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 ادراتاالجتماع الرابع لمجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات والص

 

شاركت جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة 

في االجتماع الرابع لمجلس إدارة الوكالة والخدمات 

المغربية لتنمية االستثمارات والصادرات الذي 

سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السيد  ترأسه

بحضور ، 2021يناير  27 المغربية يوم األربعاء

وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر 

 …، موالي الحفيظ العلميوالرقمي

 لجنة الدراسات للوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات

 

شاركت جامعة الغرف المغربية للتجارة 

والصناعة والخدمات عن بعد في اجتماع 

للوكالة الوطنية إلنعاش لجنة الدراسات 

 19المنعقد بتاريخ  التشغيل والكفاءات

قر وزارة التشغيل بم 2021فبراير 

 ...واإلدماج المهني 

 

 اجتماعات اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة
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Foires & Salons 

 

 شراكة  اتف اقيات  توقع  الجهوية  الغرف
 بنكيتين  مؤسستين  مع 

 للغرف الجهوية الجموع العامة العادية
 2021  سنة  برسم

 واتف اقيات  لق اءاتاجتماعات، 

 

 

 

في إطار مسطرة تسوية نزاعات الشغل الجماعية، 

من مدونة الشغل،  565وطبقا لمقتضيات المادة 

شاركت جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة 

والخدمات في اجتماع اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة 

 … اللجنةقر مديرية الشغل بحضور أعضاء بم
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 االجتماع الرابع لمجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات والصادرات

 

في شاركت جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات 
االجتماع الرابع لمجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات 

سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السيد  والصادرات الذي ترأسه
وزير الصناعة ، بحضور 2021يناير  27 المغربية يوم األربعاء

 .، موالي الحفيظ العلميوالتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

خصص للوقوف على  االجتماع، الذيوأعرب السيد العثماني خالل 
آفاق عملها للمساهمة في جلب  إنجازات الوكالة واالطالع على

االستثمارات وتطوير الصادرات، عن اعتزازه باستمرار تدفق 
االستثمارات األجنبية خالل الجائحة، مما يدل على جاذبية المغرب في 
مجال االستثمار وقدرة االقتصاد الوطني على امتصاص التأثير السلبي 

 .لألزمة

تراف الرسمي للواليات ذكر رئيس الحكومة باالع ذاته،وفي السياق 
المتحدة األمريكية بمغربية الصحراء، ما سيمكن الشركات األمريكية 
من االستثمار في األقاليم الجنوبية للمملكة، التي تلقت بالفعل طلبات 

 .عديدة لمشاريع استثمارية في هذه األقاليم

كما سجل السيد العثماني، دخول اتفاقية إحداث منطقة التبادل الحر 
رية اإلفريقية حيز التنفيذ مطلع هذه السنة، وهو ما يعزز السياسة القا

اإلفريقية للمملكة التي يقودها صاحب الجاللة الملك محمد السادس ، 
ويمكن المغرب من تحقيق التكامل االقتصادي مع الدول اإلفريقية 
الشقيقة، ويوفر للمقاوالت الوطنية المزيد من فرص الولوج إلى أسواق 

مما يستدعي بلورة برنامج عمل واضح المعالم يروم  »جديدة، 
االستفادة من بنود االتفاقية على أكمل وجه، تكريسا للتجربة الطويلة 
لبالدنا في التبادل الحر، وسمعتها في مجال التعاون على الصعيد 
القاري، ومؤهالتها من بنيات تحتية جد تنافسية، من مثل ميناء طنجة 

  » البيضاءالمتوسط وميناء الدار 

 رئيس الحكومة بتصدر ميناء طنجة المتوسط  نوه أخرى،  جهة من 

 

في  20، بزيادة نسبة 2020وموانئ الحوض المتوسطي خالل سنة 
المائة في طاقة معالجة الحاويات مقارنة مع السنة الفارطة، موازاة 
مع تقدم ملموس للميناء على مستوى التصنيفات الدولية، حيث يحتل 

ميناء مختص في نفس المجال، بعد  500عالميا من بين  35الرتبة 
 .2019خالل سنة  46ل المرتبة أن كان يحت

بالمناسبة، جميع المتدخلين إلى المزيد من  العثماني،ودعا السيد 
العمل ومن تظافر الجهود، لدعم الوكالة من أجل المساهمة في تحقيق 
أهداف المغرب وتعزيز مكانته القارية كمنصة لالستثمار والتصدير 

 .وفاعل أساسي على المستوى االقتصادي

عضاء مجلس اإلدارة خالل هذا االجتماع عرضا للمدير وقد تتبع أ
العام بالنيابة للوكالة، تناول فيه حصيلة عمل الوكالة برسم سنة 

، خاصة من خالل مواكبة المشاريع االستثمارية والمقاوالت 2020
المصدرة، وتعزيز التعاون المؤسساتي والجهوي في خدمة 

ثمار والصادرات. كما االستثمار، وتنظيم تظاهرات للترويج لالست
، 2021تناول العرض أهم مكونات برنامج عمل الوكالة برسم سنة 

السيما فيما يتعلق بالترويج لوجهة المغرب االستثمارية وتجويد 
عرضها، وتعزيز دور الرقمنة، وتنظيم مؤتمرات ولقاءات افتراضية 
مع الشركات االستثمارية في القطاعات الصناعية الرئيسية، وتعزيز 

 .االنفتاح على القارة اإلفريقية وغيرها

كما تتبع أعضاء المجلس عرضا بخصوص مشروع التقرير السنوي 
 .2019حول وضعية االستثمار والتصدير برسم سنة 

عامة وتدخالت أعضاء المجلس، تمت المصادقة على  وبعد مناقشة
وحصر حساباتها برسم سنة  2020حصيلة عمل الوكالة برسم سنة 

صادق المجلس على برنامج عمل الوكالة وميزانيتها  . كما2019
، وكذا على التقرير السنوي حول وضعية 2021برسم سنة 

 .2019االستثمار والتصدير برسم سنة 
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 لجنة الدراسات للوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات

بمقر  2021فبراير  19اجتماع لجنة الدراسات المنعقد بتاريخ 

وزارة التشغيل واإلدماج المهني بالرباط تحت رآسة السيد نور 

 الدين بنخليل الكاتب العام للوزارة.

 ي:خصص هذا االجتماع لدراسة نقط جدول األعمال التال

  المصادقة على محضر اجتماع لجنة الدراسات للوكالة برسم

 ؛2020يوليوز  02والمنعقد بتاريخ  2020سنة 

  ؛2021تقديم برنامج عمل الوكالة برسم سنة 

  إخبار أعضاء اللجنة باالتفاقيات المبرمة من طرف الوكالة

 ؛2020للفترة الممتدة بين الدورتين األولى والثانية من سنة 

 دخالت األعضاء.مناقشة وت 

 

 

في ركت جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات عن بعدشا  

 اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة اتاجتماع

 

في إطار مسطرة تسوية نزاعات الشغل الجماعية، وطبقا لمقتضيات المادة 

من مدونة الشغل، شاركت جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة  565

والخدمات في اجتماع اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة بمقر مديرية 

 :وذلك اللجنةالشغل بحضور أعضاء 

 جماعي القائم بين إدارة الشركة من اجل دراسة النزاع الشغل ال

 9العالمية للصلب الكائن مقرها االجتماعي ب الطريق الوطنية رقم 

أهل الغالم تيط مليل سيدي البرنوصي وسيدي حجاج واد  10كلم

 2021يناير  14يوم  وذلكوالمكتب النقابي بها  مديونة،حصار إقليم 

يمقراطية للشغل بحضور ممثل عن المركزية النقابية للكونفدرالية الد

في حين سجلت اللجنة غياب المشغل أو  النقابيين،وأعضاء المكتبين 

 قانونية،من يمثله عن هذا االجتماع رغم توصله باالستدعاء بصفة 

 :هذا النزاع الذي يعود سببه إلى

  محاربة العمل النقابي وضرب الحريات النقابية المكفولة

 دولية؛دستوريا والمنصوص عليها في المواثيق ال

 

 

  التراجع عن المكتسبات والحقوق التي سبق أن استفاد

 .منها االجراء

وبعد نقاش جاد ومستفيض لدراسة هذا النزاع قررت اللجنة الوطنية 

للبحث والمصالحة إنهاء المساعي الحبية لهذا النزاع المرتبط 

بالمصلحة الجماعية المهنية لألجراء في المطالبة بحقوقهم الفردية 

يق المساطر القضائية، وأمام غياب المشغل أو من يمثله عن طر

عن هذا االجتماع تعذر التوصل التفاق مع اللجوء إلى التحكيم طبقا 

 .من مدونة الشغل 567لمقتضيات المادة 

 
  من أجل دراسة النزاع الشغل  في اجتماع اللجنة أيضاجامعة الشاركت

الكائنة  بريمور الجماعي القائم بين إدارة الشركة التلفيف ضرضور

 19يوم وذلك بالحي الصناعي أيت ملول أكادير، والمكتب النقابي بها 

و ممثل إدارة الشركة والكاتب  بحضور أعضاء اللجنة 2021 يناير 

الجهوي للنقابة والكاتب العام للمكتب النقابي بها المنضوي تحت لواء 

 :هذا النزاع الذي يعود سببه إلى .االتحاد العام الديموقراطي للشغالين

 إرجاع االجراء الموقوفين عن العمل؛ 

 لىع وبعد نقاش جاد ومستفيض لدراسة هذا النزاع اقترحت إدارة الشركة

 

