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أنشطة الغرفة
لفه غرفن
جمع خفم
ت ب
ا خفح مك ر ن رم

عرفت بالدناالف بي بالة االن اللالاال
ال ال ال الف الف
الفه سالة النظ االلالنق قاللال ال ال
ال ب
ا خفب ن جةاة كففن مؤ اف ماللال الخاللالن الوااللال الن و المال ال،ال الن و المال اللال النق سالة
سجف س جمفع ن وسجف س إ ال،ال المال الن وسالجالف الس جال الهنالن ووالرت سال اللال النق و اال الخالفبالف
تشالنالخال الالن لالالفلالالن بالمالجال،الالس اللالالو حط وهالةال،الالت الالنظ اال الخالالفبالالف سال ال الالن الالفسالالن بي
ر ال
قكريس ممفر ن ةام ر ا ن بي مغرح وقجةاة أج زة الةالفسالن وااللال الفق جال الهنالف
وس  ،فط
ووع ف سلف مف ق م،ه نظ مرح،ن سة ر الفاالف وقال الةاالف ق و عال اللالفر المالف االخالو اله
فس سة ل افلف غرت جفرة و الفعن و خةسف ق وسف ا مال
فاون أل
ب
إ ه سة قمو ع س مال ز الغالرفال اللالف الر فالخالن أ الف ال الن ال،ال اللالمال الن الجال الهنالن ور ال ز ة و ال ال ال الن
ال ال ال التالالي ال اللالمال الالن ال الاالالفناالن الجال الهنالنا ويالفعال المالالفن سال الفريالالن قال ال ال ز ت الالفر ال الالن بال ز
الجالمالخال الالن الخالالفسالن سالة جال الن ألالالر ا
أع الف المالكال الر المالاال ز سالالة جال الالن وسالالة و
عمة ورفن ال الجالفرة و االلالفعالن و الخالةسالف الجال الن رشاله عال قال الةاالة أل الة ت
ال ر قال ال ب - 0202
و م فور أل ف ن ،خمل  ،ر ة ا ة ب ن ضمة مخال الا
0202ط ونرقكز ن افسج حول م فور خمان ف ن:
• سو ل،ن لدح و ة،ن إلن رةط
• اخر ط بي بر سج لم ن الجال الهنالن و المال الف اللالن باليحالة ب وقال ال الل ال ال ال الف
ت مفر بف ج نط
ن وقل ن م فرنال الالع ة ،ن ت جتع
• ق هنن قمالو الع الغالرفالن ن لالل سال ال ال ال الف الجال الوم و الة جالمالتالع المالؤ الاالف
و آ ج هنن و  ،م ن و وال ن و ةو نط
وسلتاب غرفنط
• قخزنز وق هنر خةسف م ةسن و موج ن ،م فو
ب
ر
ملتا ز و شكف
• خمل ع ق هنر و لل خفل و ة ئ سع سخ ،
فع نط
افني ز و جمخ ف م ل ن
وعموم فع ،ز
ر
ال قال ال ب الغالرفالن ال الجالفرة
وسة لدل ق خ ل أل ة ت ما رة بي مخ ا
ال الةالمالالفل
شاله  )0202-0202فالالنا اللالالف ااال الالو إ
و االلالالفعالالن و الخالالةسالالف الجال الالن ر ال
ت
ت
ر
ر
المال الالفرنال ال الالع وقال ال التالالي سالكالتالااللالالف جالالةاالالةة قال جال قالالوجالاله والالرفال اللالالف لالالدل الالنظ ال ال ة
ا ةب ن ر
حب اكون بي سا و آسفل وق ،خف ملتا ز و م لت ز بف ج نط
ياخب إ أن أه ة بف م فرن الالع م ة،ن و ألور ش لمهنالن ال الفسالن
وي ألل ز
ب
ب
ر بب ت ة ف بالدناالف قال الت ال ال الفنة المال،الةال الن االفسال النق وعال رأ ال الف ورش اللالمالو
ال اللالمالالوم الجالالةاالالةق الالنم اليال الةالالل سال ال الن سال المالالن بي ساالالفر قال الالور وقاللالمال الالن اللالالدنق
و ابال الفه جالةاالة ال ال الهنالر وقال الةاالو ال الفنالل الةو الن و اللال الوة بالف ال اللالمال الن ال الاالفناالن
ت مفر ول،ي فرص غلط
و ج مفع ن و رفع سة سا و
ر
كمف أالف اؤ ة ع اخر ط ورفن جفرة و الفعن و خالةسالف ال،الشالهق اال الد الف
ال ر قال الجال الالن
المالخالو الن ال الفق بي قال الخال الل النظ ألور ش
سالة المال الفم و لال الاالفلالف
و ماف من بي قال نال،ال الف وحاالجالفحال الفق سالؤ الةيالة الن الك عال ال ر م كالففالن سالكالواالفقال الفق سالة
أع ف وأار إن رننق ع خمل مولول ،ل وة بف فعف إلا فج ن وت جتع
ت مفر ونع ملفنرة ال الرة قال الت ال ال الفنة الرهال الةة االفحالر الجالد الن المال،الك
س مة افنس ارصظ هللا وأاةظط
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أ شط طغططة ا لطغططرفططة
الجمع العام االستثنائ لغرفة التجارة والصناعة والخدمات ر
للشق :انتخاب المكتب االداري
ي
األساس لغرف التجارة والصناعة
بتغيي وتتميم القانون رقم  21.83المتعلق بالنظام
القاض
طبقا لمقتضيات القانون رقم 91.80
ر
ي
ي
ر
ديسمي  ،)3939وعمال بالمادة
الظهي الشيف رقم  8.39.11صادر يف  32من ربيع اآلخر 88( 8113
والخدمات ،الصادر يف شأن تنفيذه
ر
ر
اإلثني  81غشت  ،3938الجمعية العامة االستثنائية للغرفة النتخاب الرئيس والمكتب
 30من القانون رقم 91.80؛ انعقدت ،يومه
ر
المسي ،حيث تم انتخاب السيد عبد الحفيظ الجرودي رئيسا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة ر
الشق.
ر
ر
ر
التال:
المسي عن طريق فتح باب اليشيحات ،حيث جاءت تشكيلة المكتب عىل الشكل
مباشة بعدها تم استكمال تشكيلة المكتب
ر
ي
خيي :النائب األول
أمي ر
• السيد ر
ر
الثان
الغافق :النائب
• السيد محمد
ي
ي

• السيد إبراهيم فاتشات :النائب الثالث
• السيد عبد الرحيم لزعر :النائب الرابع
أمي المال
• السيد إبراهيم عزيزي :ر
أمي المال
• السيد محمد بودي :نائب ر
• السيد أحمد عامري :المقرر
اجداين :نائب المقرر
• والسيد مصطق
ي

الدورة العادية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات ر
للشق  22 -أكتوبر 2221
فياير  ) 2213بتنفيذ القانون رقم 32112
طبقا لمقتضيططات
الظهي ال ططريف رقم  1113121الصادر يف  12ربيع اآلخر  21( 1131ر
ر
تغييه وتتميه ،انعقدت ،يومه الخميس  22أكتوبر ،2221
المتعلق بالنظام
األساس لغرف التجارة والصناعة والخدمات كما تم ر
ي
الدورة العادية ل هر أكتوبر لسنة  2221عىل الساعة الحادية ر
عشة صباحا بمقر الغرفة بوجدة ،تحت رئاسة السيد عبد الحفيظ
باف أعضاء الغرفة والسيد مندوب التجارة والصناعة بوجدة.
الجرودي رئيس الغرفة ،وبحضور ي
وتضمن جدول أعمال الدورة النقط التالية:
ر
الداخىل للغرفة
مشوع النظام
 )8دراسة
ي
والمصادقة عليه؛
ر
ر
اتيج للغرفة (
 )3مشوع المخطط االسي ر ي
)3932-3938؛
 )2إحداث اللجان الدائمة للغرفة؛
 )1انتخاب رؤساء اللجان ومقرري ها.
وبعد تسجيل مجموعة من التدخالت واالستفسارات وتقديم توضيحات
حولها تمت المصادقة باألغلبية المطلقة عىل ر
الداخىل
مشوع النظام
ي
ر
ر
ر
للفية الممتدة من سنة
اتيج للغرفة
للغرفة ومشوع المخطط االسي ر ي
األخي ،تم إحداث اللجان الدائمة للغرفة وانتخاب
وف
ر
 3938إل  .3932ي
يىل اللجان المحدثة:
رؤسائها .وفيما ي
الميانية؛ الرئيس :يوسف حموتو
• لجنة المالية والشؤون ر
• لجنة الشؤون االقتصادية والشؤون االجتماعية؛ الرئيس:
الصغي
ر
بوكطاية
خيي
أمي ر
• لجنة الصناعة والبنية التحتية واللوجستيك؛ الرئيس :ر
• لجنة تشجيع السياحة والمعارض والمؤتمرات؛ الرئيس :ميمون عزوزي

• لجنة التجارة والجمعيات المهنية والتسويق
الرقم؛ الرئيس :الحسن أفراس
ي
:
حاج
• لجنة االعالم والتواصل؛ الرئيس محمد ر ي
• لجنة العالقات الدولية والتعاون؛ الرئيس:
الطاهر بوجوالة
واالستياد؛ الرئيس :فوزية بقال
• لجنة التصدير
ر
• لجنة البيئة والطاقات المتجددة؛ الرئيس :نور الدين
قدراوي
• لجنة التكوين والتأهيل؛ الرئيس :جواد بنعدي
وف ختام أشغال هذا الجمع ،تمت رفع برقية والء وإخالص
ي
للسدة العالية باهلل صاحب جاللة الملك محمد السادس
نرصه هللا من خادم االعتاب ر
الشيفة عبد الحفيظ الجرودي
رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات ر
للشق أصالة عن
نفسه ونيابة عن كافة أعضاء الغرفة.
األخي ،شكر السيد الرئيس عبد الحفيظ الجرودي
وف
ر
ي
الحاضين عىل مشاركتهم القيمة يف اشغال هذه الدورة ،ثم
أعلن عن اختتام اشغالها.
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أ شط طغططة ا لطغططرفططة
اجتماع المكتب اإلداري لغرفة التجارة والصناعة والخدمات ر
للشق
نوني  3938بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات ر
للشق،
انعقد صبيحة يوم الخميس  91ر
اجتماع للمكتب برئاسة السيد عبد الحفيظ الجرودي ،رئيس الغرفة ،لتقييم دورة أكتوبر لسنة
 3938والوقوف عىل ما تقدم به اعضاء الغرفة من تساؤالت ر
واقياحات خالل هاته الدورة .كما كان
هذا االجتماع مناسبة الطالع أعضاء المكتب عىل مدى تقدم مخطط تنمية غرفة ر
الشق -3981
 ،3938وخاصة الشق المتعلق بالتواصل واالعالم ،حيث اطلع اعضاء المكتب عىل التقدم
ر
ر
الن ستعتمدها من أجل تروي ج الخدمات المقدمة من
الحاصل فيما يخص موقع الغرفة عىل شبكة األنينيت وكذا مختلف سبل التواصل ي
طرف الغرفة التجارة والصناعة والخدمات ر
والدول.
الوطن
للشق وتعزيز موقعها وإشعاع عملها عىل الصعيد
ي
ي

انتخاب السيد عبد الحفيظ الجرودي نائبا أوال لرئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة
• ر
الشق :السيد عبد الحفيظ الجرودي ،النائب األول
للرئيس؛
الثان
كان ،النائب
ي
• الدار البيضاء -سطات :السيد حسان بر ي
للرئيس؛
صاج ،النائب
• الرباط  -سال  -القنيطرة :السيد حسن
ي
الثالث للرئيس؛

اإلثني
عقدت جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات يوم
ر
 32أكتوبر  3938بمقرها بالرباط جمعا عاما استثنائيا خصص النتخاب
رئيس وأعضاء مكتب الجامعة.

