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 وجامعتها لقاء عمل لرؤساء الغرف الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات المغربية 

 

عقد السادة رؤساء غرف التجارة والصناعة  
والخدمات المغربية وجامعتها لقاء عمل يوم  

بالمقر المركزي   2020أكتوبر    22الخميس  
والخدمات   والصناعة  التجارة  للدار لغرفة 

لمناقشة مشروع   ءالبيضا سطات، خصص 
المالية   القانون   2021قانون  ومشروع 

التجارة   لغرف  المنظم  والصناعة  األساسي 

 ... والخدمات
 

 واالعتماد وشهادة المطابقة االجتماع الثالث للمجلس األعلى للتقييس 

 

السيد عمر مورو رئيس جامعة الغرف   شارك
للتجارة   فيالمغربية  والخدمات   والصناعة 

للتقييس   األعلى  للمجلس  الثالث  االجتماع 
  04ربعاء  األ يومواالعتماد    وشهادة المطابقة

 ..  2020.نونبر

 البالغات الصادرة عن غرف التجارة والصناعة والخدمات وجامعتها  

 المنددة بتدخل ميليشيات البوليساريو بالمنطقة العازلة للكركرات 

 

 

والصناعة افتتاح مقر غرفة التجارة 
 وفضاء العروضواد نون  والخدمات كلميم

 والندوات

 الجموع العامة لغرف التجارة والصناعة والخدمات 

 2021مالية ندوات حول مشروع قانون 

 للرابطة الوطنية للمقاولين الشباب بجهة مراكش أسفي ميالد جديد 

 توقيع اتفاقية شراكة بين المغرب وبولونيا 

على إثر التدخل الالشرعي لمليشيات البوليساريو في المنطقة الحدودية العازلة بين المغرب وموريتانيا  
  ... التجارة والصناعة والخدمات وجامعتها بالغات منددة"الكركرات"، أصدرت غرف 

 

مؤتمرات ومعارض  
 دولية 
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للتجارة ا شارك   المغربية  الغرف  جامعة  رئيس  مورو  عمر  لسيد 
االجتماع الثالث للمجلس األعلى للتقييس   والصناعة والخدمات في

 ، ترأسه السيد موالي حفيظ العلمي  واالعتماد الذي  وشهادة المطابقة
يوم األربعاء   والرقمي  والتجارة واالقتصاد األخضروزير الصناعة  

  .2020نونبر  04
المجلس   والهام لهذا بالدور الحيوي    أشاد السيد الرئيس في كلمتهوقد  

المقاولة الوطنية   تنافسيةلفع  اورفي تأهيل االقتصاد الوطني    كمساهم
شتى المجاالت انتاجا   ومعتمدة وموحدة فيعبر اعتماد معايير دقيقة  

ن التحديات المطروحة على ضوء أزمة أ  خاصة  ،تدبيراً اقبة ومرو
تفرض جودته بإ  كوفيد  من  والرفع  المغربي  المنتوج  تأهيل  لحاح 

التنافسية وولوج األسواق الدولية و ما التي تتجه عمو وقدرته على 
و المعايير  من  المزيد  فرض  على  نحو   تهااوارد المواصفات 

 الخارجية.  

 

ا المسار الخدمات في هذوالصناعة و  لتجارةاكما جدد انخراط غرف  
مة في بلورة رؤية طموحة لتعميق ونشر ثقافة التنميط  للمساهلتعزيزه و

و الجيدة  الحكامة  مبادئ  ونشر  الشاموالمطابقة  النسيج الجودة  لدى  لة 
ن جميع الغرف بأ  مذكرا  ،الصغرىالسيما الشركات  قاطبة واالقتصادي  

و والصناعة  للتجارة  االمغربية  مسار  في  انخرطت  لجودة الخدمات 
برو في  المتضمن  الحكامة  الغرف التقييس ضمن ورش  تطوير  نامج 

األخضر واالقتصاد  والتجارة  الصناعة  وزارة  وبين  بينها   الموقع 
جميع  أثبتت    إذ  ،اإلدارةصالح  إووزارة االقتصاد والمالية و  والرقمي
بل أن بعضها حصلت على شهادة   ،في هذا المجال   اهزيتهاجالغرف  
ت بذلك أعطخالل هذه السنة، و ISO 9001 version 2015 الجودة

و المهنية  والهيئات  المؤسسات  لجميع  قدما النموذج  للمضي  المنتخبة 
 .على هذا المضمار

في   الرئيس  السيد  أشاد  و كما  الوزير  بالسيد  اإلداري مداخلته  بطاقمه 
متابعته المستمرة للغرف مما مكنها من تحقيق هذه لدعمه واهتمامه و

لتأهيل الخطوة األولى في مجال الحكامة، في انتظار خطوات أخرى  
لب عملية بناء اقتصاد وطني جعلها في قهذه المؤسسات الدستورية و

ات جودة ومصداقية وطنيا  بمنتوجات وخدمات ذ  مستدام،تنافسي  قوي و
 .دولياوقاريا و

  :كان هذا اللقاء فرصة لمناقشة مجموعة من النقط من بينهاوقد 
   ؛تقديم حصيلة أشغال المجلس 
تقديم مشروع المنهجية المقترحة إلعداد مشروع السياسة الوطنية   

 ؛ للجودة
 ؛تقديم مقترحات النظام الداخلي للمجلس 
 .تشكيل لجان العمل 

 

 واالعتماد  وشهادة المطابقةاالجتماع الثالث للمجلس األعلى للتقييس 

 الجامعة تشارك في أشغال اللجنة الوطنية القطاعية للتكوين المهني الخاص 

  لتجارةقطاع اإلدارة والتدبير وا
 

المنظم للتكوين المهني الخاص، عقدت اللجنة    13.00القانون رقم  طبقا لبنود  

الخاص (قطاع اإلدارة والتدبير والتجارة)   المهني  للتكوين  القطاعية  الوطنية 
 .بمقر قطاع التكوين المهني بالرباط 2020أكتوبر   23اجتماعا يوم الجمعة  

