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أنشـــــــــــــــــــــطة الغرفــــــــــــــــــــــــــة

إقليم ورزازات حول إعداد برنامج تنمية  والتشاوري اإلخباريلقاء في ال الغرفة مشاركة

2023-2028. 

     

لورزازات    اإلقليمي  المجلس   رئاسة  من  و ،بدعوة  الصناعة  و  التجارة  غرفة  شاركت 

ممثلة في شخص السيد محمد ميمون عضو الغرفة يوم الخميس   الخدمات لدرعة تافياللت

لورزازات   اإلقليميالمجلس    هنظمفي اللقاء اإلخباري والتشاوري الذي  2022فبراير    03

و السيد الكاتب العام    و بحضور النائب األول لرئيس الجهة  اإلقليم   تحت إشراف السيد عامل  

لعمالة اإلقليم، السادة و السيدة أعضاء مجلس جهة درعة تافياللت ، السادة رؤساء الغرف  

المهنية،السادة رؤساء الجماعات الترابية ،السادة ممثلي مصالح الدولة الالممركزة ،السادة و  

لسادة أعضاء فريق التنشيط التابع للمجلس اإلقليمي ،  السيدات أعضاء المجلس اإلقليمي، ا

السيد  :تناوب على تقديم الكلمات بهذه المناسبة   .السادة و السيدات ممثلي المجتمع المدني

 عامل اإلقليم ، السيد رئيس المجلس اإلقليمي ثم السيد النائب األول لرئيس جهة درعة  

أيضا شمل.تافياللت   بالمناسبة  قدمت عروض  انجازه خالل برنامج  كما  تم  لما  ت خالصة 

و عرج العارضون على الجوانب التنظيمية لبرنامج تنمية    التنمية المسطر للوالية السابقة

اإلخباري والتشاوري جتماع  اال  و يهدف هذا  و اإلنجاز.  لإلعداداإلقليم و المنهجية المقترحة  

بتحديد   2.16.300المرسوم رقم    من  4تنمية إقليم ورزازات وفقا للمادة  برنامج    إعدادإلى  

مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو اإلقليم و تتبعه و تحيينه و تقييمه و آليات الحوار  و  

في مقاربة جديدة ترتكز على سياسة القرب، و المشاركة لترسيخ مبادئ التشاور إلعداده   

 .التنمية المستدامة

اللقاء التشاوري تقدم ممثل الغ فريق   رفة بملتمس انضمام مؤسسة الغرفة إلىو خالل هذا 

لجعلها رافعة حقيقية لالستثمار من  الغرفة الجهوية  التنشيط التابع للمجلس اإلقليمي وإشراك

 .  اإلقليمعرفها ياجل مواكبة ودعم الدينامية االقتصادية التي 

برنامج االقالع السياحي بإقليم   ومناقشةالمخصص لتقديم لقاء في ال الغرفة مشاركة

 ورزازات.
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بورزازا إقليم  على  الجاللة  عامل صاحب  السيد  من  في  ،   ت بدعوة  ممثلة  الغرفة  شاركت 

الثالثاء   يوم  الغرفة  إيمـــــــان صـابر عضوة  السيدة  أشغال  2022فبراير    07شخص  في 

اللقاء المنعقد بمقر عمالة ورزازات والمخصص لتقديم و مناقشة برنامج اإلقالع السياحي 

المندمج لإلقال،  2027-2022بإقليم ورزازات ع حيث تم خالله مناقشة برنامج  المخطط  

مليون درهم و الذي    283السياحي للوجهة العالمية ورزازات و الذي بلغت تركيبته المالية  

يتضمن برنامج تأهيل المواقع السياحية ذات الصيت العالمي من قصور وواحات و برنامج  

ب  10إحداث   مقرونة  موضوعاتية  سياحية  للتنشيط    10مسالك  ايكولوجية  فضاءات 

إلى إعداد برنامج لتأهيل الجماعات لترابية            و   ةف(. باإلضا(Eco-Spaceالسياحي

المشتركة   ،المراكز   األولويات  إطار  في  الجماعات  إطار مخطط  في  الدراسات  إعداد  و 

حيث تم تقديم المنهجية التي سيتم    للتسريع من وتيرة انجاز المشاريع و فتح المشاريع المتوقفة

ي الهادف لتقليص التفاوتات المجالية واالجتماعية إضافة اعتمادها إلنزال هذا البرنامج التنمو

جاذبية  وخلق  االجتماعية  والخدمات  التحتية  البنيات  مجاالت  في  اإلقليم  حاجيات  لتلبية 

كما تم خالل هذا اللقاء تعبئة و   .اقتصادية بالمنطقة لتشجيع االستثمار وخلق فرص الشغل

لوصول إلى المناعة الجماعية و تسريع وتيرة  حث المواطنين على الجرعة الثالثة من اجل ا

 . 19الخروج من تداعيات كوفيد 

 

ترفع ملتمسا للحكومة من اجل   غرفـة التجـارة والصناعـة والخدمـات لجهة درعة تافياللت

استفادة قطاع وكاالت كراء السيارات من برامج الدعم الموجهة للقطاع السياحي لمواجهة 

 كورونا   التداعيات السلبية لجائحة 

   

درعة    2022فبراير    07بتاريخ   لجهة  والخدمـات  والصناعـة  التجـارة  غرفـة  وجهت 

استفادة قطاع وكاالت كراء السيارات من  تافياللت ملتمسا إلى رئيس الحكومة بخصوص

برامج الدعم الموجهة للقطاع السياحي. مطالبة بإدراج وكاالت كراء السيارات بدون سائق، 

الئحة األنشطة السياحية التي يمكن أن تستفيد من دعم الدولة الموجه للقطاع السياحي  ضمن 

 .لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا وإنقاذ ما يمكن إنقاذه

المغرب بسبب استمرار تفشي فيروس   التي يعيشها  الملتمس ، بالظرفية االستثنائية  وذكر 

متخذة في هذا الشأن من طرف السلطات الحكومية والتي  كورونا، وتبعا لإلجراءات الوقائية ال

اقتصادي حاد وتراجع كبير على مستوى مختلف األنشطة االقتصادية    ترتب عنها ركود 

 .وخصوصا المقاوالت السياحية خاصة قطاع النقل السياحي

واإلجراءات التي خصصتها الحكومة الموقرة    الى أنه بالرغم من الدعم كما اشار الملتمس

مؤخرا للقطاع السياحي من أجل استعادة وتيرة نشاطه بشكل منتظم، فقد تم تسجيل استثناء  

بعض األنشطة المرتبطة بهذا القطاع من هذا الدعم، من بينها وكاالت كراء السيارات بدون 
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المرتبط بداية سائق  منذ  أنه  ومهنية. خصوصا  اجتماعية  وارتباطات  مهمة  باستثمارات  ة 

الجائحة إلى اآلن أعلنت أكثر من ثالثة أالف مقاولة في قطاع كراء السيارات عن إفالسها . 

ناهيك عن مجموعة الواجبات الملقاة على عاتقهم كأداء الضرائب وتسديد القروض البنكية 

ال والضريبة  التأمين  الوطني  سنويةوواجبات  الصندوق  في  والمساهمات  السيارات  على 

الذي قررته   العمومي  بالدعم  العاملون بالقطاع خيرا  للضمان االجتماعي... بعدما استبشر 

 .بسبب إغالق الحدود في وجه السياحة العالمية  الحكومة لدعم قطاع السياحة

   

 المنطقة الصناعية ميبالدن بميدلت  التشاوري حولاللقاء  الغرفة فيمشاركة 

بمقر عمالة إقليم ميدلت،إجتماع خصص للتشاور حول مشروع    2022فبراير     22إنعقد في  

إلى   العام،إضافة  الكاتب  والسيد  العامل  السيد  بميدلت،بحضور  ميبالدن  الصناعية  المنطقة 

المشاريع وكذلك العديد    السيد المدير الجهوي لإلستثمار  والسيد مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ

المعنية باإلمر.و مثل   من مدراء ورؤساء المصالح الخاريجية لمختلف اإلدارات العمومية 

غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافياللت في هذا اإلجتماع المسؤول اإلداري 

 للغرفة بملحقة ميدلت.    

في بداية اإلجتماع أثنى السيد العامل على الحضور مذكرا بأهمية مشروع المنطقة    

الصناعية ميبالدن بميدلت والذي هو خلق فضاء يمكنه احتضان جميع الصناعات المتداولة  

في المنطقة،وأكد على أنه أنى األوان لإلخراج المشروع للوجود، خصوصا لما له من  

وأكد السيد  للشباب على المستوى اإلقليمي والجهوي. انعكاس على توفير فرص الشغل

بأخد   الرقمي واالقتصاد واالستثمار وزارة الصناعة والتجارة العامل بإلحاح على مصادر  

موضوع هذه المنطقة الصناعية بجدية، حيث ال يمكن لإلقليم خاصة وجهة درعة تافياللت 

ن كذلك أخد بعين اإلعتبار جميع  عامة تصدير فقط اليد العاملة لباقي الجهات،وال يمك

 شروط 
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الصناعية مثل طنجة   المناطق  المنطقة  إنشائها مقارنة مع  البيضاء،خصوصا وأن  والدار 

" بسبب نقص     TRONZITTالصناعية لميدلت فشلت في الفوز بمنحة في إطار برنامج "  

 جارة بالراشيدية. في مستوى البحث العلمي حسب ما أكده السيد المدير اإلقليمي للصناعة والت

في مداخلته أكد السيد المدير الجهوي لإلستثمار  على أن مجموعة من المقاوالت الصغرى  

وحاملي المشاريع في بحث عن وعاء عقاري لتوطين مقاوالتهم بطريقة سليمة تحترم جميع  

المعاير في هذا الميدان،ونظرا لعدم وجود منطقة صناعية بجهة درعة تافياللت،فمن الصعب 

  احتواء كل هذه المشاريع مما يؤدي إلى فقدانها بصفة نهائية.

في عرضه أكد السيد المدير على أن الكلفة اإلجمالي لمشروع المنطقة الصناعية ميبالدن  

هكتار على   17مليون درهم،وأن المساحة المخصصة له تقدر ب    80بميدلت تبلغ حوالي  

 الشكل التالي: 

 

من المبلغ اإلجمالي للمشروع يتم تعويضه عن طريق المساحات   21  %وأكد كذلك أن نسبة  

متر مربع، ستمنح لمن تتوفر فه شروط سيتم إعتمادها من    1500و 200والتي تتراوح بين 

 طرف السلطات المحلية بأثمنة تفضيلية. 

المتبقية    79  %من التوصيات التي خرج بها هذا اللقاء،هي البحث عن شركاء لتمويل نسبة  

من قيمة المشروع،وفي هذا الصدد تدخل ممثل مجلس جهة درعة تافياللت حيث أثنى على 

لفتح نقاش من أجل  انها مستعدة  الجهة  وأكد  أنه األول على مستوى  المشروع خصوصا 

لمشروع،وفي نفس الصدد تطرق السيد رئيس المجلس األقليمي  تمويل نسبة مهمة من قيمة ا

 لميدلت وعبر عن رغبته في طرح هذه النقطة في إجتماع المجلس والدفاع عنها.

 اجتماع اللجنة الجهوية للتنسيق والمواكبة الخاصة بالبرنامج المندمجفي    الغرفة  مشاركة

 " PIAFE" لدعم وتمويل المقاوالت

 



L’intelligence informationnelle ---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------    N° 021/2022 

5 
 

المهام التمثيلية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافياللت، والتي في إطار  

  ر وبدعوة من المركز الجهوي لالستثما  تهم المصالح العامة للمهنيين، وانسجاما مع أدوارها،

على الساعة العاشرة   2022فبراير    28لجهة درعة تافياللت، شاركت الغرفة، يوم االثنين  

اجتماع اللجنة الجهوية للتنسيق والمواكبة الخاصة بتتبع البرنامج المندمج  في أشغال    صباحا،

 لدعم وتمويل المقاوالت " انطالقة "، والذي خصص لتدارس النقط التالية: 

 

للبرنامج المندمج لدعم   2022يناير  31تقديم حصيلة االنجازات الى غاية  •

 وتمويل المقاوالت على صعيد الجهة.

المعيقات والعراقيل المتعلقة بمواكبة حاملي المشاريع والحصول على  تحديد  •

 التمويل. 

 .« Fin-Créa »مشروع اطالق المنصة الرقمية لتمويل المقاوالت  •

تقديم مقترحات حول انطالق البرنامج ومواكبة المستفيدين وتعبئة جميع الفاعلين  •

 إلنجاح البرنامج.

 

يلة منجزات البرنامج، حيث تم عرض عدد المشاريع وقد تم بالمناسبة التذكير مجددا بحص

، نظرا  2021دجنبر    17المدروسة من طرف مختلف المؤسسات البنكية، وذلك الى غاية  

لجهة درعة تافياللت بالمعطيات المحينة والخاصة    رلعدم توصل المركز الجهوي لالستثما

 ، والتي نلخصها على الشكل التالي : 2022بسنة 

 

 المشاريع المدروسة حسب صنف الضمان : توزيع عدد  •

 

 
  2021سنة  2020سنة  

)الى غاية 

17/12/2021 ) 

 

عدد مناصب الشغل  

عدد  املنتظرة 

املشاريع 

 املدروسة 

مبلغ 

القروض 

بمليون  

 درهم

عدد 

املشاريع 

 املدروسة 

مبلغ 

القروض 

بمليون  

 درهم

 1450 77 326 40 253 ضمان انطالق 

ضمان انطالق  

 املستثمر القروي 

249 31 315 52 2079 

 3529 129 641 71 502 املجموع

 توزيع عدد المشاريع المدروسة حسب القطاع :  •

 

 مبلغ القروض بمليون درهم  عدد املشاريع املدروسة  القطاع

 81 548 الفالحة 

 33 221 التجارة والتوزيع

 13 87 الصناعة

 13 85 البناء واألشغال العمومية

 11 74 الخدمات

 16 55 السياحة

 34 73 آخر

 

 

 توزيع عدد المشاريع المدروسة حسب الغاية من القرض :  •
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 مبلغ القروض بمليون درهم  عدد املشاريع املدروسة  الغاية من القرض

 12 196 التشغيل

 188 947 االستثمار 

 200 1143 املجموع

 

تحديد   كذلك  تم  االجتماع،  المشاريع  وخالل  حاملي  بمواكبة  المتعلقة  والعراقيل  المعيقات 

التمويل من جهة وما هو مرتبط   بآليات  بين ما هو مرتبط  التمويل والتي توزعت  وآليات 

 بآليات المواكبة والتواصل من جهة أخرى. 

 

لتمويل   الرقمية  المنصة  اطالق  بمشروع  الخاص  العرض  تأجيل  تم  آخر،  جانب  ومن 

 الى االجتماع المقبل للجنة.  « Fin-Créa »المقاوالت 

 

وتم التطرق كذلك لعرض مجموعة من أهم التوصيات التي انبثقت عن اجتماعات اللجنة  

 والتي جاءت كالتالي :

العمل على بلورة وسيلة للتواصل مشتركة بين جميع الفاعلين من أجل تتبع   •

وكذلك تتبع التدخالت  انجازات وطريقة اشتغال البرنامج على المستوى الجهوي 

 الممكنة من أجل تصحيح وتطوير البرنامج.

تنظيم دورات للتكوين وتقوية قدرات األطر المواكبة والفاعلة في البرنامج   •

 )الفاعلين العموميين والخواص(.

توحيد تنظيم ورشة عمل بين الفاعلين العموميين في البرنامج واألبناك من أجل  •

 .عمليات معالجة طلبات التمويل

تفعيل عملية توقيع األبناك على اتفاقية الشراكة الموقعة بين مختلف الشركاء  •

 المؤسساتيين.      

 

وفي نهاية اللقاء، اتفق الجميع على ضرورة التسريع في تفعيل التوصيات، ما من شأنه حل  

مجموعة من العراقيل والمعيقات التي تسبب في عدم التنزيل األمثل للبرنامج على مستوى 

 ة درعة تافياللت. جه
 

قي   التعاونيات و المقاوالت المصدرة بجهة درعة تافياللت  نشاط تكويني بالغرفة لفائدة

 ASMEX  TFO Canda – الشراكة بين مشروعإطار 

والوكالة الكندية  (ASMEX) ي إطار االتفاقية المبرمة بين الجمعية المغربية للمصدرينف

الخارجية   التجارةللتجارة  واستدامة  تهدف   TFO Canada واالستثمار  دعم  إالتي  لى 

ال و هو  أوانسجاما مع مقتضيات مهام الغرفة الرامية إلى نفس الهدف  المصدرين المغاربة،

مواكبة الفاعلين االقتصاديين بالجهة، وعمال بمضامين البرنامج المسطر بين الغرفة    دعم و

غرفة الصناعة والتجارة و الخدمات لجهة    ملحقة  احتضنت ،والجمعية المغربية للمصدرين

تافياللت حول    بالرشيدية  درعة  تكوينية  الدولية  األعماليئة  "ب دورة  التجارة  لفائدة    "و 

و جهة    فاس مكناس  جهةكل من جهة درعة تافياللت و  المتواجدة ب  و التعاونيات   المقاوالت

  16و    15و ذلك يومي    .لى األسواق الكنديةإ والراغبة في التصدير  العيون الساقية الحمراء،  

  الرشيدية.الغرفة ببمقر ملحقة  2022فبراير 

 و لقد أشرف على تنظيم هذه الحصة التكوينية كل من السادة: 

 . المغربية للمصدرين للجمعية السيد فؤاد لمريني رئيس المندوبية الجهوية •
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السيد العماري سيدي العماري مدير ملحقة غرفة التجارة و الصناعة والخدمات  •

 .بالرشيديةلجهة درعة تافياللت 

غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة درعة  ملحقة اآلنسة سهام لكدو إطار ب •

 . بالرشيدية تافياللت

 :السادة المرئي عبر تقنية التناظركما شارك في هذا اللقاء  •

 ابراهيم العاللي : خبير دولي في التجارة الدولية. الدكتور  •

 لجمعية المغربية للمصدرين. با داريالسيد عبد العزيز بلحسن : المدير اإل •

رحب السيد فؤاد لمريني، رئيس المندوبية   في بداية أشغال اليوم األول لهذه الحصة التكوينية

عر  للجمعية  الجهوية وقدم  بالجميع  للمصدرين،  "التحضير    ضا المغربية  عنوان  تحت 

 للتصدير" الذي تمحور حول:

 ولويات المقاولة المصدرة. أتحديد  •

 همية التكوين في مجال التصدير. أرصد  •

 تحليل امكانية المقاولة في ولوج مجال التصدير.  •

 التعرف على خصائص األسواق الدولية و كيفية ولوجها.  •

 إلجراءات القانونية. االحاطة با  •

 القدرة على تتبع مراحل التصدير. •

عبر  عرضا خبير دولي في التجارة الدولية، ال ،الدكتور ابراهيم  العاللي  بعد ذلك قدم السيد

موضوع ل و تطرق فيهبالترحيب بالحضور الكريم  هاستهل المرئي، تقنية التناظر

 النقط التالية:  و الذي تضمن"استراتيجيات الولوج لألسواق"  

  .نواعهأالتعريف بالتصدير و تحديد  •

 . سواقنواع األأتحديد  •

 .سواق للتصديراختيار األ •

 سرد المراحل المستعملة لدراسة السوق. •

 جل تسهيل التسويق الخارجي.أكيفية استغالل البرمجيات الخاصة من  •

لجمعية المغربية للمصدرين، عبر تقنية باتدخل السيد عبد العزيز بلحسن، المدير اإلداري    ثم  

  "خطة التصدير"  عا حولموضو  ، و تناول في مداخلتهبالجميع  برححيث  ،  المرئيالتناظر  

يجب   التي  المراحل  هإجل  أمن    اتباعهامبرزا  برسم  ذنجاح  تبدأ  والتي  الخطة،  هداف أه 

اثم  التصدير،   التي قد تعرقل هده  ليات و األ آلتحديد  المخاطر  المتاحة مع مراعات  ساليب 

 العملية. 

تناول فيه الجوانب  لدكتور ابراهيم العاللي  استهلت المداخالت بعرض ل  و في اليوم الثاني

التصدير حيث  المالية على    لعملية  الضوء  يواجهها    اإلشكاليةسلط  المصدرين أالتي  غلب 

 ثمان المنتوجات المراد تسويقها.  أوالتي تكمن في كيفية تحديد 

مع جميع المتدخلين   التفاوضعملية  همية  ألك تفضل السيد عبد العزيز بلحسن بإبراز  ذ   بعد

 . ات التسويقططخمإنجاح  من أجل في عملية التصدير 

عبر نموذج   يق الخاص بالتصديرتطباللى  إكيفية الولوج    بتوضيح  فؤاد لمريني  ثم قام السيد

 . تطبيقي

القيمة التي تم    داخالتبالم  فيها  شاد ألسيد فؤاد لمريني  له الدورة التكوينية بكلمة  ذواختتمت ه

ه خالل  الدورةذتناولها  بالتفاعل  كما  التكوينية.  ه  كذلك  الفاعلة    أشاد  المشاركة  و  الكبير 

المقاوالتل و  بكثافة  لتعاونيات  لالنخراط  دعها  و  النقاش  اغناء  في  التطبيق    الحاضرة  في 

مواكبة  التدريب ووالتكوين  توفير المدى استعداده ل  أشار إلى  و   .Asmex   الخاص بالجمعية

 .من أجل تنمية الصادرات بالجهةمستمرة ال
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  بمقر الغرفة الجمعيات المهنية للتجار بمدينة وآفاقلقاء تشاوري حول واقع تنظيم 

 ورزازات.ب

 

تم يوم الثالثاء فاتح فبراير  ،بمدينة ورزازات    2021يونيو    11بدعوة من مؤسسي مبادرة  

بالمقر الجهوي للغرفة بورزازات تنظيم لقاء تشاوري حول واقع و آفاق الجمعيات   2022

بالمدينة للتجار  المبادرة  ،المهنية  مؤسسي  السادة  من  كل  تافوكت  ،حضره  جمعية  رئيس 

ممثل ،رئيس جمعية تجار و حرفيي ساجة المارشي القديم  ،للتجارة و الخدمات بورزازات

المغطى السوق  تيفليت  ،جمعية  التجاري  المركب  التجار    ،ممثلي  وممثل غرفة    ،عدد من 

 التجارة و الصاعة و الخدمات. 

استعرض من خالله المجتمعون   ،اء التشاوري نقاشا هاما و مثمراو قد عرف هذا اللق      

و كذلك االكراهات التي يعيشها التجار بصفة عامة   ،واقع و افاق  القطاع التجاري بالمدينة

المنافسة  و  الكبرى  التجارية  المساحات  و  االسواق  و  المتجولين  الباعة  انتشار  كظاهرة 

حيث خلص الجميع    ،مين الصحي للتجارأااللكترونية غير الشريفة لتجار القرب        و الت

م مهني قوي يضم جميع التجار بمدينة نه حان الوقت للتكثل و االنحاد تحت لواء تنظيأالى  

جل حمل المشعل للترافع و تدبير جميع  أورزازات تسند قيادته للجيل الشاب و الكفاءات من 

بالمدينة منتسبيه  و  التجاري  القطاع  ايقاعها  على  يعيش  التي  الصعوبات  و  مع  ،المعيقات 

 ضرورة التفكير في الجانب االجتماعي للتجار و عائالتهم.

