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أنشطة جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات

البالغ الصادر عن جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات

حول إشادتها بموقف دولة إسبانيا من قضية الصحراء المغربية

 21مارس 2222

بـــــــــــالغ

عىل اإثر الرساةل اليت وهجها رئيس احلكومة ا إلس بانية الس يد بيدرو سانشزي اىل صاحب اجلالةل املكل
محمد السادس نرصه هللا ،واليت تعترب ترصحيا رمسيا وواحضا واجيابيا يمثن املبادرة املغربية اخلاصة ابحلمك
اذلايت ،تش يد جامعة الغرف املغربية للتجارة والصناعة واخلدمات وتسجل بفخر واعزتاز موقف دوةل
اإس بانيا من قضية الصحراء املغربية واذلي يشلك حتول اترخييا إلس بانيا جتاه ملف وحدتنا الرتابية.
وتعترب اجلامعة أأن ترصحي رئيس احلكومة ا إلس بانية ،بيدرو سانشزي "بأأن مبادرة احلمك اذلايت اليت
تقدم هبا املغرب س نة  ،2007مبثابة ا ألساس الأكرث جدية وواقعية ومصداقية من أأجل تسوية الزناع
املفتعل حول الصحراء املغربية" ،يدشن ملرحةل جديدة لعالقة املغرب مع اإس بانيا تقوم عىل الاحرتام
املتبادل والالزتام ابلتفاقيات وتفادي الإجراءات ا ألحادية وتعزز الشفافية والتواصل ادلامئ بيهنام.
وتؤكد اجلامعة أأن هذا الاعرتاف جاء مثرة للجهود اليت تبذلها ادلبلوماس ية املغربية يف تدبريها مللف
وحدتنا الرتابية عىل الصعيد ادلويل ،حتت القيادة احلكمية واملتبرصة لصاحب اجلالةل املكل محمد
السادس نرصه هللا ،واذلي دعا يف عدة مناس بات اإىل وضوح املواقف حيال قضيتنا الوطنية خصوصا
خطابه السايم ا ألخري احتفاء ابذلكرى السادسة وا ألربعني للمسرية اخلرضاء.
وهبذه املناس بة ،تتشبث اجلامعة ومن خاللها رؤساء الغرف اجلهوية للتجارة والصناعة واخلدمات
و أأعضاهئا ومنتسبهيا ،بلك املكتس بات اليت مت حتقيقها من أأجل وحدتنا الرتابية وبأأن املغرب يف حصرائه
والصحراء يف مغرهبا ،جمددين اخنراطهم ادلامئ واملس متر واصطفافهم خلف جالةل املكل محمد السادس
نرصه هللا من أأجل نرصة القضية الوطنية وادلفاع عهنا يف احملافل واملنتدايت ادلولية.
الحسين عليوى
رئيس جامعة الغرف المغربية
للتجارة والصناعة والخدمات
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جامعة الغرف تعقد جمعها العام العادي األول ببني مالل

سعيا منها لتثمين البعد الجهوي والتتتعت ت
باإلمكانيات التي تزخ بها جهات المملكت،
وتفعيال لق ار تتنتمتيتد متدأ متن ان ت تتتهتا

بتهتتا متتن رت غ األمضتتاء والتتمتنتتتتتدتبتتيتتن
واستع ض فتي لتلتمتتتك اإلمتكتانتيتات التتتي
تزخ بها جه ،بتنتي متالل  -ختنتيتفت ة فتي

جهو ا مقدت جتامتعت ،التات غ التمتات بتيت،
للتجارة والصنام ،والخدمات جمعهتا التعتا
العاأي األول و االثنين  41مارس 2222
بمق وال  ،جه ،بني مالل  -خنيف ة.