للتجارة  وقد خصص هذا االجتماع، الذي شاركت فيه جامعة الغرف المغربية  
والصناعة والخدمات، لدراسة طلبات االعتماد المقدمة من طرف إحدى عشر  

  .مؤسسة للتكوين المهني الخاص

 

ونظرا للظروف الصحية التي تمر بها بالدنا بسبب جائحة كورونا، أكد رئيس  
اللجنة أن الدراسة والتدقيق ألجل االعتماد، شملت فقط المؤسسات التي عرفت  

ى وضعيتها وكذلك المؤسسات التي تقدمت بطلبات جديدة  تغييرات على مستو
  .في اآلجال المناسبة

 

وقد تدارست اللجنة الطلبات المعروضة عليها، حيث وافقت على طلبات اعتماد 
إحدى عشر مؤسسة للتكوين المهني الخاص في قطاع اإلدارة والتدبير والتجارة  

 .مالل ومراكش وزان، طنجة، مكناس، بني التالية:موزعة على المدن 

 

 

وتجدر اإلشارة أن عمل اللجنة يأتي بعد الدراسة الميدانية األولية التي ينجزها 
 .مكتب للدراسات مكلف من طرف قطاع التكوين المهني
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 وجامعتها لقاء عمل لرؤساء الغرف الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات المغربية 

 

المغربية  والخدمات  والصناعة  التجارة  السادة رؤساء غرف  عقد 
الخميس   يوم  عمل  لقاء  بالمقر    2020أكتوبر    22وجامعتها 

والخدمات   والصناعة  التجارة  لغرفة  البيضاالمركزي   ء للدار 
المالية   ومشروع   2021سطات، خصص لمناقشة مشروع قانون 

 .القانون األساسي المنظم لغرف التجارة والصناعة والخدمات
وتنفيذ في بداية االجتماع وقف السادة الرؤساء على حصيلة تقدم  

تطوير الغرف وجامعتها الوطنية حيث تمكنت جميع الغرف   برنامج
سجيل تقدم ملموس في جميع  الوطنية من ت  وكذا جامعتهاالمغربية  

المسطرة.   السيد   كمااألوراش  بمجهودات  الرؤساء  السادة  أشاد 
وطاقمه  والرقمي  األخضر  واالقتصاد  والتجارة  الصناعة  وزير 
اإلداري الرامية إلى تفعيل وتعزيز دور غرف التجارة والصناعة  

 .والخدمات وجامعتها في إطار المخطط المذكور
القانون األساسي   وعالقة بمشروعغرف  وارتباطا بملف تطوير ال

للورقة  واعتبارا  بالمغرب،  والخدمات  والصناعة  التجارة  لغرف 
الغرف   جامعة  قدمتها  تتضمنالتي  االقتراحات   والتي  من  العديد 

بتحسين   للغرف    اإلطارالمتعلقة  منالقانوني  الوسائل   وتمكينها 
    المهنيين   تمثيل  في   الدستورية   رهااأدو  ألداء  األساسية

 

الرؤساء مواصلة متابعتهم لهذا الملف   السادة  أكد    فقد   ،ومواكبتهم
في اتجاه تجويد المشروع بما يسمح بتفعيل دور هذه المؤسسات على 
الساحة االقتصادية وتعزيز دور أعضائها وهيئاتها التقريرية. حيث 
تطمح الغرف وجامعتها الى جعل هذه المحطة فرصة مهمة من أجل 

تنقله  قفزةتحقيق   بصالحيات  الغرف  لتمتيع  األدوار نوعية  من  ا 
االستشارية إلى أدوار تمثيلية وتنموية، وتحسين تموقعها والرفع من 

 .مكانتها االعتبارية
، وعلى ضوء 2021من ناحية أخرى، بالنسبة لمشروع قانون المالية  

والجبائي  المالي  المجالين  في  خبير مختص  به  تقدم  الذي  العرض 
لرؤساء جملة من الذي شارك بعرضه في هذا اللقاء، ناقش السادة ا

االقتراحات التي تقدمت بها الغرف الجهوية إلى الجامعة بخصوص 
الحقيقية  لإلكراهات  المذكور  المالية  مشروع  استحضار  ضرورة 

اليه من مواكبة على   وما تحتاجالتي تعيشها قطاعات مهنية واسعة  
لسنة   المالية  قانون  للمقاوالت   2021مستوى  بالنسبة  السيما 

. وقد تم االتفاق في هذا الصدد على والفرديةغيرة  المتوسطة والص
 ومنتسبي الغرفإعداد مذكرة في الموضوع تخدم مصالح المهنيين  

 .وتقديمها إلى الجهات المعنية
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 مكتب جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات  اجتماع

 

تنمية غرف  المتعلقة بمخططات  في إطار متابعة تنفيذ االتفاقيات 
التجارة والصناعة والخدمات وجامعتها، وتتبع العديد من الملفات 
والصناعة   التجارة  غرف  رؤساء  السادة  عقد  األولوية،  ذات 
والخدمات وجامعتها لقاء مع السيد عبد الواحد رحال، المدير العام 

، عبر تقنية التناظر عن  2020أكتوبر    15للتجارة، يوم الخميس  

  : منهابعد، تم خالله مدارسة مجموعة من النقط المهمة 

   رقم قانون  رقم    19.38مشروع  القانون  ويتمم  يغير  الذي 

والصناعة   12.38 التجارة  لغرف  األساسي  بالنظام  المتعلق 

 والخدمات؛

 التغطية االجتماعية للتجار المستقلين؛ 

  برنامج السنة األولى من مخططات تنمية غرف  تقدم تنفيذ
 التجارة والصناعة والخدمات وجامعتها؛

