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 أنــــشـــطــــــــــة الـــــــغرفــــــــــــــــة
 

 مع رؤساء الجمعيات المهنية والتجار والمهنيين المتضررين من حريق السوق النصف األسبوعي بزاكورة  اتواصلي اقاءالغرفة تنظم ل

 

 وأتىنتج عنه خسائر مادية جسيمة تكبدها عدد كبير من التجار والمهنيين الصغار والذي حول السوق إلى رماد    والذيثر الحريق المهول الذي تعرض له السوق النصف األسبوعي بمدينة زاكورة مؤخرا،  إعلى  

ابتداء من الساعة السادسة مساءا بمقر دار الثقافة بزاكورة لقاء    2021يونيو    18غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافياللت يوم الجمعة    ، نظمتالتجاريةعلى كل السلع الموجودة بداخل المحالت  

 المتضررين من حريق السوق النصف األسبوعي بزاكوة. والمهنيين  والتجارتواصليا مع رؤساء الجمعيات المهنية 

والسيد موحى كاحي رئيس قسم   العربي األبيض عضو الغرفة ممثل صنف الخدمات بزاكورة،  التواصلي السيد محمد األنصاري رئيس الغرفة، وبحضور كل من السيد محمد للقاءوقد ترأس أشغال هذه ا 

 مشاركا يمثلون مهنيي مختلف القطاعات المتضررة من هذا الحريق.  121ى جانبإل والترويج،  الدعم و الترويج بالمقر المركزي للغرفة بورزازات، و السيد عبد الحكيم الموحدي رئيس مصلحة االنعاش.

  المصاب الجلل،و كذا عن تضامن مؤسسة الغرفة   ألقى السيد رئيس الغرفة كلمة تتقدم من خاللها إلى كافة التجار والمهنيين المتضررين باإلقليم بأحر المواساة و عن األسف العميق لهذا في بداية هذه اللقاء 

انبهم  بمعية كافة السلطات المحلية بكل مؤسساتها متجندة كامل التجند  المطلق  و الالمشروط مع كافة المتضررين من هذه اآلفة، و عن مؤازرتها و مواكبتها لهذه الفئة من التجار غير المهيكلين ووقوفها إلى ج

  ،و تأطيرهم و مواكبتهم .و الترافع باسمهم لدي السلطات اإلقليمية و الوالئية و الجهوية والوطنية  في أفق  تحسين ظروف عيش المهنيين،  للتفكير و االنخراط في إيجاد الحلول الممكنة للخروج من هذه الضائقة

 وصيانة كرامة جميع المنتسبين وتحصين الفئات الهشة، السيما في وقت التقلبات االقتصادية والمخاطر الصحية والطوارئ المختلفة . 

 العملية بخصوص هذه اآلفة على الشكل التالي:   والتدابيرلكلمة االفتتاحية والتوجيهية للغرفة تم تقديم مجموعة من االقتراحات  خالل هذه ا
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الصناعة و التجارة و االقتصاد األخضر و الرقمي و السلطات المختصة  والمجالس المنتخبة المختصة كل في دائرة    التفكير جليا في خلق سوق نمودجي عصري لتأهيل هذا القضاء بتنسيق مع  وزارة   - أوال

 اختصاصاته . 

لجنة تتبع تدبير ملف حريق السوق النصف   أخذ شكل "ضرورة إحداث بنية لتوجيه وتنسيق مال السوق النصف األسبوعي الذي تعرض للحريق ورصد ومتابعة تبعات هذا الملف. ويمكن لهذه البنية أن ت   - ثانيا

 "، يعهد إليها بما يلي:  األسبوعي بزاكورة

 تنسيق مجموع األنشطة المرتبطة بملف حريق السوق النصف األسبوعي بزاكورة؛. 1

 . اقتراح وتتبع التدابير واإلجراءات الضرورية الكفيلة بإعادة هيكلة السوق؛ 2

 خصوص هذا الملف. . تقديم توصيات للهيئات المختصة ب 3

ي إنشاء سوق عصري بكافة المواصفات، على اعتبار أن المطالبة مؤقتا بمنح الرخص فقط من أجل إعادة تشغيل السوق موضوع الحريق وإزالة القصب والمواد القابلة لالشتعال في انتظار التفكير ف- ثالثا  

  سباب.الحرائق والحوادث المشابهة تتكرر في األسواق األسبوعية لهذه األ 

ل صاحب الجاللة على إقليم زاكورة و السلطات المحلية و  ختام كلمته، ثمن السيد ريس الغرفة عاليا كافة المجهودات المبذولة من كافة األطراف من أجل احتواء هذا الحريق و على رأسهم السيد عام  و في

 ساهم من قريب أو بعيد في هذا العمل اإلنساني الذي ينم عن روح التآزر و التضامن الذي يطبع أخالق وسلوك أهل المنطقة.   القوات العمومية بكل تلويناتها ومؤسساتها الوطنية و كذا المجتمع المدني، و كل من 

تجارة  - المقاهي- موضوع الحريق) المالبس  ن المتواجدة بالسوقخالل هذا اللقاء المهني الهام الذي شاركت في تأطيره جمعية تجار و مهنيي أسواق زاكورة، أعطيت الكلمة لكافة أمناء جميع الحرف و المه

رحبة الحبوب    –بيع البهائم    –الجزارة   -تجارة الخشب و العود و القصب- دراجات المستعملة- األواني المنزلية  - التمور- العطور و الداللة   -النجارة  - األحذية  -تجارة المعدات االلكترونية و الهواتف النقالة- التوابل

ومهنيي أسواق زاكورة و الذين استعرضوا جميعهم حجم الخسائر التي تعرضوا لها باإلضافة إلى تقديم مجموعة من المشاكل التي يعرفها هذا   ممثلي المكتب المسير لجمعية تجار   و األعالف ( باإلضافة إلى

 المرفق و كذا تقديم اقتراحات و مطالب عملية ندرجها على الشكل التالي:  

 والخدماتية بهذا المرفق الحيوي.   الكلي للمرافق الصحية  والغياب  بالماء  السوق    طعدم رب   التدخالت استنكار كافة- 

 وإصالحه و التفكير في إعادة هيكلته و تهيئته .    تنقية السوق  المطالبة بالتعويض واإلسراع في   - 

 وقد لخصت اغلب مطالب المهنيين و الحرفيين إلى ما يلي : - 

 تعويض المتضررين من حريق السوق.  •

 اإلسراع في تنقية السوق وإصالحه.  •

 منح التراخيص من اجل إعادة فتح السوق .   •

 إنشاء سوق مؤقت في مكان مناسب في اقرب وقت.  •

 توفير المرافق الصحية بالسوق .  •

 تبليط السوق.  •

 توفير قاعة للصالة.  •

 توفير غطاء للسوق نظرا لدرجة الحرارة المرتفعة.  •
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 توفير اإلنارة والماء الصالح للشرب بالسوق .  •

 . جديدةإنشاء محالت   •

 توفير وسائل اإلطفاء.  •

 تشجير الطريق المؤدية للسوق وكذا جنبات السوق.  •

 توفير محالت مناسبة لالحتفاظ بالسلع في السوق خالل باقي األيام.  •

 م. تحويل السوق إلى سوق نموذجي على غرار باقي الجماعات الترابية باإلقلي  •

 : توصيات ملتمسين رفعها إلى السلطات الوصية وهي كما يليو عند انتهاء أشغال هذا اللقاء الهام والمثمر و الذي عرف نقاشا كبيرا خلص المشاركون في هذا اللقاء التواصلي إلى تبني مجموعة من ال

كون وعي بزاكورة و التي التي تعتبر المخاطب الوحيد و األوحد لدى السلطات المحلية و الوالئية و الوطنية في شان تدبير ملف حريق السوق تت لجنة تتبع تدبير ملف حريق السوق النصف األسب   تشكيل  - 1

   أسماؤهم:من السادة المهنيين اآلتية 

 : رئيس الجمعيةمعبد الحكي السعيدي  - 

 عيةالسباعي عبد الحفيظ: نائب رئيس الجم - 

 : نائب كاتب الجمعيةنعبد الرحمابابوية - 

 هشام رحوي: منخرط - 

 مصطفى الدايمي: منخرط - 

 الحسين العرفاوي: منخرط   - 

ن هذه الفترة من السنة تعرف رواجا تجاريا الجهات الوصية بإعادة تشغيل السوق عاجال مراعاة لظروف التجار و المهنيين المتضررين أو إنشاء سوق مؤقت في مكان مناسب،و ذلك نظرا ال  المطالبة  من  - 2

 عوبات التي أفرزتها جائحة كورونا كوفيد.بحكم اقتراب عيد األضحى المبارك وانطالق عملية "مرحبا" وعودة عمالنا بالخارج .وكذا مراعاة الص

 هذا اللقاء حوالي الساعة العاشرة ليال. وانتهى المطالبة باعادة تهيئة السوق بتنسيق مع األطراف المعنية . - 3
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 المتضررين من حريق السوق االسبوعي بزاكورة والمهنيينبالغ تضامني مع التجار 

 

على اثر الحريق المهول الذي تعرض له السوق االسبوعي بمدينة زاكورة في هذا للشهر، و الذي  

نتج عنه خسائر مادية جسيمة تكبدها عدد كبير من التجار و المهنيين الصغار في عز الصيف و الذي  

الموجودة بداخل المحالت التجارية، تنهي غرفة التجارة  حول السوق الى رماد و اتى غلى كل السلع  

و الصناعة والخدمات لجهة درعة تافياللت الى علم كافة التجار و المهنيين المتضررين و الى الرأي  

كما تناشد الغرفة   .عن تضامنها المطلق و االمشروط مع كافة المتضررين من هذه اآلفة  باإلقليمالعام  

تسبيها بالجهة، كافة السلطات المحلية و الهيئات و المؤسسات المنتخبة المكلفة  بصفتها ممثال لكافة من 

المحلي الى التفكير عاجال في تهيئة فضاءات هذا السوق و توفير شروط السالمة به و ربطه   بالشأن

في مستوى  تقدم عصرية  التي  العمومية  المرافق  الى مستوى  يرقى  لكي  الكهرباء  و  الماء  بشبكة 

  .مهنيين و المرتفقينتطلعات ال

احتواء هذا    و من اجل  المبذولة من  المجهودات  تثمن عاليا كافة  الغرفة  فان مؤسسة  جهة أخرى، 

الحريق و على رأسهم السيد عامل صاحب الجاللة على اقليم زاكورة و السلطات المحلية و القوات  

 .العمومية و المجتمع المدني و كل من ساهم في هذا العمل

 

 
 

 هةجل  والخدمات والصناعة التجارة غرفة على مستوىاألعضاء  متساوية اللجان انتخاب

 تافياللت  درعة

 

المؤسسات و  الوزارات  جميع  ممثلي    على غرار  بانتخابات  الخاص  االقتراع  إجراء  تم  العمومية 

بمقر   2021يونيو    16، يومه  2021الموظفين في اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء برسم سنة  

 و ملحقتها بالرشيدية.  تافياللت درعة لحهة والخدمات والصناعة  التجارة غرفة

بالنسبة للموظفين بما يتيح لهم التعبير الحر عن    ونظرا لألهمية البالغة التي تكتسيها هذه االنتخابات

اختيار ممثليهم ضمن اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء، فقد تمت هذه العملية في أفضل الظروف  

والتنظيمية   التشريعية  المقتضيات  ووفق  لها،  المقننة  واإلجراءات  الترتيبات  جميع  اتخاذ  ظل  في 

 .الجاري بها العمل

ين يونس البركة و محمد يعيش  فيما تتكون  من السيدصنف التقنيين    الفائزة عن  و تتكون الالئحة

 الالئحة الفائزة عن صنف المتصرفين من السيدتين حنان هالل و سهام لكدو.   
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 المصابن  ومهنيي ألرباب تنغيردة بمهنية جدي جمعيةتأسيس 

 

انعقاد   على الساعة الثالثة بعد الزوال   2021يونيو    25يومه الجمعة    ملحقة الغرفة بتنغير،  تم بمقر

العام   تنغير    التأسيسيالجمع  مهنيين في   10المصابن بحضور اكثر من    و مهنيي   ألربابلجمعية 

  .. الجمعية اتخذت من مقر الغرفة مقرا لهاباإلقليمالقطاع 

  وسيكون القطاع على مستوى اقليم تنغير  وتنظيمهذا المولود الجديد الذي بال شك سيساهم في هيكلة 

د علي نسيمي  السي :قد تم انتخاب  و   .عن مصالحهم  والدفاععنصرا مهما للترافع من اجل المهنيين  

