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 ورش إعداد سياسة وطنية مندمجة لتحسين مناخ األعمال انطالق

 

 2020يونيو  23 الثالثاء أشغال االجتماع الحادي عشر للجنة الوطنية لمناخ األعمال، يوم  انعقدت
االجتماع لتقديم حصيلة  ص هذاوخص ،سعد الدين العثمانيالسيد برئاسة رئيس الحكومة،  بالرباط،

 2ص  …2019نشاط اللجنة برسم سنة 

 

 الخاصة بسبل تخفيف اإلجراءات الصحية حوار االجتماعي الثالثيلاجولة 

، محمد واإلدماج المهنيانطلقت الجولة األولى للحوار االجتماعي الثالثي برئاسة وزير الشغل 

الخاص والمركزيات النقابية األكثر  وبحضور الهيئات الممثلة للغرف المهنية والقطاعأمكراز 

 4ص  ...بالرباط مديرية الشغلب 2020يونيو  24األربعاء  وذلك يومتمثيلية 

 لغرف الجهويةأنشطة ا
 وملحقاتها

6 ص  

مجلس طب ل الدورة التاسعة الجديدتين للضمان لدى المقاوالتلتدارس اآلليتين الجامعة تنظم لقاء 
الشغل والوقاية من المخاطر 

5ص ...  المهنية  

مينائية لالجنة تتبع االستراتيجية 
13... ص 2030الوطنية   

ة معارض وملتقيات وطني
16ص  ...ودولية   

 داتاللجنة االستشارية للوار
14ص   

 

 االجتماع الثالث لمجلس إدارة
مارات االستث الوكالة المغربية لتنمية 

3ص والصادرات ...   

يوم  نظمت جامعة  الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات بتنسيق مع مؤسسة التجاري وفابنك
 "ضمان إقالع": لتدارس اآلليتين الجديدتين للضمان  ،عن بعد ،ا، اجتماع2020يوليوز 02الخميس 

 4ص ... و"إقالع المقاوالت الصغيرة جدا"
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 ندمجة لتحسين مناخ األعمالورش إعداد سياسة وطنية م انطالق

نية لمناخ األعمال، يوم أشغال االجتماع الحادي عشر للجنة الوط انعقدت

سعد الدين السيد برئاسة رئيس الحكومة،  بالرباط، 2020يونيو  23 الثالثاء 
االجتماع لتقديم حصيلة نشاط اللجنة برسم سنة  وخصص هذا العثماني

، وتقديم عروض حول 2020سنة واعتماد برنامج عملها برسم  2019

 .تطوير مناخ األعمالمجموعة من األوراش المهيكلة بالبالد والتي تهم 

في مستهل هذا اللقاء أن  سعد الدين العثماني،السيد أكد رئيس الحكومة، وقد 
اللجنة الوطنية لمناخ األعمال ستشرع في األيام المقبلة في إعداد وتطوير 
سياسة وطنية مندمجة لتحسين وتجويد مناخ األعمال، وذلك باالعتماد، 

لمعيقات تطوير القطاع الخاص الذي  أساسا، على نتائج االستقصاء الوطني
 .بتعاون مع خبراء دوليين 2019أنجزته اللجنة سنة 

العثماني حرص الحكومة على ترسيخ المقاربة السيد من جهة أخرى، أكد 

دخلين، من القطاعين التشاركية والتشاورية، وتكريس الثقة بين مختلف المت
لمقاولة واالقتصاد تطوير ظروف اإلنتاج والتنافسية لو العام والخاص

أن المملكة  خاصة، الوطني وتعزيز جاذبية بالدنا لالستثمارات األجنبية

تمكنت من تحقيق نقلة نوعية من خالل تحسين تصنيفها في تقرير ممارسة 
ـ  للرتبة  هذه السنة رتبة خالل العشر سنوات الماضية، لترتقي 75األعمال ب

قبل إنشاء  128لرتبة دولة بعدما كانت تصنف في ا 190من أصل  53
اللجنة، مشيرا إلى أن المملكة أصبحت بذلك تحتل المرتبة الثالثة على 

 .الصعيد اإلفريقي وعلى مستوى دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا

واعتبر السيد رئيس الحكومة أن قدرة االقتصاد الوطني على الخروج من 
رونا وتأثيرها الكبير الصعبة المتسمة بتداعيات جائحة كو الوضعية الحالية

على القطاعات الحيوية وتجاوز األزمة رهين بالتعاون التام والوثيق بين 
الحكومة ومختلف الفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين، وباستحضار قيم 

 مر على  األزمات  مواجهة   في  المغاربة  توحد  التي  والتآزر   التضامن

 

 .العصور

غرف المغربية للتجارة استعرض رئيس جامعة ال ،خالل هذا االجتماع
والصناعة والخدمات ورئيس االتحاد العام لمقاوالت المغرب ووالي بنك 

وجهات نظر  وك المغربالمجموعة المهنية لبن المغرب ونائب رئيس

الهيئات التي يمثلونها حول آفاق مناخ األعمال خاصة في ظل تداعيات 
ضرورة "، مؤكدين في هذا السياق على 19جائحة كورونا "كوفيد 

تكثيف الجهود وضمان االلتقائية وتسريع اإلصالحات ومالءمة القوانين 
وقد أجمع  والمساطر للحاجيات الراهنة للمقاولة واالقتصاد الوطني، 

المتدخلون على ضرورة تجاوز بعض الصعوبات التي تعترض النسيج 
االقتصادي من خالل مواكبة المقاوالت السيما الصغرى والمتوسطة 

هيكلة القطاع غير المنظم، ومالءمة مدونة الشغل، وتعزيز منها، و

البعدين الجهوي والقطاعي لإلصالحات، وذلك باستحضار مصلحة البالد 
 .وجعلها فوق كل اعتبار

وتتبع أعضاء اللجنة خالل هذا اللقاء عروضا حول مجموعة من 

األوراش المهيكلة بالمملكة تهم تطوير مناخ األعمال واالستجابة 
ظارات المقاوالت والمواطنين، حيث قدم وزير العدل المخطط النت

التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة، في حين أبرز السيد وزير الصناعة 
والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي أهمية التحول الرقمي في 

االقتصاد الوطني خصوصا مع ما أملته تداعيات جائحة كورونا من 
 .ل الفرص المتاحةتحديات وضرورة حسن استغال

من جهتها، قدمت كتابة اللجنة الوطنية لمناخ األعمال عرضا حول 

وبرنامج عملها برسم السنة الحالية،  2019حصيلة عملها برسم سنة 
إضافة إلى تقديم التصور األولي إلعداد السياسة الوطنية لتحسين مناخ 

 .األعمال
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 االجتماع الثالث لمجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية 

 االستثمارات والصادرات
 

 

يونيو  24ومة السيد سعد الدين العثماني، يوم األربعاء ترأس رئيس الحك
بالرباط، االجتماع الثالث لمجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات 

 2019حصيلة عمل الوكالة برسم سنة  لعرضوالصادرات الذي خصص 

 . 2020ومدارسة برنامج عملها ومشروع ميزانيتها برسم سنة 

د وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر حضر هذا االجتماع السي
والرقمي والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي 

رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة نائب والمغاربة المقيمين بالخارج و
رئيس غرفة التجارة والصناعة  ،السيد ياسر عادل والصناعة والخدمات
ن عن القطاعات الوزارية ووممثل سطات - البيضاء والخدمات لجهة الدار

 .المعنية والهيئات والمؤسسات العضوة في مجلس اإلدارة

واستعرض السيد رئيس الحكومة في هذا اإلطار المجهودات الجبارة التي 
تم اعتماد  حيث، ببالدنا تم بذلها من أجل الحد من تداعيات جائحة كورونا

عبر المحافظة على االستثمار العمومي  آليات لدعم ومواكبة المقاوالت

وتحسين آجال أداء المؤسسات العمومية، ومن خالل تيسير الحصول على 
القروض أو تأخير آجال تسديدها، وكذلك بتفعيل الشراكة بين القطاع العام 
والقطاع الخاص قصد تحويل أنشطة بعض الشركات إلنتاج وسائل الوقاية 

