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 توقيع ٱتفاقية الحاضرة التكنولوجية بأكادير

(Techno park) 

Cérémonie d’installation des membres de la Commission Nationale de la 

Commande Publique 

 Sous la présidence de Monsieur le Chef du 

Gouvernement, le Secrétariat Général du 

Gouvernement a organisé le 17 janvier 2018 

à Rabat, la cérémonie d’installation des 

membres de la Commission Nationale de la 

Commande Publique (CNCP) instituée.... 

 ت تمويل المقاوالتآليات وميكانيزما

الحسيمة بغرفة التجارة والصناعة  نظمت ملحقة 

الحسيمة، بتعاون  -تطوان -والخدمات لجهة طنجة 

وشراكة مع البنك المغربي للتجارة الخارجية، 

والتجاري وفا بنك، و بنك المغرب وبتنسيق مع 

بعض المصالح والمؤسسات المحلية، يوم الخميس 

 ....ة ندوة حول بالحسيم 8102دجنبر  82

 مجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات والصادرات

عقدت الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات  

والصادرات أول اجتماع لمجلس إدارتها يوم 

بالرباط ، تحت رئاسة  2017دجنبر 81األربعاء 

 ،رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني

كل من وزير الصناعة واالستثمار  بحضور

والتجارة واالقتصاد الرقمي، وكاتبة الدولة لدى 

 ...وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 

نظمت وزارة التشغيل واإلدماج المهني 

بتعاون مع منظمة العمل العربية ندوة حول 

 2و 6في الفترة مابين " الهجرة والتنمية"

بالرباط، ترأس الجلسة  8102دجنبر 

االفتتاحية كل من محمد يتيم، وزير الشغل 

فايز علي مطيري، المدير واإلدماج المهني و

 ...العام لمنظمة العمل العربية إلى جانب 
 

"الهجرة والتنمية"الندوة القومية حول   

عقدت اللجنة الثالثية التركيب المكلفة بتتبع 

التطبيق السليم لألحكام المتعلقة بمقاوالت 

 82التشغيل المؤقت دورتها الخامسة يوم 

بقاعة الحوار االجتماعي  8102دجنبر 

بالرباط برئاسة السيد وزير الشغل واالدماج 

 ...المهني وبحضور أعضاء اللجنة

اشغال الدورة الخامسة الجتماع اللجنة 

الثالثية التركيب المكلفة بتتبع التطبيق 

غيل السليم لألحكام المتعلقة بمقاوالت التش

 المؤقت

 

Le comité de suivi du fonds de 

financement des projets d’intérêt 

économiques et générateurs de 

ressources promus par les CCIS a 

tenu une réunion le jeudi 18 Janvier 

2018 ... 

Réunion du comité de suivi des projets 

d’intérêt économique promus par les 

Chambres de Commerce, d’Industrie et 

de Services 

 

Dans le cadre du suivi de la mise en 

œuvre de l’étude pour l’élaboration et 

l’implantation des programmes de 

formation pour les métiers semi-

spécialisés, à des fins de formation 

initiale et de validation des acquis.... 

Etude pour l’élaboration et 

l’implantation des programmes de 

formation 
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Sous la Présidence de Monsieur le Chef du 

Gouvernement, le Secrétariat Général du 

Gouvernement a organisé le 17 Janvier 2018 à Rabat, la 

Cérémonie d’Installation des membres de la 

Commission Nationale de la Commande Publique 

(CNCP) instituée par le décret n°2.14.867 du 21 

Septembre 2015. La Commission Nationale de la 

Commande Publique est considérée comme un 

instrument volontariste et indépendant dans ses 

missions, qui remplit des missions de prévention, 

d’encadrement, d’intervention et de consultation en vue 

de rehausser le niveau de compétitivité et de qualité 

dans le domaine des commandes publiques. Ella aura 

pour missions d’encadrer la commande publique, de 

maîtriser   la   dépense   publique   et   de   garantir   les 

principes de transparence et de parité dans 

l’élaboration et l’exécution des contrats entre les 

concurrents, tout en améliorant le traitement des 

plaintes. La CNCP sera présidée par M. Thami 

Oulbacha et composée de treize membres, reconnus 

pour leur compétence et expertise, dont trois 

représentants professionnels relevant du secteur 

privé. Les membres désignés de la Commission 

auront un mandat de cinq années renouvelable. 

L’importance de la CNCP est liée au développement 

remarquable de la commande publique, devenue un 

levier stratégique de développement économique et 

social et portée par le volume record 

des investissements publics de l’État, des 

collectivités territoriales et des entreprises et 

établissements publics qui est passé de 160 milliards 

de DH en 2011, à 195 milliards de DH en 2018, soit 

l’équivalent de 17,4% du PIB. Tout en servant 

d’instrument de moralisation de la vie publique, ce 

mécanisme constituera un outil de consolidation de 

la confiance et de la crédibilité auprès des opérateurs 

économiques, des investisseurs nationaux et 

étrangers, en leur offrant des garanties réelles pour 

protéger les entreprises de tous types de 
dépassements ou d’injustice.   

 

 

 

Cérémonie d’installation des membres de la Commission Nationale de la Commande Publique 

 

Conférence Internationale sur l'Habitat, Développement Urbain et Régionalisation 

A l’occasion de son 10ème Anniversaire, le Groupe 

Al Omrane a organisé, le 13 Décembre 2017 à 

Rabat, une Conférence Internationale sur le thème 

‘’Habitat, Développement Urbain et 

Régionalisation : Défis de la Durabilité et Enjeux de 

la Gouvernance Territoriale de l’Action Publique’’. 

