توصيات القطاع التجاري
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توصيات املناظرة اجلهوية للتجارة والصناعة واخلدمات
التجارة

اخلدمات

الصناعة

توصية عامة  :اإلسراع بتنزيل االسرتاتيجية الوطنية لتطوير وعصرنة التجارة ومسالك التوزيع
احملور األول  :أتهيل وعصرنة احملالت التجارية :
احملور  /القطاع

التوصيات

أتهيل أسواق املدن العتيقة ( القيسارايت ) :
االعتزاز ابملشاريع امللكية بكل من فاس ومكناس
املدن العتيقة لفاس  ،مكناس  ،اتزة وصفرو

حتديد منوذج لتأهيل وعصرنة القيسارايت

املقرتحات
•اعتماد نتائج التصور الذي خلصت إليه الدراسة املتعلقة بتأهيل قيسارية الكفاح
بفاس املدينة لتأهيل ابقي القيسارايت مع الرتكيز على الشق املتعلق ابلنشاط
التجاري والذي ميكن تعميمه من أجل أتهيل ابقي القيسارايت التقليدية ابملدن
العتيقة ابجلهة.

•إدراج القيسارايت ضمن برامج التسويق واإلشهار واملسارات السياحية
•اعتماد أسواق متخصصة يف أنشطة تقليدية متكاملة فيما بينها مع الرتخيص
للمنتوج التقليدي فقط.
•إعداد دليل لألعراف والتقاليد التجارية ابألسواق واعتمادها كميثاق للتاجر
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توصيات املناظرة اجلهوية للتجارة والصناعة واخلدمات
التجارة

اخلدمات

الصناعة

أتهيل وعصرنة احملالت التجارية  :أتهيل التجمعات التجارية
احملور  /القطاع

التوصيات

أتهيل أسواق اجلملة :
أسواق اجلملة للخصر والفواكه
اسواق اجلملة للحوم احلمراء
أسواق اجلملة للسمك
أسواق اجلملة للحبوب والقطاين

إعداد تصور عام لتأهيل األسواق ابجلملة وإدماجها يف حميطها السوسيو اقتصادي
 أتهيل البنيات التحتية من أرضية ومرافق عمومية وآليات ومعدات وحمالت التربيد
والتخزين...
 إحداث أسواق للجملة ابألقاليم اليت تفتقر إىل ذلك كاحلاجب ( طلب إحداث سوق

املقرتحات

-

اعتماد منوذج لتدبري وتنشيط األسواق ابجلملة من خالل
استعداد الغرفة للقيام بدراسة يف املوضوع

-

مواكبة جتار اجلملة للخضر والفواكه وإدماجهم يف القطاع
التجاري املهيكل.

ابجلملة للحبوب والقطاين وسوق ابجلملة للخصر والفواكه وسوق ابجلملة للسمك
وسوق ابجلملة للحوم بعني اتوجطات) طلب إحداث سوق ابجلملة للحبوب والقطاين
والكبار بعمالة موالي يعقوب
أتهيل األسواق املركزية بكل
عماالت وأقاليم اجلهة

إعداد تصور عام لتأهيل األسواق املركزية واعتمادها كموروث اترخيي

أتهيل األسواق األسبوعية احلضرية
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والقروية

هتيئة منوذج لسوق أسبوعي يعتمد برتاب اجلهة

-

اعتماد منوذج لتدبري وتنشيط األسواق املركزية

-

أتهيل البنيات التحتية من خالل إجناز دراسات تقنية

-

معاجلة مشاكل الكراء التجاري مع جمالس اجلماعات

-

اختاذ السوق األسبوعي ملدينة اتزة كنموذج

توصيات املناظرة اجلهوية للتجارة والصناعة واخلدمات
الصناعة

التجارة

اخلدمات

أتهيل وعصرنة احملالت التجارية  :أتهيل التجمعات التجارية
احملور  /القطاع

التوصيات

املقرتحات

مواضيع عامة هتم أتهيل احملالت التجارية

معاجلة إشكاليات الكراء الوقفي التابع لوزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية

طلب تعديل املواد  92 ،91 ،86و  94من مدونة األوقاف
مبا يتالءم مع الكراء التجاري
 طلب مالئمة الكراء الوقفي والكراء البلدي مع مدونةالكراء التجاري

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

 اعتماد منوذج انجع لتدبري مرائب ومواقف السيارات. إحداث حمطات جديدة لوقوف السيارات وأتهيل احملطاتاحلالية
 تنظيم عملية الوقوف وإشهار األمثان. تقنني عمل حراس مواقف السيارات ( التوفر على البذلةاملهنية اليت حتمل اسم اجلماعة احلضرية ).
 وضع رقم هاتف مباشر للتبليغ عن اخلروقات والتعسفاتليت يتعرض هلا الزبناء من طرف حراس مواقف السيارات.
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توصيات املناظرة اجلهوية للتجارة والصناعة واخلدمات
الصناعة

