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أنشطة جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات

الاجامتع ا ألول ملكتب جامعة الغرف املغربية للتجارة والصناعة واخلدمات
المست

الجى ي والمحلي.

وقد أكد السيد رئيةس الةجةامةعةة والسةادة
أعضا المكتب على أهمية طىج المقاربة
الةةتةةشةةاركةةيةةة لةةل ة ل ة ل لةةى األهةةداف
المت خاة وخالة مع السةادة األعضةا
مم لي الغرف بمجلسي الة ةرلةمةان قصةد
تةةمةةريةةر االقةةتةةراحةةاا ح ة ل مشةةاريةةع
الق اطيى والقضايا المرت طة بالةقةطةاعةاا
المم لة.
عقد المكتب الجديد لجامعة الغرف المغربيةة وزير الصااعة والتجارة.
للتجارة والصةاةاعةة والةتةدمةاا ا ةتةمةاعة وقد تطةر السةادة الةرءسةا بة سةىةا لةى
األول تحت رآسة السةيةد الةحةسةيةى عةلةية
تط ر المتطو التام ي للغرف و ةامةعةتةىةا
رئيس الةجةامةعةة ية ال الة ة ةا  70د ةاة ةر الذي قطع أش اطا هامة في مراحل تةاةفةيةذم
 0702على السةاعةة الةرابةعةة مسةا بةمةقةر والذي سيك ن ل أ ر يجابيا علةى مةردوديةة
الجامعة بالرباط.
هذم المؤسساا مؤكديى في طفةس الة قةت
خصص هذا اال تماع لةدراسةة طةقةو ةدول عةةلةةى ةةةرورة م ة الةةلةةة الةةعةةمةةل الةةجةةاد
الستكمال ما ت قى ما .
األعمال التالي:
كما تطر أعضا المكتةب لةى اكشةكةالةيةة
 -2مراحل تط ر متطو تامية الجامعة؛
 -0مشروع المتطو االستراتيجي للةجةامةعةة المرت طة بالقاط ن األساسي الماظ لةلةغةرف
وعدال م مة ق اطيى بعض المؤسساا ذاا
خ ل الفترة االطتدابية 0700 - 0702؛
الصلة بالقطاعاا المم لة ل مؤكديى عةلةى
 -3مشروع برطامج عةمةل الةجةامةعةة بةرسة ةةةرورة الةةعةةمةةل عةةلةةى يةةجةةاد حةةل لةةىةةذم
0700؛
اكشكالية حتى تتمكى هةذم الةغةرف بةالةقةيةاال
 -4التحضير للقا المزمع عةقةدم مةع السةيةد ب ةعةض الصة حةيةاا الةمةتة لةة لةىةا عةلةى
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وبةةةتةةةصةةة م مشةةةروعةةةي مةةةتةةةطةةةو
استراتيجية الجامعة لةلةفةتةرة 0700-0702
وبرطامج عملىا السا ي  0700أكةد السةادة
األعضا على أهمية ما تضماام مى مشاريع
وبرامج طمة حةة تةقةتةضةي مة اكة ةة ةمةيةع
الرءسا وتك يف الجى د للعمل الجماعي يةد
في يد لتازيلىما وتحقيق طس ة هامةة مةاةىةمةا.
وطاشد السيد رئيس الجامعة السادة الةرءسةا
للعمل على تقدي مةقةتةرحةاتةىة بشة ن هةذيةى
المشروعةيةى قصةد دراسةتةىةمةا فةي الةدورة
المق لة للجمعية العامة.
وفي األخير تطر المكةتةب لةلةقةا الةمةزمةع
عقدم مع السيد وزير الصااعة والتجارة فةي
األس ع المةقة ةل مةؤكةديةى عةلةى ةةرورة
ارة كل الاقو الىامة المرت طة باككراهةاا
والتحدياا المستق لية لىذم المؤسساا.
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لقا السيد وزير الصااعة والتجارة برءسا الغرف الجى ية
للتجارة والصااعة والتدماا

عةةقةةد رءسةةا الةةغةةرف الةةجةةى ة يةةة لةةلةةتةةجةةارة
والصةةاةةاعةةة والةةتةةدمةةاا ية ال األربةةعةةا 21
د ا ر  0702لقا مع السيد رياض مةزور
وزير الصةاةاعةة والةتةجةارة بةمةقةر الة زارة
بالرباط.

وتمكياىا مى القياال بالدور الما ط بىا في ظل الافع االقتصادي التي تقدمت بىا الغرف فةي
المتغيراا التي يعرفىا المشةىةد االقةتةصةادي طةةار الةةمةةرحةةلةةة األولةةى مةةى مةةتةةطةةطةةاتةةىةةا
التام ية ويتعلق األمر بغرف ىاا سة إ
واال تماعي ب دطا.
ومى اط رحةب السةيةد وزيةر الصةاةاعةة  -ماسة طاجة  -تط ان  -الحسيمة الشر
الداخلة  -وادي الةذهةب مةراكة  -آسةفةي
وفاإ  -مكااإ.
وفي األخير ع ر السادة رءسا الغرف عى
استعداده للعمل مع السيد ال زير ومصةالة
وزارت ة لةةلةةاةةى ة ض بةةقةةطةةاعةةاا الةةتةةجةةارة

التوقيع عىل ست اتفاقيات
تتعلق بستة مشاري ع مهيكلة
ذات النفع االقتصادي ضمن
مخططات الغرف التنموية

والتجارة بمقترحاا السادة الرءسا مةعةربةا
خ ل هذا اللقا أكد السيد الحسيى عةلةية
رئيس امعةة الةغةرف الةمةغةربةيةة لةلةتةجةارة عى استعدادم لم اك ة الغرف ودعمةىةا قصةد
والصااعةة والةتةذمةاا أن هةذا اال ةتةمةاع تحسيى تم قعىا وتط ير أدائىةا فةى السةاحةة والصااعة وتشجيع روح المقاولة والرفع مى
مستة االسةتة ةمةار بة ة دطةا تةحةت الةقةيةادة
يشكل فرلة للت احث مع السيد ال زير ح ل االقتصادية الجى ية وال طاية.
تطلعاا الغرف وأشاد بة هةمةيةة مةا حةقةقةتة وقد تة هةذا الةلةقةا بةالةتة قةيةع عةلةى سةت الرشةيةدة لصةاحةب الةجة لةة الةمةلة مةحةمةد
الغرف خ ل السةاة اا األخةيةرة خصة لةا اتفاقياا تتعلق بستة مشةاريةع مةىةيةكةلةة ذاا السادإ طصرم هللا وأيدم.
على مست م اك ة القطاعاا االقةتةصةاديةة
وت طير الماتس يى وبل رة م اقفى وتطلعاتى
في المااس اا الجةىة يةة والة طةاةيةة مةؤكةدا
على ةرورة م اللة المراحل المت قية مةى
المتططاا التام ية للغرف و امعتىا.
كما تقدال السادة رءسا الةغةرف بةرزمةة مةى
المقترحاا الىامة التي تىدف بةاألسةاإ لةى
تحسيى تةمة قةع الةغةرف و ةامةعةتةىةا وخةلةق
الظروف الم ئمة للاى ض بىذم المؤسةسةاا
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ت قيع  6اتفاقياا كطجاز مشاريع ذاا مافعة اقتصادية
لفائدة غرف التجارة والصااعة والتدماا

ت الت قيع على ست اتفاقياا لتم يل مشاريع ذاا مافعة اقتصادية لفائدة غرف التجارة والصااعة والتدماا لكل مى مدن أكةاديةر
الداخلة تط ان مراك وو دة وقد ت اختيار هذم المشاريع في أعقا اكع ن عى طلب بدا االهتماال.

