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 2020يونيو  01فاس في :      

 
 إخباري بــــــــالغ 

 

يونيو  01 االثنيناجتماعا يوم  ،غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس عقد مكتب 

املشاكل  واستعراضاصة بالوضعية االقتصادية ختتعلق خصص لتدارس مجموعة من النقط  2020

حالة الطوارئ  لرفعاملصاحبة  والتدابير  فترة الحجر الصحي خالل اإلجراءات املعتمدةتقييم و القطاعية 

  ،الصحية

افتهم املنية بسبب فيروس كورونا  وقد استهل هذا االجتماع بتالوة الفاتحة ترحما على أرواح املواطنين الذين و

أرواح شخصيات بارزة  علىو  بعض السادة أعضاء الغرفة املتوفيين خالل هذه الفترة أسر أفراد على ، و املستجد

عبد املجاهد  يناملرحوم دار البقاء نذكر منها في ذات الفترة إلى ورحلت ملكة املغربيةللم املعاصر  تاريخالطبعت 

 الرحمان اليوسفي وعبد الرحمان السعيدي. 

النموذج  نجاعةعلى أعضاء مكتب الغرفة  شددفي ظل الظرفية العصيبة التي يعرفها العالم وبالدنا،  

امللك  صاحب الجاللةرؤى  حكمة وتبصر تطوبق هذه الجائحة مما يدل مرة أخرى على  املشهود بها في املغربي

الرشيدة  تهقيادفوق أي اعتبار فكانت  ينجاللته على وضع سالمة املواطن وحرصمحمد السادس نصره هللا 

اقب الوخيمة جائحة هذه التدبير في حسن   وتوجيهاته السديدة نبراسا  والتصدي آلثارها والحد من العو

االستباقية والوقائية التي اتخذتها مختلف  بالتدابير مكتب الغرفة عضاء أالنتشارها. في هذا السياق نوه 

 إنشاءكان  وقد. بكل أمانالصعب القطاعات الحكومية كل من موقعه ومسؤوليته حتى تجتاز بالدنا هذا الوضع 

صناعة والرف التجارة غالقطاع الخاص عبر تمثيلية جامعة ملجال ملمثلي يفسح ا ،وتنسيقيإطار تشاوري 

 وآلياتبما اعتمدته من إجراءات  تمكن مقاربة فعالة ،لجنة اليقظة االقتصادي في عضويةوالخدمات 

ما أفرزته من انتظارات حالة الطوارئ الصحية و اقتصادية ل -والتداعيات السوسيحدة لتخفيف من ا

وجب التنويه بما  كماتصحيحها فسر حجمها بعض االختالالت أو الهفوات التي تم رصدها أو يحاجيات و 

املوارد الكفيلة  وتمكينها منافية ملواكبة املنظومة االقتصادية ر تتطارحه هذه اللجنة من تصورات استش

 بتنشيط الحركية االقتصادية. 

أعضاء مكتب الغرفة املجهودات التي تقوم بها السلطات العمومية واملصالح  املحلي ثمنعلى املستوى الجهوي و 

حفاظا على صحة وسالمة  ،الوالي والسادة العمال الطبية واألمنية والجماعات الترابية تحت إشراف السيد

رين لفئات من املتضر  وتوعوية موجهةكما أشادوا بانخراط أعضاء الغرفة في مبادرات تضامنية املواطنين، 

 املرتبطة أنشطتهم بالقطاعات التي يمثلونها. 
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بشكر متميز و إشادة قوية على ما قدموه ملهنيين وأرباب املقاوالت خص أعضاء مكتب الغرفة ا دو ق 

في تنزيل كل القرارات الحكومية الرامية إلى الحد من انتشار الفعلي والفعال  همانخراطمن تضحيات من خالل 

في تعبير حضاري على التزامهم بالعمل على ضمان تزويد املواطنين باملتطلبات املعيشية هذا الوباء إضافة إلى 

 قيم التآزر والتكافل التي تميز كل مكونات املجتمع املغربي. 

حول أهم اإلجراءات املتخذة من طرف الغرفة خالل فترة  مفصال  اقدم رئيس الغرفة عرضبعد ذلك  

 الحجر الصحي واملتعلقة بمواكبة الوضعية االقتصادية بالجهة والتي كان من أهمها:

مليون درهم سيتم ضخها في اإلجراءات  5تعبئة مساهمة مالية في صندوق جائحة كورونا بلغت  .1

 االقتصادية املتعلقة باألزمة.