 

   المرحلة إطار  في  المودعة  المهيكلة  االقتصادية  المشاريع 
 األولى من طلب إبداء االهتمام بالمشاريع؛

  برسم والجامعة  الغرف  ميزانيات  لمشاريع  األولية  التوقعات 
 .2021سنة 

 

جامع مكتب  عقد  والصناعة  كما  للتجارة  المغربية  الغرف  ة 
والخدمات، خالل نفس اليوم، اجتماعا تم خالله مدارسة مستجدات 
التعاقدي  للبرنامج  الحالية  والوضعية  للغرف  األساسي  القانون 
جائحة  ظل  في  للغرف  العامة  الجموع  انعقاد  ومتابعة  للجامعة 

 .كورونا

منهجية   لمناقشة  فرصة  اللقاء  هذا  الجامعة  وكان  مقترحات  تقديم 
وتتبع الحالة االقتصادية الناتجة عن   2021بخصوص قانون المالية  

 .19جائحة كوفيد 
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للتجارة   المغربية جامعة الغرف  
     والصناعة والخدمات     

  المغربية للتجارة والصناعة والخدماتجامعة الغرف 

  اريو بالمنطقة العازلة للكركرات سالمندد بتدخل ميليشيات البولي

  

وبصفتها ممثال لغرف التجارة والصناعة والخدمات على إثر األحداث األخيرة بمعبر الكركرات بين المغرب وموريتانيا،  
الجامعة التوغل الالشرعي لعناصر من جهة البوليساريو تدين  ومن خاللها قطاعات مهنية واسعة ومنتسبين بربوع المملكة،  

المرور في    داخل منطقة الكركرات الذي يشكل خرقا لالتفاقيات الموقعة ويدفع باتجاه تهديد األمن واالستقرار، ويعرقل حركة
هذا المعبر الحيوي للسلع واألشخاص وتقوض مصالح مجموعة من المهنيين الذين ترتبط أنشطتهم بالمعامالت بين المغرب 

  وموريتانيا الشقيقة. 
 

وتؤكد دعمها للخطوات التي أمر بها صاحب الجاللة الملك محمد السادس، نصره هللا وأيده، إلعادة األمن واألمان في المنطقة  
  زلة الكركرات على الحدود بين المغرب وموريتانيا لضمان أمن المواطنين وانسياب الحركة المرورية والتجارية. العا

  

وتشدد الجامعة على موقفها الواضح والثابت إلى جانب باقي المؤسسات المغربية في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية  
ا كاملة ودعم جهود  أراضيه  المغرب على  الشرعية وسيادة  قرارات  وفق  المغربية  الصحراء  لمشكلة  لحل سياسي  لتوصل 

  الدولية ومبادرة الحكم الذاتي التي أطلقتها المملكة المغربية.
  

كما تنوه بالبيان الصادر عن قواتنا المسلحة الملكية الذي أوضح أنه: "بعد أن التزم المغرب بأكبر قدر من ضبط النفس، لم  
ر سوى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء  يكن أمام المغرب خيار آخ

  حرية التنقل المدني والتجاري". 
  

وتثمن البالغ الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية المغربية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الذي شدد على  
م للمساعي الحميدة لألمين العام لألمم المتحدة ولبعثة المينورسو، من أجل إقناع البوليساريو أن المغرب "أعطى الوقت الالز

  بوقف أعمالها المزعزعة لالستقرار ومغادرة المنطقة العازلة في الكركرات". وهي النداءات التي لم تجد لها استجابة. 
  

للتجارة   الجهوية  الغرف  الجامعة ومن خاللها رؤساء  في وتؤكد  "المغرب  أن  والخدمات وأعضاءها ومنتسبيها  والصناعة 
صحرائه والصحراء في مغربها"،. كما يؤكدون اصطفافهم خلف جاللة الملك محمد السادس نصره هللا من أجل نصرة القضية  

  الوطنية والدفاع عنها في كل المحافل والمنتديات الدولية. 
  

إلى أقصى جنوبه تحت القيادة الرشيدة لملك البالد وتحية إجالل لجنودنا البواسل وعاش المغرب آمنا مطمئنا من أقصى شماله  
  الساهرين على أمن حدودنا المغربية ومصالح البلد ومواطنيه. 

جامعتها المنددة غرف التجارة والصناعة والخدمات و البالغات الصادرة عن 
 زلة للكركراتبتدخل ميليشيات البوليساريو بالمنطقة العا 

  بــــــالغ 
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 الجموع العامة لغرف التجارة والصناعة والخدمات 

 غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم واد نون تعقد دورتها العادية بطانطان 

 

نو واد  كلميم  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  يوم عقدت   ن 
 . 2020بطانطان، دورتها العادية لشهر أكتوبر  نونبر 12 الخميس

ميزانية   فيتعديالت    صادق أعضاء الغرفة خالل هذه الدورة على قد  و
 خصوصا مع الحالة االستثنائية التي فرضتها  2020برسم سنة  الغرفة  

)، حيث ساهمت الغرفة بمبلغ مليون درهم 19-جائحة كورونا (كوفيد 
  لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الجائحة.

كما صادق أعضاء الغرفة على محضر اجتماع الدورة العادية لشهر 
تأجيل 2020فبراير   تم  فيما  الدورتين،  بين  الغرفة  أنشطة  وتقرير   ،

وم الغرفة  بين  شراكة  اتفاقية  على  وفا المصادقة  "التجاري  جموعة 
 بنك". 

أن انعقاد هذه الدورة يأتي في    ،غرفةالرئيس    ،عليوىالحسين  السيد  وأكد  
محمد  الملك  الجاللة  لصاحب  الحكيمة  القيادة  تحت  الشاملة  التعبئة  أجواء 

ال  نصره هللا  السادس الذكرى  تخليد  سياق  وفي  الخضراء    45،  للمسيرة 
  المظفرة.