فةاإ

ويُرتقب أن تسم المشاريع ذاا المافعة االقتصادية م ة ع االتفاقياا وال الغة قيمتىا االست مارية اك مالية  30126ملي ن دره بة حةدا
أزيد مى  4077ماصب شغل وتحقيق يراداا ةافية ستساه في تعزيز االستق ل المالي لغرف التجارة والصااعة والتدماا.
وتتضمى هذم المشاريع تشييد  3مراكز لألعمال متعددة األغراض واالختصالاا بالمحمدية وفاإ والداخلة؛ و 3باياا تحةتةيةة لةلةمةعةارض
المقاوالا الااشئة ب دة.
والتدماا في تط ان وأكادير ومراك ؛ وحاةاة كط
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امعة الغرف المغربية ت قع اتفاقية شراكة مع المؤسسة المغربية
لل قافة المالية ووزارة الصااعة والتجارة لتعزيز الكفا اا المالية للتجار

برامج م اك ة الةمةؤسةسةاا الةمة قةعةة
وتةةطة يةةر الةةقةةدراا الةةمةةالةةيةةة لةةلةةفةةئةةاا
المستىدفة وتةعةزيةز مسةاهةمةة الة ةقةافةة
المالية في تافيذ االستراتيجية الة طةاةيةة
للشم ل المةالةي والة ةرطةامةج الةمةاةدمةج
لم اك ة وتم يل المقاوالا.

أبةةرمةةت ةةامةةعةةة الةةغةةرف الةةمةةغةةربةةيةةة
للتجارة والصةاةاعةة والةتةدمةاا ية ال
األربعا  21د ا ر  0702بمةقةر بةاة
المغر بالرباط اتفةاقةيةة شةراكةة مةع
المؤسسة الةمةغةربةيةة لةلة ةقةافةة الةمةالةيةة
ووزارة الصااعة والتجارة تىدف لةى
تعزيز الكفا اا الةمةالةيةة لةلةتةجةار مةى وتجدر اكشارة أن المؤسسة المغةربةيةة
خ ة ل الةةىةةيةةاكةةل الةةجةةى ة يةةة لةةلةةغةةرف لل قافة المالية أحد ت ساة  0723مةى
ومادوبياا الصااعة والتجارة.
أ ل ة المؤسساا المعايةة بةالة ةقةافةة
وقع هذم االتفاقية عى ةامةعةة الةغةرف المالية في المغر وتة حةيةد ةىة دهةا
الةةمةةغةةربةةيةةة لةةلةةتةةجةةارة والصةةاةةاعةةة لةةتةةحةةقةةيةةق أهةةداف مشةةتةةركةةة .وتسةةعةةى
باألساإ لى تةعةزيةز والةحةفةاظ عةلةى
والتدمةاا السةيةد الةحةسةيةى عةلةية
رئيس الجامةعةة لةى ةاطةب كةل مةى القدراا المالية للساكاة والمساهمة فةي
السيد ع د اللطيةف الةجة اهةري والةي رفاهيتىا ول بتىا المالية.
با المغر بصفت رئيسا لةلةمةؤسةسةة
المغربية لل قافة المةالةيةة
والسيد ريةاض مةزور
وزيةةةةر الصةةةةاةةةةةاعةةةةةة
والتجارة.
وتادر هةذم االتةفةاقةيةة
اتةفةاقةيةاا
ةمى ة
أبةةرمةةتةةىةةا الةةمةةؤسةةسةةة
المغربية لل قافة المةالةيةة
مةةةع مةةةجةةةمةةة عةةةة مةةةى
الىيئاا والةمةؤسةسةاا
في طار تافيذ متططىا
االستةراتةيةجةي -0725
 0703بةةىةةدف درا
ال قافةة الةمةالةيةة ةةمةى

اللجاة المكلفة بدراسة طل اا
االعتماد لمراق ة

أ ىزة الرفع ماعدا المصاعد
ورافعاا األ قال
عقدا اللجاة المكلفة بدراسة طلة ةاا اعةتةمةاد
األشتام والىيئاا لةمةراقة ةة أ ةىةزة الةرفةع
ماعدا المصاعد ورافةعةاا األ ةقةال ا ةتةمةاعةا
ي مي  24و  21أكت بةر  0702بةمةقةر قسة
طب الشغل والصحة والس مة المىاية الةتةابةع
لمديرية الشغل بة زارة اكدمةا االقةتةصةادي
والمقاولة الصغةر والةتةشةغةيةل والةكةفةا اا.
وذل ط قا لمقتضيةاا الةمةادة  3مةى الةقةرار
الصةادر فةةي  01لةةفةةر  3( 2303طة طة ةةر
 )2513المحدد لشةروط اعةتةمةاد األشةتةام
والةىةةيةئةةاا لةةمةةراقة ةةة أ ةةىةزة الةةرفةع مةا عةةدا
المصاعد ورافعاا األ قال.
وقد خصص هذا اال تماع الذي شاركت فةي
أشغال الجامعة بةاعةتة ةارهةا عضة ا فةي هةذم
اللجاة لةدراسةة الةمةلةفةاا الةمة ةة عةة لةد
ال زارة لطل اا االعتةمةاد وتةجةديةد االعةتةمةاد
لةمةراقة ةة أ ةىةةزة الةرفةع مةا عةدا الةمةصةاعةةد
ورافعاا األ قال والةتةي قةدر عةددهةا 31
ملفا  5ماىا تتص طةلة ةاا االعةتةمةاد و 06
تتعلق بطل اا تجديد االعتماد.
كما عقد ا تماعا اطةيةا آخةر لةلةجةاةة ية ال 22
ط ط ر  0722لدراسة الملفاا الةتةكةمةيةلةيةة فةي
الم ة ع.
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ا تماع المجلس اكداري للمكتب المغربي للملكية الصااعية والتجارية
) (OMPIC
شارك السيد حسان بركاطي الاائةب الة ةاطةي
لجامعة الغرف المغربية للتجارة والصااعةة
والتدماا ورئيس غرفة التجارة والصااعة
والتدماا لجىة الدار ال يةضةا  -سةطةاا
ي ال الجمعة  20د ا ر  0702في ا ةتةمةاع
المجلس اكداري للمكتب المغربي للةمةلةكةيةة
الصااعية والتجاريةة الةذي تةرأسة السةيةد
رياض مزور وزير الصاةاعةة والةتةجةارة
والذي خصص لتقدي حصةيةلةة ومةاةجةزاا
المكتب لساة  0702ودراسةة خةطةة عةمةلة
وميزاطيت لساة .0700

كما اتتذا المؤشةراا الةمةتةعةلةقةة بة حةدا
المقاوالا طىجا ً تصاعديًا خ ل األشىر 27
األولةةى مةةى سةةاةةة  0702حةةيةةث ألةةدر
الةمةةكةةتةةب الةمةةغةةربةةي لةلةةمةةلةةكةةيةة الصةةاةةاعةةيةةة
والتجارية  223.217شىادة سل ية مسةجة ً
زيادة ً طس تىا  .٪01وعلى طفةس الةاةىةج تة
حدا  11.227مقاولة خ ل طفس الفترة.
في طىاية اال ةتةمةاع اسةتةعةرض الةمةجةلةس
اكداري برطامج عمل المكتب لساة 0700

الذي يادر ةمى اسةتةراتةيةجةيةتة فةي أفةق
.0701
وتجدر اكشارة أن غرف التجارة والصاةاعةة
والةتةدمةةاا وفةةي طةةار تةةقةريةةب الةةتةدمةةاا
لماتس يىا تضع رهةى شةارتةىة بةمةقةراتةىةا
المركزية وملحقاتىا ش ابية تة فةر خةدمةاا
المكتب المغربي للملكية الصااعية والتجاريةة
(الشىادة السل ية الع مة التجارية التصمةية
والةةاةةم ة ذ الصةةاةةاعةةي خةةدمةةاا السةةجةةل

وبىذم المااس ة تطر السيد ال زير للةتةقةدال
الةمةحةرز فةي مةجةال الةمةلةكةيةة الصةاةاعةيةةة
والتجارية كما سةلةو الضة عةلةى الةدور
األساسي الةذي يضةطةلةع بة الةمةكةتةب فةي
م اك ة الفاعليى االقتصادييةى وذلة بةغةيةة
تحقيق استتداال فعال ومستداال لاظاال الملكيةة
الصااعية والتجارية مما يعزز خلق القيمةة
المضافة ويسةاهة فةي الةرفةع مةى الةقةدرة
التاافسية والام .

