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 زيارة السادة رؤساء الغرف المهنية للتجارة والصناعة والخدمات وجامعتها

 لمعبر الكركرات الحدودي 

 

رؤساء الغرف المهنية للتجارة قام السادة 

 5يوم السبت والصناعة والخدمات وجامعتها 

بزيارة معبر الكرارات الحدودي  0202دجنبر

وذلك بعد العملية العسكرية الناجحة التي قام 

الجيش المغربي بأمر من جاللة الملك محمد  بها

السادس نصره هللا عقب االستفزازات الغير 

 ...المقبولة لميليشيات البوليساريو بالمنطقة

 
  توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات

 بنك والتجاري وفا

 

من جامعة الغرف المغربية وقعت كل 

للتجارة والصناعة والخدمات ومجموعة 

التجاري وفا بنك اتفاقية شراكة من أجل 

وضع برنامج مندمج لدعم ومواكبة حاملي 

 …المشاريع والتجار والمقاوالت الصغرى

 

 دول إفريقيا وعدد مناالجتماع التحضيري للجان التجارية المشتركة بين المغرب 

 

 

جلسة عمل بين جامعة الغرف 

المغربية للتجارة والصناعة 

 يرتها الليبيةظوالخدمات ون

 

اللجن التجارية  الجتماعات في إطار التحضير

، ودول إثيوبياالمشتركة بين المملكة المغربية 

نظمت  كري، وغينيا كوناغانا، بنين، رواندا 

المديرية العامة للتجارة التابعة لوزارة الصناعة 

 واألخضر يوم االقتصاد الرقميوالتجارة و

، اجتماعا تحضيريا 2222دجنبر  22الثالثاء 

 …بعدعبر تقنية التواصل عن 

 

مستجدات الصندوق الوطني 

 للضمان االجتماعي

 

للغرف  الجموع العامة للتجارة والصناعة والخدمات أنشطة الغرف الجهوية   
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زيارة السادة رؤساء الغرف المهنية للتجارة والصناعة والخدمات   

 الكركرات الحدودي وجامعتها لمعبر
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رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة  ،عمر مورو ترأس السيد

مكونا من  وفدا الحسيمة - تطوان – رئيس غرفة طنجةووالخدمات 

 الحدودي رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات لزيارة المعبر

من ضمن هذا الوفد  . وكان0202دجنبر 5الكركرات يوم السبت 

لكلميم واد نون،  الجهوية غرفةالرئيس  ،الحسين عليوى السادة

واد الذهب، سيدي  - للداخلة الجهوية غرفةالرئيس  ،محمد البطاح

الساقية الحمراء،  - للعيون الجهوية غرفةالرئيس  ،خليل ولد الرشيد

، خالد لسوس ماسة الجهوية غرفةالرئيس  ،كريم أشنكلي

خنيفرة ، عبدهللا  - بني ماللل الجهوية غرفةالرئيس  ،المنصوري

القنيطرة، محمد  -سال  -لرباط ل الجهوية غرفةالعباد رئيس 

 ،مد فضالمدرعة تافياللت، محل الجهوية غرفةالرئيس  ،أنصاري

 ، وتأتي هذه الزيارة بعدمراكش آسفيل الجهوية غرفةالرئيس 

العملية العسكرية الناجحة التي قام بها الجيش المغربي بأمر من 

عقب االستفزازات بالمنطقة، جاللة الملك محمد السادس نصره هللا 

 .الغير المقبولة لميليشيات البوليساريو بالمنطقة

 

 

دعمهم الكامل والالمشروط للمؤسسة العسكرية  وأكدوا عن

واألمنية والدبلوماسية، وللجنود البواسل المرابطين بثغور الحدود، 

 .دفاعا عن وحدة الوطن، وصون سيادة واستقرار البالد

السادة رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات  وقد أعلن

رئيس غرفة التجارة  ،بالمغرب عبر بيان تاله السيد الحسين عليوى

وادنون عن وقوفهم الثابت والمستميت وراء  - والصناعة لكلميم

السدة العالية باهللا صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا 

الحرب العامة للقوات المسلحة  وأيده، القائد األعلى ورئيس أركان

الملكية، دفاعا عن حوزة الوطن واستقراره وأمنه، واستعدادهم التام 

 .للتضحية بالغالي والنفيس في سبيل حماية الوحدة الترابية

 

وعبر رؤساء الغرف في ذات البيان عن استنكارهم الشديد لكل 

يات جبهة الخروقات واالستفزازات التي أقدمت عليها ميليش

 .الكركراتالبوليساريو االنفصالية في معبر 

كما أكد السادة رؤساء الغرف على ضرورة اتخاذ جميع 

اإلجراءات الضرورية لتأمين ديمومة حركة التنقل بمعبر 

الكركرات وعبروا عن تأييدهم الكبير والمطلق لمبادرة الحكم 

 .الذاتي التي تقدمت بها بالدنا أمام األمم المتحدة

ي ختام هذا البيان، دعا رؤساء الغرف جميع الفعاليات السياسية وف

لشاملة اوالنقابية والمجتمع المدني إلى رص الصفوف والتعبئة 

وطنيا ودوليا للدفاع عن قضيتنا الوطنية األولى ووجهت الدعوة 

أيضا لجميع أبناء الجالية المغربية بالخارج للتصدي لكل مناورات 

الترابية. كما تم التنويه بردود أفعال الدول وأكاذيب أعداء وحدتنا 

 .للوحدة الترابية للمملكةالصديقة الداعمة لقضية 

تم رفع برقية والء للسدة العالية باهلل جاللة الملك  ،وفي الختام

تالها السيد محمد البطاح رئيس غرفة  هللا،محمد السادس نصره 

واد الذهب والتي أعرب  - والصناعة والخدمات للداخلةالتجارة 

العرش  والمتين بأهدابفيها رؤساء الغرف عن تشبتهم الدائم 

أي  ونفيس لتنفيذبكل غال  واستعدادهم للتضحيةالعلوي المجيد، 

 والحفاظ علىخطوة يتخذها جاللته من أجل صيانة وحدة الوطن، 

 .واستقرارهأمنه 
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 توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات

 بنك والتجاري وفا 

 

جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات  وقعت

ومجموعة التجاري وفا بنك اتفاقية شراكة من أجل وضع برنامج 

مندمج لدعم ومواكبة حاملي المشاريع والتجار والمقاوالت 

 .الصغرى

أنها قررت إلى جانب  ،وأوضحت مجموعة التجاري وفا بنك

جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات توحيد 

من أجل وضع برنامج "جهودهما وتقاسم نقاط قوة كل منهما 

مندمج للمواكبة موجه لهذه الفئة التي تأثرت كثيرا جراء هذه 

للدور األساسي الذي يقوم به حاملو "، إدراكا منها "الجائحة

 "المقاوالت الصغرىالمشاريع والتجار و

الرؤية "إلى أن توقيع هذه االتفاقية يعكس  الطرفان وأشار

المشتركة لتعزيز دينامية نمو النسيج المقاوالتي، وبناء القدرة على 

من " بأنه، وذلك انطالقا من قناعتهما معا "التكيف في اقتصادنا

ن العناصر األساسية في إستراتيجية التنمية االقتصادية في بلدنا، أ

تكون هذه االستراتيجية بمثابة مبادرة طوعية تهدف إلى تعزيز 

 "روح ريادة األعمال ومواكبة تطور التجار والمقاوالت الصغرى

  0202دجنبر  71، التي وقعت يوم وينتظر أن توفر هذه االتفاقية

محمد الكتاني  ، السيدبحضور كل من الرئيس المدير العام للمجموعة

 السيد ،ورئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات

عمر مورو، إطارا متينا لمواكبة المبادرات المشتركة، سواء تعلق 

 ، حلوالستتيح هذه المبادرةو .األمر بالخدمات المالية أو غير المالية

مالية لحاملي المشاريع والتجار والمقاوالت الصغرى، فضال عن 

عروض لمنتجات وخدمات مناسبة الحتياجاتهم، ومواكبة المقاولين 

منظومة دار المقاول للتجاري وفا بنك عن طريق توفير من خالل 

 .خدمات للمواكبة مالئمة ومجانية، سواء بشكل حضوري أو عن بعد

وتشمل االتفاقية، أيضا، تكوين التجار والمقاوالت الصغرى من 

طرف مستشاري مراكز دار المقاول، وتقديم النصح من جانب 

ع مراحل دورة مستشارين متخصصين مكلفين بمرافقتهم في جمي

حياة مشاريعهم، وخلق فرص لألعمال من خالل أنشطة لربط 

 .العالقات

باتخاذ مبادرات هامة لتأكيد دعمهما المتواصل  ،الطرفانيقوم س و

للمقاولين ولحاملي المشاريع، من أجل تحقيق مشاريعهم 

وطموحاتهم، ومواكبة المقاوالت الصغرى المتأثرة بهذه األزمة قصد 

 .شطتهااإلقالع بأن

 

 

مراجعة تدابير مكافحة اإلغراق المطبقة على المتعلقة باجتماع لجنة مراقبة االستيراد 
 مصر المستوردة منواردات الخشب الرقائقي 

 

لتجارة والصناعة والخدمات لغرف المغربية ال جامعة شاركت

يوم  المنعقد ،(CoSI) االستيراد مراقبةفي اجتماع لجنة 

 . عبر تقنية التناظر عن بعد 2222 دجنبر 22األربعاء 

شركة "سيما  من المقدم االجتماع لدراسة الطلبخصص هذا 

 المتعلق "Cema Bois de l'Atlas" خشب األطلس"

 على المطبق اإلغراق مكافحة إجراء صالحية انتهاء بمراجعة

  وكذا إمكانية دولة مصر منشأه الذي الرقائقي الخشب واردات

 .اإلجراء هذا في التحقيق مراجعة بدء

 مراقبة االستيراد بعد النقاش حول النقطتين، أعطى ممثلو اللجنة

 : موافقتهم المبدئية لـ

الشروع في تحقيق مراجعة انتهاء الصالحية إلجراءات  - 1

 مكافحة اإلغراق المطبقة على واردات الخشب الرقائقي الذي

 ؛مصر منشأه

اإلغراق طوال مدة  التجديد المؤقت لتطبيق واجب مكافحة - 2 

 التحقيق.
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 ع اعتمادها اجتماع تشاوري لمناقشة المنهجية والمقاربة المزم

 حول القضايا المرتبطة بمدونة الشغل

الصناعة والخدمات في شاركت جامعة الغرف المغربية للتجارة و

أشغال االجتماع التشاوري لمناقشة المنهجية والمقاربة المزمع 

اعتمادها حول القضايا المرتبطة بمدونة الشغل الذي عقدته وزارة 

بمقر مديرية  2222دجنبر  22الشغل واإلدماج المهني بتاريخ 

 الشغل الكائن بالرباط.

