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تفعيال للمبادرة السامية لصاحب الـجـاللـة   

الملك محمد السادس نصـره اهللا، بـإحـداث 

صــنــدوق خــاص لــمــواجــهــة وبــاء كــورونــا 

المستجد وتطبيقا للمبدأ الدستوري الـداعـي 

إلى التحمل بصفـة تضـامـنـيـة، لـلـتـكـالـيـف 

التي تتطلبها مواجهة األعباء الناجمة عـن 

مالييـن درهـم فـي مـداخـيـل هـذا  5اآلفات، ساهمت غرفة التجارة و الصناعة والخدمات لجهة الرباط سال القنيطرة بمبلغ 

الصندوق الذي خصصت تبرعاتة للتجهيزات الطبية ونفقات وزارة الصحة ولـدعـم االقـتـصـاد الـوطـنـي والـنـهـوض بـبـعـض 

القطاعات الهشة ،وقد تم تمويله من الميزانية العامة للدولة ومساهمات الـجـمـاعـات الـتـرابـيـة والـمـؤسـسـات والـمـقـاوالت 

 .العمومية والقطاع الخاص

وفي إطار التعبئة الوطنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا والحد من تداعياته علـى االقـتـصـاد الـوطـنـي،اعـتـمـدت غـرفـة 

التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة الرباط سال القنيطرة،  عدة تدابير احترازية واستباقية للحفاظ على سالمة و صـحـة 

منتسبيها من التجار وخدماتيين و مرتادي محالتهم التجارية، حيث قامت بحمالت تحسيسـيـة وتـفـقـديـة لـمـجـمـوعـة مـن 

 .المحالت التجارية على الصعيد الجهوي وتزويدهم بالكممات لمحاربة تفشي الوباء

كما استجابت الغرفة لدعوات التبرع التي أطلقتها المراكز الجهوية لتحاقن الدم بسبب التراجع الكبير للمخزون االحتيـاطـي 

 .للدم ، على إثر فرض حالة الطوارئ الصحية وضعف إقبال المواطنين على التبرع 
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-سال   -تفعيال لمقتضيات االتفاقية الموقعة بين  غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط:  2020مارس  13 

القنيطرة و الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بكينيا على هامش الزيارة التي قام بها السيد عبد اهللا عباد ، رئيس الغرفة 

الجهوية ،لحضور فعاليات مؤتمر تعزيز التجارة بين باكستان وأفريقيا شهر يناير، انعقد بمقر الغرفة بالرباط لقاء عمل 

 .مع السيد علي باجابر ، القنصل الكيني الفخري بالمغرب

 

ترأس أشغال هذا اللقاء السيد عبد اهللا عباد،رئيس الغرفة الجهوية بحضور السيد حفيظ عالكي ،المدير الجهوي للغرفة 

حيث تمت مناقشة ، العديد من المواضيع  ، بما في ذلك البحث في سبل تنظيم لقاءات ثنائية بين  المستثمرين الكينيين ،

  .و نظرائهم بجهة الرباط سال القنيطرة ، وكذلك عقد الدورة الثانية للمنتدى االقتصادي لغرف التجارة األفريقية

من جهته وبصفته رئيس جمعية القناصل الفخريين في إفريقيا ، اتفق السيد علي باجابر مع السيد عبد اهللا عباد على 

تنظيم  يوم دراسي ، على هامش هذه التظاهرة ، حول اإلمكانيات التي سيتم اعتمادها لتطوير التعاون الثنائي  

 .الدبلوماسي االقتصادي
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استقبل السيد عبد اهللا عّباد  :2020مارس  13

،رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة 

الرباط سال القنيطرة ، مرفوقا بالسيد حفيظ 

عالكي ،المدير الجهوي للغرفة ،السيد جيروم 

والسيد  PLC-Marocبولدوك مكلف بمشروع 

 PLC-Marocمصطفى بيري ، رئيس 

(Pacific Link College). 

خالل هذا اللقاء تباحث الطرفان ،في سبل المساهمة الفعلية للنهوض بقطاع التعليم في المغرب ، و بشكل رئيسي التعليم األولي  

كذلك بالنسبة لكندا يتجاوز الطلب  2026سنة  25000، القطاع الذي من المتوقع أن يعرف عجز في عدد المدرسين يفوق 

 .مدرس 3000الحالي على المدرسين في القطاع الخاص بدور الحضانة 

بالمغرب يوازي  PLC في هذا الصدد ، تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين الطرفين تم بموجبها،االتفاق المتبادل على إنشاء معهد

 .منتمعهد فانكوفر و 

يهدف المشروع كذلك إلى تسهيل الولوج لمختلف برامج المعهد، سواء في المغرب أو في مونت وفانكوفر ، مع تكوين إضافي  

 .للخريجين الحاليين والمستقبليين من المدارس والجامعات المغربية لتلبية متطلبات سوق الشغل المحلي و الدولي

المغربي  PLCوفقًا لالتفاقية الموقعة ، اتفق الجانبان، على بذل كل الجهود وتوفير اإلمكانيات الالزمة لالنطالقة الفعلية لمعهد 

يندرج هذا المشروع ضمن إستراتيجية الغرفة  القنيطرة ، والعمل على تعميمه على باقي جهات المملكة،و-سال -بجهة الرباط 