ا تماع اللجاة ال طاية القطاعية
للتك يى المىاي التام
تط يقا للاصة م الةمةتةعةلةقةة بةالةقةاطة ن رقة
 23.77بم ةابةة الةاةظةاال األسةاسةي لةلةتةكة يةى
المىاي الةتةام شةاركةت ةامةعةة الةغةرف
المغربية للتجارة والصااعةة والةتةدمةاا فةي
ا تماعاا اللجاة ال طاية القطاعية للةتةكة يةى
المىاي التام للعةديةد مةى قةطةاعةاا مةاةىةا
الش ة ة الةةط ة ةةي األل ة ةةسةةة والةةجةةلةةد ال ة ةةاةةا
واألشةةغةةال الةةعةةم ة مةةيةةة الةةاةةقةةل الةةىةةاةةدسةةة

الكىربائية واكلكتروطية الةتةجةارة والةتةدبةيةر
والت الل والح قة والتجميل؛ وذلة عةلةى
مد األس عيى األخيريى مى شىر طة طة ةر
بمقر قطاع التك يى الةمةىةاةي لةتةقةدية طةتةائةج
الفح لاا الميداطيةة لةلةمةؤسةسةاا الةمةعةاةيةة
بعملية ت هيل شعب مؤسساا التك يى المىاةي
التام برس ساة .0702-0707

6

وبعد الترحيب بالحض ر ت عرض طةلة ةاا
ت هيل شعب التك يى لةكةل قةطةاع عةلةى حةدة
لل ث فيىا مى طرف أعضا اللجاة.
وبعد دراسة الطل اا وفةحةصةىةا مةى طةرف
أعضا اللجاة تمت الم افقة باك ماع عةلةى
الل ائ قصد رفعىةا لةى الةجةىةاا الةمةكةلةفةة
بالتك يى المىاي للمصادقة عليىا.
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استق ال مكتب ش كة مغر م ادراا بالجامعة
الحك مي الجديد واستراتيجيتىا لساة .0700
وفي األخير ع ر الجةاطة ةان عةى االسةتةعةداد
للعمل س يا مى أ ل تك يف وتعة ةئةة الةجةىة د
ل ل غ األهداف الةمةتة خةاة وتةكةريةس ا مةال
المعق دة على ور الام ذ التام ي الجديةد
والتي تتجسد فةي خةلةق الةمةزيةد مةى فةرم
الشغل وتشجيع روح الةمةقةاولةة والةرفةع مةى
مسةتة االسةةتة ةةمةار بة ة دطةا تةحةةت الةةقةيةةادة
الةرشةةيةدة لصةاحةةب الةةجة لةةة الةةمةلة مةةحةمةةد
السادإ طصرم هللا وأيدم.

ترسيتا للدور األساسي الذي تةلةعة ة ةامةعةة
الةةغةةرف الةةمةةغةةربةةيةةة لةةلةةتةةجةةارة والصةةاةةاعةةة
والةةتةةدمةةاا فةةي ت ة هةةيةةل وت ة طةةيةةر الةةاةةسةةيةةج
االقتصادي استق ل السيد الحسةيةى عةلةية
رئةيةس الةجةةامةعةةة ية ال اك ةاةةيةى  00د ةةاة ةةر
 0702بمةقةرهةا بةالةربةاط أعضةا مةكةتةب
ش كة مغر م ادراا بةرئةاسةة السةيةد عة ةد
العزيز أقلعي الاالر.
خ ل هذا اللقا ط م السيد الحسيى عةلةية
بما تق ال ب الش كة مى أطشةطةة هةامةة لةفةائةدة
الش ا حاملي المشاريع في متتةلةف ةىةاا
المملكة وما تقدم مةى خةدمةاا اسةتةشةاريةة
وم اك ة لفائدة المقاوليى الااشئيى.

ومى ىت تقدال السيد عة ةد الةعةزيةز أقةلةعةي
الاالر بتىائة السيد الحسيى عةلةية عةلةى
ال قةة الةتةي حةظةي بةىةا مةى طةرف رءسةا
الغرف وتاصي ة رئةيةسةا لةلةجةامةعةة لةلةفةتةرة
االطتدابية  0700-0702وعلى ع قت الجيدة
مع الشركا والفاعليى وكفا ت المشى د بىا.
معت را هذا اللقا مااس ة هامة للت احث ح ل
س ل خلق وتعزيةز الشةراكةة والةتةعةاون بةيةى
الش كة والغرف و امعتىا في كل مةا يةتةعةلةق
بدع الش ا وتةطة يةر و طةعةا روح خةلةق
المقاولة ب دطا.
وقد كان هذا اللةقةا فةرلةة أيضةا لةمةاةاقشةة
ال ةعية الحالية للش كةة فةي ظةل الةتةشةكةيةل
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الدورة التك ياية الماظمة في مجال اعداد التقارير الدورية
ح ل معايير العمل الدولية
في طار الدع ل رتقا بمعايير العمل الدولية بالمغةر شةاركةت  .)244كما ت رلد طماذ عى تعةالةيةق لةجةاةة الةتة ةرا لةتةطة ةيةق
امعة الغرف المغربية للتجارة والصااعة والةتةدمةاا ية مةي  02االتفاقياا والت لياا.
و 00د ا ر  0702بفاد ل معة حسان فةي الةدورة الةتةكة يةاةيةة وفي التتاال ت مااقشة متطل اا االرتقا بالةتةقةاريةر الةمة ةىةة الةى
ألعضا اللجاة ال ية المسؤولة عى المشاوراا ح ل الةتةعةريةف ماظمة العمل الدولية و كذا ع قاا المغر بىا.
بتط يق معايير العمل الدولية.
خ ل هذم الدورة التي ت تاظيمىا مى طرف ماظمة العمل الدوليةة
تحت شراف وزارة االدمةا االقةتةصةادي والةمةقةاولةة الصةغةر
والتشغيل ت عرض وت ةي مضاميى وآلياا االتفاقية رق 244
والت لية رق  210المتصلة بىا والدور الةىةاال الةذي تةلةعة ة فةي
تعزيز تط يق معايير العمل الدولية (مى االعةتةمةاد الةى الةتةصةديةق
والمراق ة) باكةافة الى دور الةفةرقةا اال ةتةمةاعةيةيةى فةي مةجةال
التقارير( :مى أحكاال الدست ر الماةظةمةة الةى مةتةطةلة ةاا االتةفةاقةيةة