 ا باإلجماع.رئيس

 

إكــــــــــــــــو الـــــــجهــــــــــــــــة

. واألمل  السياح.جهة درعة تافياللت تشرع في استقبال 

 معقود على األجانب 

 

قطاع   تكبد  المغرب،  جهات  باقي  غرار  على  على  السياحة 

تسجيل  تافياللت خسائر كبيرة، وذلك منذ  مستوى جهة درعة 

األمر   بالمملكة،  المستجد  فيروس كورونا  األولى من  الحاالت 

المتعلقة   االقتصادية  األنشطة  من  العديد  على  انعكس  الذي 

والخدمات   التقليدية  والصناعة  النقل  مثل  السياحي  بالقطاع 

 .األخرى

من مهنيي قطاع السياحة بأقاليم جهة  جائحة كورونا، حسب عدد  

درعة تافياللت، أصابت النشاط السياحي بالشلل التام ألزيد من  

الصحية   واإلجراءات  اإلصابات  ارتفاع  بسبب  وذلك  سنة، 

المتخذة، ما جعل الكثير من المؤسسات الفندقية والمطاعم تغلق  

االقتصادي   النشاط  عودة  انتظار  في  مؤقت  بشكل  أبوابها 

 .يوالسياح

جهة   مستوى  على  القطاع  لمهنيي  متطابقة  تصريحات  وفق 

السياحي   النشاط  عودة  في  أمال  هناك  فإن  تافياللت،  درعة 

فتح   مع  خاصة  الجاري،  الشهر  منتصف  من  ابتداء  بالتدريج 

دولة، بما فيها    70المغرب الحدود البرية والجوية مع أكثر من  

 .جميع دول االتحاد األوروبي

حركة االقتصادية ستنتعش خالل الصيف  وأوضح هؤالء أن ال

القادم، ليس فقط لدى قطاع السياحة بل أيضا لدى جميع المهن 

 .المرتبطة بالسياحة بشكل مباشر

 خسائر بالماليين 

سنة   من  مارس  منذ  كورونا  جائحة  توقف    2020تسببت  في 

بنسبة   السياحة  المملكة،    95حركة  في جميع ربوع  المائة  في 

سمية أدلى بها مهنيون بدرعة تافياللت،  حسب إحصائيات غير ر

واألنشطة   السياحي  النشاط  دفع  القاتل  الفيروس  أن  مؤكدين 

المرتبطة بالقطاع إلى حافة اإلفالس، وباتت اآلن رهينة بعودة  

 .السياح بعد فتح الحدود ودخول مغاربة المهجر

إن   قال  الرشيدية،  بإقليم  السياحة  قطاع  في  مهني  ألمو،  محمد 

ونا تسببت في خسائر تقدر بماليين الدراهم في جهة  “أزمة كور

درعة تافياللت، وهناك من قام نهائيا بإغالق مؤسسته السياحية  

 .”وفقد األمل في العودة بسبب تراكم الديون

أن   اإللكترونية،  لجريدة هسبريس  تصريح  في  ألمو،  وأضاف 

“أزمة فيروس كورونا كنا ننتظر أن تكون مؤقتة، لكن الوضع 

كثر من المحتمل، ما تسبب في ضياع العديد من فرص  طال أ

إلى   لها جهويا”، مشيرا  المشهود  السياحية  العمل والمؤسسات 

أن “القطاع الحكومي المعني لم يعر أي اهتمام لمشاكل المهنيين  

إياهم يواجهون مصر اإلفالس   تاركا  العالمية،  في هذه األزمة 

 .لوحدهم”، وفق تعبيره

شعبون، فاعلة في القطاع السياحي من    من جهتها، قالت رحمة

بأصعب   يمر  والهام  الحيوي  القطاع  “هذا  إن  زاكورة،  إقليم 

مباالة   ال  وزادته  تافياللت،  درعة  جهة  في  خاصة  فتراته، 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D9%88%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVLO-YkVPohP8tnAOkk3GiBtjAEMxzhO8-oa51MIaUgMykutA1-T3xCIx2s364LXJPB02zcQ6k6_amxQA8K301l6dneKEMYSHBMx0dE5eVTAQJj2ZxdCGwYOZmz8swka24IBpLLLG9QLSXDIEIJ7wcgQiT-Tl78RipdvyNC8gNbIf3Ktrk6Rr7Fo5oayXSiNe8&__tn__=*NK-R
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يزال   ال  من  هناك  أن  إلى  مشيرة  تعقيدا”،  الوصية  الوزارة 

 .يحصي خسائره المالية منذ بداية الجائحة إلى اليوم

 يةالسياحة الداخل 

بدأت مؤسسات فندقية وسياحية عدة بأقاليم جهة درعة تافياللت  

خالل األسابيع األخيرة في استقبال السياح القادمين من مختلف  

نتيجة   المدن المغربية، وذلك بعد توقف نشاطها لشهور عديدة 

 .األزمة العالمية التي تسببت فيها جائحة كورونا

يم ورزازات، قال إن  جمال أبرام، فاعل في مجال السياحة بإقل

“المؤسسات السياحة استقبلت في األيام األخيرة وفودا كثيرة من 

السياح الداخليين، ما أنعش الحركة االقتصادية باإلقليم خاصة،  

والسياح   المهجر  مغاربة  دخول  انتظار  في  عموما،  والجهة 

 .األجانب”، وفق تعبيره

استقبا “خطوة  أن  لهسبريس،  تصريح  في  أبرام،  ل  وأضاف 

السياح الداخليين يراد منها توجيه رسائل إيجابية إلى األجانب 

االستعداد   أتم  في  الجهة  كون  بالخارج،  المقيمين  والمغاربة 

عروضا   هناك  أن  إلى  مشيرا  جيدة”،  ظروف  في  الستقبالهم 

مغرية من المؤسسات السياحية، خاصة في ما يتعلق باألثمنة،  

 .رجيةمن أجل تشجيع السياحة الداخلية والخا

األثمنة  “مراجعة  القطاع  مهنيي  جميع  من  المتحدث  وطلب 

السابقة في الوقت الحالي، وذلك من أجل تحريك عجلة التنمية  

السياحية جهويا ووطنيا، ومن أجل تدارك الخسائر المالية التي  

تسببت فيها الجائحة وتوقف الحركة في السنة الماضية”، على  

 .حد قوله

 مهنيين فتح الحدود ينعش أمل ال

تافياللت   درعة  بأقاليم  السياحة  قطاع  مهنيي  من  عدد  كشف 

مبادرة  أن  ميدلت(  الرشيدية،  تنغير،  ورزازات،  )زاكورة، 

بفتح الحدود مع أكثر من   المتعلقة  دولة،    70المملكة المغربية 

بما فيها دول االتحاد األوروبي، ستكون لها انعكاسات إيجابية  

 .ى الوطني عموماعلى القطاع السياحي على المستو

وفي هذا اإلطار، أكد عالل بندريس، فاعل سياحي بإقليم تنغير، 

أن “مبادرة فتح الحدود من طرف المغرب أمام السياح األجانب  

والمغاربة المقيمين بالخارج تنعش أمل مهنيي هذا القطاع الذي  

تضرر بشكل كبير”، مضيفا أن “مبادرة الدولة المغربية يجب  

هنيي قطاع السياحة بالمغرب من خالل تقديم دعمها من طرف م

بين   الثقة  عودة  لضمان  مناسبة،  وأثمنة  جودة  ذات  خدمات 

 .المهنيين والزبائن”، وفق تعبيره

الحدود   “فتح  أن  لهسبريس،  تصريحه  في  بندريس،  وأورد 

المغاربة  سواء  السياح،  ماليين  استقبال  من  المغرب  سيمكن 

المغرب”، مشددا على أن    المقيمين بالمهجر أو األجانب عشاق 

“الكل ينتظر نهاية هذا الشهر من أجل استقبال األجانب ومغاربة  

 .”الخارج بعد طول انتظار

تصنيف دول كثيرة، خاصة األوروبية منها، المملكة المغربية 

يجعلها   قد  وإفريقيا،  العربي  المغرب  في  سفر  وجهة  أفضل 

المقب  الشهر  من  بداية  السياح  من  العديد  ما  تستقبل  وهو  ل، 

نعيمة جالل   التنمية، بحسب  تدوير عجلة  سيساهم بال شك في 

 .من إقليم تنغير

 

وقالت نعيمة في تصريح لهسبريس: “هناك أمل كبير في عودة 

السياحة، خاصة الخارجية، إلى المغرب عموما”، ملتمسة من  

جميع المهنيين “عدم استغالل المناسبة لرفع األثمنة أمام السياح 

من   عليه  كان  ما  إلى  النشاط  وعودة  الثقة  استمرارية  لضمان 

 .قبل”، وفق تعبيرها

 مسؤول سياحي يوضح

المدير   مع  التواصل  هسبريس  جريدة  فيه  حاولت  وقت  في 

الجهوي لوزارة السياحة لنيل تعليقه على الموضوع، ظل هاتفه  

خارج التغطية منذ ثالثة أيام، فيما أكد مسؤول سياحي بالجهة  

ناك تحركات من طرف القطاعات الحكومية المسؤولة،  أن “ه

بتنسيق مع السلطات الوالئية واإلقليمية، لضمان استقبال السياح  

 .”في أحسن الظروف 

 

بدعم   سيقوم  الرسمي  السياحي  “القطاع  أن  المتحدث  وأوضح 

المهنيين وجلب السياحة إلى المغرب، من خالل إعالنات عن 

ت فندقية من أجل التعريف بها  أماكن ترفيهية وسياحية ومؤسسا

 .”وتسهيل ولوجها من طرف السياح القادمين إلى المغرب

وأضاف المسؤول السياحي ذاته أن “هناك مجهودات تقوم بها  

وزارة الصحة على مستوى هذه الجهة بغية مساعدة المهنيين  

 .”لتجاوز المحنة 

 

 
 

أشغال بناء مدينتي المهن  التكوين المهني يطلق

 والكفاءات بجهتي مراكش ودرعة

 

أمس   أول  الشغل،  وإنعاش  المهني  التكوين  مكتب  أطلق 

-أشغال بناء مدينتي المهن والكفاءات بجهتي مراكش االثنين،  

تافيالت. وذلك في إطار تنفيذ برنامج مدن المهن  - آسفي ودرعة

والكفاءات الذي يعد المشروع الثاني في خارطة الطريق الجديدة  

في  تكوين المهني التي تم عرضها على أنظار الملك  لتطوير ال

. وستتطلب القيمة االستثمارية إلنشاء مدينة 2019شهر أبريل  

مراكش لجهة  والكفاءات  تشييدها  - المهن  سيتم  والتي  آسفي، 

  332هكتارات، غالفا ماليا قدره    6بتامنصورت على مساحة  

  76مليون درهم، ضمنها مساهمة من الجهة تصل قيمتها إلى  

تخصيص   سيتم  حيث  درهم،  )مع   24مليون  درهم  مليون 

مليون درهم )دون احتساب    191احتساب الرسوم( للدراسات و 

ما   المدينة  تجهيز  سيكلف  حين  في  البناء،  لعمليات  الرسوم( 

مدينة    117يقارب   أما  الرسوم(.  احتساب  )دون  درهم  مليون 

درعة  لجهة  والكفاءات  تشي  - المهن  سيتم  والتي  يدها  تافيالت، 

مساحة   على  الراشيدية  غالفا    5بمدينة  فستتطلب  هكتارات، 

إلى   يصل  من    210استثماريا  مساهمة  ضمنها  درهم،  مليون 

  18مليون درهم، سيتم تخصيص    80الجهة تصل قيمتها إلى  

و للدراسات  الرسوم(  احتساب  )مع  درهم  مليون   127مليون 

ن درهم  مليو  75درهم )دون احتساب الرسوم( لعمليات البناء. و

)دون احتساب الرسوم( لتجهيز المدينة. وأوضح مكتب التكوين 

المهني وإنعاش الشغل في بالغ له، أنه بحسب الجدولة الزمنية  

تحديدها سلفا، سيمتد إنجاز المشروعين على مدة   تم    14التي 
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شهرا. حيث يرتقب أن ينطلق التكوين في المدينتين بشكل رسمي  

  . 2022/2023خالل الدخول التكويني 

  2021/2022ومن المرتقب، كذلك، أن يشهد الموسم التكويني  

والكفاءات   المهن  مدن  تضم  التي  األولى  المجموعة  انطالقة 

الساقية الحمراء والشرق.  - ماسة والعيون - التابعة لجهات سوس 

وحسب المصدر ذاته، ستوفر المدينتان بحكم طبيعتهما، عرضا 

المه مع  بالتنسيق  تصميمه  تم  مبتكرا  والفاعلين  تكوينيا  نيين 

الجهويين، عبر سلسلة من الورشات الجهوية ولقاءات للتشاور.  