االجراء الموقوفين عن العمل الرجوع إلى العمل شريطة االشتغال 

بالضيعات الفالحية المزودة للمحطة بالمادة األولية وأداء األجور 

ت كل وأمام تشب .حسب الحد األدنى لألجور في القطاع الفالحي

طرف بموقفه، قررت اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة إنهاء 

األجراء في حق  ظالمساعي الحبية لهذا النزاع المرتبط في حف

المطالبة بحقوقهم الفردية عن طريق المساطر القضائية، وأمام 

التوصل التفاق  تعذرغياب المشغل أو من يمثله عن هذا االجتماع 

من مدونة  567ا لمقتضيات المادة مع اللجوء إلى التحكيم طبق

 .الشغل

   عرض النزاع الجماعي من أجل  في اجتماع اللجنة أيضاشاركت الجامعة

زنقة  5للشغل القائم بين إدارة الشركة الكائن مقرها االجتماعي ب 

ار البيضاء، والمكتب النقابي بها وذلك المالزم بيرجي سيدي بليوط الد

ممثل إدارة الشركة الفالحية بلحاج  بحضور 2021يناير  26يوم 

كنافيس والكاتب العام للمكتب النقابي بالشركة وممثلين عن المركزية 

 الذي تعود مطالبههذا النزاع  .النقابية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل

 :إلى

  عن العمل؛إرجاع االجراء المفصولين 

  تعميم الزيادة في المنحة السنوية للعمال إسوة بباقي العاملين

  بالمجموعة؛

 

 

  تعويض العمال بعمال جدد كما هو منصوص عليه في مدونة

 الشغل؛

 الزيادة في المنحة السنوية ومنحة الدخول المدرسي. 

نقاش جاد ومستفيض لدراسة هذا النزاع التمست اللجنة وبعد 

الوطنية للبحث والمصالحة من ممثل إدارة الشركة رفع ملتمسها 

إلى المجلس اإلداري لها قصد التدخل من اجل إرجاع االجراء 

المفصولين عن العمل، كما طلبت اللجنة من المركزية النقابية 

جل رفع االعتصام التدخل لدى المكتب النقابي بالشركة من ا

وتلطيف األجواء والدخول في مسلسل التفاوض المباشر في أفق 

 .شغل جماعية بها اتفاقيةإبرام 
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 غينيا جمهوريةاالجتماع التحضيري للجان التجارية المشتركة بين المغرب و

في إطار التحضير الجتماعات اللجن التجارية المشتركة بين المملكة 

ينيا كوناكري، نظمت المديرية العامة للتجارة المغربية وجمهورية غ

التابعة لوزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي يوم 

اجتماعا تحضيريا عبر تقنية التواصل عن  2021فبراير 15االثنين 

 .بعد

وقد شاركت جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات في 

القطاعات الوزارية والمؤسسات  هذا االجتماع إلى جانب عدد من

المهنية المعنية، منها وزارة الفالحة والصيد البحري، وزارة التجهيز 

والنقل، وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي، إدارة 

 .العام لمقاوالت بالمغرب واالتحاد الجمارك

 

 

 

ومن أجل تكثيف عالقات الشراكة وتعزيز تبادل المعلومات حول 

المشاريع والفعاليات المزمع تنظيمها بين الجانبين، خصص هذا 

 :االجتماع التحضيري لمناقشة النقاط التالية

  ؛الثنائيتقييم التبادل التجاري 

 فاقية التجارة والتعريفات الجمركية بين المغرب تنفيذ ات

 ؛غينياوجمهورية 

  ؛باالتفاقيةمقترح لتوسيع القوائم المرفقة 

  وضع مجموعة من المقترحات لتدابير من شأنها تعزيز

 .التعاون المغربي الغيني

 

 

 

 

  (CoSI) اجتماع لجنة مراقبة االستيراد
 

 ساهمت جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات في

، والذي عقد يوم األربعاء (CoSI) اجتماع لجنة مراقبة االستيراد

 .بواسطة التناظر عن بعد 2021يناير  13

خصص هذا االجتماع لدراسة الطلب المقدم من طرف المنتج / 

من أجل التعهد  NOVO NORDISK المصدر الدنماركي

بالسعر وكذا تعليق اإلجراء تطبيق مكافحة اإلغراق على واردات 

 .نسولين التي منشؤها الدنماركاأل

في افتتاح هذا االجتماع، أشار الرئيس بإيجاز إلى التحقيق في 

مراجعة إجراء مكافحة اإلغراق على األنسولين الذي نفذته الوزارة 

 5والذي نتج عنه مراجعة زيادة الحق المذكور وتمديده لمدة 

 .سنوات
 

 NOVO كما وضح تفاصيل محتوى تعهد السعر المقدم من

NORDISK (11.33  كحد أدنى للسعر، كما أشار )كرونة دانمركية

إلى أن الهدف الذي سعت إليه الوزارة من خالل قبول هذا االلتزام هو 

إزالة الضرر الذي لحق بالصناعة المحلية وضمان الوصول إلى 

الصفقات العمومية لوزارة الصحة مع احترام الشروط وقواعد المنافسة 

 .العادلة

رأيا إيجابيا والذي يتمثل  COSI هل هذا النقاش، أعطى ممثلوفي مست

 :في

 ؛NOVO NORDISK قبول طلب االلتزام بسعر .1

تعليق إجراء مكافحة اإلغراق على األنسولين وتنفيذ االلتزام  .2

 .NOVO NORDISK سعر
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 بنكيتين  مؤسستين  مع  شراكة  اتف اقيات  توقع  الجهوية  الغرف
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 سطات توقع اتف اقية شراكة مع مجموعة التجاري وف ا بنك-لصناعة والخدمات للدار البيضاءغرفة التجارة وا
 

  المشورة والتوجيه منذ مرحلة ما قبل اإلنشاء إلى ما بعد إنشاء

 المختصين؛المقاولة وذلك من طرف مجموعة من الخبراء 

 نظيم لقاءات لربط العالقات خلق فرص لألعمال عن طريق ت

 لفائدة التجار والمقاوالت الصغيرة جدا وحاملي المشاريع؛

  تنظيم حصص تكوينية لفائدة التجار والمقاوالت الصغيرة جدا

 وحاملي المشاريع من طرف "دار المقاول" للتجاري وفا بنك؛

  الترويج لمنصة اإلعالم والتواصل

www.daralmoukawil.com 

 شراكة  اتف اقية  يوقعان  بنك  وف ا  التجاري  ومجموعة  آسفي - بمراكش  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة

  تشكيلة من المنتجات المالية وخدمات "البنك اليومي" األكثر

 فعالية؛

  وضع رهن إشارة المقاولين وحاملي المشاريع مواكبة خاصة

 بنك؛ومجانية من خالل "دار المقاول" للتجاري وفا 
 

 

عادل، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات  ياسروقع السيد 

سطات، والسيد محمود رضوان لعلج، المدير  –للدار البيضاء 

سطات،  –ك بجهة الدار البيضاء التنفيذي لمجموعة التجاري وفا بن

 .2020دجنبر  28اتفاقية شراكة وتعاون، يوم اإلثنين 

ن من أجل االمؤسست اقية، تكريسا للعمل الذي تقوم بهوتأتي هذه االتف

دعم وتشجيع المبادرة المقاوالتية ومواكبة وتطوير المقاوالت 

 واالقتصاديةالصغيرة والصغيرة جدا، خاصة بعد األزمة الصحية 

 .التي عرفتها بالدنا والعالم بأسره

 

 

فضالم، أن هذه الشراكة تندرج في إطار الجهود الرامية  السيد أكد قدو

إلى مواكبة الشباب المقاول وحاملي المشاريع من أجل المساهمة في 

لتنمية الجهوية، مبرزا الدور الذي يضطلع به التجار والمقاوالت ا

 .الصغرى في النسيج االقتصادي الجهوي والوطني

 

وقعت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش آسفي ومجموعة 

بمراكش، اتفاقية شراكة  يناير 6التجاري وفا بنك، يوم األربعاء 

التجار والمقاوالت الصغيرة ترمي إلى النهوض بروح المقاولة ودعم 

 .جدا في نموها

 

 