االلتزامات  يذويندرج هذا االجتماع في إطار السهر على تنف

وفي االتفاق  2221-2212الواردة في البرنامج الحكومي لسنوات 

الموقع بتاريخ  2221 -2222 -2212االجتماعي الثالثي لسنوات 

 .2212أبريل  22

 على   االجتماع، هذا   خالل ، النقابية  المركزيات  ممثلو أكد وقد 

مناقشة كل القضايا المرتبطة بمدونة الشغل في إطار  ضرورة

الحوار االجتماعي الذي ينتظر أن تعطى انطالقته من طرف رئيس 

 الحكومة ووزير الشغل واإلدماج المهني.

وقد تمت الموافقة على مباشرة هذا الملف، في إطار الحوار 

ة االجتماعي، وفق مقاربة تروم تحقيق التوازن بين حاجيات المقاول

ومحاربة الهشاشة في التشغيل والحفاظ على الحقوق المكتسبة 

 لألجراء.

كما تم االتفاق على ضرورة البدء بملف جهاز التفتيش من أجل تقوية 

مستوى تدخالته لتطبيق مقتضيات المدونة، متبوعا بملف الصحة 

 والسالمة المهنية داخل المقاولة.

 

 اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة الثالثية التركيب الجامعة تشارك في أشغال 

 المكلفة بتتبع التطبيق السليم للمقتضيات المتعلقة بالتشغيل المؤقت 

عقدت اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة الثالثية التركيب المكلفة  

بتتبع التطبيق السليم لمقتضيات التشغيل المؤقت اجتماعا يوم 

 .عن طريق تقنية التواصل عن بعد 2222دجنبر  11الخميس 

التشغيل، بحضور كل من ترأس هذا االجتماع السيدة مديرة 

 واالتحادجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات 

وكذا األكثر تمثيال  يةالنقابالمركزيات العام لمقاوالت المغرب و

 وتدارس المشاركون مجموعة من .القطاعات اإلدارية المعنية

 :المواضيع نذكر منها 

  التوصيات الصادرة عن المجلس السابق تنفيذتقدم مستوى ،

  عن  الصادرة  التوصيات حول  مفصل   عرض تقديم  تم   حيث

 وقد وباقي الشركاء. التشغيل طرف مديرية إنجازه منوما تم المجلس 

بالحمالت التحسيسية إلى  المتعلقةتوصية العلى ترحيل  االتفاقتم 

 االستثنائية ، وذلك مراعاة للظرفيةتوصيات الدورة القادمة للمجلس

 ؛على غرار باقي دول العالمالتي تعيشها بالدنا 

  عمال الدورة القادمة أمناقشة النقط المقترحة في مشروع جدول

كتاريخ مرتقب  2221يناير  12 يوم حيث اقترحت المديرية ،للمجلس

  الموالية؛النعقاد الدورة 

 المؤقت،  مناقشة بعض الورقات التوضيحية حول أنماط التشغيل

عرض مفصل عن  قدم في هذا الصددوقد  ،نقاط التشابه واالختالف

 التشغيل. هذه األنماط من طرف مديرية
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 التوقيع على برنامج تعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص لدعم قطاع المطاعم

امتثاال للتوجهات السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس في 

خطابه األخير بمناسبة ذكرى عيد العرش والتي دعا فيها إلى إطالق 

االقتصاد تمكن القطاعات اإلنتاجية من استعادة  خطة طموحة إلنعاش

عافيتها والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على 

وبهدف دعم القطاعات التي شهدت تضررا كبيرا  ،مصادر الدخل

وما صاحبه من اتخاذ الدولة لمجموعة  12 سبب انتشار وباء كوفيدب

من التدابير االحترازية والوقائية والتي تسببت في احداث شلل تام 

 لمجموعة من األنشطة من بينها قطاع المطاعم.

 

في هذا اإلطار، وبمناسبة انعقاد لجنة اليقظة االقتصادية يومه 

تم التوقيع على برنامج تعاقدي بين الدولة  2221ناير ي 22األربعاء 

. 2222-2221والقطاع الخاص لدعم قطاع المطاعم يمتد للفترة 

تقديم الدعم للمستخدمين العاملين بقطاع لالبرنامج  هذا ويهدف

المطاعم المتواجدين في وضعية صعبة جراء القرار القاضي بإغالق 

المطاعم في ظل الوضعية الوبائية الراهنة. حيث سيتم في هذا 

الصدد صرف تعويض جزافي لفائدة المأجورين وتأجيل تأدية 

ت مستحقات صندوق الضمان االجتماعي، مع اعفاء وعاء واجبا

االشتراك المستحقة للصندوق من مكمل التعويضات لفائدة 

المستخدمين والمتدربين المتوقفين عن العمل جراء وباء كوفيد 

لحفاظ على مستوى الوظائف في القطاع لالمستجد. كما يهدف 

 وإدماج العاملين بقطاع المطاعم في نظام التغطية الصحية.

االقتصاد والمالة  وقد وقع البرنامج عن الحكومة كل من وزارة

وإصالح اإلدارة ووزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر 

والرقمي ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي 

وزارة الشغل واإلدماج المهني، ومن جهة و واالقتصاد االجتماعي

كل من جامعة غرف التجارة والصناعة وقع القطاع الخاص 

 لية العامة لمقاوالت المغرب.والخدمات، والكنفدرا

 

 

 المجلس اإلداري للمعهد المغربي للتقييس

في الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات شاركت جامعة 

 22اجتماع المجلس اإلداري للمعهد المغربي للتقييس المنعقد يوم 

عبر تقنية التواصل عن بعد برآسة السيد يوسف الباري،  2222دجنبر 

 الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي.