  .المجهودات القت إشادة دولية واسعة هيوبعض المستلزمات الطبية، و

كما ذكر السيد رئيس الحكومة بما حققته بالدنا قبل الجائحة من إنجازات 
مهمة في مجال االستثمار، إذ أصبحت تحتل المرتبة الرابعة قاريا فيما 
يخص جلب االستثمارات األجنبية المباشرة، كما واصلت الصادرات 

كما حصلت الوجهات وكذا المنتوجات، المغربية ديناميتها، بفضل تنوع 
تصدر النفط بنسبة   دول  الخامسة إفريقيا خلف المرتبة  علىالمملكة 

 والمتواصل  الدؤوب  للعمل  ثمرة   أساسية. كل هذه اإلنجازات تعتبر

 وتقديمه المغرب   لصورة الترويج  أجل    من  المعنية  األطراف   لكافة

 

جيد لإلعمال، ومنفذا منفتحا على األسواق  كوجهة تنافسية تتميز بمناخ
الجهوية والعالمية، وهو العمل الذي تساهم فيه الوكالة المغربية لتنمية 

  .االستثمارات والصادرات بشكل كبير

وأكد السيد رئيس الحكومة من جهة أخرى أن هذه الجائحة تحمل في طياتها 
، وشدد على أن فرصا كثيرة، وجب استثمارها إلنعاش االقتصاد الوطني

التحدي األكبر يكمن في استثمار هذه الفرص المتاحة لنسج شراكات 

اقتصادية مربحة للجميع، تمكن من المساهمة في إقالع اقتصادنا الوطني 
وإحداث مزيد من فرص الشغل، ال سيما أن بلدنا يتوفر على مقومات 

ي تدبير متميزة، منها الموارد البشرية المؤهلة، والكفاءات العالية ف
المقاولة، والبنيات اللوجيستية التنافسية وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط، 

والعالقات االقتصادية والسياسية الوطيدة مع األشقاء األفارقة، إضافة إلى 
ذات الصدى العالمي التي عرفتها مشاريع متعددة في صناعات  تالنجاحا

  .السيارات والطائرات

ة خالل هذا االجتماع عرضا للسيد المدير العام وتتبع أعضاء مجلس اإلدار
، على 2019بالنيابة للوكالة، تناول فيه حصيلة عمل الوكالة برسم سنة 

الخصوص من خالل مشاركتها في تظاهرات مؤسساتية واستثمارية هامة، 
ومواكبة المقاوالت المصدرة، وتنظيم زيارات ميدانية للمقاوالت وتتبع 

كما قدم المدير العام بالنيابة برنامج عمل  مبرمة. اتفاقيات االستثمار ال
، والذي يأخد بعين االعتبار المتغيرات الجديدة 2020الوكالة برسم سنة 

  .2019الخاصة بجائحة كوفيد 

وبعد مناقشة مختلف جوانب العرض وتدخالت أعضاء المجلس، تمت 
وكذا ، 2020المصادقة على برنامج عمل الوكالة وميزانيتها برسم سنة 

  .المصادقة على التقرير السنوي حول وضعية االستثمار والتصدير

 

 

https://www.cg.gov.ma/sites/default/files/styles/tumbnail_page_detail_zoom/public/activites_cg/1_20.jpeg?itok=AUv9ovD2
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الخاصة بسبل تخفيف  الجولة األولى للحوار االجتماعي الثالثي

 راءات الصحية بالمغرباإلج

انطلقت الجولة األولى للحوار االجتماعي الثالثي برئاسة وزير الشغل 
الخاص ممثال في جامعة  وبحضور القطاع، محمد أمكراز واإلدماج المهني

األخرى  والجامعات المهنيةالغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات 
وذلك واالتحاد العام لمقاوالت المغرب والمركزيات النقابية األكثر تمثيلية 

بقاعة الحوار االجتماعي بمقر مديرية الشغل  2020يونيو  24األربعاء  يوم
 .بالرباط

الصحية ببالدنا بحث سبل تخفيف اإلجراءات لخصص هذا االجتماع 

د الوزير بأن الحوار االجتماعي أكد السيحيث واستئناف أنشطة المقاوالت، 
ل خيارا استراتيجيا وآلية لتكريس الخيار الديمقراطي بالمملكة باعتباره ظي

الحوار  االستثنائية لهذامن ثوابت األمة الجامعة، مشددا على الظرفية 

ية" من أجل مواجهة آثار جائحة المنعقد في سياق "تطبعه اإلدارة الجماع
 .كورونا

حول خطة لإلنعاش  أرباب العملالقطاع الخاص و وتركزت اقتراحات
عبر تحفيز الطلب بواسطة تدخل الدولة بشكل أكبر، وإقرار  ،االقتصادي

 .إعفاءات ضريبية لتشجيع المقاوالت

 

مطالبة ممثلي النقابات بضرورة تشكيل لجنة  عرف هذا االجتماع أيضا،
لليقظة االجتماعية، على غرار لجنة اليقظة االقتصادية، التي ستعمل على 
مراقبة الوضعية االجتماعية للعمال المتوقفين عن العمل، وستوفر الحماية 
االجتماعية لألجراء، في حال ظهور ظرف طارئ، من قبيل جائحة 

قتصادية، ووجهت ر لعودة الحياة االكورونا، مع ضرورة وضع تصو
إجراءات ملموسة للحفاظ على فرص العمل المهددة  تخاذالدعوة للحكومة 

 .بالفقدان في ظل جائحة كورونا

 

  "ضمان إقالع": الجديدة  الضمانالجامعة تنظم لقاء لتدارس آليتي 
 و"إقالع المقاوالت الصغيرة جدا"

 

في إطار المجهودات المبذولة لتنزيل سلسلة التدابير الجديدة المتخذة من 
طرف لجنة اليقظة االقتصادية والتي تهدف إلى تخفيف آثار األزمة الناتجة 

ية نظمت جامعة  الغرف المغرب ،على المقاوالت 19عن جائحة كوفيدـ
للتجارة والصناعة والخدمات بتنسيق مع مؤسسة التجاري وفابنك يوم 

رئيس الجامعة،  ،، برئاسة السيد عمر مورو2020يوليوز 02الخميس 
و"إقالع  "ضمان إقالع"عن بعد لتدارس اآلليتين الجديدتين للضمان  ااجتماع

عبر اللتان تهدفان إلى إحياء نشاط المقاوالت و المقاوالت الصغيرة جدا" 
ضمان القروض المخصصة لتمويل احتياجات الخزينة، وهي قروض واجبة 

   في  محددة االسترداد  مؤجل   فترة  ( سنوات، مع7السداد على مدى سبع )

سنتين حيث تم خالل هذا اللقاء طرح الصعوبات التي تواجهها 
المقاوالت  والتجار لالستفادة من هذين المنتوجين بهدف تبسيط  

هذا وقد  .ليتينستفيدين بالولوج لهاتين اآلجراءات التي تسمح للماإل
سة التجاري وفابنك من خالل المجموعة المهنية لبنوك التزمت مؤس

دخال  إالمغرب  رفع هذه االشكاليات لصندوق الضمان المركزي قصد 
 .التعديالت المناسبة لضمان تسهيل االستفادة من هذين المنتوجين

شارك في هذا االجتماع كل من رؤساء الغرف الجهوية للتجارة 
 بمعيةلمؤسسة التجاري وفابنك والصناعة والخدمات والمدير العام 

 .واألطر المركزيةالجهويين  المدراء



 

5 

  مشروعي برنامج التكوين والمخطط التواصلي في مجال الصحة
 .والسالمة المهنية

 

وقد تقدمت جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات 
تها غرف التجارة خالل هذه الدورة بعرض حول التدابير التي اتخذ