Une thématique très pertinente pour notre pays eu 

égard aux attentes suscitées par les différents 

chantiers de consolidation de l’Etat de droit avec les 

acquis en terme de constitutionnalité du droit de 

logement et la consécration de la régionalisation 

avancée et les défis conjugués de l’expansion 

urbaine et des exigences de la résilience des 

établissements humains, des écosystèmes et de 

l’économie en général. La séance d’ouverture 

officielle s’est déroulée sous la Présidence effective 

du Chef du Gouvernement, M. Saad Eddine El 

Othmani, de Mme Fatna El Khiel, Secrétaire d’Etat 

chargée de l’Habitat au Ministère de 

l’Aménagement du Territoire National, de 

l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la 

Ville, du Président du Directoire du Groupe Al 

Omrane, Mr Badre Kanouni et en présence d’autres 

personnalités nationales et étrangères.  Après les 

témoignages présentés par plusieurs personnalités, 

onusiennes, européennes et africaines, deux panels 

ont été organisés à cette occasion, le premier portait 

sur le thème,  ‘’Le  Maroc   Urbain   Aujourd’hui  et   

Demain, des Enjeux et des Opportunités’’ et le 

second ‘’Prospective Territoriale   : les Enjeux 

pour les Villes de Demain’’. Cette manifestation a 

été un moment fort, entre les différents acteurs 

nationaux et étrangers, pour débattre 

collectivement à partir d’un bilan objectif des 

réalisations, des voies et moyens permettant de 

mieux répondre aux attentes avec un nouveau 

souffle et de nouvelles approches basées sur la 

convergence des efforts, le sens de partage et 

l’esprit de construction. La Fédération des 

Chambres Marocaine de Commerce, d’Industrie et 

des Services a pris part à cette manifestation. 
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Conseil d’Administration de l’Institut Marocain de Normalisation 

 

La Fédération des Chambres Marocaines de 

Commerce, d’Industrie et de Services a pris part à la 

réunion du Conseil d’Administration du Laboratoire 

Officiel d’Analyses et de Recherches Chimiques 

(LOARC), tenue le 06 Décembre 2017 au siège du 

Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du 

Développement Rural et des Eaux et Forêts, sous la 

Présidence de M. Mohammed SADIKI, Secrétaire 

Général de ce Ministère  et en présence des membres 

du Conseil d’Administration. Après l’approbation du 

Procès Verbal du Conseil d’Administration du 27 

Juillet 2017 par les membres du Conseil 

d'Administration, la parole a été donnée à M. 

Lhoussaine SAAD, Directeur de LOARC, pour 

présenter   le   bilan   des    activités   et   la  situation  

Conseil d’Administration du Laboratoire Officiel d’Analyses et de Recherches 

Chimiques (LOARC) 

financière durant l’exercice 2017, le projet de plan 

d’actions chiffre ainsi que le projet de budget du 

LOARC (Exercice 2018), objet dudit Conseil. 

L’Auditeur externe a présenté par la suite son 

opinion sur les comptes audités et a fait part au 

Conseil de ses conclusions. 

En sa qualité de membre du Conseil 

d’Administration de l’Institut Marocain de 

Normalisation (IMANOR), la Fédération des 

Chambres Marocaines de Commerce, d’Industrie et 

de Services a participé, le vendredi 22 Décembre 

2017, à la 6ème Session du Conseil tenue au siège 

de l’IMANOR. Après avoir adopté l’ordre du jour 

de la réunion et le Procès-verbal de sa 5ème session 

tenue le 23 Février 2017, le Conseil 

d’Administration a entamé l’examen des points 

inscrits à l’ordre du jour consacrés, notamment, à la 

présentation du rapport d’activité,  l’état 

d’exécution  du  budget  au  titre  de  l’année  2017,  

le prix de redevances produits et prestation 

IMANOR, l’adhésion à l’Organisation Africaine de 

Normalisation (ORAN), et l’approbation du plan 

d’action et projet de budget de l’année 2018. 

 

 

Etude pour l’élaboration et l’implantation des programmes de formation 

 Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de l’Etude 

pour l’Elaboration et l’Implantation des Programmes de 

Formation pour les Métiers Semi-spécialisés à des fins 

de formation initiale et de validation des acquis, la 

FCMCIS a participé à la réunion du comité de pilotage 

qui s’est tenue le 11 Décembre 2017 au siège du 

Secrétariat d’Etat auprès du Ministère de l’Education 

Nationale de la Formation Professionnelle. Cette réunion 

a été consacrée à la validation de six programmes de 

formation ainsi que les documents circulaires et les 

fiches  REM/REC   en   lien   avec   les   métiers semi 

spécialisés à savoir, traiteur traditionnel, réparateur de 

roue, réparateur motocycle, réparateur de téléphone 

mobile, installation des équipements climatiques et 

thermiques et réparateur en équipements 

électroménagers. Il est à signaler que les référentiels 

métiers et les projets de formation relatifs auxdits 

métiers ont été validés, comme le stipule, le cadre 

méthodologique d’élaboration des programmes APC, 

lors des ateliers organisés avec les spécialistes métiers, 

les formateurs représentants et les opérateurs de 

formation concernés. 

Réunion du comité de suivi des projets d’intérêt économique promus par les 

Chambres de Commerce, d’Industrie et de Services 
 La Fédération des Chambres Marocaines de 

Commerce, d’Industrie et de Services a pris part à 

la réunion du comité de suivi des Projets d’Intérêt 

Economique Promus par les Chambres de 

Commerce, d’Industrie et de Services (CCIS), tenue  

le  18  Janvier  2018   au   siège   du   Ministère   de   

tutelle.  La réunion a été   consacrée à l’examen et à 

l’évaluation de l’état d’avancement des projets mis en 

place par les CCIS de Souss-Massa, Fès-Meknès, 

Rabat-Salé-Kénitra et Tanger-Tétouan-Al Hoceima. 
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La FCMCIS a pris part à la réunion du Conseil 

d’Administration de l’Union Marocaine pour la Qualité 

tenue le 14 Décembre 2017 à Casablanca. Cette réunion 

a été consacrée à l’exposition du rapport des activités de 

l’UMAQ durant les mois de novembre et décembre 

2017 et la préparation de la feuille de route découlant de 

la journée d’étude qualité du 13 novembre 2017. Le 

rapport des activités de l’Union a soulevé, notamment : 

- l’édition 2016 du Prix National de la Qualité 

organisée sous le thème « La Qualité, support de la 

compétitivité et de la pérennité de l’entreprise », et dont 

la remise des trophées a eu lieu le 14 décembre 2017 à 

l’occasion du Forum d’ouverture de la Semaine 

Nationale de la Qualité. 

