
   L’intelligence informationnelle-----------------------------------------------------------------------------------------    N° 011/2021 

 

 

L’intelligence informationnelle de la chambre de commerce d’industrie et de services 

de Drâa-Tafilalet, Numéro d’Avril 2021 : 011 / 2021  

 

 

 

 اتصل بنا  

 

 

 

 

 

 

 في هذا العدد

    
 

 

 أنشطة الغرفة
01 

 الجهة -إكـــو 
06 

 

 نيوز -إكـــو 
08 

اليقظة الترابية  
 20للغرفة     

   دليل خدمات الغرفة 
23 

 أجــــــونـــــدا
25 

ورزازات، المغرب 45000شارع 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

 

L’INTELLIGENCE 

INFORMATIONNELLE  

CCIS-DT 

التجارة والصناعة والخدمات غــــــــــرفة ذكاء اإلخباري لال

 لجهة درعة تافياللت

http://ccisdt.ma/


L’intelligence informationnelle ----- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------------    N° 011/2021 

1 
 

ة  ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــغــــــــــــــة الــــــــــــطــــــــــــــــــــأنش                                                                                                                                             

 

    
 

 اتجتمعاملإطارا حيويا للمساهمة في بناء املهنية خصوصا  الجمعياتواملهنية عموماالتنظيمات تعتبر 

 ختالفعلى ا حياة األفراد واملجموعات البشريةب والرقيناجعة للمساهمة في تنمية املقاوالت  وآليةالحديثة 

ي يعد باملجال االقتصادي الذ وارتباطها الجمعيات املهنيةهذه أهمية الى  ، بالنظروتصنيفاتهاها أهداف

 .املحرك األساس للتنمية

فالجمعيات املهنية هي إطارات ينتظم فيها مجموعة من املهنيين للدفاع عن مصالحهم، وتنظيم القطاع  

وكدا النهوض بالشؤون االجتماعية ملنخر طيها، تكاد تكون هده النظرة هي السائدة لدى العموم، إال أن 

مجتمعات حديثة، شأنها في  را أخرى مهمة للمساهمة في تشييدواقع األمر أثبت أنه بإمكانها أن تلعب أدوا

 املاثلة.   والتنظيماتاملؤسسات  باقيشأن دلك 

واالختالف وتقبله في أفق  والتداول كما تعتبر هده الجمعيات مجاال خصبا لتعلم وممارسة حرية الرأي     

 اجية.اإلنت والوحدات املقاوالت وتسييرينعكس إيجابا على أسلوب تدبير  ا، ممتدبيره بشكل ديمقراطي

الوقائية املتخذة ملواجهة الوضع االستثنائي املتعلق بخطر تفش ي فيروس االحترازية والتدابير  من وبالرغم 

شهدت رحاب  انتشار فيروس كورونا ملواجهة والجهوي  واملحلي على املستوى الوطني 19كورونا كوفيد

 املقاوالتيالتي تشكل النسيج ة النشيطة ولعدد كبير من الجمعيات املهني حركية دؤوبة وملحقاتهاالغرفة 

 التالي:يمكن تلخيصها في الجدول  2021خالل الفترة املمتدة من يناير إلى ابريل  بجهة درعة تافياللت

 

 2021ابريل  ىيناير المن التنظيمات المهنية خالل الفترة الممتدة  وأنشطة ةحركي
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 التاريخ طبيعة األنشطة املزاولة التنظيمات املهنية

جمعية املقاولين السينمائيين لجهة درعة  
 تافياللت 

أعضاء المكتب برئاسة السيد  وتجديدباإلجماع  والماليتم من خالله المصادقة على التقريرين األدبي  والذيالجمع العام للجمعية 
 .هضرةبوجمعة بو

 2021 فبراير  07

الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين درعة 
 تافياللت 

التمثيلية   –المصادقة على النظام الداخلي للجمعية  -جمعية للتأسيس العام الجمع التحضير لل - واألفاقمناقشة حصيلة تسيير الجمعية  
 ة.مناقشة هياكل الجمعي –داخل الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين 

 2021فبراير   14

 رئيسة للمجلسأسفر عن انتحاب السيدة سهام رضى  والذيللمجلس بقصر المؤتمرات بورزازات     التجديدي العادي  الجمع العام  املجلس اإلقليمي للسياحة لورزازات 
 نائبا. سعيد المراني  والسيداإلقليمي للسياحة 

 2021فبراير   16

 2021فبراير   19 غير  فة بتنغرقة اللحبم اجتماع أعضاء المكتب لمناقشة ظاهرة تفشي األفرنة العشوائية بتنغير  نةواألفر جمعية ارباب املخابز 

جمعية التضامن للباعة باألسواق األسبوعية  
 .تبورزازا

نظام المقاول الذاتي          ومناقشةاللجان  وتشكيلقصد مناقشة مجموعة من النقط المتعلقة بالتسيير المكتب المسير للجمعية  اجتماع
 الغرفة. ا بنك في إطار االتفاقية المبرمة مع االستفادة من عروض التجاري وف وكيفية

 2021مارس  02

 لجنة الفيلم بورزازات
(OUARZAZATE Film Commission) 

باختيار باقي   وتكليفهاة للجنة ي رئيس العلم خديجة تم من خالله انتخاب السيدة والذيالجمع العام االستثنائي لجنة الفيلم بورززات 
 بورززات.أعضاء لجنة الفيلم 

 2021مارس  03

السيدة ياسمين ازوين رئيسة  وانتخابحيث تم المصادقة على النظام األساسي للتعاونية  MAFALYAالجمع العام التأسيسي لتعاونية  التجميل.مواد  وتسويق لبيع MAFALYAتعاونية
 للتعاونية. 

 2021مارس  03

  وبرمجةالنظام الداخلي للمجلس  وكذاائمة لجان د  وإحداثاجتماع المكتب الجديد المسير للمجلس من أجل تعيين مدير جديد        املجلس اإلقليمي للسياحة لورزازات. 
 لقاءات مكثفة مع مهنيي القطاع. 

 2021مارس  05 

 2021 مارس 11 غير فة بتنغرقة اللحبم 2021اجتماع أعضاء المكتب لتسطير برنامج عمل اإلتحاد لسنة  بإقليم تنغير  واملهناتحاد جمعيات التجارة 

سيارات األجرة  ومستغليجمعية النور ألرباب 
 2021مارس  18 مبارك وغزن أمينا للمال. والسيدالجمع العام االستثنائي للجمعية لتجديد المكتب حيث تم انتخاب السيد محمد الملوكي رئيسا للجمعية    بورزازات.الصنف األول 

 2021مارس  31 . والمهنيينئدة التجار مناقشة إمكانية تنظيم لقاء تواصلي حول نظام المساهمة المهنية الموحدة بدار المواطن باكدز لفا باكدز  والخدمات جمعية النجار 

 بالتجزئةجارية تفادة من محالت بخصوص االست ر الجهوي للمؤسسة العمراناسلة عامل اإلقليم، ومدياجتماع أعضاء المكتب لمر جمعية تجار العهد الجديد بتنغير
 جد.  ة المدديجال

 2021أبريل  06

  2021ابريل  16   للجمعية.يسة رئ اكوجيل باإلجماعالجمع العام العادي للجمعية لتجديد المكتب حيث تم انتخاب السيدة فاطمة  جمعية دور الضيافة لجنوب األطلس بورزازات 

                المقاوالت  وتمويلعبد تقنية التناظر المرئي حول موضوع "سبل االستفادة من برنامج دعم   لقاء تواصلي وتحسيسي متنظي   نغير.اتحاد جمعيات التجارة واملهن بإقليم ت
    ". والمشاريع

   2021أبريل  16
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 2021أبريل  16 فة. غربمشاركة ال موضوع "سبل االستفادة من برنامج دعم وتمويل المقاوالت والمشاريع"عن بعد حول  حول لقاء تواصلي  بإقليم تنغير  هنملوااتحاد جمعيات التجارة 

للجمعية الوطنية ألرباب املقاهي  فرع ورزازات
 2021ابريل  17 بالمغرب.  والمطاعمية ألرباب المقاهي الجمع العام التأسيسي لفرع ورزازات للجمعية الوطن باملغرب.  واملطاعم

مواد الصناعة التقليدية   وبائعيجمعية تجار 
 بمدينة ورزازت 

   2021 ابريل   22 رئيسة للجمعية  اكوجيل باإلجماعالجمع العام العادي للجمعية لتجديد المكتب حيث تم انتخاب السيدة فاطمة 

 2021ابريل  25    ورزازات.مصابن  تأسيسي لجمعيةلعام الالجمع ا ورزازات.مصابن  جمعية

السوق اليومي البلدي  وحرفيي جمعية تحار 
 2021ابريل  28 إنجاحه. شروط  الستكمال 2021ماي  28إلى غاية يوم  تأجيلهتم  والذيالجمع العام التأسيسي للجمعية  بمدينة ورزازات 

 

 خديجة العلمي السيدة بورزازات وانتخابلجنة الفيلم اجتماع 

 (OUARZAZATE Film Commission) رئيسة للجنة

 
األربعاء  تم   التجارة    قربامل  2021مارس    3يوم  لغرفة  الجهوي 

تافياللت    والخدمات والصناعة   درعة  انتخاب  لجهة  بورزازات 

 .بورزازاتللجنة الفيلم    ة رئيس  باإلجماع  العلميخديجة    السيدة

القوية    اإلرادةوالذي يترجم   عرف الجمع العام نقاشا مميزا  وقد

املتدخلين  وكافة  اللجنة  ق  املؤسساتيين   ألعضاء  الدفع  دما  في 

تحق لجنة    املرجوة  األهدافيق  نحو  اجلها  من  أحدثت  والتي 

بورزازات   والتواصل  تروم    والتي الفيلم  الترويج  إلى  باألساس 

وتقديم    الصناعة السينمائية بمنطقة ورزازات  قطاع   إلنعاش  

 السينما. الخدمات الضرورية لصناع  

اء  لق تنظيمتنغير: اتحاد جمعيات التجارة والمهن بإقليم 

  المقاوالتدمج لدعم البرنامج المنحول  ي وتحسيسيتواصل

 

التواصلية اللقاءات  إطار  الت  في  اتحاد   يوالتحسيسية  ينظمها 

التجارة   بشراكةجمعيات  تنغير  بإقليم  مع   واملهن  وتعاون 

والج املحليين  الفاعلين  من  تنظيمجموعة  تم  لقاء    م هويين، 

تقنية    د ، عب2021أبريل    16يومه الجمعة   تواصلي وتحسيس ي 

التناظر املرئي حول موضوع "سبل االستفادة من برنامج دعم  

     ". واملشاريعاملقاوالت   وتمويل
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 نامج المندمج لدعم المقاوالت الغرفة في لقاء تواصلي حول البرمشاركة 

غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافياللت ممثلة بملحقة تنغير في اشغال اللقاء   شاركت

التواصلي والتحسيسي الذي نظمه اتحاد جمعيات التجارة والمهن بإقليم تنغير لفائدة منتسبيه باإلقليم، يومه 

ناظر المرئي حول موضوع عة والنصف مساءا، عبد تقنية التعلى الساعة التاس  2021أبريل    16الجمعة  

 ".  سبل االستفادة من برنامج دعم وتمويل المقاوالت والمشاريع"

التجارة  لغرفة  باإلضافة  والجهوية  المحلية  والهيئات  المؤسسات  من  مجموعة  اللقاء  في  شاركت  وقد 

الة تثمار لجهة درعة تافياللت، الوكتافياللت، كالمكتب الجهوي لالس  والصناعة والخدمات لجهة درعة

الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات بتنغير االتحاد العام لمقاوالت المغرب فرع درعة تافياللت، وأيضا 

بمشاركة مجموعة من الوكاالت البنكية على المستوى اإلقليمي، كما اغنى النقاش مشاركة كل من جمعية  

 المستدامة.ر ومركز درعة تافياللت للتنمية ء المقاوالت المغربيات فرع تنغيالنسا

التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافياللت بتنغيرو قدم   في كلمته نبذة عن   السيد ممثل غرفة 

غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافياللت و اهم األدوار و الصالحيات التي تتمتع بها  

القانون رقم  بنا و التي تهم أساسا المهام    08.19رقم  تم تتميمه و تعديله بالقانون    الذي  38.12ءا على 

التمثيلة )حيث تمثل الغرفة المهنيين المنتمين لقطاعات التجارة و الصناعة و الخدمات في دائرة نفوذها 

ن الغرفة تكون موضع استشارة امام المؤسسات و الهيئات الوطنية و الدولية(، المهام االستشارية )حيث ا

الجهوية في المجاالت التي تدخل في صميم صالحياتها(، باإلضافة    فة المؤسسات الوطنية المحلية وكا

لمهام الدعم و الترويج و التي تهم أساسا  المقاوالت المحدثة او التي الزالت في مرحلة الفكرة، حيث تقوم  