 سيتم ،االتفاقيةمن خالل هذه 

مواكبة حاملي المشاريع 

ومساعدتهم على إنشاء 

مقاوالتهم ودعم المقاوالت 

الصغيرة الراغبة في تطوير 

 .هاأعمال

، فإن االتفاقيةوبموجب هذه 

مجموعة من الخدمات المالية 

وغير المالية ستوضع رهن 

إشارة هذه الفئة من المهنيين، 

 :أهمها

 
ولتفعيل مضامين االتفاقية، تم عقد  سطات،-صعيد جهة الدار البيضاء 

أكثر من عشر لقاءات تواصلية حضرها أعضاء من الغرفة ورؤساء 

-بيضاءوممثلو أزيد من أربعين جمعية على صعيد جهة الدار ال

سطات، والذين ثمنوا وأشادوا بهذه المبادرة التي أتت في وقتها، خاصة 

  .أن التجار الصغار والمقاوالت الصغيرة جدا يمرون بظروف صعبة
 

 االتفاقيةجذير بالذكر أن توقيع هذه 

في إطار التوجهات العامة  يندرج

، 2021لبرنامج عمل الغرفة لسنة 

 والذي أعطى أهمية كبيرة لحاملي

المشاريع والمقاولين الذاتيين، من 

خالل مجموعة من البرامج 

 .والمشاريع التي سيتم تنزيلها

السياق بدأت الغرفة  وفي هذا

بتنظيم سلسلة من اللقاءات 

التواصلية مع الجمعيات الممثلة 

 للتجار والمقاوالت الصغيرة على
 

 

فضالم  محمد الغرفةوتهدف هذه االتفاقية، الموقعة من لدن رئيس 

والمدير التنفيذي لمجموعة التجاري وفا بنك بجهات مراكش وبني 

نزيل شراكة مالل وتافياللت، السيد محمد كريم الشرايبي، إلى ت

من شأنها تقوية مساهمة الطرفين في النهوض بوضعية التجار 

والمقاوالت الصغيرة جدا المتضررة من األزمة الصحية 

 .واالقتصادية

 

وبمقتضى هذه االتفاقية، ستضطلع غرفة التجارة والصناعة والخدمات 

وفا بنك والتجار والمقاوالت  يبمراكش آسفي بدور الوسيط بين التجار

 من ة من الحلول المالية وغير المالية للمواكبةالصغيرة جدا المستفيد

 .اقتصادية-خلق فرص الشغل والتنمية السوسيو أجل

 

 

http://www.daralmoukawil.com/?fbclid=IwAR1ckJg9w80S2Be8TVk2SAYgdmgxbscbo1a_RRIadvJlvt6UaVSlgf5OYBM
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 الحسيمة  - تطوان  - بجهة طنجة    والصناعة والخدماتشراكة بين غرفة التجارة    قيع اتف اقيةتو 
 وف ابنك  ومجموعة التجاري

تماشيا مع اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها بين جامعة الغرف المغربية 

للتجارة والصناعة والخدمات ومجموعة التجاري وفابنك، وعلى ضوء 

يات للعمل المشترك بين غرفة جهة طنجة تطوان ما تم تدارسه من آل

الحسيمة والتجاري وفابنك خالل اجتماعهما المنعقد بمقر الغرفة بتاريخ 

تم التوقيع على اتفاقية الشراكة بين غرفة التجارة  ،2020دجنبر  22

 التجاري ومجموعةبجهة طنجة تطوان الحسيمة  والصناعة والخدمات

 مورو عمر  السيد   بحضور  ،2021 يناير  7  الخميس  يوم ،وفابنك

 

 

مكان المدير الجهوي لمجموعة التجاري  والسيد رشيدرئيس الغرفة 

الى جانب أعضاء مكتب الغرفة  ،الحسيمةوفابنك بجهة طنجة تطوان 

والسيد المدير الجهوي وأطر المؤسستين وجانب مهم من الصحافة 

 .المحلية

ر هذه االتفاقية اطارا متينا من شأنه ارساء قواعد العمل الذي تقوم وتوف

به كل من غرفة جهة طنجة تطوان الحسيمة والتجاري وفا بنك على 

مستوى دعم وتشجيع المبادرة المقاوالتية ومواكبة وتطوير المقاوالت 

الصغيرة والصغيرة جدا خاصة بعد األزمة الصحية واالقتصادية التي 

 .19دنا نتيجة تفشي وباء كوفيد مرت بها بال

ن مجموعة من الخدمات المالية وغير المالية إوبموجب هذه االتفاقية ف

ستوضع رهن اشارة هده الفئة من المهنيين والتي ستتمثل في توفير 

السيولة المالية لحاملي المشاريع والتجار والمقاوالت الصغرى الى 

حتياجاتهم فضال عن جانب تقديم عروض لمنتجات وخدمات مناسبة ال

تنظيم دورات تكوينية وتقديم النصح واالستشارة وخلق فرص لألعمال 

 .من خالل أنشطة لربط العالقات

 

 ياللت ومؤسسة التجاري وف ا بنكتاف- اتف اقية تعاون بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة   
التوقيع على اتفاقية تعاون بين غرفة  2021يناير  07تم يوم الخميس 

افياللت ممثلة في شخص التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة ت

رئيسها السيد محمد االنصاري ومؤسسة التجاري وفا بنك، ممثلة بالمدير 

درعة تافياللت(. وتهدف -بني مالل -مراكش ( الجهويالتنفيذي للفرع 

هذه االتفاقية إلى خلق تعاون وشراكة بين المؤسستين بغية المساهمة في 

صعوبات التي تعترض تفعيل آلية دعم المقاوالت الجهوية لتذليل ال

المقاوالت سواء الناشئة أو التي ترمي إلى إعادة تقويتها وتحسين خدماتها 

للرفع من مردوديتها حتى تساهم بفعالية كبيرة في االقتصاد الجهوي 

 .والوطني

دعم متكامل لفائدة حاملي المشاريع والتجار والمقاوالت  وتضمن

سواء في تقديم الخدمات  الصغيرة جدًا، من خالل مبادرات دعم مشتركة

المالية والمواكبة التقنية عبر تزويد حاملي المشاريع والتجار والمقاوالت 

 الحتياجاتهمالصغيرة بالتمويل والحلول المصرفية اليومية المالئمة 

 .ودعمهم من خالل نظام وأليات دار المقاول الخاص بالتجاري وفا بنك

فة التجارة والصناعة كما أشار السيد محمد االنصاري، رئيس غر

والخدمات لجهة درعة تافياللت، ان أهداف هذه االتفاقية تنصب في إطار 

الجهود المبذولة لمواكبة المقاولين الشباب وحاملي المشاريع للمساهمة 

 خالل   السامية الملكية  للتوجهات   استجابة الشاملة،   في دينامية التنمية

 

 

أكتوبر  11التشريعية ليوم الجمعة افتتاح الدورة األولى من السنة 

أكد فيها جاللة الملك محمد السادس نصره هللا، على  والتي 2019

وتشجيع الشباب حاملي المشاريع نظرا  أهمية القطاع البنكي في دعم

لدرجة التقدم والتجربة التي مكنته من االستثمار في العديد من الدول 

 .األجنبية خاصة بالقارة اإلفريقية

لسيد رئيس الغرفة في كلمة له بالمناسبة، كامل االنخراط وأكد ا

وذلك عبر مواصلة اللقاءات  االتفاقيةوالعزم على تنفيذ بنود هذه 

التحسيسية والتأطيرية والمواكبة على مستوى مختلف أقاليم ومدن 

 .جهة درعة تافياللت

 

 

  التجارة  غرفة  بين  شراكة  اتف اقية
-   العيون  والخدمات  الصناعةو 

  التجاري  ومؤسسة  الحمراء  الساقية
 بنك  وف ا

 

وقع السيد رئيس غرفة 

الصناعة والتجارة 

والخدمات العيون الساقية 

الحمراء سيدي خليل ولد 

الرشيد والمدير التنفيذي 

لبنك التجاري وفا بنك 

 البودحيمي،السيد عثمان 

  ،2021   يناير    20  يوم
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وقعت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة ومجموعة 

بمقر والية جهة  2021يناير  21التجاري وفا بنك، يوم الخميس 

اكة ترمي الى النهوض بروح المقاولة ودعم سوس ماسة، اتفاقية شر

المقاوالت الصغيرة جدا والتجار وحاملي المشاريع والمقاولين 

 .الذاتيين

وتوفر هذه االتفاقية، الموقعة بين كل من السيد رئيس الغرفة والسيد 

المدير الجهوي لمجموعة التجاري وفا بنك، اطارا جديدا إلرساء 

جيع المبادرة المقاوالتية ومواكبة قواعد العمل المشترك لدعم وتش

وتطوير المقاوالت الصغيرة جدا خاصة بعد األزمة الصحية 

  COVID-19 واالقتصادية المرتبطة بجائحة

بموجب هذه االتفاقية، ستوضع مجموعة من الخدمات المالية والغير 

المالية رهن اشارة المهنيين تتمثل في تقديم عروض ومنتجات 

جاتهم، الى جانب تنظيم دورات تكوينية، وخدمات تالئم احتيا

واالستشارة وخلق فرص العمل وتشجيع ربط الشراكات بين 

 .المقاوالت

 