ق امات الفالح ،والدياح ،والتمتعتاأم متع
اإلشارة للع اقيم االقتصاأ  ،التتي تتعت فتهتا
الجه ،خصوصا ما تعلق بدور المقتاوالت

وقتتدرتتتهتتا متتلتتى استتتتتيتتعتتا واالستتتتتجتتابتت،
للمت لبات االقتصاأ  ،واالجتمامي ،للجه.،

وفتتي لتتلتتمتتتتتك نتتو الدتتيتتد رئتتيتتس التتجتتهتت،
باألأوار التي تؤأ ها الا ف ،بتالتجتهت ،وأمتا
إلى مز د من الجهوأ لت و خدماتها.
من جهتك ذل الديد المد العا لتلتتتجتارة
في للتمت ،التقتاهتا نتيتابت ،متن الدتيتد وز ت
الصنام ،والتجارة بتالتمتدتار التذي تتعت فتك
المخ ات التنمو  ،للا غ والتتتي متكتنت
من ان الق م ار ع اقتصاأ  ،بلت غتالفتهتا
المالي  523مليوم أرهتد لتمتا التد متلتى
انخ ار الوزارة الوصيت ،لتمتوالتبت ،جتمتيتع
المباأرات التتتي تت تلتقتهتا غت غ التتتجتارة
والصنام ،والخدمات وجامعتها.

افتتح اشاال هذا الجمع التعتا الدتيتد والتي
جه ،بني مالل  -خنيف ة وحضت لتم متن
الديد رئيس الجتهت ،والدتيتد التمتد ت التعتا
للتجارة ورؤساء الا غ الجهو ت ،لتلتتتجتارة
والصتتنتتامتت ،والتتختتدمتتات والدتتيتتدة متتد ت ة
الجامع ،والديد المد الجهتوي وارت متن
غ ف ،بني مالل  -خنيفت ة ومتدأ متن ارت
وزارة الصنام ،والتجارة وجامع ،الا غ.
خالل هذا اللقاء هتنتا الدتيتد والتي التجتهت،
الداأة رؤساء الا غ ملى الثق ،التي حموا
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وفي للمتك الد الديد رئيس جامع ،الات غ
الما بي ،للتتتجتارة والصتنتامت ،والتختدمتات
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وفي ختا هذا الجمع العتا تتد رفتع بت قتيت،
والء للددة العتالتيت ،بتاك التد متن ختاللتهتا
الدتتاأة الت ؤستتاء تتتجتتنتتدهتتد لت تتستتهتتا بتتجتتد
وإختتالف فتتي التتد تتنتتامتتيتت ،االقتتتتتصتتاأ تت،
واالجتمامي ،التي تع فها اقالتيتد جتهت ،بتنتي
مالل  -ختنتيتفت ة واالنتخت ار فتي األورا
واإلصالحات التتتي ت تهتدهتا بتالأنتا تتحت
القياأة ال شيدة لصاح الجالل ،الملك محمد
الداأس نص هللا.
لما مب وا من تتثتمتيتنتهتد ألهتداغ التمتيتثتاق
متتلتتى اهتتمتتيتت ،ال ت التتات متتع التتفتتامتتلتتيتتن
االقتصاأ ين منوها باالتفاقيات الدبع ،التي تد
إب امها لحد اآلم بمباأرة من الا غ الجهو ،
إلم اء االن الق ،لم ار ع اقتصاأ  ،مهيكتلت،
بإمكانها تقو  ،الموارأ الذاتي ،للا غ.
من جهتك الد الديد رئيس غ ف ،جه ،بنتي
مالل-خنيف ة ام مقد هذا اللقتاء ستيتعت تي
أفع ،ونفدا جد دا للدور االست اري التذي
تقو بك المؤسد ،ملى المدتوى التجتهتوي
وسيتيح الف ص ،للتتتعت ت بتاإلمتكتانتيتات
التي تزخ بها هذ الجه.،
وملى هامش هذا الجمع العا تد التوقتيتع
ملى اتفاقي ،إرار بين التجتامتعت ،وشت لت،
 UX CENTERSالمتخصتصت ،فتي
المجال ال قمي والتي تهدغ إلتى تدتهتيتم
التتتتصت تتح وأفتتع الضت ائت ومدتتاهتتمتت،
الضمام االجتتتمتامتي ختاصت ،بتالتنتدتبت،
للخاضعين للمداهم ،المهنيت ،التمتوحتدة
لما تم المصاأق ،ملى ملحق االتتفتاقتيت،