وقد خصص جدول أعماله للعرض والمصادقة على محضر دورة 

ومستوى تطبيق وتنفيذ  2222يناير  12المجلس اإلداري المنعقدة يوم 

عرض التقرير السنوي لمأمور الحسابات كما تم  ،توصيات المجلس

للتعرفة أيضا تم التطرق ، وتقرير مراقب الدولةو 2212برسم سنة 

متعلقة خصوصا بالخدمات المرتبطة المطبقة على خدمات المعهد وال

 وتطبيق "سالمتنا". 12بكوفيد 

وتنفيذ  2222من جهة أخرى تم التطرق ألنشطة المعهد خالل سنة 

 اإلطار هذا  في  المجلس   أوصى  السنة، وقد نفس   برسم ميزانيته 

 

ا تم عرض مشروعي برنامج باإلسراع بتسديد ديون الممونين. كم

 .2221عمل وميزانية المعهد برسم سنة 

وقد تمت المصادقة على جميع نقط جدول األعمال مع الدعوة 

لتفعيل لجنة التدقيق التي تم تشكيلها، وتكليف مدير المعهد القتراح 

 جدولة جديدة للخدمات المتعلقة بتطبيق "سالمتنا".
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 دول إفريقيا  وعدد مناالجتماع التحضيري للجان التجارية المشتركة بين المغرب 

 

للجن التجارية المشتركة ا تالجتماعا في إطار التحضير

عدد من الدول اإلفريقية خصوصا بين المملكة المغربية و

إثيوبيا، غانا، بنين، رواندا وغينيا كوناكري، نظمت 

المديرية العامة للتجارة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة 

دجنبر  22يوم الثالثاء  الرقميو األخضرواالقتصاد 

 .نية التواصل عن بعداجتماعا تحضيريا عبر تق 2222

وقد شاركت جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة 

عدد من ممثلي في هذا االجتماع إلى جانب  والخدمات

 ، منهاوالمؤسسات المهنية المعنية يةالوزار القطاعات

وزارة الفالحة والصيد البحري، وزارة التجهيز والنقل، 

 ،الرقميو األخضر  واالقتصاد وزارة الصناعة والتجارة 

والضرائب الغير  الجمارك إدارةوالمعادن،  وزارة الطاقة

 ، الوكالة المغربية إلنعاش االستثمار والتصدير،مباشرة

االتحاد العام لمقاوالت المغرب والجمعية المغربية 

 للمصدرين.

خصص هذا االجتماع التحضيري لتقديم حصيلة التبادل 

التجاري بين المغرب وهذه الدول اإلفريقية مع الدعوة إلى 

 .ات المبرمةتفعيل وتطبيق االتفاقي

و قد أعربت الجامعة خالل هذا االجتماع عن استعدادها التام 

لمناقشة توقيع اتفاقيات شراكة مع هذه البلدان بهدف تكثيف 

عالقات الشراكة وتعزيز تبادل المعلومات حول المشاريع 

 الجانبين.بين والفعاليات المزمع تنظيمها وتبادل الوفود 

 

 مجلس إدارة الوكالة الوطنية للموانئ

شاركت جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات،  

في  باعتبارها عضوا في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للموانئ،

اجتماع لهذا المجلس الذي ترأسه وزير التجهيز والنقل 

عبر تقنية  2222دجنبر  22واللوجستيك والماء، يوم االثنين 

 التناظر عن بعد انطالقا من مقر الوزارة. 

وقد عرف هذا االجتماع تدارس المحاور األساسية لمخطط عمل 

المهيكلة، الوكالة والذي يهم االنتهاء من إنجاز المشاريع الكبرى 

وتعزيز نظام تنظيم الموانئ، وكذا إنجاز أوراش الرقمنة والتدبير 

تدارس المجلس مشروع الالمادي للعمليات المينائية. كما 

، حيث سجل المجلس بكل ارتياح 2221الميزانية برسم سنة 

الجهود المبذولة من طرف الوكالة من أجل تحديث اآلليات 

 جابي لمؤشرات تدبيرها.المينائية الوطنية والتطور اإلي

وفي كلمته نوه الوزير بالمجهودات المبذولة من طرف الوكالة 

الوطنية للموانئ من أجل ضمان استمرارية استغالل الموانئ 

رغم الظروف التي فرضتها األزمة الصحية. حيث ظلت 

الموانئ، خالل فترة الحجر الصحي، النقطة الحدودية الوحيدة 

 وج البضائع.المفتوحة أمام دخول وخر

ومن جهتها أشارت السيدة نادية العراقي، المديرة العامة للوكالة 

 الوطنية للموانئ، إلى أن الموانئ التابعة للوكالة أظهرت مرونة
 

كبيرة في مواجهة األزمة الصحية، من خالل التبني السريع 

ئمة للظرفية الجديدة، حيث سجلت لمجموعة من اإلجراءات المال

مليون  22.1، حجما بلغ 2222هذه الموانئ إلى متم شهر نونبر 

نة بنفس الفترة من في المائة مقار 2.2طن، بارتفاع وصل إلى 

مؤكدة أن الرواج المينائي سيواصل منحاه  ،السنة الماضية

 مليون طن، 22من أجل بلوغ  2221التصاعدي برسم سنة 

في المائة مقارنة مع توقعات االنجاز لسنة  2.2بارتفاع يصل إلى 

2222. 

