعاوني
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، هناك شركة التمويل  وباإلضافة إلى حامل المشروع
نشاطها  معتمدة  تجارية  شركة  وهي  التعاوني، 
الرئيسي هو تسيير منصة أو أكثر للتمويل التعاوني؛  
موقع  وهي  التعاوني،  التمويل  منصة  عن  ناهيك 
من   ومساهمين  مشاريع  حاملي  بين  يربط  إلكتروني 

 .أجل إنجاز إحدى عمليات التمويل التعاوني

اإلحصائيا  أن  بالذكر  بالتمويل  جدير  المتعلقة  ت 
التعاوني على الصعيد الدولي تشير إلى أن هذا القطاع 

مليار    35يشهد نموا سريعا، بحيث فاق حجم تمويالته  
مليار دوالر فقط سنة    1.5، مقابل  2017دوالر سنة  

2011. 

التمويل   سوق  حجم  سيصل  التوقعات،  بعض  ووفق 
نة  مليار دوالر قبل متم س  140التعاوني العالمي إلى  

الدول  2022 في  أنشطته  نمو  نسب  أعلى  وتسجل   ،
تتجاوز   سنوية  بمعدالت  المائة،    200اآلسيوية  في 

 .وخاصة في الصين

التدبير الحكومي للوضع الوبائي يجر المطاعم والمقاهي  

 إلى إضراب وطني 

 

أكد عدد من مهنيي قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب 
المقبلة على خوض إضراب  أنهم سيقدمون في األيام  

السلطات   تجاوب  عدم  حالة  في  إنذاري  وطني 
 .العمومية مع مطالبهم 

متطابقة   تصريحات  في  القطاع،  في  مهنيون  ولفت 
لجريدة هسبريس اإللكترونية، إلى أن غالبية العاملين  
في هذا المجال يعتزمون خوض “خطوات تصعيدية”  

 .بلةتتمثل في الدخول في إضرابات في األيام المق

وشدد المهنيون أنفسهم على أن التصعيد ضد قرارات  
السلطات العمومية بات الخيار الوحيد المتاح أمامهم،  
طالما أن الحكومة وباقي القطاعات المعنية لم تتفاعل 
المطالب   وكذا  توجيهها،  تم  التي  الرسائل  مع 

 .المرفوعة إليها

وأوضحوا في تصريحاتهم أن عدم تجاوب الحكومة 
التي رفعت،  في غضو المطالب  مع  المقبلة  األيام  ن 

وعلى رأسها تغيير توقيت اإلغالق المتمثل في الثامنة 
ليال، سيدفع إلى خوض إضراب وطني، على أن يعقبه  

 .تحد لإلجراءات والتدابير التي تفرضها السلطات

مع   الحكومة  تجاوب  القطاع  في  المهنيون  ويترقب 
دا  سيعقدون  ذلك  انتظار  وفي  الجمعية  مطالبهم،  خل 

الوطنية ألرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب اجتماعا  
آخر، لتدارس آخر الترتيبات لخوض إضراب وطني،  

 .على أن يعقبه تحد للقرارات الحكومية

والمطاعم   المقاهي  ألرباب  الوطنية  الجمعية  وكانت 
محمد   الملك  مراسلة  أيام  قبل  قررت  بالمغرب 

المهنيين، بعدما   السادس، ملتمسة منه التدخل إلنصاف
على   المفروضة  التدابير  تخفيف  الحكومة  رفضت 

 .القطاع

والمطاعم   المقاهي  ألرباب  الوطنية  الجمعية  وأكدت 
في  لوضعه  الملك  مراسلة  قررت  أنها  بالمغرب 
التجار   يعيشه  الذي  الوضع  “لخطورة  الصورة، 
الحكومية  القرارات  جراء  المغاربة  والمهنيون 

وا والتعسفية  أي  العشوائية  اتخاذها  وعدم  لمتهورة، 
 .”قرار يخفف من معاناتهم 

وأوضحت الجمعية ذاتها أن هذه الخطوة تم اتخاذها  
أي   اتخاذ  على  تقدم  لم  الحكومة  كون  إلى  “بالنظر 
تدابير إليقاف نزيف اإلغالقات التي تعرفها وحدات  
القطاع جراء هاته القرارات، وبناء على تجاهل عدد  

والمؤسسات   الوزارات  من  من  لعدد  المعنية 
االستفسارات والمراسالت التي ينبه فيها المهنيون إلى  

 .”خطورة الوضع القائم 

 مكتب الفوسفاط يدعم المقاوالت بآلية مالية فريدة 

 
 ”OCP“ أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط

الصغرى  المقاوالت  لدعم  فريدة  مالية  آلية  إطالق 
 .اإليكولوجيوالمتوسطة لنظامها 

ووفق بالغ للمجموعة فإن اآللية الجديدة “ترتكز على  
‘صندوق   اسم  عليه  أطلق  ضمان  صندوق  إحداث 
المجموعة  مموني وموردي  التميز’، سيمكن  ضمان 
لدورات   الالزمة  التمويالت  على  الحصول  من 

 .”التشغيل

وبفضل هذه اآللية “يمكن للممونين والموردين تمويل  
االحتياجات  70 من  تنفيذ  ٪  عن  المترتبة  النقدية 

أن   كذلك  ويمكن  الطلبات،  توقيع  بمجرد  التعاقدات 
تستفيد هذه المقاوالت من شروط تفضيلية ودون تقديم  
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مع  التزاماتها  تلبية  أجل  من  إضافية  ضمانات 
 .، وفق البالغ ”OCP مجموعة

التميز”   “صندوق ضمان  أن  ذاته  المصدر  وأضاف 
بالتسنيد، وهو    يتخذ شكل صندوق للتوظيف الجماعي

 .”OCP مدعوم بالكامل من طرف “مجموعة

مؤسسة  أن  المجموعة  كشفت  الصدد،  هذا  وفي 
اإليداع   صندوق  مجموعة  فرع  “فينيا”،  التمويل 

المقاوالت  (CDG) والتدبير المتخصص في تمويل 
هذا   من  األول  المستفيد  “تعد  والمتوسطة،  الصغرى 
‘مجموعة مع  شراكة  اتفاقية  وقعت  إذ   الصندوق، 

OCP’   من أجل تقديم عروض تمويلية جذابة لفائدة
مموني وموردي المجموعة”، مردفة: “بالتالي يمكن 
لـ’فينيا’ اللجوء إلى صندوق الضمان لتغطية المخاطر  

النظام  الما مقاوالت  محفظة  لها  تتعرض  التي  لية 
، على أن يتم تعميم هذا  OCP اإليكولوجي لمجموعة

 .”النموذج مستقبال ليشمل مؤسسات مالية أخرى

التميز”   “صندوق ضمان  اعتمادات  أن  البالغ  وزاد 
مليون درهم، ويسمح بضمان قروض    125تصل إلى  

ا:  مليون درهم، متابع  950إجمالية تصل قيمتها إلى  
“وفي هذا الصدد تتراوح قيمة القروض التي سيغطيها  

بين   و  100الصندوق  درهم  درهم،    15ألف  مليون 
من أجل  OCP وستمنح لموردي ومموني مجموعة

المبرمة أو   تمويل عقود إمدادات السلع أو الخدمات 
 .”OCP التي يجري تنفيذها مع مجموعة

