
  

 

فٍ إطاس اإلعذاد لمشاسكخها فٍ فعالُاث المىخذي المغشبٍ للخجاسة المقشس حىظُمه 

مه طشف وصاسة الصىاعت واإلسخثماس والخجاسة واإلقخصاد الشقمٍ بمذَىت مشاكش 

أبشَل مه السىت الجاسَت، وظمج غشفت الخجاسة والصىاعت  72و  72َىمٍ 

حىاصلٍ جهىٌ للخجاسة حضشث أشغاله العذَذ والخذماث سىس ماست، ملخقً 

مه اإلطاساث الجمعىَت المؤطشة للىسُج الخجاسٌ علً مسخىي الىفىر الخشابٍ 

للغشفت، وقذ كان الملخقً مىاسبت السخعشاض أهم اإلكشاهاث الخٍ حعُق حطىس هزا 

القطاع والمقخشحاث الكفُلت بخجاوصها، وخلص هزا اللقاء المىظم علً شكل 

 ضىعاحُت إلً إصذاس الخىصُاث الخالُت :وسشاث مى
 

 لموانٌن والتشرٌعات والضرائب :: ا األولى الورشة * 

  إنشاء مرصد جهوي للتجارة 

 منح صالحٌات لوٌة وتمرٌرٌة لمؤسسات ؼرؾ التجارة والصناعة والخدمات 

  والصناعة والخدماتتحٌٌن مدونة االنتخابات الخاصة بؽرؾ التجارة 

 اعتماد المماربة التشاركٌة و مأسسة الحوار ووضع آلٌة دائمة للتشاور وفض النزاعات 

  ًمرتبط بالممارسة التجارٌةالتعدٌل وتحٌٌن اإلطار المانونً و التشرٌع 

 الحكومة ومجلس النواب لتعدٌل  تفعٌل الممتضٌات الدستورٌة الخاصة بتمدٌم العرائض لرئاسة

 لوانٌن المالٌة وكل الموانٌن التً تهم التجار

  إعادة النظر فً الموانٌن المؤطرة لفتح المساحات التجارٌة الكبرى السٌما على مستوى

 ولات اشتؽالها و اصناؾ معروضاتها واستؽالل مرائبها أتواجدها و

 ألوضاع االلتصادٌة واالجتماعٌة للتجارمباشرة اصالح ضرٌبً شامل ٌأخذ بعٌن االعتبار ا 

 إدراج المطاع التجاري ضمن مٌثاق االستثمار  المرتمب 

 تبسٌط مساطر التشطٌب على التاجر سواء فً السجل التجاري أو فً سجالت الضرٌبة 

  المهربةتعزٌز المرالبة على النمط الحدودٌة لولؾ نزٌؾ المنتوجات 

 بالغ صحفً



 من أجل ضمان المنافسة  نظمةتشدٌد المرالبة بالنسبة للمزاولٌن فً المطاعات الؽٌر الم

 الشرٌفة

  ؽٌر المنظمالتطبٌك لانون التجارة فً المطاع المنظم أو 

  اخضاع مسالن التوزٌع والتخزٌن لموانٌن خاصة تكفل حماٌة واحترام مواصفات الجودة

 والسالمة وحفظ الصحة

  المتعلك بالفاتورة خاصة تجار الخضر والفواكه  545سن لوانٌن لطاعٌة لفن إشكالٌة المادة

 بأسواق الجملة لتمكٌن شركات  التموٌن من ضبط المحاسبة

 والصناعة التملٌدٌة  ةإٌجاد حل إلشكالٌة الفاتورة فً لطاع الفالح 

 منخرطٌها منع الممتصدٌات من البٌع المباشر لؽٌر 

  اعتماد اي وثٌمة تموم ممام الفاتورة كوسٌلة إلثبات السلع المنمولة عبر الشاحنات داخل

 التراب الوطنً

  العمل على تفعٌل االلتطاع الضرٌبً لتجار السمن بالجملة من مشترٌاتهم الٌومٌة اي االلتطاع

 بشكل ٌومً

  درهم 660666ورفعه إلى مراجعة الحد األدنى المعفً من الضرٌبة 

 وضع إجراءات ضرٌبٌة تحفٌزٌة للمماوالت التجارٌة الراؼبة فً العصرنة والرلمنة 

 تفادي ازدواجٌة االخضاع لنفس الوعاء بٌن الضرٌبة المحلٌة والضرٌبة 

 المستحمة لمٌزانٌة الدولة 

 التخفٌؾ من الضؽط الضرٌبً عن طرٌك تخفٌض نسب التضرٌب 

  المراجعة الضرٌبٌةتبسٌط مساطر 

  درهم ملٌون 5,1 ألؾ درهم إلى  566رفع سمؾ المعامالت بالنسبة للمماول الذاتً  من 

  مالٌٌن درهم بالنسبة  3ملٌون إلى  5الرفع من سمؾ النظام الجزافً المعفى من الضرٌبة من

 مالٌٌن درهم بالنسبة لتجار التبػ 4مالٌٌن إلى  1لتجار التمسٌط ومن 

 

 لتخطٌط والتعمٌر التجاري واإلكراهات المجالٌة :الثانٌة :  ا الورشة

 انجاز تصمٌم مدٌري للتجارة الداخلٌة على مستوى الجهات وااللالٌم 



  االهتمام بمجال التجارة وضبطها فً وثائك التعمٌر لضمان نمو  متوازن ومتناسك للتجارة

 على المستوى المجالً .