والصناعة والخدمات وجامعتها على المستويين التواصلي والميداني 
للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، كما ذكرت بالدور 
الذي لعبته الغرف والجامعة في أشغال لجنة اليقظة االقتصادية 
ومواكبتها للضرر الذي لحق مجموعة من القطاعات االقتصادية 

 لحلول لمعالجته.واقتراح ا

مجموعة من التوصيات، نذكر اختتمت أشغال هذه الدورة بإصدار 
 :منها 

 

الثالث من أجل التصدي االجتماعية مواصلة جهود األطراف  -
 لخطر العدوى بوباء كورونا المستجد في أماكن العمل؛

تعزيز الحكامة على الصعيدين الوطني والجهوي للنهوض  -
لقيادة  الوزاراتإحداث لجنة بين وذلك بنية بالصحة والسالمة المه

تنزيل البرنامج الوطني للصحة والسالمة المهنية، تعزيز اللجن 
 الجهوية للحوار االجتماعي؛

 

تعزيز التوعية والتحسيس لفائدة األجراء والمقاوالت حول الوقاية   -
 من المخاطر المهنية؛

 

الصحة والسالمة تعزيز إمكانيات أجهزة تفتيش الشغل في مجال  -
 ؛المهنية 

 

إحداث مصالح طبية مشتركة نموذجية في بعض العمل على  -
 األحياء الصناعية؛

 

اإلسراع بإخراج قانون خاص بالصحة والسالمة المهنية في  -
 القطاعين العام والخاص؛

 

العمل على إحداث وتفعيل اللجان التمثيلية لألجراء داخل المقاولة  -
 .مة وحفظ الصحةخاصة لجان السال

 

شاركت جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات في 
مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية ل أشغال الدورة التاسعة

 .بمقر مديرية الشغل بالرباط 2020يوليوز  15يوم األربعاء المنعقد 

دماج وزير الشغل واإل ،لسيد محمد أمكرازترأس أشغال هذا المجلس ا
القطاعات الحكومية والمنظمات المهنية  وممثل حضرهالمهني و

 .للمشغلين والمنظمات النقابية لألجراء األكثر تمثيال

أن التنمية االقتصادية يجب أن تتم في كلمته االفتتاحية أكد السيد الوزير 
في إطار احترام تام لصحة العمال وكرامتهم وفي ظروف عمل مناسبة 

ن الحكومة وأرباب العمل والعمال والشركاء والئقة، مبرزا أ
جعل الوقاية من المخاطر لاالجتماعيون مطالبون بتكثيف الجهود 

 .المهنية في صلب اهتماماتهم

كما ذكر باإلجراءات التي اتخذتها الحكومة بشكل استباقي،  
وبتوجيهات سديدة من صاحب الجاللة حفظه هللا، لمنع تفشي وباء 

 .اء األولوية لصحة وسالمة المواطنات والمواطنينٕاعطمع ، 19كوفيد 

باشرت عقد  أن وزارة الشغل واإلدماج المهني أشار السيد الوزيرو
، مع 2020سلسلة من االجتماعات التشاورية ابتداء من فاتح يوليوز 

جميع القطاعات الحكومية والفرقاء االجتماعيين واالقتصاديين 
فية تنفيذ اإلجراءات التي سيشرف المعنيين، بغية تحديد مراحل وكي

 .عليها كل قطاع

 :  تقديم عروض تمحورت حولكذلك تم خالل هذه الدورة 

 ستجد التدابير المتخذة لمحاربة انتشار عدوى فيروس كورونا الم
في أماكن العمل من طرف بعض القطاعات الحكومية ( 19كوفيد )

 ألجراء األكثر تمثيال؛والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية ل

  تقديم أرضية حول الكيفية التي سيتم اعتمادها إلعداد البرنامج
 التنفيذي للبرنامج الوطني للصحة والسالمة المهنية؛

 

مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنيةل الدورة التاسعة  
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أنشطة الغرف الجهوية       

 الغذائية المساعدات تقديم بخصوص الحمراء الساقية - العيون جهة والي لسيدا زيارة
  بالجهة والخدمات والصناعة التجارة غرفة مع بتنسيق القمر جزر دولة لجالية

 

للتضامن لمواجهة آثار وتداعيات انتشار   في إطار التعبئة الوطنية
فيروس كورونا، وبتنسيق مع غرفة التجارة والخدمات بجهة العيون 

العيون الساقية الحمراء بمعية رئيس  قام السيد والي جهة الساقية الحمراء،
غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة العيون الساقية الحمراء وجمعية 

هبة في شكل مساعدات غذائية لجالية  تجار الساقية الحمراء بزيارة لتقديم
 .جمهورية القمر المتحدة المتواجدة بمدينة العيون

جهة العيون الساقية الحمراء  واليالنبيلة السيد هذه المبادرة  ىعل أشرف
غرفة التجارة والخدمات بجهة بحضور رئيس عبد السالم بيكرات، 
رئيس العام لدولة كذا السيدي خليل ولد الرشيد و ،العيون الساقية الحمراء

 سلة غذائية تشمل مواد أساسية 150جزر القمر الذي جرى تسليمه 
 . راءحواضر الصح بكبرى  الجالية  هذه ألفراد  موجهة

 

والخدمات بجهة العيون الساقية والصناعة رئيس غرفة التجارة وأكد 
أن هذه المبادرة تهدف للتخفيف من  سيدي خليل ولد الرشيد ،الحمراء

رين من أفراد خاصة بالنسبة للمتضر ،تداعيات أزمة فيروس كورونا
، وكذا المغربية العيونمدينة فريقي الشقيق بجالية هذا البلد العربي اإل

تماشيا مع التوجيهات الملكية الرامية إلى حماية المواطنين المغاربة 
واألجانب ودعمهم في مواجهة هذه الجائحة، وما اقتضاه انتشارها من 

نشطة فرض تدابير وقائية شملت حظر التجوال وتعليق بعض األ
 .التجارية، باإلضافة إلى تزامنها مع حلول شهر رمضان الكريم

عبر القنصل العام لجمهورية القمر المتحدة عن امتنانه وشكره  ،من جهته
، والسلطات المحلية والمجالس والخدمات والصناعة لغرفة التجارة

المنتخبة بالجهة على جهودهم لدعم جالية بلده بالعيون قصد التخفيف من 
ار وتداعيات أزمة وباء كورونا، وهو ما يعكس نوعية العالقات بين آث

المغرب وجمهورية القمر المتحدة، مؤكدا بالمناسبة انخراط القنصلية 
وأفراد الجالية القمرية على غرار ساكنة العيون في كل اإلجراءات 
والتدابير االحترازية التي اتخذتها السلطات المحلية والمجالس المنتخبة 

جهة، خاصة ما تعلق بقرار المملكة إعالن حالة الطوارئ الصحية، بال
 .للحد من انتشار وباء كورونا المستجد

 اجتماع لجنة اليقظة االقتصادية بجهة كلميم وادنون

تماشيا مع التعليمات السامية لجاللة الملك محمد السادس نصره هللا، 
االجتماع األول للجنة اليقظة االقتصادية  2020يونيو  04انعقد بتاريخ 

و ذلك لوضع   ظرة المرئية عن بعد،بجهة كلميم وادنون عبر تقنية المنا
خطة عمل تستهدف تشخيص وتدبير االختالالت والتداعيات المترتبة 

 بالجهة. ( 19جائحة كورونا )كوفيد  عن

والي جهة كلميم وادنون،  ،و قد ترأس االجتماع السيد محمد الناجم أبهاي
و عامل صاحب الجاللة على إقليم كلميم، إضافة إلى السادة عمال 

فني، وأسا الزاك. كما إب الجاللة على أقاليم طانطان، سيدي صاح
حضر االجتماع السيد مدير وكالة اإلنعاش والتنمية لألقاليم الجنوبية، 
والسيدة امباركة بوعيدة رئيسة جهة كلميم وادنون، و السادة رؤساء 

 الغرف المهنية ورؤساء المصالح الخارجية.
هة كلميم وادنون، حيث أبرز أن و قد افتتح االجتماع السيد والي ج 