الخاص ،بالتبت نتامت
التتتتتتنتتتمتتتوي بتتت ستتتد
2 2 2 5-2 2 4 2
والتتتتتتمتتتتتتصتتتتتتاأقتتتتتت،
بتتتاإلجتتتمتتتا متتتلتتتى
امتتتتتتتمتتتاأ شتتتعتتتار
) (Logoمتتتتوحتتتتد
للا غ وجامعتها.
خالل هتذا التجتمتع
تتتم ت التتمتتصتتاأقتت،
ا ضا ملى مجموم،
من التنتقتل التمتهتمت،
منها:
 -4م و المخ ل
االستت اتتيتجتي لتلتجتامتعت ،ختالل التفتتت ة
االنتدابي2222-2224 ،؛
 -2ب نام ممم الجامع ،ب سد سن2222 ،؛
 -5م و ميزاني ،التجتامتعت ،بت ستد ستنت،
.2222
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الجد د لالتستتتثتمتار ومتبتارلتتتهتد لتلتخت توات
الميمون ،بقياأة جاللتك الستتكتمتال بتنتاء أولت،
الحق والقانوم وت ييد ما مص ي متتقتد
وأ مق اري وفيﹼ لمكتدباتك الورني ،وثوابتك
المقدس ،وقيمك األصيل.،
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استقبال السيد والي جهة بني مالل-خنيفرة للسيد رئيس الجامعة والسادة الرؤساء الجهويين
بالموازاة متع التجتمتع التعتا التعتاأي لتجتامتعت ،التات غ

والخدمات و قد اقيم بهذ المناسبت ،متاأبت ،غتذاء بتمتقت

الما بي ،للتجارة والصنام ،والتختدمتات استتتقتبتم الدتيتد

إقامت ،الدتيتد التوالتي حضت فتيتك بتاإلضتافت ،التى الدتاأة

خ ي الهبيم والي جه ،بني مالل  -خنيف ة و االثنيتن

ال ؤساء الديد رئيس الجه ،الديد المد العا لتلتتتجتارة

 41مارس  2222الديد الحدين مليوى رئيس الجتامتعت،

والديدة مد ة الجامع. ،

م فوقا بالداأة رؤساء الا غ الجهو  ،للتجارة والصنام،
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استقبال السيد رئيس جهة بني مالل  -خنيفرة للسيد رئيس الجامعة ورؤساء الغرف الجهوية
ملى هامش الجمع العا العاأي لجامع ،الا غ الما بي ،للتجارة والصنام ،والخدمات متقتد الدتيتد متاأل التبت التات
رئيس مجلس جه ،بني مالل-خنيف ة جلد ،ممم مع رئيس الجامع ،وبحضور رؤساء الا غ الجهو ت . ،وقتد تتبتاحتتتا
سبم تعز ز التعاوم وال ال ،بين الجه ،والا ف ،الجهو  ،لبني متالل  -ختنتيتفت ة قصتد تتعتز تز التبت امت الصتنتامتيت،
والخدماتي ،وال فع من الجاذبي ،الصنامي ،والدياحي ،للجه .،لما شكم اللقاء مناسب ،لتباأل الهدا ا التذلار  ،بينهما.
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رئيس جامعة الغرف يستقبل المدير العام للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي
وتحقيق االلتفاء الذاتي في بعض المنتجات.
في ختا هذا اللقاء ام الديد الحدين مليوى من استعداأ الجامعت،
متلتى التنتمتا
لالنضما إلى  FPAخصوصا بعد مصاأق ،المتات
األساسي للمنممت ،اإلستالمتيت ،لتذمتن التاتذائتي متمتا ستيتمتكتن متن
االنخ ار في اجهزة المنمم ،واألن  ،التي تقو بها.
لما الد الديد الم با دولي ملى امتزا مقد اللقاء المقبم للجمعيت،
العام ،للمنمم ،بالما .
وتجدر اإلشارة إلى ام هتذ التمتنتمتمت ،التتتابتعت ،لتمتنتمتمت ،التتتعتاوم
اإلسالمي تلع أور التتتنتدتيتق وتتنتفتيتذ ستيتاستات هتذ التمتنتمتمت،
وب امجها في المجال الزرامي والتنمي ،الق و  ،واألمن الاذائي.
و عتب انضما بالأنا إلتى هتذ التمتنتمتمت ،فت صت ،لتالتستتتفتاأة متن
الم ار ع والبحوث التي ت ماها وتمولها المتنتمتمت ،وستيتدتهتم هتذا
االنضما ا ضا إأخال التكنولوجيتا واستالتيت اإلنتتتاي التحتد تثت ،فتي
لتفتامتم
المجال الفالحي لمملكتنا فضال من تعز ز مكانت ،التمتات
اساسي وم جعي في صنام ،األسمدة الزرامي ،ومن شانك ام تفتتتح
لفاقا واسع ،اما الصاأرات الما بي ،في األسواق الوامدة لدول لسيتا
الوس ى.