 

 

 بإقليم   تنسيقي حول تموين األسواق خالل شهر رمضانالجتماع في اال الغرفة مشاركة

 .ورزازات
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بورزازا إقليم  على  الجاللة  عامل صاحب  السيد  من  في  ،   ت بدعوة  ممثلة  الغرفة  شاركت 

بمقر عمالة    2022فبراير    23  األربعاء    شخص السيدة إيمـــــــان صـابر عضوة الغرفة يوم

خصص الستعراض وضعية تموين األسواق ومراقبة  الذي  تنسيقي  الجتماع  اال  ورزازات في

 .جودة وأسعار المنتجات الغذائية األساسية خالل شهر رمضان على مستوى اإلقليم

على أهمية التعبئة العامة لكافة المصالح المعنية، لضمان    خالل هذا اللقاء تم التأكيد    و     

ن األسواق، وكذا أسعار وجودة المنتجات التي تعرف تتبع ومراقبة منتظمين لوضعية تموي

 .استهالكا واسعا خالل الشهر الفضيل

الت  و      اللجان    ديشدتم  قبل  المنجزة من  المراقبة  تكثيف حمالت  على  الصدد،  هذا  في   ،

مواكبة   بغرض  اإلقليمي،  الصعيد  على  المختصة  األخرى  والمصالح  المختلطة،  المحلية 

المبذولة   السالمة المجهودات  حماية  على  والسهر  والجهوي،  المركزي  الصعيدين  على 

 .الصحية والقدرة الشرائية للمواطنين والمستهلكين

حث على التنسيق وتقوية نجاعة مختلف التدخالت قصد ضمان تموين منتظم  تم الكما       

الساكنة خالل هذا  للمنتجات األساسية استجابة لحاجيات    لألسواق، وعرض وافر ومتنوع 

 .شهر رمضان

ودعا مختلف األطراف المعنية إلى الرفع من مستوى تواجدهم الميداني، والتدخل بحس عال  

من المسؤولية والمهنية والصرامة والدقة المطلوبة، مع التركيز على التدبير الناجع والمعقلن  

افحة انتشار لهذه العمليات مؤكدا على ضرورة مواصلة التقيد بالتدابير الوقائية الرامية إلى مك

(ن السيما بالفضاءات التجارية، ونقط البيع والمحالت التي تشهد 19-فيروس كورونا )كوفيد

وكذا  التجار وممثليهم،  لفائدة  للتواصل  إقباال واسعا خالل شهر رمضان، وتنظيم حمالت 

 .جمعيات حماية المستهلك إلشراكهم في جهود التأطير والتحسيس

تقديم عرض شامل لحالة التموين واألثمنة المرتقبة للمنتجات    وتم خالل هذا االجتماع،    

خالل شهر رمضان، قدمه المندوب اإلقليمي للصناعة والتجارة ، الذي أكد باألرقام، أن حالة  

 .التموين على صعيد اإلقليم تتسم بعرض كاف واستقرار في أسعار غالبية المنتجات األساسية

 

ا  القطاعات  فقد أجمعوا، في مداخالتهم، أما ممثلو ومسؤولو  المعنية،  ألخرى والمؤسسات 

على وفرة المنتجات الغذائية األساسية، وانتظام التموين والمراقبة المنجزة، وكذا استقرار 

 .أسعار المواد الغذائية ذات االستهالك الواسع في رمضان

مختلف        قبل  من  المبذولة  بالجهود  السياق،  هذا  في  إشراف وأشادوا  تحت  المتدخلين 

السلطات اإلقليمية، لضمان مراقبة منتظمة لتموين األسواق والجودة وأسعار المواد الغذائية، 

وكذا تقوية التحسيس ومكافحة الممارسات غير القانونية التي قد تمس بصحة المواطن وقدرته  

 .الشرائية

 

راقبة يستمر طيلة شهر رمضان و قد أفضى هذا االجتماع ألتنسيقي إلى وضع برنامج للم      

و ذلك حتى يتسنى ضمان مراقبة شفافة و هادفة لعملية التموين على أوسع نطاق  ،االبرك  

حيث ستسهر على هذه المهمة لجنة مختلطة. و في الوقت ذاته ستتكفل المصالح التابعة للقسم  ،

مضان، و ذلك حتى  االقتصادي بعمالة اإلقليم بضمان مهام الديمومة على امتداد أيام شهر ر

الطبيعي  بالتزود  لإلخالل  محتملة  محاولة  بأي  اإلخبار  أو  الشكاوى،  لتلقي  مهيأة  تكون 

 لألسواق بحاجياتها من المواد االستهالكية.
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ةإكــــــــــــــــو الـــــــجهــــــــــــــــ 

. إنجاز مشاريع اجتماعية هامة ضمن  تافياللت.درعة 

 الوطنية للتنمية البشريةالمبادرة 

 

البشرية  للتنمية  اإلقليمية  واللجن  الجهوية  اللجنة  أنجزت 

، العديد  2021و  2020بجهة درعة تافياللت، خالل سنتي  

 .من المشاريع االجتماعية الهامة

تم،   فقد  تافياللت،  درعة  جهة  لوالية  معطيات  وبحسب 

الجهوي   المستوى  الماضيين على  السنتين  وبجميع  خالل 

إنجاز ما مجموعه   الجهة،  مشروعا، بتكلفة   1756أقاليم 

 .مليون درهم 653إجمالية تبلغ 

وتندرج هذه المشاريع في إطار برامج المرحلة الثالثة من  

المستوى  على  المنفذة  البشرية  للتنمية  الوطنية  المبادرة 

 .الجهوي

وذكر المصدر ذاته أنه كان لهذه المشاريع االجتماعية وقع  

موس على الفئات المستهدفة من المبادرة الوطنية للتنمية مل

البشرية، “بفضل ضخ استثمارات وإنجاز مشاريع للقرب  

 .”لفائدة الساكنة

وبلغ عدد المشاريع، التي أنجزت في إطار برنامج تدارك 

والخدمات   التحتية  البنيات  مستوى  على  الخصاص 

مشروع،    111األساسية بالمجاالت الترابية األقل تجهيزا،  

إلى   تصل  إجمالية  في   132بتكلفة  وذلك  درهم،  مليون 

للشرب،  الصالح  والماء  والتعليم،  الصحة،  قطاعات 

 .والمسالك الطرقية، وكذا الكهرباء القروية

وضعية   في  األشخاص  مواكبة  برنامج  يخص  وفيما 

  65مشروع، بتكلفة إجمالية تبلغ    100هشاشة، فقد أنجز  

االهتمام بالفئات الهشة من مسنين مليون درهم، في سياق  

ودعم   الخاصة،  االحتياجات  ذوي  واألشخاص  ومرضى 

اقتصادي، باإلضافة إلى حماية الطفولة -اإلدماج السوسيو 

 .والشباب

واإلدماج  الدخل  تحسين  برنامج  إطار  في  وجرى 

مشروعا، بقيمة إجمالية    293االقتصادي للشباب، إنجاز  

إلى   ف  46تصل  وذلك  درهم،  ريادة مليون  دعم  سياق  ي 

األعمال، وتشجيع االقتصاد االجتماعي والتضامني، ودعم  

 .قابلية تشغيل الشباب

لألجيال  البشرية  بالتنمية  الدفع  ببرنامج  يتعلق  وفيما 

مشروعا، بقيمة إجمالية تبلغ    1252الصاعدة، فقد تم إنجاز  

ماليين درهم، في إطار محور صحة األم والطفل،    409

التعل دعم  الدعم  ومحور  وكذا  القروي،  بالوسط  األولي  يم 

 .المدرسي

  

 حصيلة التنمية البشرية في جهة درعة

 
البشرية  للتنمية  اإلقليمية  واللجن  الجهوية  اللجنة  أنجزت 

، العديد  2021و  2020بجهة درعة تافياللت، خالل سنتي  

 .من المشاريع االجتماعية الهامة

تافياللت، فقد تم، خالل وحسب معطيات لوالية جهة درعة  

أقاليم  الجهوي وبجميع  المستوى  الماضيتين على  السنتين 

  653مشروعا، بتكلفة إجمالية بلغت    1756الجهة، إنجاز  

 .مليون درهم

وتندرج هذه المشاريع في إطار برامج المرحلة الثالثة من  

المستوى  على  المنفذة  البشرية  للتنمية  الوطنية  المبادرة 

 .الجهوي

لمصدر ذاته أنه كان لهذه المشاريع االجتماعية وقع  وذكر ا

ملموس على الفئات المستهدفة من المبادرة الوطنية للتنمية 

البشرية “بفضل ضخ استثمارات وإنجاز مشاريع للقرب 

 .”لفائدة الساكنة

وبلغ عدد المشاريع، التي أنجزت في إطار برنامج تدارك 

والخد التحتية  البنيات  مستوى  على  مات  الخصاص 

مشروعا،    111األساسية بالمجاالت الترابية األقل تجهيزا،  

مليون درهم، في قطاعات    132بتكلفة إجمالية وصلت إلى  

والمسالك  للشرب،  الصالح  والماء  والتعليم،  الصحة، 

 .الطرقية، وكذا الكهرباء القروية

وفيما يخص برنامج مواكبة األشخاص في وضعية هشة، 

بتكلفة  100أنجزت   بلغت    مشروع،  مليون    65إجمالية 

مسنين  من  الهشة  بالفئات  االهتمام  سياق  في  درهم، 

اإلدماج  ودعم  الخاصة،  االحتياجات  وذوي  ومرضى 

الطفولة    -السوسيو حماية  إلى  باإلضافة  اقتصادي، 

 .والشباب

وتم في إطار برنامج تحسين الدخل واإلدماج االقتصادي 

إنجاز   إلى مشروعا، بقيمة إجمالية و  293للشباب  صلت 

مليون درهم، في سياق دعم ريادة األعمال، وتشجيع   46

تشغيل  قابلية  ودعم  والتضامني،  االجتماعي  االقتصاد 

 .الشباب

لألجيال  البشرية  بالتنمية  الدفع  ببرنامج  يتعلق  وفيما 

مشروعا، بقيمة إجمالية بلغت    1252الصاعدة، تم إنجاز  

طفل،  ماليين درهم، في إطار محور صحة األم وال  409
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الدعم   وكذا  القروي،  بالوسط  األولي  التعليم  دعم  ومحور 

 .المدرسي

الرشيدية .. لقاء جهوي حول الحصيلة المرحلية  

 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

 
 

السوسيو   بالمركب  الخميس،  اليوم  أوالد    –انعقد،  ثقافي 

الحصيلة   لتقديم  ميداني  جهوي  لقاء  بالرشيدية،  الحاج 

درعة بجهة  البشرية  للتنمية  الوطنية  للمبادرة  - المرحلية 

(  2021-2019تافياللت، برسم السنوات الثالث األولى )

من المرحلة الثالثة من هذا الورش الملكي الكبير من أجل  

 .االعالم والتحسيس حول رؤيتها وتحدياتها

وجرى هذا اللقاء بحضور الوالي المنسق الوطني للمبادرة 

للت ووالي  الوطنية  دردوري،  محمد  السيد  البشرية،  نمية 

درعة يحضيه    -جهة  الرشيدية،  إقليم  عامل  تافياللت، 

بوشعاب، وعمال أقاليم الجهة، و رئيس المجلس اإلقليمي، 

وأعضاء لجان التنمية البشرية اإلقليمية والمحلية، ورؤساء 

الخارجية،   المصالح  رؤساء  وكذا  المنتخبة،  المجالس 

 .لمدنيوممثلي المجتمع ا

وتم تنظيم هذا االجتماع بالصيغة الحضورية وعبر تقنية 

الصحية  للتدابير  احترام  في  وذلك  المرئية،  المناظرة 

هذه  خالل  بها  المعمول  االجتماعي  التباعد  وإجراءات 

 .19-الفترة من جائحة كوفيد

وفي كلمة بالمناسبة، أشار السيد دردوري إلى أن المرحلة  

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ هذا المشروع الثالثة من  

الملكي الكبير، يهدف إلى تحقيق تنمية بشرية شاملة تعزز  

المبادرة  أن  مبرزا  المواطنين،  جميع  بين  الفرص  تكافؤ 

تعتمد مقاربة جديدة تتمحور بالخصوص حول تنمية رأس 

 .المال البشري وإدماج الشباب

لل الوطنية  المبادرة  أن  على  تدعم وشدد  البشرية  تنمية 

السياسات العمومية من خالل برامج تستهدف المواطنين، 

ال سيما من هم في وضعية هشاشة، والشباب واألطفال،  

من   أحيانا  تستفيد  ال  التي  األخرى  الفئات  إلى  باإلضافة 

 .بعض الخدمات العمومية

وأشار السيد دردوري إلى أنه تم القيام بعمل “هائل” على 

الثالثة،    -عةمستوى جهة در تافياللت، في إطار المرحلة 

األم   صحة  مجاالت  في  المشاريع  مئات  تنفيذ  خالل  من 

والطفل، والدعم المدرسي والتعليم األولي، وإدماج الشباب 

واألشخاص في وضعية هشاشة أو في مجال البنية التحتية 

 .االجتماعية واالقتصادية

افة الفاعلين  وأشاد، في هذا الصدد، بالجهود التي يبذلها ك

وأعضاء لجان التنمية البشرية المحلية واإلقليمية والجهوية  

الهام    – على مستوى جهة درعة   الدور  تافياللت، مبرزا 

المنتخبة كشركاء أساسيين في  الذي تضطلع به المجالس 

 .تنفيذ برامج المبادرة

تافياللت جهة يغلب عليها الطابع   –وبعد أن ذكر بأن درعة  

وتمتد   دردوري  القروي  السيد  أكد  شاسعة،  مساحة  على 

على أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أثبتت قدرتها على 

 .التكيف مع خصوصيات هذه الجهة

شركاء   مع  بالتعاون  ضمان،  إلى  الحاجة  على  وشدد 

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التقائية العمل العمومي، 

لمبادرة والمبادرات  من خالل تجويد االنسجام بين برامج ا

 .التنموية األخرى التي تقوم بها الدولة

من جهته، أكد السيد يحضيه، أن المبادرة الوطنية للتنمية  

من    2005البشرية، حققت خطوات مهمة منذ إطالقها سنة  

قبل صاحب الجاللة الملك محمد السادس، مضيفا أن مزايا  

جوانب  هذا المشروع الكبير باتت اآلن ملموسة في مختلف  

 .الحياة للعديد من فئات المواطنين

النقاش الجاد  ولفت إلى أن هذا االجتماع يمكن من إثراء 

حول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ال سيما فيما يتعلق  

 .بآليات تطوير أنشطتها لفائدة الفئات المستهدفة المختلفة

المرحلة   حصيلة  حول  عرض  تقديم  تم  المناسبة،  وبهذه 

( للتنمية 2021-2019الثالثة  الوطنية  المبادرة  من   )

بإنجاز   تميزت  والتي  بتكلفة   1.981البشرية،  مشروعا، 

  1.567.143مليون درهم، لفائدة    844.81إجمالية قدرها  

 .تافياللت- مستفيدا على مستوى جهة درعة

ويندرج هذا االجتماع، الذي يعد المرحلة األخيرة من جولة  

ا للمبادرة  عبر  ميدانية  البشرية  للتنمية  جهة    12لوطنية 

عليها   دأبت  التي  المنتظمة  اللقاءات  إطار  في  بالمغرب، 

التنسيقية الوطنية للمبادرة مع الفاعلين المحليين المشاركين 

 .في تنفيذ برامجها

إعالم   اساسي،  بشكل  الميدانية،  الجولة  هذه  وتروم 

المرحلة   وتحديات  الجدد حول رؤية  المنتخبين  وتحسيس 

البشرية، ال سيما فيما  ا للتنمية  المبادرة الوطنية  لثالثة من 

االقتصادي  البشري واالندماج  المال  بتعزيز رأس  يتعلق 

 .للشباب

كما تهدف إلى عرض حصيلة إنجازات المبادرة الوطنية  

للتنمية البشرية خالل السنوات األخيرة، وفتح النقاش مع  

المدني وتلقي مقترحاتهم، وك المجتمع  ذلك مناقشة  ممثلي 

الصعوبات المحتملة من أجل تحسين آليات تدبير المشاريع  

 .وشروط تنفيذها
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جفاف غير مسبوق يهدد حياة البشر والشجر في  

 الجنوب الشرقي 

 

بأقاليم  القاطنون  والمواطنون  أكثر من ثالث سنوات  منذ 

من   تحذيرات  يطلقون  المغربية  للمملكة  الشرقي  الجنوب 

جفاف   حدوث  تزايد  مخاطر  مع  خاصة  مسبوق،  غير 

التساقطات  قلة  بسبب  الجوفية  المياه  منسوب  انخفاض 

مستهلكة  بزراعات  المائية  الفرشة  واستنزاف  المطرية 

 .للماء

كذلك دفع التدبير العشوائي للفرشة المائية بأقاليم الجنوب 

إلى   المواطنين  األخيرة،  السنوات  للمملكة خالل  الشرقي 

ؤدي إلى حالة من الجفاف وإلى  دق ناقوس الخطر من أن ي

حيث   فعال،  تبرز  مظاهره  بدأت  ما  وهو  إنسانية،  كارثة 

في عز   للشرب  الصالح  الماء  ندرة  تشتكي  مناطق  هناك 

 .فصل الشتاء، فما بالك خالل فصل الصيف

وبهذا الخصوص، أكد عدد من المهتمين بالمجالين الفالحي 

تصريحات   في  للمغرب،  الشرقي  بالجنوب  والمائي 

لم م جفاف  موجة  تعاني  المنطقة  أن  لهسبريس،  تطابقة 

أكثر من   الشرقي مثيال منذ  الجنوب  لها  سنة،    30يعرف 

موضحين أن الجفاف ضرب عموم أقاليم درعة تافياللت،  

 .وأن الساكنة مهددة بالرحيل القسري

 فصل الشتاء وندرة المياه 

بالجنوب  المحلية  الجمعيات  من  عدد  فيه  نبهت  وقت  في 

للمغرب إلى تفاقم أزمة ندرة المياه بصفة عامة، الشرقي  

المجيد بناصر، فاعل  أكد عبد  للشرب والسقي،  الصالحة 

الشرقي  الجنوب  منطقة  أن  زاكورة،  مدينة  من  جمعوي 

أصبحت تصنف تحت خط الفقر المائي، متوقعا مزيدا من 

انخفاض نصيب الفرد السنوي من الماء بسبب االستنزاف 

 .لعشوائي للفرشة المائيةالمفرط واالستغالل ا

وقال الجمعوي ذاته، في تصريح لهسبريس، إن “الجنوب 

الشرقي يعاني في عز فصل الشتاء من ندرة الماء، ما ينذر  

بحدوث مشاكل خطيرة في فصل الصيف بسبب االنخفاض  

المهول لهذه المادة األساسية في الحياة”، مضيفا أن “حدة  

ائية في المنطقة، من ندرة اإلشكاليات المتعلقة بالموارد الم

السنوات  خالل  ملحوظ  بشكل  ازدادت  وتلوث،  وتملح 

 .”األخيرة

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بوكالة الحوض المائي لكير 

الجوفية  المائية  الطبقات  استغالل  نسبة  أن  غريس  زيز 

بالجنوب الشرقي تعد مرتفعة جدا، وقال إن “خطر ندرة 

لتي كير زيز غريس ودرعة  الماء في المناطق التابعة لوكا

واد نون حقيقة ال يمكن ألحد إخفاؤها”، مضيفا أن “هذا 

الخطر يتفاقم يوما بعد يوم، خاصة أن موعد فصل الصيف  

 .”يقترب 

وأبرز المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن االستغالل 

المفرط من قبل الفالحين للفرشة المائية من خالل زراعات  

في    50للمياه، ساهم بقدر أكبر، قد يفوق  موسمية مستهلكة  

المائة، في مشكل ندرة الماء الذي يعيشه الجنوب الشرقي  

حاليا، موردا أن “هناك حلوال يمكن اللجوء إليها من أجل 

ردع مستنزفي الفرشة المائية، من قبيل تخصيص عدادات  

للفالحين الذين يقومون بزراعة البطيخ األحمر واألصفر  

الم لتأدية مبالغ مالية مقابل كل والزراعات  للمياه  ستهلكة 

 .طن من الماء المستهلك”، على حد تعبيره

هسبريس  لجريدة  تحدثوا  الذين  المواطنين  من  عدد  وأكد 

بخصوص موضوع الجفاف وندرة الماء، أن خطر نزوج  

الداخل المغربي ممكن في أي  أهل الجنوب الشرقي نحو 

يهدد   أصبح  الذي  المشكل  هذا  بسبب  البشر  وقت  حياة 

الجهات   مطالبين  سواء،  حد  على  والحيوان  والشجر 

القطاعات   أو  الحكومة  مستوى  على  سواء  المسؤولة، 

 .الالممركزة، بأن تأخذ األمر على محمل الجد

 حماية وتطعيم الفرشة المائية

كشفت مصادر متطابقة بكل من وكالة الحوض المائي لكير  

درعة تافياللت أن  زيز غريس والمديرية الجهوية للفالحة ب

المياه وضعف   ندرة  من  تعاني  بالجهة  المائية  األحواض 

اتخذت   المعنية  “القطاعات  أن  موضحة  السدود،  حقينة 

ضمان   إلى  الرامية  االستعجالية  التدابير  من  مجموعة 

التزويد بالماء الصالح للشرب بمختلف مناطق األحواض 

 .”التابعة لها جهة درعة تافياللت

من   بنعدي،  “الفرشة  حسن  إن  قال  تنغير،  إقليم  ساكنة 

خطير”،  بشكل  متضررة  عموما  الجهة  بأقاليم  المائية 

مضيفا أن “الجهات المسؤولة تعمل حاليا من أجل بلورة  

عن   والبحث  المتبقية  المائية  الفرشة  لحماية  عمل  خطة 

حلول لتطعيمها في السنوات القادمة”، معتبرا أن “الجميع  

تضرر في  المسؤولية  خاصة    يتحمل  المائية،  الفرشة 

المستهلكة  والزراعات  األحمر  البطيخ  أصحاب  الفالحين 

 .”للمياه بشكل مفرط

وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “العديد  

من المناطق بجميع أقاليم الجهة بدون استثناء، تعيش على 

وقع ندرة الماء الصالح للشرب، ما يثير مخاوف الساكنة  

الوضع تأزم  بحرارة   من  يتميز  الذي  الصيف  فصل  في 

 .”مفرطة في الجنوب الشرقي للمغرب

ومن أجل حماية وتطعيم الفرشة المائية، طالبت حياة أعدو، 

أخرى   سدود  ببناء  الدولة  ورزازات،  إقليم  ساكنة  من 

إضافية بالجنوب الشرقي، خاصة على األودية الكبرى في 

م الساكنة  أراضي  حماية  أجل  “من  وذلك  ن  الجهة، 

من   المائية  الفرشة  وحماية  وتطعيم  أوال،  الفيضانات 

 .”االستنزاف المفرط ثانيا
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الماء   من  مهمة  “كميات  إن  لهسبريس  المتحدثة  وقالت 

غياب   بسبب  والثلجية  المطرية  التساقطات  أثناء  تضيع 

سدود لتجميعها”، مشيرة إلى وجود “واد كبير بزاكورة،  

الجزائرية، لو    يمر بجماعة تزارين نحو تغبالت والحدود

تم بناء سد عليه لتم حل إشكالية ندرة الماء بحوض المعيدر  

 .عموما”، بتعبيرها

مسؤول  مصدر  أكد  السدود،  بناء  موضوع  على  وتعليقا 

واللوجستيك   والنقل  التجهيز  لوزارة  الجهوية  بالمديرية 

مع   بتنسيق  سابق،  وقت  في  قامت  “الوزارة  أن  والماء 

بإعدا المتدخلة،  التي  القطاعات  بالسدود  خاصة  الئحة  د 

أن  موردا  المقبلة”،  الخمس  السنوات  في  إحداثها  يمكن 

أجل   من  الوزارة  تراسل  أن  يجب  المحلية  “الجماعات 

 .”دراسة المقترحات الممكنة

وأضاف أن “الجماعات الترابية بالجهة ال تقوم بواجبها في  

العديد من المشاريع التي يحتاجها المواطن بهذه المنطقة”، 

موضحا أنه “يجب عليها أن تقوم بمرافعات في مجموعة 

المائي  بالقطاع  يتعلق  ما  في  خاصة  المجاالت،  من 

القيام   إلى  الترابية  الجماعات  رؤساء  داعيا  والسدود”، 

 .بواجبهم تجاه هموم وقضايا المواطنين

 

تعزيز خطوط التنقل الجوي بين أقاليم جهة درعة  

 تافياللت و باقي المدن  

 
 مطار الرشيدية موالي علي الشريف

المقبلة،   القليلة  المنتظر أن تنطلق، في غضون األيام  من 

رحالت جوية يومية بين الراشيدية والدار البيضاء، وبين 

نحو   رحالت  وثالث  وورزازات،  األخيرة  زاكورة، هذه 

بعد اتفاق بين رئيس جهة درعة تافياللت وشركة الخطوط  

 الجوية الملكية والسلطات الوالئية.