• درعة تافياللت :السيد محمد األنصاري ،نائب الرئيس،
أمي المال؛
ر
• الداخلة وادي الذهب :السيد جمال بوسيف ،نائب

وقد صادق الجمع العام يف بداية االجتماع عىل بعض التعديالت يف النظام
األساس للغرف ومنها عىل
األساس للجامعة قصد مطابقته للنظام
ي
ي
ر
الخصوص تقليص عدد أعضاء المكتب إل ثمانية ،وتحديد مدة الفية
االنتدابية يف ست سنوات.
الحسي عليوى  :رئيس
وقد اسفرت عملية التصويت عىل انتخاب السيد
ر
غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم واد نون باإلجماع رئيسا
ر
للفية االنتدابية
لجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات
.3932 -3938
ر
باف المكتب فيتكون من السادة رؤساء غرف التجارة والصناعة
أما ي
والخدمات لجهة:

أمي المال؛
الرئيس ،نائب ر
• العيون الساقية الحمراء :السيد سيدي خليل ولد الرشيد،
نائب الرئيس ،المقرر؛
بن مالل -خنيفرة :السيد خالد المنصوري ،نائب الرئيس،
• ي
نائب المقرر.
وعىل إثر هذا الجمع العام ،رفع السادة رؤساء الغرف الجهوية
برقية والء وإخالص إل صاحب الجاللة الملك محمد
السادس نرصه هللا ،ثمنوا من خاللها المشاري ع المهيكلة
ر
الن تشهدها بالدنا تحت القيادة
واألوراش التنموية الهامة ي
الملكية الرشيدة لجاللته.

مركز األعمال واحتضان املقاوالت بالناظور
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مطلطفططا ت ا لطعططد د
صالحيات ومهام غرف التجارة والصناعة والخدمات
ف إطار سع غرفة التجارة والصناعة والخدمات ر
وخدماتيي ،ولكون أن االنتخابات المهنية
للشق لمواكبة وتوعية منتسبيها من تجار وصناع
ر
ي
ي
لسنة  2221أسفرت عن جمعية عامة جديدة ومكتب اداري جديد للغرفة ،ارتأينا أن نخصص ملف هذا العدد من ر
النشة اإلخبارية لقراءة يف
ر
المشع
الت منحها
النظام
ي
األساس لغرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب .حيث سنتغرق يف المقال األول لالختصاصات واألدوار ي
دجني  .2222وسنتناول يف مقال ثان حصيلة رقمية النتخابات
المحي بتاريط ططخ 22
لهذه المؤسسات العمومية من خالل القانون رقم 32-12
ر
ر
غرفة التجارة والصناعة والخدمات ر
للشق.
للظهي ر
الشيف رقم  8.82.90صادر يف  89ربيع اآلخر  38( 8121رفياير
طبقا
ر
األساس لغرف التجارة
بالنظام
المتعلق
21.83
رقم
القانون
بتنفيذ
)،
3982
ي
تعتي غرف التجارة والصناعة والخدمات غرفا مهنية،
والصناعة والخدمات،
ر
مهن تتمتع بالشخصية المعنوية
باإلضافة ال أنها مؤسسات عمومية ذات طابع ي
وه تخضع لوصاية الدولة تحت راشاف وزارة الصناعة
واالستقالل
ي
المال .ي
القواني والنصوص
بتطبيق
وتتقيد
،
والرقم
االخرص
واالقتصاد
والتجارة
ر
ي
ر
التشيعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية والمراقبة المالية للدولة.
مهنن قطاعات التجارة والصناعة والخدمات لدى السلطات
وتمثل الغرف
ري
العمومية المحلية واإلقليمية والجهوية والوطنية وكذا لدى المنظمات
والمؤسسات الدولية العاملة يف المجاالت المتعلقة بمهامها.
مهام وصالحيات الغرف
طبقا للقانون رقم  ،21.83عهد إل غرف الصناعة والتجارة والخدمات بمهام ذات
طابع تمثيىل واستشاري ومهام متعلقة بالدعم ر
واليوي ج.
ي
ومن ربي المهام التمثيلية؛ تعمل الغرف عىل تمثيل المصالح العامة لمهنييها يف
ر
ان والدفاع عنها ،وتشارك يف وضع المخططات واالختيارات
دائرة نفوذها الي ر ي
ر
اإلسياتيجية المرتبطة بأنشطة الغرفة مع السلطات العمومية .كما تشارك كذلك
يف أشغال المجالس اإلدارية للمؤسسات العمومية وللوكاالت والمكاتب والمرافق
ر
ان .كما تشكل الغرفة صلة وصل ربي
العمومية المتواجدة يف دائرة نفوذها الي ر ي
المهنيي المغاربة ونظرائهم األجانب والمنظمات الدولية والمنظمات الوطنية
ر
العاملة يف المجاالت المتعلقة بمهامها.
اما فيما يتعلق بالمهام االستشارية ،ر
فيتبط بإلزامية استشارة الحكومة لهذه الغرف
ر
ر
الن
يف مشاري ع النصوص التشيعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاعات المهنية ي
تستشيها يف األشغال العمومية واألشغال المراد إنجازها يف
تمثلها هذه الغرف ،كما
ر
ر
ان ،واستخالص المداخيل واألتاوى أو النفقات المرتبطة بهذه
دائرة نفوذها الي ر ي
ر
الن تهم قطاعات التجارة والصناعة والخدمات يف
األشغال،
وعموما كل القضايا ي
ر
ر
المتعلقي
الجمرك والتشي ع والتنظيم
ان والسيما النظام
ر
دائرة نفوذها الي ر ي
ي
التدابي الرامية إل
باألنشطة التجارية والصناعية والخدماتية ،باإلضافة ال كل
ر
تبسيط المساطر اإلدارية المرتبطة بالمقاولة.
كما تنص المادة الرابعة من القانون رقم  ،21.83بإلزامية استشارة السلطات
اإلدارية المحلية والجماعات ر
اليابية للغرف يف إعداد مخططات التهيئة الحرصية
وإنجاز تصاميم مديرية للتهيئة العمرانية وكذا مخططات التنمية الحرصية
والقروية والمساهمة يف إعداد مخططات التهيئة التجارية ،وعند إحداث مناطق
الكيى ،وعند
صناعية وتجارية ومناطق حرة واألسواق والمجمعات التجارية ر
ر
تستشيها يف تحديد
ان ،كما
ر
تنظيم المعارض التجارية يف دائرة نفوذها الي ر
ي
ر
ان وكذا
تعريفات خدمات النقل الممنوح امتيازها للغرف يف دائرة نفوذها الي ر ي
ر
الن تهم عىل الخصوص
تعريفات المنتجات والخدمات ،وعموما كل
القضايا ي
ر
ان والسيما المخازن العامة
التجارة والصناعة والخدمات يف دائرة نفوذها الي ر ي
والتعيي والمعارض
والمستودعات وقاعات البيع العمومية ومكاتب التعبئة
ر
المؤقتة والدائمة والمتاحف التجارية والصناعية وبورصات التجارة ومراكز
السماشة.
ر
فه ترتبط بتقديم خدمات تسمح
اما فيما يتعلق االمر بمهام الدعم واليوي ج ي
ر
والوطن؛ بإقامة شاكات مع المراكز
المحىل
بتشجيع االستثمار وإنعاش االقتصاد
ي
ي

الجهوية لالستثمار والمؤسسات الجامعية من أجل إنعاش
االستثمار والتشغيل؛ بإحداث مراكز التحكيم والوساطة التجارية،
المهنيي
تدبي المحاسبة المعتمدة بغرض مساعدة
ومراكز
ر
ر
والمقاوالت الصناعية والتجارية والخدماتية والتعاونيات
تدبي أنشطتهم؛ بالمساهمة يف
والجمعيات المهنية عىل
تحسي ر
ر
توسيع العالقات التجارية للمغرب يف إطار عمليات التوأمة وتبادل
ر
واإلشاف عليها وتتبعها ،و
التجارب؛ بإنجاز الخرائطية االقتصادية
المهن والتكوين المستمر وتأهيل المقاولة ،كما عهد
دعم التكوين
ي
ر
هذا القانون ال الغرف الحق يف إبرام اتفاقيات شاكة مع
المؤسسات المختصة يف ميدان التغطية الصحية والسكن
والتأمي لفائدة منخرطيها.
االجتماع
ر
ي
ً
كما يجب اإلشارة ال أنه تنفيذا لبنود االتفاقية اإلطار الموقعة ربي
الحكومة وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات ،منح القانون
رقم  ،91.80صالحيات أوسع تهم تعزيز مهام واختصاصات
الغرف .وعىل ضوء هذه المقتضيات فيمكن للغرف االنخراط يف
تفعيل برنامج التنمية الجهوية ،يف إطار تعاقدي مع الجهة ،خاصة
فيما يتعلق بدعم المقاولة وإنعاش االستثمار وإنجاز البنيات
االقتصادية ،وأن رتيم اتفاقيات للتعاون ر
والشاكة مع الجماعات من
مشوع أو نشاط ذي فائدة ر
أجل إنجاز ر
يقتض اللجوء إل
مشيكة ال
ي
إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص.
كما يمنح هذا القانون كذلك ،غرف التجارة والصناعة والخدمات،
صالحيات إبرام اتفاقيات رشاكة مع القطاعات الحكومية المعنية
والمؤسسات العمومية العاملة يف قطاعات الصناعة والتجارة
والخدمات ،قصد تقديم خدماتها عىل المستوى الجهوي ،ال سيما
المغرن
الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات والصادرات والمكتب
ري
للملكية الصناعية والتجارية والوكالة الوطنية إلنعاش المقاوالت
الصغرى والمتوسطة ووكالة التنمية الرقمية.
وعالوة عىل هذه المهام المشار إليها ،فالغرف مؤهلة كذلك لتسليم
الوثائق المطلوبة ال الصناع والتجار ومتعهدي الخدمات ألجل
استعمالها داخل المغرب وخارجه ،والسيما شهادات المنشأ
بالنسبة للسلع المراد تصديرها وكذا البطائق المهنية.
تسي مجموعات
كما عهد القانون رقم  21.83ال الغرف تأسيس أو ر
ذات النفع العام السيما مؤسسات التكوين أو إعادة التأهيل،
العال
المهن أو التعليم
المهن والتكوين بالتدرج
والتكوين
ي
ي
ي
ر
الن تمثلها ،المناطق
والمؤسسات المخصصة لتنمية القطاعات ي
الصناعية ،مشاتل المقاوالت... ،الخ.
والتسيي
أجهزة الحكامة
ر
المسية للغرف من جمعية عامة ومكتب ولجان
تتكون األجهزة
ر
ومديرية .وحدد القانون رقم  21.83لكل جهاز مجموعة من
والتدبيية واالستشارية.
الصالحيات واألدوار التقريرية
ر

فتعتي الهيئة العليا للغرفة وتتمتع بجميع
بالنسبة للجمعية العامة،
ر
السلط واالختصاصات الرصورية إلدارة الغرفة .وجاء يف القانون رقم
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مطلطفططا ت ا لطعططد د
غرف التجارة والصناعة والخدمات :الصالحيات والمهام -تتمة
 ، 91.80عىل أن الجمعية العامة تتكلف ،عالوة عن انتخاب أعضاء المكتب
وإحداث اللجان وتحديد اختصاصاتها ،بالقيام بالمناقشة والمصادقة عىل :ر
مشوع
ر
اتيج وبرنامج العمل السنوي للغرفة ،ر
مشوع
النظام
الداخىل ،المخطط االسي ر ي
ي
ر
الميانية ،الحساب اإلداري السنوي ،االقتناءات والتفويتات العقارية واالقياضات
ر
ر
الن سيتم إبرامها من قبل الغرفة ،التقارير
والهبات والوصايا ،مشاري ع االتفاقيات ي
للخبي المحاسب ،المساهمة يف رشكات عامة أو خاصة؛ كما عهد
السنوية
ر
للجمعية العامة المصادقة عىل قرار التنازل أو إبرام الصلح بخصوص كل منازعات
الغرفة؛ وقد أجاز أيضا ر
المشع للجمعية العامة للغرف ،إمكانية تفويض جزء من
اختصاصاتها إل مكتب الغرفة.