على  مبني  عصري  بيداغوجي  بنموذج  ستتميزان  كما 

البيداغوجية النشيطة ونمط تعلم يضع المتدرب في قلب العملية  

التكوينية باإلضافة إلى التأطير المقرب. وبطاقتيهما االستيعابية 

تبلغ   بيد  3000التي  لمراكشمقعد  بالنسبة  آسفي  - اغوجي 

لدرعة  2000و المهن    - بالنسبة  مدينتا  ستوفر  تافياللت، 

والكفاءات تكوينات متوجة بدبلوم في مستويات التأهيل والتقني 

والتقني المتخصص. إضافة إلى تكوينات تأهيلية بمدة قصيرة )  

في     26تافياللت و    - في المائة من العرض اإلجمالي لدرعة   29

لمراكش بالنسبة  التكويني  - المائة  العرض  وسيتضمن  آسفي). 

شعبة    48تافياللت    - لمدينة المهن والكفاءات التابعة لجهة درعة

شعبة تمت إعادة هيكلتها، كما    16شعبة جديدة و  32تنقسم إلى  

شعبة،    74آسفي  - راكشستوفر مدينة المهن والكفاءات بجهة م

 تمت إعادة هيكلتها.  22شعبة جديدة و  52توجد من ضمنها 

ومبتكرة  استراتيجية  قطاعية  أقطاب  على  المدينتان  وستشتمل 

قطبمشتركة،   مع    تضم  والفندقة  السياحة  وقطب  الصناعة، 

افتراضية،  فندق بيداغوجي، وقطب التسيير والتجارة مع مقاولة  

ي، وقطب الصناعة التقليدية. من الرقمية مع مصنع رقم  وقطب

آسفي   مراكش  لجهة  والكفاءات  المهن  مدينة  ستضم  جانبها، 

قطاعات   على  منفتحة  شعب  على  يشتمالن  إضافيين  قطبين 

والخدمات   لألشخاص  المقدمة  والصحةالخدمات  .  االجتماعية 

، ستشتمل  الخمسة المذكورةفي حين، وباإلضافة إلى األقطاب  

تافياللت على قطب خاص  -لجهة درعة   مدينة المهن والكفاءات 

بمهن الفالحة والصناعة الفالحية مع مزرعة بيداغوجية خاصة  

والكفاءات  المهن  مدينتي  تزويد  وسيتم  التطبيقية.  باألعمال 

درعة ومراكش- لجهتي  متطورة - تافياللت  تحتية  ببنيات  آسفي 

توفير فضاء معيشي يشجع   الجديد، من أجل  الجيل  تنتمي إلى 

التعل النحو، على  هذا  وعلى  المتدربين.  رفاهية  ويضمن  م 

ستشتمل كلتا المدينتين على الفضاءات المشتركة التالية: مركز  

االبتكار،  فضاءات  وظيفي،  مركز  الذاتية،  والكفاءات  للغات 

األعمال   وريادة  للمقاوالت  خدمات  وسائطية،  مكتبة  حاضنة، 

ذات جودة إقامة ومطعمة  لشروط  للندوات. وضمانا  ، ومركز 

على   تبلغ  استيعابية  بطاقة  للمتدربين  دورا  المدينتان  ستوفر 

والكفاءات    450التوالي   المهن  لمدينة  بالنسبة  ووجبة  سريرا 

مراكش  و- لجهة  لدرعة  300آسفي  هذا    -بالنسبة  تافياللت. 

فضاءات   وعدة  رياضية  ومالعب  مقصف  إلى  باإلضافة 

  .للقاءات
 

 التنموي  جهة "درعة تافياللت" تنتظر قطار النموذج

 

بنموسى،  شكيب  رفع  الذي  الجديد،  التنموي  النموذج  يطمح 

رئيس اللجنة المكلفة بإعداده، تقريره إلى الملك محمد السادس  

للتنمية   قاطرة  يشكل  أن  إلى  )يطمح(  الماضية،  األيام  خالل 

االقتصادية بالمغرب، بما يضمن تحقيق نمو مستدام واالستجابة  

 .المجتمع المغربيلمختلف انشغاالت 

وتم إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد بالمغرب،  

وموضوعي   دقيق  تشخيص  إجراء  مهمة  إليها  عهدت  التي 

للوضعية الحالية بالبالد، وتحديد جوانب القوة واالختالالت التي  

يضمن  جديد  تنموي  نموذج  معالم  لرسم  معالجتها،  تجب 

االقتصادية   حقوقهم  والبيئية  للمواطنين  والثقافية  واالجتماعية 

 .األساسية، على غرار حقوقهم المدنية والسياسية

المدنية  الفعاليات  من  لعدد  متطابقة  تصريحات  وحسب 

“النموذج  فإن  لهسبريس  تافياللت  درعة  بجهة  والجمعوية 

إلى   يسعى  المستقبل  في  اعتماده  سيتم  الذي  الجديد  التنموي 

خ من  مزدهر،  مغرب  إلى  تنموية االنتقال  أهداف  تنزيل  الل 

 .”محددة وفي المتناول لالرتقاء بالمملكة

وأجمع عدد من الجمعويين على أن جهة درعة تافياللت تعتبر 

التنموية  الفرص  غياب  حيث  من  وتضررا  فقرا  األكثر 

بالمغرب،    12الـ  واالقتصادية واالجتماعية مقارنة مع الجهات  

الذ الجديد  التنموي  “النموذج  أن  به مؤكدين  العمل  سيتم  ي 

مستقبال في المغرب يجب أن تكون انطالقته من هذه الجهة التي 

عانت ومازالت تعاني من التهميش التنموي، بسبب السياسات 

درعة   أن  إلى  ومشيرين  سابقا”،  المعتمدة  الفاشلة  التنموية 

 .تافياللت تستحق أن تكون سباقة لتنال نصيبها من هذا النموذج

السوهير،   هللا  بواحات  عبد  التنموية  الجمعيات  شبكة  رئيس 

بجهة درعة   التنمية  واقع  إن “تشخيص  قال  الشرقي،  الجنوب 

تافياللت ال يحتاج إلى جهد كبير، فيكفي القيام بجولة في مختلف  

أقاليم الجهة لتالحظ التأخر الحاصل في مختلف المجاالت، سواء  

ة”، مضيفا: االقتصادية أو االجتماعية والثقافية أو البنية التحتي 

“رغم إحداث هذه الجهة إال أن األمر ظل على ما كان عليه، 

 .”والكل يعرف األسباب التي أصبحت غير خافية على أحد 

وأضاف السوهري، في تصريح لهسبريس، أن “الفرصة تبقى 

بطريقة   بلورته  تمت  الذي  الجديد،  التنموي  النموذج  في  اليوم 

وزاد: “شاركنا كمجتم في ورشات  احترافية علمية”،  مدني  ع 

التي أخذت بعين االعتبار”، مشيرا   لتقديم اقتراحاتنا،  عن بعد 

الجهات   بين  الموجودة  المجالية  الفوارق  من  “انطالقا  أنه  إلى 

في البالد، وأن درعة تافياللت تعتبر أكثر الجهات التي    12الـ

إعطاء   على  العمل  الدولة  على  وجب  كبير،  تأخر  من  تعاني 

إن  في  كبرى  الجهة  أهمية  تأهيل  على  قادرة  مشاريع  جاز 

هذه   أحد  إال  البشرية  الموارد  في  االستثمار  وما  وإنصافها؛ 

الجديد،  التنموي  النموذج  في  جاءت  التي  األساسية  المحاور 

 .”خاصة أن الجهة تعرف طاقات شابة وهائلة

بالجهة   جامعية  مؤسسات  بإنشاء  ذاته  الجمعوي  وطالب 

الموجودة في الجنوب الشرقي،    لالستثمار في الطاقات العلمية

ومضاعفة االستثمار في الطاقات المتجددة الشمسية والريحية،  

أحد   يعتبر  الذي  والتضامني  االجتماعي  االقتصاد  وتشجيع 
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الركائز األساسية للتنمية، خاصة أن الجهة تعتبر خزان المغرب  

العديد   اشتغال  بدوره  يعرف  والذي  المعدنية،  الثروات  من 

 .التي تحتاج إلى تأهيلالتعاونيات 

االجتماعي،  والتغيير  التنمية  قضايا  في  الباحث  إسكال،  كريم 

النموذج   تنغير حول  المبادرين إلعداد “مذكرة  وهو واحد من 

التنموي الجديد”، أكد أن من بين ما دعت إليه المذكرة اإلقليمية 

والربط   العام،  الشأن  تدبير  في  التعاقدية  الديمقراطية  “إقرار 

اعتماد  الفعل من  ذلك  يصاحب  وما  بالمحاسبة،  للمسؤولية  ي 

إلى   إضافة  الترابية”،  المجالس  لتدبير  منتخبة  إدارية  مجالس 

“التمكين المنصف لخلق بيئة محفزة على االستقرار واالستثمار  

استدامة   ظروف  و”استرجاع  الذاتية”،  المجالية  والتنمية 

ال للواحة..  واالقتصادية  اإليكولوجية  عدالة  المنظومات 

كمفاتيح   الترابي،  الضرر  لجبر  اإليجابي  والتمييز  االجتماعية 

 .”كبرى للنموذج التنموي الجديد

في تصريح لهسبريس: “في الواقع كنا نتمنى أن    وأضاف إسكال

الخاصة   لإلشكاالت  واضحا  حيزا  اللجنة  تقارير  تخصص 

البيئي  المستوى  على  خاصة  والجبلي،  الواحي  بالمجال 

والمجالي؛ وكذا ترصيد وتثمين العقار كأساس لالستثمار وجبر 

الضرر التنموي، وذلك بتحويل عائدات كراء وتفويت األراضي  

إلى مداخيل المجالس المنتخبة عوض تجميعها مركزيا    الساللية

في صندوق التنمية القروية، وتكييف قوانين البناء والتعمير مع  

لألمالك   حل  وإيجاد  الجبلي،  الواحي  المجال  خصوصيات 

المجاالت   داخل  المتواجدة  والثكنات  والمخزنية  العسكرية 

اإلدا التحديد  من  الخاصة  األمالك  واستخراج  ري  الحضرية، 

متكاملة   إستراتيجية  جانب  إلى  الجماعي،  التحفيظ  لتسهيل 

 .”لالقتصاد التضامني واالجتماعي الواحي

ويرى المتحدث نفسه أن المدخل السياسي هام وضروري لتفعيل  

التقنية  الحلول  فقط  وليس  منشود،  تنموي  نموذج  أي  وتنزيل 

نأمل أن تبرز نخب وطاقات جريئة   والقانونية، مضيفا: “لهذا 

مبدعة وقادرة على األجرأة الفعلية للنموذج الجديد، وأن ترفع  و

الكوابح السياسية واالجتماعية والثقافية التي مازالت تمنع القدرة  

العديد من القضايا،  على إحداث قطائع واختيارات حاسمة في 

خاصة في النظم واألنساق القانونية والتدبيرية والثقافية، إذ ال 

األ من  نتوقع  أن  التي يمكن  ذاتها  والمقاربات  أنفسهم  شخاص 

 .”أنتجت الوضع الحالي إصالحه

 

 إكــــــــــــــــو نــــيـــــــــــــــوز 
المنتوجات   استهالك  إلى  يدعو  العلمي  للتاجر:  العالمي  اليوم 

 المحلية ويبشر المهنيين بالتغطية الصحية

 

بعد توقف دام سنوات، عاد المغرب لتخليد اليوم الوطني للتاجر،  

في   طويلة  لعقود  النسيان  طالها  التي  الفئة  بهذه  احتفاء  وذلك 

االقتصادي   الدور  من  الرغم  على  العمومية  السياسات 

 .واالجتماعي الذي تلعبه

والتجارة واالقتصاد   الصناعة  الصدد، نظمت وزارة  وفي هذا 

ا والرقمي،  الغرف  األخضر  ممثلو  حضره  لقاء  االثنين،  ليوم 

المهنية والنقابات واالتحاد العام لمقاوالت المغرب، لتخليد اليوم 

الوطني للتاجر تحت شعار: “التغطية الصحية: مكسب حقيقي  

 .”للتاجر

للتجارة  المغربي  المنتدى  لتوصيات  تنفيذا  ويأتي هذا االحتفال 

يز فيه على ورش  ، الذي جرى الترك2019المنظم بمراكش سنة  

تعميم  مشروع  إطار  في  التجار  لفائدة  الصحية  التغطية  تعميم 

 .التغطية االجتماعية على جميع المغاربة

واالقتصاد   والتجارة  الصناعة  وزير  العلمي،  حفيظ  وقال 

األخضر والرقمي، إن “تحقيق هذا المشروع التاريخي قد تم في  

كوفيد بجائحة  تميز  التج19-سياق خاص،  اضطلع  خالله  ،  ار 

بدور بارز في الزخم االجتماعي لالستجابة الوطنية السريعة،  

 .”كوسطاء للتموين في السوق الوطنية برمتها

 