 .الجهوية بشأن االنفتاح على األسواق الدولية من أجل تعزيز التعاون الثنائي الذي يساهم في خلق فرص الشغل لشباب المنطقة

  م ش ر و ع   ت ع ل يـمـي   مـشـتـر ك : و   ك نـد ا  ا ل م غـر ب 
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، يعيش الـعـالـم أزمـة " كورونا" بسبب تفشي وباء 

اقـتـصـاديــة واجـتــمـاعـيــة لـم يــعـرف مــثـلـهــا مـنــد  

سنة   الكساد العام ، والـمـغـرب كـبـاقـي  1929

دول العالم يعاني من تداعيات تفشـي الـفـيـروس  

على اقتصاده ولـلـتـخـفـيـف مـن آثـاره ،اعـتـمـدت 

الحكومة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجـاللـة 

الملك محـمـد السـادس  نصـره اهللا،عـدة تـدابـيـر 

وٕاجراءات احترازية واسـتـبـاقـيـة  لـلـتـخـفـيـف مـن 

األعباء االجتماعية واالقتصادية والصحية  التي زاد من حدتها تراجع الطـلـب الـخـارجـي عـلـى الـمـنـتـجـات الـمـغـربـيـة الصـنـاعـيـة 

والخدماتية والسياحية مما أدى إلى تراجع في االستهالك واالستثمار، كما ساهـم االرتـبـاط الـقـوي لـلـسـوق الـمـغـربـيـة بـالشـركـات 

فجائحة كورونا سترفع من وثيرة البطالة خاصة في الدول التي يعتمد اقتصادها علـى قـطـاع .  األوربية واإلفريقية في تفاقم األزمة

 .السياحة والصناعات التحويلية مما سيضاعف ظواهر الفقر والهشاشة

إجراء، إما كإجـراءات لـمـواكـبـة تـنـفـيـذ الـحـجـر الصـحـي، أو مـتـعـلـقـة  300للتصدي لهدا الوباء اتخذت الحكومة ما ال يقل عن 

 .بالتخفيف من اآلثار االجتماعية، أو كتدابير للتخفيف من التداعيات االقتصادية

 اإلجراءات االستباقية التي اعتمدتها الحكومة المغربية لمواجهة جائحة فيروس كورونا

في المرحلة األولى عملت السلطات المغربية على الحفاظ على حياة المواطنين وسالمتهم، فبعد إعالن الحجـر الصـحـي وتـعـلـيـق 

،حـيـث عـمـلـت "  لجنة اليقظة االقـتـصـاديـة" الرحالت الجوية الدولية لمنع تفشي الوباء، وتنفيذا لألوامر الملكية السامية تم إنشاء 

مليار درهم أضيـفـت  20،عرف تبرعات فاقت ”  صندوق مالي خاص لمواجهة كورونا" على تدقيق التدابير المتخذة كما تم إحداث 

مليار درهم خصصت للتجهيزات الطبية ونفقات وزارة الصـحـة  30مليارات درهم من ميزانية الدولة ليتجاوز المبلغ المالي  10إلى 

 .ولدعم االقتصاد الوطني والنهوض ببعض القطاعات الهشة 

وللتخفيف من تـأثـيـرات األزمـة االقـتـصـاديـة 

واالحتفاظ على احتياطات العمالت األجـنـبـيـة 

وتعزيز ثقة المستثـمـريـن األجـانـب وشـركـاء 

المغرب ، قررت الحكومة المغربية في بـدايـة 

اســتــخــدام خــط شــهــر ابــريــل، الــلــجــوء إلــى 

الموقع مع  صندوق الـنـقـد الوقاية والسيولة 

مليـارات دوالر قـابـلـة  3الدولي لسحب مبلغ 

سنوات ،فهو عبارة عن  5للسداد على مدى 

 .احتياطي موجود مند عدة سنوات يسمح للمغرب االستفادة منه كلما كان االقتصاد في أمس الحاجة إليه

  تداعيات اقتصادية واجتماعية وصحية :فيروس كورونا المستجد
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اعتمدت لجنة اليقظة مند شهر مارس ،عدة اجراءات لدعم االقتصاد الوطني وحماية المقاوالت والقطاع الغير مهيكل، احيث اقرت تغـطـيـة  

مالية للعاطلين عن العمل والقطاع الغير مهيكل، كما اتخذت الحكومة عدة إجراءات مستعجلة لمساعدة المقاوالت الصغيرة جدا و الصـغـرى 

 :والمتوسطة لتجاوز تراجع نشاطها

 :التدابير الضريبية

مليون درهم، من االستفادة من تـأجـيـل وضـع الـتـصـريـحـات  20عن  2019تمكين المقاوالت التي يقل رقم معامالتها للسنة المالية   •

 إذا رغبت في ذلك؛ 2020يونيو  30الضريبية حتى 

 ؛2020يونيو  30حتى ) ATD(تعليق المراقبة الضريبية واإلشعار لغير الحائز   •

 مارس وتكاليف المرتقبات لجميع القطاعات باستثناء التي ال تعاني من االزمة؛ 31تعليق اآلجال الجبائية المستوجبة في  •

 .اعتماد تسهيالت في أداء الضرائب واقساط القروض البنكية •

 :تدابير لفائدة المأجورين 

، الـمـتـوقـفـون عـن الـعـمـل مـن 2020استفادة جميع المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في فبراير   •