المقاوالت و حام التقني و تواكبهم للولوج و  لي المشاريع و تقدم لهم الدعم  بتكوين و تأطير و مواكبة 

 ستفادة من عروض التمويل.  اال

من جهة أخرى تطرق الهم المعيقات والعقبات التي تواجه المستثمرين في عملية االستفادة من البرنامج 

أهمها   انطالقته والتي من  الجاللة نصره هللا  الذي اعطي صاحب  المقاوالت  لدعم  فترة  المندمج  طول 

 طر وعدم وحدة الوثائق المطلوبة.. الخ.  التواصل والتحسيس، تعقيد المسامعالجة الملفات، ضعف 

معالجة  شانها  من  التي  رفقته(  التوصيات  في  )متضمنة  المقترحات  من  مجموعة  اقترح  األخير  وفي 

ية وتحقيق أهدافها مجموعة من اإلشكاالت المرتبطة بعملية مواكبة وتتبع الملفات من اجل تسريع العمل

 ة للتنمية الجهوية.   الطموحة خدم

وعند انتهاء أشغال هذا اللقاء الهام والمثمر والذي عرف نقاشا كبيرا خلص المشاركون إلى تبني مجموعة  

 من التوصيات: 

ضرورة تعزيز الجانب التواصلي من طرف االبناك وباقي الفاعلين المحليين، والمساهمة الفعالة   •

 ع.لمقاولين وحاملي أفكار المشاريفي تحسيس ا

توضيح شروط االستفادة الخاصة بكل فئة من المستثمرين ووضع ملصقات وإعالنات في مدخل   •

 كل وكالة بنكية 
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 3ضرورة التزام وتقيد االبناك بآجال إجابة الملفات االستثمارية بالرفض او القبول، والمحددة في  •

 أسابيع على أكثر تقدير 

 رفض الملفات االستثمارية المرفوضة بما يبرر الارفاق  •

إحالة الملفات المرفوضة على المؤسسات األخرى التي تقدم الدعم التقني لهذه الفئات )غرفة التجارة   •

 والصناعة والخدمات، الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات، المركز الجهوي لالستثمار، الخ(.

لملفات االستثمارية من المطلوبة من طرف جميع االبناك والمكونة ل توحيد وانسجام الوثائق اإلدارية •

 مستثمريناجل تفادي ارباك ال

احداث منصة الكترونية إقليمية تجمع كل الفاعلين العموميين والخواص لتتبع حالة تقدم الملفات   •

 االستثمارية. 

 على ابناك محددة بعينها.  ضرورة انفتاح المقاولين وحاملي المشاريع على كل االبناك وعدم التركيز •

من اجل تكوين وتأطير حاملي المشاريع قبل الذهاب لألبناك والبحث   اعلين االقليمينالتنسيق بين الف •

 عن التمويل.

تعاون كل الفاعلين المحليين من اجل مواكبة المشاريع المسجلة في القافلة التي جابت اإلقليم وذلك  •

 التمويالت وبعد التمويل. بهدف مصاحبتهم للولوج لهذه 

المهنية  حول نظام المساهمة  لمهنيين  استمرار مواكبة التجار وا

 بكافة أقاليم الجهة لفائدة الملزمين   CPU الموحدة

 

تها  مظن  يالت  والتحسيسيةاللقاءات التواصلية    بعد مجموعة

تافياللت    –غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة

  بتعاون مع شركائها   تافياللت،ا بجهة درعة  لفائدة منتسبيه

للضرائب  وخاصة الجهوية  الجهوية    المديريةو  المديرية 

االجتماعيل للضمان  الوطني  دخول  إعلى    ،لصندوق  ثر 

حيز التطبيق والذي عوض   نظام المساهمة المهنية الموحدة

الخمسة    افةبك  ،الجزافيالنظام   الجهة  )ورزازات،  أقاليم 

تتغير، التي   (.وميدلتالرشيدية    زاكورة،  اللقاءات  هده 

الغرفة   وتتبعاعرفت مشاركة   منتسبي  كبيرين من طرف 

الفاعلين    وكانتالملزمين،    وباقي باقي  من  اشادة  موضع 

 .  والجهويينالمحليين 

واصلت  لجهة    وقد  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة 

من   منتسبيها بالجهة  وتأطير  مواكيةعملية    درعة تافياللت

المهنية    وخدماتيين   وصناعتجار   المساهمة  نظام  حول 

بالمقر  وضعت    حيث CPUالموحدة   اشارتهم  رهن 

  وزاكورةبالرشيدية    وملحقاتهاالمركزي للغرفة بورزازات  

لمواكبة  وميدلت   وتنغير موظفيها  من  عددا    ومساعدة، 

السنو تصاريحهم  وضع  اجل  من  االلكترونية المهنيين  ية 

اإلجابة على    وكذاساهمة المهنية الموحدة  ظام المخاصة بنال

المعنية    ونقلتساؤالتهم   تيسير    إطارفي  شكاويهم للجهات 

اإلداريةالمساطر 

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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ــــــة ــــــــــــــــــــــــالجهــــــــــــــــــــ -إكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو                                                                                            

 تافياللت” تحط الرحال بميدلت قافلة “انطالقة درعة 

 
حطت قافلة “انطالقة درعة تافياللت”، التي ينظمها   –ميدلت  

المركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت، بمدينة ميدلت،  

 .من أجل اللقاء بالشباب حاملي أفكار المشاريع

اختير لها شعار “قافلة انطالقة درعة  قافلة، التي  وتهدف هذه ال

نحو   المشاريع  حاملي  الجهة  شباب  لمواكبة  مستقبل  تافياللت 

التشغيل   إلنعاش  الوطنية  الوكالة  مع  بشراكة  وتنظم  أفضل”، 

وتمويل  لدعم  المندمج  بالبرنامج  التعريف  إلى  والكفاءات، 

 .المقاوالت باإلقليم

  مصطفى النوحي، اليوم الجمعة،   وقام عامل إقليم ميدلت، السيد

بزيارة لهذه القافلة، حيث قدمت له وللوفد المرافق له شروحات  

أهد تشجيعهم  حول  وسبل  الشباب  استقبال  وطريقة  القافلة  اف 

 .على بناء مشاريعهم الخاصة في ميدلت

بالسيد عالل الباز المدير   مرفوقاوتفقد عامل اإلقليم، الذي كان  

الجهوي   للمركز  تافياللت، وعدد العام  درعة  لجهة  لالستثمار 

معطيات هامة  من الشخصيات، هذه القافلة التي يتم عبرها تقديم  

وكيفية ح الشباب  لطموحات  المناسبة  المستقبلية  المشاريع  ول 

الوكالة  مع  بتنسيق  وذلك  لهم،  المخصص  الدعم  االستفادة من 

ائق الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات، مع تزويدهم ببعض الوث 

 .والمنشورات المساعدة في هذا المجال

التي  المبادرة  هذه  حول  شروحات  تقديم  المبادرة  هذه  وتروم 

وكذا ت  االستثمارية،  المشاريع  أفكار  وحاملي  الشباب  ستهدف 

تشجيع الفكر المقاوالتي والمبادرة الحرة لفائدة حاملي المشاريع  

 .باإلقليم

للمركز العام  المدير  قال  الصدد،  لالستثمار   وفي هذا  الجهوي 

تافياللت،   درعة  للقناة  لجهة  تصريح  في  الباز،  عالل  السيد 

المغر لوكالة  لألنباءاإلخبارية  العربي  إن محطة  (M24) ب   ،

ميدلت تندرج في إطار القافلة التي ينظمها المركز بتنسيق مع 

والية جهة درعة تافياللت وعماالت أقاليم الجهة، وبشراكة مع  

 .إلنعاش الشغل والكفاءاتالوكالة الوطنية 

وأوضح السيد الباز أن محطة مدينة ميدلت تأتي بعد محطات  

وت  ورزازات  أن  أقاليم  إلى  مشيرا  والرشيدية،  وزاكورة  نغير 

في   السيما  ميدلت،  إقليم  في  بعيدة  مناطق  في  توقفت  القافلة 

بومية   برمجة محطتي  جماعات كرامة والريش وإملشيل، مع 

 .وزايدة

رج في إطار برنامج عمل المركز في القافلة تند  وأضاف أن هذه

بالمقاوالت ال التي تركز على االهتمام  الجديدة  صغيرة  صيغته 

إلى  تهدف  أنها  مبرزا  الفردية،  وبالمبادرات  جدا  والصغيرة 

الفردية  والمبادرة  الشباب  ودعم  “انطالقة”  ببرنامج  التعريف 

 .وروح المقاولة

استفا األشخاص  من  العديد  أن  البرنامج وذكر  هذا  من  دوا 

م لكي التحسيسي،  للمواكبة  برنامج  إعداد  سيتم  أنه  إلى  شيرا 

لبرامج   أيضا  إنجاح  يخضعوا  من  ليتمكنوا  والتأهيل  للتكوين 

بتراثه   .مشاريعهم إقليم ميدلت غني  الباز على أن  السيد  وشدد 

وبقطاع   السياحية  وبمؤهالته  والطبيعية  البشرية  وموارده 

لمتجددة، حيث بدأ العمل، قبل ثالثة أشهر،  المعادن والطاقات ا

إلقالع بالمحطة الريحية باإلقليم، مما يدل على أنه يمكن تحقيق ا

 .االقتصادي في هذه المناطق التي تتوفر على مؤهالت كبيرة

أهم  تستهدف  التي  القافلة  محطات  بين  من  ميدلت  مدينة  وتعد 

في جما الرحال  أن حطت  لها  اإلقليم، حيث سبق  عات  مراكز 

بومية  منطقتي  إلى  المقبلة  األيام  في  تتوجه  أن  على  قروية، 

اغب في تحقيق أهدافه  وزايدة من أجل التواصل مع الشباب الر

 .المقاوالتية

وتندرج محطة مدينة ميدلت في إطار القافلة التي تروم التحسيس  

وذلك   المقاوالت،  وتمويل  لدعم  المندمج  بالبرنامج  والتوعية 

 .يهات الملكية الساميةانسجاما مع التوج

كما تتوخى القافلة تقريب خدمات المركز الجهوي لالستثمار من 

أف حاملي  بالمنصة  الشباب  والتعريف  استثمارية  ومشاريع  كار 

للمركز المبادرة، من  .الرقمية  المركز، من خالل هذه  وتمكن 

مما   وحاجياتهم،  المشاريع  حاملي  انتظارات  على  االطالع 

ة بيانات تتعلق بالشباب ومشاريعهم من أجل  سيسمح بتكوين قاعد

 مواكبة أفضل لهم 
 

المغرب   تداعيات  تافياللت ي  بدرعهاتحاد مقاوالت  ناقش 

ارتفاع أسعار األنابيب على مشاريع المكتب الوطني للماء 

 والكهرباء 
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ـ   درعة  بجهة  المغرب  لمقاوالت  العام  االتحاد  فرع  نظم 

لقاءا الماضي،  الخميس  يوم  تقنية   تافياللت،  عبر  تواصليا 

التناظر عن بعد، حول موضوع "شركات األنابيب أمام ارتفاع  

 ."األولية البالستيكيةد أسعار الموا

وعرف اللقاء الذي أشرف عليه السيد األنصاري عبد اللطيف،  

درعة   بجهة  المغرب  لمقاوالت  العام  االتحاد  فرع  رئيس 

ا للمكتب  الجهوي  المدير  من  كل  مشاركة  لوطني تافياللت، 

للكهرباء والماء الصالح للشرب بجهة درعة ـ تافياللت، ورئيس  

لشركات   الوطنية  الوطنية الجمعية  الجمعية  ومدير  األنابيب، 

من   مجموعة  إلى  باإلضافة  والتطهير  للشرب  الصالح  للماء 

 .المقاوالت التي تشتغل في هذا القطاع

  

درة المواد وتم خالل هذا اللقاء تدارس إشكالية ارتفاع تكلفة ون 

المية، وكذا انعكاساتها  األولية البالستيكية، باعتبارها ظاهرة ع

الوطنية العاملة في الصناعة البالستيكية، كما تم  على المقاوالت  

تنفيذ  في  المقاوالت  هذه  تواجهها  التي  التحديات  الى  التطرق 

المواد  أسعار  ارتفاع  قبل  بها  التزمت  التي  والعقود،  المشاريع 

حيث أضحت عاجزة على الوفاء بالتزاماتها في وقتها األولية،  

 PP, PE) ديد مواد المحدد بسبب هذه الزيادات التي همت بالتح

PVC)  من السعر  100، حيث بلغت هذه الزيادة نسب تتعدى %

 .األصلي

رأسها    على  التوصيات،  من  مجموعة  الى  اللقاء  وخلص  هذا 

لمقاوالت المغرب،  تشكيل لجنة تتبع، تضم كال من االتحاد العام  

األنابيب لشركات  الوطنية  والجمعية  AMEC والجمعية   ،

الصالح   للماء  تقديم  AMEPA للشرب الوطنية  أجل  من   ،

مقترحات ملموسة لقياس تأثير هذه األزمة العالمية، وعرضها  

اللجنة   إلى  المقترحات  هذه  رفع  وكذا  المعنية،  الجهات  على 

 .االوطنية لليقظة االقتصادية للنظر فيه 

ومن بين التوصيات التي خلص إليها اللقاء، ضرورة العمل على 

الشروط   دفتر  صفقات  إصالح  على  المطبقة  العامة  اإلدارية 

، لتمكين مقاوالت األنابيب من االستفادة من  CCGAT األشغال

مراجعة األسعار في عقود المشاريع من أجل تجنب هذه الظاهرة 

االتح مع  بالتشاور  وذلك  المغرب  مستقبال،  لمقاوالت  العام  اد 

والمصالح    والفيدرالية العمومية  واألشغال  للبناء  الوطنية 

 .اإلدارية

.