للتسنيد   استخدام  أول  التميز”  ويعد “صندوق ضمان 
كل   وقد عملت  القروض.  بالمغرب لضمان مخاطر 

 Maghreb”و ”CDG Capital“ من

Titrisation” و”Clifford Chance”   على

مجموعة هذا   OCP مرافقة  وهيكلة  إنشاء  أجل  من 
تدبيره  ستتولى  الذي   Maghreb“ الصندوق 

Titrisation”  اإليداع صندوق  مجموعة  فرع   ،
 .والتدبير

ة الجديدة تستهدف مموني  وأورد البالغ أيضا أن اآللي
“مجموعة بتطوير   ”OCP وموردي  الملتزمين 

قدراتهم في إطار النموذج الجديد للتعاون الذي يحمل  
طرف   من  إحداثه  تم  الذي  التقدم”،  “ميثاق  اسم 

الممونين   OCP مجموعة انخراط  ويتطلب 
والموردين في نهج لتطوير أنشطتهم وإضفاء الطابع  

 .المهني عليها

تنفيذ   عينه،  ويتم  المصدر  وفق  التقدم”،  “ميثاق 
من  والمتوسطة  الصغرى  المقاوالت  مع  “بشراكة 

الذي يأخذ   OCP خالل االرتكاز على تقييم مجموعة
والقدرات   األداء  معايير  من  العديد  االعتبار  بعين 
التشغيلية؛ وبناء على ذلك يمكن للممونين والموردين  

)ب الدعم  آليات  بعض  من  االستفادة  في  الملتزمين  ما 
ذلك صندوق ضمان التميز(، إذ يمكن كذلك مشاركة 

مع المؤسسة المالية الشريكة   OCP تقييمات مجموعة
الصغرى   المقاوالت  تمويل  ملفات  دراسة  عند 

 .”والمتوسطة

برنامج   من  جزء  الجديدة  اآللية  أن  البالغ  وأوضح 
 OCP طموح لتطوير النظام اإليكولوجي لمجموعة

ة مع الممونين والموردين  يهدف إلى تعزيز الشراك“
الوطني   الصعيدين  على  وكفاءة  التزاما  األكثر 
واالندماج   للتحفيز  آليات  على  ويشتمل  والمحلي، 
والدعم تغطي العديد من الجوانب، بما في ذلك ‘ميثاق  
للممونين   البشرية  الموارد  مهارات  وتطوير  التقدم’، 

للمنتجات   المشترك  والتطوير  والموردين، 
ا ولوج  والتجهيزات  وكذا  المستوردة،  للمواد  لبديلة 

،  ”OCP المقاولة الصغيرة جدا إلى صفقات مجموعة
خاتما: “كما يستفيد هذا البرنامج من المنصات الرقمية 
عامال  باعتبارها  والموردين  للممونين  المخصصة 

 .”رئيسيا لتسريع التنمية

تنويع النسيج اإلنتاجي يفك االعتماد على تساقط األمطار  

 االقتصاد  في نمو

 
العلوم   أستاذ  منصوري،  إبراهيم  الدكتور  قال 
واالقتصادية   القانونية  العلوم  بكلية  االقتصادية 
إن   بمراكش،  عياض  القاضي  بجامعة  واالجتماعية 
من  مزيد  إلى  مدعوون  المملكة  في  القرار  صناع 
النمو   بين  لفك االرتباط  اإلنتاجي  النسيج  التنويع في 

 .الجفافاالقتصادي ودورات  

هسبريس،   به  توصلت  مقال  في  منصوري،  وأشار 
إلى أن تحقيق مزيد من التنويع في النسيج االقتصادي  
للتقلبات   االقتصادي  النمو  تبعية  تخفيف  من  سيمكن 

 .المناخية وما ينجم عنها من دورات جفافية طاحنة

في  اإلنتاجي  “النسيج  أن  الجامعي  األستاذ  وأورد 
بأس ال  تنوعا  عرف  السنوات    المغرب  في  به 

األخيرة”؛ لكنه أكد “أنه ما زال غير كاٍف لفك ارتباط  
 .”االقتصاد الوطني برحمة التساقطات المطرية
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وحسب المقال، فإن المغرب مقبل، بعد سنة اقتصادية  
تحسنا   تشهد  سنة  على  واجتماعيا،  اقتصاديا  صعبة 
تدريجيا للمؤشرات االقتصادية طلبا وعرضا، وتتميز  

 .اقطات المطرية المنتظمةبوفرة التس

القيمة  في  مهما  ارتفاعا  المغرب  يسجل  أن  ويتوقع 
المضافة الفالحية، خاصة ما يتعلق بتحسن مردودية  
المسقية  الزراعية  األراضي  في  المنتجة  الحبوب 
والبورية على حد سواء. كما ينتظر أن تتحسن أهم  
المؤشرات االقتصادية للسنة الحالية؛ مما سيتمخض  

يل معدل نمو اقتصادي موجب وقوي نسبيا،  عنه تسج 
ـ ن بمعدل نمو سالب بوتيرة تناهز  قُورِّ في    7إذا ما 

 .2020المائة سنة 

وحسب التقديرات التي توصل إليها منصوري، فإن 
  2021نسبة النمو االقتصادي المحتملة عند نهاية سنة  

في المائة، مقابل انكماش اقتصادي في    5,10ستناهز  
 .2020ة سنة في المائ 7حدود  

ما   السماء  “رحمة  أن  إلى  الجامعي  األستاذ  وأشار 
زالت تؤثر بشكل دراماتيكي على االقتصاد الوطني  
طلبا وعرضا، وأن هذا التأثير العميق ال ينحصر في  
القطاع الفالحي، بل يتعداه إلى القطاعات االقتصادية  
األخرى، رغم أن القيمة اإلضافية الفالحية ال تشكل  

ا أحسن  يناهز  في  ما  إال  من   15ألحوال  المائة  في 
 .”الناتج المحلي اإلجمالي االسمي

ويُقر المتخصص بأن “االقتصاد الوطني عرف تنوعا  
في   التنوع  هذا  أن  إال  األخيرة،  اآلونة  في  ملحوظا 
بين   االرتباط  لفك  كاف  غير  يبقى  اإلنتاجي  النسيج 

 .”النمو االقتصادي ودورات الجفاف

“ا بأن  منصوري  سبقت صياغة  وذكر  التي  لسنوات 
واإلستراتيجيات   الكبرى  األوراش  سياسات  وتنفيذ 
من   متواصلة  بقطارات  المرفوقة  القطاعية 

واالجتماعية،   والسياسية  االقتصادية  اإلصالحات 
خاصة منذ النصف األول من العُشرية األولى لأللفية  
االقتصادي في   النمو  الجفاف على  كان وقع  الثالثة، 

راماتيكية مما هو عليه األمر في الوقت  المغرب أكثر د
 .”الراهن

وللتأكد من التحكم المهول لغزارة األمطار وانتظامها 
السابقة   السنوات  خالل  االقتصادي  النمو  وتيرة  في 
العلوم   أستاذ  استحضر  الثالثة،  األلفية  لبداية 
واالقتصادية   القانونية  العلوم  بكلية  االقتصادية 
ما  بمراكش  عياض  القاضي  بجامعة  واالجتماعية 

