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توصيات القطاع التجاري
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اخلدماتالصناعةالتجارة

:التجارية وعصرنة احملالت أتهيل : احملور األول 

املقرتحات التوصيات القطاع/ احملور 
الكفاحقيساريةبتأهيلاملتعلقةالدراسةإليهخلصتالذيالتصورنتائجاعتماد•

ابلنشاطتعلقاملالشقعلىالرتكيزمعالقيسارايتابقيلتأهيلاملدينةبفاس
ابملدنليديةالتقالقيسارايتابقيأتهيلأجلمنتعميمهميكنوالذيالتجاري
.ابجلهةالعتيقة

ةالسياحيواملساراتواإلشهارالتسويقبرامجضمنالقيسارايتإدراج•
الرتخيصمعبينهافيمامتكاملةتقليديةأنشطةيفمتخصصةأسواقاعتماد•

.فقطالتقليديللمنتوج
للتاجركميثاقواعتمادهاابألسواقالتجاريةوالتقاليدلألعرافدليلإعداد•

تالقيسارايمنوذج لتأهيل وعصرنة حتديد ( :القيسارايت) أتهيل أسواق املدن العتيقة 
كناس االعتزاز ابملشاريع امللكية بكل من فاس وم

املدن العتيقة لفاس ، مكناس ، اتزة وصفرو 

التوزيعاإلسراع بتنزيل االسرتاتيجية الوطنية لتطوير وعصرنة التجارة ومسالك : توصية عامة 
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اخلدماتالصناعةالتجارة
التجارية أتهيل التجمعات : التجارية أتهيل وعصرنة احملالت 

املقرتحات التوصيات القطاع/ احملور 

ة من خالل اعتماد منوذج لتدبري وتنشيط األسواق ابجلمل-
استعداد الغرفة للقيام بدراسة يف املوضوع

 القطاع مواكبة جتار اجلملة للخضر والفواكه وإدماجهم يف-
.املهيكلالتجاري 

اقتصاديالسوسيوإعداد تصور عام لتأهيل األسواق ابجلملة وإدماجها يف حميطها 
الت التربيد أتهيل البنيات التحتية من أرضية ومرافق عمومية وآليات ومعدات وحم

...والتخزين
 حداث سوق طلب إ) إحداث أسواق للجملة ابألقاليم اليت تفتقر إىل ذلك كاحلاجب

جلملة للسمك ابجلملة للحبوب والقطاين وسوق ابجلملة للخصر والفواكه وسوق اب
وب والقطاين طلب إحداث سوق ابجلملة للحب( اتوجطاتوسوق ابجلملة للحوم بعني 

والكبار بعمالة موالي يعقوب

:أتهيل أسواق اجلملة 
هأسواق اجلملة للخصر والفواك
اسواق اجلملة للحوم احلمراء 

أسواق اجلملة للسمك
اينأسواق اجلملة للحبوب والقط

ة اعتماد منوذج لتدبري وتنشيط األسواق املركزي-
تقنيةأتهيل البنيات التحتية من خالل إجناز دراسات-
معاجلة مشاكل الكراء التجاري مع جمالس اجلماعات-

إعداد تصور عام لتأهيل األسواق املركزية واعتمادها كموروث اترخيي أتهيل األسواق املركزية بكل
عماالت وأقاليم اجلهة 

السوق األسبوعي ملدينة اتزة كنموذجاختاذ- هتيئة منوذج لسوق أسبوعي يعتمد برتاب اجلهة ضرية أتهيل األسواق األسبوعية احل
والقروية 
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اخلدماتالصناعةالتجارة
التجارية أتهيل التجمعات : التجارية أتهيل وعصرنة احملالت 

املقرتحات التوصيات القطاع/ احملور 
من مدونة األوقاف 94و 92، 91، 86طلب تعديل املواد 

مبا يتالءم مع الكراء التجاري 
طلب مالئمة الكراء الوقفي والكراء البلدي مع مدونة  -

الكراء التجاري

معاجلة إشكاليات الكراء الوقفي التابع لوزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية

مواضيع عامة هتم أتهيل احملالت التجارية 

.اتاعتماد منوذج انجع لتدبري مرائب ومواقف السيار -
طات إحداث حمطات جديدة لوقوف السيارات وأتهيل احمل-

احلالية
.  تنظيم عملية الوقوف وإشهار األمثان-
لبذلة التوفر على ا) تقنني عمل حراس مواقف السيارات -

(.املهنية اليت حتمل اسم اجلماعة احلضرية 
فات وضع رقم هاتف مباشر للتبليغ عن اخلروقات والتعس-

.اتمن طرف حراس مواقف السيارالزبناءليت يتعرض هلا 

إعداد تصور عام لتهيئة مرائب السيارات ابملدن العتيقة
اإلشادة ) ومواقف السيارات ابملراكز التجارية احلضرية 