الجميع سيكون له األثر االيجابي والفعال للرقي    لى أن تضافر جهودإوأشار  
ا لتتبوأبغرفة  والخدمات  والصناعة  النسيج    لتجارة  في  الالئقة  مكانتها 

للتنمية   وأداة  المنتج  االستثمار  في  حقيقية  رافعة  لتصبح  االقتصادي 
  االقتصادية وبنكا للمشاريع. 

أن    رئيس،ال  السيد أكد    ،بطانطانللغرفة    الجديدة الملحقة  تدشين  وعلى إثر  
طانطان "منطقة صناعية بامتياز" لتوفرها على ميناء مهم ولتواجد   مدينة

المنتسبين للغرفة  يضا لتمركز عدد كبير من  أعدد من المصانع والشركات و
في استقطاب رجال األعمال والمستثمرين   ال محالة  وستساهمبهذه المدينة  

  والفاعلين االقتصاديين. 

يندرج ضمن استراتيجية الغرفة    ،ا المقرن تشييد هذ أ  ىليووأبرز السيد ع
عادة تحديد موقعها كفاعل تنموي محلي  إسياسة القرب والتواصل و إلرساء

بكامل    وجهوي، االضطالع  سياق  عدة أدوارهاوفي  بها  تتمركز  حيث   ،
  لالستثمار. مصالح مهمة منها المجلس الجهوي 

 .2021المصادقة على مشروع ميزانية الغرفة برسم سنة  .2

الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين غرفة التجارة  .3
 .والصناعة والخدمات وغرفة التجارة لوارسو ببولونيا

 

 

لجهة  التجارة والصناعة والخدمات    رئيس غرفة  ،السيد ياسير عادل  ترأس
لدورتي يونيو    ، أشغال الجمع العام العادي2020  سطات   -  دار البيضاءال

بالدار   09اإلثنين    يوموذلك  ،  روأكتوب للغرفة  المركزي  بالمقر  نونبر 
 .البيضاء، بحضور السادة أعضاء الغرفة

النقاط والمصادقة باإلجماع على    مناقشة  الالسيد الرئيس، تمت    كلمةوبعد  
 :  التالية

  :2020دورة يونيو 

  .عرض السيد الرئيس . 1

 .العادية السابق المصادقة على مشروع محضر اجتماع الجمعية العامة   . 2

 .2020إحاطة بالميزانية التعديلية للغرفة برسم سنة  . 3

  :2020دورة أكتوبر 

 2021المصادقة على برنامج عمل الغرفة برسم سنة  .1

 

 سطات  - الدار البيضاء  التجارة والصناعة والخدمات لجهة   لغرفة العاديالجمع العام 

 واد الذهب-الداخلة التجارة والصناعة والخدمات لجهة لغرفة العاديالجمع العام 

التجارة والصناعة والخدمات الذهب عقدت غرفة  الداخلة واد  يوم   لجهة 
سنة   2020أكتوبر    28األربعاء   برسم  الثالثة  العادية  دورتها  اجتماع 

  .بمقر الغرفة بالداخلة، 2020

  :الدورةوقد عرفت أشغال هذه 
 

  الثانية العادية  الدورة  محضر  مشروع  على  المصادقة 
 للغرفة؛ للجمعية العامة 

 

   سنة برسم  الغرفة  عمل  برنامج  مشروع  على  الموافقة 
عبر إضافة   العامة،ه من طرف أعضاء الجمعية  ئبعد إغنا  2021

ومجلس  الداخلة  جماعة  مجلس  مع  الشراكة  اتفاقيات  من  عدد 
ا  الغرفة  لتجارة والصناعة  للفرنسية  جماعة بئر كندوز وكذا مع 

الوطنية  المعارض  المغرب وزيارة بعض  بالمغرب واتصاالت 
منتوجات  والدولية كالمعرض الدولي للفالحة بمكناس ومعرض  

 ؛  "SEA FOOD"  ببرشلونة البحر
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 دورة   (العادية، فقد تم عقد الدورة  الصحيةاعتبارا لحالة الطوارئ  
لغرفة  للجمع)   2020وأكتوبر  يونيو   والصناعة  التج العام  ارة 

، ةالحسيمة وفق اإلجراءات االحترازي-تطوان-والخدمات بجهة طنجة
 واقتصر الحضور ،بطنجةبمقر الغرفة    2020أكتوبر    27الثالثاء   يوم

  .ذات الصلة وأطرها اإلداريةعلى السادة أعضاء الغرفة 

  ؛ 2021عرض ومناقشة مشروع ميزانية الغرفة لسنة 
  والتحكيم الوساطة  مركز  إحداث  مشروع  ودراسة  عرض 

 ؛بالغرفة
  عرض ممثل الوزارة الوصية حول بنك المشاريع المقترحة من

 ؛ الوزارة في مجال االستثمارات الصناعيةطرف 
   اقتصاد بخصوص  الغرفة  أنجزتها  التي  الدراسة  حول  عرض 

كوفيد   بعد  ما  ضوء    19الجهة  على  مخرجاتها  وتدارس 
 ؛ المستجدات االقتصادية الحالية 

 المناقشة والمصادقة على مجموعة من االتفاقيات . 