درهم، باإلضافة إلى التعويضات العائلية وتلك المتعلقـة  2000طرف مقاولة في وضعية صعبة، من تعويض شهري ثابت وصافي قدره 

 ؛)AMO(بالتأمين اإلجباري عن المرض 

؛  2020يـونـيـو 30إلzغايـة)  قروض االستهالك وقروض السكن( تمكين األجراء أيضا من االستفادة من تأجيل سداد القروض البنكية   •

 وضع نظام تعويض على فقدان العمل بالنسبة لألجور المتدنية ؛

 دعم أرباب األسر المتوفرة على بطاقة الراميد و القطاع الغير مهيكل؛ •

ويـمـكـن الـقـيـام .  تبسيط مساطر التصريح باألجراء المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي والمتوقفين مؤقتا عـن الـعـمـل •

 .2020بالتصريحات أسبوعًيا ابتداء من أبريل 

 :تدابير لفائدة المقاوالت والمقاوالت المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا والمهن الحرة التي تواجه صعوبات

 ؛2020يونيو  30تعليق أداء المساهمات االجتماعية إلى غاية  

 يونيو بدون أداء رسوم أو غرامات؛ 30حتى ) leasings(تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض اإليجار  

 تفعيل خط إضافي للقروض تمنحها البنوك ويضمنها الصندوق المركزي للضمان؛ 

الذي خصص للمقاوالت المتضـررة والـمـسـتـمـرة   ،" ضمان اوكسيجين" استفادة المقاوالت الصغيرة والصغيرة جدا، من برنامج الدعم المسمى 

هذا الدعم موجه في األساس لـلـمـقـاوالت الـتـي ال يـتـعـدى رقـم مـعـامـالتـهـا " في نشاطها بالتقدم لدى األبناك، لالستفادة من قرض مؤجل 

مـلـيـون  500مـلـيـون درهـم و 200مليون درهم، وبالنسبة للمقاوالت المتوسطة التي يتراوح رقم معامالتها السنوي ما بين  200السنوي 
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اإلجراءات التي اعتمدتها السلطات المغربية لتمكين االقتصاد المغربي من تحمل تداعيات 

 كورونا و التخفيف من آثاره االجتماعية والصحية
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اعتمدت وزارة االقتصاد والمالية وٕاصالح اإلدارة، اجراءات جديدة لتجنيب المقاوالت من غرامات التأخير في الصفقات  •
العمومية الناتجة عن حالة الطوارئ الصحية وٕاجراءات الحجر الصحي المطبقة على األفراد خارجا عن إرادة المقاوالت الحاصلة 

 .على الصفقات

يتعين على أصحاب المشاريع التابعين إلدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات الـعـمـومـيـة وبـاقـي الـهـيـئـات الـخـاضـعـة  •
للمراقبة المالية للدولة، إلى الموافقة على طلبات المقاوالت التي تثير القوة القـاهـرة، بسـبـب إجـراءات حـالـة الـطـوارئ والـحـجـر 

 .الصحي المتخذة من قبل السلطات العمومية، دون األخذ بعين االعتبار أجل سبعة أيام لتقديم طلباتها في الموضوع

تمديد اآلجال التعاقدية، بواسطة عقد ملحق، سواء بالنسبة لصفقات األشغال أو التوريدات أو الخدمات، وذلك فـي حـدود مـدة  •
 .الطوارئ الصحية

دعت الوزارة أصحاب المشاريع، خالل فترة الطوارئ الصحية، إلى اللجوء عند االقتضاء، إلى آليات تأجـيـل تـنـفـيـذ األشـغـال أو  •

التوريدات أو الخدمات أو أوامر إيقاف أو إعادة استئناف الخدمة، مذكرة مختلف المتدخلين فـي مـجـال الـطـلـبـيـات الـعـمـومـيـة 
بضرورة إعطاء األولوية، خالل فترة الطوارئ الصحية، للتبادل اإللكتروني بجميع أشكاله، للوثائق المثبتـة ولـلـمـسـتـنـدات، بـدال 

 .من الدعامات الورقية

ويـمـكـن .  ألـف درهـم 15زمة يـمـكـن أن يصـل إلـى األ وضع قرض بدون فائدة رهن إشارة المقاولين الذاتيين المتضررين من  •

. سنوات مع فترة سماح مدتها سـنـة واحـدة 3، على مدى 2020ابريل  27تسديد هذا القرض، الذي سيتم تفعيله ابتداء من 

 . وسيتحمل قطاع التأمينات الفوائد ذات الصلة بالكامل

سـنـوات،   5معالجة محاسباتية استثنائية للتبرعات والتكاليف المرتبطة بفترة حالة الـطـوارئ الصـحـيـة بـتـوزيـعـهـا عـلـى مـدى  •

 .وتكييفها لفائدة المقاوالت في ظل هذه الظرفية االستثنائية

لفائدة المقاوالت العاملة في قطاع العقار التي تدهورت خزيـنـتـهـا بسـبـب تـراجـع “  ضمان أكسجين” توسيع االستفادة من آلية  •

 .نشاطها

طلق االتحاد العام لمقاوالت المغرب، منصة إلكترونية تفاعلية مزودة بمعلومات شاملة بشأن تدابير دعم المقاوالت الـمـتـضـررة  •
تتكلف مـن خـاللـهـا لـجـنـة خـبـراء وأعضـاء الـلـجـان الـوطـنـيـة  . من األزمة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا وآليات تنفيذها