Errachidia : conférence sur le patrimoine 

matériel et immatériel des oasis de Drâa-Tafilalet 

 
Errachidia – Une conférence régionale ayant 

pour thème “mémoire des oasis : patrimoine 

matériel et immatériel de la région de Drâa-

Tafilalet” a été organisée, vendredi à Errachidia, 

à l’initiative de la Commission régionale des 

droits de l’Homme (CRDH). 

Cette rencontre, qui a connu la participation 

d’universitaires et de chercheurs en patrimoine, 

avait pour objet de se pencher sur une approche 

intégrée des problématiques de l’espace oasien 

riche et en même temps fragile, en se basant sur 

le principe des droits de l’Homme et en 

associant à cette tâche l’ensemble des acteurs 

concernés par la préservation du patrimoine 

naturel et culturel des oasis. 

Intervenant à cette occasion, la présidente de la 

CRDH, Fatima Aarach, a souligné que Drâa-

Tafilalet est une région à dominance oasienne, 

faisant savoir que la superficie de ses oasis 

représente 46 % de celle du total de ces espaces 

naturels existant au niveau national. 

Les oasis de Drâa-Tafilalet recèlent un 

patrimoine naturel et culturel matériel et 

immatériel riche et varié, a-t-elle noté, ajoutant 

qu’il s’agit d’une région avec une histoire 

millénaire et une mémoire collective aux 

multiples affluents, qui requièrent d’être 

valorisées et préservées, conformément aux 

législations internationales et lois nationales. 

“La situation préoccupante des oasis depuis des 

décennies, comme conséquence des dangers 

biologiques qui les guettent, a provoqué une 

détérioration du patrimoine naturel oasien à 

cause de la surexploitation des ressources en 

eaux qui se font de plus en plus rares”, a déploré 

Mme Aarach. 

Elle a fait observer que les espaces oasiens 

possèdent des potentialités naturelles, humaines 



L’intelligence informationnelle ----- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------------    N° 011/2021 

8 
 

et patrimoniales importantes capables de créer, 

en cas de valorisation, une dynamique de 

développement local à même de préserver et de 

promouvoir cet écosystème fragile. 

La présidente de la CRDH a rappelé que le 

Conseil National des Droits de l’Homme 

(CNDH) avait présenté les axes d’une stratégie 

visant à faire des droits et libertés des éléments 

essentiels du droit au développement, en les 

plaçant au centre des choix stratégiques du 

Maroc. 

Pour sa part, Asmae Ameziane, a souligné, au 

nom de la Direction régionale de la Culture de 

Drâa-Tafilalet, que cette conférence intervient 

dans le sillage du Mois du Patrimoine, qui 

s’étend entre la Journée internationale des 

monuments et des sites, célébrée le 18 avril, 

jusqu’à celle des Musées, fêtée le 18 mai. 

Mme Ameziane, qui est conservatrice régionale 

du patrimoine culturel à Drâa-Tafilalet, a relevé 

que le riche patrimoine historique matériel et 

immatériel des oasis de la région mérite d’être 

valorisé et sauvegardé. 

Said Karimi, enseignant-chercheur à la Faculté 

Polydisciplinaire d’Errachidia, a souligné que 

les oasis et leur patrimoine doivent faire l’objet 

de davantage d’études et de recherches sur le 

plan universitaire, mettant l’accent sur 

l’importance matérielle et immatérielle des 

grands espaces oasiens de la région de Drâa-

Tafilalet. 

“Le patrimoine immatériel de Drâa-Tafilalet : 

aspects culturels et civilisationnels”, “la 

valorisation des oasis à travers les plans de 

l’Agence Nationale pour le Développement des 

Zones Oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA)”, 

“les Ksours et les Kasbahs de la région, des 

espaces de la mémoire collective de Drâa-

Tafilalet” et “gouvernance oasienne et 

préservation de la biodiversité » sont les sous-

thèmes traités lors de cette rencontre. 

 
 
 
 

نيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز  -إكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو                                                                                            

 لنسيج المحليين شراكة تنمي التزود لدى صناع ا 

 

حفيظ   موالي  طرف  من  شراكة  اتفاقيتي  توقيع  األربعاء  تم 

العلمي، وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي،  

وأيوب األزمي، الرئيس المدير العام لمرجان هولدينغ، ومحمد  

واأللبس النسيج  لصناعات  المغربية  الجمعية  رئيس  ة، بوبوح، 

 .العلج، رئيس الفدرالية الوطنية للصناعة الغذائيةوعبد المنعم 

التي  الشراكة،  هذه  أن  هسبريس  به  توصلت  بالغ  وأوضح 

د مرجان هولدينغ لدى ا تنمية تزوُّ لصناع المحليين في  تتوخى 

قطاعي النسيج والصناعات الغذائية، تندرج في سياق أولويات  

اإلنعاش   للتعليممخطط  طبقا  تفعيله  يتم  الذي  ات الصناعي 

 .السامية للملك محمد السادس

د لدى الصناع   وصرح العلمي، في هذا الشأن، بأن “تنمية التزوُّ

اش القطاعات  المحليين تستجيب للرؤية الملكية الرامية إلى إنع

مناصب   وإحداث  االستثمار  على  قدرتها  وتعزيز  اإلنتاجية 

لخواص، والسيما  العمل”، مؤكدا أن طلبات اآلمرين باألعمال ا

ات المساحات التجارية الكبرى المتوسطة، يمكن أن تضطلع طلب 

د المحلي، وتنويع عرض   بدور المحف ِّز على مستوى تنمية التزوُّ

النوع وارتقائها  الجودة  المنتجات  لمعايير  يستجيب  بشكل  ي، 

 .والثمن التي يطلبها المستهلك المغربي

لمحلي  وأشار البالغ إلى أنه بموجب االتفاقية المتعلقة بالتزود ا

الشرائية  سياسته  هولدينغ  مرجان  سياُلئم  النسيج،  ناع  صُّ لدى 

إشارتهم   رهن  وسيضع  المحليين،  الصناع  ومواكبة  لتطوير 

ضمان تواجد منتجاتهم بمجموع األسواق  الوسائل اللوجستيكية ل 

 .التجارية الكبرى

وأضاف المصدر ذاته أن مرجان هولدينغ سيقوم أيضا، بالنسبة 

المستدام، المحلي    لعرضه  التزود  لتنمية  بإعداد مخطط سنوي 

التقنية  المواصفات  مع  النسيج،  لقطاع  المحليين  الصناع  لدى 
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المنتج.   وبالنسبة لعرضه المطلوبة والكميات المستهدفة حسب 

المحليين على   الصناع  الموسمي، سيعمل مرجان هولدينغ مع 

شتاء( التي تستجيب  -صيف وخريف  - تطوير المجموعات )ربيع

 .ياجات السوق المغربيالحت 

وقال أيوب األزمي، الرئيس المدير العام لمرجان هولدينغ، إن 

 “مراسيم التوقيع هذه تعكس مدى التعهد التام لمرجان هولدينغ

بأن  الوطنية  الصناعية  منظومته  في  ُمتجذ ر  مغربي  كفاعل 

يضطلع بدوره الريادي من خالل اإلسهام بأفضل طريقة ممكنة  

تطو النسيجفي  مستوى    ير  على  سواء  المغربي،  االقتصادي 

صناعة النسيج أو الصناعات الغذائية”، وزاد: “يعتبر هذا جزءا  

 .”من مهمتنا وطموحنا…ألنه جزء من هويتنا

 

المتحدث ذاته: “إننا محظوظون في المغرب لتوفرنا أو ضاف 

العمل في   الجيد. ومن خالل  على صناعات قادرة على األداء 

إننا نبرهن في معظم األوقات على أن نا نُحسن  تآزر مع ُصن اعنا ف

 .”القيام َسوي اً بأشياء رائعة

يتعلق بالصناعة الغذائية مثال، يشير المصدر ذاته إلى أن  وفيما

العالمات  منتجات  من  المحلي  للتزود  بالنسبة  السوق  “حصة 

تمثل  التجارية   كانت  سنة    65للموزعين  المائة  ″،  2020في 

نتطلع   “نحن  نسبة  مضيفا:  بلوغ  رقم    80إلى  من  المائة  في 

، وبالنسبة للنسيج، فنحن نود  رفع مستوى  2024معامالتنا سنة  

بالمغرب من   المائة إلى    25تزودنا  ال  75في  مائة، بحلول  في 

 .”2024سنة 

على  االتفاقية  هذه  “لترجمة  أنه  المذكور  البالغ  وورد ضمن 

أولى تتألف من أرض الواقع فقد تم، بهذه المناسبة، توقيع دفعة  

د المحلي، تبلغ قيمتها  31  .”مليون درهم 173اتفاقية للتزوُّ

 

“تتعهد   ذاته،  المصدر  يضيف  الشراكة،  اتفاقية  إطار  وفي 

غربية لصناعات النسيج واأللبسة بالترويج للمخطط  الجمعية الم

ال لتنمية  ناع السنوي  الصُّ لدى  هولدينغ،  لمرجان  المحلي  تزود 

فات التقنية المطلوبة والكميات المستهدفة  المحليين، مع المواص

تخصصات   مختلف  فاعلي  تحديد  عن  فضال  المنتوج،  حسب 

مرجان هو االستجابة الحتياجات  بوسعهم  الذين  لدينغ؛ القطاع 

كما يتعين عليها أيضا البحث، لدى الصناع المحليين، عن فروع  

جديدة للمنسوجات القتراحها على مرجان هولدينغ، بغية إغناء  

وده المحلي وضمان التتبع الشامل لتنفيذ الشراكة بين الصناع تز

 .”المحليين ومرجان هولدينغ

لدى  فيماأما   المحلي  بالتزود  المتعلقة  االتفاقية  ُصن اع   يخص 

ال أكد  فقد  الغذائية،  الصناعات  هولدينغ قطاع  مرجان  أن  بالغ 

وسيُطلِّع   المغرب”،  في  “ُصنَِّع  عالمة  تحفيز  على  سيعمل 

التحمالت،   دفتر  )الكمية،  احتياجاته  على  المحليين  ناع  الصُّ

 .برنامج التسليم…(

الفدرالي  تلتزم  جانبها،  بإعداد  من  الغذائية  للصناعة  الوطنية  ة 

يمكن أن  مقاوالت الصناعية للقطاع، حسب المنتج، التي  قائمة لل

تستجيب لطلبات عروض مرجان هولدينغ، وذلك بالتشاور مع  

 .الوزارة؛ مع تحيين هذه القائمة وإرسالها بشكل منتظم للشريكين

 

برنامج   إعداد  على  البالغ،  حسب  أيضا،  الفدرالية  وستعمل 

تنخر حتى  القطاع  مقاوالت  لدى  وتحسيسي  في  تواصلي  ط 

المقاوال االتفاقية، وحث   الجهود  تحقيق هدف هذه  بذل  ت على 

الكفيلة باحترام دفتر تحمالت مرجان هولدينغ، من خالل تقديم 

 .عرض متنوع ومناسب من حيث الجودة والثمن

المخطط   هذا  تنفيذ  على  ستسهر  الوزارة  بأن  البالغ  وذكر 

د مرجان هولدينغ لدى الصناع ال  التنموي محليين الخاص بتزوُّ

مواكبة الالزمة لدعم  المعنيين، وبالخصوص من خالل توفير ال

اإلنتاجية،  قدرتهم  وتحديث  تعزيز  تستهدف  التي  استثماراتهم، 

هولدينغ  لمرجان  البحث  عمليات  تيسير  على  أيضا  وستعمل 

واأللبسة،   واتصاله بكل من الجمعية المغربية لصناعات النسيج

الغذ  للصناعة  الوطنية  المحليين والفدرالية  والصناع  ائية، 

 .اعات الغذائية لقطاعي النسيج والصن 

 

 