حية ممتازة بكل  التي كانت سنة فال  1996حدث سنة 
المقاييس نتج عنها وصول مردودية الحبوب إلى ما 

قنطارا في الهكتار الواحد، مقابل ما يناهز    17يقارب  
 .1995قناطر فقط سنة  4

وكنتيجة لتلك المردودية الحبوبية القياسية الناتجة عن  
السنة   تلك  خالل  النافع  وانتظامها  األمطار  غزارة 

االقتصادي آنذاك إلى ما الفالحية، وصل معدل النمو 
في المائة، في الوقت الذي لم تسجل فيه   12،3يناهز 

التنوع   في  الموغل  االقتصاد  ذات  الشعبية  الصين 
والتكنولوجيا والصادرات ذات القيمة المضافة العالية  

 .في المائة 10إال معدل نمو اقتصادي يحوم حول 

، فيشير منصوري إلى أن المغرب  1995أما في عام  
معدل    عرف السنة  تلك  في  وسجل  طاحنا  جفافا 

في المائة، أي ما يضاهي    7انكماش اقتصادي يقاربـ 
 .2020نسبة االنكماش االقتصادي لعام 

وأكد األستاذ الجامعي أنه “لوال التنويع النسبي الذي  
األخيرة،   السنوات  خالل  المغربي  االقتصاد  عرفه 

االقتصادي في سنة   النمو    إلى   2020الندحر معدل 
ليسجل معدل انكماش ذا رقم مزدوج،   أسفل سافلين 

المناخية   الصدمة  تحت  كانت  السنة  تلك  أن  خاصة 
 .”الوبائية المزدوجة

بالتساقطات   االرتباط  مخاطر  تجاوز  أجل  ومن 
كل  في  التركيز  أهمية  إلى  منصوري  نبه  المطرية، 
للقيم   الُمدرة  القطاعات  على  تنويعية  إستراتيجية 

الحرص على الرفع من مستوى    المضافة العالية مع
نسبة اندماج القطاعات االقتصادية ومختلف فروعها، 
األجنبية   باالستثمارات  األمر  تعلق  كلما  خاصة 
المباشرة، وإال ظلت مرتعا لتراكم القيم المضافة التي  

 .ستستفيد منها بلدان المنبع على حساب المغرب
 

العلمي: جميع الطائرات التجارية في العالم تضم قطعا  

 مصنوعة بالمغرب

 
والتجارة   الصناعة  وزير  العلمي،  حفيظ  قال 
صناعة   قطاع  إن  واألخضر،  الرقمي  واالقتصاد 
الطيران بالمغرب نجح في الخروج من أزمة فيروس  

ورونا” بشكل أقوى، وأصبحت مؤشراته المستقبلية  “ك
 .واعدة للغاية

الثالثاء   اليوم  نظم  رقمي  لقاء  الوزير، ضمن  وذكر 
في  عاملة  ودولية  وطنية  لشركات  ممثلين  بحضور 
مع   أصبحت  المملكة  أن  الطيران،  صناعة  قطاع 
مرور السنين فاعال قويا وذا مصداقية في هذا المجال 

 .إلى جانب الدول الكبرى

https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.hespress.com/795036-795036.html
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.hespress.com/795036-795036.html
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الصناعة   وزير  قدمها  التي  المعطيات  وحسب 
فإن   واألخضر،  الرقمي  واالقتصاد    142والتجارة 

وقد   بالمغرب،  الطيران  قطاع  في  تشتغل  مقاولة 
السنة   القطاع خالل  هذا  في  الشغل  مناصب  سجلت 

في    43في المائة مقابل    10الماضية تراجعا بحوالي  
 .المائة المسجلة على المستوى الدولي

مس ذكر  وعلى  التصدير،  في  المعامالت  رقم  توى 
الطيران   صناعة  قطاع  أن  الحكومي  المسؤول 

  50في المائة مقابل    29المغربي سجل تراجعا ناهز  
 .في المائة المسجلة على المستوى الدولي

كما أشار العلمي إلى أن قطاع صناعة الطيران يعتبر  
قاطرة حقيقية لالقتصاد الوطني ومنصة الستعراض  

 .لمهندسين المغاربة وكبار التقنيينمهارات ا

أجزاء  على  االعتماد  أي  االندماج،  مستوى  وعلى 
والتجارة   الصناعة  وزير  كشف  محلياً،  مصنعة 
السنة   بلغ  المعدل  أن  واألخضر  الرقمي  واالقتصاد 

في المائة، متجاوزا بذلك الهدف    38الماضية حوالي  
مخطط    35األولي   في  المحدد  المائة  التسريع  في 

 .الصناعي

في المائة من طائرة    38وأضاف العلمي قائالً: “صنع  
كاملة أمر نادر؛ فحتى الدول المتقدمة تحقق أقل من  
ذلك، ألنها تتعاقد خارجيا.. اليوم، كل طائرة تجارية  
تطير في سماء كوكبنا تضم على األقل قطعة واحدة  
يبعث   أساسي  عنصر  إنه  المغرب،  في  تصنيعها  تم 

 .”فخرعلى ال 

أن   ذاته  الحكومي  المسؤول  أكد  الصدد،  هذا  وفي 
“المغرب تمكن في تطوير منظومة صناعية خاصة  
على   مشددا  الماضية”،  سنة  العشرين  في  بالطيران 
أهمية التكوين الذي يعتبر عنصرا مهما لتوفير موارد  

المنظومة  قلب  بمثابة  هي  التي  مؤهلة  بشرية 
 .الصناعية

جن تجاوز  في  المغرب  الحتالل  ونجح  إفريقيا  وب 
المرتبة األولى إفريقيا على مستوى صناعة الطيران،  
وأورد العلمي في هذا الصدد أن هناك فاعلين كبارا  
“كورونا”  أزمة  خالل  إستراتيجية  قرارات  اتخذوا 
للتعامل مع المغرب، ومن المرتقب أن يتم الكشف عن  
غضون   في  الصدد  هذا  في  إستراتيجية  إعالنات 

 .بلةاألشهر المق

جدير بالذكر أن هذا اللقاء، الذي نظم بشكل حضوري  
القطاع   حصيلة  الستعراض  فرصة  شّكل  ورقمي، 
واستشراف اآلفاق وعرف مشاركة عدد من الفاعلين  
الدوليين في قطاع صناعة الطيران؛ من بينهم “بوينغ”  

 .”و”إيرباص” و”سافران

 2020ألف شركة بالمغرب سنة  84إحداث زهاء 

 
المكت والتجارية كشف  الصناعية  للملكية  المغربي  ب 

أن عدد الشركات التي تم إحداثها خالل السنة الماضية  
 .شركات 806ألفا و  83بلغ 

الصناعية   للملكية  المغربي  المكتب  وأوضح 
والتجارية، في بالغ له، أن هذه الشركات تتوزع بين  

( المعنويين  واألشخاص  54.691األشخاص   )
 .(29.115) الذاتيين

بلغ  وبال التي  المعنويين،  األشخاص  لشركات  نسبة 
التقسيم  2020سنة    697.400مجموعها   يظهر   ،

في المائة، يليها    32.51القطاعي هيمنة التجارة بنسبة  
العقارية   واألنشطة  العمومية  واألشغال  البناء  قطاع 