ا تماع لجاة مراق ة ال ارداا
شاركت امعة الغةرف الةمةغةربةيةة لةلةتةجةارة وبعد المااقشة ت للت اللجاة لةى الةمة افةقةة * تعديل وا اا االستيراد بالاس ة لـ:
والصااعة والتدماا في ا تماع لجاة مراق ة على تمديد سريان مفع ل التدابير المتتذة في  أس ك األلةمةاةية ال مةى  47لةى  0,1فةي
ال ارداا ( (COSIي ال اك ايةى  23د ةاة ةر ش ن هذم المات اا.
المائة؛
 0702بتقاية التااظر عى بعد.
وقد س ق لجةامةعةة الةغةرف أن شةاركةت فةي  ال ر ال ستيكةي الةغةيةر مةزخةرف مةى
خصص هذا اال تماع لـ:
ا تماع طفس اللجاة ية ال اك ةاةيةى  00طة طة ةر  0,1لى  27في المائة ؛
 0702حيث تعلةق األمةر بةطةلةب مةرا ةعةة
* دراسة التحقيق المعد مةى طةرف الة زارة الاةسةب الةمةئة يةة الةمةفةروةةة عةلةى بةعةض  الشريةو الة ةلةق مةى  20لةى  47فةي
بش ن تمديد التدابير ال قةائةيةة الةمةتةتةذة عةلةى المات اا وبعد التداول والمااقشةة وافةقةت المائة؛
وارداا أس ك ا الا وحديةد الة ةاةا لةفةتةرة
اللجاة على :
في حيى ت ت يل الةاةظةر فةي طةلةب شةركةة
ةافية لى غاية  21أكت بر  0703؛
* تقليص وا اا االستيراد مى  47لى  0,1س ك مةاديةس لةى لةقةا آخةر ورفةع طةلةب
* دراسة التحقيق المعد بش ن تمديد الةتةدابةيةر في المائة المط قة على ال ة ةسةتةية الةغةذائةي شركةة ( (AFEلةى مصةالة أعةلةى التةتةاذ
الةة قةةائةةيةةة عةةلةةى وارداا ألةة اح الصةةلةةب
القرار المااسب في ش طىا.
المل ن ؛
والصفائ المغلفة.
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ا تماع تاسيقي لغرفة التجارة والصااعة والتدماا لجىة
س إ  -ماسة مع الجماعة الترابية ألكادير
في طار المشاوراا التةي تةقة ال بةىةا غةرفةة الةتةجةارة والصةاةاعةة  -ط مشروع خلق مستا ت للمقاوالا باةمة ذ تسةيةيةري ةديةد
والتدماا لجىة س إ  -ماسة مى أ ل عداد استراتيجية المؤسةسةة بحي تادارا أطزا ؛
خ ل الفترة االطتدابية الحالية و يماطا ماىا بالدور التشاركي لجميع  -تاظي معرض تجاري بمعايير عالية خ ل الصيف ؛
الشركا المؤسساتييى بالاف ذ الترابي بس إ مةاسةة عةقةد مةكةتةب
الغرفة ا تماعا تاسيقيا مع الجماعة الترابية ألكةاديةر فةي شةتةص  -استفحال ظاهرة احت ل المل العم مي وال اعة المتج ليى.
الةاةةائةب األول لةرئةةيةةس الةةغةةرفةة قصةةد مةةاةةاقشةة بةةعةض الةةمةلةةفةةاا وفي االخير ت االتفا على خلق لجاة مشتركة تعمل على التةاةسةيةق
االقتصادية بالمدياة التي تى ماتس ةي الةغةرفةة والة ةحةث عةى طةقةاط في الملفاا ذاا االهتماال المشترك .
الت قي والتفاه مى أ ل وةع حل ل لىا.
ترأإ وفد مكتب الغرفة السيد سعيد ة ر رئيةس غةرفةة الةتةجةارة
والصااعة والتدماا لجىة س إ  -ماسة.
خ ل هذا اال تماع ت استحضار المسار الة ةاةائةي الةمةتةمةيةز الةذي
لع ت المؤسستان تاريتيا في التةاةسةيةق والةعةمةل الةدءو مةى أ ةل
وةع حل ل لجميع المشاكل التي تى مدياة أكادير اقتصاديا .
وقد تمت مااقشة عدة ملفاا ماىا :
 اشراك أك ر للغرفة في تت ع مشروع ت هيل س -تسريع عملية ت هيل الس

األحد ؛

ال لدي ألطزا ؛

 التفكيةر بشةكةل مشةتةرك حة ل آلةيةة لةتة هةيةل السةتال ر ت وس تك يى ؛

الةمةركةزي

 عادة حيا "مشروع ربيع أكادير الترفةيةىةي " كةتةجةربةة رائةدةعلى مست حي تال ر ت ( تتفيضاا ترفية  )....وذلة قة ةل
تعميم على مست كل المدياة في السا اا القادمة ؛

لقا ت اللي ح ل مىاال وبرامج شركة التامية المحلية أكادير
س إ  -ماسة تىيئة وشركة التامية المحلية أكادير الك ير للاقل والتاق ا
س ة إ  -مةةاسةةة
تةةىةةيةةئةةة وشةةركةةة
التامية الةمةحةلةيةة
أكةةاديةةر الةةك ة ةةيةةر
للاقل والةتةاةقة ا
لةةفةةائةةدة أعضةةا
الةةغةةرفةةة وذل ة
ي ال الة ة ةا 01
د ةةاةة ةةر 0702
باا علةى تة لةيةاا الةدورة الةعةاديةة لةغةرفةة بالمقر الجى ي بةرئةاسةة السةيةد سةعةيةد ةة ر
التجارة والصااعة والتدماا س إ  -مةاسةة رئيس الغرفة.
طظمت الةغةرفةة لةقةا تة الةلةيةا حة ل مةىةاال
عرف هذا اللقا استضافة كل مى السيد مةاةيةر
وبرامج كل مى شركة التامية المحلةيةة أكةاديةر
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يل المدير العاال لشركة التاةمةيةة الةمةحةلةيةة
أكادير س إ  -ماسة تىيئة والسيد ع د ال احد
القاسيمي المدير العاال لشركة التامية المةحةلةيةة
أكادير الك ير للاقل والتاق ا مرف قةيةى بة طةر
ومىادسي الشركتيى.
خ ل هذا اللقا ت تقدي عرةيةى حة ل
مىاال الشركتيى الةمةذكة رتةيةى والة ةرامةج
واألورا المفت حة والم رمجة.
وقد شىد اللقا حض را مميزا لةلةسةيةداا
والسةةادة أعضةةا الةةغةةرفةةة الةةذيةةى أغةةاة ا
الاقا مى خ ل تساءالتى واقتراحةاتةىة
لتج يد عمل الشركتيى.
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مشاركة السيد الجرودي في ا تماع مع
متضرري حريق المركب التجاري ال لدي
بمقر عمالة قلي الااظ ر
استقبال ممثلي مركز المهنيين
للشباب بطنجة

شارك السيد ع د الحفةيةا الةجةرودي رئةيةس
غرفة التجارة والصاةاعةة والةتةدمةاا لةجةىةة
الشر في اال تماع الذي ترأس السيد عامل
قلي الااظ ر بعمالة االقلي ية ال اك ةاةيةى 00
د ا ر  0702مع التجار الةمةتةضةرريةى مةى
الحريق الذي شىدم س المركب الةتةجةاري
ال لدي بةالةاةاظة ر بةحةضة ر طة ا رئةيةس
ماعة الااظ ر ومم ليى عى تةجةار الةمةركةب
للقياال بعملية رد المح ا التي أتلفت والةتةي

بلغت عشر وحدة بشكل كةلةي وسة ةعةة بشةكةل
زئي ول حث س ل الدع وكيفية الةتةعة يةض
لج ر الضرر الذي لحق بالمح ا.
مى اط ى التمس تجار المركب م اك تى فةي
محاتى و عادة هةيةكةلةة الةمةركةب وخةالةة
است دال وتغيير األسة ك الةكةىةربةائةيةة الةتةي
تس ت في حدو التماإ الكىربائي وطش
الحريق بجز مى الفضا التجاري.