(ابملشاريع امللكية 
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املقرتحاتالتوصياتالقطاع/ احملور 
راك الغرفة املهنية يف اإلسراع إبخراج املراسيم التطبيقية املتعلقة هبذا النظام مع إشوالتقاعدحية اإلسراع ابستفادة التجار واملهنيني وأسرهم من نظام التغطية الصالشق االجتماعي

.عمليات التنزيل
إعادة النظر يف شروط احلصول على املنح اجلامعية ألبناء التجار.ةتعميم استفادة أبناء التجار واملهنيني الصغار من املنح اجلامعي

للسكنفوكارميمنتوجمراجعة ةتسهيل ولوج التجار واملهنيني لقروض السكن بنسب تفضيلي

ختصيص الوعاء العقاري والبحث عن الشراكات لإلجناز.وأقاليم اجلهةعماالتإنشاء نوادي خاصة ابلتجار جبميع 

.توقيع اتفاقيات مع الفاعلني يف النقل العمومي.استفادة التجار من ختفيضات يف وسائل النقل العمومية
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أتهيل وتقوية قدرات وتنافسية التاجر:  احملور الثاين 

للتجارة والصناعة واخلدماتاجلهويةتوصيات املناظرة 
اخلدماتالصناعةالتجارة



املقرتحاتالتوصياتالقطاع/ احملور 
ذه املناطق وتراجع إعادة النظر يف الرتتيب الضرييب أيخذ بعني االعتبار خصوصيات هقةاعتماد نظام ضرييب خاص ابلتجارة واملهن داخل املدن العتياجلبائيالشق 

.هباالتجارة 
توسيع قاعدة امللزمني إبدماج القطاع غري املهيكل.طنيالتخفيف من الضغط الضرييب على التجار الصغار واملتوس

145املادة –( معلومايت املعدة من نظام ) الفاتورة إلغاء فرض -مراجعة مدونة الضرائب
185إلغاء أو تعديل املادة -
مليون درهم نظرا الرتفاع 5مراجعة رقم املعامالت اخلاص ابلنظام اجلزايف وحتديده يف -

.السلع والبضائعأمثنة
سنوات10ملدة احملاسباتيةاخلاصة ابالحتفاظ ابلواثئق 211مراجعة املادة  -
مكرر املتعلقة ابجلزاءات185إلغاء املادة -

إلغاء الغرامات والزايدة وفوائد التأخري يف حالة التبليغ املتأخرتبليغ التجار ابإلشعار الضرييب يف اآلجال القانونية  
الرسومتعرفةاالستشارة مع الفاعلني لتحديد والرسوم احملليةاجلباايتتعرفةإعادة النظر يف 

ذا االمتيازبصفة خاصة ابملدن العتيقة مع إمكانيات حتديد شروط لالستفادة من هنسبة للتجار النقص أو اإلعفاء من الضريبة على بيع األصل التجاري ابل
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أتهيل وتقوية قدرات وتنافسية التاجر

للتجارة والصناعة واخلدماتاجلهويةتوصيات املناظرة 
اخلدماتالصناعةالتجارة



املقرتحاتالتوصياتالقطاع/ احملور 
.يف متويالت بنكية خاصة ابلتجاراألبناكاخنراط الصغاربنكي حمفز وغري مكلف لفائدة التجار واملهنينيمنتوجخلق كيالولوج إىل التمويل البن

إحداث صندوق التنمية التجاريةوالفالحيأتهيل القطاع التجاري على غرار القطاع الصناعي 

لكرتونية التجارة اإل-التكوين األويل : إعداد برامج التكوين بشراكة مع الغرف التاجرإطالق برانمج وطين لتكوين التكوين ومواكبة التجار
بسطة احملاسبة امل–اللغات األجنبية –والبيع والتسويق عرب األنرتنت 

ة لتنفيذ تقوية قدرات غرف التجارة والصناعة واخلدمات وتوفري اإلمكاني
خمططات تكوين التجار

املالية وتكوين املكوننياالعتماداتتوفري 
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أتهيل وتقوية قدرات وتنافسية التاجر

للتجارة والصناعة واخلدماتاجلهويةتوصيات املناظرة 
اخلدماتالصناعةالتجارة



املقرتحاتالتوصياتالقطاع/ احملور 
Market)األنرتنتإنشاء منصة على التسويق Place) من أجل عرض وتسويق

اجلهةمنتوجات
(2019ميزانية سنة ) املنصة رصد الغرفة مليزانية خاصة بتطوير 

ومغرب املقاوالت يف املشروعالرقمنةاخنراط وكالة تطوير 
برامج على غرار( واملؤسسات اجلمعيات ) التنشيط  إعداد برانمج خاص بدعم لتنشيط التجاري تقدمي الدعم املايل للمشاركة ولتنظيم التظاهرات املتعلقة اب