ا لطمططرجطعطيططة ا لطقططا نططونطيططة
ظهي رشيف رقم  1113121صادر يف  12ربيع اآلخر
ر
فياير  )2213بتنفيذ القانون رقم 32112
 21( 1131ر
األساس لغرف التجارة والصناعة
المتعلق بالنظام
ي
والخدمات ،كما تم تعديله:
بتغيي المادة  29من
القاض
• القانون رقم 12.81
ر
ي
األساس لغرف
القانون رقم  21.83المتعلق بالنظام
ي

مهن من األصناف المهنية الثالثة الممثلة
أما مكتب الغرفة فيتكون من كل صنف ي
يف
حظية الغرفة ،بحيث تكون هذه األصناف المهنية ممثلة يف المهام الثالثة
ر
الثان
والنائب
للرئيس
األول
النائب
مهمة
وه
المكتب
ف
شغلها
المطلوب
األول
ي
ي
ي
وأمي المال إذا كان المكتب يتكون من  2أعضاء (عندما يكون عدد أعضاء
للرئيس ر
الثان للرئيس والنائب الثالث
الغرفة يقل عن  ،)38والنائب األول للرئيس والنائب
ي
للرئيس إذا كان المكتب يتكون من  0أعضاء (عندما يكون عدد األعضاء يساوي أو
يفوق .)38

الظهي
التجارة والصناعة والخدمات الصادر بتنفيذه
ر
ر
الشيف رقم  8.81.11بتاري خ  32من ذي القعدة
 1( 8120أغسطس  ،)3981الجريدة الرسمية عدد
 1293بتاري خ  88ذو الحجة  32( 8120أغسطس
 ،)3981ص .2212

يقوم المكتب تحت سلطة الرئيس ودون االخالل باختصاصات الجمعية العامة
وتسييها ،وال سيما إعداد ر
مشوع
بتدبي الغرفة
للغرفة ،بكل الصالحيات المتعلقة
ر
ر
الداخىل للغرفة؛ صياغة برامج عمل الغرفة وتنفيذها وتوجيه أنشطة
النظام
ي
تهنء ر
تحضي دورات الجمعية العامة وتحديد
ميانية الغرفة؛
ر
مشوع ر
مصالحها؛ ير
جدول أعمالها؛ السهر عىل تنفيذ قرارات الجمعية العامة وتتبعها؛ ممارسة
االختصاصات المفوضة إليه من قبل الجمعية العامة؛ تنشيط أشغال اللجان
ممثىل الغرفة داخل المجالس اإلدارية
وتعيي
حظية الغرفة
المحدثة يف
ر
ر
ي
للمؤسسات العمومية الفاعلة ف القطاعات ر
الن تمثلها والمجالس اإلدارية
ي
ي
ر
التجهيات والمرافق العمومية المتواجدة داخل
الن تدبر
ر
للوكاالت ر والمكاتب ي
ان.
نفوذها الي ر ي
وفيما يتعلق باللجان ،فنص القانون عىل أن تحدث لجانا دائمة أو خاصة لدراسة
وتسييها حسب العدد والتسمية
القضايا المتعلقة باختصاصات الغرفة
ر
الداخىل .كما حدد القانون رقم
النظام
ف
واالختصاصات وطريقة
ر
التسيي المحددة ي
ي
:
حظية كل غرفة وهما لجنة
دائمتي عىل األقل يف
لجنتي
 21.83الزامية تشكيل
ر
ر
ر
والميانية ولجنة الشؤون االقتصادية واالجتماعية.
الشؤون المالية
ر

بتغيي وتتميم القانون
• القانون رقم  13.82المتعلق
ر
األساس لغرف التجارة
رقم  21.83المتعلق بالنظام
ي
ر
الظهي الشيف
والصناعة والخدمات الصادر بتنفيذه
ر
رقم  8.82.02بتاري خ  82من شوال 2( 8121
أغسطس  ،)3982الجريدة الرسمية عدد  1212مكرر
بتاري خ  81شوال  1( 8121أغسطس  ،)3982ص
.1111
بتغيي وتتميم القانون رقم
يقض
• القانون رقم 91.80
ر
ي
األساس لغرف التجارة
 21.83المتعلق بالنظام
ي
ر
الظهي الشيف
والصناعة والخدمات الصادر بتنفيذه
ر
رقم  8.39.11بتاري خ  32من ربيع اآلخر 88( 8113

األخي ،يجب اإلشارة كذلك ال أن القانون رقم  91.80أقر ،باإلضافة ال
وف
ر
ي
الداخىل ،بوضع ميثاق للسلوكيات ،تسهر الجمعية العامة عىل انزاله
النظام
ي
تنظيم ،ويتضمن هذا الميثاق بصفة خاصة المبادئ والقيم
ويصادق عليه بنص
ي
ر
الن يجب عىل كل عضو من أعضاء الغرفة التقيد بها يف عالقاتهم فيما
والقواعد ي
بينهم من جهة ومع أجهزة الغرفة من جهة أخرى.

ديسمي  ،)3939الجريدة الرسمية عدد  1012بتاري خ
ر
ديسمي  ،)3939ص
 1جمادى األول 38( 8113
ر
.1118

طشطق
غططرفططة ا لطتطجططا رة وا لطصطنططا عططة وا لطخططد مططا ت لطلط ر ط
ج القدس شارع محمد السادس ص.ب  182وجدة
ي

الريق ص.ب  22الناظور
الج اإلداري شارع القائد أحمد
ي
ي

الهاتف 9221299102 /01 :

الهاتف 9221192122 / 9221192210 :

الفاكس 9221299100 :

الفاكس 9221228211 :
البوابة www1ccis-oriental1ma :
وئ ccis-oriental@outlook1fr :
ر
الييد اإللكي ي
فيسبوك www1facebook1com/ccisdeloriental :
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مطلطفططا ت ا لطعططد د
نتائج انتخابات  6غ ت  2221لغرفة التجارة والصناعة والخدمات ر
للشق
الوطن ،نسبة مشاركة بلغت  %12,31من مجموع الهيئة الناخبة المهنية
عرفت عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنية عىل الصعيد
ي
الوطنية ،مقابل  12بالمائة تم تسجيلها سنة .3982
أما عىل صعيد جهة ر
مسجلي يقدر ب  11ألف و821
الشق ،فقد عرفت هذه االستحقاقات االنتخابية المهنية نسبة مشاركة بلغت  %13,02بعدد
ر
ناخب.
وبالنسبة لالستحقاقات االنتخابية المهنية النتخاب أعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات ر
للشق ،فقد بلغت نسبة المشاركة  %19,21من مجموع
مسجلي يقدر ب .31998
الهيئة الناخبة بعدد
ر

توزيط ططع المقاعد حسب األحزاب السياسية :غرفة التجارة والصناعة والخدمات ر
للشق
عدد المقاعد
80
81
0
1
2
3
3
8
8
8
8
61

الهيئة السياسية
الوطت لألحرار
حزب التجمع
ي
حزب األصالة والمعارصة
سياس
بدون انتماء
ي
حزب االستقالل
حزب الحركة ال عبية
حزب التقدم واالشياكية
حزب العدالة والتنمية
اك الموحد
الحزب االشي ي
اك للقوات ال عبية
حزب االتحاد االشي ي
حزب الحركة الديمقراطية االجتماعية
حزب النهضة
المجموع

النتائج
%28,82
%31,32
%81,22
%0,11
%1,03
%2,31
%2,31
%8,11
%8,11
%8,11
%8,11

توزيط ططع المقاعد حسب الصنف والدائرة االنتخابية :غرفة التجارة والصناعة والخدمات ر
للشق
الصنف
الدائرة
االنتخابية
وجدة
الناضور
بركان
فجيج
تاوريرت
جرادة
الدريوش
جرسيف
المجموع

التجارة

الخدمات

الصناعة

2
1
2
2
3
3
3
8
26

2
2
3
3
8
8
8
8
16

1
2
8
9
8
8
9
8
11

المجموع
22
16
6
5
1
1
3
3
61

المصدر :موقع وزارة الداخلية الخاص باالنتخاباتwww1election1ma :

شباك
المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

لتقريب وتبسيط إجراءات تسجيل وحماية سندات الملكية الصناعية والتجارية بالجهة ر
الشقية ،تضع غرفة التجارة و
ر
ر
طرئ لطلطمطلطكطيطة الصطنطاعطيطة والطتطجطاريطة ،رهطن إشطارة مطنطتطسطبطيطهطا
الصناعة و الخدمات للشق بشاكة مع المكتطب الطمطغ ر ي

شباك متعدد االختصاصات يف كل من مقري الغرفة بوجدة والناظور.
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الئحة أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات ر
للشق حسب الدائرة االنتخابية والصنف

الصنف

العمالة  /اإلقليم

األعضاء

وجدة

سالم
ان  -ابراهيم عزيزي  -مصطق
الحسن افراس  -عبد القادر
ميمون  -الطاهر بوجوالة  -احمد عامري  -الحسان عمر ي
ي
ي

الناضور

الميي  -جمال حمزاوي  -مصطق متشيخ
احمد مختاري  -نور الدين اوراغ  -فريد فضالوي  -فؤاد ر

بركان

بومدين الوسعيدي  -محمد سالم  -ابراهيم فاتشات

تاوريرت

حاج
رشيد النكادي  -محمد ر ي

الدريوش

ر
الكبي
االشون  -لحبيب
عبد القادر
ر
ي

جرادة

رشيد بوكطاية  -محمد لطرش

جرسيف

مصطق عد

فجيج

عىل كاكة  -ابيه موحا  -محمد بودي
ي

وجدة

سعيد بوعروروا  -محمد بوعرورو  -ميمون عزوزي  -رشيد منصوري  -يوسف حموتو

الناضور

ر
الملك
الغافق  -حسن
يوسف زاهد  -محمد
ي
ي

بركان

جداين
ابوبكر عبودي  -مصطق
ي

تاوريرت

عزيز مسعودي

التجارة

الخدمات
الدريوش

مصطق العجوري

جرادة

الصغي بوكطاية
ر

جرسيف

الطين
موس
ري

فجيج

مصطق كبوري  -نورالدين قدراوي

وجدة

ر
عبد العزيز
عىل شكراد  -جواد بنعدي  -عبد الرحيم لزعر  -ليىل
امي ر
برنيش  -يوسف لحلو  -مصطق بولويز  -ر
خيي  -ي
ي
شغين
ي