التجارة

اخلدمات

احملور الثاين  :أتهيل وتقوية قدرات وتنافسية التاجر
احملور  /القطاع
الشق االجتماعي

التوصيات
اإلسراع ابستفادة التجار واملهنيني وأسرهم من نظام التغطية الصحية والتقاعد

اإلسراع إبخراج املراسيم التطبيقية املتعلقة هبذا النظام مع إشراك الغرفة املهنية يف
عمليات التنزيل.
إعادة النظر يف شروط احلصول على املنح اجلامعية ألبناء التجار

تسهيل ولوج التجار واملهنيني لقروض السكن بنسب تفضيلية

مراجعة منتوج فوكارمي للسكن

إنشاء نوادي خاصة ابلتجار جبميع عماالت وأقاليم اجلهة.

ختصيص الوعاء العقاري والبحث عن الشراكات لإلجناز

استفادة التجار من ختفيضات يف وسائل النقل العمومية.

توقيع اتفاقيات مع الفاعلني يف النقل العمومي.

تعميم استفادة أبناء التجار واملهنيني الصغار من املنح اجلامعية.
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املقرتحات

توصيات املناظرة اجلهوية للتجارة والصناعة واخلدمات
التجارة

الصناعة

اخلدمات

أتهيل وتقوية قدرات وتنافسية التاجر
احملور  /القطاع
الشق اجلبائي

التوصيات
اعتماد نظام ضرييب خاص ابلتجارة واملهن داخل املدن العتيقة
التخفيف من الضغط الضرييب على التجار الصغار واملتوسطني.
مراجعة مدونة الضرائب

تبليغ التجار ابإلشعار الضرييب يف اآلجال القانونية
إعادة النظر يف تعرفة اجلباايت والرسوم احمللية
النقص أو اإلعفاء من الضريبة على بيع األصل التجاري ابلنسبة للتجار
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املقرتحات
إعادة النظر يف الرتتيب الضرييب أيخذ بعني االعتبار خصوصيات هذه املناطق وتراجع
التجارة هبا.
توسيع قاعدة امللزمني إبدماج القطاع غري املهيكل
 إلغاء فرض الفاتورة ( املعدة من نظام معلومايت ) – املادة 145 إلغاء أو تعديل املادة 185 مراجعة رقم املعامالت اخلاص ابلنظام اجلزايف وحتديده يف  5مليون درهم نظرا الرتفاعأمثنة السلع والبضائع.
 مراجعة املادة  211اخلاصة ابالحتفاظ ابلواثئق احملاسباتية ملدة  10سنوات إلغاء املادة  185مكرر املتعلقة ابجلزاءاتإلغاء الغرامات والزايدة وفوائد التأخري يف حالة التبليغ املتأخر
االستشارة مع الفاعلني لتحديد تعرفة الرسوم
بصفة خاصة ابملدن العتيقة مع إمكانيات حتديد شروط لالستفادة من هذا االمتياز

توصيات املناظرة اجلهوية للتجارة والصناعة واخلدمات
التجارة

الصناعة

اخلدمات

أتهيل وتقوية قدرات وتنافسية التاجر
احملور  /القطاع
الولوج إىل التمويل البنكي

التكوين ومواكبة التجار

التوصيات
خلق منتوج بنكي حمفز وغري مكلف لفائدة التجار واملهنيني الصغار

املقرتحات
اخنراط األبناك يف متويالت بنكية خاصة ابلتجار.

أتهيل القطاع التجاري على غرار القطاع الصناعي والفالحي

إحداث صندوق التنمية التجارية

إطالق برانمج وطين لتكوين التاجر

إعداد برامج التكوين بشراكة مع الغرف  :التكوين األويل  -التجارة اإللكرتونية

تقوية قدرات غرف التجارة والصناعة واخلدمات وتوفري اإلمكانية لتنفيذ
خمططات تكوين التجار
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والبيع والتسويق عرب األنرتنت – اللغات األجنبية – احملاسبة املبسطة
توفري االعتمادات املالية وتكوين املكونني

توصيات املناظرة اجلهوية للتجارة والصناعة واخلدمات
التجارة

الصناعة

اخلدمات

أتهيل وتقوية قدرات وتنافسية التاجر
احملور  /القطاع
التسويق

املقرتحات
التوصيات
إنشاء منصة على األنرتنت ) (Market Placeمن أجل عرض وتسويق رصد الغرفة مليزانية خاصة بتطوير املنصة ( ميزانية سنة ) 2019
اخنراط وكالة تطوير الرقمنة ومغرب املقاوالت يف املشروع
منتوجات اجلهة
تقدمي الدعم املايل للمشاركة ولتنظيم التظاهرات املتعلقة ابلتنشيط التجاري

إعداد برانمج خاص بدعم التنشيط ( اجلمعيات واملؤسسات ) على غرار برامج
دعم األنشطة املصدرة
مبوازاة األعياد واملناسبات والتظاهرات الكربى

إعداد برانمج جهوي للتنشيط التجاري

 تنظيم محالت إشهارية لفائدة املنتوج احمللي -تنظيم مواسم التسوق والتخفيضات ( شهر رمضان  ،رأس السنة ...إخل ).