دعم األنشطة املصدرة
مبوازاة األعياد واملناسبات والتظاهرات الكربىيقةتنظيم تظاهرات جتارية وأسابيع للتسوق خاصة ابملدن العت

احمللياملنتوجلفائدة إشهاريةتنظيم محالت -للتنشيط التجاري جهويإعداد برانمج 
(.إخل...السنة ، رأس رمضان شهر ) والتخفيضات تنظيم مواسم التسوق -
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أتهيل وتقوية قدرات وتنافسية التاجر

للتجارة والصناعة واخلدماتاجلهويةتوصيات املناظرة 
اخلدماتالصناعةالتجارة



املقرتحاتالتوصياتالقطاع/ احملور 
دادهاستشارة غرف التجارة والصناعة واخلدمات واجلمعيات املهنية خالل إعتنفيذ املخطط الوطين ملعاجلة إشكالية الباعة املتجولني تنافسية التجار

عقد اجتماعات دورية للتتبععمل اللجان احمللية لتنظيم الباعة املتجولنيتفعيل

دوديتها اعتماد اسواق أسبوعية بدل األسواق النموذجية اليت أابنت عن حم
نظرا ملسامهتها يف ارتفاع عدد الباعة املتجولني

التنسيق بني ) جهة للحتديد استفادة الباعة املتجولني مرة واحدة داخل النفوذ الرتايب 
(مات واخلدالسلطات احمللية واجملالس املنتخبة وغرفة التجارة والصناعة 

ات العمل مع أيخذ بعني االعتبار عدد الساكنة ومتركزها وساعحتمالتوضع دفرت تقنني إحداث املساحات التجارية الكربى واألسواق املمتازة 
استشار غرف التجارة والصناعة واخلدمات يف املوضوع

الرقمنةتطوير تطوير نظام معلومايت جغرايف للخريطة التجارية بشراكة مع وكالة-إعداد وتطوير اخلريطة التجارية
اتزةاألنشطة االقتصادية على غرار إقليم لتموقعتعميم إعداد دراسات -

عقد شراكات مع اجلامعات واملؤسسات املعنية للتجارة جهويإنشاء مرصد 
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أتهيل وتقوية قدرات وتنافسية التاجر

للتجارة والصناعة واخلدماتاجلهويةتوصيات املناظرة 
اخلدماتالصناعةالتجارة



املقرتحاتالتوصياتالقطاع/ احملور 
التنسيق مع السلطات واجملالس املعنيةاريةتكليف غرف التجارة مبنح رخص مزاولة األنشطة التجتنافسية التجار

اليم وأقعماالتعلى مستوى اخلصاصالزايدة يف أفراد رجال األمن الوطين من أجل سد -تعزيز األمن واملراقبة داخل التجمعات التجارية
اجلهة

الرمسي داخل األسواق التجاريةوابلزيالقيام بدورايت للمراقبة ليال وهنارا -
مبختلف األسواق والشوارع التجاريةابلكامراتوضع نظام للمراقبة -

حتديث أسطول النقل احلضري-دعم وتقوية شبكات النقل احلضري 
 النقل احلضرييفاخلصاصمالئمة األسطول للخطوط احمللية وتوفري احلافالت الكافية لسد -
إحداث خطوط جديدة تربط األسواق التجارية التقليدية ابألحياء السكنية اجلديدة-

م اتم ملواصفات خاص بتخزين ونقل البضائع والسلع الطرية يف احرتاحتمالتوضع دفرت -التوزيعلوجيستيكدعم وتقوية 
.الصحةاجلودة والسالمة وحفظ 

ة ابملواد ولتزويد املناطق البعيدواجملاليةالفالحيةاملنتوجاتإنشاء مناطق لتجميع وتوزيع -
.االستهالكية
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أتهيل وتقوية قدرات وتنافسية التاجر

للتجارة والصناعة واخلدماتاجلهويةتوصيات املناظرة 
اخلدماتالصناعةالتجارة
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توصيات القطاع الصناعي
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للتجارة والصناعة واخلدماتاجلهويةتوصيات املناظرة 
اخلدماتالصناعةالتجارة

13

جلهةتنمية وتطوير البنيات التحتية الصناعية اب-1
مقرتحات التوصيات احملور

 درهم للمرت املربع 300للبيع ال يتعدى مالئمحتديد مثن
يئة املناطق األخذ بعني االعتبار نوعية النشاط الصناعي خالل هت

اط من خالل توفري بقع أرضية مبساحات مناسبة لكل نش
:اقتصادي 

2م15000بقع تتعدى : الغذائية الصناعات 
2م10000و5000صناعات النسيج واأللبسة بني 

2م3000و1000صناعات عامة بني 
توفري إمكانية التوسع ابلنسبة للوحدات الصناعية.