 4.0وزارة الصناعة تبرم شراكة في مجال الصناعة 

 
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي  

ووكالة التنمية الرقمية أنهما أبرمتا مع الجامعة األورومتوسطية  

فا سمارت  “فاس  مشروع  وكونسورتيوم  يوم  لفاس  كتوري”، 

 .4.0أبريل الجاري، شراكة في مجال الصناعة  5اإلثنين 

مان التقارب  ووفق بالغ للوزارة، فإن هذه الشراكة تتوخى ض

الذكي “المصنع  ورش  بين  ،  (Smart Factory) ”والتكامل 

“فاس   ومشروع  الرقمية،  التنمية  وكالة  تنفيذه  تتولى  الذي 

كل تنفيذه  في  شرعت  الذي  فاكتوري”  الجامعة    سمارت  من 

بهذا  المرتبط  الكونسورتيوم  وأعضاء  لفاس  األورومتوسطية 

 .المشروع

من خالل هذه المبادرة،  وأضاف البالغ أن الشركاء يوحدون،  

  4.0جهودهم لالستفادة بشكل أمثل من التكنولوجيات المتقدمة  

الصناعية  بالمقاوالت  الرقمية  التكنولوجية  استعمال  وتحفيز 

والمتوسطة،   البحث  الصغرى  تشجيع  في  رغبتهم  إلى  إضافة 

 .العلمي التطبيقي واالبتكار في الميدان الرقمي

امية إلى تطوير القطاع في أفق  واستجابة للتوجهات العامة الر

الصناعية 2025سنة   بـ”المنظومة  يتعلق  ما  وخاصة   ،

مدى   تعكس  الشراكة  “فهذه  واالبتكار”،  الرقمية  للتكنولوجية 
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اإلسه على  الشركاء  التنافسية  حرص  القدرة  تحسين  في  ام 

 .للصناعة المغربية وتعزيز مكانتها الدولية”، بتعبير البالغ

الوزير بأن “الصناعة   من جهته، صرح  العلمي  موالي حفيظ 

لبلوغ  4.0 المحدودة  بالفرص غير  للمغرب حقال غنيا  تُوف ر   ”

بشكل   الحالية  اإلنتاج  طرق  وتحويل  جديد  تنموي  مستوى 

أن إمكانياتنا    جدري”، مضيفا  بتضافر  الشراكة “ستسمح  هذه 

الرقمية والصناعية لتطوير منظومة صناعية رقمية تنافسية من 

 .”4.0نقل التكنولوجية الرقمية  شأنها تحفيز

يذكر أن خريطة الطريق الخاصة بوكالة التنمية الرقمية تتضمن 

،  4.0ورشا إلنجاز مصنع ذكي يضم كافة تكنولوجيات الصناعة  

اكبة التحول الرقمي للمقاوالت الصناعية المغربية، من أجل مو

ز  “وتتطلع الوكالة إلى اإلسهام في انبثاق منظومة صناعية تُحف  

الرقمية   التكنولوجيات  البشري  4.0نقل  الرأسمال  وتنمية   ،

وإحداث مناصب الشغل، عالوة على االبتكار، من خالل إحداث  

رة  .”وتطوير المقاوالت المبتكِّ

ع الذكي جعل فاعلي اإلنتاج في  جاز هذا المصن كما يستهدف إن 

صلب صناعة الغد، بتمكينهم من الحصول على األدوات الذكية  

 .أنها تحسين ظروف عملهم، مع جعلهم أكثر نجاعةالتي من ش

ويتم تطوير هذا المشروع في إطار برنامج “صندوق المناطق  

األلفية تحدي  لحساب  المستدامة”  “بحيث  - الصناعية  المغرب، 

تحسين ي  مع  الصناعية،  األنشطة  لتنمية  فضاء  إحداث  روم 

الصناعة   مفاهيم  تفعيل  بفضل  ملحوظ،  بشكل  . 4.0اإلنتاجية 

م إنجازه في إطار الشراكة بين وكونسورتيوم فاس سمارت  ويت 

فاكتوري، الذي يضم الجامعة األورومتوسطية لفاس، واالتحاد  

الجه والمجلس  تازة،  بفاس  المغرب  لمقاوالت  لفاس  العام  وي 

 .”Alten delivery enter Maroc مكناس، وشركة

 

القطاعات   دعم  إجراءات  تمّدد  االقتصادية  اليقظة  لجنة 

 ضررة من الجائحةالمت

 

اليوم الجمعة، تمديد عروض  اليقظة االقتصادية،  رت لجنة  قر 

بعقود   المتعلقة  الدعم  إجراءات  إقالع”، وكذا مختلف  “ضمان 

يونيو المقبل. ويشمل ذلك   30ة إلى غاية  البرامج الثمانية الموقع

ومتعهدي   الحفالت  ومموني  والمطاعم  السياحة  قطاعات 

والملتقيات وفضاءات األلعاب والترفيه والصحافة  التظاهرات  

الخاصة   الرياضية  والقاعات  واإلبداعية  الثقافية  والصناعات 

 .ودور الحضانة

توصل االقتصادية،  اليقظة  لجنة  عن  صادر  بالغ  ت  وأفاد 

إلى   ترجع  التمديد  دوافع  بأن  منه،  بنسخة  استمرار  هسبريس 

” على  19-لـ”كوفيداآلثار السلبية الناجمة عن األزمة الصحية  

المنح   بالخصوص  وهم ت  اإلنتاجية،  األنشطة  بعض 

لفائدة   المرض  عن  اإلجباري  والتأمين  العائلية  والتعويضات 

 .األجراء العاملين بالقطاعات سالفة الذكر

تم قرابة  ويل كل  ويتم  تهم  التي  التدابير  أجير،    102.000هذه 

جائحة  بتدبير  الخاص  الصندوق  طرف  من  البالغ،    يضيف 

“كورونا”، موردا أن اللجنة االقتصادية ستواصل المتابعة عن 

القطاعات   مستوى  على  خاصة  الوضعية،  لتطور  كثب 

الوزارات   مع  بالتشاور  وذلك  تضررا؛  األكثر  االقتصادية 

لمعنية، أخذا بعين االعتبار التطور المقلق للوضعية  القطاعية ا

ترازية التي تم  الوبائية لدى الشركاء األوروبيين والتدابير االح

 .تطبيقها لمواجهة تدهورها

اليقظة   لجنة  إقالع”، سجلت  وفي ما يخص عروض “ضمان 

بفضل  تحقيقها  تم  التي  اإليجابية  النتائج  بارتياح  االقتصادية 

مختلفة، التي تم إقرارها لتغطية االحتياجات  منتجات الضمان ال

ة  ″، مبرز19- التمويلية للمقاوالت المتضررة من أزمة “كوفيد

غاية   إلى  من    2021مارس    31أنه  الضمان  منتجات  مك نت 

مليارات    61.5قرضا بنكيا بقيمة إجمالية قدرها    93.419تغطية  

الت  االلتزامات  مع  تماشياً  وذلك  المقاوالت؛  لفائدة  تم  درهم  ي 

التعهد بها على مستوى خطة اإلنعاش التي أطلقها الملك محمد  

 .السادس

ل مواكبة الطلب الذي عبر عنه  وتابع المصدر عينه: “ومن أج 

والتمكن   والعام،  الخاص  القطاعين  في  االقتصاديون  الفاعلون 

التسوية، تقرر تمديد   قيد  التي مازالت  الملفات  إنهاء  أيضا من 

 ’المقدم من طرف الدولة ‘ضمان إقالعاالستفادة من الضمان  

Relance Damane  2021يونيو  30إلى غاية”. 

لراهنة للوضعية االقتصادية والمالية،  وعلى مستوى التطورات ا

لفت البالغ إلى أن تحليل الوضعية االقتصادية والمالية مكن في  

من رصد تطورات إيجابية للنشاط االقتصادي،    2021بداية سنة  

من   يتضح  االقتصادية  ما  للمؤشرات  اإليجابي  المنحى  خالل 

الفصلي  الرئيسية )الزيادة المتوقعة في الناتج الداخلي اإلجمالي  

سنة    0.5بنسبة   من  األول  الربع  في  وارتفاع  2021بالمائة   ،

بالمائة خالل الربع األول من سنة    3.9مبيعات اإلسمنت بنسبة  

  22رج بنسبة  ، وتحسن تحويالت المغاربة القاطنين بالخا2021

 .بالمائة عند نهاية فبراير(

التوترات   رهينة  القطاعية  األنشطة  بعض  مازالت  ذلك،  ومع 

سومة بالركود، بما في ذلك السياحة، إذ تراجع القطاع بنسبة المو

فبراير،   81 شهر  نهاية  عند  الوافدين  السياح  عدد  في  بالمائة 

-بة  باإلضافة إلى قطاع الطيران الذي انخفضت صادراته بنس

بالمائة عند نهاية فبراير، وبعض أنشطة الخدمات، وفق    22.7

 .البالغ ذاته

اال  اليقظة  لجنة  أكدت  القطاعات كما  بعض  أن  قتصادية 

بوادر   سجلت  والنسيج،  السيارات  قطاعا  السيما  التصديرية، 
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تباطؤ في االنتعاش، ارتباطا بوضعية األسواق األوروبية التي 

الجديد بالموجات  بشدة  اآلفاق  تأثرت  تشكل  فيما  الوباء؛  من  ة 

التلقيح  عملية  في  النموذجي  والتقدم  الفالحي  للموسم  اإليجابية 

من شأنها إعطاء دفعة جديدة للنمو االقتصادي الوطني  عوامل  

 .2021خالل 

وعلى مستوى المالية العمومية، أسفر تنفيذ قانون المالية لسنة  

الت   2021 مع  تتماشى  نتائج  عن  مارس  نهاية  وقعات، عند 

مستفيدة من زيادة في المداخيل، خاصة المرتبطة بالضريبة على  

القيمة   المضافة والرسوم الجمركية، ما  الدخل والضريبة على 

مكن من تعويض التراجع الملموس في مداخيل الضريبة على  

 .الشركات، حسب البالغ سالف الذكر 

 

 أزمة "كورونا" تضيق الخناق على المقاولين الذاتيين 

 

عدد من الشباب العامل في مجال األعمال    طراض
“المقا إطار  في  االشتغال  مواصلة  عن  التخلي  إلى  ول  الحرة 

باآلثار   المرتبطة  المشاكل  تراكم مجموعة من  بسبب  الذاتي”، 

 .”السلبية لتفشي فيروس “كورونا

وتأثر المقاولون الذاتيون بشكل الفت بتوقف عدد من المقاوالت  

ن معها عن أداء مستحقات هذه الفئة من  المتوسطة التي يشتغلو

ة عريضة  لتي تواجه فئ المقاولين الذاتيين، نظرا للمشاكل المالية ا

 .من الشركات منذ بداية تفشي الجائحة

للمقاوالت  العام  لالتحاد  العام  الكاتب  الذهبي،  محمد  ويرى 

الذاتيين تواجه مشاكل حقيقية تحول   المقاولين  فئة  والمهن، أن 

نشاطهم وتعوق استمرار عملهم في إطار سليم في  دون تطوير  

 .ظل هذا النظام القانوني المؤطر لعملهم

الك في  وأضاف  والمهن،  للمقاوالت  العام  لالتحاد  العام  اتب 

تصريح لهسبريس، أن “تفاقم أداء الفواتير وتراجع النشاط دفعا  

عددا من المقاولين الذاتيين إلى توقيف نشاطهم، إلى جانب تراكم 

وعة من المشاكل األخرى؛ فقد سجلنا أن هناك فئة عريضة  مجم

عن فكرة المقاول من هؤالء المقاولين الصغار فضلوا التخلي  

منح  على  للحصول  أبنائهم  أمام  المجال  فسح  أجل  من  الذاتي 

 .”الدراسات العليا

القانون  ظل  في  له  يحق  ال  الذاتي  “المقاول  المتحدث:  وتابع 

أن هناك مجموعة من المهن ال يشملها الحالي تشغيل أجراء. كما  

والت  التجميل  مجال  في  كالخدماتيين  القانون،  غير  نفس  جار 

هيكلين. وهناك مقاولون ذاتيون خضعوا لمراجعات ضريبية الم

الجبايات، وهذه  2016منذ سنة   بالرغم من أنهم معفيون من   ،

 .”مسألة تدعو إلى االستغراب

الم من  مجموعة  “هناك  أن  الذهبي  تعترض  وأكد  التي  شاكل 

الذاتيين الذي  المقاولين  األعمال  بمحيط  ترتبط  مشاكل  وهي   ،

هؤالء   ظله  في  من يشتغل  مجموعة  برزت  حيث  المقاولون، 

النواقص. لذا، يجب على كل المتدخلين، من وزارة وإدارات، 

العمل على تقييم تجربة المقاول الذاتي وإعادة النظر في القانون 

تيين؛ وذلك من أجل تجاوز على المشاكل  المنظم للمقاولين الذا

 .”التي تحول دون تطور هذه التجربة

 
العتماد " المغربية  المقاوالت  تدعم  مايكروسوفت" 