 

 واد نون - بجهة كلميم اتف اقية شراكة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات
 والتجاري وف ا بنك لدعم التجار والمق اوالت 

 

من االشكاالت التي تسببت فيها جائحة كورونا منها التأمين 

والنهوض بالمقاوالت والتاجر البسيط والصانع والحرفي الذين 

 .تضرروا بشكل بكبير

لخصوص، مواكبة المنتسبين للغرفة وأوضح أن االتفاقية تروم با

 .ومساعدتهم في تسهيل الولوج للقروض بشكل سلسل

كما تتضمن االتفاقية، جانبا تكوينيا يتعلق بالنظام الضريبي والحرفي 

بالجهة، األمر الذي سيساهم بشكل كبير في النهوض باالقتصاد 

 .بالجهة بشكل سريع وتجاوز مخلفات جائحة كورونا

مدير التنفيذي لمجموعة التجاري وفا بنك، المسؤول من جانبه أكد ال

الجهوي لسوس ماسة الصحراء، عثمان بودحيمي، أن االتفاقية 

تشتمل على محاور تتعلق بالجانب المالي عبر وضع رهن إشارة 

التجار والمقاوالت الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، حلوال مالية 

ة التي تعاني منها هذه من أجل اإلقالع والخروج من األزمة المالي

 الشبكة عبر  المقاوالت،   هلهذ  والمواكبة وبالتكوين  الفئة، 

، كما تضم جانبا يتعلق بالتأمين يهم  »  دار المقاول « الرقمية

 .التغطية االجتماعية لهذه الفئة

 

وقعت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة كلميم واد نون 

 2021فبراير  01األربعاء  ومي ومجموعة التجاري وفا بنك،

بطانطان، اتفاقية شراكة تروم النهوض بروح المقاولة ودعم التجار 

 .وحاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين والمقاوالت الصغيرة جدا

وأكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم وادنون، 

 لقاءاتال من بعد عدد االتفاقية أتت هذه أن، ىالحسين عليو
 مجموعة التجاري وفا بنك تم خاللها مناقشة عدد  مع والمشاورات

 

 ودعم المقاوالت الصغيرة جدا والتجار ومنتسبي الغرفة.  النهوض بروح المقاول إلىاتفاقية شراكة ترمي 

دعم وتشجيع المبادرة  ىالغرفة الجهوية والمؤسسة البنكية على مستو ارساء قواعد العمل الذي تقوم به وتوفر هذه االتفاقية اطارا متينا من شأنه

 وتجدرواالقتصادية المرتبطة بجائحة كورونا المستجد. الصحية   مةاألز بعد  خاصة  جدا  الصغيرة  المقاوالت   وتطوير ومواكبة  المقاوالتية 

تقديم عرض التأمين للمهنيين والتمويل بشروط تفضيلية للمنخرطين إلى جانب خدمات غير المالية كاالتفاقية تشمل خدمات  أن إلى اإلشارة

 .ت الصغيرة والمهنيينالممثلة في المواكبة والتكوين واالستشارة وتشجيع ربط العالقات بين المقاوال

 

 ماسة- التوقيع على اتف اقية شراكة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس  
 ومجموعة التجاري وف ا بنك 
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يفرة وقعت غرفة التجارة والصناعة و الخدمات لجهة بني مالل خن
بمقر  2020فبراير  16يوم الثالثاء ومجموعة التجاري وفا بنك، 

الغرفة ببني مالل، اتفاقية شراكة ، و ذلك تحت رئاسة السيد خالد 
مدير المنصوري بحضور أعضاء المكتب اإلداري للغرفة وال

التنفيذي لمجموعة التجاري وفا بنك بجهات مراكش وبني مالل 
وتافياللت السيد محمد كريم الشرايبي، و المدراء المرافقين له ، 
وتهدف هذه االتفاقية إلى تنزيل شراكة من شأنها تقوية مساهمة 

صناع و الطرفين في النهوض بوضعية منتسبي الغرفة من تجار 
صغيرة جدا المتضررة من تبعات جائحة خدماتيين والمقاوالت الو

كورونا و منح مقاوالت الجهة المناعة الالزمة للوقوف أمام تحديات 
األزمة االقتصادية التي تتخبط فيها بوضع حلول لمواكبتها المالية و 
غير المالية مما يتماشى مع تعليمات صاحب الجاللة الملك محمد 

 . السادس
لرامية إلى تقديم الدعم للمقاوالت بهذه المبادرات اغرفة رحبت الو

 انشطتها في إطار  والتنويع فيلتمكينها من إنجاح مبادرات التوسيع 
 

 شراكة  اتف اقية  يوقعان خنيفرة ومجموعة التجاري وف ا بنك- بني مالل    والخدمات لجهةغرفة التجارة والصناعة  

االستفادة من قروض االستثمار إلى جانب ضمان توفير السيولة الالزمة 
وتقديم عروض ومنتجات وخدمات تالئم احتياجات المهنيين،  للمقاولة،

ستشارة وخلق فرص األعمال إلى جانب تنظيم دورات تكوينية واال
مناصب الشغل  والحفاظ علىوتشجيع ربط الشراكات بين المقاوالت 

  جديدة.بالمقاوالت القائمة وإحداث مناصب شغل 
 

 

  اتف اقية  يوقعان ري وف ا بنكومجموعة التجاالقنيطرة  - سال  - الرباط    والخدمات لجهةغرفة التجارة والصناعة  
 شراكة

 

يع والشركات إدراًكا منها بالدور األساسي الذي يلعبه حملة المشار

الصغيرة جًدا في النسيج االقتصادي الوطني وفي التنمية 

غرفة التجارة والصناعة والخدمات  للبالد، وقعتاالقتصادية 

بالرباط سال القنيطرة في شخص رئيسها السيد عبد هللا عباد والسيد 

سعد بن وهود نائب المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك بجهة 

طرة، اتفاقية شراكة لتشجيع التجار والشركات الرباط سال القني

 .الصغيرة جًدا في المنطقة

هذا اإلجراء هو جزء من الجهود المبذولة لتنشيط ودعم المقاوالت 

 باألزمة الصحية الحالية، وتعتبر أيضا المنطقة المتأثرةالصغيرة جدا في 

 .قوة دافعة لخلق فرص العمل وإرساء نمط اقتصادي تنافسي وجريء

وتجدر اإلشارة إلى أن الشراكة المبرمة بين الغرفة ومجموعة التجاري 

وفا بنك ستضع إطاًرا مالئًما إلنشاء مبادرات مشتركة وتبادل 

 من خالل: المالية،الممارسات الجيدة في دعم الخدمات المالية أو غير 

 يل اليومي والحلول المصرفية المالئمة الحتياجات توفير التمو

 .الصغيرةحملة المشاريع والتجار والشركات 

  دعم المقاولين من خالل تزويدهم بخدمات دعم محددة ومجانية

 .بنكبدار المقاول للتجاري وفا 

  برمجة تداريب وتوفير معلومات في مراكز دار المقاول من

 .ومستشارينراء أجل هذه المقاوالت مؤطرة من طرف خب

  تقديم االستشارة من طرف الخبراء للمهنيين وذلك من أجل

 .مواكبتهم في جميع مراحل دورة حياتهم

  خلق فرص عمل من خالل جلسات التواصل مع المقاولين من

 .أجل تحقيق طموحاتهم

 إنشاء منصة للمعلومات والتداريب. 

التوقيع على اتف اقية شراكة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات للشرق ومؤسسة إنشاء المق اوالت التابعة  
 لمجموعة البنك الشعبي

إيمانا منها بالدور الهام الذي يلعبه التجار والمقاوالت الصغيرة جدا  

في النسيج االقتصادي الوطني، وفي خلق فرص الشغل، قامت 

غرفة التجارة والصناعة والخدمات للشرق ومؤسسة إنشاء 

التابعة لمجموعة البنك الشعبي بالتوقيع على اتفاقية المقاوالت 

 .تعاون وشراكة
 

لبنك الشعبي بمقر ا 2021فبراير  15اإلثنين  وفي هذا اإلطار، تم يوم

التنزيل الفعلي لروح االتفاقية التي ترمي إلى  مراسيم بالناظور، انطالق

مقاولين النهوض بروح المقاولة ودعم المقاوالت الصغيرة جدا وال

 عبد الحفيظ الجرودي، برئاسة السيد الذاتيين والمهنيين المنتسبين للغرفة
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لشاملة ومواكبة وتطوير المقاوالت الصغيرة والصغيرة جدا الجهوية ا

الحديثة المنشأ التي يقل عمرها عن خمس سنوات، استجابة للتوجهات 

الملكية السامية خالل افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية ليوم 