تسويقللقابليةذاتاجلديداجليلمنمناطقاعتماد
خاصةريناملستثمطرفمنوللولوجالكليوللتثمني

.واجلهوينياحمللينيمنهم

:جديدة هتيئة مناطق وأقطاب صناعية 
.مناطق حرة1.
:مندجمة مناطق متخصصة 2.
 صناعات النسيج واأللبسةCOTEF
الصناعات اجللدية بعني الشكاك
صناعة جتهيزات السيارات بعني الشكاك
الصناعات اإللكرتونية
 صناعة مواد البناء
صناعة القطارات
.للصناعات العامةمناطق .3
عني الشكاك
ويسالن
.املقاوالت الصغرى الصناعيةحاضنات .4

لالزمةحتديد موقع هتيئة املنطقة والتسريع إبعداد الدراسات ا الوجودحيزإىلاحلرةاملنطقةإبخراجاإلسراع

درهم 20دراهم للبقع األرضية ويف 03يف الكراءحتديد مثن 
.للبناايت

جمهزةأرضيةبقعكراءمبدأتعتمدصناعيةمناطقهتيئة
.الصناعيةاألنشطةملزاولةمعدةبناايتكراءأو
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للتجارة والصناعة واخلدماتاجلهويةتوصيات املناظرة 
اخلدماتالصناعةالتجارة
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تنمية وتطوير البنيات التحتية الصناعية ابجلهة-1
مقرتحات التوصيات احملور

،الطاقةلمتوي،النفاايتمجع:للصناعينيمجاعيةحلولتطوير
،املواكبةو االستشارة،التكوين،الصحةخدمات،اجلماعيةالتغذية
(إخل...تاملشرتايجتميع،النقل،احلراسة،العادمةاملياهمعاجلة

مانضهبدفالالزمةوالتجهيزاتاملرافقتوفري
.اجلديدةاملناطقودميومةاستمرارية

:جديدة هتيئة مناطق وأقطاب صناعية 
.مناطق حرة1.
:مندجمة مناطق متخصصة 2.
 صناعات النسيج واأللبسةCOTEF
الصناعات اجللدية بعني الشكاك
صناعة جتهيزات السيارات بعني الشكاك
الصناعات اإللكرتونية
 صناعة مواد البناء
صناعة القطارات
.للصناعات العامةمناطق .3
عني الشكاك
ويسالن
.املقاوالت الصغرى الصناعيةحاضنات .4

اعتماد ) خلني املتدتكليف الغرفة بتدبري املناطق بشراكة مع ابقي 
(الشكاك النموذج ابلقطب الصناعي عني 

قللمناطاملستدامللتدبريجديدمنوذجاعتماد
(التشاركيالتدبري)الصناعية

إعداد الغرفة لدراسة يف املوضوع الصناعيةواألقطاباملناطقتدبريلقواعددليلتطوير
اجلديدةاملناطقكليفواعتماده

للتحمالتإعداد الغرفة ملشروع دفرت  العقاريفاملضاربةدونحتولللتحمالتدفاتراعتماد
.تثمينهمنومتكنالصناعي

ت تظم إعداد استمارات مبسطة ونظام للتنقيط يعتمد على مؤشرا
اعية لتقييم ، االستعانة ابخلربات املهنية القطاالستثمارات دميومة 

.املشاريع

ملتعلقةاامللفاتولتقييملدراسةجديدنظاماعتماد
.اعيةالصناألرضيةالبقعكراءأواقتناءبطلبات
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تنمية وتطوير البنيات التحتية الصناعية ابجلهة-1
مقرتحات التوصيات احملور

اجلهة لس إشراف الغرفة على النظام اخلرائطي يف إطار الشراكة مع جم
(.الالزم توفر الغرفة على التمويل ) 

اذاختعلىيساعدخرائطيمعلومايتنظامتطوير
صاديةاقتمعطياتتوفريخاللمنالتموقعقرارات
.وحمينةدقيقة

:جديدة هتيئة مناطق وأقطاب صناعية 
.مناطق حرة1.
:مندجمة مناطق متخصصة 2.
 صناعات النسيج واأللبسةCOTEF
الصناعات اجللدية بعني الشكاك
صناعة جتهيزات السيارات بعني الشكاك
الصناعات اإللكرتونية
 صناعة مواد البناء
صناعة القطارات
.للصناعات العامةمناطق .3
عني الشكاك
ويسالن
.املقاوالت الصغرى الصناعيةحاضنات .4

الصناعيةاملناطقتثمنيولتتبعالصناعيالعقاريالعرضإلنعاشاألنرتنتعلىمنصةتطوير
ارنة مع حصر الئحة الوعاء العقاري املتوفر ابجلهة وإعداد دراسة مق