الجمع العاال االست اائي لغرفة التجارة والصااعة والتدماا
لجىة مراك
عقدا غرفة التجارة والصةاةاعةة والةتةدمةاا
لجىة مر اك  -آسفي معا استة ةاةائةيةا ية ال
التميس  03د ا ر  0702بمقرها المركةزي
وتضمى دول األعمال الاقو التالية:

إي م ان ا م ن ه ا هجهر ت س ي ق ه ود ا م ع
ال ف اع ل ا ه
ال ا ع و
ب الش أ اال هم ن و
ه
مص ال م ال م ه ن ي اب الش أ اا هت م ي ل ه ل
ال م اس س ات ال وس ن ي ة اس ت أ الس ي
ال س س ا ه
ب ل ن ال ط ي ل ال ن اس ا ه ل رس
غر ة ال ت ر ار هالص ن اع ة هال خ م ات ل ر ه ة
سنرة  -تطوان  -السسيمة يوم ا ربعاء 22
د ن 2021ل ال م ر ال ر ه وي ل ل غ ر ة
اه
مم ا ه
المهنيب الشأاا
لب عن مركز
هخال ذا ال ل اء ت ط را وعل اء ال م رك ز إ
ال ت ع اي ا اس ات ي ر ي ة ع م م رك ز م ه ن ي ابه
عا
الش أ اا هك ي ف ي ة ت ط وي ر ا بش ك
كتسس ا ه
ب غ رهف ا ت غ ا ن ام ال م اه
م س ت ر ات
الذات هال ت ع اي ا هال ت س س
ي
ه
التعاهت
التموي
ي
كما ت التأكي عىل استع اد الغر ة لل ت ع اهن
مع المركز هتشريعه عىل تس يق سم و ات ه
مست أال

آسفي

. 6المااقشة والمصادقة على مشروع اتفةاقةيةة . 1اكخ ار بمآل مشروع دار المقاول بالةمةقةر
بةةيةةى الةةغةةرفةةة وال ة زارة ال ة لةةيةةة ووزارة المركزي للغرفة؛
االقتصاد والمالية الةتةالةة بة تةمةاال مشةروع . 5المااقشة والمصادقة على مةقةتةرح تسة يةة
الةمةركةز الةدولةي لةلةمةةعةارض والةةتةظةاهةةراا ال ةعية القاط طية والةمةالةيةة لةمةراكةز تةدبةيةر
بمراك ؛
المحاس ة المعتمدة؛

. 2المااقشة والمصادقة على مشروع محضر
دورة اكت بر0702؛
. 0الم افقة على اقتراح تشكيل لجاةة خةالةة  .27االخ ار بالدعاوي القضائةيةة الةمةرفة عةة
. 0تع يض ماص يى شاغريى لمكةتةب غةرفةة لةةتةةت ة ةةع اطةةجةةاز مشةةروع الةةمةةركةةز الةةدولةةي ةد الغرفة.
التجارة والصااعة والتدماا مراك آسفي؛ للمعارض والتظاهراا بمراك ؛
 . 3الم افقةة عةلةى تشةكةيةلةة الةلةجةان الةدائةمةة
للغرفة؛
. 4مااقشة مقترحاا ح ل التط ط العريضةة
ل رطامج عمل الغرفة برس ساة 0700؛

. 1عرض ح ل متطو تامية الغرفة وتةقةدية
دراسة تماال بةاةا مشةروع الةمةركةز الةدولةي
للمعارض والتظاهراا بمراكة مةى طةرف
SIS
مةةةةمةةةة ةةةةل مةةةةكةةةةتةةةةب الةةةةدارسةةةةاا
Consultants؛
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ورشة ت اللية خالة بقطاع تصدير الصااعة الغذائية والتجميلية لفائدة
المقاوليى بجىة طاجة ـ تط ان ـ الحسيمة

اطسجاما مع مقتضياا مىاال الغرفة الراميةة
لى دع وم اك ة الفةاعةلةيةى االقةتةصةاديةيةى
بالجىة وعم بمضاميى ال رطامج المةسةطةر
بيى الغرفة والجمعية المغربية لةلةمةصةدريةى
ةمى اتفاقية الشراكة التي تجمع الجةاطة ةيةى
والمافتحة على شركا آخريى؛ وفةي طةار

االتةةةةةفةةةةةاقةةةةةيةةةةةة
الةةم ة ةةرمةةة بةةيةةى
الةةةةجةةةةمةةةةعةةةةيةةةةة
الةةةةمةةةةغةةةةربةةةةيةةةةة
لةةةلةةةمةةةصةةةدريةةةى
((ASMEX
والةةةةةة كةةةةةةالةةةةةةة
الكادية للتجةارة
الةةةةتةةةةار ةةةةيةةةةة
واالست ةمةار واسةتةدامةة الةتةجةارة (TFO
(Canadaالةةتةةي تةةروال دعة الةةمةةصةةدريةةى
الةةمةةغةةاربةةة احةةتةةضةةاةةت غةةرفةةة الةةتةةجةةارة
والصااعة والتدماا لجىة طاجة  -تةطة ان
 الحسيمة ي ال ال ا  02د ةاة ةر0702ورشة ت اللية خةالةة بةقةطةاع الصةاةاعةة

الةغةذائةيةة والةتةجةةمةيةلةيةة لةفةةائةدة الةمةقةاولةيةةى
المت ا ديى بالجىة الراغ يى فةي الةتةصةديةر
الى األس ا الكادية.
ترأإ اللقا السيد يةاسةيةى الةعةرود عضة
الغرفة ورئيس اللجاة االستشارية اكقليةمةيةة
لغرفة طاجة  -أليلة  -الفةحةص  -أطةجةرة
والسيد زهير باجل ن الةمةسةؤول الةجةىة ي
لفرع الجمعية المغربية للمصدريى.
حضةةر هةةذم ال ة رشةةة  23مةةى مسةةيةةري
المقاوالا المعاييى بالم ة ع كما تميزا
أشغال هذا اللقا بتجديد عزال الغرفة م اك ة
هذم التك يااا واألورا لمةا لةىةا مةى أ ةر
مة ةةاشةةر عةةلةةى تةةعةةزيةةز قةةدراا الةةفةةاعةةلةةيةةى
االقتصادييى وتعزيز تاافسيتى .

حصص تك ياية لفائدة حاملي المشاريع ب اي م ل
طظمت غرفة التجارة والصااعة والتدماا لجىة باي م ل  -خاةيةفةرة
حصةص
بشراكة مع دار المقاول بمقر الغةرفةة بة ةاةي مة ل ة
تك ياية ح ل مة ةة ع "عةالة األعةمةال مةى فةكةرة الةمةشةروع لةى
الاجاح" " طم ذ األعمال ودراسة الس " و " متطو األعةمةال "
لفائدة حاملي المشاريع والمقاوليى الذاتييى وذل في طار االتةفةاقةيةة
الم قعة بيى غرفة التجارة والصااعة والتدماا والتجاري وفا با .
خصصت هذم الحصص التي أطرها محمد الزويى مى دار الةمةقةاول
لشرح عدد مى المحاور المتفرعة مى الم اةيع السالفة الةذكةر مةاةىةا
على س يل الم ال :
•

المقص د بالمقاول أو حامل المشروع و الدوافع واككراهاا
التي ي ا ىىا في بداية خلق المقاولة؛

•

فكرة المشروع؛

•

التعرف على أهمية طم ذ األعمال ودورم في ال لف الدقيق
لتم قع المقاولة؛

•

دور متطو طم ذ األعمال الذي يعمل على تقيي وةع
الام ذ االقتصادي خ ل عدادم والعمل على تحسيا ؛

•

دراسة الس التي ستمكى المقاول مى دراك ومعالجة خمس
الزباا الماافسيى محيو الس
محاور ك ر  :الس
والم رديى؛

•

أهمية اطجاز متطو األعمال؛
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• التعرف على مجم عة مى المعل ماا المتعلقة بعدد الماافسيى
ودر اتى .
كما شكل هذا اللقا فرلة لإل ابة عى تساءالا المشاركيى الذيى
ع روا مى ىتى عى أهمية التك يى في هذا المجال.

أنشطة غرف التجارة والصناعة والخدمات

لقا ت اللي لفائدة مىاي قطاع تم يى الحف ا
بجىة الرباط -س -القايطرة
ظل أزمة ك روطا وأفق االطفرا ".
شكل هذا اللقا الذي اطعقد تحت رئاسة السةيةد
حسى لاخي رئيس الغرفة فرلة لتقريةب
مىاي القطاع مى الةمةشةاكةل ا طةيةة فةي ظةل
ائحة ك روطا وأيضا التدابيةر الةمةتةتةذة مةى
أ ل التتفيف مى آ ارها السل ية.
تمح ر برطامج هذا اللقةا حة ل الةقةرا ة فةي
سياسة ال اقع االقتصادي واال تماعي لقطةاع
تم يى الحف ا وكذا ل رة مم ن الحفة ا
في اكع ال في ظل أزمة ائحة ك روطا.
في طار مىامىا االعة مةيةة طةظةمةت غةرفةة  0702بالمقر المركزي للغرفة لقا ت الليا ختت هذا اللقا بتقدي العديد مةى الةتة لةيةاا
التجارة والصااعة والتدماا لجةىةة الةربةاط -لفائدة مىاي قطاع تم يةى الةحةفة ا بةالةجةىةة التي مى ش طىا عادة طعا القطاع والتتفيف
سة -الةقةاةيةطةةرة ية ال األربةعةةا  21د ةاة ةةر وذل تحت شعار" :قطاع تم يى الحف ا في مى أ ر الجائحة على العامليى ب .

