
 

 

  

  
 

غرفة   12تنسق وتمثل  ، وهي  1962سنة  تجارة والصناعة والخدمات  للالمغربية    لغرفا  جامعة  تأسست
الغرف   أعضاء  عدد  ويبلغ  المملكة،  تراب  عبر  موزعة  والخدمات  والصناعة  للتجارة   872جهوية 

  . يتم انتخابهم من طرف التجار والصناع والخدماتيين  ،عضوا
بالعاصمة  ،  حسان – زنقة أرفود  6  بـويوجد مقرها    .تتمتع الجامعة بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي

  الرباط.
  

 مهام جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات  : 
 

  :  تقوم الجامعة بالمهام الثالثة الرئيسية التالية

  :  المهمة التمثيلية

تمثل الجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات ومن خاللها قطاعات التجارة والصناعة والخدمات على  
  الصعيد الوطني والدولي. 

  

تعتبر الجامعة ممثال لغرف التجارة والصناعة والخدمات لدى السلطات العمومية    على الصعيد الوطني :
  . والهيئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي

  

لدى المنظمات الدولية وغرف    تمثل الجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات   على الصعيد الدولي :
  التجارة المشتركة والغرف األجنبية 

  

التنسيقية وتصيغ    :  المهمة  بالمغرب  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرف  مهام  بين  الجامعة  تنسق 
  بميادين تدخلها.  المتعلقة المواضيع االقتصاديةاقتراحات ومواقف مشتركة للغرف حول 

  

تنخرط الجامعة في دينامية التنشيط االقتصادي الوطني عبر وضع برامج اقتصادية   :  المهمة التنشيطية
  تهدف إلى جلب االستثمارات الخارجية وإنعاش المنتوج المغربي. 

  تنظيم لقاءات اقتصادية وطنية ودولية والمشاركة فيها.  وتحرص في هذا اإلطار على
  لتي لها نفس المهام. وتعقد عالقات شراكة وتعاون مع مجموعة من المؤسسات ا

عمال المغاربة وتشارك في المعارض والتظاهرات االقتصادية لى الصعيد الدولي مهاما لرجال األوتنظم ع
 بالخارج. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 الغرف المغربية  جامعة    
  للتجارة والصناعة والخدمات



    تمثيلية الجامعة في المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية : 
 

المغربي وتشارك في أشغال مجالس  تحظى غرف التجارة والصناعة والخدمات بتمثيلية داخل البرلمان  
 . الوطني  إدارة مجموعة من المؤسسات العمومية ومراكز القرار

 
ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي، نذكر  الدولية كما تدخل الجامعة في عضوية مجموعة من المنظمات 

ال الدولية،  التجارة  للشغل، غرفة  العربية  المنظمة  للمشغلين،  الدولية  المنظمة  لغرف  منها  الدولية  جامعة 
  سواء العربية أواإلسالمية أواألورومتوسطية أواإلفريقية  التجارة والتجمعات الجهوية للغرف

  

  هياكل جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات  : 
 
  

 : الجمعية العامة  -
  

  عضوا.   12والخدمات وعددهم  تتكون الجمعية العامة للجامعة من مجموع رؤساء غرف التجارة والصناعة  

    
  رئيس ىالحسين عليو السيد

  غرفة التجارة والصناعة والخدمات 
  واد نون  -كلميم  لجهة

  

 
رئيس  عبد الحفيظ الجروديالسيد 

  غرفة التجارة والصناعة والخدمات 
  الشرق  جهةل

 
غرفة رئيس  حسان بركانيالسيد 

  لجهة  والخدماتالتجارة والصناعة 
  سطات  -الدار البيضاء 

 
غرفة  رئيسحسن صاخي  السيد

  لجهة  التجارة والصناعة والخدمات
  القنيطرة -سال  -الرباط 

 
غرفة رئيس  محمد األنصاري السيد 

التجارة والصناعة والخدمات  لجهة  
تافياللت  – درعة  

 

 
غرفة   رئيس جمال بوسيفالسيد 

  جهةل  التجارة والصناعة والخدمات
  وادي الذهب  -الداخلة 

 
 ئيسر خليل ولد الرشيدال سيدي السيد

  غرفة التجارة والصناعة والخدمات 
  الساقية الحمراء -العيون  جهةل

 
غرفة   رئيسخالد المنصوري السيد 

  لجهة  التجارة والصناعة والخدمات
  خنيفرة  -بني مالل 

 
غرفة   رئيس كمال بن خالد السيد 

  لجهة  التجارة والصناعة والخدمات
  سفي آ -مراكش 

 
غرفة رئيس  سعيد ضور السيد

لجهة    التجارة والصناعة والخدمات
  ماسة  -سوس 

 
غرفة رئيس  عبد اللطيف أفيالل السيد

  لجهة  التجارة والصناعة والخدمات
  الحسيمة  -تطوان  -طنجة 

 
غرفة   رئيس حمزة بنعبد هللا السيد

  لجهة  التجارة والصناعة والخدمات
  مكناس -فاس 

 
 
  

  في المسائل المتعلقة بمهامها، وخصوصا : الجمعية العامة تتداول 
  إعداد استراتيجية العمل 
  االقتصادية الوطنية   الملفاتبلورة مواقف الجامعة حول 
  انتخاب أعضاء مكتب الجامعة 
  ميزانية الجامعة المصادقة على 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 المكــــتب :  -
 

ويقوم  ميزانيتها  مشروع  وإعداد  الجامعة  أعمال  جداول  المكتب  وقرارات     يقترح  العمل  برنامج  بتنفيذ 
    الجمعية العامة ومتابعة أنشطة الجامعة.

  

  من السادة :بالرباط  2021أكتوبر  25المنتخب يوم يتكون مكتب الجامعة 

     

  

  

  

 

  

 

 
 
 
 
 

 :  المصالح اإلدارية -
  

الجامعة على تنفيذ وتنزيل  تتكون المصالح اإلدارية من مدير ورؤساء أقسام ومصالح، وتساعد مكتب  
 برنامج العمل وتسيير الشؤون اإلدارية للجامعة. 

 
 

  ، رئيسالغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات  رئيس جامعة،  عليوى الحسين  
 كلميم وادنون؛   غرفة جهة  

 لشرقلجهة ارئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات  ،عبد الحفيظ الجرودي
  ؛ النائب األول للرئيس 

 

بركاني والخدمات    ،حسان  والصناعة  التجارة  غرفة  البيضاء  رئيس  الدار   -لجهة 
 ؛ النائب الثاني للرئيس سطات

 

 القنيطرة   - سال  -لجهة الرباط  التجارة والصناعة والخدمات  رئيس غرفة ،حسن صاخي
 للرئيس؛  ثالثالنائب ال

 

   خنيفرة  -بني مالل جهة ناعة والخدمات لرئيس غرفة التجارة والص خالد المنصوري
 ؛نائب الرئيس، نائب المقرر
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  تافاللت - درعة جهة الصناعة والخدمات لرئيس غرفة التجارة و  ،محمد األنصاري
 أمين المال؛ نائب الرئيس، 

لجهة العيون  الصناعة والخدمات رئيس غرفة التجارة و خليل ولد الرشيدالسيدي 
 ؛ المقرر ،نائب الرئيسالساقية الحمراء، 

  وادي الذهب  -لجهة الداخلة الصناعة والخدمات رئيس غرفة التجارة و  ،جمال بوسيف 
 المال؛  ، نائب أمينلرئيسنائب ا