  الخرائط االلتصادٌة والتجارٌة للمدن وتوفٌر الدعم الالزم للؽرؾ من أجل إنجازها .إنجاز 

 .إعادة النظر فً توزٌع وتمركز المراكز التجارٌة الكبرى على مستوى المدن 

 . العمل على تموٌة التشوٌر التجاري 

 شطة اشران المؤسسات المعنٌة بالتهٌئة الحضرٌة فً عملٌات اعداد   دفاتر تحمالت األن

 التجارٌة والخرائط التجارٌة للمدن

 نهائً  البحث عن الحلول النهائٌة الكفٌلة بتثبٌت الباعة المتجولٌن ووضع حد  •

 لهذه الظاهرة     

 النموذجٌة   محالت باألسواقالإحداث آلٌات للمرالبة البعدٌة للمستفٌدٌن من • 

 ضبط أولات فتح واؼالق المحالت التجارٌة  •

  االٌام التجارٌة... ( -انجاز دفتر تحمالت لتنظٌم مختلؾ االنشطة التجارٌة )المعارض 

 .اإلسراع بإخراج مناطك اللوجٌستٌن على مستوى الجهة 

  التحتٌة للنمل والتخزٌن والتطهٌر والعرض والبٌع.عصرنة البنٌات 

 ي ورمإطالق برامج جهوٌة إلعادة تأهٌل األسواق والمركبات التجارٌة السٌما على المستوى ال 

 .انجاز تشخٌص التصادي )الطلب والعرض( دوري خاص بكل نشاط    تجاري 

 ذكاء االلتصادي للتجارة حسب التمسٌم اإلداري للجهة ،اعداد منظومة خاصة بال 

  اعداد دراسة حول ولع توطٌن مختلؾ األنشطة التجارٌة بالجهة   على التؽٌرات العمرانٌة

 والمجالٌة وعلى الجاذبٌة االلتصادٌة للجهة 

 مراجعة سعر الكهرباء والماء المفروض على التجار  



 

 اإلجتماعٌة : والحماٌة  لخدمات: ا الورشة الثالثة

  الحـرص علـى احتـرام وإعمـال المبـادئ األساسٌة التـً تمـوم علٌهـا التؽطٌــة الصحٌــة

والمانــون بمثابــة مدونــة التؽطٌـة مــن الدســتور  35األساسٌة كمــا ألرهــا الفصــل 

 الصحٌـة األساسٌة؛

  ضرورة استحضار خصوصٌات لطاع التجارة وباألخص اصناؾ التجارة و معاٌٌر الدخل لدى

 فئة التجار؛

 اعتماد المماربة التشاركٌة مع ممثلً التجار عند وضع البرامج االجتماعٌة الخاصة بالتجار؛ 

  و استدامة ألنظمة الحماٌة االجتماعٌة الموجهة للتجار تضمن ضمان الحكامة الجٌدة و توازن

 لها الفعالٌة والكفاءة والشفافٌة والمسؤولٌة؛

  تكلٌؾ الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً بتدبٌر ملؾ التؽطٌة الصحٌة والحماٌة االجتماعٌة

 عوض مؤسسات التأمٌن الخاصة؛

 ملة بصٌؽة جدٌدة تالئم تكلفتها وخدماتها والع إلرار الحماٌة االجتماعٌة والتؽطٌة الصحٌة الشا

حال انتظارات التجار، مع الحرص على اعتماد أفضل مستوى متوفر من الخدمات، السٌما فً 

 ما ٌتصل بسلة العالجات ونسبة التؽطٌة ونسبة االشتراكات

 المطبمة فً حك التجار ؼٌر الراؼبٌن فً االنخراط فً الصندوق  مراجعة الؽرامات الجزائٌة

 الوطنً للضمان االجتماعً 

  االخذ بعٌن االعتبار الثمل الضرٌبً عند احتساب مبلػ المساهمات التً تخص التؽطٌة الصحٌة

 على التاجر 

  نمطة  6666إلى  0666تملٌص النمط من 

 ٌما ٌتعلك بالتأمٌن الصحً و السكن و تطوٌرها االستفادة من تجربة بعض اإلطارات المهنٌة ف