(24.37  ( مختلفة  وخدمات  المائة(  في    17.07في 
 .المائة(

الذاتيين، التي بلغ    وفي ما يتعلق بشركات األشخاص
خالل السنة الماضية،    576ألفا و  179عددها مليونا و

التجارة،    57.31فإن   قطاع  تهم  منها  المائة  في 
في المائة    7.55في المائة تهم الصناعات، و  10.43و

 .توزعت على خدمات مختلفة

الدار   جهة  تحتضن  الجهوي،  المستوى  وعلى 
و  276سطات  - البيضاء لألشخ  175ألفا  اص  شركة 

الرباط على جهتي  متقدمة  القنيطرة  -سال- المعنويين، 
و  101) وطنجة668ألف  )-تطوان-(،    75الحسيمة 

 .(246ألفا و

يتعلق باألشخاص الذاتيين، تأتي هذه الجهات   وفي ما
،  901ألفا و  279الثالث أيضا في المراتب األولى، بـ

شركات، على    907ألفا و  141، و699ألفا و  146و
 .التوالي

 

المواد    حمالت لتبذير  حد  وضع  إلى  تهدف  تحسيسية 

 الغذائية خالل رمضان 

https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.hespress.com/796456-796456.html
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.hespress.com/796456-796456.html
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على بعد أسابيع قليلة من شهر رمضان، تغص المحال  
المغاربة  بالمواطنين  الشعبية  واألسواق  التجارية 
استثنائية   ظروف  ظل  في  للصيام  استعدادا  للتبضع 
فرضتها جائحة “كورونا” للعام الثاني على التوالي،  

ى التطبيع مع ممارسات جديدة لكنها لم  وأجبرتهم عل
تلغ تقاليد التعامل مع الشهر الفضيل، الخاصة أساسا  

 .باقتناء لوازم موائد اإلفطار

القدرة   على  وتداعياتها  “كورونا”  جائحة  وأثرت 
من  البعض  يمنع  لم  ذلك  لكن  للمغاربة،  الشرائية 
اإلعداد المسبق لشهر الصيام باقتناء ما تتطلب موائد  

أسعار  اإلفط تقويم  على  السلطات  تعمل  بينما  ار، 
بهذه   عليها  الطلب  يرتفع  التي  االستهالكية  المواد 

 .المناسبة الدينية

المغاربة  النشطاء  بعض  يخوض  أن  المرتقب  ومن 
حمالت توعوية وسط المواطنين من أجل تحسيسهم  
المواد   تبذير  وعدم  الطعام،  على  الحفاظ  بضرورة 

 .الغذائية خالل شهر رمضان

الوطنية   الجامعة  رئيس  الخراطي،  بوعزة  وقال 
نمط   على  تؤثر  لم  “كورونا”  إن  المستهلك،  لحماية 
أن   مبرزا  رمضان،  شهر  خالل  المغاربة  عيش 

“المواطنين يستقبلون الشهر الفضيل في عز الطوارئ  
مع   طبعوا  وقد  التوالي  على  الثانية  للمرة  الصحية 

 .”األمر

تؤ  لم  “الجائحة  أن  الخراطي  نمط  وأضاف  على  ثر 
بل   الفائت،  رمضان  شهر  خالل  المغاربة  استهالك 
أن   موردا  الغذائية”،  المواد  على  إقبالهم  ازداد 
تبذير   لتفادي  تحسيسية  حمالت  ستطلق  “الجامعة 
المواد الغذائية خالل شهر رمضان من قبيل المعجنات  

 .”والكسكس والخبز

وأوضح الفاعل الجمعوي ذاته أن “كل مغربي يتلف  
وغراما من الخبز خالل سنة واحدة”، مبرزا  كيل  90

اقتراب شهر رمضان   مع  الغذائية  المواد  أسعار  أن 
تغيير،   أي  يشملها  ولم  الساعة  حد  إلى  “مستقرة 
باستثناء المحروقات والبيض والزيت؛ إذ في الوقت  

رياال    17الذي يباع فيه البيض مثال في الضيعات بـ
عا السبب في  رياال”، مرج  28نجده يباع في السوق بـ  

 .ذلك إلى الوسطاء

وتشير أرقام منظمة الزراعة واألغذية التابعة لألمم  
في المائة من الطعام   30المتحدة إلى أن ما يقرب من  

الذي ينتج كغذاء للبشر حول العالم يتعرض للهدر كل 
مليار طن من الغذاء،    1.3عام، وتعادل هذه النسبة  

تريليون دوالر، والتكلفة وتبلغ التكلفة اإلنتاجية لذلك  
مليون دوالر، والتكلفة االجتماعية    700البيئية نحو  

 .مليون دوالر 900نحو 

وشمال   األوسط  الشرق  منطقة  دول  مستوى  على 
الفرد   أن  إلى  للمنظمة  سابقة  توقعات  تشير  إفريقيا، 

كيلوغراما سنويا من الغذاء، لكن    250يهدر متوسط  

  350ليصل إلى  هذا الهدر يرتفع في شهر رمضان  
 .كيلوغراما

وفي المغرب، قدرت المنظمة في تقرير سابق لها أن  
ثلث ما يتم طهوه في رمضان يرمى في سالل القمامة، 

في المائة من األسر المغربية إلى    45.1بحيث تلجأ  
دوالر شهريا،    51و  6رمي أغذية تتراوح قيمتها بين  

 .درهم، ال سيما في رمضان 500ما يمثل 

األمر أسابيع    هذا  قبل  نشرتها  أرقام  مع  يتزامن 
معدالت   ارتفاع  استمرار  إلى  تشير  نفسها  المنظمة 
الجوع في منطقة الشرق األدنى وشمال أفريقيا، حيث  

مليون شخص من نقص مزمن في التغذية،    52يعاني  
 .مليون مغربي 1,4منهم أكثر من 

 

 "قرار وزاري يقضي بمنع استعمال "أقراص الصباغة

 
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر  
ممارسة   قاطع،  بشكل  بمنع،  يقضي  قرارا  والرقمي 
بجميع   بـ”الجوطون”  المعروفة  الصباغة”  “أقراص 

تطبيقات  ) أشكالها الوفاء،  وبطاقات  نقط  قسائم، 
عالوة على   (..’QR code ‘ رقمية، الرمز المربع

ببي يتعلق  للوفاء  أو  تحفيزي  برنامج  الصباغة  أي  ع 
مهما كان شكله، سواء أكان موجها إلى الصباغين أو  

 .التجار الوسطاء أو غيرهم 
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صباغة   وصناع  مهنيي  أن  للوزارة  بالغ  وأوضح 
أبريل المقبل    30المباني منحوا مهلة تمتد إلى تاريخ  

لسحب أي نوع من “أقراص الصباغة” بشكل نهائي  
وزارة  من السوق، “وبالموازاة مع ذلك، فقد أحدثت ال

المصانع   مستوى  على  تفعيلها  يتم  مراقبة  منظومة 
ومسالك التوزيع وعند االستيراد، للسهر على احترام  

 .”إيقاف هذه الممارسة

كما جرى، وفق البالغ، إبالغ مهنيي وصناع القطاع  
بهذا اإلجراء، خالل اجتماع مع الوزير موالي حفيظ  