الناضور

الصوف  -نوال
امي
عبد الحفيظ الجرودي  -جهاد
السقيىل  -ر
سمي ازدوفال -اسماء الجرودي  -الهواري الجرودي  -محمد ر
ي
ي
القجدوج
ي

الصناعة بركان

دخيش
مصطق
ي

تاوريرت

فوزية بقال

جرادة

احمد مرغان

جرسيف

خليد ر ر
نيش
الي ي
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نوني  2211لجنة خاصة ،وكلفها بالعمل عىل ر
مشوع النموذج التنموي .وتمثلت المهمة
أحدث ،جاللة الملك محمد السادس نرصه هللا ،يف ر
وف رسم معالم نموذج تنموي جديد ،يضع
الموكولة إىل اللجنة يف ت خيص الوضعية الراهنة للتنمية بالمملكة بمقاربة شمولية ومندمجة ،ي
المواطن يف صلب أولوياته وينسجم مع واقع البالد ومتغابق مع خصوصيات ومؤهالت المغرب ،ويعمل عىل تحديد األهداف واألولويات
اإلقليم.
باتجاه بلوغ المغرب مرتبة الريادة والصدارة عىل الصعيد
ي
ارك لت خيص الوضعية
منظور ت
ي
اعتمدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي
ر
المشيك لبلورة هذا النموذج ،من
مقاربة البناء
خالل عقد لقاءات تشاورية حضورية وكذلك
عي منصتها
من خالل فتح فضاءات للمشاورة ر
ر
االجتماع .وقد
اإللكيونية وشبكات التواصل
ي
عامي من اللقاءات
تواصلت اللجنة ،خالل
ر
المكثفة ،مع ر
أكي من  0299شخص بشكل
ر
مباش ،و 8199من خالل جلسات اإلنصات
عي آليات مشاورة موسعة.
واالستماع و 1999ر
كما توصلت اللجنة ر
بأكي من  1199مساهمة
مكتوبة ،منها  329تمت بشكل ر
مباش3229 ،
عي المنصة الرقمية للجنة ،فيما 2199
ر
مساهمة تندرج يف إطار دعوات المساهمة
الموجهة إل التالميذ والطلبة ونزالء
المؤسسات السجنية.

السام
الملك
مقتغف من الخغاب
ي
ي
ر
افتتاح الدورة األوىل من السنة التشيعية الثالثة من
ر
الوالية ر
العاشة  12 -أكتوبر 2222
التشيعية
المني ،يف السنة الماضية ،إل إعادة
"لقد دعوت ،من هذا
ر
الوطن ،وبلورة منظور جديد،
التنموي
النظر يف النموذج
ي
المواطني ،وقادر عىل الحد من الفوارق
لحاجيات
يستجيب
ر
والتفاوتات ،وعىل تحقيق العدالة االجتماعية والمجالية
ومواكبة التطورات الوطنية والعالمية.
().....

للفرد سنويا إل ما يناهز  81ألف دوالر
عوض  2199دوالر حاليا ،وذلك عىل
أساس يعادل القوة ر
الشائية .ويتوافق
هذا الطموح تحقيق معدل نمو متسارع
ب  %1كمعدل سنوي مقابل  %2يف
المتوسط حاليا .كما يسىع هذا النموذج
إل الرفع من نسبة االستثمار الخاص من
 % 22حاليا إل  %12يف افق ،3922
باإلضافة إل الرفع من عدد المقاوالت
المصدرة من  1آالف إل  83ألف رشكة.
وحسب التقرير ،اليمكن تحقيق هذا
الطموح إال من خالل تحرير الطاقة
وتحفي االستثمار الخاص،
المقاوالتية،
ر
وخلق دينامية يف النشاط االقتصادي
المحىل ودعم التنافسية.
ي

لذا قررنا تكليف لجنة خاصة ،مهمتها تجميع المساهمات،
وترتيبها وهيكلتها ،وبلورة خالصاتها ،يف إطار منظور
ر
السام،
اتيج شامل ومندمج؛ عىل أن ترفع إل نظرنا
اسي ر ي
ي
ر
مشوع النموذج التنموي الجديد ،مع تحديد األهداف
ر
ويطمح النموذج التنموي الجديد ،عىل
التغيي المقيحة ،وكذا سبل تييله".
المرسومة له ،وروافد
ر
الرفع من القيمة المضافة لألنشطة
وقد سمحت هذه المقاربة التشاركية
بتشخيص وضعية التنمية ببالدنا والقيام بتحليل دقيق للنموذج التنموي الحال .الصناعية ذات التكنولوجيا المتوسطة أو العالية من  31إل ،%29
ي
اإلنتاج ،مع جعلها رافعة
وذلك يف إطار التنوي ع واالرتقاء بالنسيج
ر ي
وقد أبرز التقرير العام للنموذج التنموي الجديد إل
الداخىل الخام.
أساسية للنمو الشامل للناتج
ي
أن المملكة تزخر بمؤهالت وإمكانات تنموية مهمة،
ر
كما يراهن النموذج التنموي الجديد إل الرفع من
اتيج
تتجىل خصوصا يف موقعها الجيو-اسي ر ي
المقاوالت الناشئة من  8999مقاولة حاليا إل
الغن والمتنوع ورأسمالها
ورأسماله الالمادي
ي
 2999مقاولة يف أفق  ،3922من خالل تشجيع
المتمي ،وهو ما يؤهلها إل االرتقاء إل
الطبيىع
ر
ي
ر
.
المقاوالن خاصة المقاوالت الناشئة
النسيج
مصاف الدول الرائدة
ي
والمقاوالت
الصغية والمتوسطة وجعلها نواة
ر
وقد كشف التقرير ،عند تحليله لمسار التنمية
لمقاوالت تنافسية وذات أداء مرتفع .هذا إل
الحال ،عن تقدم المغرب يف عدة مجاالت ،ولكن
ي
ر
االخياع من 299
جانب الرفع من عدد براءات
أبرز أيضا ،عن بطء تنفيذ العديد من اإلصالحات
والن غالبا ما تعيقها إكراهات ذات الصلة بالتفعيل .هذه االكراهات جعلت إل  8999كمعدل سنوي يف أفق 3922؛ ويحث النموذج ،يف هذا
ر
ر
الكيى ي
ر
االخياع عن طريق دعم االبتكار،
تحفي براءات
عىل
الصدد،
ر
من الصعب الحفاظ عىل دينامية اإلصالح وتعزيز المكتسبات الرصورية لالنتقال
العلم وتشجيع الدينامية المقاوالتية.
واالعتماد عىل البحث
إل عتبة أعىل يف مجال التنمية.
ي
وتعتقد اللجنة أن األسباب الكامنة وراء التعبئة الضعيفة لمؤهالت بلدنا التنموية ويرتكز طموح النموذج كذلك ،عىل تخفيض تكلفة الطاقة الموجهة
تعزى إل أربعة عوائق رصدتها اللجنة ف النموذج التنموي الحال ،تتمثل ف غياب للصناعات ذات الكثافة الطاقية من  8درهم لكل كيلواط/ساعة إل
ي
ي
ي
التسعية الحالية للطاقة
التناسق العمودي ربي الرؤية والسياسات العمومية المعلنة عنها؛ وبطء ف التحول  9.2درهم لكل كيلواط/ساعة ،حيث تؤثر
ر
ي
الصناع سلبا عىل تنافسية المقاوالت
البنيوي لالقتصاد جراء منطق الري ع والمصالح واالقتصاد المغلق والتكلفة الكهربائية ذات االستعمال
ي
الن تعيق تنافسية المقاوالت؛ وإل محدودية قدرات الوطنية خصوصا بالنسبة لألنشطة الموجهة للتصدير.
ر
المرتفعة لعوامل اإلنتاج ي
العموم فيما يخص تصور وصياغة وبلورة خدمات عمومية سهلة الولوج ويطمح النموذج التنموي أيضا ،يف جعل المغرب يتموقع كفاعل
القطاع
ي
إقليم داخل سوق الرساميل وتعزيز البورصة المغربية لجعلها أداة
القضائية
الحماية
بضعف
الشعور
ف
يتجىل
ابع
ر
عائق
إل
إضافة
جودة؛
وذات
ي
ي
وبالتال الحد من المبادرات وتوسيع الهوة ربي بعض مهمة لتمويل المقاوالت الوطنية بما فيها المقاوالت
الصغية
وعدم القدرة عىل التوقع
ر
ي
والمتوسطة ،من خالل الرفع من عدد ر
االجتماع.
الشكات المدرجة يف البورصة
القواني والواقع
ر
ي
من  21إل  299يف أفق  .3922باإلضافة إل الرفع من رسملة
األهداف المتوخات
الداخىل الخام .ويسىع النموذج كذلك
الناتج
من
%
29
إل
البورصة
ي
ر
وضع التقرير عام  3922كأفق لتحقيق مجموعة من األهداف ي
االجتماع يف خلق القيمة
الن يمكن اجمالها إل الرفع من مساهمة االقتصاد
ي
يف عدة أرقام محورية.
المضافة ،من  %3حاليا إل  %1يف أفق .3922
الوطن ،ليصل الناتج
فتهدف توصيات التقرير إل تطوير االقتصاد
الداخىل الخام كما أولت اللجنة الخاصة للنموذج التنموي أهمية للموارد ر
ي
ي
البشية،
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ر
كمؤش رأس المال ر
البشي ،يف نهاية األربعة
إذ يطمح التقرير ال تحقيق رقم 9.22
ر
ر
.
عش عاما المقبل ،من خالل اإلدارة الناجعة للموارد المادية كما اقيح التقرير
معايي منظمة الصحة العالمية،
الطن للمالءمة مع
الرفع من معدل
ر
ر
التأطي ر ي
غي المهيكل إل  ،%39ورفع نسبة مشاركة المرأة
القطاع
ف
الشغل
وتقليص نسبة
ر
ي
المواطني
يف سوق العمل إل  %12مقابل  %33حاليا ،والوصول إل نسبة رضا
ر
عىل اإلدارة والخدمات العمومية تزيد عن .%19
التغيي
محاور
ر
ر
الن يراهن عليها النموذج التنموي
من أجل تحقيق الطموحات واألهداف ي
الجديد ،فقد ركز التقرير عىل أربعة محاور ر
إسياتيجية رئيسية للتحول:
متميا بتعدد األنشطة والتنافسية قائم عىل
أولها تطوير االقتصاد ليصبح اقتصادا ر
نسيج مكثف من المقاوالت قادرة عىل االبتكار والمرونة .ويتضمن هذا المحور
ر
اسياتيجية:
الفاعلي
تأمي المبادرة المقاوالتية ،توجيه
خمس اختيارات
ر
ر
االقتصاديي إل األنشطة المنتجة ،إحداث صدمة تنافسية ،إطار ماكرو-اقتصادي
ر
اجتماع كدعامة أساسية للتنمية.
يف خدمة التنمية وبروز اقتصاد
ي
ر
اتيج الثان عىل تعزيز وتقوية الرأسمال ر
البشي الذي يتطلب
ويرتكز المحور اإلسي ر ي
ي
القيام بإصالحات جوهرية عىل مستوى السياسات العمومية يف أنظمة الصحة
ر
وف هذا اإلطار ،تم تحديد ثالث خيارات
واليبية والتعليم والتكوين
المهن .ي
ي
ِا ر
المهن
الجامىع والتكوين
سياتيجية :تعليم ذو جودة للجميع ،نظام للتعليم
ي
ي
العلم يرتكز عىل حسن األداء ويستند عىل حكامة مستقلة ومحملة
والبحث
ي
للمسؤوليات واالختيار الثالث هو ضمان الولوج لخدمات صحية ذات جودة
للمواطني.
وللحماية الصحية باعتبارها حقوقا أساسية
ر
ر
اتيج الثالث من خالل اإلدماج إل مساهمة كل المواطنات
وي هدف المحور اإلسي ر ي
المواطني
والمواطني يف الدينامية الوطنية للتنمية؛ وهو ما يستوجب إدماج كافة
ر
ر
ر
وكل القوى الحية يف مختلف المجاالت اليابية للملكة يف المجهود التنموي
الجماع .وحدد التقرير يف هذا الصدد ،أربعة خيارات :دعم مشاركة الفئات
ي
ئ
المتكاف إل
المجتمعية بالخصوص النساء والشباب من خالل المشاركة والولوج
الثقاف لكونه رافعة متعددة األبعاد للرخاء
الفرص االقتصادية؛ النهوض بالتنوع
ي
االجتماع وإنشاء
االجتماع والتماسك؛ ومحاربة اإلقصاء
االقتصادي وللرابط
ي
ي
قاعدة موسعة وفعالة للحماية االجتماعية.
اتيج الرابع بدور المجاالت ر
ر
اليابية كفضاءات رليسيخ أسس
ويتعلق المحور اإلسي ر ي
ر
بتبن االختيارات االسياتيجية
توض اللجنة
التنمية .وللنهوض بهذه المجاالت،
ي
ي
الخمسة التالية :العمل عىل انبثاق "مغرب الجهات" مزدهر وحيوي ،ضمان إعادة
تنظيم متجدد للمستويات ر
تيسي تهيئة مندمجة
اليابية وتشجيع ترابطها،
ر
للمجاالت ر
وأخيا الحفاظ عىل الموارد
اليابية ،الحفاظ عىل الموارد الطبيعية،
ر
المائية من خالل تثمي أفضل لها وتدبي ر
أكي ضامة.
ر
ر
الوطت من أجل التنمية
األوراش التحولية والميثاق
ي
ر
يوض بها النموذج التنموي الجديد إمكانيات
الن
ي
تتطلب التحوالت الهيكلية ي
تقنية ر
وبشية ومالية مهمة.
وتعتي اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي أنه من
ر
ر
كي عىل خمس رافعات أساسية؛ أوالها الرقميات كرافعة للتحول
الرصوري الي ر
وتأمي الموارد الرصورية لتمويل مشاري ع
وفعال،
مؤهل
إداري
وجهاز
الشي ع،
ر
ر
وخياتهم،
التحول ،وإشاك مغاربة العالم لالستفادة من معارفهم وشبكاتهم
ر
وتعبئة عالقات التعاون مع ر
الشكاء األجانب اعتمادا عىل مقاربة رابح-رابح.
ومن أجل ترسيخ النموذج التنموي الجديد كمرجعية ر
للفاعلي وحثهم عىل
مشيكة
ر