والتي أكد فيها جاللة الملك محمد السادس  2019أكتوبر  11الجمعة 

أهمية القطاع البنكي في دعم وتشجيع الشباب حاملي نصره هللا، على 

 .المشاريع

وستشكل هذه االتفاقية إطارا متينا من شأنه إرساء قواعد العمل المشترك 

الذي تقوم به الغرفة الجهوية والمؤسسة البنكية على مستوى دعم وتشجيع 

 المبادرة المقاوالتية ومواكبة وتطوير المقاوالت الصغيرة والصغيرة جدا

الحديثة المنشأ التي يقل عمرها عن خمس سنوات، خاصة بعد األزمة 

 .الصحية واالقتصادية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد

وبموجب هذه االتفاقية، تلتزم المؤسستان بتوحيد جهودهما بهدف تحفيز 

وتشجيع المقاوالت الناشئة والمقاولين الذاتيين عن طريق ضمان مواكبة 

نية لفائدتهم من خالل المؤسسة البنكية وتنظيم دورات تكوينية خاصة ومجا

لفائدتهم، وتقديم المشورة والتوجيه منذ مرحلة ما قبل اإلنشاء إلى ما بعد 

إنشاء المقاولة وذلك من طرف مجموعة من الخبراء المختصين التابعين 

للمؤسسة البنكية، وخلق فرص لألعمال عن طريق تنظيم لقاءات لربط 

  .قات لفائدة التجار والمقاوالت الصغيرة جدا وحاملي المشاريعالعال

من جانبها، تتعهد غرفة التجارة والصناعة والخدمات للشرق بالقيام بدور 

الوسيط بين المؤسسة البنكية والمقاوالت الصغيرة جدا، والمساهمة الفعالة 

، تماشيا في تقريب الخدمات البنكية أكثر إلى المهنيين والمقاوالت الناشئة

، والذي أعطى أهمية 2021مع التوجهات العامة لبرنامج عملها لسنة 

كبيرة لحاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين، من خالل مجموعة من 

 .البرامج والمشاريع التي سيتم تنزيلها

 

رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للشرق، والسيد رئيس 

 بنك الشعبي للناظور الحسيمة،مجلس اإلدارة الجماعية لمؤسسة ال

وتأتي هذه االتفاقية، في إطار الجهود المبذولة من طرف 

المؤسستين من أجل دعم وتشجيع المبادرة المقاوالتية ومواكبة 

 للمساهمة في دينامية التنمية  المقاولين الشباب وحاملي المشاريع

ؤسسة إنشاء  ومسطات   –والخدمات للدار البيضاء  التوقيع على اتف اقية شراكة بين غرفة التجارة والصناعة  
 المق اوالت التابعة لمجموعة البنك الشعبي

 

 

 –غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء  وقعت

ومؤسسة إنشاء المقاوالت للبنك الشعبي اتفاقية شراكة  سطات،

 5يوم الجمعة  وتعاون تروم مواكبة المبادرات المقاوالتية وذلك

 البيضاء.بالدار  2021مارس 

تفاقية، التي وقعها كل من رئيس غرفة التجارة وتنص هذه اال

 عادل،سطات السيد ياسر  –والصناعة والخدمات للدار البيضاء 

ورئيس المجلس اإلداري لمؤسسة إنشاء المقاوالت للبنك الشعبي 

على تحديد اإلطار العام للتعاون بين  الدباغ،السيد حسن 

 :أساسيينالمؤسستين، عبر محورين 

مواكبة حاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين  يشمل المحور األول

 اإلنشاء،والمقاوالت الصغيرة جدا، التي هي في طور أو حديثة 

في كل ما يخص توفير المعلومة والتكوين المقاوالتي والتدبيري 

 .واالستشارة والمساعدة

عبر تبادل  المقاولة،تشجيع عملية إنشاء يهم  المحور الثاني

صادية وتنظيم تظاهرات وبرامج ترويجية لجهة المعلومات االقت

 .سطات –الدار البيضاء 

أكد رئيس الغرفة، في كلمة، على أهمية إبرام مثل هذه حيث 

االتفاقيات، التي تروم أساسا مواكبة الشباب حاملي المشاريع 

وتأهيلهم وتطوير  جدا،والمقاولين الذاتيين والمقاوالت الصغيرة 

 .مشاريعهم وعصرنتها

اف أن هذه االتفاقية من شأنها المساهمة في تشجيع بروز وأض

 مشيرا إلى أن هذه الفئة من  وفعال،نسيج اقتصادي ديناميكي 

 

التي تأثرت سلبا بتداعيات األزمة الصحية المتمثلة في انتشار  المقاوالت،

(، ستساهم بشكل كبير في خلق الثروة وقيمة 19 –فيروس كورونا )كوفيد

 .توى الوطنيمضافة على المس

وشدد السيد عادل على أن هذا التعاون المشترك للكفاءات بالمؤسستين 

سيترجم بإعداد برنامج عمل مشترك في إطار أدوار التحسيس والمواكبة 

 .الشعبيللغرفة ومؤسسة إنشاء المقاوالت للبنك 

ومن جانبه، نوه السيد الدباغ، بالجهود، التي تبذلها الغرفة إلى جانب 

على المستويين الجهوي والوطني من أجل العمل سويا على شركائها 

تشجيع االستثمار وتكريس ثقافة روح المبادرة على مستوى جهة الدار 

أبدى استعداده الكامل لوضع كافة الوسائل  كما .سطات –البيضاء 

 .المؤسسةالضرورية التي من شأنها إنجاح كافة المشاريع التي ستواكبها 
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 والتجاري وف ا بنك  وادي الذهب -بجهة الداخلة   اتف اقية شراكة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات
 لدعم التجار والمق اوالت الصغيرة جدا 

 
وادي الذهب  -وقعت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الداخلة 

ومجموعة التجاري وفا بنك، بالداخلة، اتفاقية شراكة تروم النهوض 

بروح المقاولة ودعم التجار وحاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين 

 .والمقاوالت الصغيرة جدا

تفاقية، الموقعة من طرف رئيس الغرفة السيد محمد وتهدف هذه اال

 -البطاح والمدير التنفيذي لمجموعة التجاري وفا بنك بجهة سوس 

الصحراء، السيد عثمان بودهيمي، إلى إرساء شراكة من شأنها  -ماسة 

تقوية مساهمة الطرفين في النهوض بوضعية التجار والمقاوالت 

 .صحية واالقتصاديةالصغيرة جدا المتضررة من األزمة ال

من خالل هذه االتفاقية، أطلقت مجموعة بأنه ح السيد البطاح، صرو

التجاري وفا بنك سلسلة من العروض التي ستعمل على إنعاش التجار 

والمقاوالت الصغيرة جدا في الجهة، بهدف التغلب على المشاكل التي 

شار يواجهونها، ال سيما خالل هذه الظرفية الصعبة التي تشهد انت

 .(19-فيروس كورونا المستجد )كوفيد

من جهته، قال السيد بودهيمي إن هذه االتفاقية تهدف إلى دعم التجار 

 العمل والمقاوالت الصغيرة جدا التي تضررت بشدة من الجائحة، وكذا

 
 .على مواكبة دينامية التنمية في األقاليم الجنوبية للمملكة

وفي هذا اإلطار، اتفق الطرفان على تحديد القواعد والشروط العامة 

التي تحكم تعاونها، وأكدا التزامهما بتوحيد جهودهما وجميع 

 .إمكانياتهما من أجل تحقيق نجاح هذه الشراكة

وبموجب هذه االتفاقية، ستضطلع غرفة التجارة والصناعة 

وادي الذهب بدور الوسيط بين التجاري  -والخدمات بجهة الداخلة 

وفا بنك والتجار وحاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين والمقاوالت 

 .الصغيرة جدا، المستفيدين من الحلول المالية وغير المالية للمواكبة

 

 