نقط على جميع  المصادقة باإلجماع  ، تمت  وبعد المناقشة المستفيضة
والتوصيات   المقترحات  بعض  وتسجيل  أعمالها  تصب التي  جدول 

 .المرتبطة بالجائحة  الظروفل  ظفي مصلحة المنتسبين والتجار في  

 

  التجارة والصناعة والخدمات   لغرفة العاديالجمع العام 

 الحسيمة -تطوان-لجهة طنجة

 

 :نقاط التاليةللجدول أعمال هذه الدورة  تطرقوقد 
  ؛2020المصادقة على مشروع محضر دورة فبراير 
   ورقة شتنبر  عرض  إلى  فبراير  منذ  الغرفة  أنشطة  عن  إخبارية 

 ؛2020
  ؛ 2021عرض ومناقشة مشروع برنامج عمل الغرفة لسنة 
   ارتباطا بمواجهة    2020المصادقة على تعديل ميزانية الغرفة لسنة)

 ؛ )19تداعيات كوفيد 

  والخدمات والصناعة  التجارة  لغرفة  2020 سنة برسم  الثانية العادية   الدورة

 خنيفرة-مالل بني   لجهة 

، خنيفرة-مالل  بني  لجهة  والخدمات  والصناعة   التجارة  غرفة  عقدت

 للسيد  ممثل  وبحضور  الغرفة   رئيس  ي، منصورال  خالد   السيد  برئاسة
 الثالثاء   يوم  2020  سنة  برسم  الثانية  العادية  دورتها  أشغال  ،الجهة   والي

 ما أعمالها جدول وتضمن. مالل ببني الغرفة بمقر 2020 أكتوبر 20

 : يلي

 السابقة؛  الدورة محضر مشروع على المصادقة 

 كورونا؛ جائحة عن الناتجة بالجهة  االقتصادية الحالة تتبع 

 للغرف؛  األساسي بالنظام المتعلق 12.38 القانون مستجدات 

 المنطقة  توسيع  تخص  شراكة  اتفاقية   على  والمصادقة  الدراسة 
 لخريبكة؛  الصناعية

 بتاريخ  الصادر  2116.20  رقم  الداخلية  وزير  قرار  على  اإلطالع 

 طلبات  في  التقرير  سلطة  بتفويض  المتعلق  2020  يوليو  29

   التي الرسوم عن المترتبة بالجزاءات الخاصة الملزمين

 .الترابية الجماعات مصالح طرف من تدبيرها يتم

  على   المصادقة  تمت  األعمال،  جدول   في  المدرجة   النقاط  في  التداول  وبعد
  .باإلجماع والرابعة األولى النقطتين

 

 

   والمنتجات األكثر استهالكا باألقاليم الجنوبية للمملكة، خاصة
 ر؛ األخضالشاي 

   قصد الذهب  وادي  الداخلة  والي جهة  السيد  إلى  ملتمس  رفع 
النظر في إمكانية تمديد فترة فتح المحالت التجارية والمقاهي  

 .والمطاعم ساعة إضافية
 

  ؛2021المصادقة على مشروع ميزانية الغرفة برسم سنة 
  والتجاري الغرفة  بين  شراكة  اتفاقية  إبرام  على  الموافقة 

 وفابنك؛ 
   المدير مع  لقاء  عقد  الغرفة  لرئيس  العامة  الجمعية  تفويض 

الجهوي للجمارك للنظر في إمكانية إيجاد حلول لمشكل استيراد 
 بعض البضائع
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 أنشطة الغرف الجهوية وملحقـاتها
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حفل افتتاح مقر    2020نوفمبر    12شهدت مدينة طانطان يوم الخميس  
التجارة   نون    والصناعة والخدمات كلميمغرفة  العروضواد   وفضاء 

هذا الحفل السادة والي صاحب الجاللة على والية   وقد حضر  .والندوات
نون   واد  جاللتهكلميم  بأعوان   وعامل  مرفوقين  طانطان  عمالة  على 
المحلية   الجهة    باإلضافةالسلطة  منتخبي  السادة  السادة والى  من  عدد 

والصناعة   للتجارة  الجهوية  الغرف  مديرة رؤساء  والسيدة    والخدمات 
 .الجامعة

عامل وقد عرف نفس اليوم انعقاد الدورة العادية للغرفة بحضور السيد 
 .انططانصاحب الجاللة على اقليم 

 
 

 

واد نون  والصناعة والخدمات كلميم افتتاح مقر غرفة التجارة   

والندوات وفضاء العروض     

األربعاء   يوم  للتجارة   2020أكتوبر    28تم  الجهوية  الغرفة  بمقر 
لجهة مراكش   الجهوي  المكتب  تأسيس  بمراكش  والخدمات  والصناعة 

سفي التابع للرابطة الوطنية للمقاولين الشباب والتنمية المقاوالتية، حيث  آ
تم خالل هذا الجمع التأسيسي انتخاب السيد جواد بوعبد هللا رئيسا للمكتب  

 .لجهوي إلى جانب تشكيل كل هياكل المكتب المسيرا

 

 

جاء في   على ما  التركيز   حيث تمكما تضمن جدول أعمال مجموعة من النقط  
الخطاب الملكي السامي الرامي إلى النهوض بالمقاولين الشباب وإدماجهم في 

 .وتشجيع المبادرة الفردية االقتصاديةالسيرورة 

دعم   إلى  المقاوالتية  والتنمية  الشباب  للمقاولين  الوطنية  الرابطة  وتهدف 
على  المقاولين الشباب سواء ذاتيين أو معنويين أو تعاونيات مجالية، والعمل  

المقاولة الشابة، مع السعي نحو    تعيشها  تذليل كل الصعوبات واإلكراهات التي
التأطير  وتوفير  الشغل،  سوق  إلى  والولوج  المستدامة  التنمية  روح  بعث 
والتكوين لحاملي أفكار المشاريع في جميع المجاالت السوسيو اقتصادية للرفع  

ات المعنية، كما تهدف من مستوى اإلدماج المهني في إطار شراكات مع الجه
حماية حقوقه والعمل  وى تقديم المساعدة للمقاول الشاب  الرابطة إل  استراتيجية

على تفعيل القانون المنظم للمقاول الذاتي والنهوض بالمقاوالت الصغرى مع 
 .هذا المجال في إطار مقاربة النوعبدور المرأة في  االهتمام

 