أتى بعد  الخطوط  وأوضح مصدر مسؤول ، أن فتح هذه 

اتفاقية الشراكة للربط  القيادة الخاصة بتتبع  اجتماع للجنة 

درعة   جهة  ومطارات  البيضاء  الدار  مطار  بين  الجوي 

شركة   مع  المغربيةتافياللت  الملكية   .الخطوط 

بعد  عن  ُعقد  الذي  االجتماع  أن  ذاته،  المصدر  وأضاف 

عرف مشاركة كل من رئيس مجلس جهة درعة تافياللت 

عن   فضال  الجهة،  لوالي  ممثال  ورزازات،  إقليم  وعامل 

ممثلين لوزارة الداخلية ووزارة االقتصاد والمالية ووزارة  

الملك الخطوط  وشركة  واللوجستيك  المغربيةالنقل   .ية 

وخصص هذا اللقاء، يضيف المصدر، لتقييم الشراكة بين  

وسبل  واالجتماعية  االقتصادية  الناحيتين  من  األطراف 

 .تطويرها لكي تستجيب النتظارات وتطلعات سكان الجهة

وخلص االجتماع إلى اتفاق يتم من خالله تسطير برنامج 

الدا بين  يومية  رحلة  يتضمن  أشهر  ثالثة  لمدة  ر  طموح 

من   وورزازات،  البيضاء  والدار  والرشيدية،،  البيضاء 

رحالت ثالث  زاكورة   بينها   .إلى 

، عن  Le360 وأعرب سكان، في تصريحات متفرقة مع

ترحيبهم بهذا االتفاق الذي سيفك العزلة عن الجهة، ويساهم 

في انتعاش السياحة بالمنطقة، ويسهل التنقل من وإلى مدن  

 .الجهة

 

في   االستثنائي الشروع  للبرنامج  الميداني  التنزيل 
 بجهة درعة تافياللت  للتخفيف من آثار الجفاف

 

القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  أعطى 

( األربعاء  اليوم  صديقي،  محمد  والغابات،    2والمياه 

مارس( في إقليم ميدلت، البرنامج االستثنائي للتخفيف من  

 تافياللت. –التساقطات المطرية لجهة درعة آثار نقص 

الذي  االستثنائي  البرنامج  تنزيل  بتفعيل  األمر  يتعلق 

وضعته الحكومة تنفيذاً للتعليمات الملكية للتخفيف من آثار 

وتقديم   الفالحي  النشاط  على  المطرية  التساقطات  نقص 

 المساعدة للفالحين ومربي الماشية المعنيين 

البرنا هذا  تكلفت  بـوتقدر  ويضم    10مج  درهم،  مليارات 

الحيواني   الرصيد  االستثنائي ثالثة محاور تتعلق بـحماية 

والنباتي وتدبير ندرة المياه، التأمين الفالحي والدعم المالي  

 للفالحين والمهنيين. 

وتشمل إعطاء االنطالقة للتنزيل الميداني للبرنامج، جميع 

يجيا حسب  المحاور على الصعيد الوطني. وسيتم تفعيله تدر

 للمملكة.   12مستوى الطوارئ والحاجيات بكل من الجهات  

 مليون درهم  166

وذكر بالغ لوزارة الفالحة أن الوزير أعطى انطالقة تفعيل 

درعة   لجهة  البرنامج  من  األول  المحور  – مكونات 

تبلغ   إجمالية  بتكلفة  تم   166تافياللت،  وقد  درهم.  مليون 

على  بأكمله  الجهوي  البرنامج  مركز   تقديم  مستوى 

 االستشارة الفالحية لبومية.
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وأوضح البالغ أن الشق المتعلق بحماية الرصيد الحيواني 

قنطار من الشعير المدعم بثمن محدد في   396.000توزيع  

مربي ماشية، وتوزيع   95.600درهم للقنطار لفائدة  200

قنطار من األعالف المركبة لصالح مربي األبقار   30.800

وتلقي ومعالجة  الحلوب،  األغنام   2,4ح  من  رأس  مليون 

ومعالجة   واإلبل،  ضد   55.000والماعز  نحل  خلية 

نقطة مائية   40الفارواز وتوريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز  

 صهريج بالستيكي لفائدة مربي الماشية.  600واقتناء 

عبر   الشعير  توزيع  سيتم  أنه  إلى  ذاته  المصدر  وأشار 

نقط بيع مع تحمل    9ص  الشباك المفتوح من خالل تخصي

 الدولة مصاريف النقل الى مراكز الجماعات الترابية. 

وفيما يخص شق حماية الرصيد النباتي وتدبير ندرة المياه،  

تأهيل  وإعادة  بتجهيز  ذاته،  البالغ  حسب  األمر،  يتعلق 

الري  وكذلك  والمتوسطة  الصغيرة  المائية  المنشآت 

حد المغروسة  البساتين  الستدامة  إطار التكميلي  في  يثا 

 هكتار.  260الفالحة التضامنية على مساحة 

المخاطر،  المتعدد  الفالحي  التأمين  محور  يخص  وفيما 

والقطاني   للحبوب  المؤمنة  المساحة    20.000تتجاوز 

 فالح.  4100هكتار لفائدة حوالي 

 برامج جهوية

وأفاد البالغ بأنه على مستوى الجماعة الترابية لبومية، قام  

ق عملية توزيع الشعير لفائدة مربي الماشية الوزير بإطال

األغنام والماعز وزيارة  تلقيح  بالجماعة، وإطالق عملية 

ورشة تكوينية لمواكبة مربي الماشية بالجماعة باإلضافة  

المجال   في  الشباب  المقاولين  لتوعية  عمل  ورشة  إلى 

 الفالحي.

على   الوزير  اطلع  عياش،  آيت  الترابية  الجماعة  وفي 

الجهوي لتوريد الماشية وزار نقطة مائية لتوريد   البرنامج

متر   150الماشية. ويتعلق األمر بحفر وتجهيز ثقب بعمق 

مجهز بالطاقة الشمسية وخزان ومشارب للماشية، سيستفيد  

هكتار من المراعي.  2500مربي على مساحة  145منها 

الماشية  مربي  لفائدة  مطاطية  صهاريج  توزيع  تم  كما 

 ية آت عياش.للجماعة التراب

البرنامج   على  ذاته،  للمصدر  وفقا  الوزير،  اطلع  كما 

الجهوي للري وإعداد المجال الفالحي الذي يشمل عمليات  

الري الصغير والمتوسط وإعادة تأهيل منشآت تعبئة المياه  

لفائدة   مما سيمكن من خلق   139.000والسواقي  مستفيد 

 يوم عمل. 208.000

 تدشين طريق التفاح

ال في  الوزير  أما  أشرف  فقد  عياش،  آيت  الترابية  جماعة 

بوعمامة  قصري  بين  الرابطة  التفاح  تدشين طريق  على 

كلم، بتكلفة إجمالية    16,80وسيدي بو موسى على طول  

مليون درهم ممولة من طرف صندوق التنمية   17قدرها  

 القروية.

فك   إلى  الفالحة،  وزارة  حسب  المشروع،  هذا  ويهدف 

عن   الساكنة دواوير    7العزلة  عيش  ظروف  وتحسين 

الفوارق االجتماعية وتمكين الساكنة من الولوج  وتقليص 

النسيج  الخدمات االجتماعية واإلدارية واالندماج في  إلى 

 االقتصادي وخاصة تسهيل تسويق منتوج التفاح. 

 

.
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 إكــــــــــــــــو نــــيـــــــــــــــوز 

جاللة الملك يترأس حفل إطالق أشغال إنجاز مصنع  

ولقاحات   19-ببنسليمان لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد

 أخرى 

 

السادس، نصره هللا،  الملك محمد  الجاللة  ترأس صاحب 

البيضاء الدار  )جهة  بنسليمان  بإقليم  الخميس   -اليوم 

اللقاح   لتصنيع  إنجاز مصنع  أشغال  سطات( حفل إطالق 

ولقاحات أخرى، وهو مشروع هيكلي،    19-يدالمضاد لكوف

سيساهم عند االنتهاء من إنجازه في تأمين السيادة اللقاحية 

 .للمملكة ولمجموع القارة اإلفريقية

وتندرج هذه الوحدة الصناعية في إطار تنفيذ رؤية جاللة 

الملك الرامية إلى جعل المملكة قطبا بيوتكنولوجيا ال محيد  

افريقيا   صعيد  على  تأمين عنه  على  قادرا  والعالم، 

االحتياجات الصحية للقارة على المديين القصير والطويل، 

السريري،  والتطوير  الصيدالني  البحث  إدماج  من خالل 

صيدلية ذات الضرورة -وتصنيع وتسويق المنتوجات البيو 

الكبرى. ويتطلب إنجاز هذا المصنع تعبئة استثمار بحوالي 

 .مليون أورو 500إلى  400

وتعبئة    ويهم لتصنيع  مصنع  إحداث  بنسليمان،  مشروع 

اللقاح )المضاد لكوفيد ولقاحات أخرى(، يحتوي على ثالثة  

مليون   116خطوط صناعية تبلغ قدرتها المشتركة لإلنتاج  

سنة   أفق  في  الخطوط 2024وحدة  هذه  وستخصص   .

وأخرى  للسوائل  وقارورات  مسبقا،  معبأة  محاقن  إلنتاج 

ويبلغ بالتجميد.  حوالي    مجففة  المرتقب    200االستثمار 

مليون أورو، فيما يرتقب إطالق إنتاج عبوات تجريبية في 

 .2022يوليوز  30

بين  شراكة  ثمرة  يعد  الذي  المشروع،  هذا  وسيمكن 

الشركة  من  بمواكبة  السيما  والخاص،  العام  القطاعين 

البيو في  العالمين  الرواد  أحد  "ريسيفارم"،  - السويدية 

التعبئة والتغليف، من ضمان االكتفاء  تكنولوجيا وصناعة  

المغرب منصة رائدة  اللقاحات وجعل  للمملكة من  الذاتي 

في   والعالم  اإلفريقية  القارة  مستوى  على  للبيوتكنولوجيا 

  ."مجال صناعة"التعبئة والتغليف

التي تحمل اسم "سينسيو   الصناعية  الوحدة  وستكون هذه 

يث القدرة على  فارماتيك"، والتي ستعتبر أكبر منصة من ح

المنصات  بين  من  بافريقيا،  للقاحات  والتغليف  التعبئة 

الخمس األولى من نوعها بالعالم عند االنتهاء من إنجازها. 

- 2022ويهدف هذا المشروع الهام، على المدى المتوسط )

النشطة  2025 المواد  المعقمة وتصنيع  التعبئة  (، إلى نقل 

من   ا  20ألكثر  للعالجات  ومنتوجا  من لقاحا  لحيوية، 

سنوات    3، في أقل من  19- لقاحات مضادة لكوفيد  3ضمنها  

من   أكثر  لتغطية  احتياجات    70بالمغرب،  من  بالمائة 

من   وأكثر  القارة    60المملكة  احتياجات  من  بالمائة 

 .اإلفريقية

بيوتكنولوجية  منصات  نقل  اإلطار  هذا  في  ويرتقب 

السريري،   البحث  المغرب، تشمل  وتطوير  متطورة نحو 

الجذعية   والخاليا  والجينية،  الخلوية  العالجات  وإنتاج 

 .وتقنيات التشخيص المخبرية المتطورة

( الطويل  المدى  على  المشروع،  يطمح  -2023كما 

البيوصيدالني  2030 لالبتكار  افريقي  قطب  إحداث   ،)

إطار   في  وذلك  عالميا،  به  معترف  بالمغرب  واللقاحي 

ألساسيين في مجاالت البحث  شراكة بين الفاعلين الدوليين ا

وتطوير التكنولوجيات المتطورة في اللقاحات والمنتوجات  

عالجية، وكافة المؤسسات المغربية المعنية، السيما  -البيو

والصناعة   والداخلية  والصحة،  العالي  التعليم  وزارات 

 .والمالية

وفي هذا الصدد، سيتم إجراء نقل واسع ومستمر للخبرات  

المملكة جعل  قاطرة   بهدف  المقبلة  الخمس  السنوات  في 

- للقارة في مجال البحث والتطوير وإنتاج المنتوجات البيو

 .الصيدلية المتطورة

تجدر اإلشارة إلى أن المملكة تمكنت اليوم، بفضل تسخير   

خطوط التعبئة المعقمة المتوفرة محليا بالمغرب، وكذا نقل 

ينوفارم التعبئة في قارورات داخل الغرف البيضاء بلقاح س

لكوفيد من    19-المضاد  أكثر  إنتاج  من  المغرب،    3نحو 

ماليين جرعة محليا في الشهر. وسترتفع قدرة اإلنتاج إلى 

فبراير    5حوالي   انطالقا من شهر    2022ماليين جرعة 

من   متم    20وأكثر  في  الشهر  في  جرعة  .  2022مليون 

من   إنتاج 2025وانطالقا  على  قادرا  المغرب  سيكون   ،

 .مليار جرعة من اللقاح 2أكثر من 

المناسبة، ترأس صاحب الجاللة، نصره هللا، حفل   وبهذه 

اللقاحات  تصنيع  وحدة  إلنجاز  االستثمار  اتفاقية  توقيع 

لكوفيد ووقع   19-المضادة  ببنسليمان.  أخرى،  ولقاحات 

االتفاقية كل من السيدة نادية فتاح العلوي وزيرة االقتصاد  

وزير التجهيز والماء، وخالد    والمالية، والسادة نزار بركة

آيت الطالب وزير الصحة والحماية االجتماعية، ويونس  

الصغرى   والمقاولة  االقتصادي  اإلدماج  وزير  سكوري 

المنتدب  الوزير  الجزولي  ومحسن  والكفاءات،  والتشغيل 

 .وتقييم السياسات العموميةالمكلف باالستثمار وااللتقائية 

بنجل عثمان  السادة  وقعها  "سينسيو  كما  شركة  رئيس  ون 

البيضاء الدار  جهة  والي  أحميدوش  وسعيد  -فارماتيك"، 

وتوفيق   بنسليمان،  إقليم  عامل  اليازيدي  وسمير  سطات، 

مشرف الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة، وعبد هللا 

للكهرباء   الوطني  بالمكتب  الصناعة  قطب  مدير  كبيري 

 .والماء الصالح للشرب
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المشر هذا  القيادة وبإطالق  تحت  المغرب،  يخطو  وع، 

نصره   السادس،  محمد  الملك  الجاللة  لصاحب  المستنيرة 

والفعال   االستباقي  التدبير  مسار  في  إضافية  خطوة  هللا، 

 .لألزمة الوبائية وتداعياتها
 

توقيع اتفاقية إطار لتعزيز التكوين في القطاعات  

 الصناعية 

الثالثاء   يوم  بالرباط،    15تم  إطار  فبراير  اتفاقية  توقيع 

والتقنيين  المتوسطة  واألطر  المهندسين  تكوين  لتعزيز 

الصناعية، من طرف كل من   القطاعات  العالين بمختلف 

ووزير   ور،  مزُّ رياض  السيد  والتجارة،  الصناعة  وزير 

التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار، السيد عبد اللطيف 

لمقاوالت العام  االتحاد  السيد   ميراوي، ورئيس  المغرب، 

شكيب لعلج، فضال عن رئيس الجمعية المغربية لصناعة  

ورئيس  الحكيم،  المؤمن  عبد  السيد  السيارات،  وتركيب 

ع الصناعات المغربية للطيران والفضاء، السيد كريم  تجمُّ

 .الشيخ

وزارة   أطلقتها  دراسة  ثمرة  هي  التي  االتفاقية،  وهذه 

األو البنك  من  بدعم  والتجارة  إلعادة  الصناعة  روبي 

الموقعة   األطراف  مع  وبشراكة  والتنمية  اإلعمار 

المذكورة، تعمل على تسخير الشراكة بين القطاعين العام  

والخاص لخدمة التكوين المتالئم مع االحتياجات المتنامية 

الكفاءات  مستوى  على  للُمَصنّعين  الدقة  والبالغة 

 .المتخصصة

فهذه  الحالي،  التكوين  تأهيل  على  االتفاقية   وعالوة 

تستهدف اإلدماج التدريجي لوحدات التكوين في المهارات  

الشخصية، واإلنتاج المستدام أو الخالي من الكربون وفي 

، مع إشراك الُمَصنّعين في تحسين العرض  4.0الصناعة  

لقطاَعي  بالنسبة  وبالخصوص  للجامعات،  التكوينيي 

 .السيارات والطيران

ور في هذا الش  أن بأننا " َمِدينون بازدهار وصرح السيد مزُّ

صناعتنا للموارد البشرية. لقد وضع صاحب الجاللة الملك  

التكوين في ُصلب األولويات  السادس، نصره هللا،  محمد 

رفع  على  القادرة  بالكفاءات  بلدنا  تزويد  بهدف  الوطنية 

الصناعية.  سيادتنا  وتعزيز  العالمية  المنافسة  تحديات 

لهذ االتفاقية  هذه  النموذج  وتستجيب  ولتوصيات  الهدف  ا 

الحكومة على تطبيقه". وأكد  الذي تسهر  الجديد  التنموي 

بين   الجديدة  الشراكة  تكتسيها  التي  األهمية  على  أيضا 

مناصب   "إحداث  مستوى  على  والخاص  العام  القطاعين 

تكوين   بفضل  الَمقَاس    - الشغل  المستوى    - بحسب  على 

ا المهارات  مستوى  وعلى  والتدبيري  لشخصية  التقني 

الترشيد  ومع  الغد.  وتقنيي  وأُطر  مهندسي  من  المنتظرة 

التشغيل، سيكون شبابنا أكثر وأفضل  -األمثل للتعليم العالي  

 ."انخراطا في تنمية وتحديث صناعتنا

أطلقنا ورش    لقد   « ميراوي  اللطيف  عبد  السيد  وصرح 

تحول متعدد األبعاد، يهدف باألساس إلى االرتقاء بجودة  

الت العلمي واالبتكار وتعزيز  منظومة  العالي والبحث  عليم 

الغاية   وتبقى  بالدنا.  تنمية  في  فعال  بشكل  مساهمتها 

رأسمال   إعداد  هي  المهيكل  المشروع  هذا  من  األساسية 

االحتياجات   أفضل  بشكل  تلبي  عالية  بمؤهالت  بشري 

الوطني.  االقتصاد  قطاعات  لمختلف  والمستقبلية  الحالية 

التي اليوم في انسجام مع هذا    وتأتي االتفاقية  إبرامها  يتم 

التعاون بين  التوجه والتي من شأنها المساهمة في توطيد 

واالبتكار   العلمي  والبحث  العالي  التعليم  منظومة 

االقتصاد   وجاذبية  لتنافسية  تعزيزا  اإلنتاجية  والقطاعات 

 «الوطني

وفي إطار هذه االتفاقية، تتعهد وزارة التعليم العالي بتعبئة   

المتوسطة والتقنيين  ال المهندسين واألطر  جامعات لتكوين 

عنها  يُعـــبّر  التي  الخاصة  لالحتياجات  طبقاً  العالين، 

المصنِّعون عبر االتحاد العام لمقاوالت المغرب، والجمعية 

الصناعات  ع  وتجمُّ السيارات  وتركيب  لصناعة  المغربية 

سد  هو  الُمتَوّخى  والهدف  والفضاء.  للطيران    المغربية 

المهندسين  تكوين  مستوى  على  والنوعية  الكمية  الفجوة 

عام   بحلول  العالين  والتقنيين  المتوسطة  ، 2025واألطر 

الحالية   التخصصات  محتويات  مالءمة  خالل  من  وهذا 

بـ   و  10المتعلقة  للمهندسين،  بالنسبة  كلية   8تخصصات 

تخصصات كلية بالنسبة للتقنيين العالين واألطر المتوسطة 

 .تخصصا في المهن الجديدة للصناعة 13وإحداث 

وعليه، ستعمل هذه الوزارة على زيادة الحجم المخصص   

التكوين  وحدات  وإدماج  الشخصية  المهارات  لجوانب 

بالصناعة   من    4.0المتعلقة  الخالي  أو  المستدام  واإلنتاج 

الجامعات  ستَحُث  الَمرام،  هذا  ولبلوغ  الكربون. 