وبخصوص ميزانية الوكالة، أشارت المديرة العامة إلى أن 

مليار درهم لالستثمار  2.2الوكالة ستخصص اعتمادا ماليا قدره 

مليون درهم برسم سنة  222.2، بما فيها 2222-2221للفترة 

لمالية، أوضحت أن رقم . وفيما يخص المؤشرات ا2221

سيتجاوز ملياري درهم،  2221معامالت الوكالة برسم سنة 

 .2222مسجال تحسنا ملموسا مقارنة بتوقعات االنجاز لسنة 

في ختام أشغال هذا االجتماع، صادق مجلس اإلدارة على 

القرارات المعروضة عليه، عقب ذلك رفع رئيس المجلس 

برقية والء وإخالص إلى مقام اإلداري للوكالة الوطنية للموانئ، 

صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا، باسمه وباسم 

 أعضاء المجلس اإلداري وجميع أطر ومستخدمي الوكالة.
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عرض ب، وكالةالسيد محمد اليوسفي، المدير العام لل كما تقدم

ة بتطوير مناطق ومرافق قلعاإلنجازات الرئيسية المت حول

نمية ت، ومنها 2222نهاية ديسمبر  إلى غاية لوجستيكال

ترقية قطاع الخدمات  ،المناطق والمرافق اللوجستية

، الترويج والتعاون، دراسات تنمية القطاع، اللوجستية

مشروع إنشاء شركة ، المستمر كوينالتوظيف ومراجعة الت

 األنشطة اللوجستيكية.لوكالة المغربية لتنمية لفرعية تابعة 

 إلى الماليوالبيان  2212 سنةبيان المالي لال عرضبعد و 

قدم المدير العام خطة العمل والميزانية  ،2222ديسمبر  21

 .2221 سنةالمتوقعة ل

بشأن المحاور التي قدمتها اإلدارة  مستفيضةوبعد مناقشة 

العامة، وافق أعضاء المجلس على القرارات المتعلقة 

ل الوكالة، وتم كما تمت الموافقة على خطة عم ات،الميزانيب

 في أفقالمدير العام، السيد كما عرضها  2221تبني ميزانية 

وزارة االقتصاد النهائية على مشروعها من طرف موافقة ال

 .والمالية واإلصالح اإلداري

جارة والصناعة والخدمات في تشاركت جامعة الغرف المغربية لل

 األنشطة اللوجستيكيةمجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية اجتماع 

والنقل  تجهيزالسيد عبد القادر عمارة، وزير ال الذي تفضل بترأسه

مقر الوزارة ب، 2222ديسمبر  22، يوم األربعاء ءوالما لوجستيكوال

 .عبر تقنية الفيديو ء منهوجز

لقاء على أنظار الأعمال جدول نقط الوزير بعرض تقدم السيد  وقد

 :كالتالي  أعضاء المجلس اإلداري، وكانت

 في الرابع عشر من  المنعقد قة على محضر االجتماعصادالم

 ؛2222فبراير 

  ؛2222 نوفمبر 22 لى غايةإو 2212 سنةتقرير عن إنجازات 

 لى إة المالية المتوقعة يناوالميز 2212المالية لسنة  حصيلةال

 ؛2222والحادي والثالثين من ديسمبر  الثالثين من نوفمبر غاية

 ؛2221 سنةالعمل والميزانية ل رنامجب 

 ؛المجلس تبني مشاريع قرارات 

أعضاء المجلس، أعلن السيد الوزير الموافقة التشاور مع وبعد 

فبراير  12 المجلس المنعقد بتاريخ اجتماعمحضر باإلجماع على 

2222 . 

 

 

 

 الوكالة المغربية لتنمية األنشطة اللوجستيكية   اجتماع مجلس إدارة
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 جلسة عمل بين جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات

 يرتها الليبيةظون 

 أنشطة الغرف الجهوية وملحق اتها
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 الجمع العام العادي لدورتي يونيو وأكتوبر لغرفة التجارة والصناعة والخدمات

 تافياللت - لجهة درعة 

وقد تدارست الجمعية العامة مختلف النقط المدرجة في جدول  .رسالتها

 :بما يلي األمرأعمالها ويتعلق 

للجمعية  األولىالمصادقة على مشروع محضر الدورة العادية  .7

فبراير  02بتاريخ  زاتابورزالمنعقدة  0202العامة للغرفة برسم سنـة 

 ؛0202

 )ارتباطا 0202إحاطة بالميزانية التعديلية للغرفة برسم سنة  .0

 ؛(71 بمواجهة تداعيات كوڤيد

التي قامت بها الغرفة لفائدة  التدخالتتقديم ملخص حول مختلف  .3

 ؛بالجهة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا منتسبيها
 بورززاتللتجارة والصناعة  اإلقليميتقديم عرض السيد المندوب  .4

 ؛حول بنك المشاريع المقدمة من طرف الوزارة الوصية
دراسة مشكل الضرائب والرسوم التي تعاني منها كافة القطاعات  .5

 ؛فترة جائحة كورونا خالل
 ؛قر ملحقة الغرفة بالرشيديةلم تافياللتمجلس جهة درعة  إخالء .6
تحديد واجبات البطاقة المهنية وشهادة الممارسة الخاصتين  .1

 ؛بالمقاولين الذاتيين والتعاونيات التجارية والخدماتية

 األعمالالمتعلقة بإنجاز مركز  األرضيةمناقشة ملف اقتناء البقعة  .8

 ؛بتنغير
ة التجارة غرف ألعضاء اإلقليميةتقديم ملتمس حول عدالة التمثيلية  .1

 ألعضائهاوالتوزيع المتوازن  تافياللتوالصناعة والخدمات لجهة درعة 

 .بين أقاليم الجهة

هذه الدورة تمت المصادقة على النقط المسجلة في جدول  وخالل

إلى دورة قادمة وذلك حتى تتوفر  األخيرةالنقطة  إرجاءواألعمال 

 للبث فيها.  الالزمةالمعطيات 

يوم  تافياللت - ارة والصناعة والخدمات لجهة درعةعقدت غرفة التج

، برئاسة السيد زاتابورزبالمقر الجهوي  0202نونبر 01 الجمعة

وذلك  ،2020رئيس الغرفة، دورتي يونيو وأكتوبر  األنصاريمحمد 

الجمعية العامة للغرفة والسادة ممثلي بحضور السادة أعضاء 

تجارة والالصناعة لوزارة  اإلقليميالسلطات والسيد المندوب 

وقد عبر رئيس الغرفة باسم  .للغرفة اإلداريوالطاقم  زاتابورز

الجهة عن تأييدهم التام والمطلق  وكافة منتسبيالجمعية العامة 

لتدخل القوات المسلحة الملكية بتعليمات سامية من  والالمشروط

ورئيس أركان  األعلىالملك محمد السادس، القائد  الجاللةصاحب 

الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، من أجل إعادة حرية التنقل 