 ميالد جديد للرابطة الوطنية للمقاولين الشباب بجهة مراكش أسفي 
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االقتصادية واالجتماعية    19لمواجهة آثار كوفيد    2021تحت شعار: "أية إجابات لمشروع قانون المالية  
" نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة ندوة حول مشروع المهنيين؟على  

تبارا لإلجراءات بفندق سوالزور طنجة. واع   2020أكتوبر    22يوم الخميس    2021قانون المالية لسنة  
 .االحترازية المعتمدة فقد تم تحديد عدد الحضور مع تأمين نقل الندوة على صفحات التواصل االجتماعية

، قبل أن يبسط مسير الندوة الدكتور األول لرئيس الغرفةالنائب  رعبد الغفو السيد مصطفى بن افتتح الندوة 
 :. حيث تم تقديم ثالث مداخالت من طرف السادةوأرضية النقاشحميد النهري اإلطار العام 

 الدكتور عبد اللطيف بروحو: عضو لجنة المالية والتنمية االقتصادية بالبرلمان وخبير مالي -

 رائب والمحاسبة األستاذ الصادق الكنفاوي: مستشار ومكون في المالية والض -

 تي ومستشار ماليااألستاذ محمد لحياني: خبير محاسب -

  .ذلك فتح النقاش أمام مداخالت السادة الحاضرين والمتفاعلين عبر صفحات التواصل االجتماعية إثر

متابعتها لمشروع    إطاروقد خلص اللقاء الى مجموعة من التوصيات التي ستعمل الغرفة على بلورتها في  
 .مالية للسنة المقبلةقانون ال

 .وأطر المؤسسةعرف اللقاء مشاركة السادة أعضاء المكتب المسير للغرفة والسادة رؤساء اللجان بالغرفة 

 

 2021ندوة حول مشروع قانون المالية لسنة 

 

غرفة التجارة والصناعة للدار البيضاء والغرفة التجارية لوارسو  اتفاقية شراكة بين  يعتوق  

وحسب الرئيس ماريك تراكزيك، فإن "فرص األعمال التي يوفرها 
أهمية  تكتسي  القطاعات  مختلف  في  البولونية  للمقاوالت  المغرب 

ب"وجهة   يتعلق  األمر  أن  إلى  الفتاً  بالنسبة   استراتيجيةبالغة"، 
بالنسبة لالستثمارات اإلفريقية  القارة  نحو  بامتياز  وبوابة   ،

هذه المناسبة، أكد سفير المغرب ببولونيا للمستثمرين البولونيين". وب 
التي ستمكن من   االتفاقيةعبد الرحيم عثمون على "أهمية توقيع هذه  

  ."والتجارية بين المغرب وبولونيا  االقتصاديةالدفع أكثر بالعالقات 
 

بين  المبادرات  مختلف  "تشجيع  أن  المغربي  الديبلوماسي  واعتبر 
سيمكن من تفعيل المبادالت   القطاعين الخاص على مستوى البلدين،

وكذا   قيمة   االنخراطالتجارية،  ذات  مشتركة  تنموية  مشاريع  في 
"المؤهالت الكبيرة التي يوفرها المغرب كما أكد أن  ."مضافة قوية

وثيق،  اقتصاديبفضل موقعه الجغرافي، تساهم في اندماج وتكامل 
  ."االستثمارتحرير تجارة الخدمات وضمان حماية  خصوصا عبر

 

وفي السياق ذاته، عبر رئيس مجموعة الحزب الشعبي األوروبي 
أوروبا ونائب (PPE au Conseil de l’Europe) بمجلس   ،

الشيوخ  بمجلس  البولونية»  المغربية  الصداقة  «مجموعة  رئيس 
دعمه (Sénat polonais) البولوني عن  بوتسيج  إلكسندر   ،

بين البلدين"، وعن أمله في "توسيع   االقتصاديةل"تعزيز الشراكة  
 "مجال مثل هذه المبادرات

 

والصناعة   اتفاقيةتوقيع   تم التجارة  غرفة  بين  وتعاون  شراكة 
والخدمات للدار البيضاء، والغرفة التجارية لوارسو، يوم األربعاء 

بالمبادالت   2020أكتوبر    21 بالنهوض  تتعلق  البيضاء،  بالدار 
  التجارية والصناعية والتقنية بين المغرب وبولونيا.  

  

واالتفاقيةتنبني   التجارة  غرفة  رئيس  وقعها  التي  الصناعة  ، 
التجارية  الغرفة  ورئيس  عادل،  ياسر  البيضاء  للدار  والخدمات 
الدار  من  بكل  متزامن  بشكل  بعد  عن  تراكزيك،  ماريك  لوارسو 
البيضاء ووارسو، على "تطوير الثقافة التجارية تعزيز خبرة وأداء 
الغرفتين التجاريتين"، كما تنص على عدة مجاالت أخرى للتعاون 

أيضاً على "عقد لقاءات متبادلة بين   االتفاقيةبين الجانبين. وتنص  
ن خالل المعارض التي تنظم من قبل الغرفتين، ونييالمغاربة والبول

 االقتصادية كل ما يتعلق بتبادل المعلومات    ةشاراإلوضع رهن  المع  
  .والتدابير القانونية والجبائية الخاصة بكل بلد

 

ياسر عادل، في كلمة بالمناسبة، على "أهمية إعادة تفعيل  السيدوأكد  
في  مبرزاً  وبولونيا"،  المغرب  بين  للتعاون  جديدة  دفعة  وإعطاء 
الوقت ذاته "أهمية اغتنام كل الفرص المتاحة بالنسبة للجانبين من 

من   االستفادةبين البلدين، عالوة على    االقتصاديأجل تقوية التعاون  
للقار المغرب  وهما  انتماء  أوروبا،  من  وقربه  اإلفريقية   ن ا فضاءة 

