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2030-2021ي ــــ المعدن المغــــــرب مخــــطط ر حولـــــــــــ قريــــ ت

2030 – 2021تقديم المخطط الوطني للجيولوجيا   

 

في  والبيئة،  والمعادن  الطاقة  وزير  رباح،  السيد عزيز  ترأس 

سياسة   في  تصب  قطاعية  استراتيجيات  إعداد  إطار 

، ببهو   2021مارس    10يو م األربعاء  موحدة وأفقية ،   حكومية

الوزارة، حف ل   بمقر  الجيولوجيا والطاقة والمعادن ،  متحف 

للجيولوجيا   تقديم الوطني  هذا  2030-   2021المخطط  وفي 

هذا   بإعداد  والبيئة  والمعادن  الطاقة  وزارة  قامت  فقد  اإلطار، 

للجيولوجيا   الوطني  بهدف  2030  -   2021المخطط  تطوير   ، 

حة الجيولوجية المغربية وتوسيع مجال تدخالتها، مهمة المصل

بتحصيل وإنتاج  باعتبارها الفاعل الوطني المرجعي فيما يتعلق

 وتدبير ونشر المعطيات الجيوعلمية. 

مع   التداخالت  لمختلف  االستجابة  على  قادر  مخطط  وهو 

القطاعات   العديد ف  لمختل  االستراتيجية  التحديات  من 

رفية دقيقة تتميز بالعديد من التحديات االقتصادية .كذلك، وفي ظ

المواد   المتزايد على  بالطلب  الوطنية والدولية المرتبطة أساسا 

السياسات   األولية إلى جانب  المياه،  والمعدنية وموارد  الطاقية 

العالمية،   المناخية  التغيرات  أثر  من  التخفيف  إلى   الرامية 

إلفريقي الذي  يرتبط بها من أخطار، باإلضافة إلى التوجه ا وما

-2030 انخرطت فيه بالدنا، فإن المخطط الوطني للجيولوجيا

يرتكز على أربع ة توجها ت استراتيجي ة كبرى، تهدف    2021

 أساسا إلى الرفع من الجاذبية المعدنية للمغرب. 

 وسيكون من شان هذه التوجهات ضمان :

 بنية تحتية جيوعلمية وطنية استباقية للحاجيات المعرفية ؛  •

 ير بنية تحتية رقمية وخدمات متطورة ؛ تطو •

لمهمة   • األفقية  للطبيعة  داعمة  جيوعلمية  تطبيقات  تطوير 

 المصلحة الجيولوجية المغربية ؛ 

 .تطوير اإلطار المؤسساتي للمصلحة الجيولوجية المغربية •
 

  2030  -   2021ومن أهم ما جاء به المخطط الوطني للجيولوجيا  

 نذكر على الخصوص: 

يرمي    2030  -   2021برنامج للتخريط الجيوعلمي  إعداد    .1

جيوعلمية  ببنية  الوطني  التراب  تغطية  إلى 

الجيولوجية   ثالثية الخرائط  تراكب  قوامها  المواضيع 

  ) تسع  انتقاء  مع  والجيوكيميائية  )   09والجيوفيزيائية 

واعدة البرنامج   مناطق  لهذا  والزمني  المكاني  والتنزيل 

التسع وبرنامج التخريط المتعلق  إن اختيا ر هذه المناطق   .

المواضيع   بكل منها سيمكن من إنجاز نسب تغطية ثالثية

جد مهمة ستمكن من استخالص خرائط التنقيب المعدني.  

عمليات التنقيب  وهي أدوات فعالة من شأنها التحفيز على

 المعدني داخل هذه المناطق ؛ 

المدمجة   .2 ة  االلكتروني  والبوابات  النشر  منابر    تطوير 

البيانا  وطباعة  (االستعالمات  المتطورة  الوظائف 

المعروضة التحميل ...) وخدما ت التحليل المتقدمة م  ت

  ) وطني  جيوعلمي  معلومات  نظام  ل  خال  )    SNIGن 

المعلومات   تفاعلي وتبادل  النشر  عمليات  بتقوية  كفيل 

 الجيوعلمية ومشاركتها؛

مخط ط  دعم تطوي ر القطا ع المعدني ، بم ا يتماشى م ع   .3

الوطنية  اللجنة  إنشاء  مع  المغرب،  مناجم 

االستراتيجية   للمعادن الفرعية  واللجان  االستراتيجية 

ستحضى   والتي  النشطة،  والقطاعات  للمعادن  القطاعية 

 الجيولوجية المغربية بالعضوية فيها ؛ المصلحة 

 التدبير المستدام للموارد المعدنية ؛ .4

الوطنية فيما يتعلق بالمعادن ومواد تقييم وتثمين المؤهالت   .5

 المقالع ؛ 

المرتبطة   .6 األولية  المواد  من  الوطنية  المؤهالت  تثمين 

 باالنتقال الطاقي ؛ 

والتدبير  .7 الجوفية  المياه  من  الوطنية  المؤهالت  تثمين 

 المستدام للفرشات المائية تدعيما المخطط الوطني للماء ؛ 

إحداث   .8 مع  الوطني  الجيولوجي  التراث  اللجنة  تثمين 

المنتزهات  إعداد  أجل  من  للتنسيق  الوطنية 

إن هذا   ومن أجل حكامة جيد ة لهذا الترا ث. الجيولوجية

القطاع الواعد، كما يتضح ذلك من حجم صادراته، يمكن 

من خالل   أن يشكل رافعة أساسية للتنمية المحلية والجهوية

ما يشكله من قيمة مضافة لتحفيز ومواكبة قطاع السياحة  

التقليدية والذي قد يرقى إلى أنوالص يصبح عالمة  ناعة 

 تجارية خاصة "بسياحة المستحاثات" ؛

تطوير اإلطار المؤسساتي وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة   .9

تتمتع   بإحداث المركز الوطني لعلوم األرض، وهي هيئة

لجنة   إنشاء  إلى  باإلضافة  والمعنوي،  المالي  باالستقالل 

لمرا  وطنية  وتقنية  وتناسقعلمية  جودة  المعلومات   قبة 

 الجيوعلمية لمخرجا ت البني ة التحتية . 

إن هذ ا المخطط الوطني للجيولوجيا، والذي يأت ي تكريس ا  

الجيوعلمية   للمعلومات  التطوري  والتحول  ح  لالنفتا 

مختلف   الوطنية، وانتظارات  للتحديات  باالستجابة  لكفيل 

 القطاعات المستعملة للمعلومة الجيوعلمية .

التفاوض " في  المغرب  موقع  يقوي  المعدني"  المخطط 

 اإلستراتيجي مع الخارج
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قطاعية   إعداد مخططات  إلى  الهادفة  الملكية  للتوجيهات  تنفيذا 

وزارة   قدمت  المجاالت،  مختلف  في  حكومية  سياسة  ووضع 

الطاقة والمعادن والبيئة، اليوم اإلثنين، مخطط المغرب المعدني 

يروم إعطاء دينامية جديدة للقطاع المعدني ، الذي  2030- 2021

 .الوطني، وتعزيز وقعه على المستوى االقتصادي واالجتماعي

المخطط الجديد، الذي بموجبه تم تحيين اإلستراتيجية التنموية 

، 2025- 2013الخاصة بالقطاع المعدني التي تم وضعها للفترة  

نقطة قوة  ال يهدف فقط إلى الرفع من دينامية القطاع، بل جعله  

أو   الدول  مع  سواء  اإلستراتيجي،  التفاوض  في  للمغرب 

الشركات العالمية الكبرى، خاصة أن عددا كبيرا من الصناعات  

الحديثة تعتمد في موادها األساسية على المعادن الموجودة في  

 .المغرب

حفل   في  والبيئة،  والمعادن  الطاقة  وزير  الرباح،  عزيز  وقال 

المعد المغرب  مخطط  اإلثنين 2030- 2021ني  إطالق  اليوم   ،

المعادن   في  يتمثل  كبيرا  تحوال  يشهد  العالم  إن  بالرباط، 

العالمي،   االقتصاد  في  كبيرا  منعطفا  تشكل  التي  اإلستراتيجية 

مثل  الحديثة،  الصناعات  تشهده  مما  كبيرا  جزءا  أن  مبرزا 

المغرب،   في  يوجد  الجديدة،  والتكنولوجيا  المستقبلية  الطاقات 

الممل هذا  وأن  في  العالم  يشهده  الذي  الكبير  التحول  تواكب  كة 

 .المجال

وأكد وزير الطاقة والمعادن والبيئة أن من الرافعات األساسية  

لمخطط المغرب المعدني جْعل الثروة المعدنية ورقة رابحة في  

العالمية   والشركات  الدول  مع  اإلستراتيجي  التفاوض  مجال 

المغرب، الفتا إلى أن    الكبرى، وكذا الشركات التي تصنّع في 

لتعزيز   فرصة  ستكون  المملكة  عليها  تتوفر  التي  المعادن 

الصناعة الوطنية في عدد من المجاالت، مثل صناعة السيارات  

 .والطائرات واإللكترونيات وغيرها

بعد عملية    2030- 2021ويأتي إطالق مخطط المغرب المعدني  

جل استثمار إعادة هيكلٍة واسعة خضع لها قطاع المعادن من أ

على   الشفافية  وإضفاء  أمثل،  نحو  على  المعدنية  الثروة 

من   أزيد  تم سحب  إذ  من شركات    3400االستثمار،  رخصة 

رخصة جديدة؛ “حتى نمّكن   2400ثبتت عدم فعاليتها، وُمنحت  

الشركات التي تشتغل بحّق، وليس التي تتوفر فقط على أوراق،  

 .زير الرباحمن االستثمار في هذا القطاع”، يقول الو

واعتبر المسؤول الحكومي ذاته أن االستثمار في قطاع المعادن  

له خصوصية، ألنه يتعلق بجغرافية “وليس مثل فتح مصنع، إذ 

أربعة،   تمتد ألربعة كيلومترات على  استغالل  أقّل رخصة  إن 

وأحيانا تصل مساحة االستغالل إلى إقليم أو إقليمين”، مؤكدا أن  

الح تشريعي بهدف تشجيع االستثمار  هناك أيضا مخططا إلص

الكبرى   للشركات  بالنسبة  المعادن  قطاع  في  والدولي  الوطني 

 .والمتوسطة والصغيرة

المغرب   يشملها مخطط  التي  الوزير أن اإلصالحات  وأضاف 

المعدني تشمل أيضا إعادة النظر في البنية المؤسساتية، مشددا 

لمكتب الشريف  على أن المؤسسات “ال بد أن تتقوى إلى جانب ا

للفوسفاط، الذي يدخل موجة ثانية بعد النجاح الذي حققته الموجة  

 .”الثانية

في المائة من احتياطات الفوسفاط    70ويمتلك المغرب حوالي  

ما جعله   متطورة،  فوسفاطية  ويتوفر على صناعة  العالم،  في 

المصدّر األول لهذه المادة على الصعيد العالمي؛ كما يحتل مكانة 

  19في استغالل المواد المعدنية األخرى، إذ يحتل الرتبة  بارزة

عالميا واألولى إفريقيا في استغالل معدن الفضة، ويحتل الرتبة 

الفليورين،  معدن  استغالل  في  إفريقيا  والثانية  عالميا  السابعة 

استغالل   في  إفريقيا  واألولى  عالميا  الثالثة  الرتبة  ويحتل 

 .الباريتن

ني من الركائز األساسية لالقتصاد الوطني، ويُعتب القطاع المعد

بين   بما  يساهم  المحلي اإلجمالي،   10و  7إذ  الناتج  بالمائة في 

الوطنية   الصادرات  في  مساهمته  من    21.7ومثّلت  المائة  في 

 .2020حيث القيمة سنة 

المعدني   المغرب  مخطط  أربعة    2021- 2020ويرتكز  على 

تناف نسيج  تطوير  وهي  إستراتيجية،  الفاعلين،  محاور  مع  سي 

االجتماعي  وقعه  وتعزيز  للقطاع،  المؤسساتي  التنظيم  وإعادة 

التشريعي  اإلطار  وتكييف  والمستدام،  المسؤول  وطابعه 

 واآلليات التمويلية والضريبية للطموحات الجديدة الخاصة به. 

 
مخطط المغرب المعدني .. تطوير نموذج تنافسي في أفق 

 2030سنة 
أفاد محمد غزالي الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة  

- 2021، اليوم اإلثنين بالرباط ، إن مخطط المغرب المعدني  

يضع أسس مقاربة تهدف إلى تطوير نموذج تنافسي في  2030

 جل التصنيع المتكامل والمستدام، والعمل من أ   2030أفق سنة  

. 

وأوضح السيد غزالي ، في معرض تقديمه للخطوط العريضة  

المعدني   المغرب  المخطط    2030-2021لمخطط  هذا  أن   ،

الجديد ، وهو بمثابة تحيين الستراتيجية تطوير قطاع المعادن ، 

يتطلع ألن يجعل من القطاع قاطرة للتنمية المسؤولة والمستدامة  

 .المستوى المحلي والجهوي والوطنيعلى 

بين   تجمع  أن  يجب  هذه  الجديدة  الطريق  خارطة  أن  وتابع 

ومبدأ  البيئة  واحترام  االقتصادي  والتكامل  الجيدة  الحكامة 

 .االستدامة واحترام حقوق السكان

والخواص   المؤسساتيين  شركائها  مع  الوزارة  أن  وسجل 

جل اقتراح محاور  والباحثين ومدارس التكوين اشتغلوا معا من أ

 . جديدة في إطار المخطط المعدني الجديد

تم إجراؤه على مستوى قطاع   الذي  التشخيص  أن  إلى  وأشار 

تواجه   التي  والصعوبات  المعوقات  من  عددا  أظهر  المعادن 

بشكل عام والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في     القطاع

معدني  القطاع بشكل خاص ، مشيرا إلى أن مخطط المغرب ال

يأتي لإلجابة على هذه المعوقات وتطوير محاور    2030- 2021

 .معينة

 
أربع ركائز  الجديد يتمحور حول  المعدني  المخطط  أن  وأبرز 

  58محور تطوير ،ومجسدة في    21إستراتيجية ، موزعة على  

و المخطط وضمان    127رافعة  تفعيل  أجل ضمان  إجراء من 

 . تنفيذه

وقال المسؤول في هذا الصدد ، إن المخطط يهدف باألساس إلى  

دعم المقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة العاملة في  
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قطاع المعادن على المستوى الوطني من خالل مركزية الشراء  

 .والتنمية بالمنطقة المعدنية تافياللت وفجيج

قامت    وأشار في هذا الصدد ، إلى أن مختلف الجهات المعنية

بوضع تصورات معمقة ، فضال عن اعتماد العديد من المقاربات 

الرئيسية  األسئلة  من  العديد  على  اإلجابة  بهدف  االستراتيجية 

 . المتصلة بقطاع المعادن

للهيدروكربورات   الوطني  المكتب  دور  بتعزيز  األمر  ويتعلق 

قطاع   تطوير  في  مركزيا  عموميا  فاعال  باعتباره  والمعادن 

وتعزيز وتطوير مهام مديرية الجيولوجيا ، وتطوير    المعادن ،

المختبر الوطني للمعادن ، وتطوير التكوينات والموارد البشرية  

 . المؤهلة بما يتماشى مع حاجيات القطاع

كما يتعلق األمر بتشجيع ظهور صناعة تتعلق بتثمين وتحويل 

 .المنتجات المعدنية وإحداث نظام ضريبي مناسب للقطاع

أن   به  وبعد  يزخر  الذي  المعدني  التراث  على  الضوء  سلط 

في المائة    70المغرب ، أبرز أن المملكة تتوفر على أزيد من  

من االحتياطي العالمي من الفوسفاط ، كما تتوفر على صناعة  

متطورة في هذا المجال جعلت منها أول مصدر لهذه المادة على  

 . مستوى العالم

ف متميزة  مكانة  أيضا  المغرب  باستغالل  ويحتل  يتعلق  ما  ي 

الفضة قبيل  أخرى من  عالميا    19)المرتبة     منتوجات معدنية 

واألولى إفريقيا( ، والفلورين )السابع عالميا والثاني إفريقيا( ،  

)ال   والكوبالت  إفريقيا(  واألول  عالميا  )الثالث    11والباريتين 

 .عالميا والثالث إفريقيا …(

ع فضال   ، المعادن  قطاع  أهمية  التي وتكمن  االستثمارات  ن 

  10و  7يجلبها، في مساهمته في الناتج الداخلي اإلجمالي )ما بين  

في المائة (. كما أن القطاع ، الذي بلغت حصته من الصادرات  

، له    2020في المائة على مستوى القيمة عام    21.7   الوطنية

انعكاسات إيجابية على التنمية المحلية والجهوية ، وعلى دينامية 

 .ونشاط الموانئ النقل

المغربي  127  المعدني  المخطط  لتنزيل  -2021إجراء 

2030 

قال وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز الرباح، إن "القطاع  

المعدني المغربي يتطور بسرعتين، حيث هناك قطاع الفوسفاط  

ذات   األخرى  المعادن  وبقية  ناحية  من  االستثنائي  المسار  ذو 

ناحية أخرى بسبب ضعف االستثمارات  التطور المتواضع من  

دون  الفوسفاط  خارج  المعادن  قطاع  مساهمة  تظل  لذلك 

 ."اإلنتظارات

المغربي   المعدني  المخطط  تقديم  خالل  الرباح  -2021وزاد 

بمقر وزارته، أن " قطاع  2021يونيو    21يومه اإلثنين    2030

المعادن، وعلى غرار العديد من القطاعات األخرى، يحتاج حقًا  

تجميعإل والمعرفة   (mutualisation) ى  والجهود  الوسائل 

وتعزيز   للقطاع  المستدامة  التنمية  لضمان  وذلك  والموارد 

الجهوي   المستويين  على  واالقتصادية  االجتماعية  مساهماته 

 ."والوطني 

وأوضح الرباح أن "المغرب معروف بشكل خاص باحتياطاته  

سبيًا فيما يخص  الكبيرة من مادة الفوسفاط. لكنه غير معروف ن 

والزنك   والرصاص  كالكوبالت  األخرى  المواد  من  العديد 

والفضة والباريتين والفلورين والصخور الصناعية ومجموعة  

المغرب "مصنف   أن  بالرغم من  المعادن األخرى"ودلك،  من 

من بين الخمس دول األولى على مستوى القارة اإلفريقية بالنسبة 

 . يضيف الوزير الستغالل بعض الخامات المعدنية"