عملية التدبير الجيدة للظرفية الحالية المرتبطة بجائحة كورونا، وما 
اقتضته من إجراءات احترازية واستباقية تعود باألساس إلى التعليمات 
والمبادرات الشجاعة لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره 

الفعاليات المدنية  يعوأيده، منوها في ذات السياق بانخراط جم هللا
 أن مبرزا والعسكرية في التعبئة العامة للحد من خطورة هذه الجائحة،

 

 

ء فترة الحجر الدولة وفرت كل االمكانيات لتخفيف معاناة الساكنة جرا
 -لى استمرارية البرامج الملكية في جهة كلميمإالصحي، كما أشار في كلمته 

واد نون، داعيا الجميع إلى تظافر الجهود حتى تعود الوضعية االقتصادية 
عمال الحرة لطبيعتها قبل جائحة كورونا، وذلك انطالقا من تشجيع األ

لتعويض  احة الداخلية مثال واقتراح حلول وبدائل ناجعة كاالعتماد على السي
 .سياحة بالجهة وبالمغرب بصفة عامةحجم الضرر الذي تعرض له قطاع ال
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جهة كلميم قاليم أبعد ذلك، تناول الكلمة السادة عمال صاحب الجاللة على   
لى إوادنون، حيث تطرق السيد عامل صاحب الجاللة على إقليم طانطان، 

اإلجراءات االحترازية واالستباقية بطانطان للحد من تفشي فيروس  أهمية 
شاكرا ساكنة طانطان على تفهمها وتفاعلها مع  (،19كوفيد )كورونا 

السيد  فةشكر بالمناسبة رئيس الغرمتطلبات الظرفية االحترازية. وقد 
الحسين عليوى على اقتنائه لسيارة إسعاف من ماله الخاص لفائدة مندوبية 

 الصحة بطانطان.
ناعة غرفة التجارة والص رئيس ،وقد أورد السيد الحسين عليوى

أن الفضل في التدبير الجيد للسياسة   ،والخدمات لجهة كلميم وادنون
تعود باألساس  19وفيد الوقائية واالحترازية من تداعيات جائحة كورونا ك

إلى القيادة المولوية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا، 
شكر أيضا  كما  قبل االقتصاد،   والتي راهنت على حماية المواطنين

 تنفيذ  على  الفعلي   إشرافه على  نون، دوا -كلميم   جهة  والي السيد 

بالشكر للسيد عامل إقليم  ، وتقدم أيضا19المرتبط بكوفيد البروتوكول 
طانطان، الذي أبان عن حنكة وكفاءة ومسؤولية كبيرة في مجال التدبير 
والتخطيط المحكم والمعقلن لمواجهة تحديات فيروس كورونا، األمر الذي 
لقي استحسانا وارتياحا كبيرا من قبل الساكنة والمهنيين، كما شكر السيد 

تفاعله مع جمعية وادنون لم الجنوب مدير وكالة اإلنعاش والتنمية ألقالي
بقروض الشرف لفائدة منتسبي الغرفة  ةمبادرة المرتبطفيما يتعلق بال

الذين تضرروا كثيرا بسبب الحجر الصحي وخاصة قطاع المقاهي 
والفنادق واألنشطة المرتبطة بالسياحة وسيارات األجرة وأنشطة أخرى 

نون إلى دعم هذه الجمعية مختلفة، كما دعا السيدة رئيسة جهة كلميم واد
حتى تساهم في تخفيف األضرار عن المهنيين. خاتما تدخله بضرورة 

مة الحلول المقترحة على الصعيد الوطني بعد عملية الرفع التدريجي ءمال
 .مع خصوصيات كل جهةللحجر 

 

مع رؤساء الوكاالت البنكية ورؤساء الجمعيات المهنية وممثلي بخريبكة لقاء تواصلي 
 المكتب اإلقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين

 

ت الموازية للتخفيف من الحجر الصحي في إطار تنزيل اإلجراءا
 انعقد  ،19مواكبة القطاعات المتضررة من جائحة كوفيد   والرامية إلى

خريبكة  -ملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لبني مالل بمقر 
لقاء تواصلي مع رؤساء  2020يونيو  15بتاريخ بمدينة خريبكة 
ية وممثلي المكتب اإلقليمي ورؤساء الجمعيات المهنالوكاالت البنكية 

 .للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين ورئيسات بعض التعاونيات
النائب األول لرئيس الغرفة  ،ترأس هذا االجتماع السيد أحمد الخوادري

كما عرف حضور ومشاركة بعض السادة  ،والسيد باشا مدينة خريبكة
المدير اإلقليمي  أعضاء الغرفة، والسيد مندوب الصناعة والتجارة والسيد

للصناعة التقليدية والسيد رئيس القسم االقتصادي بعمالة خريبكة والسيد 
مدير ملحقة خريبكة والسادة رؤساء بعض الجمعيات المهنية وممثلي 

 .النقابة الوطنية للتجار والمهنيين والسيدات رئيسات بعض التعاونيات
االستفادة من  وقد تمحور جدول أعمال هذا اللقاء حول شروط وكيفية

 .''قالعإوكسجين'' و''أالمنتوجات البنكية في إطار ''ضمان 

 مكتب المسير لغرفة التجارة والصناعة والخدماتاجتماع ال
 .سطات - للدار البيضاء 

 

 

عقد المكتب المسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار 
 15إلثنين ا ، يومعن بعد سطات إجتماعه الشهري -ضاء البي

 .2020يونيو 
 

السيد ياسير عادل رئيس الذي ترأسه  جتماع،هذا االفي بداية 
رفع المشاركون أكف الضراعة إلى هللا عز وجل راجين  ،الغرفة

منه أن يمن على صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا 
بالشفاء العاجل والكامل وأن يديم عليه ثوب الصحة والعافية 

 .را ومالذا لشعبه الوفيويبقيه ذخ
 

بعد ذلك، تمت مناقشة وتدارس النقاط المبرمجة في جدول 
 : األعمال

 ؛المصادقة على محضري اجتماعي المكتب السابقين 

  عرض السيد الرئيس حول االجتماع مع السيد رئيس الحكومة
والسيد وزير الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد 

 ؛األخضر والرقمي
 

 

  القطاعات المهنية على ضوء مشروع مخطط مطالب
 ؛اإلنعاش اإلقتصادي

 ؛مشروع لقاءات مهنية 

  في سياق  2020مشروع الميزانية التعديلية للغرفة برسم
 .قانون المالية المعدل
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لث للجنة اليقظة مشاركة السيد محمد فضالم في االجتماع الثا
 االقتصادية الجهوية

 

رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات  ،المشارك السيد محمد فض
الثالث للجنة  االجتماعفي  2020يونيو  18آسفي يوم  - لجهة مراكش

الجهوية تحت رئاسة السيد كريم قسي لحلو والي  اليقظة االقتصادية
الجهة. وقد تمحور هذا االجتماع حول القطاع الصناعي وسبل تجاوز 

 لى مستوى الجهة. الصعوبات وتعزيز المكاسب المحققة ع

ركز السيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة  وقد
قطاع  همراكش في معرض تدخله على الدور الطالئعي الذي يلعب

جملة من االقتراحات ب أدلىكما  ،الصناعة في استقطاب اليد العاملة
التي من شأنها مساعدة الفاعلين االقتصاديين في تجاوز مختلف 

 .كراهاتاإل

شارك في هذا اجتماع السيد رئيس المجلس الجهوي والسادة عمال 
الصناعة بمراكش ورئيس االتحاد و ومندوب التجارةبالجهة قاليم األ

اسفي وبعض الفاعليين في  - الت المغرب لجهة مراكشالعام لمقاو
 قطاع الصناعة على المستوى الجهوي.