الصن الفاعلين  إشراك  على  وممثليهم  بالخصوص  اعيين 

المغربية  والجمعية  المغرب،  لمقاوالت  العام  )االتحاد 

ع   السيارات وتجمُّ المغربية  لصناعة وتركيب  الصناعات 

تيسير   مع  التكوين  برامج  في تصميم  والفضاء(  للطيران 

إلحداث  والجامعات  المقاوالت  بين  الشراكات 

 .التخصصات

المغر  لمقاوالت  العام  لـالتحاد  بالنسبة  والجمعية  أما  ب 

الصناعات  ع  وتجمُّ السيارات  وتركيب  لصناعة  المغربية 

اتفاقيات   بإبرام  فيتعهدون  والفضاء،  للطيران  المغربية 

طبقاً   محددة،  تخصصات  لتكوين  الجامعات  مع  خاصة 

تحسين   في  واإلسهام  سنوي(،  تحيين  )مع  الحتياجاتهم 

التي   المقاوالت  في  الخريجين  وإدماج  التكوين  برامج 

بإشراك  ها.  يمثلون أخرى،  أمور  بين  من  يتعهدون،  كما 

 .المقاوالت في تصميم برامج التكوين

بتعبئة    والتجارة  الصناعة  وزارة  تلتزم  جانبها،  ومن 

لمقاوالت   العام  )االتحاد  وممثليهم  الصناعيين  الفاعلين 
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السيارات   وتركيب  لصناعة  المغربية  والجمعية  المغرب 

للطي المغربية  الصناعات  ع  إلبرام وتجمُّ والفضاء(  ران 

اتفاقيات خاصة مع الجامعات واإلسهام في تصميم وتفعيل  

تيسير   على  ستعمل  الغاية،  ولهذه  التكوينية.  البرامج 

 / العالي  التعليم  ووزارة  الخواص  الفاعلين  بين  الشراكة 

 .الجامعات، إلحداث التخصصات

وسيتم تفعيل هذه االتفاقية اإلطار في إطار اتفاقيات محددة  

والجمعية   المغرب  لمقاوالت  العام  االتحاد  بين  ستُبرم 

الصناعات  ع  وتجمُّ السيارات  وتركيب  لصناعة  المغربية 

 .المغربية للطيران والفضاء والجامعات
 

 ديكاستال موروكو أفريكا تُعزز تَواُجدها بالمغرب 
 

فبراير    16أعطت مجموعة سيتيك ديكاستال، يوم األربعاء  

انطالقة  2022 بالمنطقة ،  الجديدة  الصناعية  َوَحدتها  بناء 

الحرة األطلسية للقنيطرة، بحضور كل من وزير الصناعة  

ور، وعامل إقليم القنيطرة السيد   والتجارة السيد رياض مزُّ

فؤاد محمدي، وسفير جمهورية الصين الشعبية بالمغرب  

، ونائب الرئيس المدير  Li Changlin السيد لي تشـانغلين

 .استال موروكو أفريكا السيد بدر لحموديالعام لديك

االستثمارية    قيمته  البالغة  المشروع،  هذا  ويتوخى 

مليار درهم، إحداث ثالث مصنع للمجموعة    1,8اإلجمالية  

الصينية بالمغرب، متخصص في تشكيل مكونات هياكل  

ومعالجتها آليا، بطاقة إنتاجية تبلغ   السيارات من األلمنيوم  

منصب شغل   766، مما سيسمح بإحداث  ماليين َوَحدة  10

 .تأهيلي مباشر

  

اسم يحمل  الذي  المشروع   Dika Morroco" وهذا 

Castings - DMC"   متر    20.000ويمتد على مساحة

مساحتها   تبلغ  أرضية  ببقعة  سيجعل    12مربع   ، هكتاراً 

المغرب يتوفر، في غضون ستة أشهر، على مصنعه األول 

مكونات   بإنتاج  وهياكل  الخاص  الدفع  محركات  ُكتل 

المتطور   المصنع  السيارات من األلومينيوم. ويندرج هذا 

تتزود  ُمستدامة،  بيئية  مقاربة  إطار  في  تكنولوجيا، 

المتوفرة   المتجددة  الطاقات  من  المولَّدة  بالكهرباء 

  .بالمغرب

تواجد   يعزز  أصبح  الذي  الكبير،  المشروع  هذا  وكان 

م  بالمملكة،  الصيني  توقيعها، العمالق  تم  اتفاقية  وضوع 

رئيس  ونائب  الصناعة  وزير  السيد  بين  المناسبة،  بهذه 

السيد ديكاستال،  تقنية  Xu Zuo ستيك  خالل  من   ،

 .المناظرة المرئية، وذلك انطالقا من الصين

ور    مزُّ رياض  السيد  "  وصّرح  بأن  المناسبة،  بهذه 

ح  الشراكة التي تربطنا بمجموعة ديكاستال هي تجسيد لنجا

حقيقي. ونحن نحتفل اليوم بإعطاء انطالقة أشغال المصنع  

الجديد  المشروع  هذا  ومع  بالمغرب.  للمجموعة  الثالث 

الصناعات  مجال  في  المغرب  مكانة  يُعزز  الذي  الكبير، 

ذات التكنولوجية العالية، تتأكد مرة أخرى ثقة المستثمرين  

. كما في جودة ِمنصتنا الصناعية وقدرتها التنافسية الدولية

األزمات".   وتجاوز  التأقلم  على  وقدرتها  مرونتها  تتأكد 

كفاءاته   نشاط  تقوية  يُواصل  "القطاع  أن  أيضا  وأكد 

التطور   هذا  وسنُواصل  المتقدمة.  التكنولوجيات  وتسخير 

الُمحِدثة   لالستثمارات  وثابت  قوي  دعم  تقديم  خالل  من 

لمناصب الشغل والِقيمة، من أجل صناعة سيارات وطنية 

 ."ر تنافسية وأكثر نَجاعةأكث

ومن جانبه ، ذكَّر السيد لحمودي بأن هذا االستثمار الجديد   

يأتي في سياق "فترة استئناف نشاط اقتصادي عالمي يتميز  

بالهشاشة وعدم االستقرار، تحت وطأة التهديد المتواصل  

لكوفيد   الصحية  الجديدة    19لألزمة  ومتحوراته 

العا االقتصاد  على  مجموعة وانعكاساتها  وتُْعرب  لمي. 

هذا   اتخاذ  خالل  من  التام،  تفاُؤلها  عن  ديكاستال  ستيك 

المغرب،   في  االستثمار  بإعادة  والطموح  الّشجاع  القرار 

مما يؤكد مرة أخرى أن بلدنا يتمتع بمناخ اقتصادي تطبعه  

ُمثلى،  تحتية  وبنيات  متميز  استرتيجي  جيو  الثقة ووضع 

 ."عالوة على موارد بشرية جيدة

أِن  و  ديكاستال  ستيك  لمجموعة  سبق  بأنه  التذكير  يجدر 

إطارات العجالت   على التوالي مصنعْين إلنتاج   افتتحْت  

بتاريخ   األلومنيوم،  دجنبر   20و    2019يونيو    26من 

استلزم 2020 الذي  هذا،  العجالت  إطارات  ومشروع   .

  1200مليار درهم، سمح بإحداث    3,5استثماراً تبلغ قيمته  

بط عمل  إلى  منصب  تصل  سنوية  إنتاجية  ماليين   6اقة 

 .إطار عجلة

وقد تم إنتاج أول إطار عجلة من األلمنيوم يحمل عالمة   

أبريل   شهر  خالل  قياسي  وقت  في  المغرب"  في  "صنع 

 .أشهر 7، بحيث لم يستغرق إنتاجه ِسوى 2019

األصلية    للُمِعدّات  صيني  ُمَصنِّع  هي  ديكاستال  وستيك 

السيارات  تشكيل وإنتاج أجزاء  للسيارات، متخصص في  

العجالت.  إطارات  وبالخصوص  األلومنيوم،  من 

متكاملة   تشكيلة  أيضا  تنتج  المكونات   والمجموعة  من 

من  السيارات  وهياكل  الدفع  محركات  لُكتل  الخفيفة 

 .األلومينيوم

ديكاستال   مجموعة  من   17.000حاليا   وتُشغّل  شخص، 

با وأمريكا الشمالية وحدة إنتاج، تتوزع بين أورو  26خالل  

مليون إطار   70والصين، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى  

و   الخفيفة.    90.000عجلة  المكونات  من  وتَُزّود   طن 

مثل ديكاستال   السيارات  ُمصنّعي   و GM غالبية 

Toyota و Renault و Stellantis وVolkswagen 

 .، إلخ Audi و BMW و
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 تفتتح ُمنشأة صناعية جديدة بخريبݣة  شركة منارة بريفا

المغربية   للمجموعة  التابعة  بريفا،  منارة  شركة  افتتحت 

الجمعة   يوم  القابضة،  صناعية   18منارة  ُمنشأة  فبراير، 

جديدة بمصنعها المتواجد بخريبݣة، وذلك بحضور كل من 

ور ، والرئيس  وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزُّ

السيد محمد زهيد  ة منارة القابضة،  المدير العام لمجموع

القابضة، السيد محمد   العام لشركة منارة  المدير  ، ونائب 

 .آيت بنزعيتر

وستسمح هذه الُمنشأة بتلبية احتياجات سوق جهة خريبكة  

سطات، على مستوى مواد البناء التقليدية، وتوفير منتجات  

لكافة  الحضرية،  والتهيئة  بالطالء  خاصة  الجودة  عالية 

   .نحاء البالدأ

ور في هذا الشأن بأن " هذا المشروع ذا    وصرح السيد مزُّ

يأتي  مغربي،  برأسمال  ل  والمموَّ العالية  المضافة  القيمة 

تحفيز  إلى  الرامي  للحكومة  االستراتيجي  الخيار  لتعزيز 

عالمة "ُصنِع في المغرب". وليس ثمة ما يدعو ُصنّاَعنا  

األجانب نُظراَءهم  يَغبِطوا  وروحهم  أِلْن  فمواهبهم   ،

قدرتهم   قوة  مدى  على  تشهد  منتجاتهم  وجودة  االبتكارية 

التنافسية، سواء على مستوى السوق الوطنية أو الدولية". 

وأكد في هذا الصدد أن قطاع منتجات البناء الجاهزة ينفتح  

على آفاق تنموية واعدة في المغرب، وهو يضم اليوم نحو  

ف  300  " أنه  أيضا  وأوضح  المنظومة مقاولة.  إطار  ي 

مشاريع   10الصناعية لمواد البناء، َشِهد هذا القطاع إطالق  

و   الصغرى   24رائدة  بالمقاوالت  خاصا  مشروعاً 

مليون درهم مع    1134والمتوسطة باستثمار بلغت قيمته  

  .منصب شغل قار جديد 2198إحداث 

كانت   الجديدة  الصناعية  الُمنشأة  هذه  بأن  التذكير  ويجدر 

الدولة وشركة موضوع اتف اقية استثمارية تم توقيعها بين 

بتاريخ   بريفا،  تفعيل  2019مارس    19منارة  إطار  في   ،

البناء،   لمواد  الصناعية  بالمنظومة  الخاص  األداء  عقد 

بتاريخ   هذا    2016مارس    23الموقع  يرفَع  أن  .ويُرتقَب 

  .مستخدم 140المصنع عدد العاملين إلى 

مواص  سياق  في  المشروع  التي  ويندرج  المبادرات  لة 

أنجزتها المجموعة عبر مختلف ربوع المملكة، وال سيما  

بمراكش وبني مالل. ومن خالل فرع منارة بريفا، سترى  

النور وحدة صناعية جديدة لتصنيع منتجات البناء الجاهزة 

مع  جديدة  اتفاقية  إبرام  أعقاب  في  هذا  ويأتي  آسفي،  في 

استثمارية قدرها   ، بقيمة2021أبريل    21الوزارة بتاريخ  

 .مليون درهم 90,8

من   مجاالت  ثالثة  في  المتخصصة  بريفا  منارة  وشركة 

الصناعية   الوحدات   -األنشطة  بإنتاج  األمر  ويتعلق 

الجاهزة  واألرضيات  المسلح  اإلسمنت  من  الجاهزة 

من   أزيد  حاليا  تُشغل  الجاهز،  المسلح   900واإلسمنت 

دية للجهات التي  عامل وتشارك بنشاط في التنمية االقتصا

 .تتدخل بها
 

المغرب وإسرائيل يُحّددان الـَمعالم األساسية لتعاونهما  

 الصناعي والتجاري 
 

 

ور ووزيرة   عقد وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزُّ

باربيفاي أورنا  السيدة  اإلسرائيلية  والصناعة   االقتصاد 

Orna Barbivai  بمقر  2022فبراير    21، يوم االثنين ،

الوزارة بالرباط، اجتماعا يندرج في إطار تفعيل اإلعالن 

بتاريخ   الموقع  بالرباط،    2020ديسمبر    22المشترك 

تعاون  تحفيز  في  رغبتهما  البلدان عن  فيه  أعرب  والذي 

مجاالت   في  واالبتكار،  الدينامية  تطبعه  ثنائي  اقتصادي 

االبتكار  على  عالوة  واالستثمار،  والمالية  التجارة 

 .جيةوالتكنولو

اجتماع    أنه   " بـ  الشأن  هذا  في  ور  مزُّ السيد  وصرح 

التعاون  وُسبُل  مجاالت  تحديد  إمكانية  لَنا  َخوَّ تأسيسي 

والشراكة الصناعية والتجارية الثنائية. فبعد أزيد من سنة 

المغرب   تمكن  الدبلوماسية،  العالقات  استئناف  على 

بعاد.  وإسرائيل مْن إرساء لَبِنات شراكة مبتكرة متعددة األ

واليوم نستهل مرحلة جديدة على دَْرب شراكتنا التي نتطلع 

 ."إلى أن تكون ُمكثَّفة وُمثمرة وُمربحة للطرفين

يتوخى   اقتصادي  تعاون  اتفاق  بتوقيع  اللقاء  هذا  وتميز 

إحداث مناطق صناعية مؤهلة في المغرب. ومن شأن هذه 

من   كل  بين  الثالثي  التعاون  تُجّسد  أْن  المغرب  األخيرة 

وإسرائيل والواليات المتحدة األمريكية في مجال التجارة  

في   الــُمنتَجة  لَع  للّسِ المباشر  الولوج  وتيسير  واالستثمار، 

 .هذه المناطق إلى السوق األمريكية

المعارض    في  المشاركة  على  أيضا  االتفاق  هذا  وينص 

كال   في  ستنظم  التي  االقتصادية  والملتقيات  التجارية 

ترويجية  البلدين،   تظاهرات  وتنظيم  الخبرات،  وتبادل 

تعاون   إرساء  أيضا  ويستهدف  األعمال.  وزيارات رجال 

القطاع  فاعلي  بين  والتقنين  التقييس  مسائل  بشأن  ثنائي 

غرف   العمل،  أرباب  )هيئات  البلدين  لكال  الخاص 

واالبتكار   والتطوير  البحث  ميادين  وفي  التجارة...(، 

والمتوسطة الصغرى   .والمقاوالت 

ذات    القطاعات  الطرفان  حدّد  اللقاء،  هذا  وخالل 

اإلمكانيات االستثمارية العالية، والتي تنسجم مع تلك التي  
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ويتعلق  بالبلدين،  األعمال  دوائر  طرف  من  اقتراحها  تم 

الصناعة    : بـ  وقطاع    4.0األمر  الغذائية،  والصناعة   ،

الماء،   وتكنولوجيات  والنسيج،  والطيران  السيارات 

الطبية والطاقا الخدمات، واألجهزة  المتجددة، وترحيل  ت 

 .وصناعة الدوائية

ولوضع اآلليات الرامية إلى تحفيز وتطوير هذه الشراكة  

تم  البلدين،  وتطلعات  الحتياجات  تستجيب  التي  الثنائية 

االتفاق في ختام هذا اللقاء على عقد الدورة األولى للجنة  

ون االقتصادي المختلطة المنصوص عليها في اتفاق التعا

 .والتجاري وتنظيم منتدى رجال أعمال البلدين

دراسة مغربية توصي باالستثمار في صناعات ذات قيمة 

 مضافة عالية 

 

االقتصاد   وزارة  عن  صادرة  رسمية  دراسة  أشارت 

في  اندماجا  األكثر  المغربية  الصناعات  أن  إلى  والمالية 

المنتجات   هي  العالمية،  القيمة  المعلوماتية سالسل 

السيارات   وتصنيع  والبصرية،  اإللكترونية  واألجهزة 

 .والنقل، إضافة إلى النسيج واأللبسة

الدراسات  مديرية  عن  الصادرة  الدراسة  وبحسب 

والتوقعات المالية، فإن القطاعات الصناعية الثالثة سالفة 

الوطنية،  الصادرات  في  قيمة مضافة  أعلى  الذكر تسجل 

وفي    60,5بحوالي   و  51المائة  المائة  المائة   50في  في 

 .2018إلى  2011على التوالي، خالل الفترة الممتدة من 

المغرب ربح في ظرف   الدراسة بأن    13وتفيد معطيات 

حوالي   في    7,6سنة  القطاعات  هذه  مساهمة  في  نقاط 

في المائة، وهي    46,7سالسل القيمة العالمية لتناهز سنة  

ثل المكسيك ورومانيا وروسيا  مماثلة لما تسجله دول عدة م

 .الشيلي، وأكثر من تركيا والبرازيل والهند

على   العالمية  القيمة  سالسل  في  الدول  مساهمة  وتعتمد 

طبيعة االقتصاد، وهي تعكس درجة اندماج الصادرات في  

شبكة إنتاج مجزأة على المستوى الدولي. وال تعتبر زيادة  

ا في حد ذاته، بقدر  المساهمة في سالسل القيمة العالمية هدف

التكنولوجيا  نقل  في  المساهمة  هذه  على  الرهان  يتم  ما 

للتخصص في أنشطة أكثر إنتاجية مثل العديد من البلدان  

التي شرعت في عملية رفع قيمة صادراتها بالتركيز على  

 .قطاعات ذات مضافة أعلى ككوريا

وبحسب خبراء وزارة االقتصاد والمالية، فأن يكون معدل  

ة دولة ما مرتفعا في سالسل القيمة العالمية، يعني  مساهم

اعتمادا متزايدا للمقاوالت الوطنية على الشركات األجنبية،  

مثل  الخارجية  للصدمات  عرضة  البلد  يجعل  ما  وهو 

أو   الشريكة  للبلدان  اإلنتاجية  األنظمة  في  االضطرابات 

 .التغيرات في سياسة التجارة العالمية

 توصيات 

أ الدراسة  يتوفر على هامش تحرك مهم تؤكد  المغرب  ن 

يزال  ال  لكنه  المضافة  القيمة  في سالسل  مساهمته  لرفع 

يواجه تحديا مزدوجا يتمثل في االنتقال إلى قطاعات ذات  

اإلنتاجي  النسيج  المزيد من  وإشراك  أعلى،  قيمة مضافة 

 .المحلي في هذه السالسل

جهود   بذل  إلى  مدعو  المغرب  أن  على  الدراسة  وشددت 

لالقتصاد إض الهيكلي  التحول  تحديات  لمواجهة  افية 

الرأسمال  في  االستثمار  في  أساسا  تتجلى  التي  الوطني 

الفكري، ألنه ال يساهم فقط في تحسين اإلنتاج بل أيضا في  

تمييز المنتج النهائي للسلسلة وتعزيز وجوده في الشبكات  

 .العالمية

هناك   والتنمية،  االقتصادي  التعاون  لمنظمة  ثالثة  ووفقا 

سالسل   في  للمساهمة  الفكري  للرأسمال  رئيسية  أنواع 

)البرمجيات   المحوسبة  البيانات  وهي  العالمية،  القيمة 

البحث  خالل  من  االبتكار  ورأسمال  البيانات(،  وقواعد 

التجارية،  والعالمات  والنشر  التأليف  وحقوق  والتطوير 

العالمة  قيمة  في  تتجسد  التي  االقتصادية  والمهارات 

 .ية ومهارات في مجال التكنولوجيا واإلدارةالتجار

المستوى  على  التكامل  بتعزيز  الدراسة  أوصت  كما 

اإلقليمي، وهو ما من شأنه أن يشكل نقطة انطالق لتحقيق  

اندماج أفضل في سالسل القيمة العالمية، إضافة إلى تكييف 

قانون العمل لتكون الشركات المغربية قادرة على مواكبة 

ن في  مختلف  التغيرات  مع  والتكيف  االقتصادي  شاطها 

 .الصدمات الخارجية

 إطالق صندوق تسويات منطقة التجارة الحرة 

 

القارية   الحرة  التجارة  التفاقية  العامة  األمانة  أعلنت 

التجارة  منطقة  تسويات  صندوق  إطالق  عن  األفريقية 

الحرة بغرض دعم البلدان اإلفريقية والقطاع الخاص في 

بفعالية في    المشاركة  المنشأة  الجديدة  التجارية  البيئة  في 

 .إطار منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

التوقيع  العامة لالتفاقية في بيان أنه تم  وأوضحت االمانة 

البنك   مع  بالقاهرة  اآللية  لهذه  المحدثة  االتفاقية  على 
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بقيمة  بنك(،  )أفريكسم  والتصدير  لالستيراد  االفريقي 

 .مليارات دوالر 10و  8تتراوح ما بين مبدئية 

الصندوق  بدعم  بنك”  يقوم “أفريكسم  االتفاقية  وبمقتضى 

 .بقيمة مليار دوالر لدى انطالقه

ونقل البيان عن بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك  

دعما   سيقدم  الصندوق  أن  والتصدير  لالستيراد  اإلفريقي 

الق هذه  “قادة  أن  موضحا  األعضاء،  يألون للدول  ال  ارة 

الحرة   التجارة  منطقة  لتنفيذ  العون  تقديم  سبيل  في  جهدا 

 .”القارية بأسرع وقت ممكن

ويتكون صندوق التسويات من صندوق أساسي وصندوق  

عام وصندوق ائتمان، بحيث يتكون الصندوق األساسي من  

الفنية  والمساعدات  والمنح  األطراف  الدول  مساهمات 

وم الجمركية، حيث يتم إلغاء  لمعالجة خسائر إيرادات الرس

مختلف  تنفيذ  في  البلدان  سيدعم  كما  تدريجيا،  التعريفات 

األفريقية  القارية  الحرة  التجارة  منطقة  اتفاق  أحكام 

 .وبروتوكوالته وملحقاته

القارية   الحرة  التجارة  اتفاقية  أن  أوراما  بنديكت  وتابع 

مفاوضات   أثمرت  ملحوظا، حيث  تقدما  اإلفريقية شهدت 

ليصل  االت عليها  التي صدقت  الدول  زيادة عدد  فاقية عن 

دولة بتقديم عروض تحرير السلع،    44دولة، وقيام    42إلى  

دولة لعروض تحرير الخدمات، ووصول نسبة قواعد   46و

 .بالمائة 87.7المنشأ المتفق عليها لحوالي 

من جانبه، أكد سكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة القارية 

وامكي مقترحا  اإلفريقية  قدمت  السكرتارية  أن  ميني،  لي 

المفاوضات أسفر عن إصدار قرار خالل االجتماع   أثناء 

أكتوبر  شهر  خالل  المنعقد  لالتفاقية  السابع  الوزاري 

تتوافق  التي  للعروض  وفقا  الفعلية  التجارة  ببدء  الماضي 

 .مع متطلبات التحرير باالتفاقية بصورة مؤقتة

رية يرصد نمو تأسيس  مكتب الملكية الصناعية والتجا

 المقاوالت بالمغرب 

 

أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن سنة  

الصناعية   2021 الملكية  مجال  في  جيدا  أداء  شهدت 

والتجارية تجلى في عدد من المؤشرات، من بينها إحداث 

 .2019و 2020المقاوالت، وذلك مقارنة بسنتي 

الهيئة  والمكتب المغربي   للملكية الصناعية والتجارية هو 

العالمات  أي  الصناعية،  الملكية  بحماية  المكلفة  الوطنية 

التجارية وبراءات االختراع والرسوم والنماذج الصناعية،  

 .وبمسك السجل التجاري المركزي بالمغرب

بخصوص إحداث المقاوالت بالمغرب، أشار المكتب إلى 

مجموعه   ما  إحداث  تم  في    104748أنه  مسجلة  مقاولة 

بـ يمثل تطورا  ما  التجاري،  المائة مقارنة    23السجل  في 

 .2020بسنة 

إحداث   تم  بأنه  المعطيات  شخص    72227وتفيد  مقاولة 

خالل السنة الماضية،   (personnes morale) اعتباري

 .2020في المائة مقارنة بسنة  31بزيادة تناهز حوالي 

الفردية المقاوالت  إحداث   Personnes) أما 

physique) في المائة مقارنة  9، فقد سجلت زيادة قدرها

مقاولة في السجل    32521بالسنة المنصرمة، حيث تم تقييد  

 .2020سنة  29898التجاري مقابل 

المكتب   أصدر  المقاوالت،  إحداث  بنوايا  يتعلق  وفيما 

، مسجال زيادة  2021شهادة سلبية خالل سنة    135118

في المائة تتعلق    93ئة في المائة، منها  في الما  22نسبتها  

و االعتباريين،  األشخاص  مقاوالت  إحداث  في   7بنوايا 

 .المائة تتعلق بالعالمات

المصالح  خاللها  من  تشهد  وثيقة  هي  السلبية  والشهادة 

أخرى   مقاولة  تواجد  بعدم  التجاري  بالسجل  المركزية 

الطلب  اختاره صاحب  الذي  نفسه  االسم  تحمل  بالمغرب 

اولته، وهي تعد أول إجراء ضروري إلحداث مقاولة لمق

 .جديدة

وتهيمن جهة الدار البيضاء سطات على حصة كبيرة من 

بحوالي   السلبية  الشهادات  متبوعة   45858تلقي  شهادة، 

شهادة سلبية،    20641بجهة الرباط سال القنيطرة بحوالي  

 .شهادة 14976تليها جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ

المكتب  وفيما يخص حما فقد سجل  المميزة،  العالمات  ية 

،  2021طلبا لتسجيل العالمات التجارية في سنة    17820

 .في المائة مقارنة بالسنة السابقة  16ما يمثل ارتفاعا بنسبة  

إلى   التجارية  العالمات  تسجيل  في  الجيد  األداء  ويعزى 

زيادة طلبات تسجيل العالمات ذات األصل المغربي، وذلك 

طلبا، بحيث تشكل    11512المائة، التي بلغت  في    20بنسبة  

من   أكثر  مغربي  أصل  من  من   65الطلبات  المائة  في 

 .إجمالي طلبات تسجيل العالمات التجارية

النماذج  الرسمية تكشف أيضا أن نشاط حماية  المعطيات 

في المائة خالل   12والرسوم الصناعية شهد تطورا نسبته 

إيداع  2021سنة   ، 2021م سنة  تصامي  4404، حيث تم 

 .2020تصميما خالل  3925مقابل 

وبخصوص طلبات براءة االختراع، تلقت مصالح المكتب  

والتجارية   الصناعية  للملكية  في    2804المغربي  طلبات 

في المائة بالمقارنة مع    10، أي بزيادة قدرها  2021سنة  

 .2020الفترة نفسها من سنة 

مغرب أصل  من  االختراع  براءة  طلبات  عدد  في وكان  ي 

في المائة من قبل الجامعات،    53طلبا، منها    255حدود  

ذاتيين، وحوالي    23و المائة من طرف أشخاص   13في 
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في المائة من قبل  11في المائة من قبل مراكز البحوث، و