 .والجهوية، لإلجابة على أسئلة المقاوالت

 :تدابير القطاع البنكي

اقر بنك المغرب تسهيالت لفائدة البنوك وضمانات على القروض من طرف صندوق الضمـان الـمـركـزي لـلـتـخـفـيـف مـن عـبـئ  •

الشركات ،كما وضع خط إلعادة تمويل القروض الجديدة المدفوعة لفائدة المقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة والـمـتـوسـطـة لـمـدة 

سنتين والتي لم تستفد من إعادة تمويل من طرف البنك المركزي في اطار بـرنـامـج دعـم وتـمـويـل الـمـقـاوالت وقـد دخـل حـيـز 

 .2020ابريل  15التنفيذ األربعاء 

 .مليار دوالر الى احتياطي البنك المركزي للمساهمة في الحفاظ على استقرار االقتصاد 3،2إضافة  •
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 القطاعات المتضررة من الفيروس المستجد

مند انتشار الوباء ،ظهرت تدريجيا عدة انعكاسات على السوق المغربية واقتصادها خاصة وانه يعتـمـد عـلـى قـطـاع السـيـاحـة 

توقيف جميع التظاهرات الثقـافـيـة والـريـاضـيـة وتـعـلـيـق  2020مارس  5األجنبية  القطاع المصدرللعملة الصعبة اذ تقرر مند 

جميع الرحالت الجوية الدولية و  سجل كذلك تراجع على مستوى األنشطة المرتبطة بـه كـقـطـاع الـفـنـادق والـمـطـاعـم والـنـقـل 

انعكس هدا الوضع على القطاعات االقتصادية المرتبطة مباشرة باألسواق الخارجية وكـذلـك عـلـى مسـتـوى مـداخـيـل ... الجوي 

 .العملة الصعبة الخاصة بالجالية المغربية بالخارج كما سجل عجز على مستوى المبادالت التجارية

سجل كذلك تراجع على مستوى األنشطة غير الفالحية الناتجة عن تعطل سالسل التوريد وتأثيرها على فروع التصدير كـقـطـاع 

 .كما تضررت كذلك بعض القطاعات المحلية كالنقل والتجارة نتيجة الحجر الصحي....النسيج وااللكترونيات وصناعة الطائرات

 القطاعات التي لم تتوقف عن العمل

ساهمت بشكل مباشر بعض القطاعات اإلستراتيجية في التصدي  لزحف جائحة كورونا نذكـر مـنـهـا قـطـاع الصـحـة واإلدارات 

الترابية والسلطة وقطاعات أخرى ساهمت في ضمان السير الـعـادي لـلـحـيـاة كـقـطـاع الـفـالحـة والصـنـاعـات الـغـدائـيـة والـمـاء 

 .والكهرباء وتدبير النفايات ونقل البضائع والقطاع المالي والبريد وقطاع التعليم واالدرات العمومية والضمان االجتماعي

 رهانات الدولة للتصدي النعكاسات فيروس كورونا

في الظرفية اآلنية يصعب التكهن بنتائج انعكاسات فيروس كورونا على االقتصاد المغربي بـأرقـام مـحـددة وكـل مـا يـمـكـن أن 

تقوم به الحكومة في ظل هده األزمة التي القت بظاللها على جميع مكونات المجتمع المغربي هو اتخاد عدة تدابير استبـاقـيـة 

فـي الـمـائـة  3،7للتخفيف من آثار االزمة والخروج باقل خسائر، فبعد ان كانت الحكومة تعتزم تحقيق نمو اقتصادي بنـسـبـة 

خالل السنة الجارية نال هدا الفيروس من كل التوقعات اذ توقفت بعض القطاعات بصفة شاملة وأخرى بدرجات اقل وبالمقابـل 

 .استمرت بعض القطاعات الضرورية لوقف زحف الجائحة

وفي هذا اإلطار توقعت المندوبية السامية للتخطيـط تـراجـع نـمـو االقـتـصـاد الـمـغـربـي بسـبـب الـجـفـاف وفـيـروس كـورونـا اذ 

 .في المائة 2،2بنسبة الثلث إلى  2020سينخفض معدل النمو االقتصادي سنة 

في ظل تداعيات األزمة ،تعمل الحكومة جاهدة للتصدي لزحفها والبحث في سبل الخروج مـنـهـا بـأقـل خسـائـر وهـي الـمـرحـلـة 

األكثر صعوبة نظرا لعدم توفرها على إحصائيات ومعطيات لتقدير مدة خروج االقتصاد العالمي من األزمة  وللتخفيف من حـدة 

يـلـزم اإلدارات  2020ابـريـل  14دخل حيز التنفيذ 05/2020تداعيات  الفيروس االقتصادية تم إصدار منشور حكومي رقم 

ومؤسسات الدولة بالتقشف طيلة فترة الوباء من خالل ترشيد النفقات وتوجيه الموارد المتاحة نحو األولـويـات الـتـي تـفـرضـهـا 

األزمة وذلك بتقليص أو إلغاء النفقات الغير الضرورية كالنقل تدبير حظيرة السيارات كراء وتـهـيـئ الـمـقـرات ونـأثـيـثـهـا،تـنـظـيـم 