إرادة   يعكس  المغربي  المعدني  المخطط  أن  الرباح على  وشدد 

للقطاع   جديدة  دينامية  والبيئة إلعطاء  والمعادن  الطاقة  وزارة 

للتنمية   كقاطرة  دوره  لعب  من  يتمكن  "حتى  الوطني  المعدني 

والجهوية   المحلية  المستويات  على  والمستدامة  المسؤولة 

تم إعداده والوطنية". وزاد الوزير مؤك دا أن المخطط ، الذي 

بطريقة تشاركية مع جميع المتدخلين في القطاع، "يضع األسس  

لنهج شامل وعملي يهدف إلى تطوير قطاع معدني وطني فعال  

وتنافسي قادر على المساهمة في التنمية البشرية المستدامة ونمو  

 ."اقتصادي واجتماعي وبيئي

لتصحيح الوضعية "المختلة"  واعتبر الرباح أن المخطط جاء  

في   المساهمة  في  إمكانياته  و  مؤهالته  وتثمين  المعادن  لقطاع 

التنمية االقتصادية وفي خلق فرص الشغل خاصة في المناطق  

 .النائية

المعدني  المغرب  مخطط  أن  الرباح  اعتبر  السياق،  هذا  وفي 

المعدني   بالقطاع  الخاصة  التنموية  لالستراتيجية  تحيينا  يشكل 

للفترة    التي وضعها  إعطاء    2025-  2013تم  يروم  والذي 

أدائه  تحسين  تمكن من  الوطني  المعدني  للقطاع  دينامية جديدة 

والقدرة   واالجتماعي  االقتصادي  المستوى  وقعه على  وتعزيز 

على االستجابة للتحديات، التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، ال  

القيمة المضافة  سيما تلك المتعلقة باكتشاف مكامن جديدة وخلق 

بالتنمية   المتعلقة  القضايا  وإدماج  المستغلة  المعدنية  للمواد 

بالمتطلبات   أساسي  بشكل  المرتبطة  تلك  وخاصة  المستدامة 

 .االجتماعية والبيئية

تم تحقيقه من   الوزير الرباح أن المخطط ، الذي ثمن ما  وأكد 

، "جاء بالتعديالت 2025- 2013إنجازات في إطار استراتيجية  

لالزمة والمناسبة، والتي تأخذ بعين االعتبار الظرفية العالمية  ا

ومصالح مختلف المتدخلين، من أجل جعل قطاع المعادن قاطرة  

للتنمية المسؤولة والمستدامة على المستويات المحلية والجهوية  

االقتصادي   الجيدةواالدماج  الحكامة  بين  تجمع  والوطنية 

 ."والمحافظة على البيئة

حات الرباح، فإن مخطط المغرب المعدني يتمحور  ووفق توضي 

من  تنافسي  نسيج  تنمية  تهم  استراتيجية  ركائز  أربع  حول 

الوقع   وتعزيز  للقطاع  المؤسساتي  التنظيم  وإعادة  الفاعلين 

اإلطار   تكييف  وكذلك  المعدني  للقطاع  والمستدام  االجتماعي 

الجديدة  للطموحات  والضريبية  التمويلية  واآلليات    التشريعي 

 .للقطاع

محوراً تنمويا والتي بدورها مقسمة    21هذه الركائز تفرع عنها  

و  58إلى   مخطط    127رافعة  تفعيل  ضمان  أجل  من  إجراًء 

 .المغرب المعدني وضمان تنفيذه

ادراج  تم  المعدني  المغرب  مخطط  تنفيذ  مواكبة  أجل  ومن 

  2021إجراءات وتدابيربشكل دقيق في برنامج عمل ممتد من  

كما تم وضع هياكل للحكامة تسهر على ضمان تنفيذ .  2030إلى  

 .مخطط المغرب المعدني
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Les détails de la nouvelle stratégie 2021-2030 

 

Tripler le chiffre d'affaires du secteur à plus de 15 

MMDH à l'horizon 2025, multiplier par 10 le 

volume d'investissement dans l'exploration et la 

recherche minière à près de 4 MMDH et doubler 

le nombre d'emplois générés par le secteur à plus 

de 30.000 emplois directs. Tels sont les objectifs 

de la nouvelle stratégie minière 2021-2030. 

 

Les grandes lignes du Plan Maroc Mine 2021-

2030, présentées le 21 juin dernier par le 

ministre de l’Energie et des mines, ont fait 

l’objet d’un premier papier. Dans ce second 

article, Médias 24 présente les détails de cette 

nouvelle feuille de route. 

La nouvelle stratégie minière constitue une 

actualisation de la stratégie de développement 

mise en place pour la période 2013-2025. Elle 

s’attèle à impulser une nouvelle dynamique au 

secteur minier national pour être en mesure de 

rehausser ses performances et son impact, tant 

sur le plan économique que social, et capable de 

répondre aux enjeux intrinsèques auxquels ce 

secteur vital est confronté, notamment la 

nécessité de découvrir de nouveaux 

gisements, l’optimisation de la valeur ajoutée 

des substances minérales exploitées, et 

l’affirmation des enjeux de développement 

durable et extrinsèque, liés principalement aux 

exigences sociales et environnementales. 

Six enjeux majeurs 

L’industrie minière a connu une évolution 

technologique à l’échelle internationale, qui 

ouvre la voie aux opportunités offertes par le 

secteur minier national. Le ministère des Mines 

a ainsi décidé de réévaluer à mi-parcours de la 

stratégie 2013-2025, après 6 ans 

d’implémentation, dans le but d’identifier des 

axes de développement. Cette évaluation a 

mené à l’élaboration d’une nouvelle vision, 

dont le but est de donner un nouvel élan au 

secteur minier national. La stratégie 2021-2030 

capitalise sur les acquis accomplis et les 

chantiers réussis de la stratégie 2013-2025, tout 

en apportant les ajustements nécessaires et 

appropriés pour booster le secteur hors 

phosphate. 

Les axes de développement arrêtés suite à cette 

évaluation ont été groupés en trois thématiques 

(métiers, transverse support, transverse 

technique) pour répondre aux 6 enjeux majeurs 

suivants, impactant le développement du 

secteur: 

• l’adaptabilité de la fiscalité et de la 

réglementation aux spécificités du secteur 

minier national; 

• la disponibilité du capital humain qualifié et 

la capitalisation du savoir nécessaire; 

• la valorisation de l’image, l’acceptabilité 

sociale et impact sur le développement 

local; 

• la dynamisation de la recherche et de 

l’exportation minière; 

• la professionnalisation des opérateurs 

miniers; 

• l’adaptabilité de l’organisation du secteur. 

Un CA de 15 milliards de DH à l’horizon 

2025 

Mohammed Ghazali, SG du ministère, a précisé 

lundi dernier lors de la présentation de ce 

nouveau plan minier que celui-ci « ambitionne, 

à l’horizon 2025, de tripler le chiffre 

d’affaires du secteur à plus de 15 milliards de 

DH, contre 6,5 milliards de dirhams en 2020 et 

ce, en facilitant les investissements et accordant 

des incitations fiscales ». 

Ce plan « vise également à multiplier par 10 le 

volume d’investissement dans l’exploration et 

la recherche minière à près de 4 MMDH et 

à doubler le nombre d’emplois générés par le 

secteur à plus de 30.000 emplois directs ».  

Son objectif est donc « de faire du secteur 

minier national un secteur performant et 

compétitif pouvant jouer le rôle d’une 
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locomotive du développement responsable et 

durable à l’échelle locale, régionale et 

nationale ». 

« Cette nouvelle stratégie prévoit aussi la mise 

en œuvre de plusieurs piliers structurants 

touchant l’ensemble de la chaîne de l’activité 

minière, l’exploration, la recherche, 

l’exploitation, la valorisation et la 

transformation des minerais », ajoute M. 

Ghazali. « Dans le cadre de sa mise en 

œuvre, plusieurs chantiers sont 

ouverts actuellement et concernent notamment 

la modernisation des cadres législatif et 

réglementaire, l’assainissement du patrimoine 

minier national, la redynamisation de la 

production de la cartographie géologique et 

l’amélioration de l’accessibilité à la 

géoinformation, ainsi que le développement de 

l’offre de formation dans les métiers de la 

géologie et de la mine ». 

Concernant le volet « assainissement du 

patrimoine minier », Aziz Rebbah a souligné 

lundi dernier que son ministère a « retiré près 

de 3.300 autorisations, dont 2.400 ont été 

réattribuées à de vrais investisseurs. Le 

ministère prévoit d’en retirer d’autres, si cela est 

nécessaire. Le but n’est pas d’avoir des 

entreprises avec des papiers et des autorisations, 

mais d’avoir des sociétés qui travaillent 

réellement, avec des opérations sur le terrain, et 

qui procurent une valeur ajoutée à l’économie 

nationale, à la production locale, au secteur et 

aux différentes régions ». 

Refonte, création ou transformation de 9 

structures 

Par ailleurs, pour une meilleure implémentation 

de cette nouvelle feuille de route, le ministère 

des Mines a décidé de la refonte, la création ou 

la transformation de 9 structures ou 

commissions, comme suit: 

– Développement d’un laboratoire national 

minier. 

– Renforcement et développement des missions 

de la direction géologique, et ce à travers le 

renforcement de ses compétences humaines et 

techniques, ainsi que la création d’un nouveau 

centre de géosciences. 

– Renforcement du rôle de l’Onhym en tant 

qu’acteur public central dans le développement 

du secteur minier national. L’organisme sera 

ainsi chargé de porter l’effort d’exploration et 

de recherche dans des zones élargies, ainsi que 

de l’exploration et de la recherche des minerais 

stratégiques à l’échelle nationale. 

– Développement de la recherche et 

l’exploration des minerais stratégiques: à 

travers, d’une part, l’institution d’une 

commission des minerais stratégiques, et d’une 

autre, l’identification de ces minerais et 

l’actualisation des listes en réponse aux besoins 

du marché, selon les catégories ainsi définies : 

• Minerais importants : il s’agit des 

minerais vitaux pour l’équilibre 

économique du pays; 

• Minerais et métaux d’avenir : peu ou pas 

exploités au Maroc et pourraient dans 10 à 

15 ans être un des moteurs économiques du 

secteur; 

• Minerais primordiaux pour l’OCP. 

– Accompagnement des TPME minières à 

l’échelle nationale par la Centrale d’achat et de 

développement de la Région minière de 

Tafilalet et Figuig. 

Sur ce point, le ministre a souligné lundi que 

« Drâa-Tafilalet est une région prometteuse en 

matière de mines. Le système d’informations 

géologiques a démontré qu’il y a beaucoup de 

gisements et de potentialités dans cette région. 

D’autre part, la dynamique minière y a été axée 

uniquement sur les mines artisanales et petites. 

Aujourd’hui, nous voulons ouvrir la zone à tous 

types d’investissements. Un système de zoning 

géologique a ainsi été mis en place, qui 

démontre ses potentialités et qui permettra donc 

d’avoir différents types d’investissements ». 

« Nous avons aussi lancé des appels d’offres 

dans ce sens. En plus de la barytine et du zinc 

connus dans cette région, il y a d’autres mines 

stratégiques qui intéresseront plusieurs 

investisseurs ». 
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– Développement des formations et des 

ressources humaines qualifiées, en adéquation 

avec les besoins du secteur. Pour ce faire, le 

ministère va recentrer l’école et instituts de 

formation, sous sa tutelle, sur les métiers de la 

mine et de la géologie, créer de nouveaux 

instituts de formation dans certaines régions à 

vocation minière (Drâa-Tafilalet et Souss-

Massa), et mettre en place un observatoire 

minier, permettant notamment la remontée des 

besoins en ressources humaines actuels et 

futurs. 

– Favoriser l’émergence d’une industrie de 

valorisation et de transformation des 

produits miniers, en mettant en place une 

souplesse réglementaire ainsi que des mesures 

fiscales adaptées. 

– Mettre en place un régime fiscal adapté au 

secteur minier national, pour améliorer les 

recettes de l’Etat au cours de la phase de 

l’exploitation (institution d’une redevance 

minière dont peuvent bénéficier le trésor public, 

le Fonds de développement minier, les régions 

et les communes). 

Régime fiscal adapté au secteur minier 

national 

Joint par nos soins, le ministère des Mines nous 

a présenté quelques exemples de mesures 

fiscales qui seront mises en place: 

Sur le volet exploration et recherche:  

• Faire bénéficier les sociétés minières de 

l’admission temporaire de tous matériels et 

consommables destinés à la recherche et à 

l’exploitation minière durant la durée de 

validité de leurs titres miniers; 

• Exonérer les prestations de services en 

phase de recherche minière des droits de 

douane sur les biens d’équipement et de la 

TVA; 

• Augmenter les montants des rémunérations 

pour les services rendus lors de l’attribution 

des titres miniers. 

Sur le volet exploitation et enrichissement: 

• Exonérer l’IS durant les cinq premières 

années d’exploitation des sociétés minières 

exportatrices à l’instar des entreprises des 

autres secteurs; 

• Mettre en place un crédit de recherche de 

gisement minier; 

• Actualiser les taux d’amortissement des 

biens d’exploitation dans le secteur minier, 

figurant dans la circulaire 717. 

Multiplier les contrats-programmes 

Le ministère recommande également de 

renforcer l’engagement de toutes les parties 

prenantes à travers la mise en place de « 

Contrat- Programme », pour orienter leurs 

actions, et principalement avec: 

• L’Onhym, dans la perspective d’accroître 

son rôle sur certains services publics et dans 

la recherche de minerais stratégiques et 

d’avenir ; 

• Les principaux opérateurs privés dans la 

perspective d’explorer de nouvelles zones, 

d’exploiter de nouvelles substances et de 

développer les activités de transformation et 

de valorisation; 

• Les universités et écoles de 

formation sous tutelle du ministère, en vue 

de mettre en place des actions concrètes 

pour le développement de l’offre de 

formation dans les métiers de la géologie et 

de la mine; 

• Ministère de l’Intérieur, les 

départements en charge des eaux et des 

forêts en vue de la facilitation des 

procédures et de la durée de l’octroi des 

autorisations de l’occupation temporaire 

des sols. 

• Le ministère de l’Economie et des 

finances et la réforme de 

l’administration en vue d’examiner la 

possibilité de faire bénéficier le secteur 

minier national d’incitations fiscales 

préférentielles. 

Enfin, Mohammed Ghazali a rappelé que « le 

Maroc dispose de plus de 70% des réserves 

mondiales en phosphate et possède une 

industrie phosphatière développée, lui conférant 
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le rang du premier exportateur à l’échelle 

mondiale en cette substance ». 

« Le Royaume dispose également d’une place 

de choix dans l’exploitation d’autres substances 

minérales telles que l’argent, en occupant le 

rang 19 mondial et 1er en Afrique, la 

fluorine (7ème au niveau 1 mondial et 2ème en 

Afrique), la barytine (3ème au niveau mondial 

et 1er en Afrique) et le cobalt (11ème mondial 

et 3ème en Afrique)… » 

« L’importance du secteur minier est 

perceptible au-delà des investissements qu’il 

draine à travers sa contribution au PIB (entre 

7% et 10%). Le secteur, dont la part dans les 

exportations nationales a atteint 21,7% en 

valeur en 2020, est connu pour ses retombées 

bénéfiques sur le développement local et 

régional, ainsi que son impact positif sur la 

dynamique du transport et sur l’activité 

portuaire », a-t-il conclu. 

ةالـــــــجهــــــــــــــــ إكــــــــــــــــو 

 جهة "درعة تافياللت" تنتظر قطار النموذج التنموي 

 
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  

 .لمختلف انشغاالت المجتمع المغربي

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 تج جديد  تنموي  نموذج  معالم  لرسم  معالجتها،  ب 

والبيئية   والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  حقوقهم  للمواطنين 

 .األساسية، على غرار حقوقهم المدنية والسياسية

المدنية  الفعاليات  من  لعدد  متطابقة  تصريحات  وحسب 

“النموذج  فإن  لهسبريس  تافياللت  درعة  بجهة  والجمعوية 

ال إلى  التنموي  يسعى  المستقبل  في  اعتماده  سيتم  الذي  جديد 

تنموية  أهداف  تنزيل  خالل  من  مزدهر،  مغرب  إلى  االنتقال 

 .”محددة وفي المتناول لالرتقاء بالمملكة

وأجمع عدد من الجمعويين على أن جهة درعة تافياللت تعتبر 

التنموية  الفرص  غياب  حيث  من  وتضررا  فقرا  األكثر 

بالمغرب،    12ية مقارنة مع الجهات الـواالقتصادية واالجتماع

به  العمل  سيتم  الذي  الجديد  التنموي  “النموذج  أن  مؤكدين 

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 

 .اللت تستحق أن تكون سباقة لتنال نصيبها من هذا النموذجتافي 

بواحات   التنموية  الجمعيات  شبكة  رئيس  السوهير،  هللا  عبد 

بجهة درعة   التنمية  واقع  إن “تشخيص  قال  الشرقي،  الجنوب 

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

مختلف المجاالت، سواء  أقاليم الجهة لتالحظ التأخر الحاصل في  

االقتصادية أو االجتماعية والثقافية أو البنية التحتية”، مضيفا: 

“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 

الت  النموذج  في  بطريقة  اليوم  بلورته  تمت  الذي  الجديد،  نموي 

في ورشات   مدني  وزاد: “شاركنا كمجتمع  احترافية علمية”، 

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

الجهات   بين  الموجودة  المجالية  الفوارق  من  “انطالقا  أنه  إلى 

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

إعطاء   على  العمل  الدولة  على  وجب  كبير،  تأخر  من  تعاني 

الجهة   تأهيل  على  قادرة  مشاريع  إنجاز  في  كبرى  أهمية 

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  وطا جامعية  مؤسسات  بإنشاء  ذاته  الجمعوي  لب 

لالستثمار في الطاقات العلمية الموجودة في الجنوب الشرقي،  

ومضاعفة االستثمار في الطاقات المتجددة الشمسية والريحية،  

أحد   يعتبر  الذي  والتضامني  االجتماعي  االقتصاد  وتشجيع 

ن المغرب  الركائز األساسية للتنمية، خاصة أن الجهة تعتبر خزا

العديد   اشتغال  بدوره  يعرف  والذي  المعدنية،  الثروات  من 

 .التعاونيات التي تحتاج إلى تأهيل

االجتماعي،  والتغيير  التنمية  قضايا  في  الباحث  إسكال،  كريم 

النموذج   تنغير حول  المبادرين إلعداد “مذكرة  وهو واحد من 

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

والربط   العام،  الشأن  تدبير  في  التعاقدية  الديمقراطية  “إقرار 
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اعتماد   من  ذلك  يصاحب  وما  بالمحاسبة،  للمسؤولية  الفعلي 

إلى   إضافة  الترابية”،  المجالس  لتدبير  منتخبة  إدارية  مجالس 

“التمكين المنصف لخلق بيئة محفزة على االستقرار واالستثمار  

الذاتي  المجالية  استدامة  والتنمية  ظروف  و”استرجاع  ة”، 

العدالة   للواحة..  واالقتصادية  اإليكولوجية  المنظومات 

كمفاتيح   الترابي،  الضرر  لجبر  اإليجابي  والتمييز  االجتماعية 

 .”كبرى للنموذج التنموي الجديد

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

لإلشكاال واضحا  حيزا  اللجنة  تقارير  الخاصة  تخصص  ت 

البيئي  المستوى  على  خاصة  والجبلي،  الواحي  بالمجال 

والمجالي؛ وكذا ترصيد وتثمين العقار كأساس لالستثمار وجبر 

الضرر التنموي، وذلك بتحويل عائدات كراء وتفويت األراضي  

الساللية إلى مداخيل المجالس المنتخبة عوض تجميعها مركزيا  

قوانين البناء والتعمير مع    في صندوق التنمية القروية، وتكييف

لألمالك   حل  وإيجاد  الجبلي،  الواحي  المجال  خصوصيات 

المجاالت   داخل  المتواجدة  والثكنات  والمخزنية  العسكرية 

اإلداري   التحديد  من  الخاصة  األمالك  واستخراج  الحضرية، 

متكاملة   إستراتيجية  جانب  إلى  الجماعي،  التحفيظ  لتسهيل 

 .”اعي الواحيلالقتصاد التضامني واالجتم

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 

ومبدعة وقادرة على األجرأة الفعلية للنموذج الجديد، وأن ترفع  

السياسية واالجتماعية والثقافية التي مازالت تمنع القدرة  الكوابح  

العديد من القضايا،  على إحداث قطائع واختيارات حاسمة في 

خاصة في النظم واألنساق القانونية والتدبيرية والثقافية، إذ ال 

التي  ذاتها  والمقاربات  أنفسهم  األشخاص  من  نتوقع  أن  يمكن 

 .”أنتجت الوضع الحالي إصالحه

يطلقالتك المهني  المهن  وين  مدينتي  بناء  أشغال 

 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  أنظار الملك    لتطوير التكوين المهني التي تم عرضها على

. 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( 

 مليون درهم )دون احتساب الرسوم(.   117يقارب 

تافيالت، والتي سيتم   - أما مدينة المهن والكفاءات لجهة درعة

الراشيدية على مساحة   بمدينة  فستتطلب    5تشييدها  هكتارات، 

مليون درهم، ضمنها مساهمة    210غالفا استثماريا يصل إلى  

إلى   الجهة تصل قيمتها  مليون درهم، سيتم تخصيص    80من 

مليون    127ومليون درهم )مع احتساب الرسوم( للدراسات    18

مليون درهم    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 

لق التكوين في المدينتين بشكل رسمي  شهرا. حيث يرتقب أن ينط

  . 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 

دينتان بحكم طبيعتهما، عرضا وحسب المصدر ذاته، ستوفر الم

والفاعلين   المهنيين  مع  بالتنسيق  تصميمه  تم  مبتكرا  تكوينيا 

الجهويين، عبر سلسلة من الورشات الجهوية ولقاءات للتشاور.  