- La journée d’étude Qualité du 13 Novembre 2017 : 

organisé au siège de l’Université Mohmmed V de Rabat 

sous le thème « Pour un nouvel élan dans la promotion 

de la Qualité au Maroc – des réalisations et des idées à 

partager. La Semaine Nationale de la Qualité 2017 s’est 

déroulée du 14 au 17 novembre 2017 sous le thème 

« Quelle infrastructure Qualité pour accompagner le 

Plan d’Accélération Industrielle » dont le Forum 

d’ouverture tenu à Casablanca a été présidé par MM. Le 

Ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du 

Commerce et de l’Economique Numérique, le Ministre 

de l’Emploi et de l’Insertion Professionnelle et le  

Président   de  l’UMAQ. Parallèlement, l’UMAQ a 

participé à l’animation de plusieurs journées Qualité à 

Benslimane    en      collaboration      avec     la   DPCI,    

 

 

à Casablanca avec l’UH2C, Meknès, Rabat et 

Tiznit avec les DPCI, à Kénitra avec la DPCI et 

l’Association des Qualiticiens du Maroc. Par 

ailleurs, le Conseil a confirmé sa détermination 

à organiser en étroite coopération avec les 

CCIS et les autres partenaires, quatre 

rencontres régionales au sujet l’impact de la 

qualité sur les performances des 

organisations, avec une perspective d’initier la 

mise en place de Comités locaux chargés de la 

promotion de la qualité dans les régions. Ces 

quatre rencontres comprendront : 
- Un Forum ouvert, pour présenter les résultats 

du travail de réflexion menée lors de la Journée 

d’Etude Qualité organisée le 13 novembre 2017, 

les principes des différents systèmes de 

management, une expérience entrepreneuriale et 

l’importance de la promotion régionale 

- Un séminaire dont  l’objectif est de présenter 

les objectifs d’un comité local,  les règles et 

principes de fonctionnement, les approches pour 

développer la coopération notamment à travers le 

jumelage. 

 A l’issue de ces 4 rencontres, une Journée de 

synthèse et de consolidation sera organisée à 

Rabat, pour faire le point sur les résultats des 4 

rencontres régionales et aura pour objectif d’initier 

un mouvement global pour la qualité et signer une 

Charte Nationale de la Qualité. 

 

Conseil d’Administration de l’UMAQ 

Sous l’égide du Ministère de l’Equipement, du 

Transport, de la Logistique et de l’Eau et  après la 

réussite de ses deux premiers éditions, L’Agence 

Nationale des Ports et PORTNET S.A. a organisé la 

3ème édition de la Conférence Annuelle du Guichet 

Unique PortNet, le 12 Décembre à Rabat, sous le 

thème : ‘’Guichet Unique Virtuel, Défis et 

Opportunités pour la Compétitivité des Opérateurs 

Economiques’’. Cette conférence  a donné l’occasion 

à plus de 200 participants issus des différentes 

régions du Royaume, représentants des 

administrations et des institutions publiques et 

privées,  d'entemer  des échanges d’expériences  de 

l’écosystème du guichet unique, tout en offrant un 

espace privilégié de réflexions et de contributions 

d’experts reconnus, nationaux et internationaux.  Les 

débats ont été axés sur plusieurs thématiques 

notamment ‘’ La Transformation Numérique et les 

Guichets Uniques   Virtuels,   la   Grande    Promesse 

des Ports du Futur ‘’, ‘’ Guichet Unique Virtuel, 

un Outil Innovent pour l’Amélioration de 

l’Environnement des Affaires ‘’, ‘’ Guichet 

Unique Virtuel, quel Rôle pour Accompagner le 

Développement du Fret Aérien » et ‘’ Résilience, 

Robustesse et Sécurité, Retour d’Expérience sur 

les Défis et les Bonnes pratiques des 

Communautés des Guichets Uniques ‘’. Le 

Guichet Unique PortNet qui a été déployée au 

niveau du port de Casablanca, en mars 2011, 

compte à ce jour plus de 28.000 clients et offre 

ses services dématérialisés à une communauté de 

plus de 32.425 usagers sur l’ensemble du 

territoire national, sous l’impulsion de l’Agence 

Nationale des Ports et a été ensuite généralisé à 

tous les ports commerciaux gérés par l’Agence et 

aux autres processus du commerce extérieur 

depuis 2012. 
 

Conférence Annuelle du Guichet Unique PORTNET 
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     (Techno park)        بأكاديرالحاضرة التكنولوجية  تفاقيةٱتوقيع 
 

بشراكة مع المجلس   (Techno park)  تكنولوجيةإلنجاز حاضرة 

الجهوي لجهة سوس ماسة والوزارة الوصية، و سيتم إنشاء هذه 

الحاضرة بالمركب المتعدد الخدمات التابع للغرفة بمنطقة تليال 

ئات من هذه الحاضرة ٱحتضان الم من أهم أهداف وسيكون. بأكادير

المشاريع والمقاوالت الناشئة وتنفيد جزء مهم من المشاريع التي 

حاضرة الوجه  تالمخطط الجهوي للتنمية بالجهة حيث س يتضمنها

  للمقاوالت الصغيرة والمتوسطة في قطاع التكنولوجيا للتكنولوجية

 .المعلوميات واإلتصاالتو

يتم وضع ولتسهيل مواكبة الشباب حاملي المشاريع المبتكرة س 

يتم و من أجل المواكبة  والباحثين  مكاتب رهن إشارة المبتكرين

 .تزويد الجهة بالبنية التحتية التكنولوجية المتطورة

نصره  سمحمد الساد الملك تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجاللة

، وقع السيد كريم أشنكلي رئيس غرفة التجارة والصناعة هللا

 ٱتفاقية    8102يناير    82األحد   يوم    والخدمات لجهة سوس ماسة

 

 آليات وميكانيزمات تمويل المقاوالت

 ’’Isère sur  Initiative’‘ توقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة مبادرة-

 الفرنسية؛  

بشراكة مع البنك المغربي  تنظيم لقاء تواصلي بشراكة مع المنتسبين-

  للتجارة الخارجية؛

لقاء موسع بالغرفة مع مجموعة من طالبي التمويل بشراكة مع  تنظيم-

 التجاري وفا بنك؛

حول عراقيل و صعوبات التمويل  قاوالت باإلقليمتشخيص ميداني للم-

 نتظارات المنتسبين؛او 

 خلق مركز للتوجيه وتعزيز المساعدة التقنية لحاملي المشاريع-

 .التمويلإعداد ملفات  خصوصا

 

الحسيمة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة  نظمت ملحقة

الحسيمة، بتعاون وشراكة مع البنك المغربي للتجارة  -تطوان -طنجة 

و بنك المغرب وبتنسيق مع بعض  ،كوالتجاري وفا بن ،الخارجية

 8102دجنبر  82المصالح والمؤسسات المحلية، يوم الخميس 

 ".ميكانيزمات وآليات تمويل المقاوالت"بالحسيمة ندوة حول 

التمويل وآلياته   و مناقشات  حول ضااليوم الدراسي عرو شهد هذا

 أصدرت ، كماالعراقيل امام المقاولين الشباب لتدليلوالطرق المتبعة 

 : االقتراحاتعن هذا اللقاء مجموعة من التوصيات و 

 ؛ الحسيمة اقتراح خلق دار المقاول بمدينة-

تنظيم دورات تكوينية لتعزيز الثقافة المالية لدى المقاولين بتعاون مع -

 الجمعية المغربية للثقافة المالية؛

خلق مصلحة بالغرفة لمواكبة و مساعدة الشباب على إعداد دراسة -

  جدوى المشاريع؛

تنظيم لقاء عمل موسع مع الوكالة الوطنية للمقاوالت الصغرى -

 والمتوسطة حول برامج دعم القطاع الصناعي؛

تنظيم لقاء موسع مع جميع المتدخلين حول مشروع جمعية الحسيمة  -

 ؛8102شهر فبراير 

مع مؤسسة  التدبيريفي الميدان المالي و  ةتكوينيتنظيم دورات -

 فكر المقاوالتي التابعة للبنك المغربي للتجارة الخارجية؛مرصد ال

شروط قبول  مراسلة مؤسسة الصندوق المركزي للضمان بخصوص-

  ؛الملفات

 

 

 

 

 

 سطات وغرفة التجارة و الصناعة الملغاشية -اتفاقية شراكة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدار البيضاء 

 
الصناعة  بالمقر المركزي لغرفة التجارة و 8102يناير  01

إلى تطوير  االتفاقيةو تهدف هذه  ،سطات – الخدمات للدار البيضاءو

بين المملكة المغربية و الجمهورية  االقتصاديةالعالقات التجارية و 

 ،تشجيع التبادل التجاري و االستثمارات،الملغاشية عن طريق جلب 

 ،و الرفع من قيمة المعامالت البينية ،م المعارض المتخصصةتنظيو

 .مواكبة رجال األعمال و المهنيين  لكال الطرفينو

 

تم  في إطار التعاون بين المملكة المغربية  والجمهورية الملغاشية

رئيس  ،شراكة بين السيد ياسر عادلتعاون و اتفاقيةٱالتوقيع على 

 ،سطات -لدار البيضاءلغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات 

رئيس غرفة التجارة  ،نظيره الملغاشي مراد أوسراسيوو

 الجمعة   يوم   مدغشقر،   بجمهورية   لمهاجانكا      الصناعةو
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 مجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات والصادرات

 

وإحداث فرص العمل وتعزيز القدرات التنافسية في مختلف ربوع 

وتتوفر الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات والصادرات . البالد

على وسائل معززة لتجسيد هذه التطلعات وتحسين نوعية الخدمة 

بإحداث الوكالة المغربية لتنمية  و .رينوالمصدالمقدمة للمستثمرين 

االستثمارات والصادرات، يكون المغرب قد قطع شوطا هاما على 

درب مواكبة الفاعلين، حيث تم إحداث منظومة متكاملة ومعززة 

 :تستند إلى ستة مبادئ أساسية ستُحدد طريقة اشتغال الوكالة

 خدمات موجهة إلى الزبائن تقدم حلوال نوعية للمصدرين-

 ؛والمستثمرين

ذكاء اقتصادي حقيقي يجعل من الوكالة مصدرا للمعلومات الحيوية -

والموثوقة الموضوعة رهن إشارة المستثمرين والمصدرين 

 ؛والفاعلين العموميين

مقاَربة من البداية إلى النهاية تجعل الوكالة تتدخل في مختلف -

 ؛مراحل العمليات االستثمارية والتصديرية

لة لقياس عائد االستثمارات الناجم عن ءية والـُمسامنطق الشفاف-

 ؛المبادرات الترويجية وأداء الفرق

تعزيز المواهب التي تضع الوكالة في صلب ثقافة تميز الموارد في -

 .الوظيفة العمومية

وستُدعم الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات والصادرات 

انطالقا من خرائط االستثمارات والصادرات على كافة المستويات، 

تشكل أداة فعالة لتشجيع االستراتيجيات سطريق محددة بعناية و

 .ض المغربوالقطاعية لعر

 