تماعات همت تتبع الوضعية االقتصادية والتدابير واإلجراءات املتخذة سواء عقد مجموعة من االج .2

وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر  –خالل أو بعد فترة الحجر الصحي مع كل من رئيس الحكومة 

 -فيدراليات قطاعية  –السلطات املحلية  –جامعة الغرف املغربية للتجارة والصناعة والخدمات  –والرقمي

 جمعيات مهنية ...إلخ.

املتعلقة باملواكبة وبمنح الشواهد املهنية وشواهد املنشأ الغرفة ضمان استمرارية توفير خدمات  .3

 وبطائق املنتسبين وذلك مساهمة في عدم توقف الدورة االقتصادية.

 اعتماد مكتب الضبط الرقمي كوسيلة للتوصل باملراسالت الرسمية. .4

 ،خلية لليقظة من أجل تتبع وضعية مزاولة األنشطة االقتصادية التي لم تتوقف عن العملخلق  .5

إضافة إلى التواصل اليومي مع الفاعلين االقتصاديين ومع الجمعيات املهنية من أجل تجميع املعطيات 

 لجنة اليقظة. –الوزارات  –: السلطات املحلية قترحات وإيفادها للجهات املعنيةواملتطلبات وامل

معالجة جميع ملفات األداء املتوفرة لدى الغرفة واملتعلقة بتنفيذ االلتزامات ملا قبل فترة الحجر الصحي  .6

 .2019وتلك املتبقية عن سنة 

 .املساطر جارية بالنسبة لطلبين للعروض –استكمال كل املساطر املتعلقة بأربع طلبات للعروض  .7

لقة باإلخبار والتواصل مع املنتسبين بخصوص اإلجراءات املتخذة إصدار عدد هام من البالغات املتع .8

سواء من طرف الغرفة أو من طرف الجهات الحكومية واملتعلقة باألزمة الصحية وبمزاولة األنشطة 

 االقتصادية. 

إيفاد عدد هام من املراسالت إلى السيد والي الجهة املتعلقة بمشاكل مرتبطة بمزاولة األنشطة التي لم  .9

 وقف عن العمل إضافة إلى الوضعية املتعلقة باألنشطة املتوقفة.تت

إيفاد مجموعة من املراسالت إلى رؤساء الجماعات الترابية بالجهة املتعلقة بإعفاء التجار من أداء أكرية  .10

 املحالت التجارية اململوكة لهذه الجماعات بخصوص فترة الحجر الصحي.

اإلسالمية والنظراء بالجهة بخصوص إعفاء التجار من أداء  إيفاد مراسالت لوزير األوقاف والشؤون .11

 أكرية املحالت التجارية اململوكة لألحباس بخصوص فترة الحجر الصحي.

تم اعتمادها في املذكرة املقدمة  ،إعداد مجموعة من املقترحات املتعلقة باملرحلة ما بعد الحجر الصحي .12

 ة والخدمات.من طرف جامعة الغرف املغربية للتجارة والصناع
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الذي يجب دور الوضعية القطاعات االقتصادية بالجهة و  ،كما ناقش بعد ذلك أعضاء مكتب الغرفة  

حيث انصب النقاش  ،من أجل دعم ومواكبة املنتسبين بعد رفع حالة الطوارئ الصحيةالغرفة أن تقوم به 

املشكلة ملنظومة القطاع  حول وضعية بعض القطاعات األكثر تضررا نذكر بالخصوص جميع األنشطة

، بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة ، الصناعات التحويلية املتضررةالسياحي، األنشطة التجارية بصفة عامة

  .خ.... إلاألنشطة الخدماتية 

افعي الذي تضطلع به الغرفة في طرح املتم التذكير بفي هذا اإلطار،    ى تعمل علالتي  قترحاتالدور التر

لفائدة اإلجراءات املتعلقة بالتغطية الصحية والتقاعد  مقترحضمنها و من  من طرف الجهات املعنيةاعتمادها 

الذي أعدته وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي بتشاور مع غرف التجارة والصناعة التجار و املهنيين 