 .المقاوالت

على   تؤشر  اإليجابية  الدينامية  هذه  إن  المكتب  وقالت 

المن في  الصناعية  الملكية  تحتلها  التي  ظومة المكانة 

رافعة  تعتبر  األخيرة  هذه  أن  إلى  وأشار  االقتصادية، 

االبتكار  وتعزز  للمقاوالت،  التنافسية  للقدرة  أساسية 

 .واإلبداع مع المساهمة في نشر التكنولوجيا والمعرفة
 

الحكومة تدرس دعم مواد إنتاجية واستهالكية جديدة  

 لصون القدرة الشرائية 

 

أخنوش   عزيز  حكومة  إنتاجية تدرس  مواد  دعم  إمكانية 

واستهالكية جديدة من أجل المحافظة على القدرة الشرائية  

 .للمواطنين

الحكومة   تتخذ  أن  لهسبريس  تحدث  ورجح مصدر مطلع 

إجراءات لدعم زيوت المائدة والقطاني التي سيكثر اإلقبال  

عليها في شهر رمضان المقبل، فضال عن تخصيص دعم  

 .لمهنيي النقل

اختتام وكان   أكد، عقب  أخنوش،  الحكومة، عزيز  رئيس 

الجولة األولى من الحوار االجتماعي، عزم الحكومة خالل  

األيام القليلة القادمة على اتخاذ مبادرات فعلية وعملية من  

أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن؛ وذلك بالدعم  

اإلنتاجية   االجتماعية  القطاعات  من  لمجموعة  المباشر 

 .لمواد االستهالكية، وكذا إطالق الحوارات القطاعيةوا

من جهته، صرح النعم ميارة، األمين العام لنقابة االتحاد  

الحكومة   للشغالين بالمغرب، لهسبريس، بأن رئيس  العام 

أخبرهم بنية األخيرة دعم مواد استهالكية أخرى، لكن دون  

 .تحديد هذه المواد وطريقة دعمها

خصصت   الحكومة  لصندوق   17وكانت  درهم  مليار 

 .المقاصة من أجل دعم أسعار غاز البوتان والقمح والسكر

ويبدو أن دعم مواد استهالكية جديدة ستعترضه صعوبات  

البوتان   القمح وغاز  مالية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار 

 .على المستوى الدولي

اقتصادي   محلل  الكرتي،  زكرياء  يرى  الصدد  هذا  في 

الحكومة لصندوق    مليارا  17ومالي، أن   التي خصصتها 

المالية برسم سنة   قانون  ، “ال يمكن 2022المقاصة، في 

 .”االعتماد عليها في دعم مواد استهالكية أخرى

الكرتي، في تصريح لهسبريس، إن “الدولة تتحمل  وقال 

فارق سعري القمح وغاز البوتان”، مشيرا إلى أن “سعر  

في   محدد  محليا  البوتان  ل  330غاز  بينما  درهما  لطن، 

بين   ما  الدولية  السوق  في  سعره    800و  600يتراوح 

 .”دوالر

وسجل المحلل االقتصادي ذاته أن “الفرضيات التي بني  

عليها قانون المالية أصبحت متجاوزة حاليا بسبب الجفاف 

واألزمات الدولية”، وذهب إلى أن “الحكومة ال تملك حاليا  

أ لدعم مواد استهالكية  المالية  يمكنها  الموارد  لكن  خرى، 

أن تطلب من الشركات تفعيل مبدأ التضامن”، مشيرا في 

هذا الصدد إلى دعم إحدى شركات المحروقات في فرنسا  

 .زبائنها

 

 

انتعاش أوراش البناء واألشغال العمومية يرفع مبيعات 
 اإلسمنت بالمغرب 

 
 

حققت شركات اإلسمنت في المغرب نتائج جيدة برسم سنة 

ارتفاع الطلب الوطني الذي يؤشر على انتعاش  ، مع  2021

 .قطاع البناء واألشغال العمومية

شركة “الفارج هولسيم المغرب”، الرائدة وطنيا في قطاع 

المعامالت بحوالي   في رقم  نموا  البناء، سجلت   17مواد 

نهاية   لتحقيق  المائة  بـ  2021في  درهم،   8,1رقما  مليار 

 .مليارات درهم 6,9مقابل 

الشركة، وفق بيان نتائجها المالية، أداء جيدا تجلى  وسجلت  

بحوالي   الصافية  مديونيتها  انخفاض  المائة،    17في  في 

مليارات درهم    5مليارات درهم إلى    6حيث تراجعت من  

 .2021نهاية سنة 

سارت في المنحى نفسه شركة “إسمنت المغرب”، حيث  

نهاية   في  معامالتها  رقم   3,6بحوالي    2021حققت 

قدره  مليار ارتفاعا  يمثل  ما  درهم؛ وهو  المائة   9ات  في 

 .2020مقارنة بسنة 

الربع األخير  ذاتها باستثمارات مهمة في  الشركة  وقامت 

مليون درهم، بارتفاع    112بلغت قيمتها    2021من سنة  

سنة    79قيمته   من  نفسها  بالفترة  مقارنة  درهم  مليون 

2020. 

االقتصاد  وحسب المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة  

قطاع   سجل  فبراير،  لشهر  الظرفية  مذكرة  في  والمالية 

البناء واألشغال العمومية تطوره اإليجابي في بداية السنة  

 .بأداء جيد 2021الجارية بعدما أنهى سنة 
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المؤشر  اإلسمنت،  مبيعات  سجلت  فقد  المعطيات،  ووفق 

ارتفاعا بنسبة   العمومية،  البناء واألشغال  لقطاع  الرئيسي 

، بعد زيادة بنسبة 2022في المائة في نهاية شهر يناير    8,8

 .2021في المائة مع نهاية  14.8

حافظت  القطاع،  هذا  في  المعامالت  تمويل  وبخصوص 

سنة   نهاية  مع  للعقار  المخصصة  على    2021القروض 

في    2,7، أي  2020نفس معدل النمو المسجل خالل سنة  

التطور على إثر  مليار درهم. ويأتي هذا    292المائة لتناهز  

 .في المائة 4,9تعزيز قروض السكن بحوالي أكثر من 
 

مقاوالت قطاع النقل تنتظر حسم ثالثة مطالب أساسية 

 من طرف الحكومة

 

عقد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، لقاء مع 

ممثلي جامعة النقل التابعة لالتحاد العام لمقاوالت المغرب، 

أوضاع   بحث  الظرفية  بهدف  ظل  في  النقلية  المقاوالت 

عن   ناهيك  الغازوال؛  أسعار  بارتفاع  المتسمة  الحالية 

 .مواضيع متعلقة بقطاع النقل بصفة عامة

وناقش الوزير خالل اجتماعه مع وفد الجامعة، األربعاء 

في الرباط، عدداً من الملفات التي قدمها المهنيون، وسيتم  

بل مواجهة غالء بحثها مع رئاسة الحكومة، خصوصاً س

النقلية،  للمقاوالت  كبرى  أهمية  ذو  ملف  وهو  الغازوال، 

اإلجمالية   التكلفة  ثلثي  من  أكثر  يشكل  أنه  اعتبار  على 

 .لعمليات النقل

قال عبد اإلله حفظي، رئيس  اللقاء  وحول مخرجات هذا 

لمقاوالت   العام  لالتحاد  التابعة  واللوجستيك  النقل  جامعة 

“الوزير استجاب لعدد من المسائل اإلجرائية المغرب، إن  

المرتبطة  الهيكلية  والملفات  اختصاصه،  من  هي  التي 

تقنية  لجان  ستدرسها  القطاع  وتنظيم  الحظيرة  بتجديد 

 .”أحدثت لهذا الغرض

عرف   “اللقاء  بأن  لهسبريس،  تصريح  في  حفظي،  وأفاد 

تقديم عدد من المقترحات التي تعهد الوزير بطرحها على 

ومة للبت فيها، وتهم اعتماد مؤشر لتتبع تقلبات أسعار  الحك

مادة الغازوال، وعكس ذلك على ثمن التكلفة بصفة تلقائية  

أن  شأنه  من  األمر  هذا  إن  وقال  تصاعدياً”،  أو  تنازلياً 

 .يرسي الشفافية في العالقات التعاقدية

كما قدم وفد الجامعة مقترحاً يهم زيادة الضريبة على القيمة  

في المائة، على    20إلى    10ة على الغازوال من  المضاف

أساس أن يكون الثمن قاراً، لكي ال يتضرر المستهلك، وأن 

على   الضريبة  رفع  خالل  من  الزيادة  هذه  الدولة  تتحمل 

في المائة إلى    14القيمة المضافة على النشاط النقلي من  

 .في المائة 20

المهني، ذكر حفظي أن االت الغازوال  حاد  وفي ما يخص 

النقل   لقطاع  يتيح  الذي  التوجه  هذا  يعتمد  األوروبي 

االستهالك  على  الداخلية  الضريبة  من  نسبة  استرجاع 

المطبقة على المحروقات، والتي تناهز قيمتها في المغرب 

الغازوال،   2.42حوالي   من  مستهلك  لتر  كل  عن  درهم 

وأضاف: “على غرار األسطول األوروبي الذي يأتي إلى  

وينا هذا المغرب  اعتماد  يجب  متكافئة  غير  منافسة  فسنا 

 .”التوجه لدعم تنافسية المقاوالت النقلية المغربية

الذكر  سالفة  الثالثة  المقترحات  أن  ذاته  المتحدث  وأكد 

المنظم،   غير  للقطاع  بالنسبة  مهيكل  مفعول  لها  “سيكون 

ألن االستفادة منها ستدفعه إلى الدخول إلى القطاع المنظم،  

الوعاء وبالتالي سي  رفع  للدولة من خالل  مفيداً  ذلك  كون 

الضريبي وتنظيم هذا القطاع بالغ األهمية بالنسبة لالقتصاد 

 .”الوطني

للوزير  قدمت  التي  المقترحات  أن  إلى  حفظي  لفت  كما 

غرار   على  النقلي  للقطاع  مالي  دعم  تقديم  أيضاً  “تضم 

وفق   األمر،  هذا  أن  من  الرغم  على  السياحي”،  القطاع 

القطاع    إفادات في حجم  يتمثل  إشكاالً  المتحدث، سيواجه 

 .في المائة 70غير المهيكل الذي يمثل حوالي 

وأكد رئيس الجامعة أن “قطاع النقل هو قطاع حيوي في  

المراقبة،  وغياب  العشوائية  من  يعاني  لكنه  االقتصاد، 

قوية  يتطلب رغبة  ما  قنبلة موقوتة، وهو  بمثابة  وأصبح 

ي وله حساسية في العالقة مع  لإلصالح، ألن قطاع عص

 .”المواطن

أما عادل ضحوكي، الرئيس المنتدب لجامعة النقل الطرقي 

والموانئ، التابعة لالتحاد العام لمقاوالت المغرب، فصرح 

بأن “الحوار مع وزير النقل واللوجستيك كان جاداً وفعاالً  

الطرفين كال  من   .”وصادقاً 

“الجامعة وأضاف ضحوكي، في تصريح لهسبريس، أن  

لديها الثقة في الوزير الجديد لمعالجة مختلف الملفات التي 

لديه تجربة في ميناء  المهنيون، على اعتبار أن  يطرحها 

 .”الدار البيضاء، واطالع على مشاكل المقاوالت النقلية

للخروج   سيستمر  “الحوار  أن  إلى  ذاته  المتحدث  وأشار 

الغاز النقل من  قطاع  ليستفيد  مناسبة  المهني، بحلول  وال 

البحري،   الصيد  قطاع  على غرار  حيوياً  قطاعاً  باعتباره 

 .”وهو ما سيخفف األعباء المالية عن المهنيين

من جهته، قال رشيد الطاهري، الكاتب العام لجامعة النقل  

التابعة لالتحاد العام لمقاوالت المغرب، إن اللقاء مع وزير  

مطبوعة بزيادة    النقل واللوجستيك يأتي في ظرفية استثنائية

 .مستمرة في مادة الغازوال

“اعتماد   أن  لهسبريس،  تصريح  في  الطاهري،  وذكر 

المهني مطلب ملح منذ سنوات، وهو مهم ألنه  الغازوال 

المضافة   القيمة  على  الضريبة  نسبة من  استرجاع  سيتيح 

النقل  قطاع  ليكون  االستهالك،  على  الداخلية  والضريبة 

 .”د الوطنيقادراً على مواكبة االقتصا
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وحول جدل الزيادات في قطاع النقل، نفى الطاهري اعتماد  

أي زيادة، وزاد موضحاً: “حتى وإن تم اعتماد الزيادة فإن  

تأثير ذلك على المواطن ضئيل جداً، فاالرتفاع الذي تعرفه  

الذين   المتعددون  السماسرة  مصدره  مثالً  الغذائية  المواد 

ال زيادة  خالل  من  بمضاربات  بشكل  يقومون  ثمن 

 .”مضاعف

 خبير اقتصادي: الجفاف يكلف 2000 مليار من إجمالي

 النمو في المغرب

 

تضيق مساحة تحّرك الحكومة لمواجهة األزمة االجتماعية 

تأخر  أعقاب  في  المغرب،  يعرفها  التي  واالقتصادية 

الحالي،   الفالحي  الموسم  على  ذلك  وتأثيرات  األمطار 

المواد الغذائية، بسبب تقلّبات السوق  وارتفاع أسعار بعض  

 .الدولية

واعترفت الحكومة المغربية بوجود “أزمة” بسبب غياب  

المواد األساسية، وهو ما   األمطار وارتفاع أسعار بعض 

للمطالبة   الّشارع  إلى  الخروج  إلى  المغاربة  بعض  دفع 

باستمرار دعمها  اجتماعية واقتصادية، مقّرة  بإصالحات 

 .للدقيق والّسكر

وتوجد خيارات متعددة أمام الحكومة للخروج من األزمة 

القروض   من  االستفادة  طريق  اختارت  لكنها  الحالية، 

لتعويض  الدّولية  القرض  مؤسسات  من  الدّيون  وطلب 

 .الخسائر المسجلة

إلى أن “هناك  المحلل االقتصادي،  الكتاني،  ويشير عمر 

المتفاق االقتصادية  األزمة  لمعالجة  مصادر  في ثالثة  مة 

المغرب؛ أّوال اللجوء إلى الدين، وهو أسهل الّطرق، علما  

مليون دوالر من    200أّن المغرب طلب مؤخرا مليارا و

صندوق النقد الدّولي، أو اللجوء إلى الضرائب؛ ثّم هناك  

 .”آلية أخرى تتعلق بفرض سياسة التّقشف وترشيد النّفقات

سيفقد   “المغرب  أن  الكتاني  من مليار    2000وأوضح 

إلى   أن يصل  المتوقع  كان من  إذ  الوطني،  النمو  إجمالي 

في   1.5%، لكن كل التوقعات تشير إلى تسجيل 3.3نسبة 

 120من الداخل الوطني المقدّر بـ  1.8المائة، أي بفارق  

 .”ألف مليار

هسبريس   لجريدة  تصريح  في  ذاته،  المحلل  وأوضح 

المغرب، بما فيها  اإللكترونية، أن “الحكومات المتعاقبة في  

الحالية، تلجأ في الغالب إلى الخيارين األولين )االقتراض 

الدّولة   عيش  ونمط  طبيعة  بسبب  الّضرائب(  وفرض 

 .”والمؤسسات العمومية، القائمة على االمتيازات

الّساميين  “الموظفين  إن  قائال  فكرته  الكتاني  ويشرح 

خس الدولة  ميزانية  يكلّفون  والوزراء  ائر والبرلمانيين 

استفادة  إلى  الدولي  للبنك  سابقة  دراسة  تشير  إذ  كبيرة، 

امتياز من الدولة، باإلضافة إلى أجورهم    100هؤالء من  

 .”األصلية

هذه   بين  “من  أن  على  ذاته  االقتصادي  المحلل  وشدد 

االمتيازات الّسيارات العمومية ونفقاتها وتعويضات النقل،  

بالمغرب   توجد  عمومية،    100إذ  سيارة  توجد ألف  فيما 

هذه    8باليابان   حذف  إلى  داعيا  فقط”،  سيارة  آالف 

 .االمتيازات من القانون المالي

أن   االجتماعي  االقتصاد  في  والخبير  المحلل  وأورد 

أعمال،  ورجال  رأسماليين  من  مشّكلة  الحالية  “الحكومة 

وال يمكن أن تتجه إلى حذف هذه االمتيازات التي يستفيد  

برزا أن “الحكومة رأسمالية وال  منها كبار الموظفين”، م

للمشكل  السياسي  الجواب  على  تتوفر  أن  يمكن 

 .”االجتماعي

وانتقد الكتاني توجه الحكومة الحالية إلى القروض لمعالجة  

يعرفها   التي  واالجتماعية  االقتصادية  األزمة  تداعيات 

الخيارات  أصعب  من  “الّضرائب  أن  مبرزا  المغرب، 

 .”ت اجتماعية إضافيةالمطروحة، ألنها تخلق أزما

وقال الخبير ذاته في تصريحه لهسبريس إنه “وجب وضع  

االستثمار   تشجيع  خالل  من  االقتصادي  لإلقالع  خطة 

غلب  الجديد  التنموي  “التصور  أن  مبرزا  االجتماعي”، 

المدن  في  ممركزة  االستثمارات  ألن  الّرأسمالي  عليه 

جفاف    الكبرى، فيما العالم القروي يعاني من ركود وأزمة 

 .”خطيرة

خسائر العائدات السياحية الخارجية بالعملة الصعبة تبلغ  

 مليار درهم  90

 

السياحة والصناعة   الزهراء عمور، وزيرة  فاطمة  أكدت 

السياحة   أن  والتضامني،  االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية 

جائحة   بسبب  مسبوق  غير  بشكل  تضررت  المغربية 

 .فيروس كورونا المستجد

المسؤولة الحكومية، التي كانت تتحدث الثالثاء، إن  وقالت  

عدد السياح الوافدين على المغرب عرف انخفاضا بنسبة 

سنة    79 المائة  سنة    71و  2020في  المائة    2021في 

؛ وهو ما شكل خسارة كبيرة تقدر  2019مقارنة مع سنة  

الخارجية    90بـ السياحة  مداخيل  إلى  بالنسبة  درهم  مليار 

 .بالعملة الصعبة
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استعجاليا   برنامجا  أطلقت  الحكومة  أن  إلى  ولفتت عمور 

هذه  لمواجهة  السياحة  قطاع  لدعم  درهم  مليارْي  بمبلغ 

مناصب  على  الحفاظ  من  المقاوالت  وتمكين  األزمة، 

 .الشغل

ويرتكز هذا البرنامج على خمسة تدابير رئيسية تهم تمديد 

درهم خالل   2000صرف التعويض الجزافي المحدد في  

سنة    الربع من  القطاع    2022األول  مستخدمي  لفائدة 

السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة، وتأجيل أداء 

للضمان  الوطني  للصندوق  المستحقة  االشتراكات 

أشهر لفائدة نفس هؤالء المستخدمين،    6االجتماعي لمدة  

وتأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى 

لفنادق وشركات النقل السياحي، بحيث سنة لفائدة أصحاب ا

ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر 

، وكذلك خالل الربع  2021التوقف عن النشاط خالل سنة 

 .2022األول من سنة 

من   الفنادق  أصحاب  إعفاء  البرنامج  هذا  يتضمن  كما 

المستحقة خالل سنتي   المهنية  ،  2021و  2020الضريبة 

ستقوم الدولة بدفعها، إضافة إلى منح دعم من الدولة والتي  

مليار درهم. ويتجلى الهدف    1لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ  

التي   للفنادق  االستثمار  في دعم جهود  المساهمة  من هذه 

بمجرد  بسرعة  نشاطها  الستئناف  االستعداد  في  ترغب 

 .إعادة فتح الحدود

السيا القطاع  على  الوصية  الوزيرة  أن  ولفتت  إلى  حي 

 .االتفاقيات المتعلقة بهذا البرنامج سيتم توقيعها قريبا

من جهة أخرى، تطرقت فاطمة الزهراء عمور إلى بعض 

بقطاع   النهوض  أجل  من  اتخاذها  تم  التي  اإلجراءات 

السياحة، مشيرة إلى أن المغرب تم اختياره الحتضان فرع  

بمرا إفريقيا  في  بلد  كأول  العالمية  السياحة  كش؛  لمنظمة 

وهو ما سيمكن من إشعاع السياحة المغربية على المستوى 

 .العالمي

السياحة   وزيرة  أكدت  الثقافية،  السياحة  وبخصوص 

والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني أنه 

إلى تحويل  باإلضافة  العتيقة،  المدن  تثمين  تمت مواصلة 

ية. كما القصور إلى فنادق وبرنامج تنويع العروض السياح

تم إحداث مشروع مركز المؤتمرات والمعارض بمراكش  

مليار درهم، مشيرة إلى    1.1باستثمار مالي إجمالي يقدر بـ

آالف مشارك؛ وهو    10أن هذا المركز يمكنه أن يستقبل  

وجهات األولى في    10ما سيمكن من أن يكون من بين الـ

 .ميدان سياحة المؤتمرات
 

السياحة الداخلية رهين بتقوية القدرة  دراسة: انتعاش 

 الشرائية للمغاربة 

 

في   المتاحة  اإلمكانيات  استغالل  إن  رسمية  دراسة  قالت 

الشرائية  القدرة  بتقوية  رهين  بالمغرب  الداخلية  السياحة 

للمواطنين وتعزيز العرض السياحي ليكون أكثر تنافسية 

 .من حيث الجودة والسعر

الصادرة   الدراسة،  في  الدراسات وجاء  مديرية  عن 

القطاع  أن  والمالية،  االقتصاد  بوزارة  المالية  والتوقعات 

في  كبير  بشكل  المساهمة  القطاعات  من  يعد  السياحي 

الناتج  في  المهم  حجمه  إلى  بالنظر  الوطني؛  االقتصاد 

 .الداخلي الخام

حوالي   السياحة  قطاع  الناتج    7,1ويمثل  من  المائة  في 

في المائة من الساكنة النشيطة  4,7الداخلي الخام، ويشغل 

في المائة من صادرات الخدمات،   42المشتغلة، ويساهم بـ

األجنبية   9,6ويستقطب   االستثمارات  من  المائة  في 

 .المباشرة

قارنت   ولتبيان ضعف استغالل إمكانيات السياحة الداخلية،

الدراسة وضعية المغرب مع دول أخرى على مستوى عدد  

إلى   الداخلية لكل مواطن، حيث تصل  في   5,3الرحالت 

 .في المغرب 0,7في أمريكا، فيما ال تتجاوز  5,1فنلندا و

وقالت الدراسة إن نفقات السياح الوطنيين في بلد ما تبقى  

حيث  الخام،  الداخلي  الناتج  من  الفرد  بنصيب  مرتبطة 

بـ هولندا  في  مستوى  أعلى  أمريكيا    3547تسجل  دوالرا 

دوالرا في المغرب، وهو   138، فيما ال تتجاوز  2018سنة  

 .درهم 1300ما يعادل 

المقيمين  الوافدين  السياح  الرسمية بأن  المعطيات  وأفادت 

المصنفة   الفندقية والسياحية  المؤسسات  المغرب على  في 

، ليصل  2019و  2010في المائة ما بين    8,4ازداد بنسبة  

 .ماليين سائح مغربي 3,5عددهم إلى 

  2019وتمثل حصة السياحة الداخلية بالمغرب في نهاية  

قدره   39حوالي   بارتفاع  الوافدين،  السياح  المائة من  في 

 .2010نقاط مقارنة بسنة  10

وتتركز جاذبية السياحة الداخلية في ثالث جهات مغربية 

في المائة من    59ليالي المبيت وفي المائة من    66تستقطب  

مراكش   رأسها  على  المحليين،  وسوس -السياح  - آسفي، 

 .ماسة، ثم طنجة تطوان الحسيمة

وسجلت نفقات األسفار، أي ما ينفقه المغاربة خالل سفرهم  

  2019و  2010في المائة ما بين    8,3إلى الخارج، نموا بـ

ي  ف  3,8مليارات درهم، مقابل ارتفاع بـ  20,9لتصل إلى  

السياح   ينفقه  ما  أي  السياحة،  لمداخيل  بالنسبة  فقط  المائة 

 .األجانب في المغرب

انخفاضا بنسبة   الخارج  إلى  المغاربة  السياح  وسجل عدد 

ليصل   2019و  2010في المائة ما بين    0,9متوسطة بلغت  

ما يمثل   الساكنة    5,5إلى مليونْي شخص؛  المائة من  في 

مق أقل  تبقى  نسبة  وهي  أخرىاإلجمالية،  بدول   .ارنة 

( فرنسا  إلى  الغالب  في  المغاربة  المائة(    39ويتوجه  في 
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( وجهة   38وإسبانيا  تركيا  أصبحت  كما  المائة(،  في 

مزدهرة في السنوات األخيرة، وتمثل نسبة السياحة الدينية 

 .في المائة 9)الحج والعمرة( حوالي 

وأشارت معطيات الدراسة إلى أن السياح المغاربة لديهم  

مقارنة تقدي الوطني  السياحي  للعرض  نسبيا  ضعيف  ر 

 .باألجانب

، في عز أزمة فيروس كورونا المستجد،  2020خالل سنة  

تراجع السياح المحليين الوافدين على المؤسسات والفنادق  

المائة مقارنة بانخفاض قدره   59,5المصنفة بحوالي   في 

في المائة بالنسبة للسياح الدوليين؛ وهو ما مكن من   80,7

وارتفعت   األدنى.  الحد  في  السياحي  النشاط  على  الحفاظ 

إلى   الداخلية  السياحة  السوق  من    57حصة  المائة  في 

نقطة مقارنة بسنة   18إجمالي الوافدين، أي بزيادة قدرها  

2019. 