تنظيم تظاهرات جتارية وأسابيع للتسوق خاصة ابملدن العتيقة
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توصيات املناظرة اجلهوية للتجارة والصناعة واخلدمات
التجارة

الصناعة

اخلدمات

أتهيل وتقوية قدرات وتنافسية التاجر
احملور  /القطاع
تنافسية التجار

التوصيات
تنفيذ املخطط الوطين ملعاجلة إشكالية الباعة املتجولني

املقرتحات
استشارة غرف التجارة والصناعة واخلدمات واجلمعيات املهنية خالل إعداده

تفعيل عمل اللجان احمللية لتنظيم الباعة املتجولني

عقد اجتماعات دورية للتتبع

اعتماد اسواق أسبوعية بدل األسواق النموذجية اليت أابنت عن حمدوديتها
نظرا ملسامهتها يف ارتفاع عدد الباعة املتجولني
تقنني إحداث املساحات التجارية الكربى واألسواق املمتازة

حتديد استفادة الباعة املتجولني مرة واحدة داخل النفوذ الرتايب للجهة ( التنسيق بني
السلطات احمللية واجملالس املنتخبة وغرفة التجارة والصناعة واخلدمات )

إعداد وتطوير اخلريطة التجارية
إنشاء مرصد جهوي للتجارة
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وضع دفرت حتمالت أيخذ بعني االعتبار عدد الساكنة ومتركزها وساعات العمل مع
استشار غرف التجارة والصناعة واخلدمات يف املوضوع
 تطوير نظام معلومايت جغرايف للخريطة التجارية بشراكة مع وكالة تطوير الرقمنة تعميم إعداد دراسات لتموقع األنشطة االقتصادية على غرار إقليم اتزةعقد شراكات مع اجلامعات واملؤسسات املعنية

توصيات املناظرة اجلهوية للتجارة والصناعة واخلدمات
التجارة

الصناعة

اخلدمات

أتهيل وتقوية قدرات وتنافسية التاجر
احملور  /القطاع
تنافسية التجار

التوصيات
تكليف غرف التجارة مبنح رخص مزاولة األنشطة التجارية
تعزيز األمن واملراقبة داخل التجمعات التجارية

دعم وتقوية شبكات النقل احلضري
دعم وتقوية لوجيستيك التوزيع
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التنسيق مع السلطات واجملالس املعنية

املقرتحات

 الزايدة يف أفراد رجال األمن الوطين من أجل سد اخلصاص على مستوى عماالت وأقاليماجلهة
 القيام بدورايت للمراقبة ليال وهنارا وابلزي الرمسي داخل األسواق التجارية وضع نظام للمراقبة ابلكامرات مبختلف األسواق والشوارع التجارية حتديث أسطول النقل احلضري مالئمة األسطول للخطوط احمللية وتوفري احلافالت الكافية لسد اخلصاص يف النقل احلضري إحداث خطوط جديدة تربط األسواق التجارية التقليدية ابألحياء السكنية اجلديدة وضع دفرت حتمالت خاص بتخزين ونقل البضائع والسلع الطرية يف احرتام اتم ملواصفاتاجلودة والسالمة وحفظ الصحة.
 إنشاء مناطق لتجميع وتوزيع املنتوجات الفالحية واجملالية ولتزويد املناطق البعيدة ابملواداالستهالكية.

توصيات القطاع الصناعي
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توصيات املناظرة اجلهوية للتجارة والصناعة واخلدمات
الصناعة