عبر الحدود المغربية الموريتانية إلى سابق عهدها وبتأمين معبر 

واستنكارهم  به،المدني والتجاري التنقل  وإعادة حريةالكركرات 

البائسة التي يقوم بها خصوم الوحدة الترابية للمملكة  للممارسات

عرقلة المرور بمعبر الكركرات، وكذا أي ممارسة من  والرامية إلى

 .بالمنطقة واألمنشأنها المساس بالسلم 

واألنشطة  االجتماعاتوقف السيد الرئيس على أهم  ،بعدها

المرحلة  خاللبعد التي نظمتها أو واكبتها الغرفة أو عن  الحضورية

و المركزي وعلى رأسها أالسابقة المبرمجة على المستوى الجهوي 

مليون درهم في صندوق التضامن ومواكبة  72مساهمة الغرفة بمبلغ 

هذه الظرفية الحرجة على المستويات  خاللالمهنيين بمختلف فئاتهم 

لقاءات ومذكرات طالبت  اللخالمركزية والجهوية والمحلية من 

بالمهنيين وخاصة الصغار منهم، وتقديم الدعم  االهتمامبمزيد من 

 تستمر في  حتى   بالجهة سطة والمتو الصغيرة  للمقاوالت  والمساندة

 

   

ماسة يوم  ة التجارة والصناعة والخدمات سوساحتضنت غرف

مستجدات  آخرحول لقاء تواصليا  0202فاتح دجنبر  الثالثاء

عائر ذعفاء من مان االجتماعي وجديد اإلالصندوق الوطني للض

التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون بحضور عدد من 

على فرصة للتعرف  شكلوبالجهة مسؤولي الشركات والمقاوالت 

 .من الذعائر باإلعفاءالمستجدات المتعلقة  آخر

الصندوق الوطني للضمان  بتعاون بيناللقاء التواصلي  هذا نظم

غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس واالجتماعي بأكادير 

خالله شرح وتبسيط كافة اإلجراءات الضرورية تم و ،ماسة

لالستفادة من هذا االعفاء من قبل الشركات خاصة التي كانت تعاني 

 تقديم عرض حول تمكما  ،91-ضائقة جراء تداعيات جائحة كوفيد

الصندوق  منخرطيل "ضمانكم"االمتيازات التي تقدمها بوابة 

 .الوطني للضمان االجتماعي
 

 

 سوس ماسةلجهة  مستجدات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي آخرحول لقاء تواصلي 
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وادنون، في تجمع  - والصناعة والخدمات لجهة كلميم رةمشاركة رئيس غرفة التجا
 سكان وقبائل جهة كلميم وادنون بجماعة المحبس الحدودية

 

  

إطار تفاعل الساكنة مع انجازات الدبلوماسية المغربية في في 

تدبيرها لملف الصحراء، والتي توجت بالحصول على االعتراف 

األمريكي بسيادة المغرب على كامل تراب أقاليمه الصحراوية 

ولإلشادة كذلك ببُعد نظر وحكمة  وقرار فتح قنصلية بمدينة الداخلة،

صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا في االنتصار للقضية 

المغربية عبر افشال مناورات خصوم وأعداء الوحدة الترابية 

، قامت فعاليات وقبائل وساكنة األقاليم ةالمزيفوكشف ادعاءاتهم 

لمحبس الواقعة األربعة التابعة لجهة كلميم واد نون بزيارة لجماعة ا

على بُعد كيلومترات قليلة من رباط القوات المسلحة الملكية بالحدود 

شارك فيها السيد الحسين  ،2222دجنبر  12المغربية يوم السبت 

  - عليوى، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم

  قليم طانطان، كلمة أشاد فيهاإ  ساكنة عن  نيابة   ألقى وادنون، حيث

 

لصاحب الجاللة الملك محمد السادس بالتسيير العقالني واألفكار النيرة 

 .المغربيةنصره هللا بخصوص ملف الصحراء 

كما دعا السيد الرئيس الى تحقيق تنمية في مختلف المجاالت 

 ،ثورة سياحيةأقاليمنا الجنوبية لتحقيق والسير قدما للنهوض ب

اجتماعية وثقافية موازاة مع قرار مجموعة من الدول  اقتصادية،

 الشقيقة والصديقة بفتح قنصليات في مدينتي العيون والداخلة.