 

 جمعية أرباب المقاهي والمطاعم ببني مالل اجتماع خاص مع
 

بمقر والية جهة بني مالل  اجتماع هام 2020يونيو  19انعقد يوم الجمعة 
اهي والمطاعم خنيفرة حضره بعض أعضاء الكتابة اإلقليمية ألرباب المق

ببني مالل رفقة ممثلين عن مهنيي القطاع و السيد والي جهة بني مالل 
و الصناعة  خنيفرة إلى جانب السيد مدير ديوانه والسيد رئيس غرفة التجارة

السيد كاتب عام عمالة بني مالل، السيد باشا دائرة  و الخدمات ببني مالل،
السيد رئيس قسم الشؤون  السيد المندوب الجهوي للتجارة، عين اسردون،

هذا اللقاء على مدارسة أوضاع قطاع النقاش في . هذا وقد انصب االقتصادية
المهنيون كراهات الحالية التي يعيشها المقاهي و المطاعم باإلقليم و اإل

 هذههذا وقد أكد السيد الوالي على أن معالجة  كورونا. جائحةجراء  بالقطاع
توصية  100م رفع اكثر من تاليا حيث اإلشكاالت في أولويات عمله ح

عليها ومن  للتأشيرإلى المصالح المركزية  لليقظةعن اللجنة الجهوية  صادرة
و الجبايات المحلية على كافة التراب الوطني إلى  الضرائبأهمها توحيد 

كما أكد على ضرورة تفعيل  .2020عفاءات من أداءها برسم سنة جانب اإل
منتوجات القروض المعلن عليها مؤخرا لهذا الغرض أداء األبناك فيما يخص 

سيادته بلقاء قريب مع ممثلين عن األبناك المحلية تحت رعايته  وعد حيث
 ألجل توضيح وتقريب المهنيين من الحلول والمنتوجات البنكية المقدمة.

من لدن  داءات المتأخرةواألكما تمت معالجة إشكالية نزع العدادات 
 .والكهرباء بتادلةلتوزيع الماء  والوكالة المستقلةرباء المكتب الوطني للكه

أعطى سيادته تعليماته إلى الفاعلين المذكورين بعدم ، وفي هذا الصدد
نزع العدادات بأي شكل من األشكال وبرمجة المتأخرات حسب قدرة 

وقد عهد سعادته إلى الكتابة اإلقليمية برئاسة السيد ابراهيم  .المهنيين
جانب السلطات العمومية مهمة اإلشراف الفعلي على الحملة ادبرايم إلى 

والتي تهم جميع مهنيي   covid19الطبية ألجل الكشف عن الفيروس
ومكانها قطاع المقاهي والمطاعم باإلقليم والتي سيعلن عن موعدها 

وفي األخير  الشأن.، بعد استكمال جميع االستعدادات الخاصة بهذا الحقا
على ضرورة التعاون الهادف بين جميع الفاعلين أكد جميع الحاضرين 

والممثل الرسمي للمهنيين في شخص  والسلطات المحليةاالقتصاديين 
نوه السيد  كما .رباب المقاهي والمطاعم ببني ماللالكتابة اإلقليمية أل

الوالي بأعضاء الكتابة والمهنيين الحاضرين بمجهوداتهم الدؤوبة 
طاع والرفع من مردوديته االقتصادية رارهم على تأهيل هذا القإصو

الجميع على مواصلة الحوار العام  والثقافية، وحثواالجتماعية 
 .وتفعيل المقاربة التشاركية والتواصل المستدام



 

9 

 

 اجتماع أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات 
 الحسيمة -تطوان  -لجهة طنجة 

ة الحجر الصحي جها الغرفة وفي ظل حالفي إطار المقاربة التواصلية التي تنه
 طنجة   الخدمات لجهة عقدت غرفة التجارة والصناعة و ،الذي تعيشه بالدنا

 

 باعتماد  ،2020يونيو   22االثنين  يوم  تطوان الحسيمة لقاء داخليا 
ء السيد رئيس الغرفة عمر ترأس هذا اللقاعن بعد.  التواصلطريقة 

ومديري وأطر الغرفة  مورو بحضور أعضاء المكتب المسير
 الجهوية وملحقتها.

المؤسسة خالل الفترة التي شملها  حول أنشطةالنقاش انصب وقد 
كما تم تقديم النتائج  عبر تقديم عرض في الموضوع، الحجر الصحي

استشراف آفاق  نجزتها الغرفة حولأالتي توصلت إليها الدراسة التي 
 اقتصاد الجهة لما بعد كورونا. 

لمكتب المسير اانعقاد اجتماع  وتجدر اإلشارة أن هذا اللقاء يأتي بعد
 تبعتموضوع  تدارسالذي  ،2020يونيو 17األربعاء  للغرفة يوم

 .ونقط أخرى الواردة المستجداتوالمؤسسة وأنشطة عمل 

 

سفي للمخططات التدبيرية آ - مواكبة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش
 من أجل ضمان إقالع جديد لالقتصاد

سفي على تأكيد آ - رة والصناعة والخدمات لجهة مراكشغرفة التجاعملت 
حضورها والمشاركة في كل المبادرات التي اتخذتها السلطات العمومية من 

على االقتصاد الوطني ( 19)كوفيد أجل التخفيف من تأثيرات جائحة كورونا 
 عبر مواكبة المقاوالت، وفي هذا اإلطار شارك رئيس الغرفة السيد محمد

فضالم في سلسلة من اللقاءات التي تمت عبر المناظرات المرئية وتقنيات 
قتراحات واآلراء الهادفة الطرح فيها مجموعة من احيث  ،التواصل عن بعد

إلى تعزيز التوجهات الوطنية التي تصب نحو الحد من التأثيرات اإلقتصادية 
اإلكراهات التي واالجتماعية لوباء كورونا وكيفية إيجاد الحلول للمشاكل و

 .تعاني منها المقاوالت والتجار والخدماتيين الصغار

وفي هذا اإلطار فقد ساهم رئيس الغرفة في اللقاء التشاوري عن بعد الذي 
 إلى جانب كل من وزير الصناعة  2020 يونيو 30ترأسه رئيس الحكومة يوم 

 

ربية المغغرف الاألخضر والرقمي وممثلي جامعة  واالقتصاد والتجارة
وهو اللقاء الذي تمحور حول  ورؤساء الغرفتجارة والصناعة والخدمات لل

كيفية تدبير إجراءات تخفيف الحجر الصحي ووضع الخطة المالئمة إلنعاش 
الوطني وإعداد قانون الميزانية المعدلة، وشكل مناسبة أمام رئيس  االقتصاد

 .الجهةالغرفة ب والغرفة لطرح المشاكل التي يعاني منها منتسب

التي  االقتصاديةوفي سياق الجهود المبذولة من طرف اللجنة الجهوية لليقظة 
 االقتصادلتدبير سيرورة  االقتصاديةتعرف مشاركة العديد من القطاعات 
فقد أبرز السيد محمد فضالم في  ،19 بالجهة ومواجهة تداعيات جائحة كوفيد

على  2020شهر يونيو  مداخلة له خالل اجتماعات هذه اللجنة المنعقدة في
في هذه الظرفية الصعبة خصوصا وأن الغرفة   أهمية مواكبة السادة التجار

تلقت مجموعة من الشكايات تصب في منحى المطالبة بتدخل الجهات المعنية 
لحماية تجارتهم عبر التخفيف من القيود الضريبية وتسهيل استفادتهم من 

والحفاظ على توازنها التدبيري  تمويالت تجعلهم قادرين على دعم تجارتهم
في ظل هذه الوضعية المتأزمة، كما كان للقطاع الصناعي بالجهة نصيب في 

  محمدالسيد  خاللهوالذي ذكر  االقتصاديةأشغال اللجنة الجهوية لليقظة 
  القطاع الصناعي في تحريك دواليبيلعبه   الذي الطالئعي   بالدور فضالم 

 من نسبيا كبيرة تضررت  عاملة ليد  استيعابه   ومدى  بالجهة  االقتصاد

إلى ضرورة تفعيل كل اآلليات  ،هذه الجائحة داعيا أعضاء اللجنة
للتغلب على العراقيل واإلكراهات التي  االقتصاديينلمساعدة الفاعلين 