التجارة

اخلدمات

 -1تنمية وتطوير البنيات التحتية الصناعية ابجلهة
احملور
هتيئة مناطق وأقطاب صناعية جديدة :
 .1مناطق حرة.
 .2مناطق متخصصة مندجمة :
 صناعات النسيج واأللبسة COTEF
 الصناعات اجللدية بعني الشكاك
 صناعة جتهيزات السيارات بعني الشكاك
 الصناعات اإللكرتونية
 صناعة مواد البناء
 صناعة القطارات
 .3مناطق للصناعات العامة.
 عني الشكاك
 ويسالن
 .4حاضنات13املقاوالت الصغرى الصناعية.
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مقرتحات
التوصيات
اعتماد مناطق من اجليل اجلديد ذات قابلية للتسويق  حتديد مثن مالئم للبيع ال يتعدى  300درهم للمرت املربع
وللتثمني الكلي وللولوج من طرف املستثمرين خاصة  األخذ بعني االعتبار نوعية النشاط الصناعي خالل هتيئة املناطق
من خالل توفري بقع أرضية مبساحات مناسبة لكل نشاط
منهم احملليني واجلهويني.
اقتصادي :
الصناعات الغذائية  :بقع تتعدى  15000م2
صناعات النسيج واأللبسة بني  5000و 10000م2
صناعات عامة بني  1000و 3000م2
 توفري إمكانية التوسع ابلنسبة للوحدات الصناعية.
حتديد موقع هتيئة املنطقة والتسريع إبعداد الدراسات الالزمة
اإلسراع إبخراج املنطقة احلرة إىل حيز الوجود
هتيئة مناطق صناعية تعتمد مبدأ كراء بقع أرضية جمهزة حتديد مثن الكراء يف  03دراهم للبقع األرضية ويف  20درهم
للبناايت.
أو كراء بناايت معدة ملزاولة األنشطة الصناعية.

توصيات املناظرة اجلهوية للتجارة والصناعة واخلدمات
التجارة

الصناعة

اخلدمات

 -1تنمية وتطوير البنيات التحتية الصناعية ابجلهة
احملور
هتيئة مناطق وأقطاب صناعية جديدة :
 .1مناطق حرة.
 .2مناطق متخصصة مندجمة :
 صناعات النسيج واأللبسة COTEF
 الصناعات اجللدية بعني الشكاك
 صناعة جتهيزات السيارات بعني الشكاك
 الصناعات اإللكرتونية
 صناعة مواد البناء
 صناعة القطارات
 .3مناطق للصناعات العامة.
 عني الشكاك
 ويسالن
 .4حاضنات14املقاوالت الصغرى الصناعية.
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مقرتحات
التوصيات
توفري املرافق والتجهيزات الالزمة هبدف ضمان تطوير حلول مجاعية للصناعيني  :مجع النفاايت  ،متويل الطاقة ،
التغذية اجلماعية  ،خدمات الصحة  ،التكوين  ،االستشارة واملواكبة ،
استمرارية ودميومة املناطق اجلديدة.
معاجلة املياه العادمة  ،احلراسة  ،النقل  ،جتميع املشرتايت...إخل )
اعتماد منوذج جديد للتدبري املستدام للمناطق تكليف الغرفة بتدبري املناطق بشراكة مع ابقي املتدخلني ( اعتماد
النموذج ابلقطب الصناعي عني الشكاك )
الصناعية ( التدبري التشاركي )
تطوير دليل لقواعد تدبري املناطق واألقطاب الصناعية إعداد الغرفة لدراسة يف املوضوع
واعتماده يف كل املناطق اجلديدة
اعتماد دفاتر للتحمالت حتول دون املضاربة يف العقار إعداد الغرفة ملشروع دفرت للتحمالت
الصناعي ومتكن من تثمينه.
اعتماد نظام جديد لدراسة ولتقييم امللفات املتعلقة إعداد استمارات مبسطة ونظام للتنقيط يعتمد على مؤشرات تظم
دميومة االستثمارات  ،االستعانة ابخلربات املهنية القطاعية لتقييم
بطلبات اقتناء أو كراء البقع األرضية الصناعية.
املشاريع.

توصيات املناظرة اجلهوية للتجارة والصناعة واخلدمات
التجارة

الصناعة

اخلدمات

 -1تنمية وتطوير البنيات التحتية الصناعية ابجلهة
احملور
هتيئة مناطق وأقطاب صناعية جديدة :
 .1مناطق حرة.
 .2مناطق متخصصة مندجمة :
 صناعات النسيج واأللبسة COTEF
 الصناعات اجللدية بعني الشكاك
 صناعة جتهيزات السيارات بعني الشكاك
 الصناعات اإللكرتونية
 صناعة مواد البناء
 صناعة القطارات
 .3مناطق للصناعات العامة.
 عني الشكاك
 ويسالن
 .4حاضنات15املقاوالت الصغرى الصناعية.
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مقرتحات
التوصيات
تطوير نظام معلومايت خرائطي يساعد على اختاذ إشراف الغرفة على النظام اخلرائطي يف إطار الشراكة مع جملس اجلهة
قرارات التموقع من خالل توفري معطيات اقتصادية ( توفر الغرفة على التمويل الالزم ).
دقيقة وحمينة.
تطوير منصة على األنرتنت إلنعاش العرض العقاري الصناعي ولتتبع تثمني املناطق الصناعية
حصر الئحة الوعاء العقاري املتوفر ابجلهة وإعداد دراسة مقارنة مع
توفري وتصفية الوعاء العقاري الستقبال األقطاب
الصناعية املتخصصة مع التشجيع على االستثمار
ترتيب األولوايت.
اخلاص يف هتيئة هذه األقطاب
استفادة اجلهة من دعم صندوق املناطق الصناعية توحيد وتنسيق املبادرات وتقدمي مشروع موحد للجهة
املستدامة fonzid
إعداد دراسة حول الوضعية احلالية للمناطق الصناعية إشراف الغرفة على الدراسة
 :وضعية البنية التحتية  ،تثمني الوحدات الصناعية ،
حاجيات الصناعيني...إخل.