بالغ لها بعد هذه  بإصدار قامتالجدير بالذكر، أن الغرفة و

عبرت فيه عن ارتياحها الشديد بهذا القرار التاريخي  ،الزيارة

واعتبرته انتصارا لخيار التسوية  األمريكية للواليات المتحدة

واعترافا صريحا بجدية  ،السياسية الذي تمسكت به بالدنا

تحت السيادة المغربية كخيار  ،ومصداقية مقترح الحكم الذاتي

 .حراء المغربيةسلمي إلنهاء النزاع المفتعل حول منطقة الص

 جديدة  وضخ ديناميةمحرك تسريع االستثمار الصناعي  المشاريع:بنك 
  في االقتصاد الوطني

 

ندوة عبر تقنية االتصال المرئي حول  في فضالمشارك السيد محمد 

وضخ محرك تسريع االستثمار الصناعي  المشاريع: بنك" موضوع

وفا  التجاري طرف منالمنظم  "جديدة في االقتصاد الوطني   دينامية

بنك بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر 

 .2222دجنبر  12والرقمي وذلك يوم 

وتميزت هذه الندوة بمداخلة موالي 

وزير الصناعة  حفيظ العلمي،

والتجارة واالقتصاد األخضر 

والرقمي، الذي أعلن بأن بنك 

المشاريع تعزز بمائة فرص 

استثمارية في مختلف القطاعات 

 .الصناعية

يكمن هدفها في تحفيز كما 

االستثمار واإلنتاج الوطني 

من خالل إبراز الفرص 

االستثمارية في عدة قطاعات 

من أجل إعادة الثقة للفاعلين 

 .الصناعيين

وكانت وزارة الصناعة قد أنشأت على شبكة األنترنيت بنكا بمائة 

مشروع استثماري. وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع المبادرة 

المقاوالتية الصناعية لالستجابة لحاجيات السوق المحلي في إطار 

 .2222 – 2221مخطط إنعاش القطاع الصناعي 

لتعزيز مواكبة حاملي المشاريع ومن ضمنها  ترميوهي مبادرة ضمن 

مغرب "و "اتحاد منظومة المقاوالت الناشئة"القيام بشراكة مع 

طالق برنامج لالحتضان خاص بالمقاوالت الناشئة إل "لمقاوالتا

دليل لمختلف عروض المواكبة المقترحة ووضع  وإعداد الصناعية

 المشاريع.موقع الكتروني خاص ببنك 

وتتجسد هذه الفرص االستثمارية من خالل جذاذات مشاريع خاصة 

الصناعات الغذائية والكهربائية واإللكترونية  قطاعات:وتهم تسعة 

والحركية والنقل والنسيج والجلد والصناعات الكيميائية والشبه 

الكيميائية ومواد البناء والبالستيك والصناعات الميكانيكية 

 .والتعدينية
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 الساقية الحمراء - أشغال الدورة العادية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة العيون
 

وبحضور أعضاء الغرفة  ،"سيدي خليل ولد الرشيد"السيد  برئاسة

أشغال الدورة  2222دجنبر  12يوم  المحلية انعقدت وممثل السلطة

الساقية   - لجهة العيون والخدماتالعادية لغرفة التجارة والصناعة 

حيث عرف جدول أعمالها مناقشة خمس نقاط أساسية  ،الحمراء

 :كالتاليوهي 
 

 ؛المصادقة على محضر الدورة السابقة 

 الغرفة  المصادقة على التعديل الذي أدخل على ميزاينة

 ؛2222لسنة 

  تفويت السكن اإلداري المتواجد بمقر غرفة التجارة بمحج

 ؛محمد السادس إلى المجلس الجماعي للعيون

  المصادقة على المشاريع المقترحة في إطار البرنامج

 ؛التعاقدي للغرفة

 مقترح عرض ممثل الوزارة الوصية حول بنك المشاريع ال

 .ستثمارات الصناعيةمن طرف الوزارة في مجال اال

مناقشة النقاط السالفة الذكر وفتح باب المداخالت هذه الدورة عرفت 

 .لتعرف مصادقة باإلجماع على كافة النقاط المدرجة

 

  

موضوع تطوير الوسائل البديلة لحل  لألهمية التي يكتسيها ااعتبار 

المنازعات التجارية وبمناسبة االعالن الرسمي عن إحداث "المركز 

نظمت غرفة ،  CIMANord"الدولي للوساطة والتحكيم بالشمال

ندوة  الحسيمة - تطوان - ارة والصناعة والخدمات لجهة طنجةالتج

حول "دور الوسائل البديلة لحل المنازعات في تحسين مناخ 

بالمقر الجهوي  0202دجنبر  78األعمال" وذلك يوم الجمعة 

 .للغرفة

النائب االول  ،ترأس هذا االجتماع السيد مصطفى بنعبد الغفور

كما حضر ، السادة أعضاء المكتب والسيد المدير ضره و ،للرئيس

دارية والمؤسسات ذات الصلة مصالح اإلاللقاء عدد من ممثلي ال

بالموضوع وعلى رأسها مجلس الجهة و المركز الجهوي لالستثمار 

و المحكمة التجارية و الغرف المهنية و فرع الشمال لالتحاد العام 

لمقاوالت المغرب، إضافة الى عدد من ممثلي الجمعيات المهنية 

  .بالجهة

 النقط التالية : لمة االفتتاحيةالكإضافة إلى  تضمن برنامج الندوةوقد 

 

 

 

 "؛عرض لتقديم "المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالشمال 

 عرض لموضوع "قراءة في مسطرة الوساطة والتحكيم وفقا 

 ؛"المسطرة المدنية لقانون

  عرض لموضوع "مزايا الوسائل البديلة لحل النزاعات في

 ."تشجيع مناخ االعمال/االستثمار

 وتم خاللهعدد من الفعاليات فيه  تشارك واسع نقاش وقد تم

بتطوير هذه اآللية  والتحكيم والسبل الكفيلةأهمية الوساطة  إبراز

 . التعريف بهازيادة و

 

 

 المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالشمال
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إعالن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة عن الحصول 