في ظم انفتاح جامع ،الا غ الما بي ،للتجارة والصنام ،والختدمتات
ملى العالقات الخارجي ،المثم ة وتماشيا متع التتتوجتهتات الدتيتاستيت،
التنمو  ،لبالأنا استقبم الديد الحدين مليوى رئيس الجتامتعت ،تو
الخميس  42مارس  2222بال بار الديد الم با دولتيت التمتد ت
العا للمنتمتمت ،اإلستالمتيت ،لتذمتن التاتذائتي مت فتوقتا بتالتمتدتتت تار
االقتصاأي لدفارة لزاخدتتتام قصتد متنتاق ت ،لفتاق التتتعتاوم بتيتن
الما والمنمم.،

وقد قا الديد المد العا بهذ المناسب ،بالتوقيع ملى الدفت التذهتبتي
للجامع.،

خالل هذا اللقاء قا الديد المد العا للمنمم ،بتقد د مت ض شتامتم
حول اهداغ المنمم ،وب امجها المد ة ومن اهمها:
• ب نام توصيم القمح والمواأ الاذائي ،األساسي ،للدول اإلستالمتيت،
وأمد صاار المزارمين؛
• ب نام توفي األمن الاذائي في اف قيا مب  25ن تارتا وأمتوة
المدتثم ن لتمو م وأمد صاار الفالحين في الدول المدلم،؛
• ب نام إ جاأ بدائم الستي اأ القمح مب أول اخ ى.
وقد قد الديد رئيس الجامع ،م ضا مفصال من المخ ل األخضت
ونتائجك اإل جابي ،المحصم مليها في فت ة وجيزة من خالل اهتتمتامتك
بدمد المزارمين الصاار توفيت قت وض تتتتمتاشتى متع لتم ن تار
فالحي مما اأى إلى رفع التجتوأة وز تاأة لتمتيت ،التمتحتاصتيتم
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المجلس اإلداري للمدرسة الحسنية لألشغال العمومية
لما وق التمتجتلتس متلتى تتعتثت مدتار
بعض مناص التكو ن بالمتدرست ،ختالل
الفت ة األخي ة بدبت التحتالت ،التوبتائتيت،
أوم ام تؤث ب كم ما متلتى األورا
التتمتتفتتتتتوحتت ،بتتالتتمتتؤستتدتت ،وضتت ورة
استم ارها سن 2222 ،بالنم ألهميتتتهتا
االست اتيجي.،
ومن اهد الم ار ع المب مج ،خالل سن،
: 2222
شارك الديد الحدين مليوى رئتيتس جتامتعت،
التتا ت غ التتمتتا ت بتتيتت ،لتتلتتتتتجتتارة والصتتنتتامتت،
والخدمتات فتي اجتتتمتا التمتجتلتس اإلأاري
للمدرس ،الحدني ،لذشاال العمومي ،التمتنتعتقتد
و األربعاء  9مارس  2222بمق التمتدرست،
الحدني ،بالدار البيضاء.
ت اس اشتاتال هتذا االجتتتمتا الدتيتد نتزار
ب ل ،وز التجهتيتز والتمتاء وتتد ختاللتك
المصاأق ،ملى محضت اجتتتمتا التمتجتلتس
اإلأاري المنعقد بتتار ت  45ابت تم 2224
واالرال ملى حصيل ،إنجتازات التمتدرست،
الحدني ،لتذتشتاتال التعتمتومتيت ،بت ستد ستنت،
 2224واهتد التمت تار تع التمتبت متجت ،لدتنت،
 .2222لما تم مدارس ،م و متيتزانتيت،
التتمتتدرستت ،ب ت ستتد ستتنتت 2222 ،وب ت نتتام ت