عقدت الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات والصادرات أول اجتماع 

بالرباط ، تحت رئاسة  2017دجنبر  81لمجلس إدارتها يوم األربعاء 

كل من وزير  بحضورو رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني

وكاتبة الدولة لدى  ،الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي

الخارجية والتعاون الدولي وكاتب الدولة لدى وزير وزير الشؤون 

 ،الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي المكلف باالستثمار

ورئيسة االتحاد  ،ورئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات

والمدير العام للمجموعة المهنية لبنوك  ،العام لمقاوالت المغرب

القطاعات  يوممثل ،بية للمصدرينورئيس الجمعية المغر ،المغرب

خالل هذا االجتماع، وافق أعضاء   .والمؤسسات العمومية المعنية

والنظام األساسي للعاملين ، مجلس اإلدارة على الهيكل التنظيمي

ميزانية اشتغالها  ومخطط عملها الترويجي، و كذا ،بالوكالة الجديدة

س على تعيين وافق المجل كما. 8102وسنة  8102برسم شهر دحنبر 

السيد هشام بودراع مديرا عاما بالنيابة للوكالة المغربية لتنمية 

إحداث الوكالة إلى تعزيز المنظومة  يهدفو. االستثمارات والصادرات

دماج  فبإ. تهااالترويجية لالستثمارات والصادرات ورفع مستوى قدر

والمركز المغربي  ،كل من الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات

الوكالة  أصبحتومكتب المعارض التجارية،  ،إلنعاش الصادرات

المغربية لتنمية االستثمارات والصادرات تضم جميع مصالح الهيئات 

ويستند مخطط عملها بالخصوص على مقاربة مبتكرة على  .الثالث

 األساس التعاقدي للتعهدات المتبادلة لكل من الوكالة وشركائها

ودعا رئيس الحكومة الوكالة إلى بلورة .  (...الوزارات، الجمعيات،)

تهدف إلى دعم وتطوير االستثمار والصادرات من  إستراتيجيةرؤية 

والموزعين  ،والمستوردين ،خالل استهداف ناجع لمقدمي الطلبات

الدوليين في مختلف القطاعات الصناعية، وكذا استهداف ذكي 

قليدية من جهة، لألسواق من خالل توطيد مكانة المغرب في أسواقه الت

وتنويع العمليات في اتجاه أسواق جديدة ذات إمكانيات عالية من جهة 

ورقمنة الخدمات  ،أخرى، عالوة على تطوير المواكبة والتواصل

وتنزيل برامج عملها في إطار مقاربة تشاركية وتعاقدية مع جميع 

وأكد وزير الصناعة و االستثمار  .الوطنيين و الدوليينالفاعلين 

تجارة واالقتصاد الرقمي، السيد موالي حفيظ العلمي، أن إحداث وال

يعتبر أحد مكونات   الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات والصادرات

التدابير الرئيسية في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية و سيعمل 

 على تفعيل أوراش البرنامج الصناعي، مع التطلع إلى اإلسهام في

 القيمة   إنتاج  في  المشاركة   الدولة من خالل     جياتإنجاح استراتي

 

 

 

 المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل

مشروع المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل، الذي إعداد في إطار  

الطاقة والمعادن والتنمية  أعطت انطالقته كتابة الدولة لدى وزير

المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، شاركت جامعة الغرف المغربية 

بالرباط في أشغال  8102يناير  01للتجارة والصناعة والخدمات يوم 

وقد تم خالل  .ورشة العمل الثانية للجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل

كما  ،صي المتعلق بالساحلهذه الورشة عرض مشروع التقرير التشخي

التي يقترح تضمينها في المخطط  اإلستراتيجيةتم عرض المحاور 

التي سبقتها سلسلة من المشاورات مع والوطني للتدبير المندمج للساحل 

 .المعنيةمختلف القطاعات 

 :اإلطارالتي تم اقتراحها في هذا  اإلستراتيجيةومن أهم المحاور 

جل حماية وتثمين الساحل وخاصة ما يتعلق إرساء مبادئ الحكامة من أ-

اتخاذ القرار وخلق التقارب في السياسات في بالتنسيق المؤسساتي 

المهتمة بالساحل وتعزيز الترسانة القانونية ووسائل التمويل المتعلقة 

 بالتدبير المندمج للساحل؛

 الحماية والمحافظة على النظام البيئي واإليكولوجي وخاصة تدبير- 

 

 المخاطر والتغيرات المناخية؛

وسائل التخطيط الترابية بانسجام مع أهداف وتوجهات المخطط  إعداد-

 الوطني للتدبير المندمج للساحل؛

واالجتماعية والثقافية  تثمين اإلمكانيات اإليكولوجية واالقتصادية-

 للساحل كفضاء لالستقبال والجذب االقتصادي؛

االعتماد على المعرفة العلمية لحسن اتخاذ القرارات خدمة للتنمية -

بالساحل وتعزيز المعرفة المتعلقة تطوير  اصةالمستدامة للساحل، خ

 أنظمة المراقبة والحماية والبحث واإلبداع في هذا لمجال؛

حماية مبادرات من أجل إنجاح تهم تعزيز قدراوين المتدخلتحسيس -

عبر التواصل والتكوين وإشراك المجتمع المدني  ، وذلكوتثمين الساحل

 .والعناية بالمهن البحرية الجديدة

كما أكدت مداخالت المشاركين في هذه الورشة على أهمية التنسيق بين 

المتعلقة في اتخاذ القرارات اإلدارات العامة والمجالس الجماعية 

 ال تنسجم معالتي  العمرانية الخاصةمن المشاريع  تهحمايبالساحل و

 .المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل توجهات
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 التنظيمي وهيكلها عملها وبرنامج 8102 ميزانية مشروع على يصادق الرقمية التنمية وكالة إدارة مجلس