االثنين   يوم  ُعقد  بمقر   22العلمي،  الجاري    مارس 
عن   االجتماع،  أعقاب  في  أعربوا،  حيث  الوزارة، 

 .انخراطهم وتعهدوا باالمتثال لهذا التدبير

وصرح الوزير في هذا الشأن بأنه من غير المستساغ  
أن يستمر هذا النوع من الممارسة في السوق الوطنية 
باسم المنافسة، معتبرا أن هذه الممارسة “تؤدي إلى  

اطن، وذلك انتهاكا رفع األسعار تتم على حساب المو
للقوانين الجاري بها العمل والخاصة بحماية المستهلك  

 .”وحرية األسعار والمنافسة

وال يستفيد من هذه الممارسة، التي تقوم على تبادل  
جوطون( أو بطاقة يتم إدخالها في  )صباغة”  “قرص  

التي   النقط  عدد  يساوي  مبلغ  مقابل  الصباغة  وعاء 
درهم، إال    100تتجاوز قيمتها  يحتوي عليها والتي قد  

يتحمله   “الوعاء”  باعتبار أن سعر  الصبّاغ،  الحرفي 
 .المستهلك بالكامل، وفق المصدر ذاته دائما

تم   التي  التدابير  إطار  في  يندرج  الذي  الحظر،  هذا 
لحماية المستهلك    08-31سنُّها بموجب القانون رقم  

وحرية األسعار والمنافسة، كان موضوع إشعار عام  
 .مارس الجاري 22صدرته الوزارة يوم االثنين أ

“هذه   ذلك،  على  عالوة  أنه،  موردا  البالغ  وختم 
الذي   المغربي  الجنائي  القانون  مها  يَُجّرِّ الممارسة 

التي    339ينص في المادة   على أن “صنع العُمالت 
تقوم مقام النقود المتداولة قانونا وكذلك إصدارها أو  

إلى المملكة، يُعاقَب عليها    توزيعها أو بيعها أو إدخالها
من   وغرامة  سنوات  خمس  إلى  سنة  من  بالحبس 

 .””خمسمائة إلى عشرين ألف درهم 

من   األشخاص الذاتيين : انتقال  للضرائب  العامة المديرية

 الى نظام المساهمة المهنية الموحدة   الجزافينظام الربح  

 
على   يتعين  أنه  للضرائب  العامة  المديرية  أعلنت 

الذاتيين التي كانت دخولهم المهنية محددة  األشخاص  
يناير   فاتح  قبل  الجزافي  الربح  نظام  ،  2021وفق 

تاريخ دخول المساهمة المهنية الموحدة حيز التنفيذ،  
 .إيداع إقرار برقم األعمال قبل فاتح أبريل المقبل

الخاضعين   أن  لها،  بالغ  في  المديرية  وأوضحت 
اإل إيداع  من  سابقا  المعفيين  بمجموع  للضريبة  قرار 

من   ملزمون  الجزافي،  الربح  نظام  إطار  في  الدخل 
اآلن فصاعدا باإلدالء باإلقرار المتعلق برقم األعمال،  
بواسطة   المحقق  األعمال  رقم  مبلغ  أن  إلى  مشيرة 
األداء عبر الهاتف النقال برسم السنوات الممتدة من  

ال يؤخذ بعين االعتبار عند تحديد    2024إلى    2020
لمفروضة عليه الضريبة المتعلقة بالمساهمة األساس ا

المهنية الموحدة والشأن كذلك بخصوص حدود رقم  
 .األعمال الستحقاق الخضوع لنظام هاته المساهمة

اإلجراءات   تبسيط  إطار  في  أنه  البالغ  وأضاف 
تضع   اإلدارة،  إلى  التنقل  من  المواطنين  وإعفاء 
الملزمين   إشارة  رهن  للضرائب  العامة  المديرية 
معبأ   إقرارا  الموحدة  المهنية  للمساهمة  الخاضعين 

خدمات مستوى  على  خالل   (SIMPL) مسبقا  من 
العنوان على  اإللكترونية   بوابتها 

(www.tax.gov.ma)  اإلطالع يمكنهم  والذي   ،
رقم   إدخال  خالل  من  بساطة  بكل  وتأكيده  عليه 

 .التعريف الضريبي ورقم البطاقة الوطنية للتعريف

سواء   خياران،  للملزمين  يمنح  األداء،  وبخصوص 
  2021الدفع التلقائي للمساهمة بأكملها قبل فاتح أبريل  

لك قبل انصرام  أو أداء أربع دفعات ربع سنوية، وذ 
ودجنبر   وشتنبر  ويونيو  مارس  أما  2021أشهر   .

المساهمة المهنية الموحدة التي تطبق على زائد القيمة 
آجال   بالكامل خالل  تلقائيا  تدفع  فهي  والتعويضات، 

 .اإلقرارات المتعلق بها

هذا   على  االطالع  أجل  من  أنه  البالغ  ويضيف 
الم إلى  الولوج  الملزم  على  يتعين  وقع اإلقرار، 

اإللكتروني للمديرية العامة للضرائب ثم الضغط على  
، واالنخراط في هذه الخدمة  (SIMPL-CPU) خدمة

بإدخال رقم التعريف الضريبي ورقم البطاقة الوطنية  
الهاتف،   العنوان اإللكتروني ورقم  للتعريف، وتعبئة 

 .ثم إدخال كلمة المرور من اختيار الملزم 

ذا المصدر  حسب  ذلك،  بعد  رمز  ويجب  إدخال  ته، 
وكلمة  المعلوماتي  النظام  قبل  من  الممنوح  الدخول 
للولوج   الملزم  من طرف  اختيارها  تم  التي  المرور 

اإلقرار  (SIMPL-CPU) إلى على  واالطالع   ،
المهنية   المساهمة  أداء  كيفية  واختيار  مسبقا  المعبأ 
الموحدة )الدفع السنوي أو ربع السنوي( وإدخال رقم  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tax.gov.ma%2F%3Ffbclid%3DIwAR1_vFGJn8r8Yb4RY75d0YU5Fc1abxXyFf6ONXOP9qNUgWAb2iKL_53ebPg&h=AT372XSIbcMH4oHyy4NAfwlcREmWafkQi-Uy8pB08e0X7cziF6E2F6csIEkH1LtN3JSHj938fDGUBdwHIHlFQoYg2j8x4nTjkIinsntQjjqEoREU-05qXWx6bPThATqndw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2voD1bgD0g9C2rYfcAqZs9V69YrRa-uLU84Wt92h1jIaWzZgunsSncN9MEB3nK-kKGHGB8ToXI2_MAGPGPM6_ArEr16KzdqR84on9aIAbnbD4HyI5qTUxkLqsBlpCTXNoeZ_lUpMmaQ_jMldR9s5GafW5C4TRR_OPZL-Rsi_v-e5T9etXStWhrNKNV4P_7vWP5TmPT
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في نظام التأمين اإلجباري األساسي  وتاريخ االنخراط  
 .عن المرض

والقيام   اإلقرار  إيداع  إلى  ذلك  بعد  مدعو  والملزم 
باألداء اإللكتروني باستعمال البطاقة البنكية أو عبر  
األداء عبر   المتعددة. وفي حالة اختيار  الدفع  قنوات 