.ترتيب األولوايت
ألقطاب توفري وتصفية الوعاء العقاري الستقبال ا

تثمار الصناعية املتخصصة مع التشجيع على االس
اخلاص يف هتيئة هذه األقطاب

توحيد وتنسيق املبادرات وتقدمي مشروع موحد للجهة يةالصناعاملناطقصندوقدعممناجلهةاستفادة
fonzidاملستدامة

إشراف الغرفة على الدراسة ناعيةالصللمناطقاحلاليةالوضعيةحولدراسةإعداد
،الصناعيةالوحداتتثمني،التحتيةالبنيةوضعية:

.إخل...الصناعينيحاجيات
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تنمية وتطوير البنيات التحتية الصناعية ابجلهة-1
مقرتحات التوصيات احملور

ع حتديد واإلمكانيات ماجملهوداتيف إطار تشاركي ميكن من توحيد 
األولوايت

ناعية إعداد تصور عام وبرانمج لتأهيل املناطق الص
.يعتمد إشراك كل املتدخلني

املقاوالت أتهيل وتقوية وتثمني املناطق الصناعية وحاضنات
:  ابجلهة 

فاسوعني الشقف بالدكارات، سيدي إبراهيم ، بنسودة-1
، سيدي سليمان مول الكيفانجماط، بوزكريسيدي -2

وأكروبوليس مبكناس
املنطقة الصناعية لتازة-3
بصفرواملنطقة الصناعية -4
حاضنات املقوالت بتازة ومبيسور-5

.روريةالضختصيص العقار الالزم لبناء مراكز التدبري واملرافق 
.بنسودةللوقاية املدنية ابملنطقة الصناعية تكنةبناء 

ماد نظام توفري التجهيزات واملرافق األساسية مع اعت
األحياء احلث وتتبع تشكيل مجعيات–لتدبريها 

الصناعية 
شراكة بني جملس اجلهة واجملالس اجلماعية  ة لصيان( صندوق ) سنوي ختصيص غالف مايل 

، العمومية ،اإلانرة الطرقات املناطق الصناعية 
.األرصفة

.توفريها داخل نظام معلومايت خرائطي يةداخل املناطق الصناعللتشويروضع خمططات 
الصناعيةوميكن من حتسني صورة املناطقالتحمالتيرفق بدفاتر  حيدد احلقوق : ابجلهة إعداد ميثاق الصناعي 

وااللتزامات 
ن ال حيرتمون مسطرة نزع البقع األرضية من املستثمرين اللذيتفعيل
.بقعمع التشجيع على حتويل ملكية هذه الالتحمالتدفرت 

الزمة والقيام ابإلجراءات الالتحمالتمراجعة دفاتر 
لضمان تثمني املناطق الصناعية 
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17

تنمية وتطوير البنيات التحتية الصناعية ابجلهة-1
مقرتحات التوصيات احملور

عيات األحياء تكليف الغرفة إبعداد تصور للتدبري بشراكة مع مج
الصناعية  

)لصناعيةاللمناطقاملستدامللتدبريجديدمنوذجاعتماد
(التشاركيالتدبري

املقاوالت أتهيل وتقوية وتثمني املناطق الصناعية وحاضنات
:  ابجلهة 

فاسوعني الشقف بالدكارات، سيدي إبراهيم ، بنسودة-1
، سيدي سليمان مول الكيفانجماط، بوزكريسيدي -2

وأكروبوليس مبكناس
املنطقة الصناعية لتازة-3
فاسالدكاراتاحلي الصناعي -4
بصفرواملنطقة الصناعية -5
حاضنات املقوالت بتازة ومبيسور-6

.بنسودةاملنطقة الصناعية : اآلنية االتاحلبعض  معستغلنياملمنوالطرقاألرصفةلتحريربعملياتالقيام
.األرصفةهذهوصيانةتشجريعلىالعمل

ه تقدمي مشاريع موحدة للجهة مع إمكانية تعدد حاملي هذ
، أتهيل بنسودةاستكمال أتهيل املنطقة الصناعية : املشاريع 

.لتازةناعية ، أتهيل املنطقة الصبوزكرياملنطقة الصناعية سيدي 

الصناعيةاملناطقصندوقدعممناجلهةاستفادة
املناطقبتأهيلاملتعلقالشقfonzidاملستدامة
.املتواجدة

اد الغرفة استعد–احلاضنات إعداد تصور عام لتأهيل واستغالل 
.للقيام بدراسة يف املوضوع

زريةاملالوضعيةمنالصناعيةاملقاوالتحاضناتاخراج
حالياعليهاتوجداليت
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• قاوالتاملاألنشطة الصناعية وتقوية تنافسية تتنمية-2
مقرتحات التوصيات احملور