 "المرونة الرقمية أمام "كورونا

 

الدائم   التزامهم  “مايكروسوفت”  شركة  في  مسؤولون  أكد 

  لمواكبة المقاوالت المغربية لترسيخ ثقافة المرونة الرقمية بهدف 

“كوفيد جائحة  ظل  في  واالزدهار  دعم 19- التأقلم  وبالتالي   ،″

 .ادي في المملكةاالنتعاش االقتص

األزمة   مازالت  الجائحة،  ظهور  على  سنة  عن  يزيد  ما  ومنذ 

في   المقاوالت  على  بآثارها  وترمي  مستمرة  العالمية  الصحية 

مع  موازاة  لتبرز  العالم،  عبر  االقتصاديات  ومختلف  المغرب 

الحاج  والتعاون ذلك  المرونة  مفهومي  تبني  إلى  الملحة  ة 

ة باعتبارها رافعات مهمة لتخطي  واالعتماد على التقنيات الحديث 

 .تبعات الجائحة والتعافي من انعكاساتها

اليوم   المغرب”،  “مايكروسوفت  نظمت  الصدد،  هذا  وفي 

الثالثاء، ندوة رقمية تطرق فيها مسؤولو الشركة العالمية الرائدة 

الحلو  وانتعاش  في  تعافي  دعم  أجل  من  لتدخالتها  الرقمية  ل 

أو االستعداد للعودة إلى الوضع  منظومات المقاوالت بالمغرب  

 .العادي أو ابتكار أو تبني وضع جديد 

وقال أحمد يحياوي، المدير اإلقليمي بالنيابة لدى “مايكروسوفت  

تفشيها   منذ  الجائحة  تدبير  بها  تم  التي  الطريقة  إن  المغرب”، 

وراء    كانت الحقيقي  الهدف  تحقيق  من  مكن  ما  وهو  جيدة، 

 .لغ عشرة أضعافالتحول التكنولوجي بواقع ب 

ظهور   بعد  األولية  العالمية  “االستجابة  أن  يحياوي  وأضاف 

الجائحة ساهمت في تسريع التحول الرقمي، وقد تحقق في هذا  
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مأموالً   كان  ما  ظهورها  على  األولين  الشهرين  خالل  الشأن 

عامين”، وأشار إلى أن استمرار هذا الزخم سيقود    تحققه خالل

ا معه  تصبح  حاسم  منعطف  القديمة  إلى  التقليدية  ألنظمة 

 .والموروثة متجاوزة ومنعدمة الفائدة

وأكد المسؤول في “مايكروسوفت المغرب” على أهمية تحفيز  

العامة والخاصة “من أجل االبتكار واعتماد أفضل   القطاعات 

مجاالت   في  التحديات  التقنيات  مواجهة  أجل  من  تخصصها 

االحترازية والقيود  االقتصادية والحيوية التي تفرضها التدابير  

تنمية  أهمية  عن  ناهيك  والتجارة،  الرحالت  على  الصحية 

 .”وتطوير قدراتها الرقمية الخاصة

“مايكروسوفت”   أعلنت  كورونا،  جائحة  ظهور  بداية  ومع 

،  ”Teams“ برنامجمجموعة من تحديثات حلول عدة، من قبيل  

مختلف   من  المقاوالت  مئات  مكنت  التي  التحديثات  وهي 

في المجاال المستخدمين  آالف  عن  التوجهات فضالً  وبشتى  ت 

المغرب من العمل عن بُعد وضمان استمرارية أنشطتهم رغم  

 .األزمة الصحية العالمية

نجح  فقد  الندوة  ضمن  عرضها  تم  التي  المعطيات  وحسب 

في مخ ال ”Teams“ برنامج بُعد  والتدريس عن  للعمل  صص 

شهر أبريل الماضي    تحقيق أرقام قياسية عبر العالم، بلغت خالل

قبل    4حوالي   من  يومياً  االجتماعات  من  دقيقة  مليارات 

ً  75مستعملين يقدر عددهم بـ  .مليون شخص يوميا

في استقطاب عشرات   ”Teams“ وفي المغرب، نجح برنامج

ذ إذ  المستعملين،  من  “مايكروسوفت”  اآلالف  أن  يحياوي  كر 

ا السنة  خالل  قمنحت  من  الستعماله  تراخيص  بل  لماضية 

مقاوالت وقطاعات حكومية ومكاتب، إضافة إلى مئات اآلالف  

 .من التراخيص المجانية لقطاع التعليم

مثل المقاوالت  تهم  مبادرات  “مايكروسوفت”  أطلقت   كما 

“Global Skilling Initiative”   لتدريب ماليين  الهادفة 

الصحية،  األشخاص   األزمة  تداعيات  من  تضرروا  الذين 

قدراتهم وكفاءاتهم التقنية والرقمية. وقد بلغ   وتمكينهم من تطوير

ألف متعلم، وهو  90عدد من استفادوا من المبادرة في المغرب 

 .رقم مرشح لالرتفاع بقوة مع نهاية السنة الجارية

 

 تبنك المغرب يخصص مليارات لدعم المقاوال

 

مليار درهم، منها   69كشف بنك المغرب أنه ضخ ما مجموعه  

أيام بناء على طلب    7مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة    25,5

مليار درهم على شكل عمليات إلعادة الشراء،    15عروض، و

المقاوالت    28,5و تمويل  دعم  برنامج  إطار  في  درهم  مليار 

 .الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة 

البنكية، سجل المصدر ذاته، وفق ما أورده    وى السوقوعلى مست 

المؤش مذكرة  التداول  في  حجم  متوسط  أن  األسبوعية،  رات 

مليارات درهم، بينما استقر المعدل البنكي في   4,5اليومي بلغ  

 .في المائة في المتوسط 1,5

مليار درهم على   33.9ولفت المصدر ذاته إلى أنه ضخ مبلغ  

أبريل  14ام خالل طلب العروض ليوم أي  7شكل تسبيقات لمدة 

 .أبريل( 15االستحقاق الجاري )تاريخ 

 

 اتفاقية تُحدث معهدا لمهن الصناعة الدوائية

 
المهني  والتكوين  الوطنية  التربية  ترأس سعيد أمزازي، وزير 

والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة،  

الصنا وزير  العلمي،  حفيظ  واالقتصاد  وموالي  والتجارة  عة 

لج، رئيس االتحاد العام لمقاوالت األخضر والرقمي، وشكيب الع

المغرب، وعلي السدراتي، رئيس الفيدرالية المغربية للصناعة  

إطار  اتفاقية  على  التوقيع  حفل  الصيدلي،  واالبتكار  الدوائية 

يوم  وذلك  الدوائية،  الصناعة  مهن  في  للتكوين  معهد  إلحداث 

بمقر االتحاد العام لمقاوالت المغرب    2021أبريل    16الجمعة  

 .الدار البيضاءب 

وفي كلمته بالمناسبة، أكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية  

والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي  

باسم الحكومة، أن هذه االتفاقية تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات  

الملكية السامية، حيث دعا جاللته إلى تعزيز معاهد التكوين في  

ومخ التخصصات،  في  تلف  تأتي  كما  الطبية،  المهن  بينها  من 

المهني   التكوين  لتطوير  الجديدة  الطريق  خارطة  تنزيل  سياق 

  51.17وتنزيل المشاريع االستراتيجية ألجرأة القانون اإلطار  

 .إلصالح منظومة التربية والتكوين

وأضاف أمزازي أن هذه االتفاقية تأتي تماشيا مع الورش الملكي 

الالكبي  تجسده  الذي  رهان  ر  كسب  إلى  الهادفة  المولوية  رؤية 

تنزيل مشروع الحماية االجتماعية، الذي ترأس صاحب الجاللة  

  14الملك محمد السادس نصره هللا حفل انطالقته يوم األربعاء  
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بالقصر الملكي بفاس، وال سيما المحور المتعلق    2021أبريل  

ل  ، والذي يشك2022بتعميم التغطية الصحية اإلجبارية في أفق  

 .رهانا كبيرا لقطاع صناعة األدوية

الصناعة  مهن  في  التكوين  معهد  إحداث  أن  الوزير  وأوضح 

الدوائية، سيساهم في تحقيق المالءمة وتقريب عرض التكوين  

الكفاءات   من  األدوية  صناعة  لقطاع  الحقيقية  الحاجيات  مع 

المعاه تجربة  إلى  لينضاف  المؤهلة،  البشرية  د والموارد 

المت  الواعدة  القطاعية  الجيل الجديد في القطاعات  خصصة من 

وذات القيمة المضافة العالية على مستوى إحداث فرص الشغل،  

والنسيج  والسيارات  الطائرات  صناعة  بمهن  األمر  ويتعلق 

المعاهد  وهي  الطاقية،  والنجاعة  المتجددة  والطاقات  واأللبسة 

المالءمة مستوى  على  نجاعتها  أثبتت  التكوين    التي  بين 

 .لتشغيلوا

من جانبه، أكد موالي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة  

االتفاقية   لهذه  الكبرى  األهمية  والرقمي،  األخضر  واالقتصاد 

مهن  نحو  التوجه  في  الراغبين  الشباب  تكوين  تتوخى  التي 

والغني  الواعد  القطاع  هذا  مكانة  مبرزا  األدوية،  صناعة 

راكم ما  بفضل  منبالفرص  مقاوالتنا  وجودة    ته  فنية  خبرات 

 .اإلنتاج الوطني والقرب من األسواق المحتملة

 

األدوية على  تعيشها صناعة  التي  الدينامية  إلى  العلمي  وأشار 

الوطني، وال سيما من خالل إطالق مشاريع واسعة   المستوى 

العامة،  والعقاقير  الحيوية  لألدوية  المحلي  اإلنتاج  في  النطاق 

وحدا للقاحاتوإحداث  إنتاج  المحلي،   ت  للسوق  واألمصال 

موردا أن هذا المعهد سيساهم في دعم وتسريع تطوير الصناعة  

 .الهادفة إلى ضمان االكتفاء الذاتي وتعزيز مكانة اإلنتاج المحلي

وأكد شكيب العلج، رئيس االتحاد العام لمقاوالت المغرب، أن  

ملموسة تندرج في إطار رؤية  توقيع هذه االتفاقية يعتبر مبادرة 

االجتماعية،  بالحماية  المتعلقة  نصره هللا  السادس  الملك محمد 

معتبرا أن معهد التكوين في مهن الصناعة الدوائية سيساهم على 

الخصوص في تعزيز الكفاءات في قطاع األدوية لتلبية الطلب  

الذي سيتنامى بإيقاع سريع مع الشروع في تنفيذ هذا المشروع 

 .خمكي المجتمعي واالجتماعي الض المل

مع  التكوين  مالءمة  من  سيمكن  المعهد  أن  العلج  وأضاف 

الحاجيات الحقيقية لهذا القطاع الحيوي، وتمكين موارده البشرية  

من الكفاءات والمؤهالت الضرورية لالنفتاح على بلدان أخرى،  

بتدبيرها   عهد  التي  القطاعية  المعاهد  نموذج  أن  إلى  مشيرا 

وى المالءمة بين التكوين ن، يعطي نتائج جيدة على مست للمهنيي

والتشغيل، وعلى مستوى إدماج الخريجين في سوق الشغل في  

 .سياق تنفيذ خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني

تجدر اإلشارة إلى أن هذه االتفاقية تتوخى تحقيق التقائية أفضل  

ث معهد للتكوين  بين تدخالت األطراف الموقعة من خالل إحدا 

الصن  مهن  والمهن في  للوظائف  دليل  وإعداد  الدوائية،  اعة 

ومرجعية للوظائف والكفاءات لتحديد الشروط الالزمة لوظيفة  

أو منصب معين، وتوفير عرض تكويني مالئم لحاجيات قطاع  

التقني   )مستوى  األساسي  المهني  التكوين  الدوائية:  الصناعة 

والت  التقني(،  ومستوى  والتكوين المتخصص  التأهيلي  كوين 

 .ستمرالم

 

 يدعم المقاوالت الناشئة  "Founders 212" برنامج

 