يعد مطلبا طال انتظاره هذا املكتسب الذي  علىباملجهود الذي أفض ى للحصول والخدمات حيث تم التنويه 

على على تنزيله املبدئي الدفاع انخراطهم في لى الغرفة عمكتب عضاء حظى بإجماع املهنيين و التجار. وقد أكد أو 

خلق الطمأنينة اإلسهام في و االجتماعية حمايتهم التجار و و  املهنيين عيشتحسين ظروف طفرة إيجابية في اعتباره 

لتدارس الجمعيات املهنية املض ي في التشاور مع  هيآت الغرفة و ضرورة مركزين على لديهم  األسري واالستقرار 

 .واملهنيين التغطية الصحية للتجار  أةجر أ تفاصيل 

مكتب عضاء أذكر  اإلجراءات والتدابير املتعلقة بإعادة األنشطة االقتصادية إلى دورتها العادية بخصوصو  

مع اعتبار مجموعة أولية  التريث في اتخاذ القرارات والعمل على استشارة الفاعلين االقتصاديين ضرورةالغرفة ب

 بينها:املقترحات من من 

  مراعاة الدولة لخصوصية كل جهة من جهات اململكة في استصدار القرارات وتقديم الحلول لتجاوز األزمة

 مع إعطاء الصالحيات للوالة التخاذ التدابير الالزمة لذلك. حالة الطوارئ الصحيةبعد رفع 

  الغرفة ممثلة بها. واملهنيين تكون املقاوالت  لليقظة ومواكبةخلق لجان جهوية ومحلية 

 منها وخاصة  لتوفير الخدمات املوجهة للمرتفقينواملؤسسات العمومية  تاستئناف بعض اإلدارا

 .التجارية واملصالح الضريبيةاملحاكم املتعلقة باملستثمرين ك 

  لكونها تعتبر إطالق طلبات العروض، نظرا من طرف الدولة والعمل على املحافظة على املشاريع املبرمجة

 املحرك األساس ي لالقتصاد الوطني والزبون األول للقطاع الخاص.

 بعض القطاعات ل، 2020يونيو  30ملا بعد  الدولة،منح املساعدات املالية املقدمة من طرف ستمرار ا

لفترة طويلة. إلى جانب استفادة هذه القطاعات من تأجيالت وقفة تستظل مالتي وخاصة السياحية 

 ولة وإلى صندوق الضمان االجتماعي.وتسهيالت في أداء املستحقات الضريبية للد

  ببلدان شتى حول العالم والذين تقرر إرجاعهم إلى أرض الوطن عالقين الاملغاربة توزيع وفود املواطنين

وإمضاءهم لفترة الحجر الصحي بالفنادق بكل جهات اململكة )حسب مكان اإلقامة أو بتوزيع عادل بين 

  الجهات(.

 لطمأنة الزبناء املغاربة أو األجانب بخصوص ظروف الوقاية والسالمة داخل  تطوير عالمة خاصة

 الفنادق.

  إمكانية إصدار قانون للتمكين من الرفع من رأسمال الشركات ،دراسة 
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   مع دراسة إمكانية النقص من الضريبة على القيمة  "صنع باملغرب"وعالمة  الوطنياملنتوج وحماية دعم

 .املضافة املتعلقة به

 مع توقيف استيراد  توجات األجنبية خاصة التي يمكن إنتاجها وطنيانوضع قيود على استيراد امل

 املنتوجات التي تتوفر بكميات كبيرة داخل مخازن الشركات الوطنية إلى غاية التمكن من بيعها.

 في موضوع الصفقة مع  تخصيص الولوج إلى الصفقات العمومية للمقاوالت الوطنية واملتخصصة

 الحيلولة دون ولوج الشركات الوسيطة.

  ملهنيين.التجار الصغار و لمقاوالت الصغيرة والدعم التكوين والرقمنة خاصة بالنسبة 

وذلك  2020إعداد ميزانية تعديلية لسنة  إلىتم خالل اجتماع مكتب الغرفة التطرق وأخيرا،   

مذكرة رئيس الحكومة ومع توجيهات وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارية ووزارة الصناعة انسجاما مع 

 والتجارة واالقتصاد الرقمي. 

 كما تم تقديم عرض حول تقدم إنجاز املشاريع التي تشرف الغرفة على إنجازها. 

 بدر طاهري  :الرئيس       

       
     