  ."نان وواعدان كبيراجغرافي
 

، 1992وبعد أن ذكر باتفاق التعاون بين الغرفتين الذي يعود لسنة  
قال ياسر عادل إن األمر يتعلق ب"شراكة تجسدت على أرض الواقع 
من خالل عدة إنجازات مهمة منها ما تم القيام به بشكل مشترك في 

 2017و  2014من   (Euromed Invest) نامج الدوليإطار البر
التعاون التي تغطي عدة قطاعات و الذي يروم استكشاف إمكانيات 

  ."البناء واألشغال العمومية/الصناعة الغذائيةمنها 
 

العالقات  وجودة  "نوعية  وارسو  غرفة  رئيس  أبرز  جهته،  ومن 
كة القوية بين المغرب وبولونيا، وروابط الصداقة والشرا  االقتصادية

بيت الغرفتين"، مجدداً في الوقت ذاته "التزام غرفة التجارة لوارسو 
 ."بالنهوض أكثر بهذه الروابط
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 جهة سوس ماسةل اجتماع لجنة اليقظة االقتصادية

  :  النقط التالية  وتضمن جدول األعمال

 

   جهة االقتصادية  اليقظة  لجنة  اجتماع  اقتراح  في  التفكير 
 سوس ماسة

  نتيجة االجتماع العاشر للجنة اليقظة االقتصادية والقرارات
 المهمة التي تم اتخاذها  

 استئناف  للحفاظ    المستقبلية،اإلجراءات   تنسيق وتسريع 
 والحفاظ على خلق فرص العمل  االقتصادي،النشاط 

  ماسةالنظر في الملفات الرئيسية لجهة سوس. 
 

التجارة والصناعة والخدمات يشنكلأالسيد كريم  شارك   ، رئيس غرفة 

لجهة سوس ماسة،   في اجتماع لجنة اليقظة االقتصادية  ،ماسةسوس  لجهة  

يوم   رؤساء،  الغرفةبمقر   2020أكتوبر    08وذلك  من  بحضور    كل 

المغرب   لمقاوالت  العام  البحري -سوسلاالتحاد  الصيد  وغرفة  ماسة 

الوطنية   التقليدية والجامعة  الصناعة  العموميةوغرفة   للبناء واألشغال 

FNBTP  والكتلة Haliopole  وممثلو المجلس الجهوي للسياحة ،. 

 

فضالمالس  شارك محمد  والصناعة  غرفة  رئيس    ،يد  التجارة 
في اجتماع  ،أكتوبر 06الثالثاء  يوم  ،آسفيوالخدمات لجهة مراكش 

مع رؤساء غرف  ASMEX من تنظيم الجمعية المغربية للمصدرين
بخصوص  الغرف  مقترحات  حول  والخدمات  والصناعة  التجارة 

 .2021قانون المالية لسنة 

 

  مع رؤساء   ASMEX اجتماع الجمعية المغربية للمصدرين

 والخدمات  غرف التجارة والصناعة

الر السيد  قدم  لمجال وخالل مداخلته  الحالية  الوضعية  تحليال عن  ئيس 
انخفا  ، 19التصدير خالل أزمة كوفيد   النشاط    ضوما ترتب عنها من 

والتصديري بانخفا  ، الصناعي  الخارجي   ضوالمرتبطة  الطلب 
االوروبي أثمان   ،وخصوصا  مختلف  على  بالضغط  أيضا  يرتبط  كما 

  .المواد المصنعة
 

بأن يأخذ قانون المالية   ،محمد فضالماقترح السيد    ،وأمام هذه الوضعية
  2021لسنة 

  :بعين االعتبار االقتراحات التالية
 

   االجتماعية الرسوم  من  الشركات  الضرائباعفاء  على   وباقي 
 .األجور لمدة سنة على األقل

   خطوط خلق  العلمي:  البحث  لتعزيز  المالي  للدعم  صندوق  خلق 
 سنوات،ائتمان بدون فائدة لمدة خمس 

  فيروس أزمة  من  المتضررة  المصدرة  الشركات  هيكلة  إعادة 
 ،اوالتكورونا عبر خلق صندوق خاص بدعم هذه المق

 تشجيع الشركات المصدرة من خالل تقديم تحفيزات بنكية. 
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Au terme de cette réunion, les membres de la CCI 
ont convenu ce qui suit : 
• Avis défavorable sur la requête de la Société 
DABA MAROC pour baisser de 40% à 17.5% le 
droit d’importation appliqué aux capsules de café; 
• Ajourner la requête de l’AIESM concernant la 
réduction de 40% à 2.5% du droit de douane 
appliqué sur les batteries pour motocycles 
électriques. 
 

La Fédération des Chambres Marocaines de 
Commerce, d’Industrie et de Services a pris part à 
la réunion de la Commission Consultative des 
Importations (CCI)/Révision du tarif douanier, 
tenue le Vendredi 16 Octobre 2020 par 
visioconférence. 
Cette réunion a été consacrée à l’examen des 
requêtes suivantes : 
• Demande de l’Association des Importateurs de 
Scooters Electriques au Maroc (AISEM) relative à 
la réduction de 40% à 2.5% des droits de douane 
appliqués sur les batteries pour motocycles 
électriques ; 
Lors des discussions, il a été proposé d’ajourner 
cette requête afin d’assurer une large concertation 
avec la profession concernée par cette requête. 
• Demande de la société DABA MAROC portant 
sur la réduction de 40% à 17.5% des droits de 
douane appliqués sur les capsules de café 
Nespresso. 

Réunion de la Commission Consultative des Importations 

Coordination entre les cadres responsables à la FCMCIS 

Une réunion de coordination entre les cadres de la 
FCMCIS, s’est tenue le 26 Octobre 2020 au siège de 
la FCMCIS. 
Mme Narjiss LOUBARIS, Directrice de la FCMCIS, 
qui a présidé cette réunion, a félicité les cadres pour 
leur engagement professionnel et suivi des missions 
qui leur sont confiées. Aussi, elle a rappelé 
l’importance des chantiers ouverts en collaboration 
avec les bureaux d’études, chargés de missions, dans 
le cadre de l’Assistance Technique à la FCMCIS dans 
la mise en place de son plan de développement. 