أبريل الجاري، النسخة الثالثة من برنامج    8بدأت، يوم الخميس  

“212 Founders” أطلقه فرع  ”CDG Invest“ الذي   ،

 .مجموعة صندوق اإليداع والتدبير الخاص باالستثمار

فيعة  فإن هذا البرنامج يوفر مواكبة رووفق بالغ صحافي للفرع  

المستوى، “يشرف عليها مقاولون وموجهون ذوو كفاءة عالية،  

إلى   يصل  و  3وبتمويل  البداية  مرحلة  في  درهم    10ماليين 

 .”A (Série A) ماليين درهم بالنسبة للسلسلة

إلى تطوير مقاوالت ناشئة ذات   ” Founders 212ويهدف “ 

غرب، سواء تعلق األمر بمقاولين صيت عالمي انطالقا من الم

محترفين أو أجراء أو شباب حاصلين على شهادات ويرغبون  

كل   أمام  مفتوح  “فالمشروع  األعمال؛  ريادة  مجال  ولوج  في 

المقاوالت ذات اإلمكانات العالية، والتي تتوفر على منتج قابل 

 .، بتعبير البالغ”MVP للتطبيق بحد أدنى

أنه،   عينه  المصدر  سنة  وأضاف  إطالقه  واكب  2019ومنذ   ،

مقاولة ناشئة خالل نسختْيه    45أداء   Founders 212  برنامج

أمام   ومفتوح  القطاعات  كل  يهم  أنه  علما  والثانية،  األولى 

بالمغرب  عالقة  تربطهم  الذين  الجنسيات  كل  من  المقاولين 

)مؤسسون مغاربة أو مقاوالت لديها قاعدة تشغيلية في المغرب  

 .سوق المغربية(أو تعمل في ال 

ذلك،   إلى  برنامج  باإلضافة  “يعطي  البالغ،   212يضيف 

Founders    األولوية للمجموعة المتكاملة والقادرة على تنفيذ

مشروع مرتبط بمجال خبرتها؛ كما يجب أن تتوفر المقاوالت  

إضافة   MVP الناشئة المنتقاة على منتج قابل للتطبيق بحد أدنى

العال بلوغ  إلى  طموحها  بطابع إلى  مشروعها  تمتع  ثم  مية 

 .”راالبتكا

أن   البالغ  أورد  السابقتْين،  للنسختين  بالنسبة  الشأن  هو  وكما 

المقاوالت ستستفيد من مواكبة خاصة في كل مرحلة من مراحل  

تطورها، “إذ ستستفيد المشاريع الفائزة من برنامج مرافقة كامل  

ت  نظام  وضع  تم  إذ  الدولية،  للمعايير  يستجيب  مويل وتمويل 

مرحلتين:   يضم  للمقاولين  مرحلة  صديق  أو  البداية،  مرحلة 

ستستفيد خاللها المقاولة الناشئة من غالف   (Seed)،  ”“البذرة
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 A  (Série ماليين درهم، ومرحلة السلسلة   3مالي يصل إلى  

A) التي تقابل مرحلة نمو المقاولة”. 

نظاماً ولمرافقة المقاوالت الناشئة المنتقاة، وضع هذا البرنامج  

مرموقون وخبراء من القطاعات   توجيهياً يشرف عليه مقاولون

 .المعنية

رافق، إلى اليوم، نسختين   Founders 212يذكر أن برنامج  

من المقاوالت الناشئة العاملة في مختلف قطاعات األنشطة، مثل  

النقل والتعليم والخدمات اللوجستية واألسواق والفنادق والسياحة  

 .، وغيرها من القطاعات(SaaS) مةوالبرمجيات كخد

ير بالذكر أيضا أن جودة الخدمة التي يقدمها البرنامج “جعلته جد

في   إفريقيا  في  األوائل  الثالثة  األساسيين  المستثمرين  ضمن 

 .”2020خالل الربع الثاني من سنة  Baobab تقرير

هو   الترشيح  ملفات  إليداع  أجل  آخر  أن  إلى  يونيو   4يشار 

وللمزيد2021 الب   .  زيارة صفحة  يمكن  المعلومات  رنامج من 

زيارة   أو  إن”  “لينكد  موقع  على 

 www.212founders.ma  :الموقع

 

في   استثمارا  األكثر  األجنبية  الدول  قائمة  يؤثث  المغرب 

 األسواق الفرنسية

 

االستثمارات   حصيلة  لسنة  كشفت  فرنسا  في  المباشرة  الدولية 

ارتف  2020 البلد عن  هذا  في  المغربية  االستثمارات  اع 

 .األوروبي

قسم   عن  المسؤولة  بوفييه،  همبرت  سيسيل  واستعرضت 

جانب   إلى  المغرب  في  الفرنسية  بالسفارة  اإلقليمي  االقتصاد 

ستيفان لوكوك، مدير شبكة “بزنس فرانس” في منطقة إفريقيا، 

ية فية اليوم بالرباط، حصيلة االستثمارات األجنب في ندوة صحا

 .في األسواق الفرنسية

 

وحسب المعطيات الصادرة عن السفارة الفرنسية بالرباط، فإن  

فرنسا هي الدولة األوروبية الرائدة في استضافة استثمارات من  

بلدا    25القارة اإلفريقية، وجاءت ثالث دول إفريقية ضمن قائمة  

 .2020في فرنسا خالل األكثر استثمارا 

األ المرتبة  في  تونس  والـوحلت  قائمة    20ولى  في  عالميا 

وظيفة،    194مشاريع وخلق    8المستثمرين األجانب في فرنسا بـ

فرصة    40عالميا بستة مشاريع وتوفير    22ثم المغرب ثانيا والـ

الثالثة   المرتبة  في  ديفوار  الكوت  وجاءت  فرنسا،  في  عمل 

 .فرصة عمل 86مشاريع وتوفير عالميا بأربعة  25والـ

 

الفرنسيان أن االقتصاد الفرنسي استطاع،    وأوضح المسؤوالن

سنة   خالل  “كورونا”  أزمة  تداعيات  يجذب  2020رغم  أن   ،

  34567قرارا استثماريا جديدا؛ وهو ما مكن من خلق    1215

في المائة في عدد المشاريع    17وظيفة، مما يمثل انخفاضا بنسبة  

 .من حيث عدد الوظائف 2019ارنة بعام االستثمارية مق

سي  االقتصاد  وقالت  قسم  عن  المسؤولة  بوفييه،  همبرت  سيل 

اإلقليمي بالسفارة الفرنسية في المغرب، إن هذه الحصيلة تظهر  

صمود االقتصاد الفرنسي في مواجهة األزمة الوبائية العالمية،  

  مشيرة إلى أنه رغم تداعيات الجائحة نجحت فرنسا في الحفاظ 

 .على ثقة المستثمرين الدوليين

المسؤو أن  وأضافت  لهسبريس،  تصريح  في  ذاتها،  لة 

االستثمارات المغربية في فرنسا شهدت أيضا دينامية وحيوية  

  8أو    6لتصل إلى ما بين    2015مهمة، إذ تضاعفت منذ سنة  

 .مشاريع في السنة؛ وهو ما يسهم في خلق فرص شغل في فرنسا

بدوره، أكد ستيفان لوكوك، مدير نشاط “إنفست بزنس فرانس”  

إ منطقة  الشركات  في  تساعد  فرنسية  مؤسسة  وهي  فريقيا، 

والمقاوالت األجنبية على االستقرار في فرنسا، أنه منذ فتح فرع 

شتنبر   في  البيضاء  الدار  في  تضاعفت    2018للمؤسسة 

 .االستثمارات اإلفريقية في فرنسا

 

المسؤول   األجنبية وأشار  االستثمارات  تضاعف  إلى  الفرنسي 

 20إلى    18؛ وذلك ما بين  2018ء من  اإلفريقية في فرنسا، ابتدا

 .مشروعا في السنة

  2020واعتبر مدير “بيزنس فرانس” في المنطقة أن حصيلة  

هي “متواضعة؛ لكنها تبقى معقولة، بالنظر إلى تداعيات األزمة 

 .”الوبائية العالمية

الفرنسي المقاوالت المغربية، سواء الصغرى أو  ودعا المسؤول  

المجموعات أو  فرنسا،    المتوسطة  في  االستثمار  إلى  الكبرى، 

مشيدا بالفرص التي يتيحها تنوع االقتصاد المغربي خصوصا  

 .في قطاع الخدمات ومراكز النداء والتكنولوجيات الجديدة

شباب  وشدد ستيفان لوكوك أن فرنسا تفتح ذراعيها للمستثمرين ال

مقاوالت  إنشاء  في  الراغبين  المبتكرة،  األفكار  أصحاب  من 

وناشئة )ستارتاب(، حيث جرى خالل الندوة الصحافية  صاعدة 

 .تقديم تجربة شركة مغربية ناشئة حققت نجاحا في فرنسا

 

الفضيل   رمضان  شهر  بعروض  تستعين  الفنادق 

 الستقطاب السياح المغاربة

http://www.212founders.ma/
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السيا  والمنتجعات  الفنادق  فيشرعت  المغربية  الترويج   حية 

أكبر عدد  لعروض مخصصة لشهر رمضان، أمال في استقطاب  

من السياح المغاربة وتقليص اآلثار السلبية الناجمة عن تفشي 

 .فيروس “كورونا” التي أدخلت القطاع في أزمة غير مسبوقة

ـ   في    70” في توقف ما يزيد عن  19وتسببت جائحة “كوفيد 

السي  الوحدات  الزمراني،  المائة من  فوزي  تأكيدات  احية، وفق 

للسياحة، الذي قال لهسبريس  نائب رئيس الكونفدرالية الوطنية  

لتفشي   السلبية  التبعات  نتيجة  خانقة  أزمة  من  يمر  القطاع  إن 

 .”فيروس “كورونا

وتواجه الفنادق إكراهات اإلغالق، لما بعد الساعة الثامنة مساء؛  

الفندقية داخل المنتجعات    وهو القرار الذي يطال جميع المرافق

 .والمركبات السياحية

الك رئيس  نائب  في  وأوضح  للسياحة،  الوطنية  ونفدرالية 

التصريح ذاته، أن العروض الحالية التي أعلنت عنها مجموعة  

لألسر   توفير عروض جذابة  إلى  تهدف  الفندقية  الوحدات  من 

 .المغربية، الراغبة في قضاء عطلها في المدن السياحية

ف الزمراني: “القطاع يعاني من األزمة، والخروج منها وأضا 

حالة الوبائية للمغرب وباقي دول العالم، ونعتقد مرتبط بتحسن ال

أن تسريع وتيرة اللقاح ضد فيروس “كورونا” يمكن أن يساهم  

 .”في إخراج القطاع السياحي المغربي من عنق الزجاجة

للسياحة أن إنعاش القطاع  ويؤكد مسؤولو الكونفدرالية الوطنية  

نين، يتطلب تضافر جهود الجميع، من مهنيين ومسؤولين ومواط

ويشددون في الوقت نفسه على أن االنتعاش خالل العام الجاري  

لهذا   البريطانية  الساللة  تفشي  انحسار  بمدى  مرتبطا  يظل 

من  عدد  أكبر  استفادة  جانب  إلى  االنتشار،  سريع  الفيروس 

 .حالمواطنين من اللقا

 

في  الليلي"  "اإلغالق  قرار  يْشكون  المقاهي  أرباب 

 ة رمضان إلى أحزاب األغلبي

 

زعماء  إلى  رسالة  بالمغرب  والمطاعم  المقاهي  أرباب  وجه 

من  يشكون  الحكومية،  لألغلبية  المشكلة  السياسية  األحزاب 

خاللها قرارات سعد الدين العثماني، وعلى رأسها حظر التنقل  

 .ل شهر رمضانالليلي واإلغالق طوا 

ووضعت الجمعية الوطنية ألرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب 

في موقف حرج، مطالبة  األحزا لألغلبية  المشكلة  السياسية  ب 

التنقل  التراجع عن قرار حظر  بدفع رئيس الحكومة إلى  إياها 

 .الليلي خالل شهر رمضان

ودعت الجمعية زعماء األحزاب الستة إلى ثني رئيس الحكومة  

قرار حظر التنقل الليلي خالل شهر رمضان، إلنقاذ ما يمكن  عن  

من   والتخفيف  القطاع  إنقاذه  يعرفها  التي  االحتقان  حالة 

اجتماعي  توتر  كل  البالد  وتجنيب  به،  المرتبطة  والقطاعات 

 .محتمل

هسبريس   جريدة  بها  توصلت  التي  المذكورة،  الرسالة  ولفتت 

ا قررت حظر  الحكومة  أن  إلى  طيلة  اإللكترونية،  الليلي  لتنقل 

شهر رمضان المبارك “دون أن تضع تصورا أو خطة توقف  

القطاعات نزيف اإل القطاع مع عدد من  التي ضربت  فالسات 

المرتبطة به، ما ينذر بانهيار كامل لقطاع يشكل مصدرا أساسيا  

 .”لعيش الماليين من المغاربة

والجماعات  وشدد المهنيون على أن المؤسسات المعنية بالقطاع  

بكل أطيافها السياسية “تنتهج نفس السلوك الجبائي كما كان قبل  

األخيرتين  الجائحة، كم الوزاريتين  المذكرتين  تفعيل  ا رفضت 

الصادرتين عن وزارة الداخلية انسجاما مع قرارات لجنة اليقظة  

القاضية   بالجائحة،  المرتبطة  المحلية  اليقظة  ولجن  الوطنية 

للو  المبكر  %  باإلغالق  واستغالل  الطاقة    50حدات  من 

من  وغيرها  القدم،  كرة  مباريات  عرض  ومنع  االستيعابية 

 .”لتدابيرا

وأوضح في هذا الصدد رئيس الجمعية، نور الدين الحراق، أن  

أمام   “لوضعهم  الحكومية  األغلبية  زعماء  راسلوا  المعنيين 

ة مسؤولياتهم أمام التجار والمهنيين المغاربة ، والتأكد من صدقي 

 .”خطاباتهم تجاه هاته الفئات

ي وزاد المتحدث نفسه، ضمن تصريحه للجريدة: “سواء تم ثن 

ذلك  عكس  أو  الليلي  التنقل  حظر  قرار  عن  الحكومة  رئيس 

هيئة  كل  وممارسة  خطاب  بين  فرز  بعملية  قمنا  سنكون 

سياسية”، مشيرا إلى أن “الجائحة أوضحت من يدافع حقيقة عن 

 .”ومن يتصرف عكس ذلك هموم التجار والمهنيين 

التي  المحلية  الجماعات  من  عددا  أن  الجمعية  رئيس  وأضاف 

نها هاته األحزاب السياسية “أخلفت الموعد في هاته  تدبر شؤو

ومساطر   التحصيل  مساطر  تفعيل  إلى  عمدت  بل  الجائحة، 

المهنيين”،   حسابات  على  الحجز  في  تتردد  ولم  المراجعات، 

السياسية موعدها هاته المرة    مردفا: “إن أخلفت بعض األحزاب

 .”طبعا لن يكون مرحبا بها في وحداتنا
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في  الغش  أمام  جديدة  رقمية  بتقنيات  تستعين  الجمارك 