توصيات املناظرة اجلهوية للتجارة والصناعة واخلدمات
التجارة

الصناعة

اخلدمات

 -1تنمية وتطوير البنيات التحتية الصناعية ابجلهة
احملور
أتهيل وتقوية وتثمني املناطق الصناعية وحاضنات املقاوالت
ابجلهة :
 -1بنسودة  ،سيدي إبراهيم  ،الدكارات وعني الشقف بفاس
 -2سيدي بوزكري  ،جماط  ،سيدي سليمان مول الكيفان
وأكروبوليس مبكناس
 -3املنطقة الصناعية لتازة
 -4املنطقة الصناعية بصفرو
 -5حاضنات املقوالت بتازة ومبيسور
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التوصيات
إعداد تصور عام وبرانمج لتأهيل املناطق الصناعية
يعتمد إشراك كل املتدخلني.
توفري التجهيزات واملرافق األساسية مع اعتماد نظام
لتدبريها – احلث وتتبع تشكيل مجعيات األحياء
الصناعية
ختصيص غالف مايل سنوي ( صندوق ) لصيانة
املناطق الصناعية الطرقات ،اإلانرة العمومية ،
األرصفة.
وضع خمططات للتشوير داخل املناطق الصناعية

إعداد ميثاق الصناعي ابجلهة  :حيدد احلقوق
وااللتزامات
مراجعة دفاتر التحمالت والقيام ابإلجراءات الالزمة
لضمان تثمني املناطق الصناعية

مقرتحات
يف إطار تشاركي ميكن من توحيد اجملهودات واإلمكانيات مع حتديد
األولوايت
ختصيص العقار الالزم لبناء مراكز التدبري واملرافق الضرورية.
بناء تكنة للوقاية املدنية ابملنطقة الصناعية بنسودة.
شراكة بني جملس اجلهة واجملالس اجلماعية

توفريها داخل نظام معلومايت خرائطي.

يرفق بدفاتر التحمالت وميكن من حتسني صورة املناطق الصناعية
تفعيل مسطرة نزع البقع األرضية من املستثمرين اللذين ال حيرتمون
دفرت التحمالت مع التشجيع على حتويل ملكية هذه البقع.

توصيات املناظرة اجلهوية للتجارة والصناعة واخلدمات
التجارة

الصناعة

اخلدمات

 -1تنمية وتطوير البنيات التحتية الصناعية ابجلهة
احملور
أتهيل وتقوية وتثمني املناطق الصناعية وحاضنات املقاوالت
ابجلهة :
 -1بنسودة  ،سيدي إبراهيم  ،الدكارات وعني الشقف بفاس
 -2سيدي بوزكري  ،جماط  ،سيدي سليمان مول الكيفان
وأكروبوليس مبكناس
 -3املنطقة الصناعية لتازة
 -4احلي الصناعي الدكارات فاس
 -5املنطقة الصناعية بصفرو
 -6حاضنات املقوالت بتازة ومبيسور
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مقرتحات
التوصيات
اعتماد منوذج جديد للتدبري املستدام للمناطق الصناعية ( تكليف الغرفة إبعداد تصور للتدبري بشراكة مع مجعيات األحياء
الصناعية
التدبري التشاركي )

القيام بعمليات لتحرير األرصفة والطرق من املستغلني مع بعض احلاالت اآلنية  :املنطقة الصناعية بنسودة.
العمل على تشجري وصيانة هذه األرصفة.
استفادة اجلهة من دعم صندوق املناطق الصناعية تقدمي مشاريع موحدة للجهة مع إمكانية تعدد حاملي هذه
املستدامة  fonzidالشق املتعلق بتأهيل املناطق املشاريع  :استكمال أتهيل املنطقة الصناعية بنسودة  ،أتهيل
املنطقة الصناعية سيدي بوزكري  ،أتهيل املنطقة الصناعية لتازة.
املتواجدة.
اخراج حاضنات املقاوالت الصناعية من الوضعية املزرية إعداد تصور عام لتأهيل واستغالل احلاضنات – استعداد الغرفة
للقيام بدراسة يف املوضوع.
اليت توجد عليها حاليا

توصيات املناظرة اجلهوية للتجارة والصناعة واخلدمات
التجارة

الصناعة

اخلدمات

 -2تتنمية األنشطة الصناعية وتقوية تنافسية املقاوالت •
مقرتحات
مواكبة الوزارة الوصية على القطاع الصناعي لتكوين
املنظومات القطاعية.