على  مبني  عصري  بيداغوجي  بنموذج  ستتميزان  كما 

البيداغوجية النشيطة ونمط تعلم يضع المتدرب في قلب العملية  

ة إلى التأطير المقرب. وبطاقتيهما االستيعابية التكوينية باإلضاف

تبلغ   لمراكش  3000التي  بالنسبة  بيداغوجي  و  - مقعد  آسفي 

تافياللت، ستوفر مدينتا المهن والكفاءات   - بالنسبة لدرعة   2000

والتقني   والتقني  التأهيل  مستويات  في  بدبلوم  متوجة  تكوينات 

 المتخصص.  

تأهيلية بمدة قصير المائة من     29ة )  إضافة إلى تكوينات  في 

لدرعة  اإلجمالي  و    - العرض  بالنسبة    26تافياللت  المائة  في 

المهن  - لمراكش لمدينة  التكويني  العرض  وسيتضمن  آسفي). 

  32شعبة تنقسم إلى    48تافياللت    - والكفاءات التابعة لجهة درعة 

شعبة تمت إعادة هيكلتها، كما ستوفر مدينة    16شعبة جديدة و

والكفاءات   مراكشالمهن  من   74آسفي  - بجهة  توجد  شعبة، 

و  52ضمنها   جديدة  وستشتمل    22شعبة  هيكلتها.  إعادة  تمت 

مشتركة،  ومبتكرة  استراتيجية  قطاعية  أقطاب  على  المدينتان 

فندق   تضم   مع  والفندقة  السياحة  وقطب  الصناعة،  قطب 

مقاولة   مع  والتجارة  التسيير  وقطب  بيداغوجي، 

صنع رقمي، وقطب الصناعة  وقطب الرقمية مع م افتراضية،  

لجهة   والكفاءات  المهن  مدينة  ستضم  جانبها،  من  التقليدية. 

مراكش آسفي قطبين إضافيين يشتمالن على شعب منفتحة على 

والخدمات   لألشخاص  المقدمة  الخدمات  االجتماعية  قطاعات 

 .  والصحة
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، ستشتمل  الخمسة المذكورةفي حين، وباإلضافة إلى األقطاب  

تافياللت على قطب خاص  -الكفاءات لجهة درعة مدينة المهن و

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 

النحو، ع هذا  وعلى  المتدربين.  رفاهية  ويضمن  التعلم  لى 

ستشتمل كلتا المدينتين على الفضاءات المشتركة التالية: مركز  

االبتكار،  فضاءات  وظيفي،  مركز  الذاتية،  والكفاءات  للغات 

األعمال   وريادة  للمقاوالت  خدمات  وسائطية،  مكتبة  حاضنة، 

إقامة ومطعمة   لشروط  للندوات. وضمانا  ذات جودة، 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

اما من السدود دفعة جهة درعة تافياللت تبرمج عددا ه

 واحدة 

 

العدالة والتنمية   البرلماني عن حزب  النائب  أكد أحمد صدقي، 

بإقليم تنغير، أن أقاليم جهة درعة تافياللت، تحظى وألول مرة  

“قدوسة”   منها سد  واحدة،  دفعة  السدود  ببرمجة عدد هام من 

 .”وسد “تودغى” وسد “أكدز” مع إتمام سد “تيمقيت

تصريح صحفي، أن السد المزمع تشييده  وأوضح صدقي، في  

برنامج   ســد    2022برسم  يهم  تافيــاللت،  درعة  بجــهة 

أن  مبينا  الرشيدية،  بإقليم  أغريس  واد  على  “تــاديغوست” 

وزارة  أعلنتها  سدود  خمسة  حزمة  إطار  في  جاء  المشروع 

المائية   المنشآت  هذه  إحداث  ووتيرة  إيقاع  رفع  بعد  التجهيز 

 .الكبرى

لنائب البرلماني، أن السد المذكور يقع في تراب منطقة  وأبرز ا

“تاديغوست” في عالية مدينة كلميمة، حاضرة واحة أغريس،  

توجها الفتا   األخيرتين، عرف  الحكومتين  أن عهد  إلى  مشيرا 

 . نحو إقرار العدالة المجالية في توزيع السدود دفعة واحدة

لساكنة، حيث  وتابع أن “السد المذكور طال انتظاره من طرف ا

سبق أن تم إجراء دراسات بشأنه بحثا عن الموقع المناسب له، 

على اعتبار أن هذا الوادي يشهد فيضانات كبيرة سنويا، تحدث 

خسائر بالواحة ويتضرر منها الفالحون بشكل كبير مما يؤدي  

الصحراء   نحو رمال  تتجه  المياه  هائلة من  إلى ضياع كميات 

 .”حاجة ماسة إليهابالرغم أن هذه المناطق في  

يأتي  إلى أن سد “تاديغوست”  الصدد،  ولفت صدقي، في هذا 

، 2022ضمن هذه الحزمة الجديدة المبرمجة من السدود لسنة  

مليون    1510موضحا أنه من المنتظر أن تبلغ حقيبتها اإلجمالية  

 . مليار درهم 8،5متر مكعب، وتكلفتها التقديرية حوالي 

ن جاللة الملك محمد السادس، ترأس  وذكر النائب البرلماني، أ

توقيع اتفاقية إطار، لتنزيل البرنامج الوطني    2020شهر يناير

السقي   ومياه  الشروب  بالماء  والتي  2027- 2020للتزويد   ،

مكنت من رفع وتيرة إنجاز السدود الكبرى لتصبح خمسة سدود  

 في كل سنة 

الموارد   استنزاف  بشأن  الخطر  ناقوس  تدق  جمعيات 

 بالجنوب الشرقي  المائية

 
التي   الزراعية  المشاريع  بعض  بإقامة  متواصلة  تنديدات 

تستنزف الفرشة المائية بمنطقة الجنوب الشرقي، في ظل تمدد  

بتنوع   معروفة  كانت  التي  والقروية  الجبلية  بالمناطق  العطش 

 .بيولوجي مهّم، لكنها أضحت اآلن مجرد مناطق قاحلة وجافة

من   العديد  درعة واستنكرت  بجهة  عبر  - الجمعيات  تافياللت، 

بيانات مختلفة تتوفر هسبريس على نسخ منها، استنزاف الموارد  

أخذ   دون  األخيرة،  السنوات  في  القروية  بالمناطق  المائية 

ندرة   في  تسّبب  الذي  األمر  االعتبار،  بعين  السكان  احتياجات 

 .المياه بعدد من الدواوير

عنية بإعداد سياسة وزارية  وطالبت الجمعيات ذاتها الجهات الم 

 .صارمة من شأنها الحدّ من االستهالك المفرط للموارد المائية

أن استمرار السلوكيات الحالية قد يؤدي إلى   ذات الهيئات أكدت

للشرب،   الصالحة  المياه  من  والمقبلة  الحالية  األجيال  حرمان 

خاصة أن العديد من “الضايات” القروية أصبحت جافة بشكل  

 .ي األطلس المتوسط نهائي ف

وفي هذا السياق قال محمد الديش، رئيس االئتالف المدني من  

أبداً،   يتم تعويضه  التربة والمياه ال  أجل الجبل، إن “استنزاف 

بشكل  استغاللها  عن  تسفر  التي  البشرية  السلوكيات  بفعل 

مفرط”، مردفا بأن “الكثير من المناطق الرطبة بالجبال، السيما  

ً باألطلس المتوس   .”ط، أصبحت قاحلة تماما

وأضاف الديش، في تصريح لجريدة هسبريس اإللكترونية، أن  

“الضيعات الزراعية تستنزف المياه بشكل مهول، وهو ما أدى  

مثل ضاية عوا ضواحي   المحلية،  الضايات  بعض  إلى جفاف 

 .”إيموازر كندر
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أن  إلى  الجبل”  أجل  من  المدني  “االئتالف  رئيس  ولفت 

الم الحالية  “االستغالل  األجيال  سيهدد  المائية  للموارد  فرط 

 .”والمقبلة بندرة الماء الشروب

والجبلية   القروية  المناطق  “تلك  المدني:  الفاعل  وأوضح 

اشتهرت بتنوعها البيولوجي الكبير، غير أنها صارت قاحلة في  

مرارا   الخطر  ناقوس  ندق  جعلنا  ما  وهو  األخيرة،  السنوات 

هدد سكانها رغم أن البلد يتوفر على وتكرارا، ألن العطش بات يت 

 .”السدود الكافية لتدبير الموارد المائية

والفوترة   الفالحية  السياسة  “مراجعة  إلى  ذاته  المتحدث  ودعا 

كبيرة   منتجات  توفر  الزراعات  من  العديد  أن  ذلك  بالمغرب؛ 

يتم  إذ  المائية،  الفرشة  حساب  على  لكن  الجبلية،  بالمناطق 

اآلبار بشكل مفرط، األمر الذي يتطلب إعادة النظر في  استغالل  

ومفرط   بشكل عشوائي  المياه  تستنزف  التي  القائمة  السياسات 

 .”كذلك

بـ  يتوج  120مشروع حزام أخضر  زاكورة    ألف شجرة 

 بجائزة وطنية للبيئة 

 

للبيئة   الثاني  الحسن  بجائزة  زاكورة  مدينة  صنف  - توجت 

التي تنظمها كتابة الدولة المكلفة    - مبادرات الجماعات الترابية

الحزام   مشروع  بفضل  وذلك  سنة،  كل  المستدامة  بالتنمية 

 .األخضر لغرس آالف األشجار

وجرى أمس اإلثنين في الرباط منح الجوائز للفائزين خالل حفل  

تسلم  حيث  الحكوميين،  المسؤولين  من  عدد  حضره  رسمي 

الجائزة الممنوحة لمشروع الحزام األخضر عبد الرحيم شهيد،  

 .رئيس المجلس اإلقليمي لزاكورة 

ألف شجرة على    120ويتضمن هذا المشروع الطموح غرس  

بهدف  300مساحة   وإعادة    هكتار  بديل،  نباتي  غطاء  إقامة 

األشجار،   سقي  في  الشمسية  والطاقة  العادمة  المياه  استعمال 

يناهز   ما  كلف  مشروع  وهو  الشتائل،  لتوفير  منبت  وإحداث 

 .ماليين درهم 46.8

اإلقليمي   المجلس  طرف  من  المشروع  هذا  إطالق  وجرى 

، بعد تزايد العوامل  2019لزاكورة مع عدد من الشركاء سنة  

لمساهمة في تدهور البيئة في اإلقليم، وتقلص الغطاء األخضر  ا

 .نتيجة انخفاض منسوب المياه وندرة األمطار وزحف الرمال

وقال عبد الرحيم شهيد، رئيس المجلس اإلقليمي، إن مشروع  

وروح   الجماعي  العمل  يعكس  لزاكورة  األخضر”  “الحزام 

كحا اإلقليمي،  المجلس  من  كالً  جمعت  التي  مل  الشراكة 

للمشروع، والمديرية العامة للجماعات المحلية، ووزارة الطاقة  

والغابات   للمياه  السامية  والمندوبية  والبيئة،  والماء  والمعادن 

والمكتب  تافياللت،  درعة  جهة  ومجلس  التصحر،  ومحاربة 

 .الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

مشروع  “تتويج  أن  لهسبريس،  تصريح  في  شهيد،  واعتبر 

حزام األخضر لزاكورة تكليف أكثر مما هو تشريف”، مشيراً ال

تعرف ضغطا   والعالم  المغرب  في  الواحية  “المناطق  أن  إلى 

التغيرات   بسبب  النخيل  أشجار  تناقص  في  يتسبب  ما  كبيرا، 

المناخية والعوامل البشرية، وهو ما يهدد هذا النظام اإليكولوجي  

 .”الفريد

دخل  جمعوي  فاعل  وهو  شهيد،  باسم    ويرى  السياسة  غمار 

“حزب الوردة”، أن “الجواب عن التغيرات المناخية هو غرس  

مزيد من األشجار ووضع غطاء نباتي أكبر”، وزاد: “الرسالة  

الرمزية لهذا التتويج أن المغرب في حاجة ماسة إلى هذا النوع  

من المشاريع المهيكلة التي تلتقي فيها جميع اإلرادات، فسؤال  

 .”جهة واحدة فقط، بل هو سؤال جماعيالبيئة ال يهم 

هذا  فإن  هسبريس  عليها  حصلت  التي  المعطيات  وحسب 

القطاع   من  اإلقليم  رصيد  تعزيز  إلى  يهدف  البيئي  المشروع 

الغابوي بخلق فضاء يوفر الحماية للتنوع اإلحيائي، والحد من 

زحف الرمال، باإلضافة إلى حماية المدينة من تأثيرات الرياح 

 .حملة بالغبارالقوية الم

إلى   جنبا  تعمل  لجان  ثالث  أحدثت  المشروع  ومواكبة  ولتتبع 

جنب، أهمها لجنة اإلشراف التي يترأسها عامل اإلقليم؛ وذلك  

وتحقيق   للمشروع،  الرئيسية  واألنشطة  األهداف  تحديد  بهدف 

االلتقائية والتكامل بين الشركاء وباقي المتدخلين، باإلضافة إلى  

 .وارد المالية والتقنية لتنفيذ المشروعتعبئة الشركاء والم

ويقع الحزام األخضر لزاكورة على بعد سبعة كيلومترات من 

عدة   تتواجد  حيث  بيئيا،  قطبا  تعتبر  منطقة  في  المدينة  مركز 

مشاريع بيئية، وهي محطة نور تافياللت إلنتاج الطاقة الشمسية،  

طة  ومحطة تصفية المياه العادمة، ومحطة أحواض التجفيف لمح

 .تحلية المياه الصالحة للشرب لمدينة زاكورة

 أبعاد بيئية واقتصادية للمشروع 

يتميز المناخ بإقليم زاكورة بضعف التساقطات المطرية وعدم  

األخيرة   السنوات  في  شهدت  كما  والمكاني؛  الزمني  انتظامها 

المائية   الموارد  على  الضغط  معه  تزايد  كبير  نقص  تسجيل 

 .الباطنية

بهذا اإلكراه الطبيعي، اعتمد المجلس اإلقليمي لزاكورة  ووعيا  

لضمان   الفالحي  المجال  في  المستخدمة  الجديدة  التقنيات  على 

بزراعة   يتعلق  ما  خاصة  األخضر،  الحزام  مشروع  نجاح 

 .األشجار وسقيها والحفاظ عليها

ومن أهم هذه التقنيات أخذ المياه المعالجة )معالجة ثالثية( من 

ا تصفية  للماء  محطة  الوطني  للمكتب  التابعة  العادمة  لمياه 

قطاع الماء، وضخها بواسطة مضخات مالئمة إلى    –والكهرباء  

 .متر مكعب باستعمال الطاقة الشمسية 1000حوض من سعة 

كما تضم التقنيات أيضاً ضخ المياه من الخزان إلى شبكة السقي  

لسقي هذه المساحة وفق   (vannes) بالتنقيط، ووضع صمامات

التربة  نوع  يالئم  األشجار  من  نوع  وزراعة  دقيق،  برنامج 

https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.hespress.com/846610-846610.html
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.hespress.com/846610-846610.html
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الفلفل   بشجر  األمر  ويتعلق  بالمنطقة.  والمناخ 

تنمو  (Schinus molle)الوردي  الخضرة  دائم  نبات  وهو   ،

تنمو   13شجرته إلى طول   مترا، وزهورها المذكرة والمؤنثة 

 .في أشجار منفصلة

ز إقليم  فيتميز  البيئي  البعد  مستوى  على  بتضاريس أما  اكورة 

الصحراوية   والمنبسطات  الجبال  من  أساسا  تتشكل  متنوعة 

المساحات   تضييق  من  امتدادها  يزيد  التي  الرملية،  والتالل 

وهما   باإلقليم،  اإلحيائي  التنوع  حـماية  وضعف  الخضراء 

في   كبير  بشكل  يساهمان  أخرى  عوامل  جانب  إلى  عامالن 

 .تدهور البيئية

المعادل هذه  موازنة  مقاربة  وألجل  اإلقليمي  المجلس  اعتمد  ة، 

بيئية في مرحلتي التخطيط والتنفيذ لمشروع الحزام األخضر،  

توازي في مختلف مراحل المشروع بين خلق وسط بيئي جالب  

للرطوبة، يوفر حماية للتنوع اإلحيائي ويحد من زحف الرمال،  

اعتمد  إذ  والطاقية،  منها  المائية  الموارد  استخدام  ترشيد  وبين 

وكذا تقن  المستعملة،  بالمياه  األشجار  لسقي  بالتنقيط  السقي  ية 

 .استعمال الطاقة الشمسية في عمليتي التوزيع والضخ

 آثار إيجابية

لمدينة   األخضر  الحزام  مشروع  مكونات  مختلف  إنجاز  بعد 

على   المحافظة  خالل  من  يتحقق  اإليجابي  األثر  بدأ  زاكورة، 

أساساً في تخفيف الضغط    البيئة والتنمية المستدامة؛ وتجلى ذلك

المياه  باستعمال  الجوفية،  خصوصا  المائية،  الموارد  على 

المعالجة، الصادرة من محطة تصفية المياه العادمة، في عملية 

 .سقي األشجار 

منها   المائية  الموارد  استخدام  ترشيد  في  المشروع  ساهم  كما 

طاقة  والطاقية، وذلك باعتماد تقنية السقي بالتنقيط، واستغالل ال

الشمسية، وزيادة المساحات الخضراء باإلقليم، من خالل توفير  

ومتنفس   ورياضي  ترفيهي  منتزه  شكل  على  طبيعي  مجال 

 .أساسي للساكنة

وكان لهذا المشروع البيئي الكبير أثر مهم تمثل في تنقية وادي  

ه كانت  السابق  ففي  فيه؛  العادمة  المياه  سكب  وعدم  ذه  درعة 

المياه تفرغ في الوادي، ما يزيد من تلوثه، وبالتالي تلوث الحقول  

.المتواجدة بسافلته

 

L’OFPPT lance les travaux de 

construction de deux Cités des métiers et 

des compétences, à Draa-Tafilalet et 

Marrakech-Safi.  