اللقا التشاوري ح ل تازيل ال رطامج الحك مي في مجال االدما
االقتصادي ودع الم ادراا الفردية ب اد ط ن .

رئيس غرفة التجارة والصااعة
شارك السيد الحسيى علي
والتدماا لجىة كلمي  -وادط ن في اللقا التشاوري ح ل تازيل
ال رطامج الحك مي  0706 - 0702في مجال اكدما االقتصادي
ودع الم ادراا الفردية.
ترأإ أشغال اللقا ي ال الجمعة  20د ا ر  0702بمقر والية
الجىة كل مى السيد ي طس السك ري وزير االدما االقتصادي
والمقاولة الصغر والشغل والكفا اا لى اطب السيد محمد
الاا أبىايل والي ىة كلمي  -وادط ن بحض ر عدد ك ير مى
المسؤوليى والماتت يى والمىاييى و معياا المجتمع المدطي.
وقد أكد السيد ي طس السك ري أط تافيذا للت يىاا السامية
لصاحب الج لة المل محمد السادإ طصرم هللا وأيدم وةعت
الحك مة خارطة طريق لل رامج المىيكلة في مجال التشغيل وخلق
المقاوالا وهي برامج تكتسي أهمية خالة في سيا تازيل
الام ذ التام ي الجديد مع األخذ بعيى االعت ار كل الفئاا
العمرية والتص لياا المجالية مى أ ل عطا دفعة ديدة
وق ية وآطية في مجال التشغيل معت را أن هذا اللقا يشكل فرلة
للتعرف عى قر على مشاكل الجىة وال ق ف على وةعية س
الشغل واألورا التي تشىدها الجىة و شراك الفاعليى الجى ييى
12

في ال رامج المسطرة والتشاور بش ن برطامج
”أورا “ و ”فرلة“ على أساإ ط قىما في
كل الجىاا مطلع الساة.
ومى اط أكد السيد والي ىة كلمي  -واد ط ن
على أهمية هذا اللقا التشاوري مستعرةا
خص لياا الجىة ومميزاتىا وطس ة ال طالة
المرتفعة م رزا أهمية العرض الحك مي لتعزيز
خلق فرم الشغل على مست الجىة.
وقد تميز هذا اللقا بتفاعل يجابي للمشاركاا
والمشاركيى مع العرض الذي قدم السيد ال زير
في مجال التشغيل وخلق المقاولة وتقدي اقتراحاا
غاية همت باألساإ الت كيد على ةرورة
استحضار العدالة المجالية في تافيذ ال رامج.

أنشطة غرف التجارة والصناعة والخدمات

انطالقة لرنامج " دير'انك "DARE'INC
طانطان
ت ي ال الجمعة  20د ا ر  0702بمقر ملةحةقةة
غرفة التجارة والصاةاعةة والةتةدمةاا لةجةىةة
كلمي  -وادط ن بطاططةان عةطةا االطةطة قةة
ل رطامج " دير'اط "  DARE’INCالةذي
يىدف الى م اك ة حاملي المشاريع بطاططةان
وسيستفيد ما  47مشروعا.
يشرف على هذا ال رطامج الذي امةتةد لة ة ةة
أياال متة الةلةة الةمةركةز الةمةغةربةي لةإلبةداع
والمقاولة اال تةمةاعةيةة بشةراكةة مةع مةجةلةس
الجىة وبتاسيق مع غرفة التجارة والصةاةاعةة
والتدماا لجىة كلمي  -وادط ن.

إع اد ر
مشهع التصمي الرهوي لرهة ال ار البيلاء  -سطات

شاركت غرفة التجارة والصااعة والةتةدمةاا
لجىة الدار ال يضا  -سةطةاا ية ال الة ة ةا
 23د ةةا ة ةةر  0702فةةي أشةةغةةال ال ة رشةةاا
الم ة عاتية ال ال ة الماعقدة بمقر عمالة قلي
الا الر ح ل م ة ع ”الحاةرة والت سع
الحضري والقروي والتفاوتاا المجالية بجىة
الدار ال يضا – سةطةاا“ وذلة فةي طةار
المشاوراا المتعلقة ب طجاز التصمي الجةىة ي
كعداد الترا بالجىة.
عرفت هذم ال رشة مشاركة عدد مى الفاعليى
المىتميى بالم ة ع السيما أعضا الةلةجةاةة
االستشارية كعداد الترا ومم لي المصالة
التار ية والمؤسساا العم مةيةة والةمةجةتةمةع
المدطي.
بعد الكلماا االفتتاحية لكل مى السةيةد رئةيةس
مجلس ىة الدار ال يضا  -سةطةاا والسةيةد
عامل عمالة قلي الا الر والمكتب المةكةلةف
بالدراساا استمرا األشغال في طار ة
ورشاا عمل لةمةاةاقشةة واقةتةراح تة لةيةاا
بتص م الم اةيع التالية:

 الةةمةةيةةتةةروب ة لةةيةةةو شكالية الحكةامةة
الترابية؛
 الةاةةقةل والةةتةاةقةةلو شةكةةالةةيةة الةةربةةو
بةةةةيةةةةى ةةةةمةةةةيةةةةع
المااطق والمراكز
المك طة للجىة؛
 الةةةةرقةةةةمةةةةاةةةةةمحاربة األمية الرقمية والعمل علةى الةقةضةا
على الى ة الرقمية.
وخ ل المااقشة ركزا مداخلة الغرفةة عةلةى
ةرورة األخذ بعةيةى االعةتة ةار االقةتةراحةاا
التالية:
 درا الةةمةقةةتةضةيةةاا الةةمةرتة ةطةة بةمةةفةىة الالميتروب لية في المي ا ال طاي لة ةسةتة ةمةار
واقتراح هيئة تدبيرية لىذا المتروب ل؛
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 م مة الةاةصة م الةقةاطة طةيةة الةتةي تةدبةرشةةؤون الةةجةةمةةاعةةاا الةةتةةرابةةيةةة مةةع مةةفةةى ة ال
الميتروب ليةة واكشةارة لةى الةتةضةامةى بةيةى
الجماعاا في تفعيل هذا المفى ال؛
 رقماةة الةمةعةطةيةاا الةتةالةة بةالةمةقةاوالاوالشركاا بالجىة عى طةريةق وةةع قةاعةدة
معطةيةاا رقةمةيةة ومة حةدة ومة مةتةىةا مةع
احةةتةةيةةا ةةاا الةةمةةسةةتةة ةةمةةريةةى والةةفةةاعةةلةةيةةى
االقتصادييى؛
 عةةادة الةاةةظةةر فةي تةةمةةركةز ةةل اكدارااوالمؤسساا العم ميةة بةمةركةز مةديةاةة الةدار
ال يضا تفاديا ل زدحاال مع اعةتةمةاد تةقةسةية
ت قيت العمل بالاس ة لم ظفي هذم المؤسساا
للتتفيف مى حدة االكتظاظ.
واختتمت أشغال هذا اللقا بعرض الت لياا
الما قة عةى الة رشةاا الةمة ةة عةاتةيةة مةى
طرف مكتب الدراساا.