التوصيات
احملور
الرتكيز على القطاعات االقتصادية الواعدة ابجلهة تركيز اجملهودات على خلق أقطاب ومنظومات صناعية متخصصة مع
:
استقطاب شركات رائدة لتطوير صورة اجلهة.
الصناعات الغذائية
صناعة أجهزة السيارات
توفري وتقوية الدعم العمومي للشركات اليت تشغل يدا عاملة مهمة خاصة يف  :اإلعفاء من رسم االسترياد على وسائل النقل اليت يتجاوز
دعم تشغيل الكفاءات.
الصناعات اإللكرتونية
عمرها مخس سنوات
دعم نقل املستخدمني.
التكوين املستمر للمستخدمني والتكوين ابلتناوب للمتدربني ( اإلعداد
املشرتك لربامج التكوين )
توفري اخلدمات اجلماعية املتعلقة ابلتغذية والصحة والضمان االجتماعي
تبسيط وتسريع مساطر اسرتجاع الضريبة على القيمة املضافة على السلع املستوردة واملوجهة من جديد حنو التصدير.
تقوية خدمات املواكبة اجلماعية والفردية للمستثمرين ودعم وسائل التواصل.
تثمني املنطقة الصناعية أكروبوليس
18
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توصيات املناظرة اجلهوية للتجارة والصناعة واخلدمات
التجارة

الصناعة

اخلدمات

 -2تنمية األنشطة الصناعية وتقوية تنافسية املقاوالت •
احملور
الرتكيز على القطاعات االقتصادية الواعدة ابجلهة :
الصناعات الغذائية
صناعة أجهزة السيارات
الصناعات اإللكرتونية

التوصيات

مقرتحات

النقص من تكلفة النقل ابلطائرة للبضائع املوجهة للتصدير.
دعم املقاوالت املصدرة ابجلهة من خالل :
تفعيل الدعم املايل على الفرق يف تكلفة النقل والذي تضمنه قانون املالية لسنة 2018
تقوية استفادة مقاوالت اجلهة من برامج الدعم املوجهة للمصدرين.

استفادة املقاوالت املصدرة من االمتيازات اليت تستفيد منها نظرياهتا ابملناطق احلرة
ختصيص هيئة جهوية ملواكبة املقاوالت يف وضعية صعبة  ،مع التشجيع على حتويل امللكية ضماان الستمرارية املقاوالت.
اإلسراع بتهيئة موقع  COTEFمع العمل على جلب رائد يف صناعات النسيج واأللبسة ميكن أن يطور منظومة قطاعية ابملنطقة.
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توصيات املناظرة اجلهوية للتجارة والصناعة واخلدمات
الصناعة

التجارة

اخلدمات

 -2تنمية األنشطة الصناعية وتقوية تنافسية املقاوالت •
احملور
دعم القطاعات التقليدية ابجلهة :
صناعات النسيج واأللبسة
الصناعات اجللدية
الصناعات احلديدية

التوصيات

مقرتحات

مواكبة األنشطة الغري مهيكلة واليت متثل عدد كبري من الفاعلني  :صناعة -هتيئة منطقة خاصة لصناعة األحدية مبحاذاة أو داخل اجملال احلضري
( احلاجة ل  300بقعة مبدينة فاس )
األحذية (إجناز إحصائيات عن القطاع – االستفادة من التجارب
اختاذ إجراءات حلماية املنتوج اجلهوي من املنافسة الشرسة ملنتوجاتالناجحة لبعض الدول – التنسيق مع إدارة اجلمارك من أجل محاية
بعض الدول ( الصني  ،تركيا )
القطاع وإنعاشه – تشجيع عالمة صنع ابملغرب
خلق حتفيزات من أجل عصرنة القطاع وحتديث آليات وأدواتاإلنتاج ودعم الفاعلني يف البحث عن أسواق خارجية
تيسري ولوج املقاولة الصناعية وخاصة الصغرية واملتوسطة واملقاول الذايت للتمويالت والقروض البنكية

دعم التشبيك احمللي واجلهوي وخلق جسر بني املقاوالت الكربى واملقاوالت الصغرية واملتوسطة.
تقوية استفادة مقاوالت اجلهة من برامج الدعم املوجهة من طرف مغرب املقاوالت  :التسريع  ،إمتياز  ،مساندة  ،التكوين...إخل
إخضاع رقم املعامالت املوجه للتصدير لنسبة % 50على الضريبة على الشركات وليس لنسبة حمددة يف % 17
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حتيني ودعم الدراسات املتعلقة ابلعرض التصديري مع توفري إعداد موقع إلكرتوين خاص ابلتعريف ابلعرض التصديري للجهة ولنشر فرص
األعمال مع تنظيم لقاءات تعريفية وحتسيسية بتنسيق مع الفاعلني واملتدخلني.
وسائل للتواصل للتعريف هبا