وقد تم الشروع في إعداد مشروع  من أجل إعادة التشغيل التدريجي لمختلف األنشطة وعودة االنتعاش ....الندوات والمؤثمرات

 .االقتصادي، وذلك مع األخذ بعين االعتبار المقاربة التي سيتم اعتمادها بخصوص رفع الحجر الصحي
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نظمت جمعية نساء تامسنا  :2020فبراير 28

للتنمية ، بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة 

والخدمات لجهة الرباط سال القنيطرة ومركب 

التكوين المهني تمارة ومؤسسة العمران تامسنا 

وبتنسيق مع الجمعية المغربية إلنعاش مهن 

السياحة ،لقاءا تواصليا حول البرنامج المندمج 

لدعم المقاولين الشباب ترأست أشغاله السيدة ربيعة الزناكي، رئيسة جمعية نساء تامسنا بمعية السيد علي بنعلي نائب، رئيس 

الغرفة والسيد محسن عبد اهللا مدير مركب التكوين المهني تمارة والسيد عمر الجمالي رئيس، الجمعية المغربية إلنعاش مهن 

 .السياحة  وذلك بمعهد التكوين المهني تامسنا

شخص باإلضافة إلى ممثلي الجمعيات المهنية والفال حية ومقاولين شباب  200قام بتأطير هذا اللقاء الذي حضره أزيد من  

وتعاونيات نسائية محلية وٕاقليمية وخريجي معاهد التكوين المهني في جميع التخصصات ، السيد عز الدين المصلوحي، المدير 

الجهوي للبنك الشعبي والسيد رضوان السالمي ،مسؤول عن التنشيط التجاري لنفس المؤسسة والسيدة نورة ازازول والسيد محمد 

 .الخلوقي عن مؤسسة بريد بنك ،كمنشطين مكونين في دعم وتمويل المقاوالت الصغرى والمتوسطة

 

بهذه المناسبة قدم ممثلي البنك الشعبي شروحات حول هذا البرنامج وكيفية االستفادة منه وشروط ومتطلبات التمويل وفق 

كما تم تنظيم بالموازاة معا هذا اللقاء ،معرض خاص بالجمعيات و التعاونيات النسائية .التوجيهات السامية لصاحب الجاللة نصره اهللا

 .لمساعدة المرأة على تحسين وضعها االقتصادي وتسويق منتجاتها وتشجيعها على خلق مقاولتها الصغرى والذاتية

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 لقاءا تواصليا حول البرنامج المندمج لدعم المقاولين الشباب 
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عرفت مدينة حدكورت ، افتتاح :  2020فبراير   28

الدورات التكوينية التي تنظمها غرفة التجارة والصناعة 

القنيطرة بشراكة مع معهد -سال-والخدمات لجهة الرباط

 .التجارة والتدبير التابع للغرفة

وقد ترأس افتتاح هذه الدورات التي يستفيد  منها تجار 

 .مدينة حدكورت،السيد عبد اهللا عباد، رئيس الغرفة، بحضور السادة أعضاء الغرفة 

 :وتضم هذه الدورات المحاور التالية

 خلق مقاولة في المغرب •

 تقنيات المحاسبة  •

 التجارة و التسويق •

 الضرائب •

 االستيراد و التصدير •

 :خلق المقاولة في المغرب فقد تم التطرق للمواضيع التالية و فيما يخص الدورة األولى التي تهم 

 الهدف من خلق مقاولة في المغرب   •

 من الفكرة الى دراسة جدوى المشروع   •

 أنواع الشركات حسب اشكالها القانونية  •

  اإلجراءات العملية لتأسيس الشركات  •

  الشهادة السلبية: اإلجراء األول  .1

  إجراءات وضع النظام األساسي: اإلجراء الثاني  .2

  إجراءات وضع قسيمات االكتتاب:  اإلجراء الثالث .3

  تجميد مبلغ رأس المال المدفوع: اإلجراء الرابع  .4

  إقامة إعالن عن االكتتاب والدفع: اإلجراء الخامس  .5

   يداع شكليات إنشاء وتسجيلا: اإلجراء السادس  .6

 والتعريفة الضريبية ) البتانتا(التسجيل في الضريبة المهنية : اإلجراء السابع  .7

  التقييد في السجل التجاري: اإلجراء الثامن  .8

  االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي: اإلجراء التاسع  .9

 .المنشورات الرسمية في جريدة اإلعالنات القانونية وبالجريدة الرسمية: اإلجراء العاشر   .10

 تنظم دورات التكوينية لفائدة  تجار مدينة حدكورت: الغرفة
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تحت رئاسة السيد :  2020فبراير  27

عبد اهللا عباد رئيس غرفة التجارة 

والصناعة والخدمات لجهة الرباط سال 

القنيطرة، ، نظمت الملحقة بشراكة مع 

المديرية اإلقليمية للضرائب بالقنيطرة 

المستجدات الضريبية برسم "وتقسيمة الضرائب بالخميسات والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالخميسات يوما إعالميا حول 

 .بمقر ملحقة الغرفة بالخميسات "2020القانون المالي لسنة 

في كلمته االفتتاحية ،أكد السيد رئيس الغرفة الجهوية، أن الهدف االساسي من تنظيم مثل هذه اللقاءات بحضور ممثلي 

وكذا اإلجابة  2020الضرائب، هو تحسيس منتسبي الغرفة باإلجراءات الضريبة والرسوم التي تم تطبيقها ابتداء من فاتح يناير 