-SIMPL) الدفعات ربع السنوية، يجب الولوج إلى

CPU) ما أشهر  انصرام  وشتنبر  قبل  ويونيو  رس 
اإللكتروني  2021ودجنبر من سنة   باألداء  والقيام   ،

الدفع   قنوات  عبر  أو  البنكية  البطاقة  باستعمال 
 .المتعددة 

وأشارت المديرية العامة للضرائب إلى أنه في إطار  
قانون   مقتضيات  وبموجب  الجبائية  المساطر  تبسيط 

، تم تعويض نظام الربح الجزافي  2021المالية لسنة  
بالمساهمة  الدخل،  على  الضريبة  مجال  في  المطبق 

 .المهنية الموحدة 

المساهمة  هذه  إحداث  تم  أنه  المديرية  وأوضحت 
المهنية لهدفين. من جهة، تمكين المهنيين الخاضعين  

رسم المهني ورسم الخدمات الجماعية، ومن جهة أخرى، تضمن لهم تغطية صحية سابقا لنظام الربح الجزافي من أداء ضريبة موحدة تعوض الضريبة الجزافية على الدخل وال
 .من خالل واجب تكميلي موجه للخدمات االجتماعية لتغطية التأمين اإلجباري عن المرض

Bank Of Africa et la Fédération des 

Chambres de Commerce s’allient pour 

promouvoir l’entrepreneuriat 

 
Bank of africa (boa) et la fédération des 

chambres de commerce, de l’industrie 

et de services du maroc (fcism) ont 

signé, jeudi, une convention visant à 

promouvoir l’entrepreneuriat dans le 

royaume et à garantir un 

accompagnement efficace aux porteurs 

de projets. 

Paraphée par le directeur général en 

charge de la Banque au Maroc, Omar 

Tazi et le président de la FCISM, Omar 

Moro, cette convention garantit aux 

porteurs de projets, commerçants et TPE 

des solutions de financement et 

d’accompagnement adaptées à leurs 

besoins, particulièrement dans le cadre 

du programme Intelaka, indique BOA 

dans un communiqué. 

Partant d’une forte volonté 

d’accompagner les acteurs territoriaux 

dans leurs actions entrepreneuriales, 

BOA et la FCISM ont ainsi uni leur 

savoir-faire, relève la même source, 

soulignant qu’au-delà de ces solutions, 

ce partenariat porte sur les services non 

financiers assurés par les signataires à 

savoir la formation, le mentorat et le 

networking. 

Ainsi, les deux parties s’engagent 

mutuellement à assurer une série de 

mesures pour l’atteinte de leurs objectifs 

communs, notamment 

l’accompagnement et la formation des 

entrepreneurs porteurs de projets, auto-

entrepreneurs (AE), entreprises 

individuelles (EI), TPE et PME, la 

promotion de l’entrepreneuriat, la 

réalisation d’études et enquêtes et 

l’organisation d’évènements autour de 

l’entrepreneuriat. 

Et de noter qu’à cet effet la banque 

prévoit le lancement d’un premier Club 

de l’entreprenariat avec la Chambre de 

Commerce et la tenue d’une première 

conférence conjointe durant l’année 

courante. 

Par le biais de cette convention, Bank Of 

Africa renforce sa position de leader des 

services non financiers et continue de 

confirmer son accompagnement à 

l’entreprenariat en mettant son expertise 

au profit de ses partenaires et en 

contribuant continuellement à 

l’enrichissement des programmes 

d’accompagnement des entreprises 
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autour de thématiques économiques et 

sectorielles, fait savoir le communiqué. 

Les personnes soumises au régime de la 

CPU désormais éligibles à l’AMO 
 

 

Les personnes soumises au régime de la 

contribution professionnelle unique 

(CPU) sont désormais éligibles à 

l’Assurance maladie obligatoire (AMO), 

indique, jeudi, la Caisse nationale de 

sécurité sociale (CNSS). 

Les personnes soumises à la CPU, telle 

qu’instaurée par la loi de finances 2021, 

pourront désormais bénéficier de 

l’AMO, en vertu de la loi organique n° 

98-15 relative au régime de l’assurance 

maladie obligatoire de base pour les 

catégories des professionnels, des 

travailleurs indépendants et des 

personnes non salariées exerçant une 

activité libérale, et qui garantit la même 

couverture médicale pour les salariés du 

secteur privé, précise la CNSS dans un 

communiqué. 

À cette fin, une fois la déclaration fiscale 

effectuée, les personnes concernées sont 

tenues d’engager les démarches relatives 

à l’immatriculation et à la déclaration 

des membres de leur famille (enfants et 

conjoints) auprès de la CNSS, par le 

biais d’un portail électronique mis en 

place à cette fin et qui sera lancé 

prochainement. 

La CPU permet, d’une part, aux 

professionnels auparavant soumis au 

régime du bénéfice forfaitaire de 

s’acquitter, désormais, d’un seul impôt 

remplaçant l’impôt forfaitaire sur le 

revenu, la taxe professionnelle et la taxe 

des services communaux et, d’autre part, 

elle leur assure une couverture médicale 

à travers un droit complémentaire 

destiné aux prestations sociales couvrant 

l’assurance maladie obligatoire. 

La Caisse nationale de sécurité sociale 

assure, ainsi, demeurer mobilisée afin 

d’accompagner les professionnels et de 

contribuer au succès de cette importante 

opération relative à la généralisation de 

la protection sociale pour englober 

l’ensemble des Marocains. 

La CNSS invite les personnes désirant 

obtenir plus d’informations sur ce sujet à 

contacter le centre d’appel « Allo 

Damane » sur les numéros de téléphone 

suivants : 0802007200 / 0802033333. 

Le Maroc apporte des modifications à 

son Code de commerce maritime 
 

 

Le Conseil de gouvernement a adopté, 

jeudi, un projet de décret relatif à 

l’application de certaines dispositions de 

l’annexe I du dahir (le 31 mars 1919) 

formant Code de commerce maritime, en 

ce qui concerne les navires de pêche. 

Le décret n°2.20.581 détermine les 

nouvelles mesures, exigeant 

l’application des dispositions de la loi 

susmentionnée, ainsi que les modes de 

préparation des passeports de 

navigation, de sécurité, du registre des 

navires de pêche marocains et des 

procès-verbaux des contraventions. 

https://www.h24info.ma/wp-content/uploads/2020/04/CNSS.jpg
https://www.infomediaire.net/wp-content/uploads/2019/02/conseil-de-gouvernement-750x430.jpg
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Ce texte a été présenté par le ministre de 

l’Agriculture, de la Pêche maritime, du 

Développement rural et des Eaux et 

Forêts 
 

Moulay Hafid Elalamy : « Le Maroc est 

en train de devenir le pays le plus 

compétitif au monde dans la production 

automobile »    

 

Le ministre de l’Industrie, du commerce 

et de l’économie verte et numérique, 

Moulay Hafid Elalamy, a mis en exergue 

les atouts du Maroc en tant que 

destination privilégiée pour les 

investissements en marge de l’ouverture 

de La « Semaine virtuelle du Maroc », 

qui a démarré ce 29 mars. 