 التجارة الخارجية 

 

تتجه إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى 
ال البيانات  قواعد  قبيل  من  جديدة  بتقنيات  متسلسلة  االستعانة 

محاربة   أجل  من  اآللي،  والتعلم  التنبئي  والتحليل  “بلوكشين” 

 .الغش في عمليات التجارة الخارجية

وقالت الجمارك المغربية ضمن مخططها االستراتيجي الجديد 

سنة   أفق  التقنيات  2023في  هذه  من  االستفادة  تعتزم  إنها   ،

عمليا واستهداف  القبلية  المراقبة  نجاعة  لتحسين  ت  الحديثة 

 .التجارة الخارجية، خاصة تلك المتعلقة بالتجارة اإللكترونية

يأتي هذا التوجه مع زيادة حجم المبادالت التجارية بين المغرب  

ومكافحة   الستشعار  الجمارك  تسعى  حيث  مختلف  وشركائه، 

أشكال الغش من خالل تعزيز نظام المراقبة الذكية عبر التزود  

مع حجم ووتيرة المبادالت،    بآليات تكنولوجية وتقنيات تتناسب

 .ناهيك عن تعزيز تحليل المخاطر ومعالجة المعطيات

ستقوم   أنها  الجمارك  ذكرت  المراقبة،  بترشيد  يتعلق  وفيما 

يراد التي  الثالثي  الممر  نظام  للمعايير    باعتماد  االمتثال  منه 

الدولية في مجال المراقبة، باإلضافة إلى توسيع تطبيق االنتقاء  

بالنس بة ألنواع أخرى من عمليات المراقبة عبر الماسح اآللي 

 .الضوئي والمراقبة البعدية

وشددت إدارة الجمارك على أنها ستولي اهتماما خاصا لمالءمة 

تي عرفتها بعض المعابر نظام مكافحة التهريب مع التغييرات ال

التوجهات   ومراعاة  الغش،  من  النوع  بهذا  المعنية  الحدودية 

تحديث أساليب التدخل وإعادة تنظيم المصالح  الجديدة التي تروم  

 .المسؤولة عن محاربة التهريب

 

إلى   تهدف  الجديدة  االستراتيجية  أن  الجمارك  وأوضحت 

ا االقتصاد  إلنعاش  المبذولة  الجهود  في  لوطني،  المساهمة 

تحت   واإلدارة  االقتصاديين  الفاعلين  بين  الثقة  مناخ  وتعزيز 

 .”ثقةشعار “من أجل عالقة مبنية على ال

تحسين   في  المساهمة  أولها  أهداف؛  االستراتيجية ستة  وتشمل 

مناخ األعمال وتشجيع اإلنتاج الوطني عبر مواكبة المقاوالت  

وثانيها المهيكل،  القطاع غير  وتقليص حجم  تحسين    الصغيرة 

الحكامة وجودة الخدمات، وثالثها محاربة الغش والمساهمة في  

 .حماية سالمة وصحة األشخاص

في    وتسعى الرقمنة  إرساء  إلى  الرابع  الهدف  الجمارك ضمن 

والتنظيمي من   القانوني  الجمركية، وتحسين اإلطار  المنظومة 

والتنظيمية،   التشريعية  النصوص  مختلف  مراجعة  خالل 

مدونة   وتأطير  وضمنها  المباشرة  غير  والضرائب  الجمارك 

قطاع التبغ، كهدف خامس، ثم تعزيز الرأسمال البشري وتطوير  

 .كفاءاتال

التهريب  ممرات  إغالق  مع  االستراتيجية  هذه  وتتزامن 

بباب سبتة وممر فرخانة    2المعيشي، وعلى رأسها ممر تراخال  

تد تقليص  ما مكن من  مليلية، وهو  بباب  تشينو  بايو  فق  وممر 

بحسب   ملموس،  بشكل  الوطني  التراب  إلى  المهربة  البضائع 

 .معطيات الجمارك

 

 

A situation dramatique, mesure 

spécifique 

 

 

A l’hémicycle, Moulay Hafid Alamy se 

voulait rassurant lors de la séance 

d’aujourd’hui. Questionné principalement 

sur le sort les Marocains dont l’activité pâtit 

ou est carrément supprimée à cause de la 

décision gouvernementale du couvre-feu 

ramadanesque. 

 

 

Le ministre de l’Industrie, du Commerce, de 

l’Investissement et de l’Economie numérique a 

expliqué succinctement que son département 

ainsi que celui de l’Economie et des Finances en 

plus du Comité de veille économique sont 

justement en train de plancher quotidiennement 

sur la forme d’aide ou des accompagnements 

complémentaires à déclencher pour ces 

personnes. 
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Le ministre se dit ainsi conscient des difficultés 

énormes rencontrées par ces Marocains mais il 

tempère en rappelant le nombre spectaculaire 

des atteints du Covid-19 au Maroc lors de la 

dernière fête du mouton…En somme, le Maroc 

n’a pas intérêt à reproduire les mêmes erreurs, 

sachant que pendant le Ramadan, tout le monde 

aime bien rompre le jeûne en famille et faire la 

prière ensemble… 

Notons, par ailleurs, que les propriétaires des 

Cafés et restaurants sont même allés jusqu’à 

proposer au gouvernement une dérogation 

spéciale pour pouvoir faire des livraisons 

jusqu’à 2h du matin… 

 

La DGI rappelle l’annulation des 
amendes et frais de recouvrement des 

impôts impayés de 2020 

 

La Direction Générale des Impôts (DGI) a 

rappelé, jeudi, l’annulation des amendes, 

pénalités, majorations, et frais de recouvrement 

afférents aux impôts, droits et taxes mis en 

recouvrement avant le 1er janvier 2020 et 

demeurés impayés au 31 décembre 2020. 

« L’article 6 bis de la Loi de finances pour 

l’année 2021 a prévu l’annulation totale ou 

partielle des amendes, pénalités, majorations et 

frais de recouvrement afférents aux impôts, 

droits et taxes mis en recouvrement avant le 1er 

janvier 2020 et demeurés impayés au 31 

décembre 2020 », indique la DGI dans un 

communiqué. 

S’agissant de l’annulation totale, la DGI, précise 

qu’à partir du 1er janvier 2021, les contribuables 

peuvent bénéficier de l’annulation totale des 

amendes, pénalités, majorations et frais de 

recouvrement afférents à tous les impôts, droits 

et taxes mis en recouvrement, avant le 1er 

janvier 2020 et restés impayés au 31 décembre 

2020. 

Pour bénéficier de cet avantage, les intéressés 

doivent payer spontanément l’intégralité du 

principal de l’impôt, avant le 1er juillet 2021, 

note la DGI, précisant qu’ils ne doivent pas 

avoir fait l’objet d’une procédure de 

rectification de la base imposable ayant abouti, 

avant le 1er janvier 2021, à la conclusion d’un 

accord écrit assorti de l’émission de 

l’imposition avant cette date ainsi qu’au 

paiement total ou partiel de ces pénalités, 

amendes, majorations et frais de recouvrement, 

au cours des années suivantes. 

S’agissant de l’annulation partielle, la DGI note 

que pour les redevables uniquement des 

amendes, pénalités, majorations et frais de 

recouvrement demeurés impayés au 31 

décembre 2020, ils peuvent bénéficier d’une 

réduction partielle de 50%, à condition de verser 

les 50% restant avant le 1er juillet 2021. 

 

Bank Of Africa et Technopark unissent 

leur expertise pour favoriser l’inclusion 
financière et des start-ups 

 
Bank Of Africa et MITC, société gestionnaire 

des sites Technopark, ont signé jeudi une 

convention de partenariat dans l’objectif de 

favoriser l’inclusion financière et 

accompagner les start-up et entrepreneurs. 

La signature de la convention entre Bank Of 

Africa et Technopark a eu lieu en présence de 

Omar Tazi, Directeur général de la banque au 

Maroc et Lamiae Benmakhlouf, Directrice 

générale du Technopark. 
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Les deux parties, en tant que nouveaux 

partenaires, s’engagent à soutenir les jeunes 

porteurs de projet en mettant toute leur expertise 

dans l’incubation et le mentorat au profit de 

leurs partenaires. 

« Cette convention permet de donner ainsi 

accès aux collaborateurs et aux entreprises 

logées au Technopark à une pléthore de 

solutions innovantes et digitalisées, ainsi 

qu’aux offres bancaires adaptées visant à 

répondre au quotidien aux besoins de ces 

entrepreneurs », indique la Banque dans un 

communiqué. 

« Dans la continuité des différentes actions et 

programmes dédiés à l’entrepreneuriat lancés 

par Bank Of Africa (Programmes d’Incubation, 

challenges d’Open Innovation…), le groupe 

bancaire continue de s’investir auprès des 

entrepreneurs et scelle un partenariat avec le 

groupe MITC, dans le but d’offrir aux porteurs 

d’idées toutes les chances de mener à bien leurs 

projets« , souligne la Banque. 

« Il s’agit de proposer aux entrepreneurs 

installés dans les sites Technopark, un 

accompagnement sur mesure à travers des 

cycles de formation et de mentorat organisés 

par l’Observatoire de l’entreprenariat de Bank 

Of Africa« , ajoute la même source. 

Cet accompagnement des entrepreneurs 

concerne toutes les phases de leur activité et 

permet de les soutenir dans leur développement 

du montage financier du projet, à l’acquisition 

des clés d’une bonne gestion d’entreprise et 

jusqu’à l’obtention des premiers marchés. 

 

INNO ESPA-MAROC : Vers le 

financement conjoint de projets de 

recherche appliquée 

 

Une cérémonie de signature des conventions 

de financement des projets retenus dans le 

cadre du 2ème appel à projets «INNO ESPA 

MAROC»  sera organisée le mercredi 28 

avril à 13h au sein du ministère de l’Energie, 

des Mines et de l’Environnement.  

Elle s’inscrit dans le cadre du 2ème appel à 

projets «INNO ESPA MAROC», pour le 

financement conjoint de projets de recherche 

appliquée entre le Maroc et l’Espagne au titre de 

l’année 2021, l’Institut de Recherche en Energie 

Solaire et Energies Nouvelles (IRESEN) et le 

Centre pour le Développement Technologique 

Industriel de l’Espagne, E.P.E. (CDTI). 

Cette cérémonie, présidée par Aziz Rabbah, 

ministre de l’Énergie, des Mines et de 

l’Environnement, sera tenue en présence de 

l’Ambassadeur de l’Espagne au Maroc, Ricardo 

Díez-Hochleitner Rodríguez ainsi que de Badr 

Ikken, Directeur Général de l’IRESEN. 

Notons, par rappel, que le tout premier appel à 

Projets « INNO ESPA MAROC ENERGY », a 

été initié en fin 2018 au Musée Mohammed VI 

d’Art Moderne et Contemporain de Rabat, avec 

le lancement de la 1ère édition du « Forum 

Maroco-espagnol de l’Innovation verte » qui a 

réuni plus de 250 chercheurs, experts et 

industriels des deux pays, dans les domaines des 

énergies renouvelables, de l’efficacité 

énergétique et des technologies vertes. 