وذكر العلمي، في كلمة له بمقر وزارة الصناعة في الرباط، أن  

اقتصاديا مهما وتستحق  - “هذه الفئة المهنية تلعب دورا سوسيو

توجيهات الملكية التي هذا المكسب االجتماعي الحيوي، طبقا لل

ستمكن من استفادة نحو نصف مليون تاجر وأسرهم من التغطية  

 .”الصحية

المنتوج   استهالك  إلى  المغاربة  الصدد  هذا  في  الوزير  ودعا 

أن   الصدد  هذا  في  مؤكدا  الوطني،  االقتصاد  لدعم  المحلي 

محلية  منتجات  على  اليوم  تتوفر  أصبحت  الوطنية  “السوق 

 .”الية وبأثمنة مناسبةمتنوعة ذات جودة ع

وقال عبد الواحد رحال، المدير العام للتجارة بوزارة الصناعة  

يلعبون  “التجار  إن  والرقمي،  األخضر  واالقتصاد  والتجارة 

اقتصاديين  كفاعلين  الوطني  المستوى  على  مهما  دورا 

كورونا،  جائحة  خالل  وطنيتهم  على  وأبانوا  واجتماعيين، 

ا الصحية  التغطية  لتي ستمكنهم كباقي األجراء من ويستحقون 

 .”الحق في التطبيب والصحة والتقاعد

للتجار   الوطنية  النقابة  رئيس  النوري،  حكيم  قال  جهته،  من 

والمهنيين، إن “التغطية الصحية كانت مطلب التجار منذ سنين، 

من   االستفادة  لهم  سيتيح  مهما  ومكسبا  حقيقة  اليوم  وأصبح 

 .”ن مائة درهمالتطبيب مقابل اشتراك ابتداء م
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نشاط   لتجديد  للشراكة  إطار  اتفاق  إبرام  تم  اللقاء،  وخالل هذا 

الصناعة  وزارة  بين  وذلك  ومواكبته،  الداخلية  التجارة  قطاع 

الوطنية   والتنسيقية  والرقمي  األخضر  واالقتصاد  والتجارة 

 .للهيئات المهنية األكثر تمثيلية للقطاع

للشراكة المستدامة بين الطرفين  ويروم هذا االتفاق إحداث إطار  

لمواكبة وإعادة تأهيل قطاع التجارة الداخلية، بالخصوص في  

االجتماعية   التغطية  تفعيل  وتسريع  والتكوين،  الرقمنة  مجالي 

منخرطي   وتطلعات  طلبات  تتبع  وتأمين  المستقلين،  للتجار 

 .القطاع في إطار من الحوار الدائم والمستمر

ي  التجارة  قطاع  أن  الوطني  يذكر  االقتصاد  أركان  أحد  مثل 

مليون شخص، أي حوالي    1,6المغربي، فهو يشغل أزيد من  

في المائة    9في المائة من السكان النشطين، ويساهم بنسبة    15,2

 .من الناتج الداخلي الخام الوطني

 

 مندوبية التخطيط تقيّم اإلنتاج الصناعي في المغرب 

 
إلنتاج   االستداللي  الرقم  بالمغرب،  عرف  التحويلية  الصناعة 

% خالل الفصل األول    0.9باستثناء تكرير النفط، ارتفاعا قدره  

 .2020مقارنة مع الفترة نفسها من سنة  2021من سنة 

الرقم   حول  للتخطيط،  السامية  للمندوبية  مذكرة  وعزت 

التطور   هذا  والمعدني،  والطاقي  الصناعي  لإلنتاج  االستداللي 

%،  6.2نتاج في “الصناعات الكيماوية” بـ  أساسا إلى ارتفاع اإل

بـ   الغذائية”  “الصناعات  المطاط  3.8وفي  وفي “صناعة   ،%

بــ   والورق  12.9والبالستيك”  الورق  “صناعة  وفي   ،%

بــ   بـ  5.7المقوى”  التعدين”  “صناعة  وفي   ،%1.3  ،%

بــ     وفي النسيج”  الجلد  1.4“صناعة  “صناعة  وفي   ،%

 .%4.6واألحذية” بــ 

وأضافت المذكرة أنه، على العكس من ذلك، “تراجع اإلنتاج في  

بــ   السيارات  الصناعة%،  11.5صناعة  بــ    وفي  اإللكترونية 

بــ  24.2 األثاث  صناعة  وفي  صناعة  %12.1،  وفي   ،%

%، وفي  2.1%، وفي صناعة المشروبات بــ  1.8المالبس بــ  

 .”%15.2صناعات تحويلية أخرى بـ 

بالرقم  وفيما االستداللي للصناعات االستخراجية، أورد    يتعلق 

بنسبة   ارتفع  أن رقمه االستداللي  ذاته  %؛ وذلك  6.3المصدر 

بـ  استخراجية أخرى”  المسجل في “صناعات  نتيجة االرتفاع 

 .%3.6% وفي “المعادن الحديدية” بــ  6.5

فقد    فيماأما   الكهربائية  الطاقة  إلنتاج  االستداللي  الرقم  يخص 

 .%0.4تفاعا قدره سجل من جهته ار

 

تعتمد تخفيضات بـ   الفندقية  أفراد    30الوحدات  % الستقبال 

 الجالية المغربية 

 
في المائة، تستقبل فنادق المملكة   30بتخفيضات استقرت على  

أفراد الجالية القادمين الجتياز عطلة الصيف بالمغرب؛ فمباشرة  

صوب   الرحالت  أسعار  شهدته  الذي  االنخفاض  البالد، بعد 

التحقت الوحدات الفندقية بشركات الطيران، في عملية تسهيل 

 .الدخول واالستقرار

بعض   لتعويض  المقبلة  األربعة  األشهر  على  الفنادق  وتراهن 

الخسائر المالية المترتبة عن تداعيات تفشي فيروس “كورونا”  

المستجد في حال اتجهت الحكومة نحو مزيد من تخفيف التدابير  

 .ة، ومواصلة عملية التلقيح بوتيرة سريعةاالحترازي 

اجتماعات   عقد  إلى  االثنين،  يوم  الفندقية،  الوحدات  وسارعت 

أسعار   تخفيض  أن  معتبرة  المذكور،  التخفيض  على  اتفقت 

التي   الكبيرة  الخسائر  من  بعض  إنقاذ  شأنه  من  الرحالت 

تجرعتها الفنادق على امتداد سنة ونصف السنة من تفشي جائحة  

 .”“كورونا

الفندقية،   للصناعة  الوطنية  الفيدرالية  رئيس  زلماط،  لحسن 

في    30أوضح أن االتفاق بين أرباب الفنادق أفضى إلى خفض  

المائة من أسعار المبيت في الفنادق، مشيرا إلى أن هذا المعطى 

 .ينطبق على كافة فنادق المغرب، راجيا أن يكون اإلقبال كثيفا

لجريدة   تصريح  في  زلماط،  الخطوة  وأضاف  أن  هسبريس، 

الطائرة   عبر  السفر  أسعار  أن  مهمة، خصوصا  كانت  الملكية 

والباخرة كانت جد مرتفعة، وبالتالي كان ضروريا أن تنخفض  

 .األسعار لكي يقبل “مغاربة العالم” على زيارة بلدهم وأهلهم

الداخل لم تتحرك   الفاعل السياحي المغربي أن سياحة  واعتبر 

لقيود الكثيرة، مطالبا بمزيد من الوضوح  بعد كما ينبغي بسبب ا

 .الحكومي بخصوص التنقل بين المدن والحجر الفندقي

توفير   الضروري  “من  ذاته:  التصريح  زلماط ضمن  وأردف 

الجالية”،   ألفراد  واالستجابة  االستقبال  حسن  ظروف  كافة 

العطلة   بقضاء  الجميع  ستقنع  المعطيات  هذه  “كل  أن  مسجال 

إلى بلدان أخرى، كما يجري في كثيرة بالمغرب عوض التوجه 

 .”من األحيان

 

 "وزارة الصناعة تدعو إلى تصنيع "محفظات مغربية

 

جددت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي،  

ناع المغاربة إلى تصنيع   للسنة الثانية على التوالي، دعوتها الصُّ

 .2022-2021َمحافظ مدرسية برسم سنة 

إطار  في  تندرج  التي  الدعوة،  هذه  فإن  للوزارة  بالغ  ووفق 

الحكومة   “مليون محفظة”، وتنبثق من رغبة  الملكية  المبادرة 



L’intelligence informationnelle  ---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------    N° 013/2021 

10 
 

المغرب”،   في  “صنع  وعالمة  الوطنية  الصناعة  تحفيز  في 

“تتوخى تفعيل اتفاقية شراكة مبرمة بين كل من وزارة الداخلية  

ت   الصناعة،  الوطنية ووزارة  التربية  كل  ووزارة  تعهدات  حدّد 

للعملية على   التوجيهية  طرف على حدة؛ عالوة على األجهزة 

 .”المستويين المركزي والجهوي

، إطالق استشارة  2021ماي    3وأضاف البالغ أنه تم، بتاريخ  

تقنية من طرف وزارة الصناعة لدى خمس جمعيات مهنية هي:  

والجامعة المغربية  الجمعية المغربية لصناعات النسيج واأللبسة  

البالستيكية،  للصناعة  المغربية  والجمعية  الجلدية،  للصناعات 

 .والجمعية المغربية لبائعي الكتب، وجمعية م صنّعي المحفظات

جهت الدعوة إلى المقاوالت من  ومن خالل هذه االستشارة، “و 

َصنعة من أقمشة مغربية المنشأ،   أجل اقتراح عّينات محفظات م 

لل طبقا  المغربية  وذلك  القياسية  للمواصفة  التقنية  خصوصيات 

التربية   لوزارة  الجودة  ووفق خصوصيات  العمل  بها  الجاري 

الوطنية، إذ يتعين أن ت رفَق العّينات بتقرير عن المطابقة مسلم  

وزارة  لدن  من  المعتَمدة  المغربية  المختبرات  طرف  من 

بالغ  ”(CTTH،  CTPC  ،ESITH) الصناعة وفق   ،

 .الوزارة

اد المصدر ذاته أن اختيار العروض يستند إلى أربعة معايير؛ وز

القماش   قابلية  ومدى  األولية  المادة  بجودة  منها  األول  “يتعلق 

للتكيف، ويهم الثاني المطابقة التقنية للمحفظة )تقرير المختبر(؛  

أما الثالث والرابع فيرتكزان على التوالي حول القدرة اإلنتاجية  

 .”صميم المحفظة اليومية وحول عرض وت 

عرضا تم التوصل بها، هذه السنة، من طرف    31ومن أصل  

ممثلي   من  تتألف  التي  االنتقاء  الموقعةلجنة  على    الوزارات 

اختيار   تم  “فقد  الشراكة،  مطابقة    21اتفاقية  اعت برت  عرضا 

للمعايير آنفة الذكر، كما تم في السنة المنصرمة، ألربع مقاوالت  

بعرو تقدمت  تسع  أصل  التقنية من  االستشارة  إطار  في  ض 

 .المذكورة”، يختم البالغ

 

المقاوالت النسائية الذاتية" تنتشل األسر محدودة الدخل من  "