 .أثرت على هذه المقاوالت

وقد شكل التواصل المستمر بين الغرفة ومنتسبيها إحدى أولويات 
في إلى الجهات المعنية  لتبليغهال اإلنصات لمشاكلهم جأاهتمامها من 

التجاوب مع مطالبهم وطموحاتهم لمواجهة تأثيرات الجائحة  أفق
ومحاولة إعادة حركية تجارتهم العادية، وهكذا فقد تم عقد اجتماع 

 سفي خالل شهرآتفاعلي مع الجمعيات المهنية لقطاع التجارة بإقليم 
تمحور حول دراسة السبل الكفيلة للخروج من الوضعية  2020يونيو 

 .الراهنة التي يعاني منها القطاع

لم يفت رئيس الغرفة خالل مشاركته في الندوة التي تمحورت حول 
أسواق المدينة العتيقة، اإلكراهات والتحديات في ظل جائحة "

اربة النوع ومق وتكافؤ الفرصوالتي نظمتها هيئة المساواة  "كورونا
يوليوز  الجماعي التابعة للمجلس الجماعي لمراكش خالل شهر

التأكيد بأن الغرف ستظل حاضرة أمام كل الفاعلين  ،2020
إليهم ومواكبتهم في كل المستجدات الرامية إلى  لالستماعاالقتصاديين 

تدبير المنتوج المحلي بكل أفضلية ومناعة تنافسية داخل السوق 
 .الوطنية

 



 

10 

 
 لمكتب المسير لغرفة التجارة والصناعة والخدماتاجتماع ا

 لجهة فاس مكناس 
 

عقد مكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس اجتماعا 
خصص لتدارس مجموعة من النقط  2020 زيوليو فاتحيوم اإلثنين 

بالوضعية االقتصادية واستعراض المشاكل القطاعية وتقييم  المتعلقة
رفع المعتمدة خالل فترة الحجر الصحي والتدابير المصاحبة ل اتاإلجراء

 حالة الطوارئ الصحية.

في مستهل هذا االجتماع نوه أعضاء مكتب الغرفة بالتدابير االستباقية 
كل من موقعه  ،والوقائية التي اتخذتها مختلف القطاعات الحكومية

 حتى تجتاز بالدنا هذا الوضع الصعب بأمان. ،ومسؤوليته

مفصال حول أهم  عرضا ، السيد بدر طاهريبعد ذلك قدم رئيس الغرفة
اإلجراءات المتخذة من طرف الغرفة خالل فترة الحجر الصحي والمتعلقة 

 بمواكبة الوضعية االقتصادية بالجهة.

كما ناقش بعد ذلك أعضاء مكتب الغرفة وضعية القطاعات االقتصادية 
بالجهة والدور الذي يجب أن تقوم به الغرفة بعد رفع حالة الطوارئ 

 مواكبة المنتسبين.الصحية من أجل دعم و

وذلك انسجاما مع  2020كما تم التطرق إلى إعداد ميزانية تعديلية لسنة 
مذكرة رئيس الحكومة ومع توجيهات وزارة االقتصاد والمالية وإصالح 
اإلدارة ووزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، كما تم 

 .الغرفةليها عتقديم عرض حول تقدم إنجاز المشاريع التي تشرف 

 

فاق وتحديات آ" حول ندوة لجمعية غرف حوض المتوسط
 نسيج خالل فترة ما بعد كورونا"نتظارات قطاع الاو

 

ر مورو، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة في إطار أنشطة جمعية غرف التجارة والصناعة للبحر األبيض المتوسط، قام السيد عم
فاق آطنجة تطوان الحسيمة، ونائب رئيس جمعية غرفة حوض البحر األبيض المتوسط بتمثيل هذه األخيرة، في ندوة عن بعد، تحت عنوان "

 .2020 شتنبر 3وتحديات وانتظارات قطاع النسيج خالل فترة ما بعد كورونا" وذلك يوم الخميس 
وذلك بهدف مساعدة قطاع النسيج للخروج من التأثيرات السلبية  زمير بتركيا،إهذه الندوة بمساهمة غرفة التجارة والصناعة لمدينة  تنظيمتم 

عادة تنشيط القطاع عبر النموذج التنموي واالقتصادي الذي تبنته جمعية غرف حوض البحر إو لجائحة كورونا على االقتصاد العالمي من جهة،
جمعيات  وعدد من وذلك بمساهمة ممثلي وزارة التجارة والصناعة التركية عرفت هذه الندوة نجاحا متميزا،وقد  .المتوسط من جهة أخرى األبيض

 .والخياطة مهنية لحوض البحر األبيض المتوسط الني تعمل في قطاع النسيج
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Les doléances des commerçants au centre des échanges entre le Président 
de la CCISCS et le Directeur Général de la LYDEC 

 

 

Depuis le début de la crise sanitaire liée au 
coronavirus, la Chambre de Commerce, d’Industrie et 
de Services de Région Casablanca-Settat a fait preuve 
d’une mobilisation totale pour défendre les intérêts de 
ses adhérents. 
Dans ce contexte, le Président de la CCISCS, M. 
Yassir ADIL, a tenu, mercredi 01 juillet 2020 au siège 
de la Chambre, une réunion de travail avec le Directeur 
Général de "Lydec", M. Jean-Pascal DARRIET. 
Cette entrevue a été consacrée à la discussion des 
réclamations soumises par les commerçants de la 
région Casablanca-Settat qui se plaignent depuis le 
début du mois de juin d’avoir reçu des factures d’eau 
et d’électricité supérieures au niveau habituel, suite à la 
reprise de la lecture des compteurs, et au moment 
même où leurs locaux ont été fermés par décision des 
pouvoirs publics suite au Covid-19. 
Les dirigeants de "Lydec" ont fourni les explications 
nécessaires concernant les dispositions prises pour 
assurer  la  continuité  des  services  essentiels  pendant  
 
 

le confinement, ainsi que les dispositions de facturation 
des consommations réelles d’eau et d’électricité 
pendant cette période. 
Consciente de la difficulté de ce contexte lié à la 
pandémie du Covid-19, la société " Lydec " a signalé 
qu’elle accordait des facilités de paiement à tous ses 
clients. En particulier, les clients dont la facture de 
régularisation comporte une consommation supérieure 
à leur niveau habituel se verront automatiquement 
proposer un étalement sur une période pouvant aller 
jusqu’à 6 mois 
Des informations utiles et pratiques ont été mises à la 
disposition de la clientèle, en effet la demande doit être 
adressée via les canaux directs de Lydec suivants : 
 

 Le Centre de Relation Clientèle disponible 24h/24 
et 7j/7 ; 

 Par téléphone au 0522 31 20 20 ; 
 Par e-mail : contact@lydec.co.ma ; 
 L’application mobile Lydec 7/24 à partir d’un 

smartphone ; 
 L’agence Lydec en ligne sur internet : 

https://client.lydec.ma ; 
 L’agence clientèle Lydec la plus proche », en 

veillant au strict respect des mesures de précaution 
sanitaires 

Il importe de signaler que cette réunion intervient après 
des rencontres d’échanges programmées entre le 
Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et 
de Services de Casablanca-Settat et les professionnels 
pour faire le point sur leur situation actuelle ainsi que 
les difficultés et les contraintes rencontrées pour 
assurer une meilleure reprise de leur activité. 

 

COVID 19 / Mesures de précaution menées par la CCIS-RSK. 