Dès lors, selon l’IRESEN, ce forum, dont le 

seconde édition a eu lieu à Benguérir en 2019, 

s’attelle ainsi à renforcer la co-innovation entre 

le Maroc et l’Espagne, à travers 

l’encouragement de la coopération scientifique 

et technologique, le transfert de connaissances 

et du savoir-faire et le renforcement des 

capacités. 

 

Tourisme : L’ONMT prêt pour la reprise 
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Pour la promotion du tourisme au Maroc, 

l’ONMT mise, via un nouveau slogan intitulé 

Ntla9awfbladna, sur l’arrivée des Marocains 

du monde. Il prévoit également de lancer en 

parallèle une campagne de promotion de la 

destination Maroc auprès des touristes 

internationaux. 

L’Office national marocain du tourisme prévoit 

de donner le coup d’envoi, dès la semaine 

prochaine, d’une grande campagne de 

communication au niveau national, portant le 

sceau  “Nta9awfbladna”. A travers cette 

initiative, l’Office entend renforcer le sentiment 

d’appartenance de chaque marocain et de lui 

donner envie de découvrir notre pays autrement. 

C’est ce qu’a notamment expliqué Adel El 

Fakir, Directeur général de l’ONMT lors de sa 

présentation aujourd’hui, jeudi 22 avril à 

Casablanca de leur feuille de route. Concernant 

cette dernière, il a mis en relief “Ce nouveau 

dispositif marketing international, national et 

institutionnel a pour objectif d’amorcer la 

relance du secteur touristique dès que les 

conditions sanitaires le permettront”. 

 

Apportant plus de détails au sujet de leur vaste 

campagne à venir pour aguicher les touristes, El 

Fakir a relevé qu’elle a été préparée par l’une 

des plus grandes agences de communication 

mondiales pour traduire l’essence de la 

destination Maroc, à travers un concept 

novateur, en rupture totale tant en matière de 

concept et positionnement, de prise de vue, de 

ton que d’image du Maroc véhiculé et de mode 

de communication et de diffusion. 

Selon lui, il s’agirait d’un concept élévateur de 

la valeur de la marque Maroc qui est prôné, 

énergique, innovant tout en étant fidèle aux 

valeurs d’authenticité et de culture vivante de 

notre pays, le Maroc. 

 

“Cette campagne sera lancée dans un premier 

temps dans les principaux marchés émetteurs 

notamment la France, l’Espagne, le Royaume-

Uni, l’Allemagne, les Etats-Unis, Israël, et sera 

élargie aux autres pays au fur et à mesure que 

les conditions sanitaires le permettront”, a-t-il 

précisé, ajoutant que « le digital jouera un rôle 

central dans le plan de relance, en ciblant 

notamment les millennials, âgés de 21 à 35 ans, 

très présents sur les réseaux sociaux ». 

 

«Oui nous sommes prêts pour la reprise. Mais, 

avant d’amorcer cela, il faillait que nous 

adoptions une transformation à 360°. Ceci 

concerne notre action, notre vision, notre 

approche. Il s’agit de se réinventer pour 

pouvoir être en mesure de faire face aux défis 

du marché », affirme avec certitude El Fakir, 

annonçant que l’Office a créé une nouvelle 

marque Corporate (BtoB), une marque pour le 

tourisme interne et a revu la marque 

visitmorocco. 

 

Le responsable de l’Office espère donc que cette 

feuille de route donne un puissant coup de 

pouce à la reprise de l’activité touristique dans 

le royaume, et puisse aussi remettre la 

destination Maroc au cœur des envies de voyage 

et des touristes nationaux et des internationaux. 

Il est ainsi conscient que l’ONMT se doit 

d’aujourd’hui de viser l’excellence 

opérationnelle avec des standards au plus haut 

niveau pour pouvoir entrer en concurrence avec 

les plus grandes destinations mondiales. 
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 ة ـــــــــــــ غرفـــــــــــــــــــــة للـــــــــــــــــــ رابيــــــــــــــــــــــــــــــــة التــــــــظـــــــــــقــــــالي                                                                                                              

تافياللت  درعة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  تعرض  المحور  هذا   في 

 اقتصادية التي -مجموعة من المؤشرات السوسيويقظتها الترابية والتي تقدم من خاللها  

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

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

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

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

المشاريع، و ذلك   تجار او حاملي  مقاولين مستقبليين   وصناعيين و خدماتيين و حتى 

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

مشار و  مقاوالتهم  تطوير  بهدف  او  الشخصية،  و مشاريعهم  حكامتها  تعزيز  و   يع 

 .   نية و الدوليةحضورها على المستويات اإلقليمية، الجهوية، الوط

جهة درعة  ب  والعقاراتء  غال البنابقطاع أش  الخاصةالهم المؤشرات  ستجدون عرض  وفي هذا العدد  
.   2020لسنة  ت لتافيل 

                       

 

 

mois Errachidia Ouarzazate Midelt

janvier-20 13 12 6

février-20 20 19 13

mars-20 16 5 10

avril-20 11 1 0

mai-20 9 0 0

juin-20 14 15 10

juillet-20 24 15 9

aout-20 23 10 9

septembre-20 31 14 12

octobre-20 24 15 10

novembre-20 15 10 6

décembre-20 17 9 9

Evolution des créations d'entreprises par ville RDT - secteur BTP ET AI - 2020
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Forme Juridique Région DT Errachidia Ouarzazate Midelt

SARL AU 55,80% 54,60% 58,40% 57,10%

SARL 44,20% 45,40% 41,60% 42,90%

Autre 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Répartition des créations d'entreprises par forme juridique PM - secteur BTP ET AI - 2020

Sexe Région DT Errachidia Ouarzazate Midelt

Féminin 4,11% 3,94% 2,48% 5,68%

Masculin 95,89% 96,06% 97,52% 94,32%

Répartition des créations d'entreprises par genre RDT - secteur BTP ET AI - 2020
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mois
Entreprises entrées en phases 

de dissolution
Entreprises radiées

janvier-20 7 5

février-20 0 6

mars-20 3 5

avril-20 0 0

mai-20 1 1

juin-20 3 2

juillet-20 2 1

aout-20 2 0

septembre-20 7 2

octobre-20 5 2

novembre-20 5 5

décembre-20 10 13

Evolution des radiations d'entreprises RDT - secteur BTP ET AI - 2020

Tranche d'age Part en %

0-2 ans 7,30%

2-5 ans 26,80%

5-10 ans 58,50%

10-20 ans 7,30%

>=20 ans 0,00%

Répartition des radiations par tranche d'age RDT - secteur BTP ET AI - 2020
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 ــــــــــــــــــة ات الغرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل خدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                  

 ار والمهنييـــــــــن ـــــــــــتكوين التج 

د تدريب مديري األعمال والتجار والمهنيين في المحافظات الخمس لمنطقة درعة تافياللت  يع

للغاية في قلب مهام غرفة درعة تافياللت للتجارة والصناعة والخدمات. هذه الخدمة المهمة 

الخدمات( هي جزء من  الصناعة، التجارة،الموجهة لمواطني الغرفة في مختلف القطاعات )

 لفني لهذه الفئات. منطق الدعم ا

الهدف هو تطوير وتحسين مهارات ومعارف وإنجازات المواطنين في مختلف المجاالت  

 عمل،وورش  تدريبية،وأيام  ،دراسيةمن خالل أيام  المهنية،المتعلقة بالشركة والحياة 

 إلخ. اإلنترنت،وندوات عبر  وندوات، تركيز،ومجموعات 

 دريبية مبرمجة أيًضا على وحدات وموضوعات تتعلق بما يلي: فإن الدورات الت وبالتالي،

 اإلجراءات الجمركية  

 الضرائب واإلدارة المالية 

 إجراءات التصدير / االستيراد 

 التجارة  

 الدعم والتمويلبرامج  

 التسويق والتواصل  

 تسيير المقاوالت  

 إدارة الجودة  

 إلخ. 

يب المقدم مناسب لالحتياجات الحقيقية للشركات في  ذلك تضمن الغرفة دائًما أن التدرل

تلعب الغرفة دوًرا أساسيًا في التنمية اإلقليمية باعتبارها جهة   السياق،المنطقة. وفي هذا 

 رئيسية في تدريب المواطنين.فاعلة 

La formation des commerçants et professionnels  

La formation des responsables d’entreprise, des commerçants et des 

professionnels au niveau des cinq provinces de la région Draa-Tafilalet 

est au cœur des missions de la chambre de commerce d’industrie et de 

service de Draa-Tafilalet. Ce service très important destiné aux 

ressortissants de la chambre dans les différents secteurs (commerce, 

industrie, services) s’inscrit dans une logique d’appui technique de ces 

catégories.  

L’objectif est de développer et améliorer les compétences, les 

connaissances et les acquis des ressortissants dans différents domaines 

en relation avec l’entreprise et la vie professionnelle, via des journées 

thématiques, des journées de formation, des ateliers, des focus groupe, 

des séminaires, des webinaires, etc.  
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Ainsi, les cycles de formations sont aussi programmés sur des modules 

et des thématiques portant sur : 

 Les procédures douanières 

 La fiscalité, et la gestion financière 

 Les procédures d’export / import 

 L’e-commerce 

 Les programme d’accompagnement et de financement 

 Le marketing et la communication  

 Gestion des entreprises 

 La gestion de la qualité  

 Etc.  

La chambre donc veille toujours à ce que les formations proposées soient 

adéquates avec les besoins réels des entreprises de la région. Et dans ce 

cadre la chambre joue un role primordial dans le développement régional 

en tant qu’acteur principal de formation des ressortissants.  

Training for traders and professionals 

 

The training of business managers, traders and professionals in the five 

provinces of the Draa-Tafilalet region is at the heart of the missions of 

the Draa-Tafilalet Chamber of Commerce, Industry and Service. This 

very important service intended for nationals of the chamber in the 

various sectors (commerce, industry, services) is part of a logic of 

technical support for these categories. 

The objective is to develop and improve the skills, knowledge and 

achievements of nationals in various fields related to the company and 

professional life, through thematic days, training days, workshops, focus 

groups, seminars, webinars, etc. 

Thus, the training cycles are also programmed on modules and themes 

relating to: 

 Customs procedures 

 Taxation, and financial management 

 Export / import procedures 

 E-commerce 

 Support and funding programs 

 Marketing and communication 

 Business Management 

 Quality management 

 Etc. 

The chamber therefore always ensures that the training offered is 

appropriate to the real needs of businesses in the region. And in this 

context, the chamber plays a primordial role in regional development as 

a main actor in the training of nationals. 
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ـــــداــــــــــــــونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأجــــــــــــــــــــــــــ                                        

 

03. - 06. Juin 2021

Médicale internationale foire 

Réservé aux visiteurs professionnels 

Casablanca International Fairground- Casablanca 

16. - 19. Octobre 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 

26. - 27. Octobre 2021 

Foire de matériel de mesure et contrôle et gestion 

de qualité 

Réservé aux visiteurs professionnels 

Parc des Expositions – Casablanca 

27. - 30. octobre 2021 

Salon des technologies de l´environnement 

Réservé aux visiteurs professionnels 

Casablanca International Fairground  

 

Webinaire organisé par l'ASMEX sur le thème :  

« Comment le Maroc peut-il se positionner pour 

conquérir de nouveaux marchés grâce à 

l'intelligence économique ? » 

3 Mai 2021 à 13H00 (GMT)  

Inscription :  

https://asmex.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=asmex&servi

ce=6&rnd=0.4577773547988355&main_url=https%3A%2F%2Fasmex.webex.com%2Fec33

00%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EM

K%3D4832534b0000000474f9e145c30462b7f2388e89730f15815895d415e808519c934244

0f9b72c875%26siteurl%3Dasmex%26confViewID%3D191761228220074498%26encryptTi

cket%3DSDJTSwAAAATR-dl3Vz83YFNy3Rn0nR02CpM6zgDp-bn4ZlWJN8378Q2%26 

 

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/COSMETISTA-EXPO-M7072/Casablanca.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/Parc-des-Expositions-ZS8155.html
https://www.foiresinfo.fr/Global-Green-Event-by-Pollutec-M5443/Casablanca.html
https://www.foiresinfo.fr/Global-Green-Event-by-Pollutec-M5443/Casablanca.html
https://www.foiresinfo.fr/Casablanca-International-Fairground-ZS1493.html
https://www.foiresinfo.fr/Global-Green-Event-by-Pollutec-M5443/Casablanca.html
https://www.foiresinfo.fr/Medical-Expo-M10269/Casablanca.html
https://www.foiresinfo.fr/COSMETISTA-EXPO-M7072/Casablanca.html
https://www.foiresinfo.fr/Forumesure-M10345/Casablanca.html
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 االتصاللالستعالم و

 

 

ة تافياللتغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درع   

ورزازات، المغرب 45000موالي عبد هللا العنوان: شارع   

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/