 

Les premiers coups de pioche pour la 

construction des Cités des métiers et des 

compétences (CMC) Marrakech-Safi et de 

Drâa-Tafilalet démarreront incessamment. 

L’OFPPT vient de lancer les travaux de 

construction dans le cadre de la mise en œuvre 

du programme des CMC, projet 2 de la nouvelle 

feuille de route pour le développement de la 

formation professionnelle, présentée devant Sa 

Majesté le Roi en avril 2019. 

De par leur vocation, les deux CMC 

dispenseront une offre de formation innovante, 

co-construite en concertation avec les 

professionnels et les acteurs régionaux, à travers 

des ateliers d’échange et de restitutions 

régionales. L’Office souligne dans un 

communiqué que ces CMC se caractériseront 

par une offre de formation actualisée, équilibrée 

et ouverte sur des métiers en phase avec 

l’évolution du marché de l’emploi, un modèle 

pédagogique moderne axé sur une pédagogie 

active, un apprentissage centré sur le stagiaire et 

un encadrement rapproché. 

Dotées d’une capacité d’accueil annuelle de 

3.000 places pédagogiques pour Marrakech-

Safi et de 2.000 places pour Drâa-Tafilalet, ces 

Cités proposeront des formations diplômantes 

couvrant les niveaux Qualification, Technicien 

et Technicien Spécialisé, auxquelles se 

rajouteront des formations qualifiantes de 

courte durée. L’offre de formation à la CMC de 

Drâa sera déclinée en 48 filières, réparties en 32 

filières nouvellement créées et 16 filières 

restructurées. Pour la CMC de Marrakech, elle 

offrira 74 filières dont 52 nouvelles et 22 

restructurées. Les deux CMC cibleront des 

pôles sectoriels communs liés notamment à 
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l’industrie, au tourisme, à la gestion et 

commerce, à la digitalisation et à l’artisanat. 

La CMC de Marrakech-Safi proposera 

également 2 pôles supplémentaires, ouverts sur 

des filières des secteurs «Services à la Personne 

et à la Communauté» et «Santé». La Cité de 

Drâa-Tafilalet inclura, en plus des 5 pôles 

précités, le pôle Agriculture & Agro-Industrie 

avec une ferme pédagogique pour les travaux 

pratiques. En vue de garantir des conditions 

d’hébergement et de restauration de qualité, les 

CMC Marrakech et Drâa abriteront chacune une 

maison de stagiaires, avec des capacités 

respectives de 450 et de 300 lits et couverts. 

En termes d’investissement, la CMC de 

Marrakech-Safi qui sera érigée à Tamansort, 

s’étendra sur une superficie de 6 hectares. Elle 

nécessitera une enveloppe budgétaire de 332 

MDH. Pour la CMC de Drâa-Tafilalet, qui sera 

édifiée sur un terrain de 5 hectares situé dans la 

ville d’Errachidia, le budget nécessaire s’élève 

à 210 MDH.  Le démarrage officiel des Cités est 

prévu pour la rentrée de formation 2022/2023. 

Bientôt trois Facultés pluridisciplinaires 

à Drâa-Tafilalet 

 

La troisième tentative de tenir la session de 

juillet aura été la bonne pour le Conseil de la 

région de Drâa-Tafilalet. En effet, la session 

ordinaire de l’assemblée régionale a été reportée 

à deux reprises car le quorum n’avait pas été 

atteint. Ainsi, mercredi dernier, les élus ont pu 

se réunir et débattre d’un ordre du jour 

comprenant plusieurs projets de convention de 

partenariat portant sur des projets de 

développement, sur l’enseignement supérieur, 

la formation professionnelle et l’emploi. 

Les membres du Conseil ont, en particulier, 

approuvé la création de trois Facultés 

pluridisciplinaires dans les provinces ne 

disposant pas encore d’établissements 

universitaires, à savoir Midelt, Tinghir et 

Zagora, lors de cette session menée par Lahbib 

Choubani, président du Conseil, en présence du 

wali de la région et gouverneur de la province 

d’Errachidia, Yahdih Bouchâab. Les élus ont 

aussi adopté un projet de convention de 

partenariat entre le Conseil régional et l’Office 

de la formation professionnelle et de la 

promotion du travail (OFPPT), portant sur le 

financement et la réalisation de la Cité des 

métiers et des compétences de la région de 

Drâa-Tafilalet. 

Par ailleurs, les membres du Conseil ont 

approuvé une convention de partenariat avec le 

ministère de l’Équipement, du transport, de la 

logistique et de l’eau et le ministère de 

l’Intérieur, visant la mise à niveau de 

l’infrastructure routière des communes 

territoriales d’Imilchil, de Bouzemou, 

d’Outerbat, d’Amouker, d’Aït Yahia, 

d’Amzizel, d’Anefgou, d’Anemzi, d’Agdim, de 

Tounfit et de Sidi Yahia Ou Youssef dans la 

province de Midelt. L’assemblée a également 

approuvé une convention de partenariat avec le 

ministère de l’Équipement, le conseil provincial 

et la commune d’Ouarzazate, portant sur le 

dédoublement de la route nationale n°9 en 

partant du centre de la commune d’Aït Zineb à 

Ouarzazate, sur une longueur de 18 km à travers 

la province, pour un coût estimé à 240 millions 

de DH. 

Une autre convention liant le Conseil régional, 

le ministère de l’Équipement et la commune 

d’Ouarzazate a été approuvée lors de cette 

session. Elle porte sur la réalisation des travaux 

de dédoublement de la route nationale n°10 

reliant Ouarzazate à l’entrée Est du complexe 

d’énergie solaire Noor Ouarzazate, sur une 
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longueur de 10,7 km pour un montant de près de 

80 millions de DH. Les membres du Conseil 

régional ont également voté en faveur d’une 

convention de partenariat avec le ministère de 

l’Équipement et la commune territoriale de 

Tinghir, en vue de réaliser les travaux 

d’aménagement de l’entrée Est de la ville de 

Tinghir sur 5,9 km, nécessitant une enveloppe 

de 26 millions de DH. 

Parallèlement, les conseillers ont approuvé 

l’extension de l’hôpital provincial de Zagora, 

ainsi que l’acquisition du foncier appartenant à 

la communauté «Soulaliyate» d’Aït Azdek El 

Kheng, situé près du domaine expérimental 

d’Errachidia relevant de l’Institut national de la 

recherche agronomique. Ce terrain sera 

consacré à la construction du siège du Conseil 

de la région de Drâa-Tafilalet. De même, les 

membres du Conseil ont approuvé le projet de 

transfert de crédits du budget d’équipement, 

ainsi que le projet de programmation de 

l’excédent réel au titre des exercices 2016, 

2017, 2018, 2019 et 2020. L’ordre du jour de 

cette session incluait également la présentation 

du bilan d’action du Conseil régional durant le 

mandat 2015-2021. 

 

 إكــــــــــــــــو نــــيـــــــــــــــوز 

بورش   المتعلق  اإلطار  القانون  مشروع  تفاصيل  هذه 

 اإلصالح الجبائي الجديد 

 
أفرجت الحكومة عن مشروع القانون اإلطار المتعلق باإلصالح  

الثالثة  الوطنية  المناظرة  توصيات  ضمن  كان  الذي  الجبائي، 

والهادفة إلى تجاوز اختالالت    2019للجبايات التي نظمت سنة  

 .النظام الضريبي الحالي

وجرت المصادقة على هذا المشروع بالغ األهمية، الذي يحمل 

 ، خالل المجلس الوزاري المنعقد خالل األسبوع  69.19رقم 

 

 

مرجعا   سيشكل  بحيث  السادس،  محمد  الملك  برئاسة  الجاري 

 .أساسيا يؤطر السياسة الجبائية للدولة 

بر الدولة أن إصالح النظام الجبائي أولوية وطنية بالنسبة  وتعت 

تمويل   في  الضريبة  دور  أهمية  إلى  بالنظر  الفاعلين  كل  إلى 

والماكرو   المالية  التوازنات  على  والحفاظ  العمومية  السياسات 

االقتصادية   التنمية  خدمة  في  رافعة  باعتبارها  اقتصادية 

 .واالجتماعية والبيئية

النظام الجبائي الحالي األولى من نوعها بعد  وتعد مراجعة أسس  

لسنة   الضريبي  اإلصالح  على  عقود  ثالثة  ،  1984مرور 

وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة اختالالت هذا النظام ومالءمته  

 .مع التطورات التي عرفتها المملكة

وسيتم تنزيل هذا اإلصالح من خالل تدابير ذات أولوية خالل  

المقبلة، الخمس  من أجل إرساء سياسة جبائية عادلة    السنوات 

ومنصفة ومتناسقة وفعالة وشفافة في إطار السعي إلى تعزيز 

مساهمة جبايات الدولة والجماعات الترابية في تمويل سياسات  

 .التنمية االقتصادية واالجتماعية

على  الجبائي  العبء  تخفيض  المنتظر  اإلصالح  ويروم 

 الوعاء الضريبي،  الخاضعين للضريبة بالموازاة مع توسيع

 

وتكريس مبدأ حيادية الضريبة في مجال الضريبة على القيمة  

المضافة من خالل توسيع نطاق تطبيقها وتقليص عدد األسعار 

 .وتعميم الحق في استرجاعها

وبموجب النص الجديد، سيتم التوجه تدريجيا نحو سعر موحد  

إلى  بالنسبة  سيما  ال  الشركات،  على  الضريبة  يخص  فيما 

األسعار   يخص  فيما  موحد  سعر  وتطبيق  الصناعية،  األنشطة 

المتعلقة باألنظمة التفضيلية المطبقة بمناطق التسريع الصناعي 

 .والخدمات

كما سيتم تحسين المساهمة برسم الضريبة على الشركات فيما 

يخص المؤسسات والمقاوالت العمومية والشركات التي تزاول  

ر أو احتكار القلة، والتخفيض أنشطة مقننة أو في وضعية احتكا

 .التدريجي ألسعار الحد األدنى للضريبة

بهدف  تحفيزية  تدابير  لسن  توجها  اإلطار  القانون  ويتضمن 

مجاالت   في  العاملة  النشأة  حديثة  المبتكرة  المقاوالت  تطوير 

االجتماعي،  والمجال  واألبحاث والتطوير  الحديثة  التكنولوجيا 

ضنات أو المسرعات” والمقاوالت  وبنيات الدعم المسماة “الحا

 .التي تهدف إلى تجميع المقاوالت الذاتيين
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كما تتعهد الدولة، من خالل هذا النص التشريعي، بإعادة النظر 

المطبقة   الدخل  على  الضريبة  ألسعار  التصاعدي  الجدول  في 

على األشخاص الذاتيين وتوسيع وعاء هذه الضريبة ومالءمة 

هنية الموحدة من أجل إدماج القطاع  وتحسين نظام المساهمة الم

 .غير المهيكل

البرلمان  على  المحال  اإلطار،  القانون  مقتضيات  وبموجب 

العتماده، سيتم سن تدابير جبائية مالئمة من أجل تطوير القطاع  

الثقافي والنهوض باالقتصاد االجتماعي، وحماية البيئة ال سيما  

 .من خالل إحداث ضريبة الكربون

ا منح  وفق  وسيصبح  استثنائية  بصفة  يتم  الجبائية  المتيازات 

شروط ومعايير، كما سيخضع كل تحفيز جبائي لدراسة مسبقة  

أمكن   إذا  ما  حالة  في  إحداثه  يمكن  وال  الحكومة  طرف  من 

دعم   شكل  في  مماثل  امتياز  على  الحصول  منه  للمستفيدين 

 .عمومي مباشر

نجاز تقييم  وتشير المقتضيات الجديدة إلى ضرورة قيام الدولة بإ

دوري لآلثار االجتماعية واالقتصادية المباشرة وغير المباشرة 

المالية  توازن  ضمان  على  تحرص  كما  الجبائية،  للتدابير 

 .العمومية. ومن أجل ذلك، سيتم إحداث مرصد خاص للجبايات

المتعلق   الجديد  اإلطار  القانون  أحكام  تدخل  أن  المقرر  ومن 

حيز   الجبائي  في باإلصالح  نشره  تاريخ  من  ابتداء  التطبيق 

النصوص   إصدار  الدولة  على  وسيكون  الرسمية،  الجريدة 

 . الضرورية لذلك داخل أجل خمس سنوات

 

ويقر   الكربون  ضريبة  إحداث  عن  يعلن  االقتصاد  وزير 

 باستفحال الغش الضريبي 

 

أعلن محمد بنشعبون، وزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة،  

الدولة إلحداث ضريبة الكربون بهدف تطوير القطاع  عن توجه  

 .الثقافي والنهوض باالقتصاد االجتماعي وحماية البيئة

جاء حديث بنشعبون، أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب،  

رقم   اإلطار  قانون  مشروع  تقديم  بمناسبة    69- 19الجمعة، 

باستفحال ظاهرة  المتعلق باإلصالح الجبائي، حيث أقر الوزير  

بأداء  الفئات  بعض  التزام  وعدم  الضريبيين،  والتهرب  الغش 

لألنشطة   السلبية  اآلثار  إلى  إضافة  الضريبية،  الواجبات 

 .االقتصادية غير المهيكلة

وقال بنشعبون إن التقييم الدقيق للنظام الجبائي كشف عن وجود  

الة،  العديد من االختالالت والنواقص فيما يخص الفعالية والعد

الدخل  التحفيزية وإعادة توزيع  التي تحول دون تحقيق أهدافه 

 .وتنشيط نموذج التنمية االقتصادية

كثرة   في  الحكومي،  المسؤول  حسب  االختالالت،  وتتجلى 

التحفيزات الضريبية، وانعدام وسائل ناجعة لتقييمها، مما يؤثر 

  سلبا على خزينة الدولة ويحدث ضررا بقواعد المنافسة الحرة، 

 .كما يتنافى مع مبدأ المساواة أمام الضريبة

وجاء ضمن االختالالت التي أوردها بنشعبون ضعف تنافسية 

المقاولة، خصوصا فيما يخص القطاع الصناعي والتكنولوجيات  

الحديثة، مما يقتضي تخفيض معدالت الضريبة على الشركات  

 .على غرار التوجه المسجل على المستوى العالمي

الوزير الصغار    وأقر  بالمهنيين  الخاص  الضريبي  النظام  بأن 

معقد وال يتالءم مع القدرات المحدودة لهذه الفئة من الملزمين، 

المضافة  القيمة  على  الضريبة  حيادية  إشكالية  إلى  إضافة 

وضعف مردودها، مع وجود حاالت المصدم وضعف االمتثال 

بالدين   التصريح  يخص  فيما  خصوصا  للخاضعين،  الضريبي 

 .ئمالدا

وأشار بنشعبون أيضاً إلى أن تطبيق الحد األدنى للضريبة من 

خالل المساهمة الدنيا يتنافى مع مبدأ تضريب األرباح، ويثقل  

إلى وجود   إضافة  مبرر،  بعجز  تصرح  التي  المقاوالت  كاهل 

عدد كبير من الرسوم تثقل كاهل المقاولة، وعدم استقرار النظام  

 .ئية والمسطريةالضريبي، وتعقيد القواعد الوعا

العدالة   تحقيق  إلى  الجبائي  لإلصالح  اإلطار  القانون  ويروم 

خالل   من  الضريبة  أمام  الجميع  مساواة  وضمان  الجبائية، 

وتخفيض   المضافة،  القيمة  الضريبة على  حيادية  مبدأ  تكريس 

توجه  اعتماد  عبر  للضريبة،  الخاضعين  على  الجبائي  العبء 

 .لضريبة على الشركاتتدريجي نحو سعر موحد فيما يخص ا

لتوصيات  تنفيذاً  يأتي  الذي  الجبائي،  اإلصالح  يهدف  كما 

والثقة   الحقوق  تعزيز  إلى  للجبايات،  الثالثة  الوطنية  المناظرة 

التقديرية   السلطة  تأطير  عبر  واإلدارة  الملزمين  بين  المتبادلة 

أسس   وتحديد  الجبائية،  النصوص  بتفسير  يتعلق  فيما  لإلدارة 

الضريبة   وتوضيح فرض  الالزمة،  اإلثباتات  تقديم  وعبء 

 .وتحسين مقروئية النصوص الجبائية

اإلمكانات  كامل  تعبئة  في  لإلصالح  الثالث  الهدف  ويتجلى 

الوعاء  توسيع  عبر  العمومية  السياسات  لتمويل  الضريبية 

إعادة   تشجيع  الجبائية. كما سيتم  التحفيزات  الضريبي وترشيد 

 .فق تحسين تنافسيتها وحكامتهاهيكلة مجموعات المقاوالت في أ

الجماعية   الرسوم  فيتضمن إصالح منظومة  الرابع  الهدف  أما 

وشبه الضريبية على التجميع التدريجي للرسوم المحلية المطبقة  

االقتصادية،   باألنشطة  المتعلقة  وتلك  العقارية  الممتلكات  على 

ومراجعة وتجميع الرسوم شبه الضريبية والواجبات والرسوم  

 .خلصة لفائدة الدولةالمست 

الفعالة   الحكامة  نظام  تعزيز  إلى  الخامس  الهدف  ويسعى 

ودعم   اإلدارة،  ورقمنة  تحديث  ورش  خالل  من  والناجعة 
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شركائها،  مع  التعاون  عالقات  وتعزيز  البشرية،  مواردها 

 .وتطوير آليات التبادل بين نظم المعلومات

 مماليير دره 7االستثمارات األجنبية المباشرة تفوق 

 

األجنبية   االستثمارات  تدفقات  بأن صافي  الصرف  مكتب  أفاد 

في   استقر  المغرب  نحو  خالل    7,86المباشرة  درهم  مليار 

 .2021األشهر الخمسة األولى من سنة 

وعزا المكتب هذا التطور إلى الزيادة المتزامنة في اإليرادات  

 مليار درهم، واإلنفاق بنسبة 12,94في المائة إلى  16,8بنسبة 

 .مليار درهم  5,08في المائة إلى   55

الخارج، فقد   المباشرة في  المغربية  باالستثمارات  يتعلق  وفيما 

مليار درهم، مقتربة من المستوى الذي بلغته سنة    7,17بلغت  

بنسبة  2017 ارتفاعا  وسجلت  بسنة    98,5،  مقارنة  المائة  في 

2020. 