السام
الملك
مقتغف من الخغاب
ي
ي

افتتاح الدورة األوىل من السنة ر
التشيعية األوىل من الوالية
الحادية ر
عشة  2أكتوبر 2221
الفعىل للنموذج التنموي،
"أما البعد الثالث ،فيتعلق بالتييل
ي
وإطالق مجموعة متكاملة ،من المشاري ع واإلصالحات من الجيل
الجديد.
وإننا نتطلع أن تشكل هذه الوالية ر
التشيعية ،منطلقا لهذا المسار
الجماع للمغاربة.
اإلرادي والطموح ،الذي يجسد الذكاء
ي
التذكي ،بأن النموذج التنموي ليس مخططا للتنمية،
وهنا يجب
ر
بمفهومه التقليدي الجامد ،وإنما هو إطار عام ،مفتوح للعمل،
يضع ضوابط جديدة ،ويفتح آفاقا واسعة أمام الجميع.
الوطن من أجل التنمية" ،آلية هامة لتييل هذا
ويشكل "الميثاق ر ي
النموذج؛ باعتباره الياما وطنيا أمامنا ،وأمام المغاربة.

().....
إن النموذج التنموي يفتح آفاقا واسعة ،أمام عمل الحكومة
واليلمان ،بكل مكوناته.
ر
والحكومة الجديدة مسؤولة عىل وضع األولويات والمشاري ع،
خالل واليتها ،وتعبئة الوسائل الرصورية لتمويلها ،يف إطار تييل
هذا النموذج".

إنجازه ،ر
اقيحت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي صياغته يف
وطن من أجل التنمية" ليكون وثيقة رسمية توافقية
"ميثاق
ي
مرجىع يرسم
الفاعلي يف مجال التنمية وكإطار
النخراط جميع
ر
ي
آفاق التنمية لبالدنا يف أفق  .3922كما سوف يشكل هذا الميثاق
الفاعلي يف مجال التنمية ،من
آلية لتجديد عالقات الدولة مع
ر
ر
أحزاب سياسية ومؤسسات دستورية وقطاع خاص وشكاء
اجتماعيي ومجاالت ترابية.
ر
وأوصت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي أن يكون اعتماد هذا
الفاعلي يف مجال التنمية ،ليشكل
علن من طرف
ر
الميثاق بشكل ي
ر
الياما معنويا وسياسيا قويا أمام الملك واألمة برمتها ،ليمهد الطريق
لمرحلة تاريخية جديدة يف مسار تنمية البالد.

المرجىع لالنسجام
وينتظر من الميثاق أن يكون اإلطار العام
ي
وتظافر الجهود ربي جميع األطراف المعنية بالتنمية ،وأن يحدد
ر
المشيك ،وأن يعلن عن األولويات واألهداف الوطنية
الطموح
ر
ومبادئ العمل وإطار ترسيخ الثقة والمسؤولية واليامات كل
ر
االسياتيجية األساسية
األطراف للعمل عىل تفعيل االختيارات
للتنمية.
توض اللجنة الخاصة
الوطن للتنمية،
وامتدادا العتماد الميثاق
ي
ي
ر
المباشة لصاحب
بالنموذج التنموي أيضا بإحداث ،تحت السلطة
الجاللة الملك ،آلية لتتبع النموذج التنموي الجديد والسهر عىل
ر
ر
المقيحة المولدة للتحوالت،
االسياتيجيات واإلصالحات
انسجام
ر
التغيي بالمساهمة
وضمان تتبع األوراش اإلسياتيجية ،ودعم إدارة
ر
ر
االسياتيجية.
يف إعداد المشاري ع
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الينامج
الحكوم للفية 2226-2221
مضامي ر
ر
ي
طبقا لمقتضيات الفصل  11من الدستور ،استعرض رئيس الحكومة يف جلسة
ر
الحكوم.
للينامج
اليلمان ،الخطوط العريضة ر
عمومية مشيكة عقدها مجلسا ر
ي
الحكوم للفية 2226-2221
للينامج
المبادئ الموجهة الرئيسية ر
ي

ر
بتفش
لمواجهة التحديات الراهنة والخروج من األزمة الحالية بنجاح والمرتبطة
ي
ر
واالليام بتفعيل
اط وتعزيز آلياته،
رفيوس كوفيد،80-
ر
وتحصي االختيار الديمقر ي
.
الحكوم ،عىل خمسة مبادئ
نامج
الي
يقوم
،
الجديد
التنموي
مضامي النموذج
ر
ر
ي
موجهة:
اط وتعزيز آلياته؛
)8
ر
تحصي االختيار الديمقر ي
)3

)2
)1
)2

مأسسة العدالة االجتماعية؛
وضع الرأس مال ر
البشي يف صلب تفعيل النموذج التنموي لبالدنا؛
جعل كرامة المواطن أساس السياسات العمومية؛
توسيع قاعدة الطبقة الوسىط وتعزيز قدرتها ر
الشائية واالدخارية.

الحكوم للفية 2226-2221
الينامج
محاور ر
ي
ر
وانطالقا من مخرجات تقرير النموذج التنموي الجديد وبناء عىل مقيحات
الحكوم عىل ثالثة
الينامج
األحزاب السياسية المكونة لالئتالف
الحكوم ،يرتكز ر
ي
ي
محاور ر
والمواطني،
اسياتيجية ،تكون أساس تعاقد الحكومة مع المواطنات
ر
وتتمثل يف:
• تدعيم ركائز الدولة ا الجتماعية؛
• مواكبة التحول االقتصادي؛
• تعزيز فعالية اإلدارة ونجاعتها.

الحكوم للفية 2226-2221
الينامج
اليامات ر
ي
ر
ر
كيى تفعيال لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
حددت الحكومة عش اليامات ر

يىل:
ر
وتيسيا لتتبع وتقييم الحصيلة الحكومية ،يتمثل أبرزها فيما ي
وتية النمو إل معدل  %1خالل الخمس سنوات
• الرفع من ر
المقبلة
صاف عىل األقل خالل الخمس
• إحداث مليون منصب شغل
ي
سنوات المقبلة
ر
• رفع نسبة نشاط النساء إل أكي من  %29عوض  %39حاليا
• تفعيل الحماية االجتماعية الشاملة
• إخراج مليون أشة من الفقر والهشاشة

وتوفي ر
الشوط االقتصادية
• حماية وتوسيع الطبقة الوسىط
ر
واالجتماعية رليوز طبقة فالحية متوسطة يف العالم القروي
• تقليص الفوارق االجتماعية والمجالية إل أقل من  %20عوض
ر
جين
 %11,1حسب مؤش ي
• تعبئة المنظومة ر
اليبوية  -بكل مكوناتها  -بهدف تصنيف
المغرب ضمن أحسن  19دولة عالميا (عوض المراتب المتأخرة
ر
المؤشات الدولية ذات الصلة)
يف جل
األول لفائدة كل األطفال ابتداء من سن الرابعة
• تعميم التعليم
ي
مع إرساء حكامة دائمة وفعالة لمراقبة الجودة
الرسم لألمازيغية ،خاصة من خالل إحداث
• تفعيل الطابع
ي
بميانية تصل لمليار درهم بحلول سنة .3932
صندوق خاص ،ر
التدريج للتوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة خالل
تحسي
•
ر
ر ي
مدة واليتها.