على تساؤالتهم  وانشغاالتهم والعمل على  إيجاد حلول للمشاكل المرتبطة بالضرائب والتي لها انعكاسات على نشاطهم المهني في 

 .ظل وضعية اقتصادية صعبة تتسم بتراكم العديد من المشاكل التي تؤثر على الرواج التجاري واالقتصادي للمنتسبين

كما تقدم بالعديد من اإلقتراحات التي تهم المجال الضريبي، وذكر بالبرامج التكوينية الذي تنظمها الغرفة وكذا بالمشاريع التي 

 .ستعمل على إنجازها بالخميسات والمتمثلة في بناء قاعة متعددة اإلختصاصات ومركز لتكوين المنتسبين

اللجنة المحلية للتجارة بالخميسات، من السيد المدير األخذ بعين االعتبار الوضعية من جانبه،ألتمس السيد محمد المزالي رئيس 

االقتصادية والمشاكل التي تعرفها القطاعات التي تمثلها الغرفة،عند تقدير حجم الضرائب لكل ملزم، وذلك لتخفيف الضغط 

 .الضريبي على الملزمين

بدوره،أكد السيد محمد أرشمال كاتب النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالخميسات، أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار التواصل 

المستمر والبناء الذي دأبت النقابة و الغرفة على اعتماده باستمرار إلبالغ وٕاخبار التجار والمهنيين بجميع المستجدات القانونية 

والضريبية، مذكرا بجلسات الحوار التي عقدتها مع السيد المدير العام للضرائب والسيد المدير العام للجمارك وبحضور الهيآت 

 .145األكثر تمثيلية حول المطالب المستعجلة وخاصة المتعلقة بالفوترة اإللكترونية والمادة 

 :الغرفة و المديرية اإلقليمية للضرائب بالقنيطرة 

 " 2020المستجدات الضريبية برسم القانون المالي لسنة "يوم إعالمي حول 
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بهذه المناسبة أكد السيد محمد عبداللطيف العراش المدير اإلقليمي للضرائب بالقنيطرة، أنه تم األخذ بعين اإلعتبار 

التوصيات المنبثقة عن المناظرة حول الضرائب عند تحضير مشروع القانون المالي الجديد، مذكرا باإلجراءات التي 

جاء بها هذا القانون و ملتمسا من السادة الحاضرين طرح المشاكل التي يعانون منها، كما عبر عن استعداده 

 .دراسة جميع المشاكل والبحث عن حلول لها

وفي .  وعلى إثر ذكر، تدخلت األطر الضريبية المرافقة للسيد المدير لتقديم شروحات حول محتويات القانون المالي

هذا اإلطار، قدم السيد محمد الغزالي رئيس قطاع جبايات الخواص، عرضا حول التدابير التي جاء بها القانون 

 :المالي والمتمثلة فيما يلي

 :التدابير الخاصة بالضريبة على الشركات •

 .مراجعة السعر العادي للضريبة •

 .تحسين النظام الجبائي للشركات الرياضية •

 .مراجعة النظام الجبائي للشركات ذات النشاط المتعلق بمناطق التسريع الصناعي •

 :التدابير الخاصة بالضريبة على الدخل •

 .الدخول المهنية ذات النتيجة المبسطة والنظام الجزافي •

 .التدابير المتعلقة بالدخول األخرى •

 .التدابير الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة •
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كما تقدم السيد الغالي عبدالعزيز رئيس تقسيمة األشخاص المعنويين، بعرض تمحور حول التدابير المشتركة التي جاء بها القانون 
 :المالي، و المتمثلة فيما يلي

 .مراجعة النظام الجبائي الخاص بالمصدرين •

 .مراجعة النظام الجبائي الخاص بالمناطق الحرة للتصدير •

 .مراجعة السعر المتعلق بالمساهمة األدنى •

 .مراجعة السعر المتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل الخاص بالمستغلين الفالحيين •
 :كما تطرق أيضا خالل عرضه، إلى التدابير المتعلقة بالمساطر الجبائية من ضمنها

 .التدابير اإلستثنائية المتعلقة بتسوية الوضعية الجبائية للملزم بصفة تلقائية •

 .التدابير اإلستثنائية المتعلقة بالملزمين المزاولين ألنشطتهم في القطاع غير المهيكل •

 .التدابير المتعلقة بتسوية الوضعية الجبائية للملزمين الذين يودعون تصاريح جبائية تصحيحية بصفة تلقائية •

تسوية الوضعية الجبائية ألصحاب الدخول العقارية الذين لم يدلوا باإلقرار السنوي بمجموع الدخل المتعلق بالدخول العقارية  •

 .برسم السنوات السابقة غير المتقادمة
 :عزز الحاضرون أشغال هذا اللقاء ،بمداخالت تهم التدابير الضريبية وكذا المشاكل التي يعرفها الملزمون، على الشكل التالي