أنشطة غرف التجارة والصناعة والخدمات
حصول غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء  -سطات
على شهادة إيزو  1009نسخة 5092
حصلت غرفة التجارة والصااعة والةتةدمةاا
لجىة الدار ال يضا – سةطةاا عةلةى شةىةادة
يزو  5772طستة  0721بعدما تمكاةت مةى
ا تياز التدقيةق الةمةتةعةلةق بةالشةىةادة بةاةجةاح
أواخر شىر ط ط ر .0702
وتعت ر هذم الشىادة مةرة االطةتةراط الةكةامةل
للسيد رئيس الغرفة ومجى داا ساة ب كملةىةا
مى أ ل وةع طظاال ة دة خةام بةالةغةرفةة
يراعي ط يعة مةىةامةىةا كةمةؤسةسةة عةمة مةيةة
مؤطرة بمجم عة مى الاص م القاط طية.
وقد مكاةت مةاةىةجةيةة الةحةصة ل عةلةى هةذم
الشىةادة مةى وةةع مةجةمة عةة مةى ا لةيةاا
والعملياا واك را اا والمؤشراا التدبيرية
والتاظيمية الحةدية ةة والةقةادرة عةلةى تةحةقةيةق
أهداف سياسة الج دة للمؤسسة.
وتةةتةةمة ةةل هةةذم األهةةداف الةةتةةي وةةةع عةةلةةى
أساسىا طةظةاال الةجة دة فةي تةقة يةة الةتةمة قةع

الجى ي الةحةالةي لةلةغةرفةة وتةطة يةر دورهةا
كةفةةاعةةل ةةىة ي اقةتةةصةةادي أسةاسةةي وكةةذا
التج يد المسةتةمةر لةلةتةدمةاا الةتةي تةقةدمةىةا
الغرفة لفائدة ماتسة ةيةىةا مةى تةجةار ولةاةاع
وخدماتييةى بةاكةةافةة لةتةطة يةر الةحةكةامةة
الجيدة وت ميى الرأسمال ال شري.
وقد ع را الغرفة عى الشكر والعرفان لةكةل
مى سةاهة فةي طةيةل هةذم الشةىةادة خةالةة
ال زارة ال لية التي واك ت هذا الةمةشةروع
مى خ ل المتطو التام ي للةغةرفةة الةمة قةع
ساة  0721وللرءسا والمكةاتةب الةمةسةيةرة
واألعضا عةلةى تة فةيةرهة لةكةل الة سةائةل
الة زمةةة وكةةذا لةةمة ظةةفةةي غةةرفةةة الةةتةةجةةارة
والصاةاعةة والةتةدمةاا لةلةدار الة ةيةضةا –
سطاا على اطتراطى وتفاطيى كطجةاح هةذا
المشروع اكستراتيجي الىاال.

االجتماع التنسيقي لألطر العليا لإلدارة الجهوية المتوسطية
لجهة الشرق
بدع ة مى ال كالة ال طاية للةمة اطةش شةارك
السيد ع د الحفيا الجةرودي؛ رئةيةس غةرفةة
التجارة والصااعة والتدماا لةلةشةر ية ال
الس ت  22د ا ر  0702بفاد مارشيكا فةي
اال تماع التاسةيةقةي لةألطةر الةعةلةيةا لةإلدارة
الجى ية المت سطية وذل بجاطب مجةمة عةة
مى مم لي القطةاعةاا الة زارايةة واالداراا
والمؤسساا العم مية والةمةىةاةيةيةى وبةعةض
الفاعليى االقتصادييى بالجىة.
وقد كان اال تماع مااس ة سلو مةى خة لةىةا
عةلةى الةديةاةامةيةة
السيةد الةرئةيةس الضة
والةعةمةةل الةةدءو الةةذي تةقة ال بة الة كةالةةة
ال ة طةةاةةيةةة لةةلةةم ة اطةةش وعةةلةةى الةةمةةشةةاريةةع
واألورا الك ر التي تعرفىا ىة الشر
والتي تحةمةل بصةمةة السةدة الةعةالةيةة بةا
لاحب الج لة المل محمد السادإ طصرم
هللا وأيدم كما قةاال بةتةشةتةيةص الة ةةعةيةة
االقتصادية بالجىة وفرم االسةتة ةمةار بةىةا
خالة بت ا د باياا استق ال تحتيةة رفةيةعةة
الةةمةةسةةتة مةةى قة ةةيةةل الةةقةةطةةب الصةةاةةاعةةي
والتكا ل ي بة ةدة ومةاةطةقةة الصةاةاعةة
الةتةحة يةلةةيةة الةغةةذائةيةة اكةروبة ل بة ةركةةان

والحضةيةرة الصةاةاعةيةة بسةلة ان ووكةالةة
مارتشيكا التةي تةعةد مةى بةيةى الةمةؤسةسةاا
االستراتيجية بةالةمةمةلةكةة حةيةث ألة ةحةت
مشةاريةعةىةا يةحةةتةد بةىةا عةةلةى الةمةسةتة
الةةتةةار ةةي وت ة ةةاةةت ة عةةدة دول فةةريةةقةةيةةة
والمشروع الضت مياا غةر الةمةتة سةو
باكةافة لى تعزيز باياا التك يى بالةجةىةة
بمدياة المىى والكفا اا.
واستحضر دور الغرفة المح ري والىاال فةي
م اك ة المقاولة المحةلةيةة وعةمةلةيةة الةتةرويةج
والتس يق الترابي والةتةكة يةى وتةتة ةع ةمةيةع
المستجداا خالة عةلةى مسةتة عةمةلةيةاا
الم اطش المغربية مى خة ل مة قةع الة كةالةة
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وتةقةدية ةمةيةةع اكيضةاحةةاا والةمةةسةتةجةةداا
للمتعامليةى فةي مةيةدان الةتةجةارة الةتةار ةيةة
(التصدير واالستيراد) ولكافة ماتس ي الغرفة
مى زباا الم اطش المغربية في عدة قطاعاا.
وفي االخير أكد السيةد الةرئةيةس بة ن مةيةاةا
غر المت سو ال يعد قاطرة لةلةتةاةمةيةة لةجةىةة
الشر فحسةب و طةمةا سةيةشةمةل عةدة ةىةاا
وبالتص م ةىةة فةاإ  -مةكةاةاإ والةذي
سيفت آفا ديدة وتامية شاملة سةيةكة ن لةىةا
تة ةيةر اقةتةصةادي وا ةةتةمةاعةي ةد يةجةابةةي
وسيك ن عام وح مح ريا بجاطةب تةظةافةر
ى د الجميع كل مى مة قةعة لةلةقةضةا عةلةى
معضلة ال طالة.

أنشطة غرف التجارة والصناعة والخدمات

ونشطة التواص مع الرمعيات المهنية لرهة مراكش  -ه
آسف
ي
غاط والغرفة مى خ ل مجم عة مى المتابز والحل ياا بالمغر .
في طار سياسة الت الل واالطفتاح على
المشاريع التي مى ش طىا تحسيى خدماا
الجمعياا المىاية استق ل السيد كمال بى
الحي الصااعي المرت طة بال ل ياا وقد ع ر السيد كمال بى خالد عى شكرم
خالد رئيس غرفة التجارة والصااعة
واالطارة والاقل وغيرم مى المشاريع للجمعياا التي أبدا قتىا في الغرفة وذكر
والتدماا لجىة مراك  -آسفي كل مى
الحض ر بسياسة االطفتاح التي تاىجىا مع
وذل مى أ ل التسريع بىا وت ايىا؛
الحي
رئيس وأعضا معية تجار س
الجمعياا المىاية وأطىا تعد المكان المااسب
رئيس وأعضا معية • المشاكل واككراهاا التي أل يعيشىا لطرح اكراهاتى وأكد أط والطاق اكداري
الحساي بمراك
قطاع مم لي الحف ا بس ب تداعياا سيعمل ن على م اك ة الجمعياا المىاية لما
مقاوالا الحي الصااعي سيدي غاط
الجائحة وما ترتب عاىا مى را اا لىا مى دور في تاظي األطشطة االقتصادية
 AESGرءسا معياا لمم طي الحف ا
أ را سل ا على قطاع تاظي التظاهراا وأن ح ل الت الل سي قى قائما تجام
وتاظي التظاهراا و معياا المص ريى
للجمعياا مؤكدا على أن لقا اا عملية
رئيس
ورئيس اتحاد الم سيقييى وكذا
والحف ا وه القطاع الذي يشغل يد
أخر ست رمج للعمل على مااقشة ملفاتى
الجامعة ال طاية للمتابز والحل ياا
عاملة مىمة ومتا عة ما بيى التم يى المطل ية م رزا أط سيعمل على الترافع على
بالمغر وذل ي مي الجمعة والس ت 27
والتاشيو والاقل والم سيقى والتص ير؛ هذم الملفاا محليا ومركزيا.
و 22د ا ر  0702بمقر الغرفة بمراك .
• مااقشة بعض القضايا التي تى قطاع
تمح را هذم اللقا اا ح ل:
• تدخل السيد الرئيس مى أ ل العمل على
هيكلة س الحي الحساي الذي يعد أحد
أقدال األس ا بالمدياة الحمرا والذي
يض ح الي  377تا ر ماظ بشكل
قاط طي؛
•