 توصيات للنهوض 

أكدت الدراسة الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات 

أن   والمالية  االقتصاد  بوزارة  الداخلية  المالية  السياحة 

عرفت، خالل العقد الماضي، نموا على المستوى الترابي؛ 

هذا  أن  كما  بالكامل.  مستغلة  غير  المهمة  إمكانياتها  لكن 

األسر   طرف  من  متكافئا  غير  ولوجا  يعرف  القطاع 

على  والشباب  األطفال  على  يؤثر  ما  وهو  المغربية؛ 

 .الخصوص

إلى أن أزمة كوفيد ذاتها  الدراسة  وتأثيرها    19-وأشارت 

السياحة   دور  كشفت  المغربية  السياحية  المناطق  على 

منظومة  على  والحفاظ  التداعيات  امتصاص  في  الداخلية 

 .اإلنتاج السياحي

بصفة  القطاع  إنعاش  في  الداخلية  السياحة  دور  ولتعزيز 

الجهود   لحشد  اإلجراءات  الدراسة توحيد  اقترحت  عامة، 

منظومة   إطار  في  والخاصة  لتعزيز  العمومية  واضحة 

الترويج  والخاص وحمالت  العام  القطاعين  بين  الشراكة 

 .ودعم القدرة الشرائية لألسر

كما اقترحت الدراسة تأهيل عرض السياحة الوطنية ليكون 

أكثر جاذبية مقارنة بالسياحة الخارجية، ويكون مناسبا من  

 .حيث الجودة والسعر
 

 بيانات تبرز أعداد السياح في المغرب

 

بنسبة   المغرب  على  الوافدين  السياح  عدد  في    34ارتفع 

عام   بنهاية  بنسبة  2021المائة  انخفاض  بعد  في    78.5، 

مديرية  عنه  أعلنت  ما  حسب  ذلك،  قبل  عاما  المائة 

االقتصاد   لوزارة  التابعة  المالية،  والتوقعات  الدراسات 

 .والمالية

مذكرة   في  المالية،  والتوقعات  الدراسات  مديرية  وأفادت 

، بأنه مقارنة بنهاية  2022حول الظرفية برسم شهر فبراير  

في المائة،   71.2، انخفض عدد الوافدين بنسبة  2019عام  

المصنفة  الفندقية  بالمؤسسات  المبيت  ليالي  أن  مضيفة 

في المائة خالل شهر دجنبر وحده، على   51.1زادت بنسبة  

وإلى  من  للركاب  الجوية  الرحالت  تعليق  من  الرغم 

 .المغرب

  31.8، ارتفعت ليالي المبيت بنسبة  2021وفي نهاية عام  

أنها تظل منخفضة بنسبة   المائة، إال  المائة    63.6في  في 

 .2019مقارنة باألرقام المسجلة في نهاية عام 

وفي ما يتعلق بالعائدات السياحية، فقد تراجعت على أساس  

بنسبة   عام    6.9سنوي  من  الرابع  الربع  في  المائة  في 

في المائة في الربع الثالث    203.2، بعد زيادة قدرها  2021

نهاية  في  الوطنية  الحدود  إغالق  عقب  نفسها،  السنة  من 

 .شهر نونبر

عام   نهاية  في  اإليرادات  هذه    34.3و  نح  2021وبلغت 

نسبته   بانخفاض  درهم،  بنهاية   6مليار  مقارنة  المائة  في 

، 2019في المائة مقارنة بنهاية عام    56.5، و2020عام  

 .مليار درهم 44.5أي بـ

في   بأنه  المالية  والتوقعات  الدراسات  مديرية  أفادت  كما 

عام   من  الرابع  على  2021الربع  السياحة  قطاع  حافظ   ،

، 2021في الربع الثاني من عام    انتعاشه التدريجي الذي بدأ

من   اعتبارا  الوطنية  الحدود  إغالق  من  الرغم    29على 

عن  2021نونبر   بعيدة  النتائج  هذه  تبقى  ذلك،  ومع   .

 .المستوى الذي كانت عليه قبل األزمة الصحية

، زاد 2021وأشارت إلى أنه خالل الربع الرابع من عام  

أس على  المغربية  الوجهة  على  الوافدين  سنوي عدد  اس 

في المائة   79.8في المائة، بعد انخفاض بنسبة    61.1بنسبة  

في عدد   النمو  إلى  التطور  السابق. ويعزى هذا  العام  في 

العدد   في  المتزايدة  وحصتهم  الوافدين  األجانب  السياح 

 .اإلجمالي للوافدين على المغرب

بنسبة   األجانب  السياح  عدد  المائة،   209.3وارتفع  في 

في   25ي المائة من إجمالي الوافدين، بعد  ف  47.5ويمثلون  

في المائة في   63، و2020المائة في الربع الرابع من عام  

 .2019الربع الرابع من عام 

المقيمين  المغاربة  من  الوافدين  عدد  في  النمو  ساهم  كما 

في المائة   59في المائة )بعد ناقص    12.4بالخارج بنسبة  

افدين، وإن كان ذلك  في العام السابق( في زيادة مجمل الو

 .بدرجة أقل
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الميثاق الجديد لالستثمار يدعم القطاع الخصوصي  

 ويتوخى العدالة المجالية 

 

المكلف  الحكومة  رئيس  لدى  المنتدب  الوزير  استعرض 

باالستثمار وااللتقائية وتقييم السياسات العمومية، األسبوع  

الماضي، أمام الملك محمد السادس مشروع الميثاق الجديد 

لالستثمار الذي يعد امتدادا للتوجيهات الملكية خالل خطاب 

 .افتتاح البرلمان في أكتوبر الماضي

خبير   العرب،  أبو  النبي  عبد  قال  اإلطار،  هذا  وفي 

طموح   عن  يعبر  بـ”ميثاق  يتعلق  األمر  إن  اقتصادي، 

صياغة  بعد  المغرب  فيها  دخل  التي  الجديدة  المرحلة 

التنموي الجديد”، مؤكدا ضمن تصريح وإطالق النموذج  

الدفع  هو  واألكبر  األسمى  “الهدف  أن  لهسبريس 

التحول  تحقيق  أجل  من  المملكة  في  باالستثمارات 

 .”المنشود

وأوضح الخبير االقتصادي ذاته أن من أهداف المشروع 

االستثمارات   ثلثي  ليشكل  الخاص  االستثمار  “دعم  أيضا 

نة”، معتبرا أنه “هدف  س  35المدرجة في المملكة في أفق 

استثمارية   قدرة  تعبئة  من  المملكة  سيمكن  ومهم  طموح 

مليار درهم    800عمالقة؛ إذ سيتم سنويا استثمار حوالي  

 .”إلى ألف مليار درهم، وهي أرقام ضخمة

إطالق   هو  يبقى  “الرهان  فإن  عينه،  المتحدث  وحسب 

وتحقيق   الخصوصي  القطاع  ودعم  الخصوصية  المبادرة 

عدالة المجالية والترابية”، مبرزا أن “المشروع نوع من ال

الترابي  بالتعويض  يسمى  ما  منها  مهمة،  بآليات  جاء 

والهدف منه هو تعبئة االستثمارات في جل جهات المملكة 

 .”والخروج من التمركز الذي تعرفه االستثمارات حاليا

التعويض   أيضا  أدرج  الميثاق  إن  العرب  أبو  وقال 

إلى   مشيرا  رؤية  القطاعي،  له  اليوم  “المغرب  أن 

استراتيجية تعطي األولوية لقطاعات ذات أهمية وحيوية، 

مثل القطاعات الدفاعية والصيدالنية والطيران والطاقات 

الدولة من أجل   إلى دعم  المتجددة، وكلها مجاالت تحتاج 

الدفع بالقطاع الخاص الوطني لالنخراط في هذه الدينامية  

 .”االستثمارية الجديدة

دد المتحدث لهسبريس على أنه “رهان ال بد أن نربحه وش

المحلي   الخاص  االستثمار  قطاع  إخراج  من  نتمكن  حتى 

من العقلية التقليدية لالستثمار نحو المجاالت الجديدة وذات 

وبالتالي:   العالمي”،  المستوى  على  المضافة  القيمة 

من  المملكة  سيمكن  مرحلي  لتحول  عنوان  هو  “الميثاق 

في   لكل  الدخول  الشاملة  التعبئة  عنوانها  جديدة  مرحلة 

 .”الطاقات والقدرات

وسبق أن أعرب الملك محمد السادس، حسب بالغ للديوان 

أنجزته،   الذي  العمل  على  للحكومة  تشجيعه  الملكي، عن 

الجديد  الميثاق  تنزيل  تفاصيل  إلعداد  تعليماته  وأعطى 

 .لالستثمار
 

 ر مندوبية التخطيط ترصد حجم زيادة األسعا

 

التضخم   مؤشر  إن  للتخطيط  السامية  المندوبية  قالت 

األساسي، الذي يقيس ارتفاع أسعار سلة من المواد األكثر 

بنسبة  ارتفاعا  الجاري  يناير  شهر  خالل  شهد  استهالكا، 

ناهزت زيادته   0,3 فيما  المائة مقارنة بشهر دجنبر،  في 

 .في المائة 3,2السنوية 

في   المندوبية،  الرقم  وسجلت  حول  إخبارية  مذكرة 

يناير   شهر  برسم  االستهالك  عند  لألثمان  االستداللي 

الغذائية ما بين شهري  2022 المواد  ، ارتفاعا في أسعار 

أثمان 2022ويناير    2021دجنبر   الخصوص  على   ،

بـ والحبوب”  و”الزيوت   1,9“الخبز  المائة،  في 

بـ المعدنية    0,8والذهنيات”  و”المياه  المائة،  في 

بـوالم والخضر”  الفواكه  المنعشة وعصير   0,3شروبات 

 .في المائة

أثمان   في  انخفاضا  المندوبية  رصدت  المقابل،  في 

في المائة،    0,6في المائة، و”اللحوم” بـ  4,4“الخضر” بـ

بـ المواد غير    0,5و”الفواكه”  فيما يخص  أما  المائة.  في 

الغذائية، فإن االرتفاع هم على الخصوص أثمان “التبغ”  

 .في المائة 1,1في المائة و”المحروقات” بـ 3,5بـ

األكثر   المواد  أسعار  في  االرتفاعات  أعلى  وسجلت 

بحوالي   البيضاء  الدار  مستوى  على  في   0,5استهالكا 

بنسبة   القنيطرة  وفي  أكادير   0,4المائة،  وفي  المائة،  في 

بـ والعيون    0,2وتطوان  وطنجة  الرباط  وفي  المائة،  في 

 .المائةفي  0,1والرشيدية بـ

تطور   االستهالك  عند  لألثمان  االستداللي  الرقم  ويقيس 

أسعار عدد من المواد الغذائية مثل المشروبات والخضر،  

والكهرباء   والماء  والسكن  المالبس  مثل  الغذائية  وغير 

 .والغاز والصحة والنقل والتعليم

فيه عدد من   الرسمية في وقت برزت  وتأتي هذه األرقام 

غال ضد  األكثر االحتجاجات  المواد  من  عدد  أسعار  ء 

إلى   إضافة  والخبز،  والخضر  الزيوت  مثل  استهالكا 

المواد  هذه  أسعار  ارتفاع  الحكومة  وتربط  المحروقات. 

 .بتقلبات السوق الدولية
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 أمريكا تواكب مقاوالت في العيون والداخلة 

 

سفارة  من  عمل  فريق  التقى  والداخلة،  العيون  بمدينتي 

مريكية، هذا األسبوع، المستفيدين من الواليات المتحدة األ

مبادرة  طرف  من  المدعمة  االقتصادية  التنمية  برامج 

، بما في ذلك (MEPI) الشراكة األمريكية الشرق أوسطية

كونيكت  “الداخلة  الرقميتان   ”المنصتان 

(DakhlaConnect) كونيكت  ”و”العيون 

(LaâyouneConnect)  برنامج مستقل إلى  باإلضافة   ،

هارات مهنية لفائدة الشباب العاطل عن العمل  الكتساب م

 .في المدينتين

وبحسب المشرفين على الزيارة التي دامت أربعة أيام، فقد  

تخرج   بحفل  الداخلة،    50توجت  بمدينة  شابا  مقاوال 

استكملوا تكوينهم الذي كان قد تم في دجنبر الماضي في 

والربط اإللكترونية،  التجارة  الرقمي،  التسويق   مجاالت 

 .الشبكي، بهدف تنشيط القدرة التجارية لمقاوالتهم الناشئة

الجهوي   المركز  بمقر  نظم  الذي  التخرج  حفل  ويأتي 

عن  سنة  من  أزيد  مرور  بعد  الداخلة،  بمدينة  لالستثمار 

اإللكترونية المنصة   انطالق 

“DakhlaConnect.com” للمقاوالت تسمح  التي   ،

شركاء   مع  بالتواصل  فيهم المحلية  بمن  محتملين، 

مماثلة  منصة  إطالق  تم  كما  الخارج،  من  مستثمرون 

 .أكتوبر 13“العيون كونيكت” بالعيون في 

بين  الوثيقة  الشراكة  ثمرة  المذكورتان  المنصتان  وتعد 

أوسطية الشرق  األمريكية  الشراكة   (MEPI) مبادرة 

العيون بجهتي  لالستثمار  الجهوية  الساقية -والمراكز 

والد ومنظمة-اخلةالحمراء  والواليتين،  الذهب،   وادي 

“J.E Austin Associates” (منظمة أمريكية). 

مقاولة، وقد تلقتا    10.000وتُدِرج المنصتان حاليا أزيد من  

الحصول   طلبات  ومئات  الزيارات  من  اآلالف  عشرات 

 .على معلومات من مقاولين محتملين من كل أنحاء العالم

ريكية الشرق أوسطية مبلغ وقد منحت مبادرة الشراكة األم

 .دوالر لتمويل المنصتين 100,000

خالل   األربعة،  األمريكية  السفارة  وفد  أعضاء  وتمكن 

زيارتهم هاته، من التحدث مع بعض الشباب الذين شاركوا  

الشراكة  مبادرة  بمنحة  مرتبطة  تكوينية  برامج  في 

عددهم   يتجاوز  الذين  أوسطية،  الشرق   200األمريكية 

 .مستفيد

لالستثمار وأ الجهوي  المركز  مدير  هواري،  منير  كد 

االقتصادية -الداخلة اإلمكانات  أن  الذهب  وادي 

“يتم  الداخلة،  عليها  تتوفر  التي  الممتازة  واالستثمارية 

الرائعة،  اإللكترونية  المنصة  بفضل  اليوم  إبرازها  أخيرا 

القدرات   ترويج  من  تمكننا  التي  كونيكت،  الداخلة 

 .”مارية للجهةاالقتصادية واالستث

وحضر أعضاء هذا الوفد أيضا ورش مهارات أولية لفائدة  

الشباب العاطل عن العمل في كل من الداخلة والعيون، من  

خالل برنامج “مهارات من أجل النجاح”، الذي تسهر على  

“أمديست  منظمة  قدره  (Amideast) ”تنفيذه  بتمويل 

الشرق مليون دوالر من مبادرة الشراكة األمريكية    1.35

 .أوسطية

وعلى مدى السنوات الثالث المقبلة، يتوقع أن يستفيد من 

البرنامج   النساء    900هذا  على  التركيز  مع  شاب، 

 .واألشخاص ذوي اإلعاقة

النجاح،   أجل  من  مهارات  برنامج  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 

الزمني   غالفه  يبلغ  توسيع    220الذي  إلى  يهدف  ساعة، 

مسارات المهنية والموارد معرفة المشاركين فيما يخص ال

المهارات   تنمية  على  مساعدتهم  وكذا  بالتشغيل،  المتعلقة 

 .األساسية والرفع من قدرتهم على إيجاد فرص شغل

بالتنمية   متعلقة  أساسية  مجاالت  خمسة  البرنامج  ويضم 

اإلنجليزية،  اللغة  من  التمكن  هي:  والشخصية،  المهنية 

المعلومات   وتكنولوجيا  الحاسوب  واالتصال، مهارات 

التوعية   العمل،  مكان  المهنية/مهارات  المهارات 

 .المجتمعية، واالنتقال إلى العمل

شهر   في  تكوينهم  المستفيدين  من  األول  الفوج  بدأ  وقد 

 .فبراير، وسيستمر لمدة ثالثة أشهر
 

انتعاش النشاط االقتصادي في المغرب يواجه السياق 

 الدولي المضطرب 

 

وزارة   عودة  قالت  يشهد  المغرب  إن  والمالية  االقتصاد 

تدريجية لألنشطة االقتصادية إلى طبيعتها، وذلك في سياق 

التوريد  سالسل  باختناق  أساسا  يتعلق  مضطرب  دولي 

والضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية في أوروبا 

 .الشرقية، في إشارة إلى األزمة األوكرانية الروسية

الصادرة عن مديرية الدراسات وجاء في مذكرة الظرفية  

سنة   أن  فبراير،  شهر  برسم  بالوزارة  المالية  والتوقعات 

بسبب    2022 الفالحي  للقطاع  بالنسبة  صعبة  ستكون 
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خالل   من  التداعيات  تخفيف  يتم  أن  أمل  على  الجفاف، 

 .البرنامج االستثنائي الذي أقرته الحكومة

غير   وتفيد المعطيات بأن الوضع المناخي والمائي الحالي

الزراعات   وخصوصا  الفالحي،  الموسم  لتقدم  موات 

الخريفية، إضافة إلى تأثر المراعي، كما بلغت نسبة ملء 

يناهز   ما  الفالحي  لالستعمال  الموجهة  في    32,8السدود 

المنصرم، مقابل   المائة في   45المائة في نهاية يناير  في 

 .2021يناير 

الما السنة  برسم  الخارجية  المبادالت  ضية، وبخصوص 

ناهز   قياسيا  رقما  سجلت  الصادرات  أن  المذكرة  ذكرت 

ناهز    330 بارتفاع  درهم،  على    24,3مليار  المائة  في 

القطاعات،  جميع  شمل  جيد  أداء  وهو  سنوي،  أساس 

والفالحة   والسيارات  ومشتقاته  الفوسفاط  وخصوصا 

تجاوزت   بحيث  الدوائية،  والصناعة  الغذائية  والصناعة 

 .مستوى ما قبل كورونا

كما سجلت الواردات خالل السنة الماضية ارتفاعا كبيرا، 

في   24,5مليار درهم، بنمو سنوي بلغ    526بتجاوز قيمتها  

المائة، وهو ما عمق العجز التجاري، لكنه يبقى في مستوى  

أقل من المسجل خالل فترة ما قبل أزمة فيروس كورونا  

 .المستجد

الغذائية،   وفيما يخص صادرات القطاع الفالحي والصناعة

بنحو   نمو  تسجيل  واصلت  حيث    9,2فقد  من  المائة  في 

مليار درهم، وذلك    68,4لتحقيق    2021القيمة في نهاية  

في   الغذائية  الصناعة  مبيعات  قيمة  إلى  باألساس  راجع 

 .الخارج

 

 

 مهنيون يخلدون يوم المرشد السياحي 

 