 .ثقل حجم الضرائب والمنافسة غير المشروعة من طرف القطاع غير المهيكل •

 .إشكالية التصاريح التصحيحية ومدى تأثيرها على الملزم •

 .إشكالية التعريف الموحد •

 .المحاسبة لفائدة أرباب التبغ •

 .لتسجيل الشاحنات) التوفر على مقر(ضرورة كراء محل •

 .الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المقاهي •

 .درهم 5000التصريح بالنسبة ألقل من  •

 .الرواج في المحالت ال يتوافق مع حجم الضرائب •

 .المراجعة المطلبقة على أرباب العقاقير •

 .إشكاليات سيارات نقل البضائع •

في هذا الصدد، عبر السيد المدير اإلقليمي للضرائب، عن استعداده دراسة كل الحاالت المطروحة وايجاد حلول ترضي جميع 
 :األطراف كما تم التأكيد عل ما يلي

 .األخذ بعين اإلعتبار الوضعية اإلقتصادية الصعبة التي يعرفها اإلقليم عند تقدير حجم الضرائب •

 .دراسة الشكايات وايجاد حلول لها •

 .عند التسجيل 207اإلعفاء من الغرامات بالنسبة لسيارات  •

 .مراعاة وضعية التاجر وحجم المراجعات الضريبة المطبقة •
في الختام تقدم السيد عبداهللا عباد رئيس الغرفة، بالشكر للسيد مدير الضرائب واألطر المرافقة له، على تعاونهم الدائم منوها 

 .بالمداخالت واإلستفسارات التي أدلوا بها، مؤكدا تدخل الغرفة إيجابا إليجاد حلول للمشاكل المطروحة
كما أكد على ضرورة تنظيم دورات تكوينية لفائدة الملزمين في الميدان الضريبي، ملتمسا من الحاضرين تيسير عمل مكتب  

الدراسات إلنجاز الخرائطية اإلقتصادية، باعتبارها قاعدة معلوماتية حول األنشطة اإلقتصادية المزاولة، حيث توفر معلومات 
 .ومعطيات حسب منطقة معينة وكذا الشوارع واألزقة المتواجدة بها باإلضافة إلى أهمية تمركز النسيج اإلقتصادي
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  أيام تحسيسية من أجل اإلدماج االقتصادي للمرأة

 
 
 
 
 
 
 
 

 

نظمت الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل و ب م نـاـسـبـة   ا لـيـو م   ا لـعـا لـمـي   لـلـمـر أ ة     :  2020مارس 7،8،9أيام 

 Peugeotالكفاءات بشراكة مع غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة الرباط سال القنيطرة و شركة 

Citroen    الحدث ا  ذ اد من ه استف لمرأة ، ل ي  اج االقتصاد اإلدم أجل  ،  تظاهرة من  السيارات بالقنيطرة  عة  لصنا

 .خـر يـجـا ت   مـعـا هـد   ا لـتـكـو يـن   ا لـمـهـنـي   و حـا مـال ت   شـهـا د ة   ا لـبـكـا لـو ر يـا مجموعة من 

شـا ر كـت   ا لـغـر فـة   ا لـجـهـو يـة   مـمـثـلـة   بـمـجـمـو عـة   مـن   أ طـر هـا   فـي   فـعـا لـيـا ت   هـذ ا   ا لـحـد ث   ا لـهـا م   عـلـى   صـعـيـد   أ قـا لـيـم   و عـمـا ال ت   ،   جـهـة   

 :ا لـقـنـيـطـر ة   و   ذ لـك   حـسـب   ا لـجـد و ل   ا لـتـا لـي -س ال -ا لـر بـا ط 

مدينة سوق األربعاء الغرب بمقر  :  2020مارس 7السبت 

 .دار الشباب

مدينة الرباط بمركب المبادرة  :2020مارس  8االحد

 .الوطنية للتنمية البشرية بحي النهضة

-مدينة سال بمركب السوسيو :2020مارس 8االحد

 .مركز التكوين بالتدرج –اجتماعي األمل بسال الجديدة 

 .مدينة تمارة بملتقى الشباب بحي النصر : 2020مارس 8األحد 

 .مدينة تيفلت بمقر دار الشباب :2020مارس 8الحد

 .مدينة سيدي قاسم بمنصة إدماج الشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحي طريق طنجة :2020مارس 9االثنين 
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  :تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهللا وأيده، و تحت شعار :2020مارس  4و 5

برنامـج دعـم في اطار إسهاما من الغرفة في تحسيس حاملي أفكار المشاريع والمقاولين الذاتيين والمقاوالت الصغرى المنشأة "  

، نظمت ملحقة الغرفة بالخميسات بشراكة مع التجاري وفا بنك والنقابة الوطنية للتجـار والـمـهـنـيـيـن بـتـيـفـلـت " وتمويل المقاوالت

 .،األبواب المفتوحة حول برنامج انطالقة، بالقاعة التابعة للمجلس الجماعي لمدينة تيفلت 

كان الهدف من تنظيم هذه التظاهرة، هو تحسيس حاملي أفكار المشاريع والمقاولين الذاتيين والمقاوالت الصغرى المنشأة مـنـذ  

 .أقل من خمس سنوات بهذا المستجد 

 و اإلطـالع عـن قـرب عـلـى حـيـثـيـات  وإلنجاح هذا الحدث، قام أطر الملحقة بزيارات ميدانية وتحسيسية من أجل التـعـريـف بـه

 .البرنامج والمشاركة في اللقاءات المنظمة

 

 

 

 

 

 

الذين عبروا عن رغبتهـم فـي   مشارك  ، من منتسبي الغرفة وحاملي أفكار المشاريع  200بهذه المناسبة تم استقبال أكثر من 