توصيات املناظرة اجلهوية للتجارة والصناعة واخلدمات
الصناعة

التجارة

اخلدمات

 -2تنمية األنشطة الصناعية وتقوية تنافسية املقاوالت •
احملور
البعد البيئي واحملافظة من التلوث

التوصيات

مقرتحات

اإلسراع إبخراج االسرتاتيجية اجلهوية للمحافظة على البيئة وحماربة استمرار الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرابء يف معاجلة مرج الزيتون
وخملفات الصناعات اجللدية
التلوث
خلق جلنة ملواكبة الصناعيني يف تنزيل اسرتاتيجياهتم املتعلقة مبعاجلة النفاايت الصناعية مع العمل على إجياد حلول مجاعية أقل تكلفة وأكثر جناعة
تبسيط وتسريع املساطر املتعلقة بدراسات التأتري على البيئة املتعلقة ابملشاريع الصناعية

21
21

توصيات قطاع اخلدمات

22

توصيات املناظرة اجلهوية للتجارة والصناعة واخلدمات
التجارة
احملور  /النشاط

إعداد خمطط جهوي لتطوير السياحة.

الصناعة
التوصيات

إعادة متوقع املنتوج السياحي اجلهوي وتنمية السياحة اجلبلية وتعزيز السياحة الداخلية.

استثمار املوقع التارخيي ملدينة مكناس ،وربط العرض السياحي ملكناس مبثيله بفاس.

السياحة

اخلدمات
املقرتحات

اعتماد مقاربة تشاركية وتكاملية ومندجمة بني عماالت وأقاليم اجلهة خبصوص:
البنيات التحتية – التنشيط – املواكبة

إعداد برامج سياحية مشرتكة للمدينتني

ختصيص بقع أرضية أبمثنة تفضيلية
هتيئة مناطق سياحية جديدة وتوفري وعاء عقاري لبناء مركبات سياحية وفنادق
االهتمام ابلسياحة اجلبلية ،عن طريق هتيئة وأتهيل بنيات حتتية الستقبال زابئن هذا النوع دعم وتشجيع إحداث الوحدات السياحية ابملراكز القروية اليت تستجيب وتتالءم مع طبيعة املنتوج
اجلبلي السياحي املتوفر.
من السياحة.
متكني املستثمرين من الدعم الالزم إلجناز مشاريعهم السياحية وخصوصا توفري العقار والولوج للتمويل
التعزيز والرفع من الطاقة اإليوائية مبدن اجلهة.
تعزيز وجهة اجلهة عن طريق الرفع من عدد الرحالت اجلوية من وإىل مطار فاس خلق خطوط مباشرة حنو إفريقيا خاصة يف اجتاه الدول الشقيقة والصديقة كالسنغال وساحل العاج
والغابون
سايس.،
تفعيل برامج التوأمة بني مدن وأقاليم اجلهة مع ابقي مدن العامل هبدف التعريف ابجلهة تنظيم تظاهرات للمدن املتوأمة مع مدن اجلهة ( على غرار املدن املتوأمة مع مدينة فاس )
والرفع من الرواج السياحي
تنظيم أنشطة ترفيهية بشراكة مع ابقي الفاعلني احملليني من أجل الرفع من مدة إقامة السياح.
تطوير التنشيط السياحي

دعم تنظيم التظاهرات االقتصادية والثقافية والرتفيهية والرايضية

إعداد برانمج للتظاهرات  :املعارض  ،املهرجاانت  ،املسابقات ...

توصيات املناظرة اجلهوية للتجارة والصناعة واخلدمات
التجارة
احملور  /النشاط

الصناعة
التوصيات

دعم اجلهة كقطب جامعي أول يف املغرب
التأكيد على ضرورة أن تنعكس هذه الرايدة إجيااب على الواقع االقتصادي واالجتماعي للجهة

التعليم العايل والتكوين املهين:

التكنولوجيات احلديثة /
االقتصاد الرقمي واخلدمات
عن بعد

اخلدمات
املقرتحات
اإلسراع يف تنزيل وأجرأة مقرتحات وتوصيات اللقاء اجلهوي حول التشغيل
والتكوين.