La « Semaine virtuelle du Maroc » 

organisée par Enterprise Ireland, 

l’Agence gouvernementale chargée du 

développement et de la croissance des 

entreprises irlandaises sur les marchés 

mondiaux, la Chambre de commerce 

arabo-irlandaise et l’Ambassade du 

Royaume du Maroc en Irlande, a 

démarré le 29 mars. L’objectif de cette 

initiative est de présenter aux 

investisseurs irlandais les opportunités 

d’investissement dans le Royaume, 

notamment dans les secteurs de 

l’Agritech/l’Agroalimentaire, l’industrie 

Automobile et l’Aviation, la Logistique, 

les Energies Renouvelables et 

CleanTech, le Pharmaceutique/la Santé 

Numérique, les Services Financiers et la 

FinTech. Ainsi, en marge de l’ouverture 

de cette rencontre, le Ministre de 

l’Industrie, Moulay Hafid Elalamy, a 

mis un accent particulier sur les progrès 

réalisés par le Maroc sur les douze 

derniers mois, dans ce contexte de 

pandémie mondiale. « Nous avons été 

touchés par cette pandémie qui est assez 

dévastatrice et le Maroc a réussi dans ce 

contexte à découvrir sa capacité 

industrielle en termes de réactivités. 

Durant cette période, le Maroc a produit 

énormément de choses telles que des 

masques, des respirateurs, les kits PCR 

et un test Covid-19 100% 

marocains… », a fait remarquer Moulay 

Hafid Elalamy. 

« Je crois que nous avons réalisé, 

pendant cette année, dans le domaine du 

digital à peu près  5 années de 

développement en une seule année. Tout 

ceci nous permet d’envisager l’avenir 

légèrement différemment. Tout d’abord, 

nous réalisons que nous pouvons 

produire chez nous ce dont nous avons 

besoin, et de relocaliser chez nous un 

certain nombre d’activités stratégiques. 

Et secundo, nous découvrons nos 

capacités d’accélérer dans tous les 

domaines que cela soit dans l’innovation 

et le digital. Le choix opéré par le Maroc 

est d’avoir une économie ouverte sur le 

reste du monde, une économie 

totalement intégrée à l’économie 

mondiale. Je peux vous assurer que le 

Maroc a amorti le choc induit par la 

pandémie et l’ensemble des secteurs 

industriels a récupéré son niveau d’avant 

la pandémie, à l’exception du secteur de 

l’aéronautique pour les raisons que vous 

connaissez », a-t-il poursuivi. 

Moulay Hafid Elalamy a aussi souligné 

que les partenaires du Maroc sont en 

train d’accélérer leurs investissements 

dans le Royaume, ajoutant que le Maroc 

est devenu une plateforme 

d’investissement et de production pour 

https://www.challenge.ma/wp-content/uploads/2019/05/IMG-20190506-WA0023.jpg
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la consommation nationale et de l’exportation. « Le Maroc est 

en train de devenir le pays le plus compétitif au monde dans la 

production automobile devant la Chine, au même niveau que 

l’Inde qui est le pays le plus compétitif au monde dans le secteur 

automobile. Et enfin, la stratégie du Maroc est de décarboner 

l’ensemble de son industrie », a conclu le ministre de  l’Industrie. 

 

 

 ة ـــــــــــــ غرفـــــــــــــــــــــة للـــــــــــــــــــ رابيــــــــــــــــــــــــــــــــة التــــــــظـــــــــــقــــــالي                                                                                                              

تافياللت  درعة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  تعرض  المحور  هذا   في 

 اقتصادية التي -يقظتها الترابية والتي تقدم من خاللها مجموعة من المؤشرات السوسيو

والعمر الصنف  حسب  المقاوالت  خلق  مؤشرات  ب:  أساسا  وترتبط  الجهة   تهم 

الشواهد عدد  األنشطة  والجنس،  او  القطاعات  التشطيبات،  عدد  المستخرجة،   السلبية 

الخمسة الجهة  أقاليم  من  إقليم  كل  حسب  الخ،  دينامية،  األكثر   .االقتصادية 

من  الغرفة  منتسبي  إشارة  رهن  المعلومات  و  بيانات  قاعدة  وضع  أجل  من  هذا   كل 

المش او حاملي  مقاولين مستقبليين   اريع، و ذلك تجار وصناعيين و خدماتيين و حتى 

 بهدف تمتيعهم بمعلومات حيوية محينة و ضرورية تساعدهم سواء قبل االنطالق في 

و  حكامتها  تعزيز  و  مشاريع  و  مقاوالتهم  تطوير  بهدف  او  الشخصية،   مشاريعهم 

 .   حضورها على المستويات اإلقليمية، الجهوية، الوطنية و الدولية

عرض أهم هذه المؤشرات بالنسبة لقطاع التجارة بالجهة. بحيث  نسوف  وفي هذا العدد  

في هذا العدد واالعداد القادمة سوف نعطي المعلومات الخاصة بكل قطاع من القطاعات  

االقتصادية بالجهة والتي تمثل مصدر خلق الثروة بالنسبة لجهة درعة تافياللت. 
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 ــــــــــــــــــة ات الغرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل خدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                 

 

 بنك  وفا التجاري مع بشراكة المشاريع وتمويل مواكبة برنامج في التسجيل

التجارة والصناعة والخدمات  في إطار تنزيل مقتضيات اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين غرفة 

بنك،   وفا  التجاري  ومؤسسة  تافياللت  درعة  بين   والتي لجهة  وشراكة  تعاون  خلق  إلى  تهدف 

التي تعترض   المقاوالت الجهوية لتذليل الصعوبات  آلية دعم  المؤسستين بغية المساهمة في تفعيل 

المقاوالت سواء الناشئة أو التي ترمي إلى إعادة تقويتها وتحسين خدماتها او حتى تلك التي مازالت 

حتى تساهم بفعالية كبيرة في االقتصاد الجهوي بغية الرفع من مردوديتها    وذلكفي مرحلة الفكرة.  

 .والوطني 

يسعد غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافياللت ان تدعو كل المقاولين   اإلطار في هذا  

الذاتيين الى زيارة مقر الغرفة المتواجد في اقليم سكنهم من    والمقاولينالمشاريع    وحاملي   والمقاوالت 

" الخاص بهذه الفئات. حيث سوف يحصلون على مواكبة  والدعممج "المواكبة  اجل التسجيل في برنا

مجموعة   ودعم طرف  من  المقدمة  التمويل  لعروض  الولوج  حتى  الفكرة  مرحلة  من  لمشاريعهم 

 .فسارعوا للتسجيل لالستفادة  .التجاري وفا بنك

 

Inscription au programme d'appui et de financement de projets en partenariat avec Attijariwafa bank 

Dans le cadre d’implementation des dispositions de l'accord de 

coopération signé entre la Chambre de Commerce d'Industrie et de 

Services de  la région de Daraa-Tafilalet et Attijariwafa Bank, qui vise à 

créer une coopération et un partenariat entre les deux institutions afin de 

contribuer à l'activation du mécanisme d'accompagnement des 

entreprises régionales pour surmonter les difficultés rencontrées par les 

entreprises, qu'elles soient émergentes ou orientées vers le renforcement 

et l’amélioration de leurs services, voire celles qui sont encore au stade 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%A9_%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9_%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%88%D9%81%D8%A7_%D8%A8%D9%86%D9%83?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU1xyTPcYbDaFQ-0IkovKX2KZnPCUL4NCMvrdU8J4gZDF5JiisOzJMkIvJb60SE49yw1zrK-xtA2nO_cui6a5XT2cVZ4gkxXlOFcXODxkWG1InSms5vg43ORmmjBD7i97vxYSTeJCX-zm6FBSD2tthv8JjEtmEcoeZMAmExiZ36YYXq4uJDR_PHwV2cfJV962U&__tn__=*NK-R
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de développement de l'idée. Ceci afin d'augmenter sa rentabilité afin 

qu'elle puisse contribuer de manière significative à l'économie régionale 

et nationale. 