تيجيات القطاعية، واستراتيجيات المقاوالت، وكذا االستعمال واالسترا 

المتزايد للوسائل الرقمية من قبل المواطنين، من الواجب بذل جهود 

 .إضافية بالنسبة للمقاوالت الصغرى والمتوسطة أو بالنسبة للمواطنين

التي تهدف إلى ” المغرب الرقمي“ إستراتيجيةعتماد أكد على اكما 

لرقمي لإلدارة، وتسريع تنمية االقتصاد الرقمي، تحقيق التحول ا

 ،وتحسين جودة حياة المواطنين باستعمال التكنولوجيات الرقمية

وتوفير بيئة رقمية مناسبة، من خالل تأهيل اإلطار القانوني وتعزيز 

وأوضح السيد  .البنية التحتية الرقمية وتعميم الرقمنة عبر التكوين

نمية الرقمية على شكل مؤسسة عمومية العثماني أن إحداث وكالة الت

يديرها ممثلو القطاعين العام والخاص وخبراء في المجال، يمكن من 

استكمال منظومة حكامة هذا القطاع، داعيا الوكالة إلى بلورة خطة 

الرقمية في إطار  اإلستراتيجيةركائز العمل من أجل تنزيل وتفعيل 

تفاقيات وشراكات مع مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين، وعقد ا

مثيالتها في الدول ذات السبق في هذا المجال لتمكين المملكة من 

مواكبة التطور السريع الذي يعرفه العالم الرقمي وتحقيق الريادة فيه 

وأبرز البالغ أن أعضاء المجلس ناقشوا . على المستوى القاري

عرضا تناول من خالله وزير الصناعة واالستثمار والتجارة 

 .قتصاد الرقمي برنامج عمل انطالق وكالة التنمية الرقميةواال

 

جامعة الغرف المغربية للتجارة شارك السيد المصطفى أمهال، رئيس 

لوكالة التنمية  اإلداريفي أشغال المجلس  و الصناعة و الخدمات

الذي ترأسه السيد  ،بالرباط 8102دجنبر  88المنعقد يوم  ،الرقمية

 صادق المجلس أشغالهوخالل .  رئيس الحكومة ،سعد الدين العثماني

 ،والنظام الخاص بالصفقات ،سي للمستخدمينعلى النظام األسا

لجنة التدقيق ولجنة  :حدث لجنتين منبثقتين عن مجلس اإلدارةأو

وذكر بالغ لرئاسة الحكومة أن السيد العثماني  .االبتكار واالستثمار

خالل افتتاح أشغال المجلس على األهمية المتزايدة التي أصبح   أكد

العالمي وفي الحياة الشخصية  يكتسيها القطاع الرقمي في االقتصاد

لألفراد، وكذا على المساهمة الملموسة للقطاع في تحسين نجاعة 

المرافق العمومية، وفي تقوية إنتاجية وتنافسية المقاوالت التي 

وأضاف البالغ أن رئيس الحكومة . تستثمر في التكنولوجيات الرقمية

المجال  ضرورة مواكبة التطور السريع الذي يعرفه هذا إلىدعا 

برؤية واضحة المعالم، وبسياسة دقيقة تأخذ بعين االعتبار حاجيات 

وواقع المملكة، من أجل االستفادة من التحوالت العميقة التي سيحدثها 

االقتصاد الوطني، وفي العالقات   هذا التطور على مستوى قطاعات 

ن سعد الدي السيد وأضاف ،والعالقة بين المواطن واإلدارة ،المجتمعية

العثماني أنه بالرغم من انخراط المغرب منذ سنوات في التحول 

 .الرقمي على جميع المستويات، من خالل السياسات العامة

 

 األول لرئيس العامانائب  ،ممثلة في شخص السيد عبد الحفيظ الجارودي ،شاركت جامعة الغرف المغربية للتجارة و الصناعة و الخدمات

 و الدراسات التابعة للصندوق الوطني  رفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة الشرق في اجتماعات لجنة التسييرللجامعة ورئيس غ

 .بمقر اإلدارة العامة للصندوق بالدار البيضاء 8102دجنبر  82االثنين  يوم للضمان االجتماعي المنعقدة

ن اإلجباري األساسي عن المرض حيث تم اإلطالع على حصيلة المخطط وقد خصص االجتماع األول لدراسة النقط المتعلقة بنظام التأمي

كما تمت المصادقة على محضر اجتماع لجنة التسيير و الدراسات  ،8181 - 8102تقديم المخطط الثالثي  و ، 8102  -8102الثالثي 

  .8102و ميزانية سنة  ،8102برنامج عمل سنة  و ،8106دجنبر  01لجلسة 

تقديم المخطط  و ،8102-8102حصيلة المخطط الثالثي  العام حيث تم عرض لدراسة النقط المتعلقة بالنظامخصص فقد ني اإلجماع الثاأما 

على برنامج عمل و،  2017 مارس  6محضر اجتماع لجنة التسيير و الدراسات لجلسة  و تمت المصادقة على،  8181 - 8102الثالثي 

قترح او اقتناء قطعة أرضية بمدينة أرفود قصد تشييد مقر لوكالة الصندوق  مت مناقشة موضوعكما ت،  8102و ميزانية سنة ،  8102سنة 

 .المراقبةو    تعديل مواد متعلقة بمهنة التفتيش

 

 لجنة التسيير و الدراسات التابعة للصندوق الوطني للضمان االجتماعي اجتماع

 