المبادرة المقاوالتية، ومواكبة وتطوير المقاوالت الصغيرة 

والصغيرة جدا، خاصة بعد األزمة الصحية واالقتصادية المرتبطة 

 .بجائحة فيروس كورونا المستجد

السيد بدر الطاهري، رئيس الغرفة، أنه بموجب  وبهذا الصدد أوضح

هذه االتفاقية، ستوضع مجموعة من الخدمات المالية وغير المالية 

رهن إشارة المهنيين، وتتمثل باألساس في توفير السيولة المالية 

لحاملي المشاريع  والتجار والمقاوالت الصغرى، وتقديم عروض 

اتهم، إلى جانب تنظيم احتياجاتهم وطموحتالئم ومنتجات وخدمات 

دورات تكوينية، واالستشارة وخلق فرص األعمال وتشجيع ربط 

تتماشى بشكل  الشراكات بين المقاوالت أنفسهم؛ مضيفا أن المبادرة

أساسي مع تعليمات صاحب الجاللة الملك محمد السادس بمناسبة 

 .البرلمانية في أكتوبر الماضي ةالدورافتتاح 

افة البنوك األخرى مدعوة كذلك لمواكبة الغرفة أن ك وخلص رئيس

المهنيين والتجار، خصوصا المقاوالت الصغيرة جدا على اعتبار 

األخيرة تحتل المرتبة األولى في خلق مناصب الشغل بالمغرب، 

لذلك نحن مطالبون أكثر من أي وقت مضى بمصاحبة هذا الصنف 

اعدتها على من المقاوالت وتزويدها باإلرشاد والتكوين الكافيين لمس

 .تطوير وتنمية أنشطتها

بهدف النهوض بروح المقاولة الصغيرة جدا ودعما منها للتجار 

والمهنيين المنتسبين لها، جرى بقاعة العلمي التازي بمقر غرفة 

التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس، حفل توقيع اتفاقية 

تجاري وفابنك وغرفة التجارة والصناعة شراكة بين مجموعة ال

والخدمات بجهة فاس مكناس لدعم المقاوالت الصغرى والتجار 

 .والمهنيين

وتعتبر هذه االتفاقية الموقعة من لدن رئيس الغرفة بدر الطاهري من 

لمجموعة التجاري وفابنك المكلف بجهة فاس  التنفيذيجهة، والمدير 

من شأنه إرساء قواعد العمل التي  متيناإطارا مكناس من جهة ثانية، 

 تقوم بها الغرفة الجهوية والمؤسسة البنكية على مستوى دعم وتشجيع

 والتجاري وف ا بنكمكناس  - سبجهة ف ااتف اقية شراكة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات  
 لدعم التجار والمق اوالت الصغيرة جدا
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 2021  للغرف الجهوية برسم سنة الجموع العامة العادية
 جمعها العام العادي مكناس تعقد- غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس 

 2021لدورة فبراير 

 

عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، يوم 

 ،2021، الجمع العام العادي لدورة فبراير 2021فبراير  15اإلثنين 

تأجيلهما بسبب جائحة كورونا، وهما دورتي  وكذلك دورتين سابقتين تم

بعد اكتمال النصاب القانوني  .2020ن السنة الفارطة يونيو وأكتوبر م

 تمتالغرفة، وبرئاسة السيد بدر الطاهري، رئيس  للجمع العام،

المصادقة باألغلبية أو باإلجماع على جميع النقط المدرجة في الدورتين 

، وكذلك باإلجماع لنقط جدول أعمال دورة 2020السابقتين لسنة 

 :، بما فيها2021فبراير

 ؛2021ودورة فبراير  2020ير األدبي ألنشطة الغرفة ما بين التقر 

  ؛2020الحساب المالي للغرفة لسنة 

  2021المصادقة على ميزانية الغرفة برسم سنة. 

عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الداخلة وادي 

، أشغال 2021فبراير 16 يوم الثالثاء الذهب بمقرها بالداخلة،

، تحت رئاسة السيد محمد 2021 دورتها العادية االولى برسم سنة

التجارة المغربية البطاح رئيس الغرفة وبحضور رئيس غرفة 

وأعضاء والمندوب الجهوي للوزارة الوصية  اإلفريقية البرازيلية

 .الرابعةورئيس الملحقة االدارية  الغرفة

وتم خالل هذه الجلسة المصادقة على مشروع محضر الدورة الثالثة 

وتالوة تقرير انشطة  ،2020للجمعية العامة للغرفة برسم سنة 

صادق المجلس باإلجماع على مذكرة كما  ،2020الغرفة برسم سنة 

 .البرازيليةتفاهم بين الغرفة وغرفة التجارة المغربية االفريقية 

على اتفاقية  باإلجماعكما عرفت الدورة العادية أيضا المصادقة 

 .والتجاريةشراكة بين الغرفة والمكتب المغربي للملكية الصناعية 

 

 وادي الذهب - اعة والخدمات بجهة الداخلةالدورة العادية األولى لغرفة التجارة والصن

ب ذلك تدارس مجلس الغرفة العديد من النقاط األخرى المتعلقة لى جانإ

ة التجار والمنتسبين للغرفة من مذكرة التفاهم استفادليات آبكيفية تطوير 

على أسواقها ورفع المعامالت المالية للتجار  واالنفتاحمع غرفة البرازيل 

 .الذهببجهة الداخلة وادي 

اإلجماع على جميع النقط صادق مجلس الغرفة بفي ختام االجتماع 

 .المدرجة بجدول األعمال
 

 

 ماسة  -الصناعة والخدمات لسوسللجمعية العامة لغرفة التجارة والدورة العادية 
 

 

العامة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس عقدت الجمعية 

 17وذلك يوم االربعاء  )  2021دورة فبراير(ماسة دورتها العادية 

 بمقر الغرفة  2021فبراير 

بعد افتتاح االجتماع من قبل السيد كريم اشنكلي رئيس غرفة التجارة 

 جدول نقاط   إلى  التطرق  تم ،ماسةوالصناعة والخدمات لسوس 
 

 مال والذي تضمن:األع

  مناقشة اإلجراءات المواكبة للحد من تداعيات جائحة كورونا على

 ؛والجهوياالقتصاد الوطني 

  عرض حول اتفاقية الشراكة مع مجموعة التجاري وفا بنك

للسيد المدير   » دار المقاول « المتعلقة بإيواء الغرفة لمقر

–التنفيذي لتجاري وفا بنك المسؤول عن جهة سوس ماسة 

 ؛الصحراء

  ؛2020المصادقة على مشروع محضر دورة فبراير 

  عليه؛والمصادقة  2020تقديم التقرير االدبي برسم سنة 

  ؛عليهوالمصادقة  2020تقديم التقرير المالي برسم سنة  

  ؛والمصادقة عليه 2021تقديم مشروع ميزانية الغرفة برسم سنة 

 المصادقة على تمديد اتفاقية الشراكة ما بين:  

 ؤسسة الغرفة وجمعية مبادرة سو س ماسةم 

 مؤسسة الغرفة والمجلس الجهوي للسياحة 

  المصادقة على اتفاقية الشراكة مع مجموعة التجاري وفا بنك

 ؛ »دار المقاول  « لمقرالمتعلقة بإيواء الغرفة 
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 وادنون   -لجهة كلميمالدورة العادية األولى لغرفة التجارة والصناعة والخدمات 

لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم عقدت الجمعية العامة 

وادنون دورة أبريل العادية برسم السنة الجارية، وذلك يومه الثالثاء 

بدار الحي الكائنة بجماعة األخصاص، وبحضور  2021فبراير  23

كل من السيد رئيس الجماعة الترابية لألخصاص والسيد باشا 

والصناعة بتزنيت، كما االخصاص والسيد المندوب الجهوي للتجارة 

شهدت الدورة حضور مجموعة من ممثلي السلطات المحلية والمصالح 

الخارجية وفعاليات المجتمع المدني ورجال الصحافة واالعالم وأطر 

 .الغرفة

 

 والصناعة التجارة غرفة رئيس عليوى، ينالحس للسيد ةاالفتتاحي الكلمة بعد

على مختلف النقاط التي تم  باإلجماعشهدت الدورة المصادقة  والخدمات،

 :تسطيرها في جدول األعمال االتي

المصادقة على مشروع محضر اجتماع دورة أكتوبر العادية برسم سنة  .1

نونبر  12، والمنعقد بمقر ملحقة الغرفة بطانطان بتاريخ 2020

2020 ، 

الغاء اتفاقية الشراكة الغير مفعلة بين غرفة التجارة والصناعة  .2

والخدمات لجهة كلميم وادنون ودار المنتخب التابعة لجهة مراكش 

 اسفي، 

المصادقة على اتفاقية الشراكة المبرمة بين غرفة التجارة والصناعة  .3

 والخدمات لجهة كلميم وادنون ومجموعة التجاري وفاء بنك،

تسمية قاعة العروض والندوات للغرفة بطانطان باسم المصادقة على  .4

 .""قاعة امبارك البطاح للندوات والعروض

المصادقة على تسمية قاعة االجتماعات الكبرى للغرفة بطانطان باسم  .5

 .""قاعة االجتماعات الحسن عبد الخالقي

دراسة ومناقشة المشاكل واإلكراهات المرتبطة بقطاع سيارات األجرة  .6

 لصنف األول( بطانطان،الكبيرة )ا

  .مآل منطقة األنشطة االقتصادية بطانطان .7

 ،2020الدراسة والمصادقة على التقرير األدبي للغرفة برسم سنة  .8

 ،2020الدراسة والمصادقة على الحساب المالي للغرفة برسم سنة  .9

الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية ومشروع برنامج عمل  .10

 ،2021الغرفة برسم سنة 

 
 

عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافياللت يوم 

بالمقر الجهوي بورزازات، الدورة العادية  2021فبراير 24األربعاء 

. وذلك برئاسة السيد محمد األنصاري 2021األولى للجمعية العامة برسم 

رئيس الغرفة وبحضور السادة أعضاء الجمعية العامة والسادة ممثلي 

 واالقتصادالتجارة المنسق الجهوي لوزارة الصناعة و ت والسيدالسلطا

الرقمي للجهة والمندوب اإلقليمي للتجارة والصناعة األخضر و

 .بورزازات والطاقم اإلداري للغرفة

كافة يس الغرفة باسم الجمعية العامة و، عبر رئفي مستهل هذا االجتماع

روط للمبادرات عن تأييدهم التام والمطلق والالمش منتسبي الجهة

التعليمات الملكية السامية الواردة في خطابي العرش وافتتاح البرلمان، و

والقاضية بالعمل على تعميم التغطية االجتماعية خالل الخمس سنوات 

 .القادمة لجميع المغاربة

الميدانية المتالحقة التي ادته باالنتصارات الديبلوماسية وشإكما عبر عن 

ربية في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية حققتها المملكة المغ

يائسة للتطاول  قام به اإلعالم الجزائري في محاوالت لماإدانته والشريفة 

 .لرمزيته الثابتة لدى الشعب المغربيعلى ملك البالد واإلساءة إليه و

األنشطة الحضورية أو جتماعات وبعدها وقف السيد الرئيس على أهم اال

لتي نظمتها أو واكبتها الغرفة خالل المرحلة السابقة المبرمجة عن بعد ا

على المستوى الجهوي أو المركزي حيث كانت سباقة لالنخراط في كل 

على الجانب الصحي  19التدابير االستباقية لمواكبة تداعيات أزمة كوفيد

  .واالقتصادي واالجتماعي

ي جدول أعمالها وقد تدارست الجمعية العامة مختلف النقط المدرجة ف

 :يليويتعلق األمر بما 

المصادقة على محضر الدورتين العاديتين للجمعية العامة لشهري  .1

 2020نونبر  27يونيو وأكتوبر المنعقدتين يوم الجمعة 

 .بورزازات

 

 

والمصادقة  2020تقديم التقرير األدبي للغرفة برسم سنـــــــــة  .2

 .عليه

ساب اإلداري السنوي للغرفة برسم المناقشة والمصادقة على الح .3

 .2020سنـــــــــة 

المناقشة والمصادقة على مشروع برنامج العمل السنوي للغرفة  .4

  .2021برسم سنة 

المناقشة والمصادقة على مشروع ميزانية الغرفــــة لسنــــــة  .5

2021. 

و خالل هذه الدورة تمت المصادقة على النقط المسجلة في جدول 

م بعدها السيد محمد األنصاري رئيس الغرفة بكلمة شكر و األعمال، تقد

عرفان إلى جميع مكونات مؤسسة الغرفة إلسهامهم الفعال و تعاونهم 

، كما عبر عن شكره ميعا خالل هذه الفترة االنتدابيةااليجابي لما قدموه ج

عمال على دعمهم الو المصالح الوالئية ،و للسادة  وزارة الوصيةإلى ال

لونها بكل ذ مؤسسة الغرفة، و على المجهودات الجبارة التي يبالمستمر ل

تحت  للجهةاهمة في التنمية المستدامة وطنية و إخالص من اجل المس

 . القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا و أيده

 

 

 تافياللت- درعة  لجهةالدورة العادية األولى لغرفة التجارة والصناعة والخدمات 

  

 ،عرض حول تقدم اشغال المركب المتعدد الخدمات للغرفة والمصادقة على كراء واجهات العرض 

 اقتراح تسمية إحدى قاعات الغرفة باسم السيد علي بادوح المدير الجهوي السابق. 
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غرفة التجارة والصناعة  قدتع تماشيا مع إجراءات حالة الطوارئ الصحية

 2021فبراير  25والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم الخميس 

وفق احترام جميع  للجمعية العامة 2021الدورة األولى  بمقر الغرفة بطنجة

اإلجراءات االحترازية التي وضعتها بالدنا لمواجهة انتشار فيروس كوفيد 

19. 

ور السادة يد عمر مورو رئيس الغرفة بحضترأس أشغال الدورة السو

أعضاء المكتب المسير والسادة أعضاء الغرفة والسيد المدير الجهوي 

صناعة والسادة ممثلي الللغرفة والسيد المندوب الجهوي للتجارة و

العماالت والمصالح الخارجية والسادة األطر االدارية والسيدات 

  .السادة ممثلي المنابر اإلعالميةو

 :ن جدول أعمال الدورة النقاط التاليةتضمو

 عرض مشروع مخضر الدورة السابقة قصد المناقشة والمصادقة  .1

 قصد المناقشة  2020عرض التقرير السنوي برسم  .2

 قصد المناقشة والمصادقة  2020عرض الحساب اإلداري برسم  .3

قصد المناقشة  2020عرض مشروع تعديالت الميزانية سنة  .4

 والمصادقة 

على قرار اقتناء البقعة األرضية المقام عليها مقر المصادقة  .5

 الغرفة بتطوان 

 .المناقشة والمصادقة على مجموعة من مشاريع اتفاقيات .6
 

أشغال الدورة  تعقد الحسيمة- تطوان - غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة 

 العامة لجمعيتها 2021األولى 

التجارة والصناعة والخدمات الدار البيضاء  غرفةترأس السيد ياسير عادل، رئيس 

للدورة  غرفة، أشغال الجمع العام العادي لل2021مارس  02الثالثاء  ، يومسطات

، بالمقر المركزي للغرفة بالدار البيضاء، بحضور السادة 2021األولى برسم سنة 

ام تام لجميع اإلجراءات اإلحترازية والوقائية المتبعة أعضاء الغرفة، وذلك في احتر

 .19ببالدنا لمواجهة انتشار فيروس كوفيد 

 :وبعد عرض السيد الرئيس، تمت مناقشة النقاط التالية والمصادقة عليها باإلجماع

 المصادقة على مشروع محضر الجمع العام السابق؛ -

حاطة بما آلت إليه اإلو 2020ة المصادقة على بيان تنفيذ ميزانية الغرفة لسن -

 ؛2021ميزانية سنة 

المصادقة على اتفاقيات شراكة بين الغرفة وبعض المجموعات البنكية، وذلك  -

 .لتوفير خدمات تفضيلية لفائدة منتسبي الغرفة

 

 تعقد جمعها العام سطات- غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدارالبيضاء 
 

 

 تعقد جمعها العام رقلجهة الشغرفة التجارة والصناعة والخدمات 
 

مارس االجتماع الثاني للدورة العادية األولى  21انعقد يوم األربعاء 

بعدما أن تم تأجيل االجتماع األول لعدم اكتمال النصاب  2021برسم سنة 

 .الغرفة بالناظور، وعن بعد بمقر الغرفة بوجدةبمقر  وذلك يالقانون

 تضمن جدول اعمال هذه الدورة النقط التالية: 

 مشروع محضر الدورة السابقة؛  المصادقة على 

  ؛2020المصادقة على التقرير األدبي لسنة  

  ؛  2020لسنةالمصادقة على موقوف الحساب المالي 

 

  ؛ 2021المصادقة على مشروع ميزانية 

 ؛ 2021م سنة المصادقة على برنامج عمل الغرفة برس 

  المصادقة على تسوية وضعية البقعة األرضية الموجودة في

 ؛بوجدةالحي الصناعي 

  مشروعين:المصادقة على 

   "Start upوجدة؛" 

  مشروع قاعة للمعارض ومستودعات بالناظور، المندرج في

إطار مخطط التنمية الخاص بغرفة التجارة والصناعة 

 والخدمات للشرق

 دبي لجمعية التكوين لتأهيل القطاعات التقرير المالي واأل

 االقتصادية

غرفة ترأس أشغال هذه الدورة السيد عبد الحفيظ الجرودي رئيس 

، بحضور السادة ممثلي التجارة والصناعة والخدمات لجهة الشرق 

والية جهة الشرق، ومندوب التجارة والصناعة بوجدة ومندوب 

 التجارة والصناعة بالناظور.