وزع مرشدون سياحيون، االثنين، بمدينة مراكش، ورودا 

للمرشد على   العالمي  “اليوم  حلول  بمناسبة  السياح 

لرابطة  العالمي  االتحاد  قبل  من  تأسس  الذي  السياحي”، 

 .1990اإلرشاد السياحي منذ سنة 

بالقطاع  فاعلين  بحضور  السياحيون،  المرشدون  وافتتح 

السياحي، هذا اليوم العالمي، الذي نظمته الجمعية الجهوية 

مراكش السياحيين  ت-للمرشدين  “مرحبا  آسفي  شعار  حت 

الفنا،  الطلق بساحة جامع  مستعدون الستقبالكم”، بالهواء 

 .”19شهرا من جائحة “كوفيد 19بعد أكثر من 

وبهذه المناسبة، أوضح ميلود شاشا، مرشد سياحي بإقليم 

السياحي   للمرشد  العالمي  باليوم  االحتفال  أن  الصويرة، 

في  “يأتي في ظرفية جد صعبة تعد األسوأ على اإلطالق  

تاريخ السياحة العالمية، ونتائجها الكارثية ال تزال سارية،  

تامة،   19بعد حوالي   بطالة  في  المرشدون  عاشها  شهرا 

المرشد   “يعرف  مضيفا:  صمت”،  في  يعانون  جعلتهم 

السياحي المغربي أن هناك أسئلة حارقة قانونية واجتماعية 

ول  تؤرق المهنة بعد الجائحة، ونحتاج إلى وقت إليجاد الحل

 .”لها

سالف   السياحي  المرشد  أثار  هسبريس،  مع  حديث  وفي 

الذكر أسئلة من قبيل: هل للمرشد السياحي الوطني مستقبل 

قائال:  وتابع  انتظاره؟،  في  أخرى  أنفاقا  هناك  أن  أم  آمن 

المرشد  قيمة  إلبراز  العناية  إلى  ماسة  حاجة  في  “نحن 

ي،  السياحي وأهميته؛ من خالل استحضار البعد االجتماع

وإيجاد فرصة الشغل لكل من يمتهن هذه المهنة من أجل 

ضمان استقرار الحالة النفسية للمرشد، ألن تعافي القطاع  

 .”شهرا 24السياحي يحتاج على األقل إلى 

وأكد ميلود شاشا أن “عددا كبيرا من المرشدين السياحيين 

أزمتهم   من  يزيد  وما  صمت،  في  إنسانية  مآس  يعيشون 

األزمة لم تنتِه بعد.. لهذا أتمنى أن تستمر وعيهم بأن هذه  

الدولة في تمديد إعانة القطاع السياحي ككل، ومن خالله 

القيم السياحية”،  المرشد السياحي الذي ينتمي إلى سلسلة 

 .وفق تعبير المتحدث ذاته

وباء   بعد  السياحي  اإلرشاد  ستعيق  التي  المشاكل  وعن 

دين السياحيين ″، أورد شاشا أن “غالبية المرش19“كوفيد

توفر فرص عمل   بعينها، ألنها  بمدن سياحية  يتمركزون 

أكثر، وهذا يشجع المرشدين السياحيين على الترحال من  

المدن التي تمنح فرص عمل أقل، وبعد الجائحة ستحتد هذه  

الظاهرة. لهذا، ال بد من العمل من طرف الوزارة الوصية  

بالم السياحيين  للمرشدين  الوطنية  عبر  والجامعة  غرب، 

بين   التوازن  خلق  على  والجهوية،  اإلقليمية  الجمعيات 

الوجهات  هذه  على  الضغط  لتجنب  السياحية،  الجهات 

 .”السياحية

من جهته، قال رشيد أمهران، المرشد الجبلي بإقليم الحوز،  

هذا  تزامن  السياحي  للمرشد  العالمي  باليوم  االحتفال  إن 

“كوفيد جائحة  استمرار  مع  ا19الموسم  أوقفت  ″،  لتي 

جعلهم  ما  السياحيين؛  المرشدين  جميع  رزق  مصدر 

 .يعيشون ضيقا ماديا

وأضاف أمهران، في تصريح لهسبريس: “ال أحد منا كان 

على  سلبا  انعكس  ما  القبيل؛  هذا  من  قاهرة  قوة  ينتظر 

 .”المرشد الذي يعول عليه أكثر من فرد بعائلته

“حاولنا كمرشدين للجبال تابع المرشد السياحي ذاته قائال:  

مضيفا:   المستمر”،  التكوين  في  الفترة  هذه  استغالل 

“أصيب بعض المرشدين بالوباء، ومنهم من عانى نفسيا  

قامت   ذلك،  من  وللحد  للجائحة.  السلبية  االنعكاسات  من 

بدعمهم   السياحيين  للمرشدين  والمحلية  الجهوية  الجمعية 

 .ماديا ومعنويا
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الفئة، ألن األزمة  وحاليا، تسود نظرة سودا وية لدى هذه 

فرضتها   التي  الشروط  بسبب  الحدود،  فتح  رغم  مستمرة 

 .”الحكومة؛ ما سيدفع السياح إلى تغيير وجهتهم

العالمي  بمناسبة حلول “اليوم  المنظمة  األنشطة  أن  يذكر 

للمرشد السياحي” لهذه السنة توزعت بين تنظيم جوالت  

لفائدة زوار مدينة مراكش وتنظيم  سياحية بالمدينة العتيقة  

المؤسسات   بعض  تالميذ  لفائدة  وثقافية  سياحية  أخرى 

رمزي   تكريم  إلى  إضافة  النخيل،  بعاصمة  التعليمية 

 .آسفي–للمرشدين السياحيين بجهة مراکش 
 

المغرب يدرس الهيكلة القانونية لتقوية االقتصاد  

 االجتماعي والتضامني

 

قان اعتماد  إلى  المغرب  باالقتصاد يتجه  خاص  إطار  ون 

في   مساهمته  حجم  رفع  أجل  من  والتضامني  االجتماعي 

 .االقتصاد الوطني، وذلك بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية

في هذا الصدد، أطلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية  

مفتوح   والتضامني طلب عروض  االجتماعي  واالقتصاد 

و بهيكلة  متعلقة  دراسة  إنجاز  أجل  اإلطار من  تقوية 

والتضامني   االجتماعي  لالقتصاد  والتنظيمي  القانوني 

 .بالمغرب

أربعة    4وخصصت الوزارة لهذه الدراسة غالفاً مالياً قدره  

حدود   يوضح  إطار  قانون  إعداد  بهدف  درهم،  ماليين 

االقتصاد االجتماعي والتضامني، وخلق تنسيق وتآزر بين 

 .مختلف الفاعلين المؤسساتيين والخواص

وجاء في معطيات طلب العروض أن االقتصاد االجتماعي 

ازدهاراً  شهد  الماضية   والتضامني  العقود  في  ونمواً 

بالمغرب، تجسد أساساً في تطور الفت ألنشطة التعاونيات  

من  استفادت  التي  والتعاضديات  والجمعيات 

الوطنية   المبادرة  خصوصاً  القطاعية،  اإلستراتيجيات 

 .للتنمية البشرية

االقتصاد   لقطاع  المنظمة  القانونية  النصوص  وعرفت 

ستمراً، إذ بادرت السلطات االجتماعي والتضامني تحييناً م

االستجابة   بهدف  مرة  من  أكثر  مراجعتها  إلى  العمومية 

 .للتحديات االقتصادية واالجتماعية المطروحة

وتهدف الدراسة، حسب الوزارة الوصية، إلى األخذ بعين 

االعتبار التوجهات المتضمنة في النموذج التنموي الجديد، 

لالقتص الجديدة  الوطنية  االجتماعي  واإلستراتيجية  اد 

والتضامني الجاري إعدادها من أجل تحسين رؤية القطاع 

الناتج  في  وحجمه  مردوديته  رفع  وبالتالي  وتطوره، 

 .الداخلي الخام للمغرب

الشغل   فرص  خلق  في  القطاع  هذا  مساهمة  أجل  ومن 

منظومة   وضع  ضرورة  على  الوثيقة  أكدت  والثروة، 

ألنشطة القطاع،   حكامة توفر التناسق واالستدامة والفعالية

المجال   هذا  في  العاملة  للمنظمات  الترويج  ولتعزيز 

 .كرافعات مهمة للتنمية الوطنية واإلقليمية والمحلية

المغرب   أن  العروض  بطلب  المرفقة  الوثائق  وتوضح 

يسعى إلى اعتماد قانون إطار يتعلق باالقتصاد االجتماعي 

هذا  والتضامني من أجل تشجيع ودعم التنمية، ورفع حجم 

القطاع في االقتصاد الوطني ليكون نموذجاً بديالً يوفق بين  

األداء االقتصادي والمنفعة االجتماعية، في سياق اجتماعي  

 .واقتصادي يشهد تحوالً كبيراً 
 

 

مهنيو "النقل السياحي" يحصلون على وعد الوزارة  

 بتأجيل دفع الديون 

 

في خضم االعتصام المفتوح الذي يخوضونه في عدد من  

مهنيو   على وعد من  المدن، حصل  السياحي  النقل  قطاع 

التضامني  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة  وزيرة 

بشأن   األطراف  لجميع  ُملزم  قرار  بإصدار  واالجتماعي 

تجميد سداد أقساط الديون لمدة سنة، مع تحّمل الدولة أداء  

 .الفوائد المترتبة عن التأجيل

اع النقل وعلى الرغم من الوعد الذي حصل عليه مهنيو قط

السياحي، إال أنهم متوجسون من أاّل يُنفذ، كما حصل مع  

وعود سابقة تلقونها من الجهات الحكومية المعنية بملفهم،  

خاصة في ظل غياب قرار ُملزم لشركات التمويل لتأجيل 

القطاع   نشاط  توقف  بسبب  عنهم،  المترتبة  الديون  سداد 

 .السياحي الناجم عن جائحة كورونا

للنقل محمد   الوطنية  للفدرالية  العام  الكاتب  بامنصور، 

السياحي بالمغرب، قال إن وزارة السياحة وجهت، عقب  

الجهويين  المديرين  إلى  بالغا  الفدرالية،  مع  اجتماعها 

يناير  فاتح  من  ابتداء  الديون  سداد  بتأجيل  يفيد  للسياحة، 

تحّمل   2022 مع  نفسها،  السنة  من  دجنبر  متم  غاية  إلى 

 .لفوائد المترتبة عن التأخيرالدولة ا

ورغم البالغ الذي أصدرته وزارة السياحة، إال أن شركات 

إفادة محمد  لم تتوصل بشيء”، وفق  إنها  التمويل “تقول 

https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.hespress.com/946814-946814.html&title=%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D9%88%20%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%22%20%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%88%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84%20%D8%AF%D9%81%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86&summary=&source=
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.hespress.com/946814-946814.html&title=%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D9%88%20%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%22%20%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%88%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84%20%D8%AF%D9%81%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86&summary=&source=
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بامنصور في تصريح لهسبريس، مضيفا أن غياب قرارات 

ملزمة “يعطي لهذه الشركات مساحة من المناورة التخاذ 

 .”القرارات التي تريدها

للفنادق وتابع   بالنسبة  مختلف  األمر  بأن  ذاته  المتحدث 

تأجيل   من  استفادت  حيث  السياحي،  اإليواء  ومؤسسات 

السلطات  مع  رسميا  اتفاقا  وقعت  ألنها  الديون،  سداد 

الحكومية المعنية، ما جعل مؤسسات التمويل تمتثل لالتفاق  

المذكور، بينما لم يتم توقيع اتفاق مماثل مع مهنيي قطاع  

 .ياحيالنقل الس

ويخوض أرباب مقاوالت النقل السياحي اعتصاما مفتوحا  

منذ ثمانية عشر يوما في عدد من المدن، للمطالبة بـ”إنقاذ 

القطاع من اإلفالس وإيجاد حل جذري لألزمة التي خلفتها 

 .”التدابير االحترازية لمواجهة جائحة كورونا

أن تفعّل  السياحة  المذكورون من وزيرة  المهنيون  ويأمل 

وعدها المتعلق بتأجيل سداد الديون المترتبة عليهم، حيث  

قال الكاتب العام للفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب  

إن الفاعلين في القطاع “يطالبون فقط بوثيقة رسمية تثبت  

شركات   أمام  بها  اإلدالء  أجل  من  التأجيل،  قرار  تفعيل 

ضدهم دعاوى  التمويل أو أمام القضاء بالنسبة للذين ُرفعت  

 .”قضائية

وأضاف أن “مهنيي قطاع النقل السياحي ال يطالبون بشيء 

ضمان  أجل  من  بإجراءات  فقط  يطالبون  بل  تعجيزي، 

الشغل   والحفاظ على مناصب  القطاع،  في هذا  االستثمار 

بوضوح   معنا  التعامل  يتم  أن  فقط  “نريد  موردا:  فيه”، 

جل إنقاذ للخروج من دائرة الغموض التي نوجد فيها، من أ

المقاوالت من اإلفالس، وإال فعلى الحكومة أن تبحث لنا  

 .”عن بديل
 

 

الحكومة تقدم تفاصيل تنفيذ البرنامج االستعجالي للحد  

 من آثار الجفاف

 

االستعجالية  التدابير  تنفيذ  بشأن  تفاصيل  الحكومة  قدمت 

من   بتعليمات  المطرية،  التساقطات  نقص  آثار  لمواجهة 

الملك محمد السادس الذي استقبل رئيس الحكومة ووزير 

الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات  

 .مساء أمس األربعاء

ا المنتدب  لمكلف بالميزانية، وكشف فوزي لقجع، الوزير 

المجلس   عقب  األسبوعية،  الصحافية  الندوة  خالل 

اليوم الخميس، أن ميزانية   مليارات درهم    10الحكومي، 

على   ستوزع  المذكور  االستعجالي  للبرنامج  المخصصة 

ودعم   والتأمين،  المديونية،  تمويل  وهي:  محاور،  ثالثة 

 .األنشطة الفالحية المتضررة

ا المنتدب  الوزير  الحكومة وأوضح  أن  بالميزانية  لمكلف 

مديونية    6ستخصص   هيكلة  إلعادة  درهم  مليارات 

كل   عند  يلجؤون  حيث  منهم،  الصغار  خاصة  الفالحين، 

نشاطهم   لتمويل  بنكية  قروض  إلى  فالحي  موسم  بداية 

 .الفالحي

وسيخّصص مليار درهم من الغالف اإلجمالي المرصود  

الت شح  آثار  لمواجهة  االستعجالي  ساقطات للبرنامج 

المطرية، للتأمين على الموسم الفالحي؛ بينما ستُوّجه ثالثة  

مليارات درهم لدعم األنشطة الفالحية المتضررة، كتربية 

 .المواشي، عبر توفير األعالف بأثمان مناسبة

ومن المرتقب أن يترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، 

القطاعات  مختلف  مع  اجتماعا  الخميس،  اليوم  مساء 

ية المعنية بالبرنامج االستعجالي المذكور، على أن الوزار

وقت   أسرع  “في  اتخاذها  سيتم  التي  اإلجراءات  تُعلن 

 .ممكن”، حسب إفادة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية

السيولة   إجمالي  من  درهم  مليارات  سبعة  توفير  وسيتم 

لمواجهة  االستعجالي  البرنامج  لتمويل  المرصودة  المالية 

مليارات درهم( من  10ة التساقطات المطرية )تداعيات قل

الثاني   الحسن  صندوق  يوفر  أن  على  الحكومة،  طرف 

 .للتنمية االقتصادية واالجتماعية ثالثة مليارات درهم

لقجع  قال  المواد االستهالكية،  ارتفاع أسعار  وبخصوص 

إن الدولة تدعم مجموعة من المواد عبر صندوق المقاصة، 

ا إلى أن الدعم الموجه إلى هذه المادة من بينها القمح، مشير

مليون درهم،    300كان في حدود مليار و  2019في سنة  

درهم للقنطار.   200حتى يتسنى بيعه في السوق المحلية بـ

ومع زيادة األسعار في السوق الدولية، ارتفع الدعم الذي  

، إلى  2021تصرفه الدولة عبر صندوق المقاصة، في سنة  

ون درهم، أي بزيادة ملياري درهم، ملي  280مليارات و 3

 .مقارنة مع سنة عادية

ترصده   الذي  الدعم  بأن  ذاته  الحكومي  المسؤول  وأفاد 

الدولة للحبوب مّكن من الحفاظ على استقرار سعر الخبز  

و بدرهم  يُباع  أن    20الذي  إلى  مشيرا  للمستهلك،  سنتيما 

الرسوم   تعليق  قبيل  من  أخرى؛  إجراءات  اتخذت  الدولة 

فبراير  الجمر األولى من  القمح مرتين،  استيراد  كية على 

يونيو   منتصف  نونبر  2021إلى  من  والثانية   ،2021  

إلى  الفتا  الجارية،  السنة  من  أبريل  غاية  إلى  وتستمر 

العائدات التي كانت تجلبها الرسوم على القمح كانت تصل 

 .مليون درهم في سنة عادية 550إلى 
 

 

https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.hespress.com/945926-945926.html
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.hespress.com/945926-945926.html
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.hespress.com/944399-944399.html
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.hespress.com/944399-944399.html
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وضعية االستثمار .. "ضعف الرؤية" يصاحب المناخ 

 المشجع بالمغرب

 
الجائحة   سياقات  في  االستثمارات  هواجس  تزال  ما 

بالمغرب؛  االقتصاديين  الفاعلين  أولويات  على  مسيطرة 

الطبيعية،  فأمام عدم وضوح   إلى األنشطة  العودة  إمكانية 

 .يترقب مستثمرون أي إمكانية لالنفراج

ويتداول والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري وضعية 

المالية   لجنة  ضمن  الثالثاء،  المغرب،  في  االستثمارات 

 .والتنمية االقتصادية بمجلس النواب

، فيما وما تزال األرقام الرسمية لوضعية بداية العام غائبة

نحو  المباشرة  األجنبية  االستثمارات  تدفقات  صافي  بلغ 

المغرب خالل األشهر العشرة األولى من السنة الماضية 

 .مليار درهم 15,47

مبلغا غير    2022وفي المقابل، خصص قانون المالية لسنة  

ناهز   العمومية  لالستثمارات  درهم،    245مسبوق  مليار 

 .لمائةفي ا 5.7ويتوقع أن يصل النمو إلى 

 الرؤية الواضحة 

المشاكل   أهم  إن  قال  اقتصادي،  باحث  أوراز،  رشيد 

ظل   في  الواضحة  الرؤية  بغياب  مرتبطة  المطروحة 

استمرار تداعيات األزمة الصحية، معتبرا أن الوضع غير  

 .مستقر دوليا ووطنيا كذلك

وأضاف أوراز، في تصريح لهسبريس، أن المستثمر لن 

ه السياقات الصعبة، مؤكدا أن  يغامر بوضع رأسماله في هذ

التباطؤ داخليا في إقرار بعض اإلصالحات مشكل يعرقل 

 .االستثمارات

يحرك  أساسي  معطى  التحفيزات  أن  المتحدث  وسجل 

على   مشددا  واألجانب،  المغاربة  الخواص  المستثمرين 

تطوير   أجل  من  والحكامة  المؤسسات  إصالح  أهمية 

 .االستثمارات

دي عينه أن االستثمار في المغرب  واعتبر الباحث االقتصا

كذلك  فالصغرى  فقط؛  الكبرى  المقاوالت  يلزم  ال 

 .استثمارات خاصة تضمن سوقا كبيرة جدا وجب تشجيعها

للشباب،  اإلدارية  اإلجراءات  تبسيط  أهمية  أوراز  وأبرز 

لكن هناك دائما شيئا يرتبط بالحكامة والمؤسسات يعرقل 

وج إلى التمويل معضلة  هذه المبادرات، مشيرا إلى أن الول

 .حقيقية بالنسبة للشباب المستثمر

غير  وضعية  في  يغامر  لن  البنكي  القطاع  بأن  وأردف 

وضعية  في  االستثمارات  عديد  يجعل  ما  وهذا  مؤكدة، 

بطيئة، مسجال أن هذه النقطة يجب أن تكون محورية في 

 .النقاش المصاحب لوضعية االستثمار

 المناخ المشجع

زهر،  عبد   ابن  بجامعة  االقتصاد  أستاذ  أبوريك،  المنعم 

اعتبر أن االستثمار شهد انخفاضا عاما بسبب اإلجراءات 

المصاحبة لألزمة الصحية، ولكن مع بوادر الخروج من  

منذ   العالم  دول  اتخذت  من    2021الجائحة،  مجموعة 

االنكماش   من  السريع  الخروج  تروم  اإلجراءات 

مستوى االستثمار العمومي    االقتصادي، وذلك بالرفع من

 .وتقديم الدعم والتحفيز لالستثمار الخصوصي

وعلى الصعيد الوطني، عرف مستوى االستثمار العمومي  

منحى تصاعديا وبلغ أرقاما قياسية   2022في قانون المالية  

مجموعه   بزيادة    245بما  درهم،  سنة  6.5مليار  عن    ٪

السادس   2021 محمد  صندوق  خلق  عرفت  التي 

 .تثمارلالس

وأضاف أبوريك أن االستثمارات األجنبية عرفت استقرارا 

انخفاضها سنة   مليار دوالر،    1.7، في حدود  2020بعد 

وهو منحى مستقر رغم أنها لم تعد بعد إلى مستوياتها قبل  

 .الجائحة

لتراجع  نظرا  متوقعا  كان  ذلك  أن  ذاته  المتحدث  واعتبر 

حة، ولكن هناك االستثمار في الصناعات الخدماتية كالسيا

تدفق   انتعاش  بإعادة  الدولية  المؤسسات  من  توقعات 

بروتوكول  من  االنتهاء  بعد  بإفريقيا  األجنبي  االستثمار 

القارية   الحرة  التجارة  منطقة  التفاق  المستدام  االستثمار 

 .اإلفريقية

مناخ   لخلق  العمومي  االستثمار  بتوجيه  أبوريك  وطالب 

ما يتوفر عليه بلدنا  اقتصادي مشجع لالستثمار، وترصيد  

مجاالت  في  تحتية  وبنى  جودة  ذي  بشري  رأسمال  من 

 .متعددة

كما دعا إلى توجيه االستثمارات العمومية لتمكين المغرب  

من استقبال استثمارات الصناعات الطبية التي عرفت ثورة 

بعد الجائحة، موردا أن على الحكومة االستمرار في دعم  

ال الطاقات  مجال  في  عرفت  االستثمار  التي  خضراء 

 .استقرارا رغم الجائحة

وأبرز أبوريك أهمية التركيز أكثر على االستثمارات في 

القدرات  من  بالرفع  المرتبطة  والصناعات  القطاعات 

اإلنتاجية مثل الرأسمال البشري والطبيعي، وتنمية القطاع  

نحو   التحول  لمسايرة  لالقتصاد  العملي  والتغيير  الخاص 

 .الطاقات المتجددة

وكاالت كراء السيارات تحتج بالعاصمة وتطلب حصة  

 "من "دعم السياحة
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اجتمع  الرباط،  العاصمة  شوارع  صوب  المعركة  ناقلة 

مهنيو كراء السيارات بالمغرب أمام مقر وزارة االقتصاد 

قوائم  ضمن  إدماجهم  بضرورة  مطالبين  والمالية، 

 .السياحيالمستفيدين من الدعم الحكومي المقدم للقطاع 

أمام  المهنية  الفئات  من  العديد  الخميس،  اليوم  وتجمعت، 

مطالبة  شعارات  رافعة  الذكر،  سالفة  الوزارة  مقر 

وتشدد  التجمع  العمومية  القوة  تفض  أن  قبل  باإلنصاف، 

 .على ضرورة إخالء المكان دون تدخالت

االقتصاد  وزارة  خصوصا  الحكومة،  المحتجون  وناشد 

الدخول في حوار مع النقابات المهنية،  والمالية، من أجل  

ضمن  أدمجتهم  واللوجيستيك  النقل  وزارة  أن  معتبرين 

 .القطاعات المعنية بالدعم قبل أن يتفاجؤوا باإلقصاء

التدخل   غياب  من  المحتجة  األربع  الهيئات  وتشتكي 

الحكومي، وتراكم الديون البنكية؛ وهو ما اضطر أزيد من  

ارات إلعالن اإلفالس، منادية ثالثة آالف شركة لكراء السي

 .بضرورة إنقاذ القطاع الذي يعيش أياما سيئة

فؤاد الملياني، األمين العام للنقابة الوطنية ألرباب وكاالت  

كراء السيارات، قال إن االحتجاج يأتي رفضا لإلقصاء من 

دعم وزارة السياحة، وطلبا لتأجيل القروض لمدة سنة وكذا  

 .لسياق الحالياإلعفاء من الضرائب في ا

أن   هسبريس،  لجريدة  تصريح  في  الملياني،  وأضاف 

واللوجيستيك،   النقل  في حوار مع وزارة  دخلوا  المهنيين 

مستوى  على  التعثر  لكن  جيدة؛  النتائج  بعض  وجاءت 

وزارة االقتصاد والمالية، مؤكدا أن كراء السيارات قطاع  

 .سياحي بامتياز

وضعيته سيئة، وأشار المتحدث إلى أن القطاع متضرر و

وال داعي لسرد قصص منتحرين ومتشردين جراء أزمة 

، مسجال أن البنوك تحجز على السيارات في وقت 19كوفيد

 .يكابد فيه المهنيون من أجل العمل في القطاع

الشغيلة،  بمطالب  االستخفاف  أسماه  ما  الملياني  ورفض 

وتناسي   وغيرها،  الفنادق  مثل  متينة  قطاعات  ودعم 

رة ومتوسطة، وزاد: نحن أزيد من عشرة  مقاوالت صغي

 .”آالف وكالة و”حنا على قد الحال، مكينش توازن
 

معطيات رسمية: غالبية الشركات المغربية ال تتوفر 

 على مواقع إلكترونية

 