ن مواكبة الوزارة الوصية على القطاع الصناعي لتكوي
.املنظومات القطاعية

ع على خلق أقطاب ومنظومات صناعية متخصصة ماجملهوداتتركيز 
.اجلهةاستقطاب شركات رائدة لتطوير صورة 

دة ابجلهة الرتكيز على القطاعات االقتصادية الواع
  :

الصناعات الغذائية
صناعة أجهزة السيارات
الصناعات اإللكرتونية 

تجاوز يمن رسم االسترياد على وسائل النقل اليت اإلعفاء 
سنواتعمرها مخس 

:يف همة خاصة توفري وتقوية الدعم العمومي للشركات اليت تشغل يدا عاملة م
.الكفاءاتدعم تشغيل 

.املستخدمنيدعم نقل 
اإلعداد ) ني للمتدربالتكوين املستمر للمستخدمني والتكوين ابلتناوب 

(التكوين املشرتك لربامج 
يتوفري اخلدمات اجلماعية املتعلقة ابلتغذية والصحة والضمان االجتماع

.ديرالتصحنوجديدمنواملوجهةاملستوردةالسلععلىاملضافةالقيمةعلىالضريبةاسرتجاعمساطروتسريعتبسيط
.التواصلوسائلودعمللمستثمرينوالفرديةاجلماعيةاملواكبةخدماتتقوية
أكروبوليسالصناعيةاملنطقةتثمني
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• املقاوالتاألنشطة الصناعية وتقوية تنافسية تنمية -2
مقرتحات التوصيات احملور

.النقص من تكلفة النقل ابلطائرة للبضائع املوجهة للتصدير :  جلهة الرتكيز على القطاعات االقتصادية الواعدة اب
الصناعات الغذائية

صناعة أجهزة السيارات
الصناعات اإللكرتونية 

: دعم املقاوالت املصدرة ابجلهة من خالل 
2018تفعيل الدعم املايل على الفرق يف تكلفة النقل والذي تضمنه قانون املالية لسنة 

.تقوية استفادة مقاوالت اجلهة من برامج الدعم املوجهة للمصدرين

احلرةابملناطقنظرياهتامنهاتستفيداليتاالمتيازاتمناملصدرةاملقاوالتاستفادة

.املقاوالتةالستمراريضماانامللكيةحتويلعلىالتشجيعمع،صعبةوضعيةيفاملقاوالتملواكبةجهويةهيئةختصيص

.ملنطقةابقطاعيةمنظومةيطورأنميكنواأللبسةالنسيجصناعاتيفرائدجلبعلىالعملمعCOTEFموقعبتهيئةاإلسراع
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• املقاوالتاألنشطة الصناعية وتقوية تنافسية تنمية -2
مقرتحات التوصيات احملور

ي هتيئة منطقة خاصة لصناعة األحدية مبحاذاة أو داخل اجملال احلضر -
( بقعة مبدينة فاس 300احلاجة ل ) 
جات اختاذ إجراءات حلماية املنتوج اجلهوي من املنافسة الشرسة ملنتو -

(الصني ، تركيا ) بعض الدول 
خلق حتفيزات من أجل عصرنة القطاع وحتديث آليات وأدوات -

اإلنتاج ودعم الفاعلني يف البحث عن أسواق خارجية

صناعة : فاعلني مواكبة األنشطة الغري مهيكلة واليت متثل عدد كبري من ال
االستفادة من التجارب–إجناز إحصائيات عن القطاع )األحذية 

ية التنسيق مع إدارة اجلمارك من أجل محا–الناجحة لبعض الدول 
تشجيع عالمة صنع ابملغرب–القطاع وإنعاشه 

:ابجلهة دعم القطاعات التقليدية 
صناعات النسيج واأللبسة

الصناعات اجللدية
الصناعات احلديدية 

تيسري ولوج املقاولة الصناعية وخاصة الصغرية واملتوسطة واملقاول الذايت للتمويالت والقروض البنكية 

.واملتوسطةالصغريةواملقاوالتالكربىاملقاوالتبنيجسروخلقواجلهوياحملليالتشبيكدعم

إخل...التكوين،مساندة،إمتياز،التسريع:املقاوالتمغربطرفمناملوجهةالدعمبرامجمناجلهةمقاوالتاستفادةتقوية

%17يفحمددةلنسبةوليسالشركاتعلىالضريبةعلى%50لنسبةللتصديراملوجهاملعامالترقمإخضاع

فرصولنشرللجهةالتصديريابلعرضابلتعريفخاصإلكرتوينموقعإعداد
.واملتدخلنياعلنيالفمعبتنسيقوحتسيسيةتعريفيةلقاءاتتنظيممعاألعمال