نقط الواردة في جدول االعمال وتلتها استفسارات وبعد مناقشة ال

 .وتوضيحات، وتمت المصادقة باإلجماع على كل النقاط المدرجة

 

 

https://www.facebook.com/cciscs/?__cft__%5b0%5d=AZVRBXC87WYqnG8ngiusfxRyVuv0rbhPHttLTBiWEiWY7kpsNpfOKYLxk__k90wj0Y9sAWYR1T24K3TaC052uvEMiZb4zGehcrLwjxY29EY9mMLXYgTtg_rpLg0Gw_eDMSi-SgarfVL8dXSyYohUuR8QhVbAYGKDfMgaVu-AqFXJ3g&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/cciscs/?__cft__%5b0%5d=AZVRBXC87WYqnG8ngiusfxRyVuv0rbhPHttLTBiWEiWY7kpsNpfOKYLxk__k90wj0Y9sAWYR1T24K3TaC052uvEMiZb4zGehcrLwjxY29EY9mMLXYgTtg_rpLg0Gw_eDMSi-SgarfVL8dXSyYohUuR8QhVbAYGKDfMgaVu-AqFXJ3g&__tn__=-UC%2CP-y-R
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 واتف اقيات  لق اءاتاجتماعات، 

 الحسيمة -تطوان  -القطاع السياحي بجهة طنجة  إنعاشاجتماع حول 

 
 -تطوان -القطاع السياحي بجهة طنجة  إنعاشلى إفي إطار السعي 

 19عن سبل تجاوز تداعيات جائحة كوفيد الحسيمة والبحث 

انعقد يوم  ،العرائش بشكل خاص بإقليموالنهوض بالقطاع السياحي 

بمقر وزارة السياحة والصناعة التقليدية  2021فبراير  02الثالثاء 

والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي بالرباط، لقاء ترأسته وزيرة 

لسيد عبد الحميد السياحة السيدة نادية فتاح بحضور كل من ا

الحسيسن نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة 

طنجة تطوان الحسيمة والسيد عبد العالي الحسيسن عضو بالغرفة 

لجهة طنجة  ةوالسيد امحمد احميدي، رئيس غرفة الصناعة التقليدي

تطوان الحسيمة والسيد محمد اخاللة، عضو المجلس البلدي 

  .للعرائش

 
بل إنعاش القطاع السياحي بالجهة عبر وقد تمحور هذا اللقاء حول س

اتفاقيات للتعاون والشراكات وإنجاز مشاريع هيكلية تستثمر 

المؤهالت السياحية والمميزات الطبيعية والمآثر التاريخية 

 .والرصيد الثقافي الغني لهذه المنطقة

 

 

 

 ة الفرنسية للتنمية تقوم بزيارة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات وجمعية مبادرة جهة سوس ماسةالوكال

 نائبة مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية Anne lise Reve قامت السيدة

AFD بزيارة لغرفة  مرفوقة بمساعديها وخبراء من مبادرة فرنسا

التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة وجمعية مبادرة سوس 

  .ماسة

وتم استقبال الوفد من طرف السيد كريم أشنگلي رئيس الغرفة مرفوقا 

فة ورئيس جمعية مبادرة سوس ماسة، بالنائب االول لرئيس الغر

بحضور رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم واد 

نون، وتأتي هذه الزيارة في إطار تقديم برنامج اإلدماج االقتصادي 

للشباب الذي يمتد على مدى أربع سنوات في إطار المخطط الوطني 

 .ج المهنيإلنعاش التشغيل الذي اعتمدته وزارة الشغل واإلدما

هذا البرنامج هو ثمرة شراكة بين وزارتي الداخلية والمالية ومجالس  

" الرباط سال القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة وسوس  ثالث جهات:

ات الثالث المعنية والوكالة والمراكز الجهوية لالستثمار للجه ماسة"

 .الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات

وتجدر االشارة إلى أن البرنامج من تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية 

مليون أورو وكذا من طرف االتحاد  150وذلك عبر قرض بقيمة 

مليون أورو موجهة للدعم  14.8األوربي من خالل هبة مالية تقدر ب 

 .الجهويين في قطاع التشغيلالتقني للفاعلين 

ويهدف باألساس إلى تحسين ولوج الشباب إلى الشغل وتحفيز ريادة 

األعمال في الجهات الثالث المعنية، وستتم تعبئة جميع اآلليات 

ووسائل اإلدماج المهني من أجل تمكين الشباب من االستفادة من 

 .التكوين ضمن أشكال جديدة في مجال التشغيل
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(2021ج )ميدي تكس النسخة السادسة للمنتدى المتوسطي للنسي  

 

ميم والماركات في تحت عنوان " أهمية التصامن هذا المنتدى 

 ."الصناعة المتوسطية للموضة

والغرفة التجارية إلزمير  وتهنئة األسكاموبعد الكلمة الترحيبية، 

أكد السيد عمر مورو على  2021التركية بمناسبة تنظيم ميدتكس 

أهمية قطاع النسيج والدور الذي يلعبه في اقتصاديات دول حوض 

ي نسب متفاوتة ومهمة في البحر المتوسط حيث يساهم هذا القطاع ف

 .الناتج الوطني الخاص لهذه الدول

وأضاف السيد عمر مورو كذلك بأن هذه الدورة السادسة تكتسي أهمية 

استثنائية نظرا للظروف الصعبة التي يمر منها العالم حاليا تحت تأثير 

كان البد من اإلشارة بأن هذه  ومن هنا. 19جائحة كورونا كوفيد 

مليون دوالر وتشغل  2500 قام معامالت تقدر بتحقق أرالصناعة 

مليون عامل في جميع سالسل اإلنتاج مما يجعله العمود الفقري  60

للتنمية في كثير من البلدان المتوسطية، مؤكدا في نفس الصدد على 

مقاوالته على مستوى الجودة  وتحسين قدراتمواصلة تطوير القطاع 

 .تماعيةواالبتكار والنجاعة والمسؤولية االج

 

في إطار تنظيم النسخة السادسة للمنتدى المتوسطي للنسيج )ميدي تكس 

افتتح السيد عمر مورو نائب رئيس  بتركيا،زمير إ( في مدينة 2021

جمعية البحر األبيض المتوسط لغرف التجارة والصناعة ورئيس جامعة 

هة التجارة والصناعة والخدمات لج ورئيس غرفةالغرف بالمغرب 

 المناظرة األولى  2021فبراير  17طنجة تطوان الحسيمة، عن بعد يوم 

 

وادي الذهب، وغرفة  - توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الداخلة

 التجارة البرازيلية المغربية

 

المعارض العامة والمتخصصة و/أو المشاركة في المعارض التي 

ينظمها الطرفان، وتقديم التسهيالت المناسبة لممثلي الجانبين وكذا 

 .تذليل ما يقابلهم من عقبات لدى الجهات ذات العالقة في البلدين

 

قع السيد محمد البطاح، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات و

لجهة الداخلة وادي الذهب، والسيد عبد الرزاق الزرايدي بن بليوط، 

رئيس غرفة التجارة البرازيلية المغربية بالمغرب على مذكرة تفاهم 

 .الغرفةبمقر  2021فبراير  16وتعاون، يوم 

التفاقية، في إطار تعزيز وتندرج المصادقة والتوقيع على هذه ا

الشراكات االستراتيجية وتنويع الشركاء االقتصاديين، ودعم موقع 

 األخوية،المملكة في منظمة التجارة العالمية، من خالل توثيق الروابط 

وتسهيالً للتبادل التجاري واالقتصادي والصناعي والفالحي والزراعي 

ركة وفق القوانين واألنظمة والعلمي بين البلدين، وتحقيقاً للمصالح المشت

 .والتعليمات التي تحكم هذه األنشطة

تنمية حركة الصادرات  الطرفان على اتفق بموجب هذه المذكرة،

تبادل و مغرب والبرازيل بجلب االستثماراتوالواردات بين ال

المزايا  المعلومات وفقا لقوانين وأنظمة االستثمار واالستفادة من

 كما وافق الجانبان على مبدأ تنظيم الجانبين،لدى والتسهيالت المتاحة 

 

في إطار تفعيل االتفاقية اإلطار بين جامعة سيدي محمد بن عبد هللا 

بفاس وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، تم توقيع 

اتفاقية للتعاون بين كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بفاس 

فبراير  23الثاء والغرفة ممثلة في رئيسها السيد بدر طاهري يوم الث

تقوية  بفاس، بهدفبمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات  ،2021

الشراكة في مجاالت التكوين والتكوين المستمر والبحث والخدمات 

والتنمية والتعاون بين مكونات الكلية والمقاولة خاصة في مجال 

 .التدريب لفائدة الطلبة

 

 

مكناس وكلية العلوم القانونية - اتفاقية تعاون بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس

 واالقتصادية واالجتماعية بفاس
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2ème exposition internationale de l’industrie Halal, 

discussion, coopération et innovation. 

Du 27 au 30 Mai 2021/ Mineralnye Vody, Russia 

www.russianhalalexpo.ru 

 

Salon international des textiles d'ameublement et 

des tissus. 

Du 05 au 08 Avril 2021/ Casablanca ; Maroc 

www.moroccohometex.com 

 

Salon international de la mode, du textile et des 

accessoires 

Du 05 au 08 Avril 2021 /Casablanca ; Maroc 

www.moroccostyle.net/ 

 

Salon international sur la mesure, la qualité et 

l'instrumentation 

Du 19 au 20 Mai 2021/ Casablanca ; Maroc 

https://www.forumesure.com/ 

 

Foire des consommateurs 

Du 24 Avril au 04 Mai 2021/ Mannheim ; 

Allemagne 

www.maimarkt.de 

 

Le plus grand événement de produits 

pharmaceutiques et des technologies dans le Moyen-

Orient 

Du 05 au 07 Avril 2021/ Dubaï, EAU 

www.duphat.ae 

 

Une exposition biennale pour tous les aspects du 

marketing achat. 

Du 13 au 15 Avril 2021/ Paris ; France 

www.mpv-paris.com 

 

 Une exposition de la Turquie dans l'industrie du 

bâtiment. 

Du 01 au 04 Avril 2021/ Istanbul, Turquie 

www.yapifuariistanbul.com 

 

 

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 
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