Dans ce contexte, la Chambre de Commerce d'Industrie et de Services de 

la région de Daraa-Tafilalet (CCISDT) a le plaisir d'inviter tous les 

entrepreneurs, entrepreneuses, porteurs de projets et auto-entrepreneurs 

à visiter le siège ou l’annexe de la chambre située au niveau de leur 

territoire de résidence afin de s'inscrire dans le « programme 

d'accompagnement et de soutien » pour ces catégories professionnelles. 

Où ils pourront suivre et accompagner leurs projets depuis le stade de 

l'idée jusqu'à l'accès aux offres de financement du Groupe Attijariwafa 

Bank. Alors dépêchez-vous de vous inscrire pour en profiter. 

 

Registration for the project support and financing program in partnership with Attijariwafa bank 

As part of the implementation of the provisions of the cooperation 

agreement signed between the Chamber of Commerce, Industry and 

Services of the Daraa-Tafilalet region and Attijariwafa Bank, which aims 

to create cooperation and a partnership between the two institutions in 

order to contribute to the activation of the support mechanism for 

regional businesses to overcome the difficulties encountered by 

businesses, whether they are emerging or oriented towards strengthening 

and improving their services, or even those which are still at the stage of 

development of the idea. This is to increase its profitability so that it can 

contribute significantly to the regional and national economy. 

In this context, the Chamber of Commerce, Industry and Services of the 

Daraa-Tafilalet region (CCISDT) is pleased to invite all entrepreneurs, 

entrepreneurs, project leaders and self-entrepreneurs to visit the 

headquarters or the annex of the room located at the level of their territory 

of residence in order to register in the “accompaniment and support 

program” for these professional categories. Where they can follow and 

support their projects from the idea stage to access to financing offers 

from the Attijariwafa Bank Group. So hurry to register to take advantage 

of it. 

 

 

 

 



L’intelligence informationnelle ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    N°10/2021 

30 
 

 

 ـــــداــــــــــــــونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأجــــــــــــــــــــــــــ                                        

Foire de matériel de mesure et contrôle et gestion de 

qualité 

réservé aux visiteurs professionnels 

Parc des Expositions : Casablanca 

19. - 20. mai 2021 

 

Salon international du marketing numérique, e-

commerce, accommodation et cloud, internet mobile, 

réseaux sociaux et affichage numérique 

réservé aux visiteurs professionnels 

Hotel Grand Mogador Casablanca, Casablanca 

26. - 27. mai 2021 

Médicale internationale foire 

réservé aux visiteurs professionnels 

Casablanca International Fairground, Casablanca 

03. - 06. juin 2021 

 

 

Salon international professionnel des métiers de la 

beauté du cosmétique et du bien-être 

visiteurs professionnels et le grand public 

Casablanca : International Fairground, Casablanca 

16. - 19. octobre 2021 

Secteurs d'activité : Machines-outils - Outillage 

Composants mécaniques Sous-traitance et partenariats 

industriels.  

Date : du 01 au 03 avril 2021. TANZANIA 

Lieu : Diamond Jubilee Hall (Dar Es Salaam) Barabara 

ya Malik, Dar es Salaam Tanzanie  

Salon international de la mode de la Chaussure 

d'Istanbul. Industries connexes Mode cuir et fourrure – 

Vêtements.  

Date : 01-04 avril 2021 

Lieu Istanbul Expo Center / Istanbul Fuar Merkezi / 

CNR Expo, Atatürk Havalimani Karsisi 34149 

Yesilköy, Istanbul, Turquie.  +90212468 52 00 

+90212465 55 59  

https://www.foiresinfo.fr/Forumesure-M10345/Casablanca.html
https://www.foiresinfo.fr/Parc-des-Expositions-ZS8155.html
https://www.foiresinfo.fr/EMEC-EXPO-M3815/Casablanca.html
https://www.foiresinfo.fr/EMEC-EXPO-M3815/Casablanca.html
https://www.foiresinfo.fr/EMEC-EXPO-M3815/Casablanca.html
https://www.foiresinfo.fr/Hotel-Grand-Mogador-Casablanca-ZS10024.html
https://www.foiresinfo.fr/Medical-Expo-M10269/Casablanca.html
https://www.foiresinfo.fr/Casablanca-International-Fairground-ZS1493.html
https://www.foiresinfo.fr/COSMETISTA-EXPO-M7072/Casablanca.html
https://www.foiresinfo.fr/Casablanca-International-Fairground-ZS1493.html
https://www.foiresinfo.fr/Forumesure-M10345/Casablanca.html
https://www.foiresinfo.fr/EMEC-EXPO-M3815/Casablanca.html
https://www.foiresinfo.fr/Medical-Expo-M10269/Casablanca.html
https://www.foiresinfo.fr/COSMETISTA-EXPO-M7072/Casablanca.html
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Hardware Eurasia rassemble tous es composants de 

l'industrie. Industries connexes Foires industrielles 

Machines-outils - Outils Industries du métal Plastiques.  

Date : 01-04 avril 2021 

 Lieu : Tüyap Fair Convention and Congress Center 

(Istanbul), E-5 Karayolu, Gürpinar Kavsagi 

Büyükçekmece, 34522 Istanbul, Turquie. +90 (212) 886 

68 43 +90 (212) 886 62 43 CIAACE 2021. 
 

Secteurs d'activité Ingénierie automobile - Systèmes et 

composants Équipements pour garages etstations-

service.  

Date : en avril 2021 

Lieu : China International Exhibition Centre (CIEC) 

(Pékin) 6 East Beisanhuan Road Chaoyang District 

Beijing, 100028 Chine. +86 10-84415380 +86 10-

84415311-53800 

 

 

Opportunités commerciales et investissement 

« Doing business in South Africa » 

Dans la continuité des séminaires virtuels organisés sur l’accès aux marchés et le recensement des opportunités 

d’exportation et d’investissement, organisés au courant du 3ème trimestre 2020, l’ASMEX lance une série de webinaires 

selon le planning suivant : 

Pour participer à ce programme riche en opportunités, vous 

êtes conviés à vous inscrire d’ores et déjà au premier 

séminaire virtuel « Doing business in South Africa »  

 

 

 

 

Philippe Cordier BENIN 15H00 7 AVR 2021 

Maryline Bertheau POLOGNE 15H00 21 AVR 2021 

Philippe Cordier GUINEE 15H00 5 MAI 2021 
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 لالستعالم واالتصال

 

 

 غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافياللت 

ورزازات، المغرب 45000هللا العنوان: شارع موالي عبد   

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/