توفريمعالتصديريابلعرضاملتعلقةالدراساتودعمحتيني
هباللتعريفللتواصلوسائل
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• املقاوالتاألنشطة الصناعية وتقوية تنافسية تنمية -2
مقرتحات التوصيات احملور

الزيتونمرجةمعاجليفوالكهرابءاملاءلتوزيعاملستقلةالوكالةاستمرار
اجللديةالصناعاتوخملفات

وحماربةيئةالبعلىللمحافظةاجلهويةاالسرتاتيجيةإبخراجاإلسراع
التلوث

البعد البيئي واحملافظة من التلوث

كثر جناعةد حلول مجاعية أقل تكلفة وأخلق جلنة ملواكبة الصناعيني يف تنزيل اسرتاتيجياهتم املتعلقة مبعاجلة النفاايت الصناعية مع العمل على إجيا

على البيئة املتعلقة ابملشاريع الصناعيةالتأتريتبسيط وتسريع املساطر املتعلقة بدراسات 
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توصيات قطاع اخلدمات



املقرتحاتالتوصياتالنشاط / احملور 

ةالسياح

:خبصوصاجلهةوأقاليمعماالتبنيومندجمةوتكامليةتشاركيةمقاربةاعتماد.السياحةلتطويرجهويخمططإعداد
املواكبة–التنشيط–التحتيةالبنيات

.الداخليةالسياحةوتعزيزاجلبليةالسياحةوتنميةاجلهويالسياحياملنتوجمتوقعإعادة

للمدينتنيمشرتكةسياحيةبرامجإعداد.بفاسمبثيلهملكناسالسياحيالعرضوربطمكناس،ملدينةالتارخيياملوقعاستثمار

تفضيليةأبمثنةأرضيةبقعختصيصوفنادقةسياحيمركباتلبناءعقاريوعاءوتوفريجديدةسياحيةمناطقهتيئة
النوعهذازابئنالستقبالحتتيةبنياتوأتهيلهتيئةطريقعناجلبلية،ابلسياحةاالهتمام

.السياحةمن
املنتوجطبيعةمعموتتالءتستجيباليتالقرويةابملراكزالسياحيةالوحداتإحداثوتشجيعدعم
.املتوفرالسياحياجلبلي

للتمويلوالولوجعقارالتوفريوخصوصاالسياحيةمشاريعهمإلجنازالالزمالدعممناملستثمرينمتكني.اجلهةمبدناإليوائيةالطاقةمنوالرفعتعزيزال
اسفمطاروإىلمناجلويةالرحالتعددمنالرفعطريقعناجلهةوجهةتعزيز

.سايس،
العاجوساحلالكالسنغوالصديقةالشقيقةالدولاجتاهيفخاصةإفريقياحنومباشرةخطوطخلق

والغابون
ابجلهةالتعريفهبدفالعاملمدنابقيمعاجلهةوأقاليممدنبنيالتوأمةبرامجتفعيل
السياحيالرواجمنوالرفع

(فاسمدينةمعاملتوأمةاملدنغرارعلى)اجلهةمدنمعاملتوأمةللمدنتظاهراتتنظيم

.السياحإقامةةمدمنالرفعأجلمناحمللينيالفاعلنيابقيمعبشراكةترفيهيةأنشطةتنظيمالسياحيالتنشيطتطوير
...املسابقات،املهرجاانت،املعارض:للتظاهراتبرانمجإعدادوالرايضيةوالرتفيهيةوالثقافيةاالقتصاديةالتظاهراتتنظيمدعم

توصيات املناظرة اجلهوية للتجارة والصناعة واخلدمات 
اخلدماتالصناعةالتجارة



املقرتحاتالتوصياتالنشاط / احملور 

:ن املهينالعايل والتكويالتعليم 

املغربيفأولجامعيكقطباجلهةدعم
للجهةتماعيواالجاالقتصاديالواقععلىإجياابالرايدةهذهتنعكسأنضرورةعلىالتأكيد

تطويرنمميكنمبااملكونة،العاملةواليدالكفاءاتمناالقتصاديالنسيجيستفيدوأن
.التشغيلمستوىمنوالرفعاإلنتاجية

لتشغيلاحولاجلهوياللقاءوتوصياتمقرتحاتوأجرأةتنزيليفاإلسراع
.والتكوين

.املهنيةياتواجلمعالفيدرالياتمعبشراكةاملستمرللتكوينبرامجإعداداالفرتاضيوالتدريبابلتناوبوالتكويناملستمرالتكوينآلياتتقوية
بعدعنوللتكويناالفرتاضيللتدريبمراكزخلق.