" الهجرة والتنمية"الندوة القومية حول   

ت وزارة التشغيل واإلدماج المهني بتعاون مع منظمة العمل نظم 

دجنبر  2و 6في الفترة مابين " الهجرة والتنمية"العربية ندوة حول 

بالرباط، ترأس الجلسة االفتتاحية كل من محمد يتيم، وزير  8102

الشغل واإلدماج المهني وفايز علي مطيري، المدير العام لمنظمة 

ممثلي المركزيات النقابية األكثر تمثيلية  العمل العربية إلى جانب

ومن األهداف األساسية لتنظيم هذه التظاهرة  .ومنظمات المشغلين

إبراز األهمية الحيوية لموضوعات الهجرة ومدى ارتباطها بالتنمية 

والتنقل ودورها كمحفز للتنمية المستدامة في البالد العربية، ودراسة 

تواجه البلدان العربية في  وتحليل الصعوبات والتحديات التي

موضوعات الهجرة والتنقل سواء في دول االستقبال أو اإلرسال، 

والتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين واالتجار 

بالبشر وتأثيراتها السلبية على خطط التنمية في بلدان المنشأ 

نيين والمقصد، كما سعت أشغال هذه لندوة إلى تنمية قدرات المع

المتخصصين في مجال استخدام العمالة المتنقلة والوافدة وفي القضايا 

الناشئة والمستجدة في مجال الهجرة والتنقل، وتعميق الحوار 

والتشاور بين البلدان العربية حول أسباب وضغوطات الهجرة وفق 

 رؤية شمولية واضحة المعالم تأخذ بعين االعتبار المصالح المشتركة 

 

وتبادل المنافع بشكل متوازي بين البلدان المعنية، والعمل على تحويل 

رتبة عن فقدان الكفاءات العربية ونقل التجارب الدولية األضرار المت

لالستفادة من التكنولوجيا الحديثة التي بلغتها األقطار المتقدمة 

وقد تطرق المشاركون  .والسيما في قضايا التشغيل والتعليم والتدريب

بين البلدان العربية " بالهجرة البينية"في هذه الندوة لمواضيع تتعلق 

التكامل العربي وتجربة المملكة المغربية في مجال كمحفز للنمو و

الهجرة وريادة األعمال ودورها البناء في الحد من الهجرة والنزوح 

والهجرة الجماعية العربية كظاهرة خطيرة تهدد المنطقة ودور 

 ".مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني في التنقل والهجرة"

ثار السلبية للهجرة غير وتناول المشاركون أيضا مواضيع اآل

الشرعية على قضايا التشغيل و التشريعات والمعايير والمواثيق 

العربية والدولية الخاصة بالهجرة والتنقل إضافة إلى عرض تجارب 

وفي ختام أعمال الندوة وعلى ضوء  .عربية ودولية في هذا المجال

العروض المقدمة من طرف الخبراء والمناقشات، تم إصدار 

عة من التوصيات تتناسق مع الحلول والبرامج المرتبطة مجمو

 .بمشاكل الهجرة مع الدعوة لتفعيلها
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 طنجةل دماتوالخ والصناعة التجارة غرفة لتأسيس 01 الذكرى

ناعة والخدمات تخليدا للذكرى السبعين لتأسيس غرفة التجارة والص

لطنجة، ورغبة في توثيق هذا الحدث البارز في تاريخ المدينة، نظمت 

الحسيمة  -تطوان  -غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة 

 . 8102دجنبر 02إلى  2في الفترة الممتدة من  احتفالية تظاهرة

 للوقوف على أهم المحطات التاريخية التي وكانت هذه التظاهرة مناسبة

مرت منها الغرفة التجارية بطنجة، والتعريف بأدوارها وإسهاماتها في 

تحقيق ودعم التنمية االقتصادية محليا وإقليميا وجهويا فضال عن حفظ 

الذاكرة التاريخية واالقتصادية للغرفة، وتكريس ثقافة االعتراف من 

يس أكد  السيد عمر مورو، رئ كما.  خالل االحتفاء بأهم الرموز بالمدينة

الحسيمة في  -تطوان -غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة 

أن احتفال هذه المؤسسة بذكرى تأسيسها  ،لهذه التظاهرة الكلمة االفتتاحية

يمثل احتفاء بذاكرة جماعية ووفاء لجيل سابق قدم الكثير لهذه المؤسسة، 

ناعة ثم أضاف أن تخليد الذكرى السبعين لتأسيس غرفة التجارة والص

والخدمات يمثل افتخارا لما حققته مدينة طنجة في ظل الرعاية الملكية، 

مبرزا أن الغرفة هي جزء من ذاكرة هذه المدينة التي تتطور لتصبح 

حضر افتتاح فعاليات هذه االحتفالية . واحدة من أهم المدن المتوسطية

يد السيد محمد البشير العبدالوي، رئيس المجلس الجماعي لطنجة، والس

الحسيمة، والسيد مصطفى  -تطوان  -محمد اليعقوبي، والي جهة طنجة 

للتجارة والصناعة  المغربية الغرف جامعة أمهال رئيس

 والخدمات،والسيد منير 

 

القنصل الفرنسي  والسيد الشمال، اليوسفي مدير تنمية أقاليم

ن باإلضافة إلى عدد م ،مجالس المقاطعات بطنجة،و رؤساء

 .قطاع التجارة واالقتصاد واالستثمار والسياسة الشخصيات  من

االحتفال فقرات متنوعة أهمها تكريم شخصيات فاعلة  اهذ شهدو

إضافة إلى تنظيم أوراش و ندوات و معرض . طنجة مدينة من

 المجالخاصة في  لمدينةم المحطات التاريخية ليوثق أه

 .االقتصادي

 

 اجتماع المجلس اإلداري للوكالة الوطنية للموانئ

ترأس السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 

بمقر الوزارة اجتماع المجلس  8102دجنبر  82والماء، يوم األربعاء 

لتدارس ميزانية  خصص  الذياإلداري للوكالة الوطنية للموانئ، 

رصدت الوكالة  حيث ،8102الوكالة الوطنية للموانئ برسم سنة 

ماليير درهم من االستثمارات برسم  6د من الوطنية للموانئ أزي

، وذلك في سياق مواصلة سياستها 8188-8102الخمس سنوات المقبلة 

االستثمارية الرامية إلى عصرنة األداة المينائية الوطنية لصالح التجارة 

 عقب اجتماع  لوكالة الوطنية للموانئ،اوأوضح بالغ  .الخارجية للمملكة

 