المغر االستثمارات  تدفق  صافي  بأن  ذاته  المصدر  بية  وتابع 

في المائة مقارنة بالفترة   19المباشرة في الخارج تراجع بنسبة  

 .نفسها من السنة الماضية

 

تذاكر  بتوفير اآلالف من  الداخلية  السياحة  تدعم  اتفاقية 

 القطارات منخفضة السعر 

 

وقع المكتب الوطني للسكك الحديدية، والمكتب الوطني المغربي  

اليوم اإلثنين، بُمقتضاها ستتوفر للسياحة، اتفاقية شراكة إطار،  

منخفضة   التذاكر  من  اآلالف  عشرات  القطارات  لمستعملي 

 .السعر، سواء على متن قطارات البراق أو القطارات العادية

وستُمكن اتفاقية الشراكة اإلطار التي وقعها كل من ربيع الخليع،  

الفقير،  وعادل  الحديدية،  للسكك  الوطني  للمكتب  العام  المدير 

مدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، المسافرين عبر ال

ألف تذكرة بسعر يتراوح ما    150القطارات من االستفادة من  

األطلس    99و  49بين   قطارات  عبر  للسفر  صالحة  درهما، 

 .وقطارات البراق

للسكك   الوطني  المكتب  قطارات  عبر  المسافرون  وسيستفيد 

القاو فبالدنا”، بتخفيٍض يصل  الحديدية أيضا من بطاقة “ياهلل نت 

في المائة من سعر التذكرة بالنسبة للقطارات العادية،   50إلى  

في المائة بالنسبة لقطارات البراق، وتُخصص للمجموعات    30و

أفراد؛ وتتيح السفر بشكل غير محدد إلى    5ابتداء من فردين إلى  

 .شتنبر 15غاية 

فاقية المذكورة وفي تصريح لهسبريس قال ربيع الخليع إن االت 

للسكك  الوطني  المكتب  خبرة  بين  تكامل  خلق  إلى  تهدف 

المكتب   وخبرة  القطارات،  عبر  السفر  مجال  في  الحديدية، 

الوطني المغربي للسياحة، في ما يخص تسويق المنتج السياحي  

 .الوطني

وأكد الخليع أن الهدف من التعاون بين مكتبي السكك الحديدية 

وج إلى المنتج السياحي الداخلي، سواء  والسياحة هو تسهيل الول 

بالنسبة للمغاربة المقيمين في المغرب أو أفراد الجالية المغربية  

المقيمة بالخارج، تفعيال لتوجيهات الملك محمد السادس المتعلقة  

 .بتسهيل عودة مغاربة العام لقضاء العطلة الصيفية في المغرب

المغربي للسياحة  من جهته قال عادل الفقير إن المكتب الوطني  

مجال   في  خبرة  لديهما  الحديدية  للسكك  الوطني  والمكتب 

اليوم  بينهما  الموقعة  اإلطار  الشراكة  اتفاقية  وإن  اشتغالهما، 

 .سيعقُبها عمل مشترك في السنوات المقبلة

في   القاطنين  المغاربة  االتفاقية ستمكن  أن  ذاته  المتحدث  وأكد 

يالت للولوج إلى السياحة  الداخل والخارج من االستفادة من تسه

القطاع   انتعاش  تعزيز  من  أيضا  سيمّكن  ما  وهو  الداخلية، 

 .السياحي

ستمّكن  فبالدنا”  “نتالقاو  بطاقة  بأن  ذاته  المتحدث  وأردف 

المغاربة المسافرين عبر القطارات من الولوج بشكل أسهل إلى  

 .السياحة الداخلية في جميع جهات المملكة

 استيراد المنتجات الصناعية يكافح الغش نظام مراقبة 

 
قالت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي إنه  

“خالفا لبعض المعلومات المتداولة على الشبكات االجتماعية” 

فالنظام الجديد لمراقبة المنتجات الصناعية عند االستيراد، الذي 

ن مدى امتثال  أحدثته، “يتوخى مكافحة الغش من خالل التحقق م

المنتجات المستوردة لمعايير سالمة المستهلك، مع تقليص آجال  

 .”االستيراد بشكل كبير

النظام  هذا  “إحداث  أن  إلى  لها،  بالغ  في  الوزارة،  وأشارت 

يندرج في إطار إصالح شامل، يستند أساسا إلى رقمنة عمليات  



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

16 
 

المراقبة، ما سمح بتنسيق أمثل بين السلطات المعنية وتتبع مسار  

بين   العدالة  التدخالت وهيكلة قواعد المراقبة، وبالتالي ضمان 

 .”مختلف الفاعلين االقتصاديين

بعض   على  يفرض  النظام  “هذا  أن  ذاته  المصدر  وأضاف 

بلدانها  في  للمراقبة  الخضوع  ضرورة  الصناعية  المنتجات 

على   لهم حضور  فاعلين  مع  العمل  منطقياً  ويستتبع  األصلية، 

بالحيلولة دون تواجد منتجات ذات   العالمي، ما يسمح  الصعيد 

تمثل خطراً  معايير الجودة أو السالمة الردئية أو المنتجات التي  

على المستهلكين والبيئة فوق التراب المغربي”، مشيرا إلى أن  

“هذا ما يسمح للبالد بتفادي استنزاف العملة الصعبة وللمستورد  

بتجنب أعباء مالية ُكبرى ذات صلة بتكاليف السلع غير المطابقة  

التي أداها مسبقا، عالوة على تكاليف التخزين وغرامات التأخير  

 .”المفروضة 

وال يقتصر هذا النموذج على المغرب، يضيف البالغ، “فقد تم  

إعداده من قَِبل هذه الوزارة استنادا إلى دراسة ساهم فيها خبراء  

دوليون، وإلى دراسات مقارنة لتجارب دول أبانت عن مرونة  

عملياتها  تطور  مواكبة  أجل  من  متميز،  وابتكار  كبرى 

 .”التجارية

“ل  أنه  ذاته  البالغ  ضمن  لمراقبة  وورد  الجديد  النظام  وضع 

المنتجات عند االستيراد فقد أطلقت الوزارة طلباً إلبداء االهتمام 

أبريل   شهر  خالل  التفتيش  هيئات  وذلك  2018يستهدف   ،

رقم   للقانون  يمتثل  تحمالت  دفتر  المتعلق    24.09بموجب 

المبادرة  “هذه  أن  مضيفا  والخدمات”،  المنتجات  بسالمة 

هيئات من بين أشهر الهيئات المعروفة  استأثرت باهتمام خمس  

لشروط   المنتجات  مطابقة  من  التحقق  مضمار  في  عالميا 

 .”الجودة

وأكدت وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي  

بالتأكد  تقييم ملفاتها والقيام بزيارات ميدانية، سمحت  أنه “بعد 

م اختيار  من إلمامها الجيد بكافة عناصر دفتر التحمالت، فقد ت 

بـ األمر  ويتعلق  مرشحين،   Applus Fomentoثالثة 

 .”TUV Rheilandو Bureau Veritasو

وقامت الوزارة بإبرام اتفاقيات مع هذه الهيئات الثالث بمؤازرة  

مكتب للمحامين سبق له أن قدم تحليالً قانونياً سمح بالمصادقة  

التي   االتفاقيات  توقيع  وبعد  المقترح؛  النظام  على  على  تنص 

المقاوالت   لمواكبة  الوزارة  تخصصها  التي  اإلتاوات  تحويل 

المغربية المصدرة إلى األسواق الصعبة، فقد تم اعتماد الهيئات  

ديسمبر    26، المؤرخ في  13-3873الثالث بموجب القرار رقم  

، المتعلق باعتماد هيئات تقييم المطابقة؛ وهكذا تم اعتماد  2013

ث على حدة بناء على موافقة، نُشرت  كل هيئة من الهيئات الثال 

 .وفق ما جرى به العمل بالجريدة الرسمية

األخضر   واالقتصاد  والتجارة  الصناعة  وزارة  وأوضحت 

الهيئات   فهذه  لها  الممنوحة  المأذونيات  “بموجب  أنه  والرقمي 

آنف الذكر، بما في ذلك    09- 24الثالث تخضع ألحكام القانون  

ا باحترام  المتعلقة  في األحكام  عليه  المنصوص  المهني  لسر 

 .”25مادتها 

وتعتبر حصيلة هذا النظام، حتى يومنا هذا، جد واعدة، إذذ تشير  

إلى تقلص كبير في   - التي تسهر عليها الوزارة  - عمليات التحقق

متوسط   انخفض  إذ  اآلجال،  وفي  الغش،  إرسال  عمليات  مدة 

مدة توسط  يوم، وانتقل م  1,24يوم إلى    3.73نتائج المراقبة من  

 .يوما فقط  0,93يوما إلى    1,85برمجة الزيارات الفيزيائية من  

وأشار البالغ إلى أنه “تم اعتماد هذه المبادرة، التي تم تفعيلها 

، بعد مشاورات موسعة مع الفاعلين في إطار  2020في فبراير 

الجهود المشتركة لمكافحة الغش وتقليص آجال العبور”، مضيفا 

القيام   “تم  كما  أنه  اإلصالح،  هذا  وشرح  لتقديم  وطنية  بجولة 

جميع  مع  منتظمة  بمشاورات  العملية  طوال  الوزارة  قامت 

المعشرين والمستوردين، بما في ذلك جمعيات ممثلي التجار في 

 .”مدينة الدار البيضاء

وأضافت الوزارة، في بالغها، أن نظام المعلومات الذي يستند 

ادرات تسهر على تدبيره بشكل  إليه النموذج الجديد لمراقبة الص

مديرياتها   مع  بتشاور  للوزارة  المركزية  المصالح  حصري 

إليه،   الوصول  الثالث  الهيئات  تستطيع  ال  ولذلك  الجهوية؛ 

كما هو الحال    - وزادت أن هذا النظام يشتغل بخوارزميات تستند

منظمة  مراقبة  سياسة  أي  والبيانات   - في  المخاطر  تحليل  إلى 

ر تعليمات لهيئات التفتيش بشأن النهج المتعين  التاريخية، ويصد

 .اعتماده، مع ضمان تتبع مسار العمليات المذكورة

فرق من   تسهر  البالغ،  النظام، حسب  اشتغال  ولضمان حسن 

المستويين  على  وذلك  للهيئات،  اليومي  التتبع  على  الوزارة 

عن  “أسفر  الفرق  هذه  عمل  بأن  مردفا  والمركزي،  الجهوي 

، 2021وهيئة ثانية سنة    2020حدى الهيئات سنة  تعليق مهام إ

تتدخل في   التي كانت  الوزارة  باقي فرق  نشر  إعادة  تمت  كما 

السوق   مراقبة  لتعزيز  االستيراد،  عند  المنتجات  مراقبة 

 ”.المحلي

المشروع  من  السمراء  والقارة  المغرب  ما سيجنيه  هذا 

 الملكي لتصنيع اللقاحات 

 
يدر   أن  المنتظر  المضاد  من  اللقاح  وتعبئة  تصنيع  مشروع 

ولقاحات أخرى بالمغرب أرباحا مهمة على المملكة،    19- لكوفيد

وأيضا على القارة اإلفريقية، في ظل تسابق عالمي نحو اقتناء  

 .اللقاحات

وفي هذا اإلطار، تحدث عبد النبي أبو العرب، خبير اقتصادي،  

ة وحجمها وأفقها عن األهمية االستراتيجية لهذه المبادرة الملكي 

 .السياسي والدبلوماسي

مبادرة   ليست  “هذه  لهسبريس:  تصريح  في  العرب  أبو  وقال 

الصناعية   الرؤية  تحول في  بمثابة  بل هي  أو جزئية،  صغيرة 

بصفة عامة، وفي رؤية القطاع الصناعي الطبي بالمغرب بهدف  
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األدوية،   وتسويق  إلنتاج  العالمية  المنظومة  قلب  في  جعله 

 .”على الخصوص، مع التركيز على القارة اإلفريقية  واللقاحات 

وأوضح المتحدث أن جائحة كورونا جعلت مسألة األمن الصحي  

هذه   من  المغرب  سيحققه  الذي  األول  “والربح  سياديا،  أمرا 

 .”المبادرة هو التمكن من ضمان أمنه الصحي الذاتي

وأوضح أن األرباح االقتصادية على هذا المستوى هي أرباح  

اليوم مرتفعة،  مبا اللقاحات  استيراد  تكلفة  أن  إلى  شرة، مشيرا 

 .مليار دوالر 100وأرباح شركات تصنيع اللقاحات تقارب 

المستوى   على  اللقاحات  هذه  المغرب  صنع  “إذا  قائال:  وتابع 

الداخلي، فهو سيؤمن تكلفة شرائها من العملة الصعبة التي سيتم  

 .”ضخها في النسيج الصناعي الطبي الداخلي

وأكد أبو العرب أن “الرؤية الملكية في هذا المشروع هي أعم  

الدولية   الشركة  مع  بشراكة  بحيث  طموحا،  وأكثر  وأشمل 

ريسيفارم السويدية، وهي خامس مصنع عالمي لألدوية، يروم 

كوفيد لقاح  تصنيع  ما    19- المغرب  أخرى،  لقاحات  وأيضا 

ات التي  سيمكن من در أرباح مهمة من خالل تصدير هذه اللقاح

سيستمر الطلب عليها خالل السنوات المقبلة بالنظر إلى خطورة  

 .”هذا الفيروس وإلى تطور مختلف األوبئة

وأضاف أنه “بالنظر إلى المنظومة والبنية التي تم بها تأسيس  

مليون    500هذا المشروع الضخم وحجم االستثمارات التي تبلغ  

واللقاحا  األدوية  قطاع  عمالقة  وإشراك  العالم  دوالر  في  ت 

سينوفارم وريسيفارم، فنحن بصدد إطالق قطب صناعي جديد  

سينضاف إلى باقي األقطاب الصناعية الوطنية، وسيشكل دعامة  

للصادرات الوطنية ويدر أرباحا على المستوى المتوسط والبعيد  

 .”مليار درهم 50تقدر بحوالي 

المغرب  ونبه المتحدث إلى أن الرؤية الملكية تهدف إلى جعل  

منصة دولية لإلنتاج الصناعي الطبي، وذلك من خالل االلتزام  

هذه   طرف  من  الضرورية  والمعارف  الخبرات  بتحويل 

 .الشركات إلى المغرب

الخبير االقتصادي أن رقم معامالت القطاع الصناعي   واعتبر 

إلى   المجهودات  بهذه  سيقفز  والصيدالني  المغرب  في  الطبي 

ناه مسبوقة،  غير  للدبلوماسية  مستويات  دعامة  توفير  عن  يك 

 .المغربية على المستوى اإلفريقي

وختم أبو العرب تصريحه لهسبريس بالقول: “إن اإلشكال اليوم  

اللقاحات، ولعل   إلى  النمو  السائرة في طريق  الدول  هو ولوج 

مبادرة المغرب ستمكن هذه الدول من أمن صحي قاري بأثمنة 

تجعل الربح أوال، بل هي رؤية   مناسبة؛ إذ إن الرؤية الملكية ال

رابح قاعدة  على  تنبني  القارة - متوازنة  دعم  أجل  من  رابح 

العالمية   السوق  االندماج في  تحقيق  نحو  اإلفريقية في طريقها 

 .”والمنظومة العالمية بأقل تكلفة 

 صندوق اإليداع" يطلق مبادرة لمساعدة الشباب "

 

باالستثمار،  الخاص  والتدبير  اإليداع  صندوق  فرعُ  أطلق 

CDG Invest  مبادرة  ،212FoundersAcademy   التي

الناشئة عبر   تهدف إلى مساعدة الشباب على إنجاح مقاوالتهم 

 .مسار تكويني على األنترنيت

“مبادرة  أن  هسبريس  به  توصلت  بالغ  وأوضح 

212FoundersAcademy  لبرنامج مواكبةٌ  هي 

212Founders  من ممكن  عدد  أكبر  تمكين  إلى  وترمي   ،

المقاولين المغاربة من تعلّم المفاهيم واألدوات األساسية المعتمدة 

ما سيمكنهم من هيكلة مشاريعهم  الناشئة،  المقاوالت  في عالم 

 .”وفق أفضل المعايير الدولية 

المقاولون   المنتظر أن يكتسب  وأضاف المصدر ذاته أنه “من 

الت  نهاية  تقديم عند  من  تمكنهم  التي  األساسية  القدرات  كوين 

المشاريع  أفضل  وستحظى  بنجاح،  للمستثمرين  مشروعهم 

استعداداً للمشاركة   212Foundersبفرصة مقابلة فُُرق برنامج  

 .”في عمليات االنتقاء المقبلة

 ً  تكوين شامل ُمتاح على األنترنيت مجانا

مبادرة   مؤسسي   212FoundersAcademyوتستهدف 

الحاملين ألفكار مشاريع واعدة،   الطموحين  الناشئة  المقاوالت 

والراغبين في تلقّي تكوين في أفضل الممارسات الخاصة بعالم  

 .المقاوالت

أمام   ومفتوح  مجاني  التكوين  “هذا  أن  البالغ  ضمن  وورد 

الجميع، ويستهدف حاملي مشاريع المقاوالت الناشئة والمقاولين  

 .”طموحين والطلبة داخل المغرب وخارجهال

برنامج   مدير  مامو،  يوسف  قال  السياق  هذا  وفي 

212Founders“ إن   ،212FoundersAcademy  تضع

مجانياً   تكوينياً  مساراً  الواعدة  المشاريع  حاملي  إشارة  رهن 

إذ   عنها،  والدفاع  المستثمرين  أمام  أفكارهم  لعرض  إلعدادهم 

كة معارف وخبرات مقاولين ذوي  تقوم هذه المبادرة على مشار

كفاءة عالية، ما يمّكن المترشحين من التحلي بمهارات المقاول  

وزاد:   وتجريبها”،  أفكارهم  عن  الدفاع  على  والقدرة  الناجح 

بالئحة   الناشئة  المقاوالت  أفضل  ستلتحق  المسار  هذا  “وبعد 

 .”212Foundersاالنتقاء الخاصة ببرنامج 

 ين وإليهممحتويات حصرية من المقاول

تكوين   غنيا  212FoundersAcademyويقدم  محتوًى 

وُمتنّوعاً يضم عشر وحدات تتطرق الثنين وثالثين موضوعا 

منصة   عبر  المشاركون  سيتمكن  كما  مختلفا، 

212FoundersAcademy   من الولوج إلى ثمانية وعشرين

مقطعا من مقاطع الفيديوهات التعليمية، واالستفادة أيضا مما ال  

ن اثنتي عشرة خبرة من الخبرات والتجارب المستفادة من  يقل ع

 .مقاولين مغاربة معروفين

وأشار البالغ إلى أن هذه المبادرة توفر أيضا أكثر من سبعين 

أداة تعليمة وموِرداً متنوعا، وأكثر من أربعين اختبارا وتمريناً  

  .موجها لكل مترشح يرغب في دخول ِغمار عالم المقاوالت
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 سنوات 4حصيلة االستثمار العمومي خالل هذه 

 
العمومي  االستثمار  حصيلة  لها،  منشور  في  الحكومة،  قدمت 

السنوي   المتوسط  إن  قائلة  الماضية،  األربع  السنوات  خالل 

بلغ   العمومي  الفترة    201.6لالستثمار  خالل  درهم  مليارات 

بـ  2021- 2017 مقارنة  الفترة   146.1،  خالل  درهم  مليار 

2007 -2016. 