كشفت أرقام رسمية أن حصة الشركات المغربية التي لديها  

تتجاوز   ال  اإلنترنيت  شبكة  على  خاصة  في   31مواقع 

في المائة ال تتوفر على موقع، وفق    69المائة؛ ما يعني أن  

 .2019أرقام سنة 

السامية  المندوبية  عن  الصادرة  المعطيات  وحسب 

للتخطيط، فإن حصة الشركات التي تتوفر على موقع في  

 70في المائة في تركيا، و  49المغرب تبقى أقل مقارنة بـ

 .في ألمانيا 89في المائة في فرنسا، و

ذل “إدماج  جاء  حول  المندوبية  نشرتها  مذكرة  ضمن  ك 

الشركات  مستوى  على  الجديدة  المعلومات  تقنيات 

بالمغرب، ذكرت فيها أن التأخر في اعتماد مواقع رقمية  

أو   المتوسطة  المؤسسات  مستوى  على  أكبر  بشكل  يبرز 

في المائة من مجموع الشركات،    93الصغيرة التي تشكل  

ليس لديها موقع ويب أو  والتي يصل عدد الشركات التي  

  3صفحة على شبكات التواصل االجتماعي إلى أكثر من  

 .5من أصل 

وتفيد المعطيات الرسمية بأن استخدام الموقع اإللكتروني 

في أغراض التنمية التجارية للشركات ال يزال محدودا في  

الخاصة بالشركات  الويب  المغرب، حيث ال تقدم صفحة 

بالنسبة   مدفوعات  أو  أصل    4لــطلبات  شركات،    7من 

لمحتوى وصفي على  الشركات  إنتاج  احتمالية  تقل  حيث 

أو   المنتظمين،  بعمالئهم  خاصاً  الويب،  على  موقعهم 

الويب بشكل  إنشاء موقع  الوظيفية. ويقتصر  الحتياجاتهم 

أساسي على وصف نشاط الشركات، ال سيما على مستوى  

كات في المائة من الشر  78قطاع الصناعة حيث تستخدم  

 .موقعها على الويب لوصف سلعها أو لعرض األسعار

أن  المندوبية  أوضحت  باألنترنيت،  الربط  مستوى  على 

شركات القطاع المنظم تسجل ربطا جيدًا باإلنترنيت، مع  

في المائة في المتوسط في عام    81معدالت وصول بلغت  

و  2019 الصغر،  بالغة  الشركات  إلى  في   97.9بالنسبة 

للشركات المائة    99.5الصغيرة والمتوسطة، و  المائة  في 

 .للشركات الكبرى

االستخدام  اإللكتروني  البريد  رسائل  نظام  تدبير  ويعد 

به   تقوم  الذي  لإلنترنيت  من    92الرئيسي  المائة  في 

أقل   األخرى  االستخدامات  تزال  ال  بينما  الشركات؛ 

انتشاًرا، ال سيما الوصول إلى المستندات وتعديلها التي لم 

ا طرف  يتم  من  الشركات   38ستعماله  من  المائة  في 

اقتصر   الذي  المتخصصة  المهنية  البرامج  واستخدام 

 .في المائة منها 59استعماله على 

تكنولوجيا   استخدام  أن  الرسمية  المعطيات  من  ويستفاد 

المعلومات واالتصاالت عرف تحسنا مهما منذ بداية أزمة  

عام  19-“كوفيد   في  على  2020”  سيما  ال  مستوى ، 

منصات   متزايد  بشكل  تستخدم  التي  العمومية  اإلدارات 

رقمية تلزم مستخدمي خدماتها التكيف مع تحولها الرقمي. 

في  االستثمار  دوافع  تزال  ال  الشركات،  إلى  بالنسبة  أما 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت متباينة في فترة ما بعد 

 .األزمة حسب فروع النشاط

صناعية، أبانت توقعات الشركات  وعلى مستوى الفروع ال

اقتناء  على  المركزة  االستثمارية  سياساتها  استمرار 

أو   اإلنتاجية  القدرات  على  الحفاظ  شكل  حيث  المعدات، 
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اقتناء  خالل  من  لالستثمار،  الرئيسي  السبب  تحسينها 

في المائة في المتوسط من   47اآلليات والسلع التي ستشكل  

 .2021ميزانيتها االستثمارية في عام 

لالستثمارات  الصناعية  الشركات  توقعات  تتجاوز  ولم 

الخدمات   ورقمنة  الكمبيوتر  أجهزة  لتحديث  المخصصة 

الخارجية   أو  و  3الداخلية  المائة  على    4في  المائة  في 

التوالي، في المتوسط من إجمالي االستثمارات المخطط لها  

 .2021لعام 

في مجال وأشارت المندوبية إلى أن الشركات، التي تعمل  

الخدمات باستثناء النقل والتخزين والتي تأثرت لمدة أطول  

كوفيد   أزمة  حصص  19بتداعيات  لزيادة  تخطط   ،

االستثمار المخصصة لالبتكار والتحول الرقمي لتصل إلى  

 .2021في المائة في المتوسط سنة  40
 

نقابات مهنية تدعو الحكومة إلى التدخل لضبط أسعار  

 بالمغرب المحروقات 

 

رغم تراجع الجمعيات المهنية عن رفع تسعيرة النقل التي 

األيام   امتداد  على  النطاق  واسع  وطنياً  جدالً  أثارت 

القطاعي   النقاش  المهنية  النقابات  تواصل  الماضية، 

ضوء   على  بالمغرب  المحروقات  واقع  بخصوص 

 .التطورات السياسية الدولية

األم شعون،  مصطفى  قال  الخصوص،  العام وبهذا  ين 

متعددة   واللوجستيك  للنقل  الديمقراطية  للمنظمة  الوطني 

سنة   األسعار  تحرير  “عملية  إن  تمت   2015الوسائط، 

إغالق  ظل  في  السيما  للمهنيين،  ضمانات  إعطاء  بدون 

على   كبرى  أدوارا  تلعب  كانت  التي  السامير  مصفاة 

 .”مستوى توازنات األمن الطاقي

تصريح   في  شعون،  هسبريس  وأضاف  لجريدة 

أمام   المجال  فتح  األسعار  “تحرير  أن  اإللكترونية، 

التأثر   وبالتالي  والطلب،  العرض  لثنائية  وفقاً  االشتغال 

بتقلبات السوق الدولية”، مشيراً إلى “ارتفاع قيمة الضريبة 

الداخلية على االستهالك التي تصل إلى ثالثين في المائة، 

 .”ما يتطلب ضرورة تخفيضها 

ا  الوزارة وأوضح  مع  وقعت  “النقابات  أن  ذاته  لنقابي 

من  االستفادة  بخصوص  محضراً  القطاع  على  الوصية 

سنة   المهني  بنوده،  2018الغازول  تفعيل  يتم  لم  لكن   ،

السياسية  المشاكل  بسبب  حاليا  نفسه  يعيد  والتاريخ 

قطاع  لتدبير  حكومية  رؤية  “غياب  مستنكراً  العالمية”، 

 .”النقل بالمغرب

الم نقاش وتابع  فتح  الحكومة  على  “ينبغي  ذاته:  تحدث 

عمومي بخصوص واقع المحروقات بالمغرب، من خالل 

التواصل مع النقابات المهنية من أجل إيجاد حلول ناجعة، 

لكن ينبغي في الوقت الحالي تسقيف األسعار، والعودة إلى  

النقلية   المقاوالت  وإحصاء  المقاصة،  صندوق  دعم 

الستهالك الداخلي، حتى يتم  بالمغرب، وتخفيض ضريبة ا

 .”الحفاظ على استقرار األسعار

الديمقراطي  لالتحاد  العام  الكاتب  الكيحل،  مصطفى 

الحكومية  أفاد من جهته بأن “القرارات  للشغل،  المغربي 

المواد   أسعار  على  تؤثر  الموضوع  إزاء  السلبية 

المحروقات  “أسعار  أن  مؤكداً  بالمغرب”،  االستهالكية 

تار في  اجتماعي  سابقة  قلق  في  البالد، وهو ما تسبب  يخ 

 .”غير مسبوق أيضا

هسبريس   جريدة  إلى  حديث  في  الكيحل،  وأوضح 

اإللكترونية، أن “التدبير الفاشل للملف دفع بعض المهنيين 

إلى رفع تعريفة النقل، األمر الذي أثار جدال اجتماعيا كبيراً  

مطالب “الحكومة  أن  مبرزاً  الماضيين”،  اليومين  ة خالل 

لتفادي  المحروقات  أسعار  على  رقابتها  بزيادة 

الشرائية   القدرة  على  الحفاظ  ثم  ومن  المضاربات، 

 .”للمواطنين

 دراسة: زيادة إفالس مقاوالت المغرب

 

“إنفوريسك مكتب  المقاوالت  ”Inforisk أفاد  عدد  بأن 

مقاولة خالل سنة   556آالف و  10المفلسة في المغرب بلغ  

نسبت2021 بزيادة  أي  المائة مقارنة مع سنة   59ها  ،  في 

2020. 

وأوضح المكتب، في دراسة بعنوان “إفالس المقاوالت في 

.. موجة قوية لكن ليست بتسونامي”،  2021المغرب خالل  

المقاوالت    99,5أن   تهم  اإلفالسات  هذه  من  المائة  في 

الصغيرة جدا، بينما تشكل المقاوالت الصغرى والمتوسطة 

 .الساتفي المائة من اإلف 0,5

وسجلت الدراسة ذاتها الصادرة عن المؤسسة المتخصصة  

في تتبع وضعية المقاوالت المغربية أن ارتفاع اإلفالسات 

يعزى باألساس إلى أسباب ظرفية، مضيفا أن المقاوالت، 

ال سيما الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، عانت خالل  

مع    2021سنة   متباين،  بشكل  معامالتها  رقم  بانخفاض 

كوفيد  اس جائحة  مع  ألنشطتها  جزئي  التي   19تئناف 

 .2020انطلقت سنة 
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وأشار المصدر عينه كذلك إلى توقف إعانات الدولة واسعة  

الصغرى  للمقاوالت  أوكسجين  ضمان  قبيل  )من  النطاق 

للضمان  الوطني  الصندوق  وتعويضات  والمتوسطة، 

عددا  مكنت  اإلعانات  “هذه  أن  مبرزة  االجتماعي…(، 

ا من  والتي  معينا  نشاطها،  مواصلة  من  الهشة  لمقاوالت 

 .”2020لوالها لما تمكنت من اجتياز عتبة 

المفلسة   المقاوالت  عدد  فإن  الذكر،  سالفة  الوثيقة  ووفق 

سنتي   بين  ما  و2021و  2009انتقل،  ألفين  من   ،541  

  331مقاولة، أي بزيادة نسبتها    556آالف و  10مقاولة إلى  

 .في المائة

الدار   محور  يضم  الجغرافي،  التوزيع  وبخصوص 

اإلفالسات،   39القنيطرة  -الرباط-البيضاء من  المائة  في 

)  8متبوعا بطنجة ) المائة(، ومراكش  المائة(،   8في  في 

في المائة(، وفقا المصدر ذاته، الذي يشير إلى    7والرباط )

في المائة من اإلفالسات همت المقاوالت المشتغلة    33أن  

قطاع   وفي  و  21التجارة،  العقار،  في  المائة  في    15في 

و العمومية،  واألشغال  البناء  في  في    8المائة  المائة  في 

 .النقل

 

 

 2022 ندوة تناقش المقتضيات الجبائية لـ

 

بمشاركة جامعيين    2022نظمت بطنجة، ندوة حول المقتضيات الجبائية في قانون المالية  

 .واقتصاديين

وخالل اللقاء، المنظم بشراكة بين المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبيين واالتحاد العام 

 لمقاوالت المغرب 

المغرب   لمقاوالت  العام  الشمال    –االتحاد  استعرض   –فرع  للضرائب،  العامة  والمديرية 

ال والسياسة   ، إعداده  وسياق   ، المالية  قانون  مقتضيات  أهم  ،  المشاركون  للدولة  جبائية 

 .ومقومات اإلصالح الضريبي

المتعلق باإلصالح الضريبي ، والذي    69  -19وسلط المتدخلون الضوء على القانون اإلطار  

 .تمت صياغته على أساس توصيات المناظرة الوطنية للجبايات

 

 

ة يشكل  وذكر المدير العام بالنيابة للمديرية العامة للضرائب، خالد زازو، بأن قانون المالي

، والذي وضع إثر مشاورات موسعة في إطار 69  -19اللبنة األولى في تفعيل القانون االطار  

المناظرة الوطنية للجبايات، مشيرا إلى أن جميع القوانين المقبلة في هذا المجال ستستند على 

 .هذا القانون اإلطار ، والذي ينسجم تماما مع أهداف النموذج التنموي الجديد

مسؤول في تناوله لدعامات القانون المالي الحالي، أن االصالح الضريبي يستند  وأوضح ال

على تعبئة كامل الرصيد الضريبي الرامي إلى تمكين الدولة من تحقيق توازن مالي وتمويل 

 .سياساتها العمومية وتوسيع الوعاء الضريبي وتكريس حيادية الضريبة على القيمة المضافة

ر المحورية التي تضطلع بها الضريبة كآلية للتضامن االجتماعي وحرص على إبراز األدوا

ورافعة للتنافسية واالبتكار والتنمية المستدامة، معتبرا أن رقمنة اإلدارة تشكل وسيلة فعالة  

 .لمحاربة الغش والتهرب الضريبيين

لي،  من جانبه، قال رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبيين بالمغرب، أمين البعقي

حكومتين   بين  االنتقالية  الفترة  في  تتمثل   ، خاصة  جد  في ظروف  أعد  المالي  القانون  إن 

الجديد،   التنموي  النموذج  خالصات  وصدور  العالمية  الصحية  األزمة  تداعيات  وتواصل 

مضيفا أن هذا القانون لمرحلة ما بعد كوفيد يندرج في إطار تفعيل النموذج التنموي الجديد 

 .الع االقتصاد الوطنيويروم تسريع إق

ومن جانبه، اعتبر رئيس فرع الشمال لالتحاد العام لمقاوالت المغرب، عادل الرايس، أن  

هذا اللقاء سيمكن من توضيح مجموعة من المقتضيات الجبائية الجديدة التي جاء بها قانون  

 .، وتوحيد تفسير النصوص الواردة فيه2022المالية 

 
 



L’intelligence informationnelle ---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------    N° 021/2022 

35 
 

 الــــــــيــــــــقــظة الــــتــــــرابيـــــــــة للـــــــــغرفــــــــــة 

 في هذا المحور تعرض غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافياللت

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

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

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

 

 رهن إشارة منتسبي الغرفة من  والمعلوماتانات  كل هذا من أجل وضع قاعدة بي

 وذلك مقاولين مستقبليين او حاملي المشاريع،    وحتى  وخدماتيينتجار وصناعيين  

تساعدهم سواء قبل االنطالق    وضروريةبهدف تمتيعهم بمعلومات حيوية محينة  
الشخصية، او بهدف تطوير مقاوالتهم   في حكامتها   وتعزيز  ومشاريعمشاريعهم 
الوطنية    احضورهو الجهوية،  اإلقليمية،  المستويات  العدد     .والدوليةعلى  هذا  في 

- على مستوى جهة درعة   2021سنة    ميزتاقتصادية التي  -السوسيو ؤشرات  سنعرض بعض الم 

 افياللت. ت

Immatriculations au registre de 

commerce en 2021 – région Daraa-

Tafilalet 

L’immatriculation au registre du 

commerce est considérée comme l'acte de 

naissance de l’entreprise. Cette activité 

affiche une dynamique positive avec 3573 

entreprises immatriculées à fin décembre de 

l’année 2021, soit un taux d’évolution de 

presque 53% par rapport à la même période de 

2020 (2340). Cette évolution est attribuée aux 

créations de personnes morales (PM) qui ont 

enregistré une augmentation de presque 92%, 

accompagnée d’une croissance de presque 5% 

de la création d’entreprises personne physique 

(PP). 
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Répartition des créations d’entreprises par forme juridique 

 

 

 

La répartition par forme juridique des sociétés 

(personnes morales) immatriculées au registre 

du commerce au titre de l’année 2021 montre 

la prédominance des SARL (Société à 

Responsabilité Limitée) avec 54,1% et des 

SARLAU (Société à Responsabilité Limitée à 

associé unique) avec 45,2%. Alors que la SA 

(Société Anonyme) ne représente que presque 

0,7% du nombre total des sociétés crées. 

 

 

Répartition des créations d’entreprises 

par genre  

La répartition par genre des entreprises 

immatriculées au registre du commerce au 

titre de l’année 2021 montre la prédominance 

des entreprises masculines avec 92.60%, alors 

que les entreprises féminines ne représentent 

que 7.4%. 
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Radiation des sociétés (personnes 

morales) du registre de commerce en 2021 

– région Daraa-Tafilalet 

 

L’activité de radiation des sociétés (PM) 

affiche malheureusement une dynamique 

positive avec  151 entreprises radiées à fin 

décembre de l’année 2021, soit un taux 

d’évolution de presque 74% par rapport à la 

même période de 2020 (87). 

 

Répartition sectorielle des entreprises PM radiées 

 

 

 

 

La répartition par secteur des sociétés 

(personnes morales) radiées du registre du 

commerce au titre de l’année 2021 montre la 

prédominance des secteurs BTP - activités 

Immobilières et Commerce avec 28.6% pour 

chaque secteur. 
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Répartition des radiations des 

entreprises PM par tranche d'âge 

 

L’analyse des radiations des entreprises PM 

par tranche d'âge montre que presque 67% 

des sociétés radiées en 2021 sont âgées entre 

2 et 10 ans   
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 دلــــــــيـــــــل خدمــــــــــات الــــــــغرفــــــــــة 

 فضاء المقاولة 

 

لجهة درعة    والخدمات   والصناعةغرفة التجارة   المجهودات التي تقوم بها  إطارفي  

و   الدعم  اليات  تطوير  المساهمة في  أجل  المقاولة من  احداث فضاء  تم  تافياللت 

 .المواكبة من أجل خلق المقاوالت و تحسين مناخ االستثمار بالجهة

المحيط   ومعرفةارية  من أجل تسهيل اإلجراءات اإلد   وخبراءيوفر الفضاء مرافقتين  

 .المهني الذي يشكل أساس نجاح أي مقاول

  هذه الخدمة متوفرة ، كما ان  الفضاء يقدم مجموعة من الخدمات والحلول للمهنيين

احداثها مستقبال في باقي المحلقات    وسيتمبورزازات    بالمقر المركزي للغرفة   حاليا

 بالجهة.  

 

 :مجموعة من الدالئل أهمها  دمة فضاء المقاولة توفرخ

 

  بالمهنيين:كما تقدم مجموعة من الخدمات الخاصة 

 :في استقبال ومواكبة حاملي المشاريع  •

 اختيار فكرة المشروع  ✓

 دراسة جدوى المشروع  ✓

 وتتبع ملف التمويل  تهيئ ✓

 اختيار الشكل القانوني المناسب )مقاولة فردية، شركة، تعاونية….(  ✓

 اإلجراءات اإلدارية والقانونية المواكبة في  ✓
 

دليل الشركات المتواجدة بالجهة

دليل الشركات المتواجدة في المنطقة

دليل المنظمات التي تقدم التمويل أو برامج الدعم

دليل تمويل برامج الدعم

دليل لإلدارات العمومية

دليل الغرف المهنية

دليل الجمعيات المهنية
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 :المقاوالت استقبال ومواكبة أرباب  •

القدرة   من  الرفع  بغية  المقاوالت  متنوعة ألرباب  خدمات  المقاوالت  فضاء  يقدم 

 :المقاوالت التنافسية للمقاولة الجهوية وتحسين أدائها. وتشمل خدمات فضاء 

 االستقبال والتوجيه واإلخبار بمختلف برامج الدعم والتمويل الوطنية  ✓

 مخطط األعمال  تهيئ ✓

 الدراسات الالزمة وتهيئالمواكبة لالستفادة من التمويالت  ✓

 أرباب المقاوالت بالمستجدات االقتصادية  الطالعتنظيم أيام إعالمية  ✓

 تنظيم دورات تكوينية لفائدة أرباب المقاوالت ✓
 

 

Espace Entreprise  

 

Dans le cadre des efforts entrepris par la Chambre de 

Commerce, d'Industrie et des Services de la région du Draa-

Tafilalet- CCISDT- un « Espace entreprise » a été créé afin de 

contribuer au développement des mécanismes d'appui et 

d'accompagnement en vue de renforcer la création des 

entreprises et d'améliorer le climat des investissements dans la 

région. 

« L'espace Entreprise » offre aux professionnels et 

entrepreneurs de la région des accompagnateurs et des experts 

afin de leur faciliter les démarches administratives et la 

connaissance du milieu professionnel, qui est à la base de la 

réussite de tout projet. 

L'espace offre une gamme de services et de solutions pour les 

professionnels, et ce service est actuellement disponible au 

niveau du siège central de la Chambre à Ouarzazate, et il sera 

implanté prochainement dans les autres annexes. 

Le service « Espace Entreprise » offre un ensemble de 

guides et d'annuaires dont les plus importants sont : 

المقاولون الذاتيون حاملي المشاريع

المقاوالت المستثمرون

نالمستفيدو
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Le service propose également une gamme de services pour 

les professionnels : 

• Accueillir et accompagner les porteurs de projets 
dans : 

✓ Choix de l’idée de projet 

✓ Etude de la faisabilité du projet 

✓ Préparation et suivi du dossier de financement 

✓ Choix de la forme juridique appropriée (entreprise 

individuelle, société, coopérative….) 

✓ Suivi des démarches administratives et judiciaires 

Accueillir et accompagner les investisseurs : 

L'Espace Entreprise offre également une variété de services 

aux investisseurs et employeurs, dans le but d'accroître la 

compétitivité des entreprises régionales et afin d'améliorer 

leurs performances. Les services concernent principalement : 

✓ Recevoir, orienter et informer sur les différents 

programmes nationaux de soutien et de financement 

✓ Création des business plan 

✓ Suivi des fonds et préparation des études nécessaires 

✓ Organisation de journées d'information pour informer 

les chefs d'entreprise des évolutions économiques 

✓ Organisation de formations pour les chefs d'entreprise 
 

 

Annuaire des entreprises implantées dans la 
région

Annuaire des entreprises implantées dans la 
province

Répertoire des organismes qui offrent des 
programmes de financement ou de soutien

Guide de financement des programmes de 
soutien

Guide des administrations publiques

Guide des chambres professionnelles

Répertoire des associations professionnelles

Auto-
entrepreneurs

Porteurs de 
projets

Entreprises

Coopérative
Investisseurs

Cible
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أجـــــــــــــــونـــــــد
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 لالستعالم واالتصال

 

 

 غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافياللت 

ورزازات، المغرب 45000هللا العنوان: شارع موالي عبد   

28 20 88 24 5( 0) 212هاتف: +  

28 20 88 24 5( 0) 212فاكس: +  

 contact@ccisdt.ma :البريد اإللكتروني

 www.ccisdt.ma :العنوان اإللكتروني

 

http://ccisdt.ma/