 

 

Dans le cadre des mesures de précaution 

prises pour faire face au danger de 

propagation du virus Corona Covid 19 et pour 

préserver la sécurité et la santé des 

commerçants et leurs clients, la Chambre   de    

Commerce, d'Industrie  et de Services de la  

Région Rabat - Salé - Kénitra a mené  une action 

préventive dans la province de Sidi Kacem, 

consistant à délimiter les couloirs des clients 

devant les commerces, et ce en vue d'assurer la  

distance de sécurité.   Une opération de 

désinfection a également été réalisée pour les 

magasins situés au centre de la ville et ses 

environs.  
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Accord de collaboration entre la Chambre de Commerce, d'Industrie et de 

Services Souss Massa et la Chambre de Commerce, d'Industrie et de 
Navigation de Bilbao la Région Basque 

 

Le  vendredi 24 juillet 2020 a été marqué par la 
signature d'un accord de collaboration, à travers la 
technique de la visioconférence, premier de son genre, 
entre la CCIS Souss Massa et la CCIN de Bilbao, avec 
la participation de : 

- M. le Président de la Chambre de Commerce, 
d'Industrie et de Services de Souss-Massa ; 

- M. Président de la Chambre de Commerce, d'Industrie 
et de Navigation de Bilbao ; 

- M. le Président du Conseil Régional Souss - Massa ; 

- Madame l'Ambassadrice du Maroc en Espagne ; 

- Madame la Consule Générale du Maroc à Bilbao. 
 

Cette convention émane de la volonté des deux parties 
à créer un cadre de partenariat visant à développer les 
relations économiques et commerciales entre les 

acteurs  économiques  de  la  région  Souss-Massa  et 

la région Basque, à travers l'échange de données et 

l'échange de missions d'hommes d'affaires entre les deux 

parties, ainsi que l'assistance et le conseil aux 

entrepreneurs et l'organisation des foires et salons pour la 

promotion des différentes activités économiques. 

La signature de cet accord de collaboration entre ces deux 

Institutions Consulaires s'inscrit parfaitement dans les 

politiques gouvernementales des deux pays et constitue 

une occasion pour illustrer davantage l'élan de cette 

relation typique qui lie les deux parties. 
 

Cette initiative rentre dans le rôle assigné aux CCIS en 

matière de diplomatie commerciale et vise la promotion et 

le développement de la coopération bilatérale entre les 

deux chambres et les deux Régions dans des domaines 

d'intérêt mutuel. 
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LA CCIS de Casa-Setta et la CCI de  la Mecque tiennent  
une réunion de travail 

 

   M. Yassir ADIL, Président de la Chambre de 
Commerce, d’Industrie et de Services de Casablanca-

Settat, s’est entretenu, jeudi 03 septembre 2020, avec 
M. Esmat Matoog, Secrétaire général en charge de la 
Chambre de Commerce de La Mecque. 

Cette rencontre, qui 

s’est déroulée par 
visioconférence, 

était consacrée à la 
discussion des 
modalités de 

coopération et de 
partenariat entre les 

deux chambres, pour 
profiter des 
opportunités 

d’investissement 
dans les deux pays.  

Les deux parties ont souligné la nécessité de 
renforcer les relations économiques entre le 

Maroc et la Mecque et exploiter des nouveaux 
atouts de partenariat dans plusieurs secteurs. 

Les entretiens ont notamment porté sur 
l’organisation d’une exposition "Hajj" et "Omra" 

pour le secteur du tourisme, après la reprise des 
vols et dès que les répercussions de la pandémie 
terminent,  en  plus  d’un   salon    de      produits  

marocains dans le 
Royaume 

d’Arabie saoudite, 
ainsi que 

l’organisation des 
missions 

d’hommes 
d’affaires 

marocains et 

saoudiens à 
destination des 

deux pays. 

De son côté, la partie saoudienne a suggéré de tenir 
des réunions bilatérales à distance entre les 
hommes d’affaires marocains et saoudiens, ainsi 
que de préparer un projet d’accord de coopération 
et de partenariat entre les deux chambres. 

Réunion du comité de suivi de la Stratégie Portuaire Nationale 2030 

 

Dans le cadre de l’étude d’actualisation des 
prévisions des trafics de la stratégie portuaire 

nationale SPN 2030, le ministère de l’équipement, 
du transport, de la logistique et de l’eau a organisé 

la première réunion du comité de suivi par 

visioconférence le mercredi 16 septembre 2020. 

Cette réunion a été consacrée à la présentation des 

résultats provisoires de la mission relative à l’étude 
en question.   

Après le mot d’ouverture et de bienvenue de la 

Directrice par intérim de la DPDPM adressé aux 

différents représentants des organismes et 

départements ministériels, dont la FCMCIS, les 

consultants en charge ont présenté le rapport 

provisoire de l’étude. 
 

En effet, une première partie a porté sur la 

présentation du contexte socio-économique 

Marocain entre 2010-2018 à travers un découpage 

administratif, la répartition de la population suivi 

d’une analyse de l’évolution du contexte national. 
La deuxième partie de la présentation a porté sur 

la synthèse de l’état d’avancement de la mise en 
œuvre de la SPN 2030 durant la période 2010-

2018. 

Un débat très riche a suivi cette présentation et les 

différentes propositions de l’audience ont été 
discutées avec les consultants avec promesse d’en 
inclure les plus pertinentes dans la suite de 

l’étude. 
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Commission Consultative des Importations 

La Fédération des Chambres Marocaines de 

Commerce, d’Industrie et de Services a pris part à 
la réunion de la Commission Consultative des 

Importations (CCI)/Révision du tarif douanier, 

tenue le vendredi 21 juillet 2020 par 

visioconférence.  

Cette réunion a été consacrée à l’examen des 
requêtes suivantes : 

 La requête émanant de la Société SAHAM 

PHARMA portant sur une demande de réduction 

de 40% à 2,5% du droit de douane appliqué sur la 

Cyclosérine relevant de la position tarifaire 

3004.20.99.90.  

Etant donné les besoins de la santé nationale de ce 

produit non fabriqué localement, la représentante 

du Ministère de la Santé a exprimé l’avis 
favorable de son département à revoir à la baisse 

le taux de douane, à savoir 2,5%  ; Les membres de 

la CCI se sont alignés à l’avis du Département de 
la santé et ont consenti à baisser le droit 

d’importation du Cyclosérine à 2.5% au lieu de 

40%. 

 La requête de la société MAZAFIL 

concernant une demande d’augmentation du droit 
de douane de 10% à 30% sur les rouleaux 

d’étoffes (rouleaux de couverture) relevant de la 
position tarifaire 60.01.92.  ; Ladite société a 

justifié sa demande du fait que les rouleaux 

d’étoffe constituent des produits quasi-fini à 90%, 

convertibles en couverture à  l’ajout d’un ruban de  
finition ; Cette requête a été ajournée . 

 

 La requête émanant la Société Famacolor 

portant sur une demande d’augmentation de  2,5% 

à 40% sur les fibres polyester discontinues 

relevant de la position tarifaire 5503.20.00.00. 

Les membres de la CCI ont émis un avis favorable 

pour ramener à 17.5% le taux d’importation 
appliqué à la fibre destinée au rembourrage sous 

réserve de sa spécialisation au niveau du tarif 

douanier.  
 

 La société TECHNI POLYMERS SHORE, 

spécialisée dans le traitement et la valorisation 

des déchets à travers le ramassage des déchets et  

des chutes industriels des fabricants des pièces 

automobiles, demandant  une  réduction  de 17,5%  

à 2,5% des droits d’importation appliqués sur les 
déchets de polymères de l’éthylène .  

A cet effet, les membres de la CCI ont émis un 

avis favorable pour la réduction de 17,5% à 2,5% 

des droits d’importation sur les déchets susvisés 

sous réserve d’un avis favorable du Département 

de l’Environnement.  
 

 La requête de la société Evome Vehicles 

Company relative à la réduction de 40% à 2,5% 

des droits de douane appliqués aux importations 

des parties et accessoires de motocycles relevant  

de position tarifaire 87.14.10. Cette requête 

retirée par la Direction Générale de l’Industrie 
pour approfondir son examen avant de la 

renvoyer à la CCI.  

Au terme de cette réunion, les membres de la 

Commission se sont consenties au sujet desdites 

requêtes et ont décidé ce qui suit  : 

 Accorder un avis favorable sur la requête  

de la société SAHAM PHARMA portant sur la 

demande à la baisse à 2,5% du droit 

d’importation sur la Cyclosérine.  