ماليير درهم من  6قامت برصد أزيد من  أنهااإلداري ،  مجلسها 

، من بينها 8188-8102االستثمارات برسم الخمس سنوات المقبلة 

 هذا االجتماع و قد تطرقت أشغال. 8102مليار درهم برسم سنة  2,8

تدعيم دور التقنين للوكالة عبر أوراش مهيكلة تتعلق بتحسين  إلى

التوجه االيجابي لمختلف  مسلسل العبور المينائي، كما تم تثمين

 8102لرواج المينائي المرتقب لسنة امؤشرات الوكالة، وكذا ارتفاع 

 .مليون طن 22ر2 صل إلىفي المائة ، والذي سي 2,6بنسبة 
 

 "واألعمال التجارية اإلنسانحقوق " مؤتمر برلماني إقليمي في موضوع

 واالتحاد العام لمقاوالت المغرب ومؤسسة وستمنستر الديمقراطية، اإلنسانمع المجلس الوطني لحقوق  نظم مجلس المستشارين بشراكة 

 .8102دجنبر   02و  01وذلك يومي  "واألعمال التجارية اإلنسانحقوق "في موضوع  إقليميامؤتمرا برلمانيا 

كيفيات مساهمة  ناقشومؤسسات األعمال، كما  اإلنسانا حقوق والتعاون حول قضاي األطرافمتعدد التعزيز الحوار  فيهذا المؤتمر،  ساهم

وكل مؤسسات القطاع العام والخاص بها، في بلورة سبل للتوفيق بين قواعد التجارة وحقوق اإلنسان وفق منطق " المينا"برلمانات منطقة 

 . جابية في حماية هذه الحقوق، وإيجاد طرق لتقديم مساهمات إياإلنسانيستحضر تجنب المؤسسات التجارية انتهاك حقوق 

وعرف هذا المؤتمر مشاركة ممثلين دوليين وإقليميين ووطنيين للحكومات والبرلمانات والمؤسسات العمومية، ومؤسسات حقوق اإلنسان، 

ان في والشركات، والنقابات، والهيئات المهنية والمجتمع المدني، فضال عن جامعيين وخبراء ومهتمين بمجال وقضايا حقوق اإلنس

 .األعمالمؤسسات 

 

 

 اللقاء التشاوري حول غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب

 
 - سال - نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط

خدمات حول غرف التجارة والصناعة وال تشاوريا القنيطرة، لقاءا

تنزيل نظام الجهوية المتقدمة بين الواقع "بالمغرب تحت شعار 

بمركز االستقباالت  8102دجنبر  86، وذلك يوم الثالثاء "والطموح

فتح نقاش واسع  فيهذا اللقاء  ساهم .والندوات التابع لوزارة التجهيز

 حول حصيلة الغرف في السنتين الماضيتين خصوصا بعد إقرار النظام 

 

مدى تموقع الغرف في النسيج  إلىباإلضافة  ي للغرف،الجهو

االقتصادي بالمغرب بين المسؤولين عن تدبير غرف التجارة 

والصناعة والخدمات بالمغرب وكل الجهات والمؤسسات الفاعلة 

في المجال االقتصادي والتشريعي والقانوني ببالدنا، كما خرج بعدة 

أدوار ب القيامتجاه خالصات همت باألساس دعم مسار الغرف في ا

 . أكثر نجاعة
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Foires & Salons 

 

Foires & Salons 

 
 

        

6, rue Erfoud, Hassan - Rabat 

Tél : +212 5 37 76 70 78 / Fax : +212 5 37 76 78 96 

Email : fcmcis@menara.ma 
www.fcmcis.ma 

19ème édition du Salon International de 

la Santé « MEDICAL EXPO 2018 »  

01 au 04 Mars 2018 - Casablanca  
 Web: www.medicalexpo.ma  

 

 

Wire 2018 ومعرض األنابيب Tube 2018  

Du 16 au20 Avril 2018- Germany 

Web : http://www.wire-tradefair.com/ 

http://www.tube-tradefair.com/ 

 

 

ACHEMA  2018 

Du 11 au 15 Juin 2018- Germany 

Web :   www.achema.de 

 

 

PAPERWORLD MIDDLE EAST 

Salon International du Papier, de la Papeterie  et des 

Fournitures de Bureau 

Du 27 Février  au 01 Mars  2018,  Dubaï  - E.A.U  

Web : www.paperworldme.com. 

 
 

SOLAIRE EXPO : Salon International de l’Energie 

Solaire et de l’Efficacité Energétique 

Du 27  Février  au 01 Mars  2018, Parc des Expositions 

de  l’Office des Changes,  Casablanca - Maroc 

Web : www.solaireexpomaroc.com 

 
 

MOROCCO HOME CASABLANCA 

Foire Internationale pour le Linge de Maison. 

Du 28 au 31 Mars 2018, 

Casablanca – Maroc 

Web  : www.moroccohometex.com 

 

MOROCO STYLE TEXTILE 

Salon international de mode, textile et accessoires 

Du 28 au 31 Mars  2018, 

Casablanca - Maroc 

Web : www.moroccostyle.net 

 
 

ELEC EXPO CASABLANCA 

Salon International de Génie Electrique et les 

Automatismes Industriels 

Du 24 au 27 Octobre  2018,  Casablanca - Maroc 

Web : www.elec-expo.ma 
 
 

MEDICAL EXPO 

Salon International de la Santé. 

Du 01 au 04 Mars 2018, 

Casablanca – Maroc 

Web : www.medicalexpo.ma 

 

 

SIB 

Salon International du Bâtiment  de Casablanca 

Du 21 au 25 Novembre  2018, 

Casablanca - Maroc 

Web : www.sib.ma 
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