 حاالت الفقر 

 
نجحت فئة عريضة من النساء في ضمان مداخيل قارة من خالل  

الجاهزة   الغذائية  الوجبات  توصيل  مجال  في  ذاتية  مشاريع 

األشغال   من  ومنتجات  باالنعتاق  ألسرهن  سمح  ما  المنزلية، 

 .براثن العوز

في   الذاتي  المقاول  نظام  على  النساء  هؤالء  اعتماد  وساهم 

ينتمون  وأطر  عاملين  مع  دائمة  شبه  على صفقات  حصولهن 

لمقاوالت متوسطة تنشط في المناطق الصناعية بسيدي معروف  

 .ةوعين السبع، ومناطق أخرى عديدة، في العاصمة االقتصادي 

مجال   في  متخصص  اقتصادي  خبير  القسال،  حماد  وقال 

إن   الذاتيين،  والمقاولين  والمتوسطة  الصغيرة  المقاوالت 

تمكنت من فرض وجودها في عدد   الذاتية  النسائية  المقاوالت 

وخدمات   منتجات  توفير  خالل  من  الخدماتية،  المجاالت  من 

 .تتأقلم مع حاجيات فئة عريضة من المستهلكين المغاربة

لكن المتحدث لهسبريس أقر بوجود “مشاكل ما زالت تعترض  

ربات المقاوالت النسائية الذاتية، تتعلق بطريقة تدبير الشؤون  

توازنها  على  للحفاظ  الذاتية  لمقاوالتهن  والتدبيرية  المالية 

 .”المالي

وأوضح القسال أن “هناك مشكال عاما يعترض نجاح المقاوالت  

مشا في  الذاتيين  على  والمقاولين  قدرتهم  بعدم  يتعلق  ريعهم، 

الفصل بين الرأسمال الخاص بتسيير وتدبير المشروع في حد  

ذاته، واألموال الخاصة، وهو ما يتسبب في مشاكل مالية كبيرة 

 .”قد تصل إلى حد تهديد مستقبل واستقرار المشروع برمته

المقاوالت   مجال  في  المتخصص  االقتصادي  الخبير  وأشار 

ة والمقاولين الذاتيين إلى أن هناك مجموعة  الصغيرة والمتوسط 

من   والرجال  النساء  مواكبة  إلى  تهدف  التي  المبادرات  من 

تدريبية مكثفة   لدورات  الذاتيين، من أجل إخضاعهم  المقاولين 

في مجال تدبير مالية المقاولة الذاتية ووضع نظام تدبيري محكم 

الخاصة  والميزانية  الخاص  مالهم  بين  الفصل  لهم    يتيح 

بالمشروع، مع الحرص على أن يخصصوا ألنفسهم أجرا ماليا 

يمنحهم  ما  وهو  شهري،  بشكل  أو  أسبوعين  كل  رأس  على 

وضوح الرؤية عن المسار الذي يتجه فيه المشروع، ويتيح لهم 

 .رصد أي خلل لتداركه

 

والنقاشات    .. نجاحا  أكثر  النساء  مقاوالت  الصناعة:  وزير 

 االستثمار تؤخر ميثاق 

 

قال حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر  

والرقمي، إن المقاوالت التي تسيرها النساء في المغرب تحقق  

 .نتائج أحسن من تلك التي يسيرها الرجال

وذكر الوزير، ضمن جلسة عمومية لألسئلة األسبوعية الشفوية  

الحكومة تواكب المقاوالت النسائية  بمجلس النواب، اإلثنين، أن  

 .عبر عدة برامج لرفع معدلها في النسيج االقتصادي

وكشف العلمي أن وزارته تعمل على مشروع قانون جديد حول  

الشركات مجهولة االسم توجد ضمن أهم مقتضياته ضرورة أن 

في المائة في مجالس إدارة    40تصل نسبة النساء على األقل إلى  

 .هذه الشركات

في حديثه عن المقاوالت الصغرى والمتوسطة، قال المسؤول  و

وتتم  المغربي،  لالقتصاد  الفقري  العمود  تمثل  إنها  الحكومي 

 .”مواكبتها بعدة برامج تشرف عليها وكالة “مغرب المقاوالت 

الصغرى والمتوسطة   المقاوالت  أن مشاكل  إلى  الوزير  ولفت 

إعداد   المشاريع من  تمكن حاملي  مخطط عمل  تتمثل في عدم 

ومناقشة التمويل مع المؤسسات البنكية، وهي أمور مهمة تحتاج 

 .إلى المواكبة أكثر من تقديم الدعم المالي
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وفي ما يخص مآل ميثاق االستثمار المتأخر، قال العلمي إنه ال  

في   أعدته  وزارته  أن  إلى  مشيراً  مصيره،  بخصوص  له  علم 

العامة للحكومة ليتم وتم تقديمه إلى األمانة    2019نونبر من سنة  

 .توزيعه على الوزراء، وقد خلف نقاشاً حاداً حول مقتضياته

تعديالً   42وكشف الوزير أن مشروع ميثاق االستثمار عرف  

النقاشات مع القطاعات الحكومية، وأضاف: “الغالب هللا،   بعد 

حنا وجدناه وحطيناه ومازلنا نناقشه، وواجبنا في الوزارة قمنا 

 .”ومازلنا ننتظربه وأكثر منه، 

على   للهجوم  الوزير  جواب  البرلمانيين  من  عدد  واستغل 

التقدم  حزب  باسم  البرلماني  حموني،  رشيد  قال  إذ  الحكومة، 

واالشتراكية، إن التأخر في إخراج ميثاق االستثمار إلى الوجود 

 .هو مثال على فشل الحكومة

ميثا “هذا  قائالً:  البرلمانيين  انتقادات  على  العلمي  مهم  ورد  ق 

سنة،   عشرين  يهم  ألنه  الفاعلين  جميع  مع  نقاش  إلى  ويحتاج 

والميثاق الحالي يضمن استمرار االستثمار، وما نسعى إليه هو  

 .”التطوير

 

المواد  " منتجات  عقدة  تكبل  المنافسة  وصراعات  األجنبية" 

 ""صنع في المغرب

 

تخوض مصالح وزارية متعددة حمالت متواصلة من أجل إقناع  

بصور   تصطدم  لكنها  الوطنية،  المنتوجات  باقتناء  المغاربة 

نمطية عديدة تربط “صنع في المغرب” بضعف الجودة والغش  

 .في التصنيع

السوق   داخل  عديدة  صعوبات  المغربي  المنتوج  ويواجه 

الوطنية، في مقدمتها الهالة التسويقية التي تحظى بها المنتوجات  

األجنبية، فيما يتراجع حضور الصنع الوطني في سوق اإلشهار  

 .والسمعة

الدوام   على  العلمي  حفيظ  والتجارة  الصناعة  وزير  وينادي 

واس الوطنية  المنتوجات  دعم  مؤكدا بضرورة  بها،  الثقة  تعادة 

المصنعة   الطبية  بالمنتوجات  مستدال  الجودة،  عنصر  ضمان 

 .محليا في فترة جائحة كورونا

لسنة   المالي  القانون  منذ  المغربية  الحكومة   2012واعتمدت 

وهو  العمومية،  الصفقات  في  الوطنية  األفضلية  نظام  تطبيق 

تقدم عروضا    اإلجراء الذي استفادت منه المقاوالت الوطنية التي

 .في المائة عروض نظيراتها األجنبية 15بغالف مالي يفوق بـ

مواد  استبدال  يتم  أن  العثماني  الدين  سعد  حكومة  وتتوقع 

حوالي   المغرب  تكلف  أي    34مستوردة  درهم،    3400مليار 

األفضلية   تفعيل  وذلك ضمن  وطنية،  بمنتوجات  سنتيم،  مليار 

ف المغربية  المنتوجات  وتشجيع  الصفقات  الوطنية  إطار  ي 

 .العمومية

المستهلك،  لحماية  المغربية  الجامعة  رئيس  الخراطي،  بوعزة 

قال إن المنتوج المغربي يواجه معركة استعادة الثقة، موردا أن  

بذل  الضروري  من  وبالتالي  تمنح،  وال  تكتسب  األخيرة  هذه 

 .مجهودات مضاعفة

الوطنية  وأضاف الخراطي، في تصريح لهسبريس، أن “سؤال  

كبير في هذا الباب”، مسجال أن “مستورد المنتوجات األجنبية 

 .”هو اآلخر وطني إذا ما كانت المنتوجات جيدة

الفاعل الحقوقي المغربي أن “المصنع المغربي عليه   وأوضح 

المهم  ومن  االستمرارية،  هو ضامن  الزبون  أن  حقيقة  إدراك 

 .”قشة األثمنةضمان جودة المواد التي تصله، وحينها يمكن منا

ويشكو المنتوج المغربي من منافسة حادة جدا، وفق الخراطي،  

إقبال   أن  مسجال  وغيرها،  التركية،  الواردات  من  خصوصا 

الناس عليها مرتبط بالسعر والجودة، معتبرا أن ذلك دليل على  

 .أن الجودة هي المتحكم في السوق

المنتوجات  على  المتراكمة  المشاكل  ربط  الخراطي  ورفض 

على  الكبير  باإلقبال  مستدال  المغربي،  بالمستهلك  الوطنية 

الطيران المغربي فور خفض أسعار تنقل الجالية صوب أرض  

 .الوطن

 

تخفيض   قرار  تتجاهل  مغربية  وتعترف    30فنادق  المائة  في 

 "بـ"صعوبة التنزيل

 

بنسبة   المبيت  الفنادق قرار تخفيض أسعار    30لم تعتمد جميع 

المائة، فقد   المبيت ذاتها، أو  في  العديد من الزبائن أثمان  وجد 

فيدرالية  عن  الصادرة  التوصيات  رغم  أحيانا،  مرتفعة 

 .المؤسسات الفندقية

ويواجه تنزيل المستجد الذي جاء تفاعال مع توافد أفراد الجالية  

صعوبات جمة، خصوصا بسبب دفاتر التحمالت التي تفرض  

الض مسائل  في  الفنادق  على  صارمة  والتواجد  شروطا  رائب 

 .الجغرافي

إليها هسبريس، بخصوص   استمعت  وتقاطرت شكايات عديدة 

مختلف   في  بفنادق  اتصاالتهم  مواطنون  باشر  إذ  الموضوع، 

ربوع المملكة دون الحصول على معطيات تفيد باعتماد تخفيض 

 .في المائة 30

 غياب التقنين 

على   اتفقت  اجتماعات  عقد  إلى  الفندقية  الوحدات  وسارعت 

من  ا الرحالت  أسعار  تخفيض  أن  معتبرة  المذكور،  لتخفيض 

التي تجرعتها على  الكبيرة  تداعيات الخسائر  إنقاذها من  شأنه 

 .امتداد سنة ونصف السنة من تفشي جائحة كورونا

بعض   لتعويض  المقبلة  األربعة  األشهر  على  الفنادق  وتراهن 

ا”  الخسائر المالية المترتبة عن تداعيات تفشي فيروس “كورون 

المستجد، في حال اتجهت الحكومة نحو مزيد من تخفيف التدابير 

 .االحترازية، ومواصلة عملية التلقيح بوتيرة سريعة

الصعب   من  أنه  أورد  األسبق،  السياحة  وزير  حداد،  لحسن 

اعتماد التخفيض المذكور، خصوصا في هذه الفترة التي تشهد  

https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.hespress.com/840563-840563.html
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ووسائ  الذروة،  وقت  “الصيف  وزاد:  كبيرا،  المراقبة  إقباال  ل 

 .”غائبة، كما أن القطاع حر

وأضاف حداد، في تصريح لجريدة هسبريس، أن غياب التقنين 

عن أسعار المبيت معضلة أخرى تعيق التنزيل، مشيرا إلى أن 

المطلوب هو وحدة وكاالت األسفار، وتنسيقها مع الفنادق على 

 .طول السنة، لضمان تسعيرة معقولة

 مشاكل كثيرة

مرزوقي، الفاعل السياحي في جهة سوس ماسة، اعتبر حسن  

أن الكثير من المشاكل تعتري تنزيل هذا التخفيض، مسجال أنه  

تنزيله سنتي   الفنادق  ،  2017و  2012ليس جديدا، فقد حاولت 

 .لكنها منيت بالفشل

النقطة   أن  هسبريس،  لجريدة  تصريح  في  مرزوقي،  وأضاف 

الجالية قدوم  تفاعال مع  المشكل  أثيرت مجددا  أن  إلى  ، مشيرا 

الرئيسي يكمن في دفاتر التحمالت، وتحديد شروط الفنادق التي  

 .ستستفيد

تعرضت   الفنادق  من  العديد  أن  السياحي  الفاعل  وأوضح 

لإلقصاء بسبب عدم وجودها في الحواضر، كما تشترط عليها  

المشغلين  كافة  وتسجيل  الضرائب  أداء جميع  التحمالت  دفاتر 

 .تماعي، وهي شروط صعبة، على حد وصفهفي الضمان االج

وأشار مرزوقي على سبيل المثال إلى أن مدينة أكادير شهدت 

إقصاء فنادق تاغازوت والقرى الساحلية المجاورة، مؤكدا أن  

المأمورية   تصعب  االجتماعي  والضمان  الضرائب  مسائل 

 .بدورها

 