س ل التعاون بيى معية مقاولي سيدي

التواصىل و موضوع ” صيلة ماسة يوم من عم الغر ة“
الل اء
ي
الاباط

ظنمظ ظرظظ ظالتظالةظظ ظلظنلعل لظ ظتظظ ظ ظلظنل لنلظ لةظظ ومصالحىا اكداريةة وذلة بةىةدف تةقةيةية
ظلظنظاظ ظ ظظرظظظنظ لاللةظظظلظنلتظ لظ ظظظ ل ظظظلظنل لنل ل ل ظتظظ عملىا بغية تحقيق طةتةائةج أفةضةل خةدمةة
ظ ظاظظظلظنظ ظ ظدظةظظظ ل ل لتظظظ ظ لنل لتظظظ ل ل لتظظظلظنل لتظالةظظ لمصال ماتس يىةا و ةعةلةىةا فةي مةسةتة
ظظنلتظ لظ ظتظظ ظنل لظلظظ ظعل ظلظ ل ل لظظ ظ ل ظ ظظظ تطلعةاتةىة .
ظ ظعل ظ ظ "حصيلاة مااناة ياو ما عاما تةرأإ أشةغةال هةذا الةلةقةا الةسةيةد حةسةى
لاخي رئةيةس الةغةرفةة مةرفة قةا بةالةسةادة
الغار اة ".
الةمةكةتةب وبةحةضة ر رءسةا
ي تي تاظةية هةذا الةلةقةا فةي سةيةا الةمةقةاربةة أعضا
التشاركية لتي تاىجةىةا الةغةرفةة مةع مةتةتةلةف اللجان الدائمة والةمةحةلةيةة والةفةرعةيةة
الفاعليى والمىاةيةيةى لة ةلة رة اسةتةراتةيةجةيةة بالغرفة ومم لي الةجةمةعةيةاا الةمةىةاةيةة
عةلةى بالجةىةة .
عمل مشتركة وتسةلةيةو الةضة
أطشطة هةيةاكةل الةغةرفةة الةمةاةتةتة ةة اللقا كان ماةاةسة ةة قةدال فةيةىةا رئةيةس
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الغرفة عةرةةةا مةفةصة حة ل "حةصةيةلةة
مائة ي ال مى عمةل الةغةرفةة" تةضةمةى
ملتصا للماجةزاا األسةاةسةيةة الةتةي طة ةعةت
أطشطتىا عةلةى لةعةيةد الةجةىةة مةاةد بةدايةة
الفةتةرة االطةتةدابةيةة . 0700 - 0702
وقد تمةيةز هةذا الةلةقةا بةاةسةتةعةراض رءسةا
اللجان الدائمة والمةحةلةيةة والةفةرعةيةة
بالغرفة ل رطةامةج عةمةلةىة الةسةاة ي الةذي
يىدف لى تامية القةطةاعةاا الةمةىةاةيةة
وم اك تىا عة ةر مةشةاريةع تةاةمة يةة تةجةعةل
مى أول يةاتةىةا الةاةىة ض بةالةاةشةاط
الةمةقةاولةة بةجةمةيةع
االقتصادي و طةعةا
أ لاا فةىةا .
شكل هذا الةلةقةا كةذلة فةرةلةة لةإلطةصةاا
الجةمةعةيةاا
ومشاكل
الطشغاالا
والماظماا المىاةيةة الةتةي عة ةر مةمة ةلة هةا
عى ترحي ةىة بةىةذم الةمة ةادرة الةتةي سةمةحةت
لى باةقةل اككةراهةاا الةتةي تةعةاطةي مةاةىةا
أغلب القطاعةاا االقةتةصةاديةة طةتةيةجةة
الظروف االستة ةاةائةيةة الةمةتةرتة ةة عةى
ائةحةة فةيةروإ كة روطةا .

أنشطة غرف التجارة والصناعة والخدمات

الدورة التك ياية لتصمي واطجاز المشاريع اكقليمية للزراعة المستدامة
ب رززاا
شاركت غرفة التجارة والصااعة والتدماا لجىة درعة  -تافي لت

وقد تميز هذا اللقا بمشاركة مك فة للعديد مى المتدخليى المحلييى
طذكر ماىا:

" " INTERNATIONAL SUD AGRIبالشراكة مع مؤسسة

مؤسسة" "NOUR SYS؛

""SYS NOURو"المكتب اكقليمي للتامية الزراعية ب رززاا"

المكتب الجى ي ل ست مار الف حي ب رززاا؛

في الفترة الممتدة مى  72لى 71ط ط ر  0702وت تي هذم الم ادرة

المركز الجى ي ل ست مار؛

في طار المجى داا التي ي ذلىا الفاعل ن المحلي ن للمساهمة في

المكتب ال طاي للسالمة الصحية للماتجاا الغذائية ب رززاا؛

في

دورة

تدري ية

طظمتىا

الماظمة

الغير

حك مية

تط ير المشاريع االقتصادية المستدامة السيما في القطاع الزراعي
وذل

ب شراك المعاييى األساسييى (مىاي القطاع) لل ق ف على

حا ياتى الضرورية مى أ ل تط ير خطة عمل مستق لية.

•
•
•
•
•

ماعة غاساا؛
وكالة التامية ال لجيكية .ENABEL

كما ت خ ل هذا التدريب مااقشة عدد مى الم اةيع ماىا:
•

المكتب ال طاي للميام والغاباا؛

مكاطية ابراال اتفاقياا شراكة بيى الفاعليى المحلييى
المتدخليى؛
مكاطية اطجاز دليل للمقاوالا الاشطة بالجىة؛
مكاطية الحص ل على شىادة معترف بىا في تط ير مشاريع
األراةي المستدامة؛
تقيي المشاريع المستدامة على المست اكقليمي؛
تحسيى ظروف حدا المشاريع المستدامة؛
تعزيز الاشاط االقتصادي المستداال على المست اكقليمي.
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Foires et salons

Salon de la technologie solaire

Salon du tourisme

Du 00 au 04 Février 0700

Du 70 au 71 Mars 0700

A Casablanca; Maroc

A Casablanca; Maroc

www.solaireexpomaroc.com

www.marocotel.org

Salon international de l'agriculture, les
technologies alimentaires et des aliments
Du 21 au 20 Mars 0700
A Casablanca; Maroc
www.moroccofoodexpo.com

Foire internationale pour le linge de
maison
Du 20 au 07 Mars 0700
A Casablanca; Maroc
www.pyramidsfair.com

Foire de matériel de mesure et contrôle
et gestion de qualité
Du 01 au 00 Avril 0700
A Casablanca; Maroc
www.forumesure.com

Salon international de mode,
textile et accessoires
Du 20 au 07 Mars 0700
A Casablanca; Maroc
www.moroccofashiontex.net

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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