العمومي   االستثمار  إجمالي  يبلغ  أن  الحكومة    230وتوقعت 

، قائلة إن اعتمادات استثمار الميزانية 2021مليار درهم سنة  

 .2007العامة تضاعفت ثالث مرات منذ سنة 

الميزانية   استثمار  جهود  تعزيز  “تم  فقد  ذاتها  الوثيقة  وحسب 

قدره   سنوية  اعتمادات  بمتوسط  درهم ملي   73.6العامة  ارات 

الفترة   بـ  2021- 2017خالل  مقارنة  درهم    56.6،  مليارات 

مليارات درهم خالل الفترة   42.9، و2012- 2016خالل الفترة  

 .”2011إلى  2007الممتدة من 

من   للدولة  العامة  الميزانية  استثمار  تنفيذ  نسبة   53وانتقلت 

؛ في  2018بالمائة سنة    79إلى ما يقرب من    2012بالمائة سنة  

اإلستراتيجيات ح من  العديد  تنفيذ  في  الحكومة  شرعت  ين 

الطموحة   اإلستراتيجيات  من  الجديد  الجيل  السيما  القطاعية، 

 .التي أطلقها الملك محمد السادس

األخضر   الجيل  بمخطط  يتعلق  األمر  فإن  المنشور  وحسب 

، الذي تال مخطط “المغرب األخضر”، ويروم  2030- 2020

أسرة(    400.000إلى    350.000)  بروز جيل جديد من الفالحين

الساللية،  األراضي  من  هكتار  مليون  تعبئة  خالل  من 

 .”و”إستراتيجية غابات المغرب 

الصناعي   التسريع  خطة  تنفيذ  مخطط  أيضا  -2021وهناك 

مليار درهم من الواردات،    34، التي تستهدف تعويض  2023

التقليدية  والصناعة  السياحة  قطاعات  إلنعاش  خطط  وتنفيذ 

قتصاد االجتماعي من أجل تجاوز األزمة الناتجة عن جائحة  واال

 .كورونا

وتسعى الدولة من خالل إبقاء وتيرة االستثمار مرتفعةً إلى تلبية 

اآلثار   ومواجهة  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  متطلبات 

كورونا   بفيروس  المرتبطة  الصحية  األزمة  عن  الناجمة 

 .لفترة ما بعد األزمة  المستجد، وإنعاش االقتصاد الوطني

وتتوزع االعتمادات المرصودة لالستثمار العمومي برسم سنة 

مليارات   81.9مليار درهم لميزانية الدولة، و  85.1بين  2021

مليار   45درهم لميزانيات المؤسسات والمقاوالت العمومية، و

و لالستثمار،  السادس  محمد  لصندوق  درهم    18درهم  مليار 

  .ماعات الترابيةمخصصة لميزانيات الج

 مقترح قانون يشجع االستثمارات في قطاع التعدين 

 

تعديل  يروم  قانون  بمقترح  النواب  بمجلس  برلمانيون  تقدم 

بالمناجم، إلقرار مقتضيات تدعم   33.13القانون رقم   المتعلق 

وتشجع  التعدين  قطاع  في  والمتوسطة  الصغرى  المقاوالت 

 .االستثمار

والتنمية  العدالة  فريق  من طرف  القانون  مقترح  تقديم  وجرى 

بمجلس النواب خالل األسبوع الجاري، ويهدف إلى خلق توازن  

من  والرفع  المعادن  قطاع  وتطوير  تنظيم  ضرورة  بين 

الصغرى   الشركات  ومواكبة  حماية  وضرورة  مردوديته، 

 .والمتوسطة وضمان استمرارها

تكريس إلى  القانون  مقترح  للشركات    ويهدف  إيجابي  تمييز 

والمتوسطة   الصغرى  والشركات  عام  بشكل  الوطنية  المعدنية 

الجيولوجية   والتركيبة  التضاريس  ومراعاة  خاص،  بشكل 

المعدنية عبارة  المكامن  تجعل معظم  التي  المغربية  لألراضي 

وجود   إمكانيات  من  يقلل  ما  وعروق،  صغيرة  مساحات  عن 

 .مناجم ضخمة بمساحات شاسعة 

الصغرى    ويأتي المعدنية  للشركات  إنصافاً  المقترح  هذا 

القانون الحالي لم تستطع حل   التي ترى أن أحكام  والمتوسطة 

اإلشكاليات الحقيقية للمنجميين الصغار، وهو ما يقلص فرصهم  

في االستثمار ويهدد شركاتهم بالتوقف النهائي عن العمل بعدما 

 .ىظلت تقاوم المنافسة الشرسة من الشركات الكبر

تستهدف   التعديالت  إن  التشريعية  المبادرة  أصحاب  وقال 

تخفيض المساحة القصوى من األراضي التي يمكن أن تشملها  

التي   االستكشاف  تراخيص  عدد  وتحديد  االستكشاف،  رخصة 

يمكن أن يحصل عليها الشخص نفسه خالل المدة نفسها، وذلك  

بأشغال    تفادياً لتجميد مساحات شاسعة من األراضي دون القيام

 .البحث

االستثمار   على  الشركات  تشجيع  سيتم  التعديالت،  وبموجب 

وبدء األشغال في أقرب اآلجال من خالل ترخيص اإلدارة لها  

انتهاء  البحث، السيما عند  المستخرجة في مرحلة  المواد  ببيع 

كاف   مخزون  وجود  دون  البحث  رخصة  صالحية  مدة 

عن   المالي  العبء  لتخفيف  وذلك  الذي لالستغالل؛  المستثمر 

يكون  أن  دون  األشغال  ونفقات  الدراسات  مصاريف  تحمل 

 .متأكداً من النجاح واالستمرارية

والشروط   اإلجراءات  تبسيط  سيتم  الجديدة،  المقتضيات  ووفق 

المطلوبة للحصول على بعض الرخص، ناهيك عن تمديد بعض  

 .اآلجال ومراعاة الصعوبات والمشاكل الناتجة عن القوة القاهرة
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االقتصاد  في  معتبرة  مكانة  يحتل  المعادن  قطاع  بالذكر  جدير 

مليارات    61.3حوالي    2019الوطني، إذ بلغ رقم معامالته سنة  

يناهز   بما  وساهم  الصادرات    20درهم،  قيمة  من  المائة  في 

و الخام  10الوطنية،  الداخلي  الناتج  من  المائة   .في 

 

 غرفة جديدة للتجارة تعزز العالقات المغربية الكندية

 

بين  للتجارة  غرفة  بإنشاء  الكندية  المغربية  العالقات  تعززت 

المغرب وغرب كندا بإدمونتون بمقاطعة ألبرتا، بهدف تعزيز  

بالمملكة  الروابط االقتصادية   بين مجتمعات األعمال  والتشبيك 

 .والمقاطعات الغربية الكندية

وذكر بالغ لسفارة المملكة بأوتاوا أن مقاطعات ألبرتا وكولومبيا 

يوكون والشمال   ومانيتوبا وأراضي  البريطانية وساسكاتشوان 

الغربي ونونافوت تعد جزءا من النطاق الجغرافي لالختصاص  

فة التجارة الجديدة بين المغرب وغرب  الذي تعتزم أن تغطيه غر

 .كندا

وتروم الهيكلة الجديدة تكوين جسر بين مقاطعات وأقاليم غرب  

كندا والمقاوالت والوكاالت الحكومية والجامعات والمؤسسات  

المغربية األخرى، الراغبة في إقامة روابط تجارية، والتعاون  

ليزية من كندا مع نظيراتها المستقرة في هذا الجزء الناطق باإلنج

 .في مجالي التكنولوجيا والتعليم

وأوضح البالغ ذاته أنه “بموجب نظامها األساسي، فإن الغرفة  

تسعى إلى أن تكون المتحدثة باسم رجال وسيدات األعمال في  

غرب كندا الذين يرغبون في التعرف بشكل أفضل على مناخ  

التشبيك   وتعزيز  بالمغرب،  األعمال  وفرص  االستثمار 

األوساط  وال في  النشطة  المقاوالت  بين  الشخصي  تواصل 

 .”والقطاعات الخاصة في البلدين

وتعزيز   وتطوير  بدء  باألساس  التجارية  الغرفة  هذه  وتقترح 

المغربية واألعمال التجارية بين البلدين    -ودعم العالقات الكندية

وجمع   والفالحة،  بالرقمنة  الصلة  ذات  الواعدة  المجاالت  في 

جميع   المالئمة  وإتاحة  والتجارية  االقتصادية  المعلومات 

األعمال   ومناخ  الحوافز  على  إطالعهم  أجل  من  ألعضائها، 

 .بالمملكة

غرب كندا،   - وقال خالد المزوجي، رئيس غرفة التجارة المغرب

األعمال   ورجال  المبتكرين  تفيد  عالقات  بإقامة  “نلتزم 

المستغلة   غير  االستثمارية  الفرص  وعرض  والمستثمرين، 

 .”لقائمة بكل من المغرب وإفريقياا

وأضاف المزوجي أن اإلمكانات االستثمارية الهائلة التي تزخر  

البلدان   تغتنمها  أن  ينبغي  فرصة  تعد  الشمالية،  أمريكا  بها 

المغرب   نقدم  أن  المغرب، مضيفا “يشرفنا  اإلفريقية، ال سيما 

 .”كبوابة للسوق اإلفريقية أمام المستثمرين من غرب كندا

 فاع إصابات "كورونا" يثير مخاوف مهنيي السياحةارت

 
اإلصابات   عدد  بيانات  كثب  عن  السياحة  قطاع  مهنيو  يتابع 

بفيروس “كورونا” المستجد، الذي سجل ارتفاعا مضطردا في  

الوحدات   إغالق  عودة  من  مخاوف  وسط  األخيرة،  األيام 

السياحية وتشديد إجراءات التنقل بين المدن المغربية ومع باقي 

 .المطارات الدولية

المغ المهنيين  مخاوف  القطاع  وتفاقمت  في  العاملين  اربة 

السياحي، بعد إدراج كل من فرنسا وإسبانيا ضمن الئحة بلدان 

يوليوز الجاري   13القائمة “ب”؛ وذلك ابتداء من يوم الثالثاء  

 .دقيقة 59على الساعة الحادية عشرة ليال و

واعتبر الزبير بوحوت، الخبير المغربي المتخصص في القطاع  

لهسبري  تصريح  في  بعدد  السياحي،  الخاصة  البيانات  أن  س، 

فيما   مقلقة  مؤشرات  تتضمن  “كورونا”  بفيروس  اإلصابات 

الوحدات   نشاط  على  سلبي  بشكل  تأثيرها  احتمال  يخص 

والمنتجعات السياحية الوطنية التي بدأت تسجل عودة تدريجية  

إلى وتيرة عمل شبه طبيعية، بعد أزيد من سنة وثالثة أشهر من  

 .الركود التام

ال أن  ويرى  السياحي  القطاع  في  المتخصص  المغربي  خبير 

إدراج دولتي فرنسا وإسبانيا ضمن القائمة “ب” سينعكس سلبا 

على تدفق عدد السياح األجانب من مواطني هاتين الدولتين نحو 

 .الوجهات السياحية المغربية، خاصة في المناطق الجنوبية

يس، ويؤكد الزبير بوحوت، في التصريح الذي أدلى به لهسبر

أن ارتفاع عدد اإلصابات بفيروس “كورونا” بالمغرب، والذي  

بدوره على  يؤثر  قد  األيام األخيرة،  سجل مستويات مقلقة في 

عطلتهم   لقضاء  المملكة  وجهة  باختيار  األجانب  السياح  قرار 

األنشطة   من  عريضة  فئة  على  سينعكس  ما  وهو  الصيفية؛ 

 .االقتصادية المرتبطة بالقطاع السياحي

بوحوت إن تفشي فيروس “كورونا” من جديد في المغرب    وقال 

من شأنه أن يلحق أضرارا غير مرغوبة في قطاعات اقتصادية  

من   يتطلب  ما  وهو  السياحة؛  ضمنها  ومن  عديدة،  حيوية 

المواطنين التعامل مع هذا الفيروس المعدي بالكثير من الحذر  

سريع  الفيروسي  المرض  هذا  محاصرة  أجل  من  والجدية 

القطاعات  االن  سير  حسن  على  المحافظة  وبالتالي  تشار، 

قارة   مداخيل  تأمين  في  تساهم  التي  اإلستراتيجية  االقتصادية 

 .للماليين من المغاربة

https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.hespress.com/848330-848330.html
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.hespress.com/848330-848330.html


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

20 
 

"التحول  " لتسريع  برنامجا  تطلق  ميكروسوفت" 

 الرقمي" لدى المقاوالت المغربية

 

لفائدة   برنامج جديد  إطالق  أعلنت شركة “ميكروسوفت” عن 

الدول   من  عدد  بالمغرب  والمتوسطة  الصغيرة  المقاوالت 

 .اإلفريقية لتمكينها من تبني الحلول الرقمية

وأعلن مسؤولو الشركة، الثالثاء عبر ندوة صحافية رقمية، أن 

هذا البرنامج بمثابة حل إلدارة األعمال يستند إلى السحابة من 

 Microsoft Dynamics 365 Business برنامج

Centralو وتونس  ،  المغرب  في  المقاوالت  إلى  موجه  هو 

 .والجزائر وكينيا ونيجريا ولبنان اعتبارا من يوليوز الجاري 

اإلقليمية ألسواق تطبيقات األعمال  الخياط، مدير   وقال ماهر 

Microsoft الناشئة في إفريقيا والشرق األوسط، إن برنامج 

“Dynamics 365 Business Central   سيساعد الشركات

ومبيعاتها  الصغر المالية  بياناتها  ربط  على  والمتوسطة  ى 

تفاعالت  وتحسين  تجارية سلسة  بعمليات  وخدماتها وعملياتها 

المتصلة  غير  المتعددة  األنظمة  ربط  من  يمكن  كما  الزبناء، 

 .بسهولة من خالل تطبيق واحد مركزي آمن

وذكر الخياط أن استخدام هذا البرنامج سيساهم في تعزيز الكفاءة  

 الل مهام آلية وتدفقات العمل، وكل ذلك من خالل أدواتمن خ

Office  المعروفة مثل Outlook  وWord وExcel  ؛ وهو ما

إلى معلومات مضمنة   باإلضافة  للعمليات،  سيتيح رؤية شاملة 

 .في الوقت والمكان الذي تقتضيه الحاجة

على   يزيد  ما  والمتوسطة  الصغرى  الشركات  في    90وتمثل 

لشركات في المغرب وكينيا ونيجيريا وتونس المائة من جميع ا

التحول   لتسريع  البرنامج  هذا  على  ويعول  ولبنان،  والجزائر 

 .الرقمي لعملياتها التجارية من خالل هذا الحل المتكامل المبتكر

برنامج دمج   Dynamics 365 Business وباإلمكان 

Central مثل التطبيقات،  من  غيره  أو  payroll :مع   ،

ال تطبيقاتالتطبيقات  برمجة  واجهات  أو   (APIs) مصرفية، 

المخصصة، من خالل تطبيق التجربة نفسها المتسقة واآلمنة في  

الهواتف   المحمول وحتى  الكمبيوتر  أجهزة  من  بدءا  األجهزة، 

 .النقالة

سيساعد   البرنامج  هذا  أن  “ميكروسوفت”  مسؤولو  وأوضح 

كاء من  مالكي الشركات وقادتها في اتخاذ قرارات أبسط وأكثر ذ

شأنها تحسين اإلنتاجية؛ فبفضل سهولة إنشاء لوحات المعلومات  

الموظفين   بإخطار  مسبقا  القيام  يمكن  المضمنة  والتحليالت 

وهذا   المحرز،  التقدم  ومراقبة  الميزانيات،  وإدارة  وإرشادهم، 

 .من خالل بيانات الوقت الفعلي الموجودة على الموارد المتاحة

جديد جميع البيانات ُمحدَّثة، تماما كما كما يجعل هذا البرنامج ال

في تطبيقات اإلنترنيت في الوقت الفعلي؛ مما يجعل من السهل  

رائعة   تجارب  وتقديم  المشكالت  وتفادي  االتجاهات  تحديد 

 .للعمالء

برنامج استخدام  والمتوسطة  الصغرى  للشركات   ويمكن 

Dynamics 365 Business Central   في السحابة، أو في

ال عن مكان  النظر  بغض  مختلط،  منهج  باستخدام  أو  عمل، 

ذلك   وبفضل  األمن،  أو  االمتثال  أو  البيانات  موقع  اشتراطات 

الذي   النحو  وعلى  المكان  في  أعمالها  إدارة  للشركات  يمكن 

 .تقتضيه الحاجة

 