وأن يستفيد النسيج االقتصادي من الكفاءات واليد العاملة املكونة ،مبا ميكن من تطوير
اإلنتاجية والرفع من مستوى التشغيل.
 إعداد برامج للتكوين املستمر بشراكة مع الفيدراليات واجلمعيات املهنية.
تقوية آليات التكوين املستمر والتكوين ابلتناوب والتدريب االفرتاضي
 خلق مراكز للتدريب االفرتاضي وللتكوين عن بعد.
إعداد خمطط جهوي ملواكبة التحول الرقمي وتعميم التكنولوجيات احلديثة خاصة يف الشق خلق آلية جهوية إلعداد وتنزيل املخطط بتنسيق مع وكالة التنمية الرقمية.
االقتصادي
تنظيم مبارايت للتنافس بني املقاوالت
دعم ومواكبة املقاوالت اجلهوية الناشطة يف ميدان التكنولوجيات احلديثة
تنظيم معرض جهوي خلدمات املدن الذكية
تعميم وتقوية شبكة األنرتنت خاصة ابملناطق الصناعية ومبناطق األنشطة االقتصادية
تنظيم دورات تكوينية ولقاءات حتسيسية وتواصلية
تقوية قدرات الفاعلني االقتصاديني يف التكنولوجيات احلديثة
إحداث ((تكنو ابرك)) على مستوى جهة فاس مكناس
هتيئة فضاءات وبنيات الستقبال املقاوالت اجلد صغرى املتخصصة يف التكنولوجيات احلديثة
 تعميم جتربة منصة ((فاس شور)) على عمالة مكناس وإقليم اتزة
تقوية اجملهودات جللب املستثمرين والفاعلني الدوليني يف ميدان ترحيل اخلدمات.
 تفعيل الدعم املقدم للشركات املتواجدة مبنطقة فاس شور

توصيات املناظرة اجلهوية للتجارة والصناعة واخلدمات
التجارة
احملور  /النشاط
النقل

الصناعة

التوصيات

اخلدمات
املقرتحات

 إعادة العمل مبنحة الدعم اخلاصة بتجديد أسطول سيارات األجرة.
دعم قطاع سيارات األجرة
 تفعيل وتعميم الدورية الوزارية رقم  61املتعلقة بتنزيل العقود النموذجية ،عوض العقود العرفية.
 دعم الكازوال املهين لفائدة القطاع بكل مكوانته.
 فتح حوار حول ظاهرة النقل السري من أجل إجياد حل جدري للظاهرة.
 إعادة النظر يف مساطر منح رخصة الثقة اخلاصة بسيارة األجرة بصنفيها ،وابلتنسيق مع متثيليات املهنيني.
 احلفاظ على تسمية رخصة الثقة عوض تسمية رخصة سيارة األجرة.
 أتهيل أسطول النقل احلضري
 الرفع من قيمة منحة الدعم املوجهة لفائدة سيارات األجرة الصديقة للبيئة (الكهرابئية)
 اعتماد دعم مايل القتناء السيارات اخلفيفة لفائدة مؤسسات تعليم السياقة على غرار ما مت إحداثه ابلنسبة
تقوية تنافسية قطاع تعليم السياقة.
للحافلة والشاحنة والوزن الثقيل .
 إحداث حلبات لالمتحان وحلبات للتدريب تستجيب للمواصفات املهنية.
 إحداث مراكز للتكوين يف مهن النقل لفائدة السائقني ومدريب تعليم السياقة.
تكوين املرافقني والتشجيع على جتهيز عرابت النقل السياحي ابلوسائل التكنولوجية وبدليل للتعريف مبؤهالت
دعم قطاع النقل السياحي
اجلهة.
دعم وتقوية الشبكة الطرقية على مستوى اجلهة سواء يف اجملال احلضري أو القروي
اإلسراع إبجناز الطريق السيار فاس طنجة املتوسط وتثنية الطرق بني فاس إميوزار وفاس اتوانت
تطوير النقل السككي من خالل متديد اخلط السريع فاس الدار البيضاء وفاس طنجة

توصيات املناظرة اجلهوية للتجارة والصناعة واخلدمات
التجارة
احملور  /النشاط
اللوجستيك

الصناعة
التوصيات

اخلدمات
املقرتحات

اإلسراع بتنزيل مقتضيات العقد الربانمج املوقع بني الدولة والقطاع اخلاص الذي ينص • تعميم استفادة كافة املهنيني ذوي الصلة ،من الربامج املسطرة يف
يف إطار تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية لتنمية قطاع اللوجستيك على إبرام:

االسرتاتيجية الوطنية لتنمية قطاع اللوجستيك والعقود التنفيذية ومن



عقود تنفيذية من أجل تطوير املناطق اللوجستيكية على الصعيد اجلهوي،



عقود تنفيذية أفقية وقطاعية هتم التكوين وأتهيل قطاع النقل الطرقي للبضائع • ،ختصيص وعاء عقاري لتهيئة وحدات لتعبئة وتوزيع قنينات الغاز.

ابإلضافة إىل حتسني السالسل اللوجستيكية املرتبطة أبروجة املنتجات الطاقية
والفالحية والتوزيع الوطين ومواد البناء وأروجة التصدير واالسترياد.

خدمات الوكالة املغربية لتنمية األنشطة اللوجستيكية

شكرا على انتباهكم

بدر طاهري
رئيس غرفة التجارة والصناعة واخلدمات جلهة فاس مكناس