 الى شراكة مع الؽرفة

  مراجعة سن التماعد بما ٌالئم خطورة و صعوبة كل مهنة 

  تعوٌض إجبارٌة االنخراط فً نظام التؽطٌة الصحٌة و الحماٌة االجتماعٌة بنظام اختٌاري 

  ًإعفاء المهنٌٌن من متأخرات نظام الضمان االجتماع 

  وطنً للتضامن بٌن التجار على شاكلة بالً المطاعات )صندوق دمحم السادس إحداث صندوق

 للتضامن للتجار و المهنٌٌن (



  عدم اؼفال ادماج االطفال و اآلباء فً االستفادة من برامج التؽطٌة الصحٌة  و التعوٌض عن

 العطالة 

 الذي ٌالئمهج وترن المجال للتاجر الختٌار النظام -ب-خلك نظام تماعد وفك تصنٌؾ: أ 

  خلك تكتل بٌن التجار لتفاوض أحسن فً مجال التؽطٌة الصحٌة لدى المطاع الخاص 

  تعٌٌن مخاطب وحٌد للتجار عبر الوطن ٌتكلؾ بالتدخل فً مجال التؽطٌة الصحٌة لصد ضمان

 تمدٌم خدمة أحسن. 

  ضرورة احداث تمثٌلٌات للصندوق الوطنً للضمان االجتماعً على مستوى الؽرؾ كممثل

 رئٌسً للتجار و الصناع والخدماتٌٌن وكذا فٌما ٌخص السكن والمروض الخ ..

  تمكٌن تعاونٌات التجار تحت اشراؾ الؽرفة من االستفادة من اراضً الدولة و الجموع  بأثمنة

 تفضٌلٌة 

  ابتكار صٌػ وآلٌات جدٌدة للتموٌل والضمان من أجل تمكٌن الفئات العرٌضة من التجار من

 سكن الئك.

 

 المواكبة والتموٌل :  ،  لدعمالرابعة  : االورشة * 

  العمل على إحٌاء مراكز تكوٌن التاجر التابعة للؽرؾ ومدها بالوسائل واالمكانٌات المادٌة

 والمعنوٌة الكفٌلة بتعمٌم االسالٌب الحدٌثة للممارسة التجارٌة فً صفوؾ التجار

   إطالق برنامج وطنً لدعم لدرات جمعٌات وفدرالٌات التجار تحت إشراؾ مؤسسة

MAROC- PME 

  ضرورة توفٌر المواكبة والدعم للتجار الصؽار من اجل الولوج الى الصفمات العمومٌة 

  تكوٌن التجار فً مجال التجارة االلكترونٌة والتصدٌر 

 كوٌن المستمر ضمن العمود الخاصة للتكوٌنتمكٌن المماوالت التجارٌة المنظمة من إمكانٌة الت 

   اإلسراع بإعادة فتح مراكز المحاسبة المعتمدة لدى ؼرؾ التجارة لصد مساعدة التجار على

 مسن محاسبتهم وبإعادة النظر فً لوانٌنها والفئات المستهدفة

  إحداث صندوق للتنمٌة التجارٌة على ؼرار صندوق التنمٌة الفالحٌة والتنمٌة الصناعٌة 

  تسهٌل وتنوٌع التموٌالت المرتبطة بالتجارة االلكترونٌة 

 اإلسراع بإحداث برامج حكومٌة ببعد جهوي  فً مجال الدعم لفائدة التجار 



 صوصٌات تجارة المرب)تبسٌط تسهٌل الولوج إلى التموٌالت البنكٌة تأخذ بعٌن االعتبار خ

 المساطر للحصول على المروض البنكٌة و بفوائد تفضٌلٌة(

  إدراج عروض خاصة موجهة لمطاع التجارة ضمن العروض التً تمدمها الوكالة الوطنٌة

 للنهوض بالمماوالت الصؽرى والمتوسطة 

 جاري تعمٌم تجربة جمعٌات لروض الشرؾ مع تعمٌمها على االنفتاح على المطاع الت 

  وضع آلٌات الدعم المالً والتمنً للتجار على مستوى جهة سوس  ماسة ولٌس المركز) تفعٌل

 سٌاسة المرب(

 خلك صندوق خاص من أجل دعم التاجر المعرض للكوارث الطبٌعٌة 

  دٌد ٌأخذ بعٌن االعتبار االختالالت السابمة .جإعطاء االنطاللة لبرنامج رواج وفك تصور 

 تفعٌل  التنزٌل الجهوي للبرامج الحكومٌة الخاصة بالتجارة 

  تنظٌم وحدة متنملة من طرؾ ؼرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة من أجل

 التعرٌؾ بمختلؾ المستجدات المرتبطة بوالع لطاع التجارة

  تعزٌز وتموٌة  المماربة التشاركٌة بٌن التجار والؽرؾ 

   إعداد مولع الكترونً للتعرٌؾ بمنتوجات التجار والصناع فً  األسواق الخارجٌة من طرؾ

 ؼرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة

 

 