/  احلديثةالتكنولوجيات 
االقتصاد الرقمي واخلدمات

عن بعد

الشقيفةخاصاحلديثةالتكنولوجياتوتعميمالرقميالتحولملواكبةجهويخمططإعداد
االقتصادي

.الرقميةميةالتنوكالةمعبتنسيقاملخططوتنزيلإلعدادجهويةآليةخلق

املقاوالتبنيللتنافسمبارايتتنظيماحلديثةالتكنولوجياتميدانيفالناشطةاجلهويةاملقاوالتومواكبةدعم
الذكيةاملدنخلدماتجهويمعرضتنظيم

قتصاديةاالاألنشطةومبناطقالصناعيةابملناطقخاصةاألنرتنتشبكةوتقويةتعميم
وتواصليةحتسيسيةولقاءاتتكوينيةدوراتتنظيماحلديثةالتكنولوجياتيفاالقتصادينيالفاعلنيقدراتتقوية
مكناسفاسجهةمستوىعلى((ابركتكنو))إحداثاحلديثةكنولوجياتالتيفاملتخصصةصغرىاجلداملقاوالتالستقبالوبنياتفضاءاتهتيئة
ةاتز وإقليممكناسعمالةعلى((شورفاس))منصةجتربةتعميم.خلدماتاترحيلميدانيفالدولينيوالفاعلنياملستثمرينجللباجملهوداتتقوية

شورفاسمبنطقةاملتواجدةللشركاتاملقدمالدعمتفعيل
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املقرتحاتالتوصياتالنشاط / احملور 
.األجرةسياراتأسطولبتجديداخلاصةالدعممبنحةالعملإعادةدعم قطاع سيارات األجرة النقل

العرفيةالعقودعوضالنموذجية،العقودبتنزيلاملتعلقة61رقمالوزاريةالدوريةوتعميمتفعيل.
مكوانتهبكلالقطاعلفائدةاملهينالكازوالدعم.
للظاهرةجدريحلإجيادأجلمنالسريالنقلظاهرةحولحوارفتح.
املهنينيمتثيلياتمعوابلتنسيقبصنفيها،األجرةبسيارةاخلاصةالثقةرخصةمنحمساطريفالنظرإعادة.
األجرةسيارةرخصةتسميةعوضالثقةرخصةتسميةعلىاحلفاظ.
احلضريالنقلأسطولأتهيل
(الكهرابئية)للبيئةالصديقةاألجرةسياراتلفائدةاملوجهةالدعممنحةقيمةمنالرفع

ابلنسبةإحداثهمتماغرارعلىالسياقةتعليممؤسساتلفائدةاخلفيفةالسياراتالقتناءمايلدعماعتماد.تقوية تنافسية قطاع تعليم السياقة
.الثقيلوالوزنوالشاحنةللحافلة

املهنيةللمواصفاتتستجيبللتدريبوحلباتلالمتحانحلباتإحداث.
السياقةتعليمومدريبالسائقنيلفائدةالنقلمهنيفللتكوينمراكزإحداث.

مبؤهالتللتعريفبدليلو التكنولوجيةابلوسائلالسياحيالنقلعرابتجتهيزعلىوالتشجيعاملرافقنيتكويندعم قطاع النقل السياحي
.اجلهة

القرويدعم وتقوية الشبكة الطرقية على مستوى اجلهة سواء يف اجملال احلضري أو 
اتوانتاإلسراع إبجناز الطريق السيار فاس طنجة املتوسط وتثنية الطرق بني فاس إميوزار وفاس 
تطوير النقل السككي من خالل متديد اخلط السريع فاس الدار البيضاء وفاس طنجة  
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املقرتحاتالتوصياتالنشاط / احملور 
ينصالذياخلاصعوالقطا الدولةبنياملوقعالربانمجالعقدمقتضياتبتنزيلاإلسراعاللوجستيك

:إبرامىعلاللوجستيكقطاعلتنميةالوطنيةاالسرتاتيجيةتنفيذإطاريف
اجلهوي،دالصعيعلىاللوجستيكيةاملناطقتطويرأجلمنتنفيذيةعقود
للبضائع،الطرقيالنقلقطاعوأتهيلالتكوينهتموقطاعيةأفقيةتنفيذيةعقود

الطاقيةجاتاملنتأبروجةاملرتبطةاللوجستيكيةالسالسلحتسنيإىلابإلضافة
.واالستريادالتصديروأروجةالبناءوموادالوطينوالتوزيعوالفالحية

يفسطرةاملالربامجمنالصلة،ذوياملهنينيكافةاستفادةتعميم•
ومنالتنفيذيةدوالعقو اللوجستيكقطاعلتنميةالوطنيةاالسرتاتيجية

اللوجستيكيةاألنشطةلتنميةاملغربيةالوكالةخدمات
.الغازيناتقنوتوزيعلتعبئةوحداتلتهيئةعقاريوعاءختصيص•
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شكرا على انتباهكم 

بدر طاهري
التجارة والصناعة واخلدمات جلهة فاس مكناسرئيس غرفة 