الحركة   أعطاب  ترمم  الخارج  في  المقيمين  المغاربة  عودة 

 صادية والسياحية االقت

 

تعول المملكة بشكل كبير على عودة مغاربة العالم وتنظيم عملية  

“مرحبا”، من أجل تحقيق انتعاش اقتصادي يساهم في الحد من 

 .حالة التدهور التي نشأت جراء جائحة كورونا

وقال عبد النبي أبو العرب، محلل اقتصادي، إن استقبال مغاربة  

المملكة وتنظيم عملية “مرحبا”، بمثابة “نقطة  العالم على أرض  

االقتصادية   للحركة  االنتعاش  وعودة  التعافي  لعودة  انطالق 

 .”والتجارية والسياحية بصفة عامة

عودة   عملية  أن  لهسبريس،  تصريح  في  العرب،  أبو  وأضاف 

″، هي “أحسن تعبير 2021المغاربة المقيمين بالخارج “مرحبا  

مغرب في التغلب على جائحة كورونا  وأكبر عنوان على نجاح ال

والحيوية  والديناميكية  االنتعاش  لعودة  وعنوان  تبعاتها،  وكل 

 .”للحياة االقتصادية والتجارية والسياحية للبلد

وتابع المتحدث بأن “هذه العملية تدر رقم معامالت ضخما جدا،  

مليار درهم، يهم كل القطاعات المعنية   50و  40يتراوح ما بين  

أو بشكل غير مباشر بهذه العملية، وعلى رأسها قطاع  مباشرة  

 .”الطيران وقطاع النقل البحري والفندقة والمطاعم وغيرها

عدد   يفوق  أن  ينتظر  فإنه  ذاته،  االقتصادي  المحلل  وحسب 

مغاربة العالم الذين سيزورون البالد ثالثة ماليين، وهذا “رقم 

لى مستوى ضخم وكبير، وبطبيعة الحال سيكون له أثر كبير ع

 .”الحيوية التجارية والديناميكية االقتصادية بصفة عامة

بسبب   حالة شبه غيبوبة  في  دخل  قائال: “هناك قطاع  وأردف 

جائحة كورونا سيكون مستفيدا بشكل كبير من هذه العملية، يهم 

األمر قطاع كراء السيارات، وهو القطاع الذي عانى الكثير من 

 .”نع التنقل الليليجراء الجائحة والحجر الصحي وم

وتحدث أبو العرب عن “عودة االنتعاش لهذا القطاع، خاصة أن  

عددا كبيرا من مغاربة العالم سيعودون هذه السنة عبر الطائرة،  

 .”أي بدون سيارات، بسبب استثناء إسبانيا من عملية الربط

برسم سنة   أن آخر عملية “مرحبا”  سجلت على   2019يذكر 

بالمائة   3,47فردا، بزيادة بلغت    2.965.462مستوى الدخول،  

. وقد بلغ عدد العربات التي دخلت إلى  2018مقارنة مع سنة  

بلغت    406.678التراب الوطني    .بالمائة  1.32وحدة، بزيادة 

 

 أرباب الصناعة التحويلية يتوقعون ارتفاع اإلنتاج 

 

قطاع   مقاوالت  أرباب  إن  للتخطيط  السامية  المندوبية  قالت 

الفصل   اإلنتاج خالل  في  ارتفاعا  يتوقعون  التحويلية  الصناعة 

 .الثاني من السنة الجارية

وذكرت المندوبية، ضمن مذكرة البحوث الفصلية حول الظرفية  

االقتصادية الصادرة أمس الخميس، أن هذه التوقعات تعزى من 

الغذائية”   “الصناعات  أنشطة  في  المرتقب  التحسن  إلى  جهة 

االنخفاض   إلى  أخرى  جهة  ومن  الكيماوية”،  و”الصناعة 

دين”، كما  المرتقب في أنشطة “المنتجات غير المعدنية” و”التع

 .يتوقع غالبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين

أرباب   يرتقب  االستخراجية،  الصناعة  قطاع  وبخصوص 

المقاوالت استقرارا في اإلنتاج نتيجة الركود المرتقب في إنتاج  

الفوسفاط. وبالنسبة لعدد المشتغلين، يتوقع أرباب مقاوالت هذا  

 .صل نفسهالقطاع استقرارا خالل الف 

كما يتوقع غالبية أرباب مقاوالت قطاع الصناعة الطاقية، خالل  

، ارتفاعا في اإلنتاج نتيجة الزيادة  2021الفصل الثاني من سنة 

المرتقبة في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والهواء المكيف”.  

الفصل   خالل  تراجعا  يعرف  قد  المشتغلين،  عدد  وبخصوص 

 .ذاته

ال قطاع  يخص  القطاع  وفيما  هذا  مقاولي  فإن  البيئية،  صناعة 

“جمع   أنشطة  في  خصوصا  اإلنتاج،  في  ارتفاعا  يتوقعون 

 .ومعالجة وتوزيع الماء”، واستقرارا في عدد المشتغلين

المندوبية إلى   التي أوردتها  التوقعات  البناء، تشير  وعن قطاع 

استقراره نتيجة التحسن المرتقب في أنشطة “تشييد المباني”،  

المدنية”  إضافة   “الهندسة  أنشطة  في  المنتظر  االنخفاض  إلى 

 .”و”أنشطة البناء المتخصصة
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 95مؤشر للشركات الناشئة يبوئ المغرب الرتبة الـ 

 

حل المغرب متأخرا في مؤشر النظام البيئي للشركات الناشئة،  

بعد حصوله على المرتبة الخامسة والتسعين عالميا من أصل 

يف المنشور من لدن شركة “ستارت  دولة واردة في التصن   100

 .0.220أب بلينك”، محققا نقطة إجمالية قدرها 

مركزا في الترتيب العام    12وأشار التقرير إلى تراجع المغرب بـ 

بالمملكة 2021لـ تصنيفا  األعلى  المدينة  البيضاء  الدار  وتعد   .

المرتبة   تبوأت   364بحلولها في  التي  بأكادير  عالميا، متبوعة 

عالميا، باإلضافة إلى مدينة الرباط التي جاءت في    554المرتبة  

 .853المرتبة 

البي  النظام  تقييم  إلى  الذكر  سالف  المؤشر  المحلي ويهدف  ئي 

القانونية  الناشئة، من خالل دراسة مختلف الجوانب  للشركات 

لتلك   اإلقليمية  الحكومات  توفرها  التي  واللوجستيكية  والمالية 

خوارزميات   بواسطة  البيانات  آالف  معالجة  تتم  إذ  الشركات؛ 

 .طورتها الشركة على مدى السنوات الماضية

دد الشركات في ما يتعلق بع  0.06وحصل المغرب على نقطة  

نقطة   التقرير  منحه  بينما  بالبلد،  المؤشر    0.05الناشئة  في 

الفرعي المتعلق بالجودة، سواء تعلق األمر باألطر أو التمثيلية  

في مؤشر    0.12الدولية أو عدد المستخدمين، في حين نال نقطة  

 .البنيات التحتية االستثمارية والقانونية

المغ حذف  إمكانية  إلى  التقرير  التصنيفات ونّبه  من  تماما  رب 

القادمة بعد التراجعات المتتالية في التنقيط، األمر الذي يستدعي  

أفضل   قائمة  األقل  على  واحدة  مدينة  عبر   300دخول  مدينة 

العالم. وفي هذا اإلطار، أشاد معدّو المؤشر باألسعار المعقولة  

التي  الناشئة  والشركات  األعمال  لرواد  المغرب  يتيحها  التي 

 .إلى التوغل في شمال إفريقياتسعى 

ولفتت مالحظات الشركة إلى تركيز المغرب على فئات الشباب  

الموهوبين في مجال التكنولوجيا واالتصال، وهو ما قد يجعل  

منه مركزا قويا لالبتكار في المنطقة، مستدلة بتزايد عدد الشباب 

يكتسبون   باتوا  حيث  ناشئة،  شركات  أسسوا  الذين  المغاربة 

المطلوبة بعد سنوات طويلة من االشتغال مع الشركات    الخبرة

 .األجنبية

وأثنى التقرير على المساعدات الحكومية الموجهة لفائدة الشباب  

إلى   الرامية  الضريبية  باإلعفاءات  يتعلق  ما  خاصة  المغاربة، 

تشجيع المقاوالت الصغيرة والمتوسطة. ومع ذلك، تواجه تلك  

أبرزها كثيرة،  تحديات  الصحية    الشركات  الرعاية  ضعف 

واالستفادة من التعليم وعدم المساواة بين الجنسين وعدم كفاية 

 .التمويالت الحالية

 

وعروض   صحية  سالمة   .. المغرب  على  يتوافدون  األجانب 

 سياحية جذابة 

 

استغل المغرب تدهور الحالة الصحية في بعض الدول اإلفريقية  

وروبيين واألسيويين التي كانت تمثل وجهات أساسية للسياح األ

ليطلق عروضا استثنائية تروم جذب أكبر عدد ممكن من السياح 

معدل   تجاوز  إلى  رسمية  غير  توقعات  تشير  فيما  األجانب، 

 .الوافدين إلى المملكة األرقام المسجلة خالل السنتين الماضيتين

وقرر المغرب فتح المجال الجوي أمام السياح األجانب بعد تلقيح  

مليونا،   25حوالي تسعة ماليين مواطن ومقيم، بينما يجب تلقيح  

الجماعية 70أي   المناعة  لبلوغ  الساكنة،  مجموع  من   %

 .والرجوع إلى الحياة العادية بدون إجراءات احترازية

المستوى الذي    وتشير التوقعات الصادرة عن المهنيين إلى أن 

سنة   خالل  بالمغرب  السياحة  تعيد   2019سجلته  أن  يمكن  ال 

، ما عدا إذا كانت هناك عوامل 2030تسجيله إال بحلول سنة  

 .استثنائية

مليار درهم من الخسائر بسبب    64وتكبد قطاع السياحة ما يفوق  

األزمة الحالية، وفق دراسة رسمية، وهو ما سيجعل المهنيين  

االستدراك، ومن بينها البحث عن إمكانية جذب    يفكرون في سبل

 .سياح من مناطق متفرقة وجديدة

الزبير بوحوت، باحث متخصص في القطاع السياحي، قال إن  

عمليات  باشرت  التي  إفريقيا  في  القليلة  الدول  من  “المغرب 

القارة  مستوى  على  بلد  أول  ويمثل  األجانب،  السياح  استقبال 

ة فتح الخطوط الجوية واالنتعاش  يستفيد بشكل رسمي من إعاد

 .”السياحي

وأوضح الفاعل في المجال السياحي أن “هذه االنتعاشة تحققت 

لسببين: أولهما التحكم الجيد في مسارات الجائحة؛ إذ إن المغرب  

يحتل المرتبة األولى في عملية التلقيح في إفريقيا، كما أن معدل 

ؤشرات تؤثر في  اإلصابة واإلماتة تراجع بشكل كبير، وهذه م

 .”معايير اختيار الوجهات السياحية، خاصة من قبل األوروبيين

المجال   في  إفريقيا  في  للمغرب  المنافسة  الدول  وبخصوص 

السياحي، أبرز بوحوت أن “الفرق يظهر واضحا وبشكل جلي؛  

في المائة من ساكنتها، أما جنوب   3.6فتونس مثال لم تلقح سوى  

في    0.7في المائة، و  0.8لتلقيح فيها  إفريقيا فال تتجاوز نسبة ا

  23.5المائة في مصر، بينما المغرب تصل نسبة التلقيح العام  

في المائة. هذا المعطى مهم ألنه يتم اعتماده في تصنيفات الدول  

 .”ووزارات الخارجية والسياح

وتوقف بوحوت عند األثمنة المشجعة التي اعتمدها المغرب في  

ما والبحري،  الجوي  أرقاما    النقل  تحقق  الطيران  جعل شركة 

قياسية في عدد مبيعات التذاكر وتدخل في مفاوضات من أجل  

 .تعزيز الرحالت الجوية وإضافة وجهات جديدة

“المغرب   إن  السياحي  القطاع  في  المتخصص  الباحث  وقال 

،  2019ماليين من مغاربة المهجر كل سنة. في عام    6يستقبل  

ماليين من مغاربة المهجر.   6مليون سائح، منهم    12سجل قدوم  

حاليا.  المحققة  االنتعاشة  في  مكانة  لها  ستكون  الرقم  هذا 
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مست   التي  المهجر  لمغاربة  المقدمة  العروض  إلى  باإلضافة 

 .”النقل الجوي والبحري والنقل عبر السكك الحديدية

واعتبر بوحوت أن “الحملة التي قام به المكتب الوطني للسياحة  

الوج من  لعدد  “االلتفاتة  روجت  أن  موردا  المغربية”،  هات 

الملكية، على عكس مجموعة من الجاليات في المهجر، أعادت  

االعتبار لمغاربة العالم. كما أنه عندما ينتعش القطاع السياحي، 

فإن كل القطاعات األخرى تشهد حركية كبيرة وتحقق أرباحا  

 .”مهمة

 

Vidéo. ALE Maroc-Égypte : MHE hausse le 

ton envers Le Caire

 
Une profonde crise commerciale semble se 

déclarer entre le Maroc et l’Egypte. Les 

échanges commerciaux sont au point mort. 