 .بالصور االستفادة من هذا البرنامج، حيث قدمت لهم شروحات كافية من خالل عروض

وقد أطر هذه اللقاءات السادة عبدالخالق خراز، المدير الجهوي للتجاري وفابنك ويونس اإلدريسي ،مدير الوكالـة بـتـيـفـلـت وكـذا 

 :األطر البنكية المرافقة له، حيث تضمنت عروضهم المحاور التالية

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :الغرفة والتجاري وفا بنك والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بتيفلت 

 *انطالقة*األبواب المفتوحة حول برنامج المندمج دعم وتمويل المقاوالت 
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المنشأة منـذ أقـل   حاملي أفكار المشاريع والمقاولين الذاتيين والمقاوالت الصغرى :الفئة المستهدفة •

 .سنوات 5 من

الـمـعـامـالت   سـنـوات، رقـم 5 حامل مشروع أو مقاولة صغرى منشأة منذ أقل من :شروط االستفادة •

 .مليون درهم وعدم االستفادة من قبل من قرض بنكي 10 أقل من

 :أنواع القروض الممنوحة •

في الـمـائـة، ويـرتـبـط  2 درهم بنسبة فائدة 1.200.000 تمويل يصل إلى :قرض انطالق المقاول .1

 .هذا القرض المخفف الخطوات بضمانة صندوق الضمان المركزي

 300.000 سلف شرف من طرف الدولة لتلبية احتياجات التسيير إذا كان مبلغ القرض أقل مـن .2

في المائة من الـبـرنـامـج االسـتـثـمـاري فـي  20درهم في إطار استثماريمكن لهذا السلف أن يغطي 

 .سنوات و ال يتطلب أي ضمان 5 درهم وبدون فائدة لمدة 50.000 حدود

 .اإلرشاد والمواكبة وتنظيم دورات تكوينية •

الـغـرفـة عـلـى تـنـظـيـمـهـا   في هذا الصدد،أكد تدخل الحضور، على أهمية هذه اللقاءات التحسيسية التـي دأبـت

دراسـة   لتحسيس الراغبين في خلق مشاريعهم على انتقاء فكرة الـمـشـروع وبـلـورتـهـا ومـواكـبـتـهـم خـالل إعـداد

 .المشروع لتقديمها لألبناك من أجل الحصول على القروض

 و أثناء المناقشة، إلتمس السيد حسن البرعي، رئيس اللجنة المحلية لـلـتـجـارة بـالـمـلـحـقـة مـن السـيـد الـمـديـر

بـدراسـة   الجهوي للتجاري وفا بنك مواكبة الراغبين في االستفادة من القروض من خالل المساعدة علـى الـقـيـام

 .جدوى المشاريع وكذا تنظيم دورات تكوينية لهم حول طرق تسيير المقاوالت وذلك ب بشراكة مع الغرفة
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اعتدنا في األعداد السالفة على تهنئة أعضاء وموظفي ومنتسبي الغرفة الجهوية في كل مناسة سـواء تـعـلـق األمـر بـأفـراحـهـم أو أعـيـاد 

" كـورونـا" وطنية ودينية كما اعتدنا على مواساتهم في أحزانهم، إال أن هدا العدد يختلف تماما عن األعداد السالفة فـهـو يصـادف جـائـحـة 

وما لها من تداعيات اجتماعية واقتصادية على وطننا الحبيب، الفيروس الذي لم يفرق بين الغني والفقير ،المريض والـمـتـعـافـي الصـغـيـر 

 .والكبير،في هذا العدد ارتأينا أن نتقدم بكلمة شكر لكل من ساهم من قريب أو بعيد في التخفيف من آثار هدا الفيروس

فكل الشكر والتقدير لجميع منتسبي الغرفة ،على تفانيهم في تنفيذ تعليمات الحكومة بتوقيف جـمـيـع األنشـطـة الـتـي تسـاهـم فـي انـتـشـار 

 .الوباء وبالمساهمة في التحسيس بااللتزام بالحجر الصحي واستعمال الكمامات و الحفاظ على استقرار تموين السوق الوطنية

،لـرجـال   وكل الشكر والتقدير لألطقم الطبية والتمريضية المدنية والعسكرية،لالمن الوطني والدرك الملكي وجيشنا العتيد ،للسلطات العمومية

ونساء النظافة، ارجال ونساء التعليم ،ولكل المؤسسات التي جندت إمكانياتها البشرية واللوجستيكية لمحاربة الوباء ولـجـمـيـع الـمـواطـنـيـن 

 .فالكل أبان عن حسه الوطني واإلنساني والكل لبى نداء الوطن.. .الدين تقيدوا بالتوجيهات المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية

سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته   كما سنخصص تعزية هدا العدد لكل أسر ضحايا الفيروس داخل و خارج الوطن 

 .بشفاء المصابينونسأل اهللا أن يعجل ،فسيح جناته وٕانا هللا وٕانا إليه راجعون ويسكنهم

وفي ظل هذا التماسك االجتماعي والوحدة الوطنية نتمنى أن يتحلى الجميع بروح اليقظة حتى القضاء على هذا الوباء وذلك من خالل 

االستمرار في احترام اإلجراءات التي تقررها السلطات العمومية والتحلي بروح التضامن حتى يمر بلدنا الحبيب من هده األزمة بأقل 

 .الخسائر

 

 

 ك لـمـة   شـكــر   