استهالك المنتجات الوطنية ينتشل االقتصاد المغربي من  

 تداعيات أزمة كورونا 

 
السلبية  أبدى   لالنعكاسات  الفتة  مقاومة  المغربي  االقتصاد 

الناجمة عن تفشي فيروس “كورونا” المستجد، منذ بداية شهر 

مارس من العام الماضي، حيث يسود الكثير من التفاؤل داخل  

المالية   السياسة  على  المشرفين  المغاربة  المسؤولين  أوساط 

والمس األعمال  رجال  جانب  إلى  بالمغرب،  تثمرين  والنقدية 

 .والمحللين االقتصاديين

من   كبير  جزء  امتصاص  الصناعية  القطاعات  واستطاعت 

ـ   “كوفيد  مرض  تفشي  مع  19تبعات  التأقلم  خالل  من   ،″

الصناعية  المنتجات  من  المغربي  للسوق  العاجلة  المتطلبات 

الصحية واالستهالكية، وبروز توجه جديد متنام باالعتماد على  

 .محليا في المغرب استهالك المنتوج المصنع

وتمكن النسيج االقتصادي الوطني من تجاوز فترة الركود شبه  

الكلي الذي أصاب أوصال فئة عريضة من المقاوالت واألنشطة  

آخر   تشير  حيث  الماضية،  السنة  أواسط  خالل  االقتصادية، 

البيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط إلى أن اقتصاد  

دخل   قد  مسجلة  المملكة  تدريجي،  بشكل  التعافي  مرحلة  في 

بنسبة   الفالحية  غير  األنشطة  خالل    11.7انتعاش  المائة  في 

 .الشهور األخيرة من العام الجاري

تقليص  أن  المغربي،  االقتصادي  الخبير  لحلو،  عزيز  ويرى 

متزايد،  بشكل  الوطنية  المنتجات  على  واالعتماد  الواردات 

صناعية الوطنية في مجاالت  بالتوازي مع انتعاش الصادرات ال

صناعة السيارات واألسالك الكهربائية وقطع الغيار، قد ساهم  

بشكل كبير في فسح المجال أمام خروج االقتصاد المغربي من  

 .دائرة الكساد بشكل تدريجي ومستقر
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من   “العديد  أن  لهسبريس،  تصريح  في  لحلو،  وأضاف عزيز 

انقة التي أصابتها  القطاعات استطاعت تجاوز مرحلة األزمة الخ

بالشلل في أواسط العام الماضي؛ لكن هناك مزيد من اإلجراءات  

التي يجب من خاللها مواكبة باقي القطاعات األكثر تضررا من 

كوفيد، وعلى رأسها قطاع السياحة الذي ما زال لم ينفض بعد  

 .”غبار األزمة التي شلت أوصاله بشكل كبير

التص  في  االقتصادي  المحلل  من وتابع  العديد  “خروج  ريح: 

أن  يجب  األزمة  دوامة  من  والصناعية  االقتصادية  القطاعات 

تواكبه المنظمات المهنية والمؤسسات الحكومية المشرفة على  

تتبع القطاعات الصناعية والخدماتية والزراعية، خاصة في ظل  

من  جديد؛  من  كورونا  بفيروس  اإلصابات  مؤشرات  ارتفاع 

 .”للتعامل مع أي طارئ  خالل وضع خطط استعجالية

إلنقاذ " المغربية  األسفار  وكاالت  يجمع  جديد"  مولود 

 القطاع من حافة اإلفالس 

 

تكبدها  التي  الفادحة  الخسائر  مواجهة  إلى  تهدف  خطوة  في 

بالرباط   جرى  “كورونا”،  فيروس  تداعيات  بسبب  القطاع 

تأسيس االتحاد الوطني لوكاالت األسفار المغربية بمقر غرفة  

 .التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط

العام  الجمع  خالل  انتخابه  جرى  الذي  مفتاح،  خالد  وقال 

جميع  من  األسفار  وكاالت  مختلف  ممثلي  بحضور  التأسيسي 

األسفار   لوكاالت  الوطني  لالتحاد  عاماً  كاتباً  المغرب  مناطق 

 المغربية، إن الهدف األساسي من وراء والدة هذا التنظيم الجديد

هو إنقاذ القطاع من حافة اإلفالس، خصوصا أنه يعتبر األكثر 

تضرراً من األزمة الصحية بعد توقفه منذ بداية الوباء في مارس 

2020. 

وأوضح خالد مفتاح، في تصريح لجريدة هسبريس اإللكترونية، 

تام،    30أن   بالمائة من وكاالت األسفار أعلنت إفالسها بشكل 

اإلفالس، مشيرا إلى أن عشرات  فيما صارت أخرى على عتبة 

شبابية،  مقاوالت  عن  عبارة  وهي  التأسيس،  حديثة  الوكاالت 

الحكومية   الجهات  قبل  تدخل من  أي  دون وجود  اليوم  أفلست 

 .الوصية

وأضاف المصدر ذاته أن هذا “الوضع شرد العديد من األسر  

أرباب  يفرض على  القانون  أن  إذا علمنا  المغربية، خصوصا 

األس كل  وكاالت  في  األقل  على  مستخدمين  خمسة  تشغيل  فار 

وكالة، منهم مدير مسير يجب أن يكون حامال لشهادة سياحية  

 .”عليا تعادل درجة الماستر

وشدد الكاتب العام على أن هدف االتحاد هو فتح حوار عميق  

مع مسؤولي القطاع لتفادي توقفه بشكل نهائي في ظل استمرار  

إلى طرح اإلكراهات المرتبطة  قيود فيروس “كورونا”، إضافة  

الضمان   المالية، ومنها مساهمات صندوق  الواجبات  بعدد من 

 .االجتماعي وأداء الضريبة والتأمين

الضمان   مساهمات صندوق  إلغاء  بضرورة  المتحدث  وطالب 

االجتماعي، معتبرا أنه من غير المعقول أن يطالب الصندوق  

ائال إن “صاحب  ، وق2020بأداء ما بذمة الوكاالت منذ مارس  

يؤدي   أن  الطوارئ  حالة  رفع  من  ابتداء  اليوم  مجبر  الوكالة 

 .”درهم في كل شهر عن كل مستخدم 700للصندوق 

على   أجبرت  األسفار  وكاالت  أن  إلى  ذاته  المصدر  وأشار 

التوقيع على تأدية هذه المتأخرات للصندوق مقابل استفادتها من  

السياحي،  2000دعم   للقطاع  الموجهة  الجهات    درهم  مطالباً 

االجتماعية  المساهمات  إلغاء  أجل  من  بالتدخل  الوصية 

 .المتراكمة بعد توقف الوكاالت بقرار من السلطات المغربية

اإلعفاءات   إقرار  إلى  كذلك  األسفار  وكاالت  ممثلو  ودعا 

مهنية،  رسوم  من  السلطات  تفرضه  ما  بخصوص  الضريبية 

افة إلى “تخفيض  خصوصا خالل الفترة المشمولة بالوباء، إض

مساهمات شركات التأمين التي لم تقدم أي شيء كتعويض عن 

المخاطر أو المشاكل التي وقعت مع شركات الطيران بعد إلغاء 

 .”الحجوزات

وخلص خالد مفتاح إلى أن إفالس القطاع يضر بالدرجة األولى  

لوكاالت   الفقري  العمود  يعتبرون  الذين  الشباب  بالمستخدمين 

زا أن “العديد منهم اضطر اليوم إلى البحث عن األسفار، مبر

مورد رزق في قطاعات أخرى، ألنهم لم يستطيعوا أن يصمدوا  

 .”أمام هذا الوضع ألكثر من عام ونصف

المجلس االقتصادي واالجتماعي" يوصي بنظام تأمين "

 عن البطالة في المغرب

 
مؤسسة   وهو  والبيئي،  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  دعا 

دستورية استشارية، إلى اعتماد نظام للتأمين عن البطالة خاص  

فيروس   أزمة  تداعيات  إلى  بالنظر  األجراء،  وغير  باألجراء 

 .“كورونا” المستجد

ويرى المجلس، ضمن دراسة أصدرها حول منظومة التعويض  

تداعيات  بالنظر إلى  النظام مطلوب  عن فقدان الشغل، أن هذا 

تماعية التي تجتازها بالدنا في الوقت  للظرفية االقتصادية واالج

 .”19- الراهن في ظل تداعيات أزمة “كوفيد
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ويتضمن المقترح اعتماد آلتين ضمن نظام التأمين عن البطالة، 

األولى خاصة بالعاملين األجراء من شأنها أن تتيح تجاوز أوجه  

تقليص   الحالية؛ وذلك من خالل  اآللية  تعتري  التي  المحدودية 

لعدد أيام االشتراك المطلوبة، عبر إقرار مدة تتالءم   الحد األدنى

 .مع خصائص سوق الشغل في المملكة

للتعويض من   األقصى  الحد  المقترح رفع  يروم   5إلى    4كما 

صرف   مدة  وتمديد  لألجور،  القانوني  األدنى  الحد  أضعاف 

يتناسب مع مدة االشتراك، إضافة إلى توسيع  بما  التعويضات 

ض عن فقدان الشغل من خالل ترشيد وإعادة آليات تمويل التعوي 

توجيه الموارد المالية المتاحة دون زيادة األعباء التي تثقل كاهل 

 .المقاوالت والعاملين

أما اآللية الثانية فتهم البطالة لفائدة العاملين غير األجراء، حيث 

يقترح المجلس تفعيله بشكل تدريجي وأن يكون موضوع نقاش  

األطرا بين  االعتبار  وتشاور  بعين  األخذ  يتم  حتى  المعنية  ف 

خصوصيات مختلف المهن، كما يقتضي التحديد المسبق آلثار  

 .وقف النشاط على هذه الفئات من العاملين

تهم  للمواكبة  آليتين  إرساء  بالموازاة،  المجلس،  يوصي  كما 

فقدوا   الذين  األشخاص  لفائدة  للمساعدة  نظام  وضع  األولى 

يستوف ال  لكنهم  عن  شغلهم؛  التأمين  من  االستفادة  شروط  ون 

البطالة، باإلضافة إلى األشخاص الذين استنفدوا فترة استحقاق  

التأمين. وتهم اآللية الثانية تقديم مساعدة على العودة إلى العمل،  

والكفاءات   التشغيل  إلنعاش  الوطنية  الوكالة  إشراك  تتيح 

سمي  والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، بشكل ر

 .وُملزم

وقد انكب المجلس على إعداد هذه الدراسة إثر إحالة توصل بها  

ورش   تنزيل  سياق  في  وذلك  المستشارين؛  مجلس  طرف  من 

فقدان   عن  “التعويض  يشكل  الذي  االجتماعية،  الحماية  تعميم 

 .الشغل” مكونا أساسيا في منظومتها

وجرى الوقوف في هذه الدراسة، التي تحمل عنوان “التعويض 

عن فقدان الشغل.. أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون اإلطار  

لهذه   المرحلية  الحصيلة  على  االجتماعية؟”،  بالحماية  المتعلق 

في عدد   ملحوظة  بمحدودية  اتسم  تطبيقها  بأن  تفيد  التي  اآللية 

 .المستفيدين

سنة   أواخر  المسجلة  المعطيات  عدد 2020فحسب  بلغ  فقد   ،

ع التعويض  من  سنة  المستفيدين  انطالقه  منذ  الشغل  فقدان  ن 

مستفيدا، وهو رقم يبقى بعيدا عن   826ألفا و 77حوالي  2015

 .ألف مستفيد في السنة 30الهدف الذي تم تحديده في 

تحليل   خالل  من  المجلس  به  قام  الذي  التشخيص  على  وبناء 

خصائص اآللية الحالية للتعويض عن فقدان الشغل، تم الوقوف  

ر أسباب  ثالثة  هذا على  من  االستفادة  نطاق  من  تحد  ئيسية 

التعويض؛ أولها الشروط التقييدية لالستفادة من التعويض، حيث  

تم على الخصوص رفض قرابة نصف الملفات لعدم كفاية عدد  

 .أيام الشغل المصرح بها

يتم  الذي  فقدان  عن  التعويض  كفاية  عدم  المجلس  الحظ  كما 

لألجور، واعتبر أن   احتسابه على أساس الحد األدنى القانوني

ذلك ال يراعي المستوى المعيشي للعديد من الفئات المهنية، وال  

سيما التي تتقاضى أجورا وسطى، ناهيك عن كون التمويل غير 

وال   التمويل  استدامة مصادر  يراعي  وال  منصف  وغير  كاف 

 .توزيع الفئات المهنية

اإلصالح   بتجاوز  المجلس  أوصى  النقائض،  هذه  ولتجاوز 

الحماية  المق تعميم  ورش  انطالق  قبل  اعتماده  تم  الذي  ياسي 

االجتماعية وصدور القانون اإلطار المتعلق بها، والعمل على  

إرساء إصالح شمولي تدريجي آللية التعويض عن فقدان الشغل  

عن  للتعويض  منظومٍة  إرساء  حول  دراسة  بإجراء  والتعجيل 

ويتم ربطها بآلية البطالة، تشمل نظاما للتأمين ونظاما للمساعدة،  

 .فعالة للمساعدة على العودة إلى العمل

 

 القرض الفالحي ينشئ مركزا لريادة أعمال الشباب 

 
لريادة أعمال   الوطني  المركز  للمغرب  الفالحي  القرض  أطلق 

إطار   في  وذلك  القروي؛  العالم  في  المالي  والشمول  الشباب 

في تنزيل  مخطط عمله المتعلق بالعالم القروي، ومساهمة منه  

 .النموذج التنموي الجديد بنجاعة وفعالية

الدراسات   مركز  تضم  هيئات،  ثالث  المركز  هذا  ويجمع 

واألبحاث الذي سيعنى بالمواضيع المتعلقة بالمساهمة المستقبلية 

للقرض الفالحي للمغرب في النموذج التنموي الجديد. ويتولى  

الشمول المالي،  مركز الدراسات واألبحاث العمل على تحقيق  

عبر تعزيز وتقوية برامج المواكبة غير المالية والتوعية المالية  

والسكان   الفالحين  قدرات  وتعزيز  القروية  الساكنة  وتحسيس 

 .القرويين

القرض   عن  بيان صحافي صادر  وفق  الهيئة،  هذه  تضم  كما 

الفالحي للمغرب، مركزا للمقاوالت الصغيرة جدا المتخصص  

وتحفيز   تشجيع  القروي،  في  الوسط  في  الشباب  أعمال  ريادة 

برنامج   المشاريع في إطار  يتولى مهمة مواكبة حاملي  والذي 

المستثمر القروي من خالل تسخير موارد بشرية عالية الكفاءة 

ستتكفل   والتي  القروية،  المشاريع  تدبير  في  ومتخصصة 

 .بمشاريع المقاولين الشباب وبتتبعها

بمعال خاصة  هيئة  المركز  الضخمة  وخصص  البيانات  جة 

القروية والفالحية، التي تهدف إلى أن تكون مركزا للمعطيات 

والتي  الوطنية،  والقروية  الفالحية  البيئية  بالمنظومة  المتعلقة 

ستمكن من تطوير التكامل بين فاعلي هذه المنظومة بفضل آليات  

تبادل المعطيات واقتراح مواكبة مالية وتقنية مالئمة استنادا إلى  

القدرة  مع الفالحية، وتحسين  القيمة  بفاعلي سالسل  رفة أفضل 
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على التأقلم من خالل فهم أفضل للتدفقات واألنشطة في العالم  

 .القروي

ويأتي المركز الوطني لريادة أعمال الشباب والشمول المالي في  

تبلغ مساحته   فضاء  في  إيواؤه  تم  الذي  القروي،    2000العالم 

مجهز   مربع  األساسي  متر  الدور  ليؤكد  متقدمة،  جد  بموارد 

البشرية،  التنمية  للقرض الفالحي للمغرب في مواكبة وتمويل 

العنصر  ويضع  اإلنسان  خدمة  في  دوما  كان  البنك  إن  حيث 

البشري والتضامن ومساعدة الساكنة األكثر هشاشة في صلب  

 .اهتماماته

سيتمكن،   المصرف  أن  للمغرب  الفالحي  القرض  بنك  ويؤكد 

المالي  ب  الشباب والشمول  أعمال  لريادة  الوطني  المركز  فضل 

إطار   في  المدرجة  التوجهات  تحقيق  من  القروي،  العالم  في 

، والتي تنسجم مع المحاور  2025مشروعه المقاوالتي في أفق 

الجوانب   في  خاصة  الجديد،  التنموي  للنموذج  اإلستراتيجية 

والمجاال والتضامن  واإلدماج  باالقتصاد  الترابية  المتعلقة  ت 

 .واالستدامة

المالية  المواكبة  بتكثيف  للمغرب  الفالحي  القرض  يلتزم  كما 

منتج   اقتصاد مغربي  لنمو  منه محركا  ليجعل  الفالحي  للقطاع 

ومتنوع وخالق للقيمة ولفرص شغل جيدة، حيث سيواكب البنك 

بشكل أقوى ديناميكية عصرنة الضيعات الفالحية والربط بين 

ع سالسل اإلنتاج ومشاريع التجميع الفالحي  عالية وسافلة جمي 

 .ومشاريع الفالحة التضامنية

وسيدعم البنك الفالحة الوطنية، عبر توفير التمويالت المناسبة؛ 

تنافسيتها.   وبالتالي  وجودتها،  إنتاجيتها  وتحسن  تواصل  حتى 

وسيعمل البنك على تعزيز الشمول االقتصادي ومشاركة الشباب  

مج وسيواصل  الساكنة  والنساء،  وتوعية  الستبناك  هوداته 

المستهدفة مع مرافقة المشاريع المهيكلة ذات الوقع االقتصادي  

واالجتماعي الملموس على المستويين المحلي والجهوي؛ وذلك  

من خالل تركيبات مالية مؤمنة وخاصة تكفل مكافحة كل أنواع  

 .اإلقصاء المالي

ل يثير  تسويق قطع غيار السيارات غير صالحة لالستعما

 استياء مهنيين مغاربة

 
السيارات غير صالحة   تسويق قطع غيار  نشاط  دائرة  اتسعت 

البيضاء،   الدار  بمدينة  الخردة  أسواق  من  عدد  في  لالستعمال 

على الرغم من حمالت المراقبة التي تقودها المصالح المختصة  

البيضاء  الدار  جهة  لوالية  الترابية  السلطات  إشراف  تحت 

 .سطات

الميكانيكيين   لجوء  يشكلها  التي  المخاطر  من  مهنيون  وحذر 

وأصحاب السيارات إلى استعمال هذه القطع، التي تهدد السالمة  

التي حددتها وزارة  المعايير  توفرها على  بسبب عدم  الطرقية 

 .التجارة

وقال حسن محب، رئيس الفيدرالية الوطنية لمستوردي وبائعي 

الم إن  المستعملة،  الغيار  احترام  قطع  بضرورة  طالبوا  هنيين 

المعايير بالنسبة إلى قطع الغيار المستعملة التي يتم تسويقها في  

ومواجهة   التصدي  على  والعمل  لذلك،  المخصصة  المحالت 

وفضح أي جهة تحاول ترويج بضائع فاسدة وغير صالح من 

 .هذه القطع

وأفاد محب، في تصريح لهسبريس، بأن “المهنيين عانوا كثيرا 

ا والتي  من  المستجد،  فيروس “كورونا”  لجائحة  السلبية  آلثار 

قطع   وتسويق  توريد  مهنيي  معامالت  رقم  تراجع  في  تسببت 

بنسبة   المستعملة  المنصرمة    80الغيار  السنة  المائة خالل  في 

في المائة خالل السنة الحالية، لينضاف مشكل تجار   50وبنحو 

القانونيين والقطاع  الخردة غير المراقبة التي تهدد أعمال التجار  

 .”برمته

وتابع رئيس الفيدرالية الوطنية لمستوردي وبائعي قطع الغيار  

بالترويج   يقومون  الذين  المهنيين  “األشخاص غير  المستعملة: 