Les raisons? Un blocage des exportations 

marocaines par les autorités égyptiennes, qui 

coûterait au Maroc la bagatelle de 6 milliards 

de dirhams chaque année. 

Une passe d’arme commerciale se joue 

actuellement entre le Maroc et l’Egypte. Les 

échanges commerciaux entre les deux pays sont 

bloqués. Une situation qui fait réagir le ministre 

de tutelle, Moulay Hafid El Alamy, en charge de 

l’Industrie et du Commerce. 

 «Cette crise nous coûte 6 milliards de dirhams 

par an! Les autorités égyptiennes font la fine 

bouche. Si les voitures que nous produisons 

sortent de l’usine de Somaca, elles passent  

curieusement la douane, mais si elles sont 

montées dans les usines de Renault, il y a 

blocage», a-t-il expliqué lors de son passage, 

vendredi dernier, devant la commission des  

 

secteurs productifs relevant de la chambre des 

représentants.  

 Selon certains médias, un premier lot de 

véhicules Dacia sortis de l'usine Renault de 

Tanger avait été interdit d’accès au marché 

égyptien, tandis qu’un deuxième composée de 

350 unités en provenance de l’usine Somaca a 

connu le même sort, avant que la situation ne 

soit débloquée suite à l’intervention des 

autorités marocaines. 
 

Au cours d'un entretien avec son homologue 

égyptienne, MHE a clairement expliqué qu’il 

était personnellement responsable des blocages 

des importations égyptiennes, une réponse 

claire aux agissements des autorités de ce pays. 

«J’en ferais plus si nécessaire. Il n’y a aucune 

raison pour que les produits marocains restent 

bloqués dans les ports pendant trois mois et que 

les exportations égyptiennes entrent [au Maroc, 

Ndlr] en un jour. S’ils [nous] bloquent trois 

mois, nous [les] bloquerons trois mois aussi. Si 

l’Egypte bloque l’entrée de nos voitures, nous 

bloquerons leurs marchandises», a-t-il 

fermement martelé.  
 

Selon MHE, il y a aussi un autre problème, qui 

caractérise ces relations commerciales avec 

l'Egypte: un problème de containers trafiqués. 

«Nous avons fait un sondage, 3 containers sur 5 

ne sont pas conformes. Ils proviennent de 

Chine, alors qu’ils ont un certificat d’origine,  

 

 

égyptien. Une pratique dommageable pour le 

Royaume», confie-t-il.  

L’Accord de libre-échange entre le Maroc et 

l’Egypte avait été signé le 27 mai 1998. Entré en 

vigueur le 29 avril 1999, cet accord s’applique 

aux produits industriels originaires et en 

provenance des deux pays. 

Ce conflit commercial rappelle à bien des 

égards celui qui a opposé le Maroc et la Turquie, 

et qui s'est finalement résolu par la 

renégociation de l'accord de libre-échange entre 

les deux pays, lequel avait été conclu bien des 

années auparavant. 

 

Maroc : La croissance attendue à 5,3% en 

2021 

 

L’économie marocaine devrait enregistrer 

une croissance de 5,3% au titre de l’année 

2021, avant de s’établir à 3,3% en 2022, 

prévoit Bank Al-Maghrib (BAM). 
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« La croissance atteindrait 5,3% cette année, 

portée par une hausse de 3,6% de la valeur 

ajoutée des activités non agricoles et un rebond 

de 17,6% de celle du secteur agricole », indique 

BAM dans un communiqué sanctionnant les 

travaux de la deuxième réunion trimestrielle de 

son conseil pour cette année. 

Ce rebond du secteur agricole reflète 

notamment les conditions climatiques très 

favorables qui ont marqué l’actuelle campagne 

agricole et qui se sont traduites par une 

augmentation de la production céréalière à 98 

millions de quintaux (Mqx), précise la même 

source. En 2022, la croissance se consoliderait à 

3,3%, avec une poursuite de l’amélioration du 

rythme des activités non agricoles à 3,8% et une 

baisse de 2% de la valeur ajoutée agricole, sous 

l’hypothèse d’un retour à une production 

céréalière moyenne de 75 Mqx. 

Parallèlement, le Conseil de BAM estime que la 

reprise de l’activité se poursuit à un rythme 

soutenu, favorisée par l’assouplissement des 

restrictions, les conditions de financement 

accommodantes et le stimulus budgétaire. Les 

perspectives restent toutefois entourées d’un 

niveau élevé d’incertitudes en lien notamment 

avec l’apparition de nouveaux variants du virus 

et les disparités entre pays en termes de rythme 

de vaccination. 

De plus, le Conseil de Bank Al-Maghrib a 

décidé de maintenir inchangé le taux directeur à 

1,5% à l’issue de sa deuxième réunion 

trimestrielle de l’année 2021. « Le Conseil a 

estimé que l’orientation de la politique 

monétaire reste largement accommodante, 

assurant des conditions de financement 

adéquates. Il a jugé en particulier que le niveau 

actuel du taux directeur demeure approprié et a 

décidé ainsi de le maintenir inchangé à 1,5% », 

indique BAM dans un communiqué. 

 

La couverture médicale : Un véritable acquis 

pour le commerçant  

 

En commémoration de la Journée Nationale 

du Commerçant, le ministère de l’Industrie, 

du Commerce et de l’Economie Verte et 

Numérique (MCINET) a organisé, ce lundi 

21 juin, une rencontre sous le thème « La 

couverture médicale : un véritable acquis 

pour le commerçant ». 

La célébration de cette journée, issue des 

recommandations du Forum marocain du 

commerce, organisé à Marrakech en avril 2019, 

est l’occasion de faire le point sur les avancées 

réalisées dans la mise en œuvre de la 

généralisation de la couverture médicale au 

profit des commerçants. Un chantier 

d’envergure qui répond aux Hautes Orientations 

Royales appelant à la « généralisation de la 

couverture sociale au profit de tous les 

Marocains ». 

Intervenant à cette occasion, le ministre de 

l’Industrie, du Commerce et de l’Economie 

Verte et Numérique, Moulay Hafid Elalamy 

(MHE) a affirmé que « la réalisation de ce projet 

historique est intervenue dans un contexte 

particulier, marqué par la pandémie de la Covid-

19, durant laquelle les commerçants ont joué un 

rôle incontournable dans l’élan social de riposte 

nationale, en tant que relais 

d’approvisionnement dans l’ensemble du 

marché national ». 

Cette catégorie professionnelle, a-t-il dit, 

« mérite amplement cet acquis social aussi vital 

que son rôle socioéconomique, et 

conformément aux orientations royales, près de 

500.000 commerçants et leurs familles vont 

bénéficier de la couverture médicale ». 

Ce chantier social d’envergure qui a bénéficié 

d’une collaboration fructueuse de toutes les 

institutions publiques concernées et des 

instances représentatives des commerçants, 

vient répondre aux attentes formulées par cette 

catégorie professionnelle lors du Forum 

Marocain du Commerce. 

Outre l’accélération de la couverture médicale 

des commerçants, le plan de relance du 

commerce, mis en œuvre par le MCINET, sur la 

base des recommandations du Forum Marocain 

du Commerce et des nouveaux défis imposés 

par la pandémie du covid-19, vise notamment 

l’accompagnement à la digitalisation du secteur. 

« Moroccan Retail Tech Builder », est un 

nouveau projet d’incubation des startups dans le 
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domaine du commerce visant à accélérer la 

digitalisation du secteur, en stimulant le 

développement d’outils digitaux innovants, à 

forte valeur ajoutée, mis à profit des 

commerçants et des consommateurs. 

Une convention de partenariat entre le 

MCINET, et l’Université Mohammed VI 

Polytechnique de Benguerir (UM6P), portant 

sur la mise en place de ce projet au sein de 

l’UM6P, a été signée en mars dernier. 

A l’occasion de cette rencontre, un accord-cadre 

de partenariat pour la revitalisation et 

l’accompagnement du secteur du commerce 

intérieur a été signé entre le MCINET et la 

coordination nationale des organismes 

professionnels les plus représentatifs du secteur. 

Il a pour objectif de créer un cadre de partenariat 

durable entre les deux parties pour accompagner 

et réhabiliter le secteur du commerce intérieur, 

notamment dans les domaines de la 

numérisation et de la formation, d’accélérer la 

mise en œuvre de la couverture sociale pour les 

commerçants indépendants et d’assurer le suivi 

des demandes et attentes des affiliés du secteur 

dans un cadre de dialogue permanent et continu. 
 

L’accord de libre-échange USA-Maroc fête 

ses 15 ans 

 

La Chambre de commerce américaine 

(AmCham Maroc) et la Mission 

diplomatique américaine au Maroc ont eu le 

plaisir de commémorer le 15ème 

anniversaire de l’Accord de libre-échange 

américano-marocain le lundi 7 juin 2021 à la 

résidence du consul général des États-Unis 

d’Amérique à Casablanca. 

Les célébrations se sont déroulées en présence 

du chargé d’affaires, du consul général, des 

membres du conseil d’administration de 

l’AmCham, des sociétés marocaines très actives 

au niveau des exportations du « made in 

Morocco » sur le marché américain tels que 

Domaines El Boura, Cartier Saada, Mutandis, 

Amal Links et aussi des importateurs du « made 

in USA » tels que T2S, Plastima, Mix Food et 

Ecomed. Étaient présents également des 

investisseurs américains dans des secteurs high-

tech et industriels tels que Polydesign, Hexcel, 

Cummins, Spirit Aerosystems, des présidents de 

fédérations sectorielles telles que Amith, FISA, 

Asmex, CGEM, des agences gouvernementales 

telles que l’Agence du développement Agricole 

(ADA), Foodex, IMANOR, l’offices des 

changes, TMSA, ainsi que des représentants des 

ministères de l’Agriculture, de l’Industrie, du 

commerce, de l’économie verte et numérique. 

Un accord win-win avec de grandes 

perspectives de croissance 

L’accord de libre-échange entre les États-Unis 

et le Maroc a été signé le 15 juin 2004 et est 

entré en vigueur le 1er janvier 2006. Les États-

Unis ont des accords de libre-échange avec 

seulement 20 pays, dont le Maroc. Le Maroc est 

également le seul en Afrique à détenir un accord 

de libre-échanges avec les Etats-Unis 

d’Amérique. 

L’ALE États-Unis-Maroc est un accord global 

qui soutient les importantes réformes 

économiques et politiques entreprises par le 

royaume du Maroc. Il s’applique au commerce 

des marchandises aussi bien agricoles, 

qu’industrielles et au commerce des services. 

L’Accord porte également sur les aspects liés au 

travail, à la politique environnementale, aux 

marchés publics et aux droits de propriété 

intellectuelle. 

En 2019, le commerce bilatéral entre les États-

Unis et le Maroc a atteint 5 milliards de dollars, 

contre 925 millions de dollars en 2005 (l’année 

précédant l’entrée en vigueur). Cela a représenté 

une croissance record de 500% depuis l’entrée 

en vigueur de l’Accord. 

En 2020, et malgré le ralentissement 

économique constaté au monde entier dû à la 

pandémie, le commerce bilatéral entre les États-

Unis et le Maroc a atteint 3,3 milliards de 

dollars. Les exportations des États-Unis vers le 

Maroc en 2020 ont totalisé 2,3 milliards de 

dollars et les exportations du Maroc vers les 

États-Unis ont totalisé 1,04 milliards de dollars. 

Plusieurs nouveaux produits marocains ont fait 

leur entrée sur le marché américain tels que les 

courgettes, la framboise et l’aubergine. 