  (ISO 9001) على شهادة الجودة

 -تطوان  - خدمات لجهة طنجةغرفة التجارة والصناعة والنظمت 

ندوة اإلعالن عن حصول  2222دجنبر  22يوم الخميس الحسيمة 

وذلك  ،(ISO 9001 version 2015) الغرفة على شهادة الجودة

في احترام تام لإلجراءات االحترازية المرتبطة بالحد من آثار انتشار 

 .فيروس كورونا

رئيس الغرفة والسيد  ،وقد تم هذا اإلعالن بحضور السيد عمر مورو

 الصناعةممثال للسيد وزير  ،المدير العام للتجارة ،عبد الواحد رحال

 ،العلمي واالقتصاد األخضر والرقمي والسيد الحبيب تجارةوال

الكاتب العام لوالية جهة طنجة تطوان الحسيمة والسيدة فاطمة 

والسادة أعضاء المكتب المسير  ،نائبة عمدة مدينة طنجة ،بلحسن

للغرفة وعدد من السادة المدراء ورؤساء المصالح واألبناك 

والمؤسسات الشريكة ومنتخبي وأطر الغرفة الجهوية والسادة ممثلي 

 .نية والجهوية وعدد من ضيوف الغرفةوسائل اإلعالم الوط

وتعتبر هذه الشهادة محطة مهمة في عمل مؤسسة الغرفة باعتبارها 

أول مؤسسة جهوية منتخبة على الصعيد الوطني تحصل على هذا 

الجيدة  االستحقاق، والذي يعتبر مدخال أساسيا إلرساء قواعد الحكامة

وتمكين الغرفة من األدوات الالزمة ألداء أدوارها في مواكبة 

المنتسبين والمقاوالت وتحسين جاذبية المجال االقتصادي الجهوي 

 .وقدراته التنافسية

 وقد افتتح اللقاء بكلمة من طرف السيد رئيس الغرفة الذي أكد على 

 

أن حصول الغرفة على شهادة الجودة لم يكن ترفا أو صدفة، بل هو 

نتيجة لتظافر جهود كافة السادة األعضاء والموظفين، ونتيجة مباشرة 

للعمل الجماعي ولتفاعل وتناغم عمل المكتب المسير مع لجان الغرفة 

 وأقطابها وكذا موظفيها وأطرها. 

أهمية هذا الحدث، وعن  من جهته أكد السيد المدير العام للتجارة عن

شادة السيد موالي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة إاعتزاز و

واالقتصاد األخضر والرقمي بهذا اإلنجاز الهام الذي يعتبر باكورة 

تحت أنظار العناية السامية  2212برنامج تطوير الغرف الموقع سنة 

 .لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا

 -تطوان  -الصدد، اعتبر السيد الكاتب العام لوالية طنجة وفي نفس 

الحسيمة أن حصول مؤسسة جهوية على هذه الشهادة ليس باألمر السهل 

بل هو مجهود مشكور يجب أن يشكل حافزا لجميع المؤسسات للمضي 

 .قدما في هذا المسار

بعد هذه الكلمات قدم أطر الغرفة المكلفين بمنظومة الجودة وبرنامج 

لتطوير عرضين حول األشواط األساسية التي تم قطعها في مسار إرساء ا

قواعد الجودة، وأهم المحطات التي عرفتها المؤسسة منذ إرساء قواعد 

الجهوية، مع التذكير بالمؤشرات واألرقام الدالة التي حققتها خالل هذه 

 الفترة. 

الدراسات  وقد اختتم اللقاء بتسليم شهادة الجودة من طرف مسؤولة مكتب

 .لسيد رئيس الغرفةلالمعتمد، 

 

  

 
 

غرفة التجارة والصناعة والخدمات للشرق بشراكة مع المديرية نظمت 

للشرق لقاءا تحسيسيا  االجتماعيالجهوية للصندوق الوطني للضمان 

 تالمقاوالحول خدمات الصندوق وكذا اإلجراءات الجديدة لمواكبة 

لالستفادة من اإلعفاءات والغرامات عن التأخيرات في اآلداءات لدى 

 .الصندوق

 للشرق االجتماعيالوطني للضمان  حول خدمات الصندوق لقاء تحسيسي
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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 

Elec expo 
Salon International de Génie Electrique et les 

Automatismes Industriels 

23. - 26. Février 2021/ Casablanca ; Maroc. 

www.elecexpo.ma 

 

 

 

 

 

Solaire expo 
Salon International de l'Energie Solaire et de 

l'Efficacité Energétique 
23. – 25. Février 2021/ Casablanca ; Maroc. 

www.solaireexpomaroc.com 
 

 

 

 

 

Ener event  
Salon International des Energies Renouvelables et 

de l'Efficacité Energétique. 
23. – 26. Février 2021/ Casablanca ; Maroc. 

 

Tronica expo 
Salon International des Composants, Systèmes et 

Applications Electroniques. 

23. – 26. Février 2021/ Casablanca ; Maroc. 

Top Drawer 
Événement de Commerce de Détail. 

25. - 29. Janvier 2021/en ligne. 

www.topdrawer.co.uk 
 

 

 

 

 Texworld Paris 
Foire Internationale de l'Industrie Textile 

01.- 04. Février 2021/ Bourget ; France. 

www.texworld-paris.com 

 

 

 

 

 

TrendSet 
Salon International du Design d'Intérieur, Tableau 

de la Culture et le Mode de Vie. 

20. - 22. Février 2021/Munich, Allemagne 

trendset.de 

 
 

 

BAU 
Salon de l'Architecture et les Matériaux de 

Construction 

13. - 15. Janvier 2021/ en ligne. 

www.bau-muenchen.de 
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