الكيى لقانون المالية 2222
التوجهات ر
حرصت الحكومة عىل أن يكون ر
مشوع قانون المالية لسنة  3933منطلقا لتنفيذ
الحكوم ،وبداية لتييل النموذج التنموي.
والينامج
التوجيهات الملكية ،ر
ي
وحسب العرض المقدم من طرف وزيرة االقتصاد والمالية ،أمام جاللة الملك
محمد السادس نرصه هللا ،ر
فيتكز التوجهات العامة ر
لمشوع قانون المالية لسنة
 3933عىل المحاور التالية:
الوطن ،من خالل:
 )8تقوية أسس انتعاش االقتصاد
ي
• إضفاء دينامية جديدة عىل مختلف القطاعات اإلنتاجية والرفع من قدرتها
عىل الحفاظ عىل مناصب الشغل ،وخلق فرص عمل جديدة ،وتفعيل
وتحسي مناخ
صندوق محمد السادس لالستثمار ،وإخراج ميثاق االستثمار،
ر
ين.
األعمال ،وتفعيل القانون اإلطار المتعلق باإلصالح الرص ر ي

إلدماج األشخاص يف وضعية إعاقة ،إضافة إل جعل المساواة
الجنسي يف مختلف المجاالت االقتصادية واالجتماعية.
ربي
ر
ر
 )2تأهيل الرأسمال البشي:
األول ،وتعزيز المعارف األساسية
• تشي ع تعميم التعليم
يئ
االبتدان ،ودعم تعليم األطفال من
لألطفال من التعليم
ي
الفئات الهشة ،وخاصة يف العالم القروي ،إضافة إل إصالح
منظومة تكوين األساتذة وإعادة تأهيل مراكز التكوين.
• إطالق إصالح عميق للمنظومة الصحية ،بما يستجيب لتأهيل
الصج ،ومواكبة ورش تعميم الحماية االجتماعية.
القطاع
ي
 )1إصالح القطاع العام ،وتعزيز آليات الحكامة من خالل:

الفالج ،وإعطاء
حامىل المشاري ع يف المجال
• تشجيع مبادرات الشباب
ي
ي
دينامية جديدة رلينامج "انطالقة" ،من خالل إطالق ر
مشوع جديد تحت
اسم "الفرصة" ،لتمويل مشاري ع الشباب دون رشوط مسبقة.
 )3تعزيز آليات اإلدماج ومواصلة تعميم الحماية االجتماعية:

التدابي الالزمة لتطبيق
• تييل ورش الجهوية المتقدمة ،واتخاذ
ر
القانون-اإلطار المتعلق بإصالح المؤسسات والمقاوالت
ر
اتيج
العمومية ،وإقامة الوكالة الوطنية
ر
للتدبي االسي ر ي
لمساهمات الدولة.

غي األجراء،
• باإلضافة إل تعميم التغطية الصحية اإلجبارية لفائدة
العاملي ر
ر
سيتم توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل تلك المستفيدة من نظام "راميد".

عي تفعيل ميثاق المرافق العمومية،
• تييل إصالح اإلدارة ،ر
وتبسيط المساطر اإلدارية ،وتعميم اإلدارة الرقمية ،وإعمال
ميثاق الالتمركز اإلداري.

التدريج للتعويضات
التدابي المتعلقة بالتعميم
• وبموازاة ذلك ،سيتم اتخاذ
ر
ر ي
االجتماع الموحد ،وإعطاء عناية خاصة
السجل
العائلية ،من خالل إعمال
ي
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فطضططا ء ا لطمطقططا ولططة
المغرب يغلق عالمته التجارية اإلقليمية ""WOROCCO NOM
أطلق المغرب رسميا عالمته الخاصة باالستثمار والتصدير تحت اسم " ."Worocco Nowوسيتم استغالل العالمة لتغوير القدرة
التنافسية للمغرب  ،ال سيما يف قغاع السيارات ،حيث يهدف المغرب إىل أن يكون الرائد عىل مستوى العالم.
دن
جاء اإلعالن من الجناح
المغرن يف إكسبو ر ي
ري
العالم
 .3939حيث يستقطب هذا الحدث
ي
ر
أكي من  399مشارك (دول  ،منظمات متعددة
األطراف  ،رشكات  ،إلخ) .وتروم هذه الهوية إبراز
مكانة المغرب كمنصة متكاملة صناعية
وتصديرية تسىع لتشي ع االستثمارات األجنبية
بمختلف جهات المملكة.
وف هذا الصدد ،يؤكد المدير العام للوكالة المغربية لتنمية االستثمارات
ي
ه هوية تحمل
"
IosoccoroM
"
العالمة
أن
)،
EIDMA
(
ات
ر
والصاد
ي
عي هذه الهوية الجديدة ،دعوة
كثية ،وأن المغرب يتوج ر
دالالت ر
تتمي بالتنافسية؛
المستثمرين إل االستفادة من منصة جديدة لالستثمار ،ر
ر
العشين سنة الماضة ،بتوجيهات سامية من
حىط المغرب خالل
حيث
ي
صاحب الجاللة الملك محمد السادس ،ببنيات تحتية من الصف األول يف
الصناع
مجال التجارة والنقل ،مكنته من االنخراط يف ركب اإلقالع
ي
ي

تنافسية ،ومن خالل فرص ولوج تفضيلية لما
عي  21اتفاقية تبادل
يزيد عن مليار مستهلك ر
حر موقعة ربي المغرب وعدد من دول العالم،
ومن خالل كون المغرب بوابة تسمح
باالندماج مع إمكانيات النمو الشي ع يف القارة
اإلفريقية.

• "اآلن ،ضمان للنجاح" ،من خالل حصيلة
ايجابية يف تفعيل االستثمارات األجنبية ،يف القطاعات
ر
ر
وف
األكي اسياتيجية والعالية التقنية يف الصناعة العالمية ي
إنجاز مشاري ع ضخمة يف مجال البنيات التحتية ،من
خالل المراهنة عىل الرفع من كفاءات شبابها.

بشكل عام ،رتيز العالمة الصناعية المغربية " "Iosocco roMأربعة
ميات:
ر

المتمية للتكيف للنسيج
• "المرونة اآلن" ،من خالل القدرة
ر
ر
المقاوالن ،الذي عكسته إدارة أزمة كوفيد 80-من خالل
ي
إعادة التوزي ع الشي ع لآلليات الصناعية نحو صنع
التدبي الناجع
التجهيات الصحية أو من خالل أيضا
ر
ر
لتوزي ع اللقاحات ،مما مهد الطريق نحو انتعاش شي ع
لالقتصاد.
ر
فيأن إطالق العالمة الجديدة للمغرب يف إطار
ولإلشارة،
ي
ر
إعادة تنظيم سالسل القيمة ،وهو ما يفرض تعبئة واليام

"تنافش اآلن" ،بفضل عرض "أفضل تكلفة" بتكاليف إنتاج وتصدير
•
ي

القطاعي الخاص والعام من أجل إنجاح
الفاعلي من
جميع
ر
ر
واستدامة العالمة الوطنية لالستثمار والتصدير.

• "االستدامة اآلن" ،بفضل االستثمارات ذات رؤية استباقية ،تمثل
الطاقات المتجددة  ٪22من مزي ج الطاقة يف عام  ،3939مع هدف
 ٪23بحلول عام .3929

صندوق الضمان المركزي يتحول اىل ر
"الشكة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة"
بموجب القانون رقم  21.39تم تحويل
صندوق الضمان المركزي ( eslrra ea essia
 )ea asss eaمن مؤسسة عمومية إل رشكة
مساهمة تحت اسم ر
"الشكة الوطنية للضمان
وتمويل المقاولة" .وستخضع هذه ر
الشكة
ألحكام القانون المتعلق ر
بشكات المساهمة
البنك.
والقانون
ي
وف إطار تييل مقتضيات هذا القانون ،صدر يف الجريدة الرسمية تحت
ي
عدد  ،2992مرسوم رقم  8.38.310يحدد رأسمال ر
الشكة الوطنية
حوال  299مليون درهم ،تمتلكه الدولة
للضمان ولتمويل المقاولة يف
ي
ر
األساس األول للشكة يف إطار ملحق
بأكمله .كما حدد المرسوم النظام
ي
بالمرسوم.
ومن أهداف تحويل الصندوق إل رشكة مساهمة هو تسهيل تمويل
المقاوالت والهيئات العمومية أو الخاصة والفئات األخرى المستهدفة من
ر
الن
طرف الدولة بواسطة الخدمات واألدوات المالية أو ر
غي المالية ي
تقدمهاً ،
بناء عىل مواردها الذاتية والمتأتية عىل الخصوص من الدولة ومن
ر
االسياتيجيات والسياسات العمومية
مانحي آخرين ،وذلك يف إطار تنفيذ
ر
يف مجال التمويل.

كما تهدف ر
الشكة إل ضمان التمويالت الممنوحة
للمقاوالت والهيئات العمومية أو الخاصة
والفئات األخرى المستهدفة من طرف الدولة.
ر
الشكة بشكل ثانوي ،بتقديم
كما ستقوم
المساعدة للمقاوالت وأي نشاط يتوافق مع
غرضها ،بما يف ذلك عمليات تمويل الرأسمال
لحساب الدولة أو لحساب مانح آخر.
ويمكن لها كذلك ،أن تقوم بجميع العمليات المالية سواء تلك
المتعلقة بالمنقوالت أو العقارات أو العمليات المدنية أو
التجارية ،المرتبطة بغرضها ر
والن من شأنها أن تمكنها من
ي
مزاولة نشاطها.
وستتم إدارة ر
الشكة من طرف مجلس إدارة يرأسه الوزير
مستقلي .ومن المقرر أن يتم
المكلف بالمالية ،ويضم أعضاء
ر
تعزيز واستدامة السالمة المالية لنظام الضمان الخاص بها
ر
الن يديرها الصندوق لحساب الدولة يف
ر
عي دمج الصناديق ي
الحصيلة المالية ر
للشكة.
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فطضططا ء ا لطمطقططا ولططة
االستياد
األوروئ :االعفاء من رسوم
اتفاقية التبادل الحر ربي المغرب واالتحاد
ر
ري
ر
المباشة
غي
عممت إدارة الجمارك والرصائب ر
( )EDMMف مذكرة ر
شتني ،3938
نشت يف 30
ر
ي
عىل مختلف مصالحها ،الئحة تتضمن
ر
الن ستخضع إلعفاء شامل
المنتجات والسلع ي
االستياد من فاتح أكتوبر  3938إل
من حقوق
ر
شتني من السنة القادمة.
نهاية
ر
وذكرت المذكرة رقم  1321/333أن هذا
ر
واألخية من
العاشة
اإلعفاء يندرج ضمن السنة
ر
األورون بخصوص التحرير المتبادل يف
الميمة ربي المغرب واالتحاد
االتفاقية ر
ري
مجال المنتجات الفالحية والمنتجات الفالحية المحولة واألسماك ومنتجات
الصيد البحري.
عىل هذا النحو ،فإن قائمة المنتجات بما يف ذلك تلك الواردة يف القائمة )a2( 8
والقائمة  3من المرفق األول بالمذكرة المرجعية (المذكرة رقم  2213/333بتاري خ
االستياد ( ،)DMعىل
الكىل من رسوم
شتني  ،)3983ستستفيد من اإلعفاء
31
ر
ر
ي
التال:
غرار القائمة  a8( 8و ،)a3عىل الشكل ي

إطار نظام الحصص ،وتخضع ،خارج الحصص،
االستياد بنسبة %89
وتية تفكيك رسوم
ر
إل ر
ً
سنويا.
باإلضافة إل ذلك ،عرفت القائمة  2الخاصة
بالمنتجات المستفيدة من تخفيضات الرسوم
الجمركية يف إطار نظام الحصص ،وتخضع ،خارج
االستياد بموجب القانون
الحصص ،إل رسم
ر
ر
العام؛ تحيينا للمعدالت التفضيلية للفية من 8
سبتمي .3933
أكتوبر  3938إل 29
ر
ر
الن ستخضع إلعفاء شامل من حقوق
ولإلشارة ،فالسلع والبضائع ي
ر
ه :العجول
ر
الن تتضمنها الالئحة المرفقة بالمذكرة ي
االستياد ي
واألغنام والماعز ولحوم البقر المخصصة للفنادق والمطاعم
الروم المجمدة .كما
المصنفة ،إضافة إل لحوم الدجاج والديك
ي
تشمل الالئحة أيضا الحليب والقشدة ،والفاصوليا واللوز والتفاح
والقمح الصلب ،وزيت الزيتون.