 Ajourner la requête de la société 

MAZAFIL concernant la demande 

d’augmentation du droit de douane de 10% à 
30% sur les rouleaux d’étoffes  ; 

 Accorder un avis favorable sur la requête  

de la Société Famacolor pour l’augmentation à 
17.5% le taux d’importation appliqué à la fibre 
destinée au rembourrage sous réserve de sa 

spécialisation au niveau du tarif douanier  ; 

 Accorder un avis favorable sur la 

demande de la société TECHNI POLYMERS 

SHORE pour la réduction de 17,5% à 2,5% des 

droits d’importation sur les déchets de polymères 
de l’éthylène, de polymè res de styrène et de 

polypropylène sous réserve d’un avis favorable 
du Département chargé de l’Environnement  ; 

 Retirer la requête de la société Evome 

Vehicles Company relative à la réduction de 40% 

à 2,5% des droits de douane appliqués aux 

importations des  parties et accessoires de 

motocycles.  

     Les décisions d’avis favorable seront soumises 
au Ministère de l’Economie et des Finances pour 
concrétisation.  
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La Fédération des Chambres Marocaines de 
Commerce, d’Industrie et de Services a pris part à la 
réunion de la Commission Consultative des 
Importations (CCI)/Révision du tarif douanier, tenue le 
Jeudi 17 Septembre 2020 Par visioconférence. 
Cette réunion a été consacrée à l’examen des requêtes 
suivantes : 
 Demande du Ministère de la Santé relative à 
l’exonération des droits de douane appliqués sur les 
vaccins pour la médecine humaine ; 
 Demande de la société MAZAFIL relative à 
l’augmentation du droit de douane de 10% à 40% 
appliqué sur les rouleaux d’étoffes (rouleaux de 
couverture) ; 
 Demande de l’Association des Biscuitiers 
Confiseurs et Chocolatiers du Maroc (AB2C) relative à 
la réduction du droit d’importation de 40% à 2,5% 
appliqué sur l’huile de coco (huile de coprah) ;  
 Demande de l’AB2C relative à l’augmentation des 
droits de douanes de 17.5% à 40% appliqués sur les 
produits finis à base de cacao ; 
 Demande de l’Administration des Douanes et 
Impôts Indirects (ADII) relative à l’augmentation des 
droits de douanes appliqués sur les parasols, parapluies 
et ombrelles, et sur les montures assemblées même 
avec mâts ou manches, pour parapluies, ombrelles ou 
parasols. 
Lors de cette réunion, le représentant du Ministère de 
l’Intérieur a soulevé la remarque sur l’impact des 
décisions de révision de réduction des droits de 
douanes prises au niveau de la CCI, sur le prix final 
des produits consommés, il a suggéré de mettre en 
place un système de veille pour assurer que la 
réduction des droits d’importation bénéficiera 
également au consommateur final et non pas 
uniquement  au  secteur  industriel,  comme  le cas de 
 

l’industrie BCC. 
Au terme de cette réunion, les membres de la 
Commission ont convenu ce qui suit : 
 Inviter l’ADII à examiner conjointement avec le 
Ministère de la Santé l’opportunité de l’exonération des 
vaccins pour la médecine humaine soumis au droit 
minimum de 2.5% dans le cadre d’un régime 
particulier. 
 Accorder un avis favorable à la requête de la Société 
MAZAFIL au sujet de l’augmentation du droit 
d’importation de 10% à 17.5% appliqué sur les 
rouleaux d’étoffes (rouleaux de couverture). 
 Accorder un avis favorable à la requête de l’AB2C 
pour la réduction du droit d’importation de 40% à 2,5% 
appliqué sur l’huile de coco (huile de coprah).  
 Accorder un avis favorable à la requête de l’AB2C 
d’augmenter le droit d’importation de 17.5% à 40% 
pour les produits relevant des positions tarifaires 
18.06.31 et 18.06.32, et de maintenir le taux de 17.5% 
en vigueur sur les produits des rubriques 18.06.10 et 
18.06.20. 
 Accorder un avis favorable à la demande de l’ADII 
relative à l’augmentation : 
 De 2,5% à 40% des droits de douanes sur les 
parasols, parapluies et ombrelles, relevant des 
rubriques des positions tarifaires 66.01.91.00.00 et 
66.01.99.00.00. 
 De 2,5% à 17,5% sur les produits intermédiaires 
relevant des rubriques 66.03.20.10.00 et 
66.03.20.90.00 consistant en des montures assemblées 
même avec manches.  

L’avis de la CCI sera soumis à M. le Ministre de 
l’Industrie, du Commerce de l’Economie Verte et 
Numérique pour proposer à M. le Ministre des Finances 
les modifications à mettre en œuvre. 
 

La Fédération des Chambres Marocaines de Commerce, 
d’Industrie et de Services a pris part à la réunion de la 
Commission Consultative des Importations (CCI) / 
Révision du tarif douanier, tenue le Lundi 28 
Septembre 2020 par visioconférence. 
Cette réunion a été consacrée à l’examen des requêtes 
suivantes : 
 Cartouches d’encre, requête de la société ARMOR 
(demande une réduction tarifaire de 2,5% à 40 %) 
 Pneumatiques des tracteurs, des remorques et des 
autobus ou camions, requête soumise par l’ADII 
(demande une augmentation tarifaire de 40% à 17,5%) 

Au terme de cette réunion, il a été convenu ce qui suit : 
Pour la Requête des pneumatiques : 

Garder le  taux  de 40% aux pneus à destination de 

 

   voiture de tourisme ; 
 

 Réduire de 40% à 17.5% pour les véhicules 

remorques, des camions et autobus qui ne 

dépassent pas 80 kg en poids ; 
 

 Harmoniser le Droit d’importation applicable aux 
roues de tracteur avec celui applicable aux roues 

des remorques dont le poids dépasse les 80 

kilogrammes à 17.5% ; 
 

 Garder un taux d’importation de 2.5% pour les 
petites roues n’excédant pas les 15 kilogrammes.  
 

Pour la Requête des cartouches compatibles à encre : 

consentement favorable à l’unanimité quant à la 
hausse du droit d’importation à 17.5% ; 
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COSMETISTA EXPO 
Salon international professionnel des métiers de 
la beauté du cosmétique et du bien-être. 
17. - 20. Octobre 2020/ Casablanca, Maroc 
www.cosmetistaexpo.com 
 

EMEC EXPO 
Salon international du marketing numérique, e-
commerce. 
20. - 21. Octobre 2020/ Casablanca, Maroc 

www.emecexpo.ma 

Photovoltafrica 
Congrès international des énergies renouvelables 
et de l’efficacité énergétique. 
21. - 22. Octobre 2020/ à Marrakech, Maroc 
www.photovoltaica.ma 
 

Dye+Chem Morocco 
Foire de colorants et de produits chimiques. 
04. - 07. Novembre 2020/ Casablanca, Maroc 

www.cems-dyechem.com 

SIB Salon international du 

Bâtiment  
Salon international du bâtiment 
25. - 29. Novembre 2020/ Casablanca, Maroc 
www.sib.ma 

 

Morocco FoodExpo 
Salon international de l'agriculture, les 
technologies alimentaires et des aliments 
08. - 10. Décembre 2020/ Casablanca, Maroc 
www.moroccofoodexpo.com 
 

 

6, rue Erfoud, Hassan - Rabat 

Tél : +212 5 37 76 66 21 / Fax : +212 5 37 76 78 96 

Email : fcmcis@menara.ma/ fcmcisdirecteur@gmail.com 

www.fcmcis.ma 

 

    Foires & Salons 

The Franchise Show 
Salon de la franchise et la création d'entreprise 
31. Octobre - 01. Novembre 2020/ à Rosemont, 
Canada 

www.franchiseshowinfo.com 

Europäische Taximesse 
 Foire pour le métier de taxi 

06. - 07. Novembre 2020/ à Cologne, Allemagne 

www.eurotaximesse.de 

http://www.cosmetistaexpo.com/
http://www.emecexpo.ma/
http://www.photovoltaica.ma/
http://www.cems-dyechem.com/
mailto:fcmcis@menara.ma/
http://www.fcmcis.ma/