L’ALE a également attiré des investissements 

américains et internationaux et a stimulé 

l’investissement dans les secteurs de haute 

technologie, notamment l’automobile, 

l’aéronautique et les TIC. 
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« Il existe environ 150 entreprises américaines 

opérant actuellement au Maroc – et on en espère 

plus à venir! » a déclaré Monsieur David 

Greene, Chargé d’Affaires de l’Ambassade des 

Etats Unis. Et d’ajouter que « Cet 

investissement a soutenu le développement de 

l’industrie stratégique, ce qui a permis au Maroc 

de se placer dans le tissu de la chaîne 

d’approvisionnement mondiale dans des 

marchés avancés et complexes. » 

« Sur les 150 sociétés américaines opérant au 

Maroc, il y une dizaine d’usines importantes qui 

se sont installées à Tanger Free Zone et à 

Kenitra Atlantic Zone. D’ailleurs des sociétés 

marocaines se sont elles aussi installées aux 

USA pour conquérir un marché très attractif de 

plus de 320 millions d’habitants, » a précisé 

Monsieur Azzedine Kettani, Président de 

l’AmCham. 

L’ALE continue à offrir des opportunités 

d’affaires pour les deux pays et le nombre 

croissant d’entreprises et des franchises 

américaines au Maroc est un témoignage fort de 

ces opportunités. 

Les États-Unis reconnaissent le rôle du Maroc 

en tant qu’allié essentiel et acteur clé dans le 

développement économique régional et mettent 

toute l’assistance technique et les programmes 

nécessaires pour aider le pays à faire progresser 

la prospérité économique de sa population. 

Depuis la mise en œuvre de l’ALE, le comité 

conjoint Etats-Unis-Maroc sur l’accord de libre-

échange s’est réuni fréquemment pour aider les 

entreprises du secteur privé à surmonter toute 

barrière commerciale. L’appui technique des 

États-Unis au Maroc a également été solide et 

percutant grâce au travail remarquable de la 

Mission diplomatique en général, et en 

particulier l’USAID, CLDP, MEPI et du MCC 

qui a accordé deux compacts d’une valeur 

globale de 1.2 milliard de dollars. 

En outre, le Service du commerce extérieur au 

sein du Consulat des Etats-Unis aide la 

communauté marocaine des affaires à mieux se 

familiariser avec le marché américain et en tirer 

les meilleures opportunités possibles. Dans ce 

cadre, le Service organise régulièrement des 

délégations commerciales, et facilite la 

participation marocaine aux expos 

commerciaux de grande envergure tels que le 

SelectUSA qui se tiendra ce mois même. 

 « A l’AmCham, nous avons la ferme intention 

de continuer à développer les relations 

économiques bilatérales, ce qui est d’ailleurs 

notre devoir, dont nous nous acquittons en 

collaboration avec les services de la Mission 

diplomatique américaine au Maroc et les 

différentes agences gouvernementales 

américaines,» a ajouté Monsieur Kettani. 

L’accord de libre-échange signé avec les États-

Unis d’Amérique s’inscrit parfaitement dans la 

logique d’ouverture du Royaume et a permis au 

Maroc de devenir une plateforme industrielle et 

commerciale performante, permettant : 

• aux investisseurs industriels Américains 

d’accéder, dans des conditions 

économiquement viables et flexibles, à des 

marchés de plus d’1 milliard de 

consommateurs potentiels, allant de 

l’Europe au Moyen-Orient ou encore à 

l’Afrique du Nord ou Subsaharienne, 

• aux industriels marocains d’accéder au 

gigantesque marché Américain et ses 

millions de consommateurs. 

« L’AmCham et ses partenaires se félicitent de 

ces réalisations et estiment que le montant 

d’investissements américains au Maroc est 

appelé à croître surtout des sociétés souhaitant 

conquérir le marché africain. Le commerce 

bilatéral est également appelé à doubler voire 

tripler si tous les maillons de la chaîne du 

commerce international et les organes d’appui 

maroco-Américains consolident leurs efforts, » 

a déclaré le Directeur Général de l’AmCham, 

Rabia El Alama. 

Cela est parfaitement réalisable si les parties 

prenantes continuent leurs efforts visant à : 

• Démystifier le marché américain, ses 

spécificités culturelles, réglementaires et 

techniques, 

• Encourager les opérateurs à aller saisir les 

formidables potentialités que comporte ce 

marché en assistant aux foires et expositions 

comme le Fancy Food show, WEFTEC, 

Cosmo Prof, CES, Select USA, et d’autres 

évènements adhérés par le département de 

commerce américain. 

• Et enfin, en s’inspirant des exemples de 

sociétés qui ont réussi sur ce marché comme 

Dari Couspate, Cartier Saada, Mutandis, 

Setexam, Siti, Kaya Tea et autres. 
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« Avec ces quelques exemples à l’appui, on 

prouve qu’il est possible de réussir sur le marché 

américain si on adopte la bonne méthodologie 

commerciale, financière et, d’approche de ce 

marché. » a expliqué Madame El Alama. 

« En 2019, les États-Unis ont importé 3 trillions 

de dollars de biens et de services du monde 

entier. Avec une bonne orientation et du 

dévouement, les entreprises marocaines peuvent 

tirer davantage parti de l’Accord de Libre 

Échange afin de prendre une plus grande part du 

total des importations américaines, » a ajouté le 

Chargé d’Affaires Greene. 

 الــــــــيــــــــقــظة الــــتــــــرابيـــــــــة للـــــــــغرفــــــــــة 

 تافياللتفي هذا المحور تعرض غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة  

اقتصادية  - يقظتها الترابية والتي تقدم من خاللها مجموعة من المؤشرات السوسيو
 تهم الجهة وترتبط أساسا ب: مؤشرات خلق المقاوالت حسب الصنف والعمر  التي

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

األكثر   الخمسةاالقتصادية  الجهة  أقاليم  من  إقليم  كل  حسب  الخ،   .دينامية، 

 

 

بيانات   قاعدة  وضع  أجل  من  هذا  من  والمعلوماتكل  الغرفة  منتسبي  إشارة   رهن 

وصناعيين   المشاريع،    وحتى  وخدماتيين تجار  حاملي  او  مستقبليين   وذلكمقاولين 

تمتيعهم بمعلومات حيوية محينة    تساعدهم سواء قبل االنطالق في  روريةوضبهدف 

  حضورهاوحكامتها    وتعزيز  ومشاريعمشاريعهم الشخصية، او بهدف تطوير مقاوالتهم  
مؤشرات هذا العدد تهم قطاع "الخدمات     .والدوليةعلى المستويات اإلقليمية، الجهوية، الوطنية  

  المتنوعة".
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 دلــــــــيـــــــل خدمــــــــــات الــــــــغرفــــــــــة 

  »  المواكبة « خدمة

 

درعة لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  تجار -تضع  من  منتسبيها  رهن   تافياللت 

الخدمات   من  مجموعة  ومهنيين  الفكر ومقاوالت  تطوير  الى  تهدف  والتي  والمتنوعة،   القيمة 

يسمى بما  أساسا  ترتبط  الخدمات  من  الباقة  هذه  المنشأة.  المقاوالت  تطوير  او   المقاوالتي 

التكوين  الدعم التقني للمقاولة وترتكز حول عدة أنشطة منها االعالم واالخبار، المواكبة والتتبع،

 .وتطوير الكفاءات، الخ

سو العدد  هذا  اطرها في  خالل  من  الغرفة  تقدمها  التي  المواكبة  خدمة  على  الضوء  نسلط   ف 

هذه  فمن خالل  ملحقاتها.  بكل  تافياللت  درعة  لجهة  الخمسة  األقاليم  على مستوى   الموجودين 

 

 

 

 

كما  تحديدا،  المشروع  فكرة  اختيار  ومنذ  البداية  منذ  المشاريع  حاملي  الغرفة  تواكب   الخدمة 

دراس عمليات  في  السوقتواكبهم  دراسات  تصميم  الى  باإلضافة  الجدوى  ودراسة  السوق   .ة 

كل  في  المستقبليين  والمقاوالت  المقاولين  من  الفئة  هذه  الغرفة  وتتبع  تواكب  أخرى  جهة   من 

وتساعدهم التعاونيات،  او  المقاوالت  انشاء  تهم  التي  والقانونية  اإلدارية  المساطر  يخص   ما 

القانونية   الصيغ  أفضل  اخيار  اجل  المرتبطة من  العمليات  في  المواكبة  تقدم  كما   الممكنة، 

 .بالمقاولة من اندماج، بيع، شراء، تصفية، الخ

باإلضافة  بالجهة  المحدثة  المقاوالت  رهن  أيضا  هي  بالمواكبة  المتعلقة  الخدمات  هذه   كل 

العمومية،   الصفقات  إجراءات  في  بالمواكبة  تتعلق  أخرى  األسواقلخدمات  على   االنفتاح 

األخيرة هذه  مساعدة  بغية  الخ.  الضريبة،  القوانين  واالستيراد،  التصدير  مساطر   الخارجية، 

.على الرفع من قدراتها التنافسية داخل السوق الوطنية والدولية

Le service « d’accompagnement »  
 

La Chambre de Commerce, d’Industrie et des Services de Drâa-Tafilalet 

mis à la disposition de ses ressortissants (commerçants, entrepreneurs, 

auto-entrepreneurs, porteurs de projets, et professionnels) une gamme de 

services précieuse et diversifiée, dans l’objectif de développer et 

d’accompagner les entreprises existantes dans la région, et pour 

promouvoir l’esprit entrepreneurial chez les jeunes de la région. Cette 

gamme de services est principalement liée à ce qu’on appelle le soutien  

 

ou l’appui technique des entreprises, et elle repose sur plusieurs volets, y 

compris l’information, le suivi, l’accompagnement, la formation, le 

développement des compétences, etc.  

Dans ce numéro, nous mettrons en évidence le service 

d’accompagnement fourni par la chambre à travers ses cadres au niveau 

des cinq provinces de la région Drâa-Tafilalet.  
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A travers ce service, la CCIS-DT accompagne les porteurs de projets dès 

le début, spécialement dès la phase de la validité de l'idée du projet, 

jusqu’à la réalisation de leurs projets. Aussi, elle les accompagne dans 

les processus d'étude de marché et d'étude de faisabilité, en vue de les 

aider à monter leurs études de marché. 

D'autre part, la Chambre accompagne et suit cette catégorie (futurs 

entrepreneurs) dans toutes les démarches administratives et juridiques 

qui concernent la création d'entreprises ou de coopératives, et les aider 

afin de choisir les meilleures formes juridiques possibles pour leurs 

entreprises. De même, la chambre les accompagne également dans les 

opérations associées ; de fusion, de vente, d’achat, de liquidation, etc. 

Tous ces services d'accompagnement et d’appui technique sont aussi à la 

disposition des entreprises crées (ou déjà existantes) sur tout le territoire 

de la région, en plus d’autres services liés aux déclarations fiscales, à la 

soumission aux marchés publics, à l'accompagnement en termes des 

procédures d’import-export, à l’ouverture sur les marchés extérieurs (via 

les partenaires de la chambre), etc. dans l’objectif d’aider ces entreprises 

à accroître leur compétitivité sur le marché national et international.  

 

 

أجـــــــــــــــونـــــــدا

Rencontres B2B Virtuelles organisées par l'ASMEX 
22JUI- 2JUIL- 2021  
SECTEUR : AGROALIMENTAIRE, PRODUITS DE LA MER 

 

 

Logistique et développement à l'export 

7-JUIL- 2021.  
SECTEUR : MULTISECTEURS 

 

Diwan@ti 
1 JUIL – 2021  
SECTEUR : MULTI-SECTEURS 

 

 

 

 

 

 

                            
Cliquez ici pour voir 

tousles événements à venir

 

 

https://asmex.sparrowmailing.com/click/campaign/2429271?url=https%3A%2F%2Fasmex.org%2Fevenements%2Fcalendrier-de-lasmex%2F
https://asmex.sparrowmailing.com/click/campaign/2429271?url=https%3A%2F%2Fasmex.org%2Fevenements%2Fcalendrier-de-lasmex%2F
https://asmex.sparrowmailing.com/click/campaign/2429271?url=https%3A%2F%2Fasmex.org%2Fevenements%2Fcalendrier-de-lasmex%2F
https://asmex.sparrowmailing.com/click/campaign/2429271?url=https%3A%2F%2Fasmex.org%2Fevenements%2Fcalendrier-de-lasmex%2F
https://asmex.sparrowmailing.com/click/campaign/2429271?url=https%3A%2F%2Fasmex.org%2Fevenements%2Fcalendrier-de-lasmex%2F
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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/