•

االستياد بنسبة
لوتية تفكيك رسوم
ر
القائمة  :)a2( 8المنتجات الخاضعة ر
ً
سنويا؛
%89

وللمزيد من االطالع يمكنكم الولوج للرابط أدناه لتييل المذكرة رقم
:1321/333

•

القائمة  :3المنتجات المستفيدة من تخفيض التعريفة أو اإلعفاء منها يف

aKBs://docdro1id/15:sBtta

لجنة االستثمارات تصادق عىل  23ر
مشوع اتفاقية استثمار
الثماني للجنة
خالل اجتماع الدورة
ر
االستثمارات ،تمت المصادقة عىل 32
ر
مشوع اتفاقية ومالحق اتفاقيات
إجمال يناهز 0,21
مال
ي
استثمار ،بغالف ي
ر
توفي 3192
والن من شأنها ر
مليار درهم ،ي
ر
مباش و 2.213منصب
منصب شغل
غي ر
مباش.
شغل ر
وذكر بالغ للوكالة المغربية لتنمية
االستثمارات والصادرات ،أن قطاع ر
اليبية
العال يحتل المرتبة األول باستثمارات يبلغ حجمها  1,12مليار
الوطنية والتعليم
ي
درهم ،بنسبة تقارب  %22من مجموع االستثمار المصادق عليها من قبل اللجنة.
وجاء قطاع السياحة ر
واليفيه يف المرتبة الثانية باستثمارات يبلغ حجمها 1,91
الميمجة ،يليه قطاع الطاقة (2,21
مليار درهم (أزيد من  )%80من االستثمارات ر
مليار درهم ،بما يقارب  %81من مجموع االستثمارات).
أما قطاع الصناعة فقد حل يف المرتبة الرابعة باستثمارات تبلغ  2,82مليار درهم،
بنسبة تقارب .%82
وبخصوص ترتيب القطاعات حسب إحداثها لفرض الشغل ،أشار البالغ إل أن
ر
المباشة المزمع إحداثها بما
قطاع الصناعة يظل المصدر األول لمناصب الشغل
ر
مباش ،أي بنسبة تزيد عن  ،%20متبوعا بقطاع
يبلغ  3191منصب شغل
السياحة ر
واليفيه يف المرتبة الثانية بنسبة تزيد عن  8093( %28منصب شغل)،
ثم قطاع ر
العال يف المرتبة الثالثة بما مجموعه 8119
اليبية الوطنية والتعليم
ي
منصب شغل بنسبة تقارب .%31
وحسب البالغ ،فإن توزي ع االستثمارات المزمع إنجازها حسب جهة االستقرار
ر
تأن يف الصدارة بما مجموعه 1,32مليار درهم
يظهر أن جهة الرباط سال القنيطرة ي
بما يزيد عن بنسبة  %20من مجموع االستثمارات المزمع إنجازها ،متبوعة بجهة
الدار البيضاء سطات يف المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ  2,12مليار درهم ،بنسبة

تقارب  .%32وحلت جهة الداخلة وادي الذهب
يف المرتبة الثالثة بما مجموعه ملياري درهم،
بنسبة تقارب  ،%89متبوعة بجهة طنجة تطوان
الحسيمة يف المرتبة الرابعة باستثمارات تبلغ 8,12
مليون درهم (.)%0
ويعكس توزي ع مناصب الشغل حسب جهة
االستقرار أن جهة الرباط سال القنيطرة تحل يف
المرتبة األول بما مجموعه  3912منصب شغل
ر
مباش ،بنسبة تقارب  %21من مناصب الشغل
ر
المباشة المزمع إحداثها ،متبوعة بجهة الدار البيضاء سطات يف
ر
مباش ،بنسبة
المرتبة الثانية بما مجموعه  8 123منصب شغل
تزيد عن  ،%32ثم جهة ر
الشق بما مجموعه  088منصب شغل
ر
مباش بنسبة تقارب .%82
آسق بما مجموعه 223
وحلت يف المرتبة الرابعة جهة مراكش
ي
ر
مباش ،بنسبة تزيد عن  %0من مجموع مناصب
منصب شغل
الشغل المزمع إحداثها.
الوطن تمثل
وأشار البالغ إل أن االستثمارات ذات رأس المال
ي
غالبية المشاري ع المزمع تنفيذها ،باستثمارات يبلغ حجمها 81,20
مليار درهم ،بنسبة تزيد عن  ،%29مضيفا أن المشاري ع المنجزة يف
إطار ر
الشاكات جاءت يف المرتبة الثانية بما مجموعه  3,21مليار
درهم ،بنسبة تتجاوز  %82من مجموع االستثمارات المعروضة
عىل لجنة االستثمارات ،فيما حلت االستثمارات اإلماراتية يف
المرتبة الثالثة بقيمة تبلغ  8,11مليار درهم ،بنسبة تقارب .%2
المصدر :الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات والصادرات
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فطضططا ء ا لطمطقططا ولططة
االستدالىل إلنتاج الصناعة التحويلية خالل الفصل
ارتفاع الرقم
الثائ من 2221
ي
ي
وف "صناعة منتجات معدنية" ب %18
ي
وف "صناعة المطاط والبالستيك" ب
ي
وف "صناعة الخشب" ب %22,8
 %20ي
وف "صناعة الجلد واألحذية" ب %23,2
ي
وف
%
2,1
ب
الغذائية"
"الصناعات
وف
ي
ي
"إصالح وتركيب اآلالت والمعدات" ب

أشارت المندوبية السامية للتخطيط يف مذكرة إخبارية
االستدالل إلنتاج الصناعة التحويلية،
أن الرقم
ي
باستثناء تكرير النفط ،عرف ارتفاعا قدره %80,0
الثان من سنة  3938مقارنة مع نفس
خالل الفصل
ي
ر
الفية من سنة .3939
الصناع
االستدالل لإلنتاج
وأفادت أن تطور الرقم
ي
ي
ر
الثان من سنة  ،3938يعود باألساس إل ارتفاع
للفصل
والمعدن
والطاف
ي
ي
ي
وف "صناعة التعدين" ب
اإلنتاج يف "صناعة السيارات" ب  %12,2ي
وف "صناعة منتجات
وف "صناعة اآلالت
ر
والتجهيات" ب  %12ي
 %01,2ي
وف
%
وف
11,0
ب
المالبس"
"صناعة
21,2
ب
معدنية"
غي
أخرى ر
ي
ي
"صناعة النسيج" ب .%11,2
كما عزت المندوبية السامية للتخطيط هذا التطور إل زيادة اإلنتاج يف
ر
وف "الصناعة الصيدالنية" ب %82,0
"صناعة المشوبات" ب  %39,8ي

.%21,3
االستدالل للصناعات االستخراجية ،فقد
وبخصوص الرقم
انخفض بنسبة  %8,2يوذلك نتيجة ر
الياجع المسجل
وف "المعادن
يف "صناعات استخراجية أخرى" ب  %8,2ي
االستدالل إلنتاج الطاقة
الحديدية" ب  .%9,3أما الرقم
ي
الكهربائية ،فقد سجل من جهته ارتفاعا قدره .%82,1
المصدر :المندوبية السامية للتخغيط

ارتفاع صادرات السيارات بالمغرب حت متم غ ت 2221
ر
النشة
بلغت صادرات قطاع السيارات ،بحسب
ر
بمؤشات المبادالت التجارية
الشهرية الخاصة
الخارجية لمكتب الرصف 23,32 ،مليار درهم خالل
األشهر الثمانية األول من سنة  ،3938بنسبة زيادة
بلغت  %3,2مقارنة مع نهاية شهر غشت من سنة
 .3939وعزى المكتب هذا االرتفاع إل زيادة صادرات الوحدات المصنعة
( )%23 +وتلك الخاصة بالكابالت (.)%81,2 +
كما أفاد المكتب ،أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته ارتفعت بنسبة
 %13,3ر
الماض لتصل إل  12,28مليار درهم ،وبحسب
حن نهاية غشت
ي
ر
ر
بكثي المستويات المسجلة خالل الفية
النشة فأن هذا المستوى تجاوز ر
نفسها عىل مدى السنوات األرب ع الماضية.
وأوضح مكتب الرصف ،أن صادرات النسيج والجلد ارتفعت بنسبة
 %32,1يف األشهر الثمانية األول من سنة  .3938ويعزى هذا االرتفاع إل

زيادة مبيعات المالبس الجاهزة بمقدار
 2,91مليار درهم ،وتلك المتعلقة بالجوارب
حي ظلت
بقيمة  8,31مليار درهم ،يف ر
مبيعات األحذية مستقرة تقريبا.
وفيما يتعلق بالصادرات من قطاع الفالحة
أكي قطاع من حيث التصدير ،فقد
والصناعة الغذائية ،ثالث ر
ارتفعت بنسبة  %2,1+لتصل إل  12,11مليار درهم ر
حن
نهاية شهر غشت .3938
ر
ويفش هذا االرتفاع ،حسب المصدر نفسه ،بالزيادة الميامنة
يف الصادرات من الصناعات الغذائية ( 8,11+مليار درهم)،
وصادرات الفالحة والحراجة ( 8,12+مليار درهم).
المصدر :مكتب الرصف

الثائ من سنة 2221
الفصىل لبنك المغرب حول أسعار الفائدة عىل القروض الفصل
االستقصاء
ي
ي

نقطة أساس إل .%1,23

أفادت نتائج استقصاء بنك
المغرب حول أسعار الفائدة
عىل القروض برسم الفصل
الثان من سنة  3938إل
ي
انخفاض السعر المتوسط
اإلجمال بواقع 82
المرجح
ي

وبحسب نتائج هذا االستقصاء ،تراجعت ،حسب الغرض االقتصادي،
أسعار الفائدة عىل تسهيالت الخزينة بما قدره ثمان نقاط أساس إل %1
التجهي بواقع  23نقطة أساس إل  %1,89وعىل القروض
وعىل قروض
ر
العقارية بواقع  33أساس إل  %1,23يف المقابل ،ارتفعت األسعار المطبقة