أو   القطاع  وسمعة  مصلحة  تهمهم  ال  الخطيرة  المنتجات  لهذه 

سالمة المواطنين، في تحد واضح للقوانين واألعراف المنظمة  

 .”للمهنة

تحقيق   لفتح  المعنية  السلطات  تحرك  لعدم  أسفه  محب  وأبدى 

عاجل بخصوص هذه الخروقات، مما شجع بعض األشخاص  

المصدر   مجهولة  البضائع  هذه  ترويج  فرض  مواصلة  على 

 .”والتمويل بالسوق

يتعافى  بدأ  “القطاع  أن  محب  حسن  أوضح  أخرى،  جهة  من 

“كو فيروس  لتفشي  السلبية  التبعات  من  تدريجي  رونا”  بشكل 

المستجد؛ وهو ما يتضح من خالل انتعاش معامالته في الشهور  

 .األخيرة من العام الجاري 

من   البضائع  شحن  سعر  غالء  استمرار  إلى  المتحدث  ولفت 

الخارج، حيث انتقلت مصاريف الشحن البحري لهذه المنتجات 

ألف درهم؛ وهو    120ألف درهم الحاوية إلى    30المستعملة من  

 .”ادة ملموسة في أسعار المنتوج النهائيما تسبب في زي 

 

 مليار درهم  26الفاتورة الطاقية للمغرب تتراجع بـ 
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تراجعت،   للمغرب  الطاقية  الفاتورة  بأن  الصرف  مكتب  أفاد 

مليار   26,4في المائة، أي    34,6خالل السنة الماضية، بنسبة  

 .2019درهم مقارنة مع سنة 

تقريره   في  المكتب،  بالمبادالت  وأوضح  المتعلقة  السنوي 

سنة   برسم  تراجع  2020الخارجية  سببه  االنخفاض  هذا  أن   ،

الكميات المستوردة واألسعار، خاصة ما يتعلق بالمقتنيات من 

في المائة( وواردات زيوت البترول    39,8الغازوال والفيول )

 .في المائة(  61والتشحيم )

الطاقية سجل  المنتجات  أن  ذاته،  المصدر  انخفاضا  وأضاف  ت 

سنة    6قدره   درهم  األسعار 2019مليارات  انخفاض  بعد   ،

والديناميكية الجديدة للطاقة الكهربائية التي مكنت المغرب من 

 .تلبية احتياجاته الداخلية وأن يصبح مصدرا للكهرباء

االستهالكية  والمنتجات  المصنعة  شبه  المنتجات  أن  وواصل 

د عشر سنوات متتالية  النهائية سجلت انخفاضا في وارداتها بع

 .من الزيادة

االستهالكية  المنتجات  من  الواردات  في  االنخفاض  ويعزى 

في    38النهائية بشكل أساسي إلى انخفاض مشتريات السيارات )

( الغيار  وقطاع  وأجزائها  وكذلك    16,4المائة(  المائة(  في 

 .في المائة(  20,1المنسوجات وخيوط األلياف االصطناعية )

 

La loi de finance 2022 sur la table du 

Conseil du gouvernement 

 
Un Conseil de gouvernement se tiendra 

mardi et suivra, au début de sa réunion, un 

exposé sur le bilan de la mise en œuvre de la 

loi de finance 2021 et les perspectives 

d’élaboration de celle de 2022, a indiqué 

lundi le département du chef du 

gouvernement. 

Le Conseil examinera aussi huit projets de 

décret, dont le premier porte modification du 

décret relatif à la prorogation de la durée d’effet 

de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du 

territoire national pour faire face à la 

propagation du coronavirus (Covid-19), a 

précisé le département dans un communiqué. 

Le deuxième projet de décret détermine la 

composition du comité national chargé de la 

mise en œuvre des sanctions prévues par les 

résolutions du Conseil de sécurité des Nations 

unies en lien avec le terrorisme et la 

prolifération des armes, leur financement et leur 

mode fonctionnement. 

Le troisième projet de décret, poursuit le 

communiqué, porte sur la nomination aux 

fonctions supérieures, objet de délibération du 

Conseil de gouvernement et sur la création de 

l’Instance nationale des fonctions supérieures, 

tandis que le quatrième modifie et complète le 

décret portant application de la loi relative aux 

contrats de partenariat public-privé. 

Le cinquième projet de décret concerne la 

Commission nationale du partenariat public-

privé (PPP), a ajouté la même source. 

Le sixième projet de décret concerne la 

qualification de l’autorité gouvernementale en 

charge des finances en vue de prendre certaines 

mesures liées à l’application de la loi portant 

transformation de le Caisse centrale de garantie 

en société anonyme, alors que le septième 

définit le montant de l’indemnité spéciale dont 

bénéficient le président et les membres de la 

Cour constitutionnelle, à la cessation de leurs 

fonctions. 

Le dernier projet de décret modifie et complète 

le décret portant application de la loi relative à 

la lutte contre le dopage dans le sport. 

Le Conseil achèvera ses travaux par l’examen 

de propositions de nomination à de hautes 

fonctions conformément aux dispositions de 

l’article 92 de la Constitution. 

 

Maroc: plus de 96% des échanges 

commerciaux effectués par voie maritime 

en 2020 
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L’analyse par mode transport des échanges 

commerciaux du Maroc avec le reste du 

monde laisse apparaitre la prédominance du 

mode maritime en 2020, soit 91,4 millions de 

tonnes (MT) ce qui représente 96,3% des 

échanges globaux contre 85,7 MT ou 94% en 

2019, indique l’Office des changes. 

La ventilation des ces échanges par port fait état 

de la concentration de 94% du trafic autour des 

ports atlantiques entre Agadir et Tanger avec la 

prédominance de Jorf Lasfar et de Casa Port, 

précise l’Office des changes dans son rapport 

annuel sur le commerce extérieur au titre de 

l’exercice 2020. 

Le port de Jorf Lasfar concentre 38,9% des 

échanges effectués par mer en 2020 contre 

39,5% en 2019. Ce port est tiré par les 

exportations d’engrais naturels et chimiques 

(11530 MT en 2020) et les importations de 

houilles, cokes et combustibles solides (6 495 

MT en 2020). 

En deuxième place, Casa port s’accapare 30,7% 

de ces échanges en 2020 contre 31,3% une 

année auparavant grâce, notamment, aux 

exportations de phosphates (7438 MT en 2020) 

et aux importations du blé (3304 MT en 2020). 

Le port de Safi et Tanger Med occupent le 

troisième et le quatrième rang successivement 

avec 8,8% et 5,5% en 2020. Le port de Safi est 

tiré par les importations de houilles, cokes et 

combustibles solides 2522 MT en 2020, celui de 

Tanger Med est marqué par la prédominance 

des importations de gas-oils et fuel-oils (1602 

MT en 2020). 

La part de l’aérien ne dépasse guère  0,3% 

La part du transport aérien dans le volume 

global des échanges de marchandises ne dépasse 

pas, quant à elle, 0,3% en 2020 contre 0,4% en 

2019. Une proportion de 88,5% des échanges 

par voie aérienne a été effectuée principalement 

à travers les aéroports de Tanger, de Nouasser et 

de Marrakech. 

La part de Tanger Aéroport est 56,2%, précise 

l’Office, notant que les principaux produits 

échangés à travers cet aéroport sont les fils, 

câbles et autres conducteurs isolés pour 

l’électricité (16,3%) et les parties et pièces pour 

voitures et véhicules de tourisme (9,9%). Le 

deuxième aéroport en terme d’importance est 

celui de Marrakech avec une part de 17,2% en 

2020, tiré par les exportations de conserves de 

légumes (64,7%). 

Pour ce qui est du mode terrestre, il représente 

2,43% du transport des transactions globales en 

2020 dont 24,4% sont des exportations de 

tomates fraiches, 19,9% de légumes frais, 

congelés ou en saumure et 11,3% du Pastèques 

et melons. Les autres modes, à savoir Oléoducs, 

câbles et avitaillement représentent 0,98% en 

2020. Ces modes regroupent des produits 

spécifiques tel que l’énergie électrique, le gaz 

naturel et l’avitaillement des pavillons étranger. 

Le transport maritime domine les échanges 

commerciaux 

Les exportations du Maroc d’un tonnage global 

de 33.753 MT en 2020 sont effectués 

principalement par mode maritime à hauteur de 

93,2% contre 91,8% en 2019. Les exportations 

par mer en 2020 sont à 80% concentrés sur 

quatre produits, à savoir, engrais naturels et 

chimiques (36,3%), phosphates (32,8%), l’acide 

phosphorique (6,1%) et ciments, chaux et plâtre 

(4,1%). 

Les exportations par mode aérien représentent 

0,8% au titre de l’année écoulée, dont 62,9% 

réalisés à Tanger Aéroport et tirés par les fils, 

câbles et autres conducteurs isolés pour 

l’électricité (16,5%) et les parties et pièces pour 

voitures et véhicules de tourisme (10%). 

La part du mode terrestre s’est élevée à 5,7%, 

avec comme principaux produits exportés les 

tomates fraîches (30,8%), les Légumes frais, 

congelés ou en saumure (24,7%), les pastèques 

et melons 14,3% et les agrumes 11%. Les autres 
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modes de transport des exportations 

représentent 0,35% en 2020. 

Concernant les importations, la quasi-totalité du 

volume global de 61.203 MT en 2020 est 

importé par voie maritime, soit 98%, tandis que 

0,1% des importations sont effectuées par air, 

0,7% par voie routière et 1,3% par autres modes. 

Contrôle des produits industriels à 

l'import: Plus de 92% des opérations 

traitées avec satisfaction par le nouveau 

système 

 

Plus de 92% des opérations de contrôle des 

produits industriels à l’importation sont 

traitées avec satisfaction par le nouveau 

système, a affirmé le Président de 

l’Association des Transitaires Agréés en 

Douane au Maroc (ATADM), Noureddine 

Lahmamssi, lors d’une réunion organisée 

récemment par le ministère de l’Industrie, du 

commerce, de l’économie verte et numérique. 

Tenue avec les représentants de 

l’Administration des Douanes et Impôts 

Indirects (ADII), de l’ATADM et des 

organismes agréés du contrôle à l’importation 

des produits industriels, en présence d’une 

cinquantaine de transitaires, cette réunion 

s’inscrit dans le cadre du suivi du déploiement 

du nouveau système de contrôle des produits 

industriels à l’importation, entré en vigueur le 

20 juin 2020, indique un communiqué conjoint 

du ministère et de l’ATADM. 

Au cours de cette rencontre, les participants se 

sont félicités des avancées réalisées après un an 

et demi du déploiement de ce système, fait 

savoir la même source. Réitérant leur 

engagement à travailler de concert, les trois 

parties ont constitué une commission ad-hoc 

pour mettre en place des actions ciblées visant 

des importations spécifiques concernant, entre 

autres, les intrants industriels, les produits 

destinés à des projets d’investissements ou à des 

établissements hôteliers, conclut le 

communiqué. 

 

 

 

الــــتــــــرابيـــــــــة للـــــــــغرفــــــــــة الــــــــيــــــــقــظة    

 في هذا المحور تعرض غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافياللت

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

 ية المستخرجة، عدد التشطيبات، القطاعات او األنشطةوالجنس، عدد الشواهد السلب 

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

 
 

 

 

 

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

وصناعيين   المشاريع،  وحتى  وخدماتيين تجار  حاملي  او  مستقبليين   وذلك  مقاولين 

تمتيعهم بمعلومات حيوية محينة    تساعدهم سواء قبل االنطالق في  وضروريةبهدف 

  حضورهاوحكامتها    وتعزيز  ومشاريعمشاريعهم الشخصية، او بهدف تطوير مقاوالتهم  
ؤشرات  في هذا العدد سنعرض بعض الم   .والدوليةعلى المستويات اإلقليمية، الجهوية، الوطنية  

 تافياللت. -على مستوى جهة درعة  2021اقتصادية التي طبعت الربع األول من سنة -السوسيو 
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Evolution des créations (personnes physiques et morales) à Drâa-

Tafilalet en termes du premier trimestre 2021. 

 

 Mois Errachidia  Ouarzazate Midelt  Région  

Jan. 38 54 41 133 

Fev. 76 53 53 182 

Mars 105 55 56 216 

 Total 219 162 150 531 

 

 

 

 

 

Répartition des créations par forme juridique        

 Formes juridique  Part en %  

SARL 62,7% 

SARLAU 35,5% 

SNC 1,9% 
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Répartition par tranche d’âge  Part en % 

10--20 27,90% 

05--10 27,00% 

02--05 20,90% 

0-2 17,10% 

>= 20 7,20% 

 

 

 

 

 

 

Répartition des créations par secteur          

SECTEUR Part en % 

Commerce 57,79% 

BTP et activités 

Immobilières 

28,11% 

Transports 14,10% 

 

 



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

29 
 

 

 

 

Répartition des créations selon leur chiffre d’affaires     

CA Part en % 

inf. à 3 MDH 85,2% 

Entre 3 MDH et 10 MDH 9,3% 

Entre 10 MDH et 50 MDH 5,0% 

Entre 50 MDH et 175 MDH 0,4% 

sup. à 175 MDH 0,1% 

 

 

 

Evolution des radiations d’entreprise à Drâa-Tafilalet en termes du premier trimestre 2021 

 

 

 

Mois  Évolution des radiations 

Jan 15 

Fev 9 

Mars 6 

Région DT 30 
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Radiations par secteur Part en % 

Commerce 28,20% 

BTP et activités 

immobilières 

28,80% 

Servies divers 23,10% 

Industries 5,80% 

Transport 5,80% 

Secteur des TIC 5,80% 

Hoeles et restaurants  1,90% 

 

 

 

 

 

Radiation par tranche d’âge Part en % 

02--05 46,70% 

05--10 26,70% 

10--20 13,30% 

Plus de 20 10,00% 

0-2 3,30% 
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Radiations par forme 

juridique 

Part en % 

SARL 63,30% 

SARLAU 33,30% 

SNC 3,30% 

 

 

 

خدمــــــــــات الــــــــغرفــــــــــة دلــــــــيـــــــل   

 

المنتسبين والمهنيين في مرحلة  دعم 

 إنشاء المشروع )منذ فكرة( ما قبل

 

 

عملية  الحاضر  الوقت  في  الشركات  إنشاء   يعتبر 

والركود  البطالة  مكافحة  اجل  من   اساسية 

على  لكن  دينامية.  من  يخلقه  لما   االقتصادي، 

هياكل   وجود  من  تساعد   وأجهزةالرغم   كثيرة 

يكون على   أن  الضروري  فمن  المقاوالت،   خلق 

لمشروعه   المدى  طويلة  رؤية   وكيفية للمقاول 

النسبة  ألن  السوق.  اكراهات  ظل  في   انجاحه 

تؤول خلقها  يتم  التي  الشركات  من   الكبيرة 
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السنوات األولى   وال  لإلفالس قدم في   تجد موضع 

هذا  إلنشائها  في  التجارة  السياق، .  غرفة   تقدم 

والخد  تافياللت والصناعة  درعة  لجهة   مات 

المشاريع   أفكار   المستقبليين   والمقاولين لحاملي 

في  والمهنيين  المنتسبين  دعم   " خدمة  الجهة   في 

 من خالل   وهذا،مرحلة ما قبل إنشاء المشروع ".  

الدعم   المشروع   والمواكبة تقديم  لحامل   الالزمين 

فالغرفة لذلك  المشروع.  إنشاء  إلى  الفكرة   من 

إشا رهن  المعلومات تضع  جميع  الفئة  هذه   رة 

المشروع، فكرة  )دراسة  الالزمة   واإلرشادات 

 ومساطر إجراءات    الشركات،  وانواع أصناف  

إلخ والتصديراإلنشاء   استدامة .(،  ضمان  بهدف   . 

المنشأة.   "دعم   لذلك،الشركات  خدمة   تعد 

المشروع انشاء  قبل  ما  مرحلة  في   "المقاولين 

جزالمتخصصة   من   اءوالمتطورة  يتجزأ   ال 

المقاول   دعم  النسيج   والمقاولة سيرورة   وتعزيز 

تافياللت  درعة  لجهة   .االقتصادي 

L’accompagnement des ressortissants et 

des professionnels dans la phase post 

création (l’idée)  

 

La création d’entreprises est, de nos jours, un 

enjeu primordial pour lutter contre le chômage 

et le manque de dynamisme économique. Bien 

que nous assistions à une prolifération des 

structures d’aide à la création favorisant la 

stimulation de notre économie, il est 

nécessaire d’avoir une vision sur le long terme, 

parce que le nombre d’entreprises qui 

continuent après la création n’est pas 

important et dans certains cas, il ne dépasse 

pas le 30%. Dans ce contexte, la chambre de 

commerce d’industrie et de services de Draa 

Tafilalet, offre à l’ensemble des porteurs de 

projets de la région le service 

« d’accompagnement des ressortissants et des 

professionnels dans la phase post-création ». 

Ceci, en accompagnant les porteurs de projets 

depuis l’idée à la création du projet, en offrant 

aux porteurs de projets toutes les informations 

et orientations nécessaires (tester la validité de 

l’idée, la classification des entreprises, les 

procédures de création, etc.) dans une 

perspective d’assurance de la pérennité des 

entreprises crées. Alors, un accompagnement 

post – création personnalisé et pointu, est 

partie intégrante dans une logique 

d’autonomisation du créateur et de 

dynamisation des tissus économiques de la 

région Draa-Tafilalet.
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Supporting associates and professionals 

in the pre-project phase (from an idea) 

 

The creation of businesses is 

nowadays a key issue in the fight 

against unemployment and the lack 

of economic dynamism. Although we 

are witnessing a proliferation of 

creation aid structures favoring the 

stimulation of our economy, it is 

necessary to have a long-term vision, 

because the number of companies 

that continue after creation is not 

not important and in some cases it 

does not exceed 30%. In this context, 

the Draa-Tafilalet Chamber of 

Commerce, Industry and Services, 

offers all project leaders in the region 

the service "to support professionals 

in the post-creation phase". This, by 

supporting project leaders from the 

idea to the creation of the project, by 

offering project leaders all the 

necessary information and guidance 

(testing the validity of the idea, the 

classification of companies, the 

creation procedures, etc..) with a 

view to ensuring the sustainability of 

the companies created. So, 

personalized and cutting-edge post 

creation support is an integral part of 

the logic of empowering the creator 

and boosting the economic fabric of 

the Draa-Tafilalet region. 
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ادأجـــــــــــــــونـــــــ
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 لالستعالم واالتصال

 

 

والخدمات لجهة درعة تافياللتغرفة التجارة والصناعة    

ورزازات، المغرب 45000العنوان: شارع موالي عبد هللا   

28 20 88 24 5( 0) 212هاتف: +  

28 20 88 24 5( 0) 212فاكس: +  

 contact@ccisdt.ma :البريد اإللكتروني

 www.ccisdt.ma :العنوان اإللكتروني

 

http://ccisdt.ma/