1- S’agissant du premier point de l’ordre du jour, les 
cadres responsables ont passé en revue le projet de 
diagnostic et états des lieux proposé par le cabinet 
"PRIOR" chargé de la préparation de la FCMCIS à 
la certification ISO 9001 version 2015 et ont 
soulevé les omissions et anomalies dans ledit projet. 
 

2 - S’agissant de la mission du Bureau d’Etudes 
"EITIA", une mise au point a été faite sur l’état 
d’avancement de l’assistance technique faite par ledit 
Bureau et sur les livrables en cours de finalisation. 
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institutions dans la promotion de l’économie 
nationale et le service de leurs ressortissants. 
 

Par ailleurs, la Directrice de la FCMCIS a appelé les 
cadres responsables à : 
- la mise en place d’une veille réglementaire ; 
- la réalisation d’un support de communication sur 
les précautions contre le Covid 19 ; 
 

Au terme de cette réunion, la Directrice de la 
FCMCIS a rappelé que le Bureau d’Etudes "PRIOR" 
assurera, une formation destinée aux cadres 
concernés sur la norme ISO 9001 version 2015. 
 

Séance de Formation sur les exigences de la Norme ISO 9001 version 2015 

 Leadership 
 Planification 
 Support 
 Réalisation des activités opérationnelles 
 Evaluation des performances 
 Amélioration 

 

3 - Rappel des objectifs du projet de certification 
4 - Cartographie des processus qualité afférents à la 
FCMCIS 
 

Des supports documentaires ont été mis à la 
disposition des participants, lors de cette formation, 
notamment le texte intégral de la norme ISO 9001 
version 2015 et copie de la présentation dispensée 
dans cette journée de formation. 

 

Dans le cadre de l’Assistance Technique à la mise en 
place du plan de développement de la FCMCIS, en 
particulier sa préparation à la certification ISO 9001 
version 2015, une séance de formation a été organisé 
le 3 novembre 2020 au siège de la FCMCIS animée 
par le cabinet "PRIOR". 
 

Cette Formation avait pour objectif de : 
• Comprendre les enjeux qualité et adhérer à la 

démarche d’amélioration continue ; 
• Comprendre les exigences de la Norme ISO 9001 

et son adaptation aux spécificités de la FCMCIS ; 
•  Appréhender la démarche et les outils à mettre en 

place pour une mise à niveau du Système 
Management Qualité. 

 

Les principaux axes de cette formation ont porté sur : 
1 - Management de la qualité 

 Concepts liés à la qualité 
 Système de Management 
 Historique et évolution de la qualité, 

notamment la norme ISO 9001 
 Normes ISO pour la qualité 

 

2 - Exigences de la norme ISO 9001 
 Chapitre d’introduction 
 Contexte de l’organisme 

 

  

Par la même occasion, la Directrice a informé que le 
Bureau d’Etudes chargé d’assister la FCMCIS à la mise 
en place de la Comptabilité Générale a commencé ses 
tâches de coordination avec les services concernés à la 
FCMCIS. 
3 - La Directrice a informé que la réunion de travail 
entre les présidents des CCIS et leur Fédération tenue le 
22 Octobre 2020 à la CCIS de Casa-Settat en présence 
d’un expert financier avait débattu deux points 
principales : 
- Remarques des CCIS et leur Fédération sur le projet de 
Loi de Finances 2021 et les propositions de ces 
institutions et leurs membres au sujet de ce projet ; 
- Etat d’avancement du projet de Statut des CCIS en 
cours d’examen par les instances compétentes. A ce 
sujet elle a informé que les présidents ont exprimé leurs 
remerciements adressés à Monsieur le Ministre de 
l’Industrie, du Commerce, de l’Economie Verte et 
Numérique et ses collaborateurs pour les efforts 
déployés en vue de développer et consolider le rôle des 
CCIS et leur Fédération et les membres de ses  
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Forum d'Affaires Virtuel Cuba  
 

Forum d'Affaires Virtuel Cuba 2020 
08. – 09. Décembre 2020  en visioconférence 
www.fotoempresarial.mincex.gob.co 

MACH  
Équitable pour les technologies de fabrication 
25. - 28. Janvier 2021 | Birmingham, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne. 
www.machexhibition.com 

Automessen  
Foire de technologie d´automobile. 
10. - 13. Février 2021 | Lillestrom, Norvège. 

www.automessen.no 

BEA  
L'événement social le plus grand et le plus 
diversifié de Suisse pour le divertissement. 
30. Avril. - 09. Mai. 2021 | Berne, Suisse. 
www.bea-messe.ch 

EnergyDecentral  
Forum mondial pour l'approvisionnement d'énergie 
décentralisée. 
09. - 12. Février 2021 | en ligne. 
www.energy-decentral.com 

Forum Economique Arabo-
Hellénique  

9ème Forum Economique Arabo-Hellénique 
08. – 09. Décembre 2020  en visioconférence. 
www.arabhellenicchamber.gr 

BAU  
Salon de l'architecture et les matériaux de 
construction. 
13. - 15. Janvier 2021 | en ligne. 
www.bau-muenchen.de 

Semaine verte internationale  
Le plus grand salon d'exposition mondial consacrée 
à l'alimentation, l'agriculture et l'horticulture. 
21. - 22. Janvier 2021 | en ligne. 
www.gruenewoche.de 

 

6, rue Erfoud, Hassan - Rabat 

Tél : +212 5 37 76 66 21 / Fax : +212 5 37 76 78 96 

Email : fcmcis@menara.ma/ fcmcisdirecteur@gmail.com 

www.fcmcis.ma 

 

    Foires & salons 