عىل قروض االستهالك بواقع  81نقطة أساس إل .%1,11
وحسب القطاعات المؤسساتية ،أوضح بنك المغرب أن
أسعار الفائدة المطبقة عىل القروض المقدمة لألفراد استقرت
يف  ،%2,80بينما انخفضت تلك المطبقة عىل القروض
المقدمة للمقاوالت بواقع  80نقطة اساس إل .%1,91
وبخصوص المقاوالت الخاصة ،تراجعت أسعار الفائدة بواقع
 80نقطة أساس إل  ،%1,91إجماال وبمقدار  81نقطة
الكيى و 1نقاط أساس إل
أساس إل %2,28للمقاوالت ر
والصغية والمتوسطة.
 %1,12للمقاوالت
الصغية جدا
ر
ر
المصدر :بنك المغرب
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فطضططا ء ا لطمطقططا ولططة
توقيع اتفاقية رشاكة مع رشكة  AITIAلبناء معمل لصناعة أسالك السيارات بمدينة وجدة
ترأس السيد وال جهة ر
الشق يوم األربعاء 33
ي
شتني  ،3938مرفوقا بالسيد رئيس مجلس جهة
ر
ر
الشق والمدير العام للمركز الجهوي لالستثمار
ر
لجهة الشق ،اجتماعا مهما بمدينة وجدة بحضور
رئيس المجلس التنفيذي ر
لشكة  IADMوالمدير
العام ر
لشكة  EITMAحيث تم خالل هذا االجتماع
ر
ر
التوقيع عىل اتفاقية شاكة مع شكة  EITMAلبناء
معمل لصناعة أسالك السيارات ( )olualega lbaCبالمنطقة الحرة
لتكنبول وجدة.
المشوع ،األول من نوعه عىل مستوى جهة ر
ويعكس هذا ر
الشق ،الثقة
الكبية ف مؤهالت جهة ر
االقتصاديي بصفة
المشغلي
الشق من طرف
ر
ر
ر ي
عامة ر
.
وشكة  EITMAبصفة خاصة وسيمتد هذا المصنع عىل مساحة 91
ر
هكتارات ،وهو يروم خلق  2299فرصة عمل مباشة ،بمبلغ استثماري
إجمال يناهز  201مليون درهم.
ي

كما أنه من المرتقب أن تبدأ أشغال
بناء هذا المصنع التابع ر
لشكة EITMA
ً
لك يصبح
اعتبارا من يناير  3933ي
جاهزا يف غضون شهر يونيو من نفس
السنة.
ر
المشوع ،الذي
وسيستفيد هذا
سيعزز القدرة التنافسية لقطاع
السيارات بالمغرب ،من امتيازات مهمة يخولها له تموقعه
بالمنطقة الحرة لمدينة وجدة.
وبالموازاة مع ذلك ومن أجل تلبية احتياجات رشكة EITMA
ً
ر
البشي ،سيتم قريبا إطالق عملية
فيما يخص الرأسمال
توظيف واسعة بالتعاون مع جامعة محمد االول والوكالة
المهن
الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب التكوين
ي
وإنعاش الشغل بجهة ر
الشق.

تدشي وحدة صناعية جديدة للمغاحن ر
بالشق بهدف تموين السوق المحلية بالدقيق
ر
وتوفي مزيد من المنتجات بجودة عالية
ومن أجل تعزيز مكانة منتجاتها
ر
ومعايي عالمية لتموين السوق المحلية بالدقيق ،ومن أجل الرفع من حجم
ر
اللي
استثماراتها يف مجال الصناعات الغذائية والصناعات المرتبطة بالقمح ر
والصلب ،اقتنت مجموعة "الزين كابيتال أنفيست" وحدة صناعية
ولوجيستيكية بالجهة ر
الشقية.
وحسب المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "الزين كابيتال أنفيست"
فإن هذا االستثمار قد رصد له غالف استثماري تجاوز  839مليون درهم
ر
مباش ،كما أن الوحدة الصناعية
وسيوفر ما يزيد عن  829منصب شغل
توفي منتجات ذات جودة عالية وبأثمنة مناسبة لجميع
ستعمل عىل
ر
.
بعي
المتواجدة
اللوجيستيكية
الوحدة
أما
والصلب
اللي
القمح
أصناف
ر
ر
ر
باف منتجات المجموعة من معجنات
المكان فستعمل عىل توزي ع ي
وغيها ،يف الجهة.
وكسكس وبسكويت والشاي ر

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة "الزين كابيتال أنفيست" ،أن
ر
الن تنهجها
ه استمرار للسياسة االستثمارية ي
هذه الخطوة ي
المجموعة يف جميع ربوع المملكة ،وسيمكن هذه االستثمار
من رفع الطاقة اإلنتاجية للمجموعة يف مجال المواد الغدائية
لتصل إل  199ألف طن سنويا؛ ومن تعزيز ذراعها
اللوجيستيك "كنال فود".
ي

الملزمي الذين يقومون بالك ف ألول مرة عن هويتهم لدى إدارة الرصائب إىل
التحفيية لفائدة
التدابي
تمديد
ر
ر
ر
دجني 2221
غاية 31
ر
الملزمي بأن المادة  1من قانون المالية لسنة  3938أقرت تمديد
ذكرت المديرية العامة للرصائب
ر
الذاتيي الذين يقومون بالك ف ألول مرة عن هويتهم
التحفيية لفائدة األشخاص
التدابي
ر
ر
ر
دجني 12221
لدى إدارة الرصائب ،إىل غاية 31
ر
الخاضعي للرصيبة عىل الدخل والذين يقومون بالكشف عن هويتهم وألول
الملزمي
وهكذا ،فإن
ر
ر
المهن ،قبل هذا التاري خ ،لن يخضعوا للرصيبة
الرسم
جدول
ف
بتسجيلهم
ائب
الرص
إدارة
مرة لدى
ي
ي
ر
الن تم تحقيقها ابتداء من تاري خ تحديد الهوية.
إال عىل أساس الدخول المكتسبة والمعامالت ي
ر
الكىل من
حدين الكشف عن هويتهم ،من االمتيازات األخرى المنصوص عليها وفق رشوط القواعد العامة كاإلعفاء
كما يستفيد الملزمون،
ي
ي
الكىل أو تطبيق السعر المخفض بالنسبة للرصيبة عىل الدخل.
واإلعفاء
سنوات
)
2
(
خمس
المهن لمدة
الرسم
ي
ي
المراجع :المادة  IAMMM -312من المدونة العامة للرصائب
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من ورات الغرفة

ر
النشة اإلخبارية للغرفة

مجلة "اليقظة اإلعالمية التكنولوجية"

الرابط:

الرابط:

httpr://eoceso.le/MOlIis2

httpr://eoceso.le/1M:Aplh

"النافذة القانونية"

الرابط:
httpr://eoceso.le/Dl1sstt1

ر
النشة اإلعالمية الخاصة بالمعارض
والتظاهرات الوطنية والدولية

الرابط:
httpr://eoceso.le/iMp92r8
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مواقع تهمك
اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي
تفضل صاحب الجاللة الملك محمد السادس نرصه هللا وايده ،بطححطداث الطلطجطنطة الطخطاصطة بطالطنطمطوذج
عي جاللته السيد شكيب بنموس رئيسا للجنة ،و ذلطك يطوم
التنموي يوم 12
ر
دجني  ،2211بعد ان ر
طهط هطذه الطلطجطنطة ططابطعطا اسطتط طاريطا وتطرتطكطز مطهطامطهطا ،ال يطت تطنطحطرصط يف أفطق زم يطت
 11ر
نوني  12211وتطكطت ي
محدد ،عىل رسم مالمح نموذج تنموي متجدد وفق مقاربة ت اركية وشاملة1
الحاىل ،بكل رصاحة وجرأة ومطوضطوعطيطة ،بطغطيطة رصطد
وموضوع للوضع
وقام اللجنة بت خيص دقيق
ي
ي
الت يجب تصحيحها وتحديد معالم القوة من اجل تعزيز المكتسبات ،يف أفق صياغة مقيحات واقعية وقابلة للتنفيذ.
االختالالت ي
ولإلشارة ،فباإلضافة اىل المقال المتواجدة ف هذا العدد من ر
النشة االخبارية تحت عنوان" :التقرير العام للنموذج التنموي الجديد :قراءة يف
ي
اتيج االول"؛ يمكنكم ،للمزيد من االطالع ،الولوج للبوابة الخاصة باللجنة:
المحور االسي ر ي
aKBs://www1csmd1ma

عي الخطط" :خدمة طلب مستخرجات السجل التجاري"
الخدمططات اإلداريطة والقضطائطية ر
الت تعتمدهطا
تندرج بوابة الخدمات اإلدارية والقضائية ر
عي الخط ضمن الدعامات األساسية ي
وزارة العدل من أجل تفعيل اسياتيجياتها المتعلقة بتحديث اإلدارة القضائية ع رطي الطتطجطسطيطد
الالمادي للمساطر و اإلجراءات القضائية 1
وتمكن هذه البوابة من القيام بالغلبات عن بعد من أجل الحصول عىل مجموعة من الوثائق
المتعلقة بالدعاوي القضائية والملفات الرائجة لدى جل محاكم المملكة .كما يمكن للمرتفق،
يف ظل التجطسطيطدي الطالمطادي لطلطخطدمطات اإلداريطة ،الطحطصطول الطكطيونطيطا عطىل السطجطل الطتطجطاري
عي وضع الغلب من خالل المنصة .للطولطوج لطلطمطوقطع ،يطمطكطنطكطم اعطتطمطاد الطعطنطوان رطي
الخاص به ر
التالية:
aKB://servicesenligne1sustice1gov1ma
www1maaakim1ma/?Iage=Acceuil
www1sustice1gov1ma
التاىل:
ابط
ر
ال
عي
وللمزيد من المعلومات عن كيفية استعمال البوابة يمكنكم تييل دليل المستعمل
ر
ي
aKBs://servicesenligne1sustice1gov1ma/Documents/GuideUtilisateur1Bdf

البوابة الوطنية للمساطر واإلجراءات االدارية
للمرتفقي وإرساء عالقة جديدة ربي اإلدارة
للرفع من جودة الخدمات المقدمة
ر
والمرتفق قوامها ال فافية والثقة ،حدد القانون  55-11المتعلق بتبسيط المساطر
واإلجراءات .اإلدارية المبادئ العامة المنظمة للعالقة ربي المرتفق واإلدارة.
"إدارئ" يف إطار رشاكة ربي وزارة الداخلية،
وف هذا الصدد ،فقد تم إنجاز بوابة
ي
ي
ووزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة ،ووزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد
لتقني
والرقم ،ووكالة التنمية الرقمية ( ،)ADDوالوكالة الوطنية
األخرص
ر
ي
المواصالت (1)ANRT
والمهت كل
"إدارئ" واجهة معلوماتية موحدة ومتكاملة ومتعددة الفضاءات يف خدمة المرتفق ،حيث تضع رهن إشارة الفرد
وتعتي بوابة
ر
ي
ي
المعلومات الالزمة حول المساطر واإلجراءات اإلدارية1
يتعي عليه
الوطت
المرجع
كما ت كل البوابة الفضاء اإلخباري
الت ر
ي
ي
الرسم للمرتفق من أجل االطالع عىل المساطر واإلجراءات اإلدارية ي
ي
القيام بها لدى اإلدارات والمؤسسات والمقاوالت العمومية والجماعات اليابية وكل شخص معنوي خاضع للقانون العام1
التاىل:
عي الرابط
للمزيد من االطالع ،يمكنكم الولوج لبوابة
"إدارئ" ر
ي
ي
www1idarati1ma
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00212 536 603 549

00212 536 500 697 / 98

00212 536 331 548

00212 536 500 699

contact@ccis-oriental.ma

ccis-oriental@outlook.fr

www.ccis-oriental.ma

www.facebook /ccisdeloriental/