االستثمار للمتدرست ،لتلتفتتت ة 2221-2222
والمصاأق ،ملى ق ارات المجلس اإلأاري.
و مكن تلخيص اهد المنجزات التي ت ت قت
لها اشاال هذا المجلس في :
• مصاأق ،لجن ،القياأة التي تت استهتا وزارة
التجهيز والماء ملى االست اتيجتيت ،التجتد تدة
لت و المدرس ،الحدني ،لذشاال العموميت،
في افق  2252ورفع الدتار من اول بتنتك
للم ار ع البنيو  ،للمؤسد،؛
• امتماأ شعب ،الهندس ،اللتوجدتتتيت ،والتنتقتم
وتفعيم القتدتد التجتد تد التختاف بلت التنتقتم
واللوجدتيك ؛
• ت و ال ال ،الورني ،مب التوقيع ملتى
س  6اتفاقيات إرار مع مؤسدات تكو تنتيت،
تابع ،لوصا  ،نفس الوزارة.
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• خلق م ض للتكو ن الممتاز في مجال
التتهتتنتتدستت ،تتلتتبتتي حتتاجتتيتتات ستتوق ال تتاتتم
وتحد ات التنمي ،الورني،؛
• إم اء أ نامي ،جد دة لتمتجتاالت التتتكتو تن
المتميزة بالمؤسد ،وتعز ز مكانتها التدولتيت،
مب ش الات إف قي،؛
• االستثمار في البحث التعتلتمتي والتتتحتد تث
لت و مكوم البناء واألشاال العمومي ،؛
• خلق مناخ للجوأة وثقاف ،لالنفتتتاح تدتامتد
ملى ت و الم وغ المجتمعي ،بتالتمتدرست،
الحدني ،لذشاال العمومي،؛
• ت و البني ،التحتي ،وتجهيزات التمتدرست،
تماشيا مع معا ي الجوأة الحد ث.،

أنشطة جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات

منتدى االستثمار "المغرب  -الواليات المتحدة األمريكية" بالداخلة

ونم ائهد الماارب ،العاملين بق امات الصنتامت ،التاتذائتيت،
وال اقات المتجدأة والمالي ،والتقنيات ال بي ،وذلك بهتدغ
تعز ز ال وابل االقتصاأ  ،والنهوض بالجه ،والتتتعت ت
بمؤهالتتهتا وفت صتهتا االستتتثتمتار ت ،لتدى التمتدتتتثتمت تن
والفاملين األم كيين في مجاالت متعدأة متنتهتا التفتالحت،
والدياح ،والمعاأم وال اقات المتجدأة .

احتتتتتضتتن ت جتتهتت ،التتداختتلتت ،واأي التتذه ت تتومتتي  2و9
مارس 2222فتعتالتيتات متنتتتدى االستتتثتمتار التمتات
الوال ات المتحدة األم كي ،الذي حضت الدتيتد ر تاض
مزور وز الصنام ،والتجارة والديد الحتدتيتن متلتيتوى
رئيس جتامتعت ،التات غ التمتات بتيت ،لتلتتتجتارة والصتنتامت،
والخدمات ومتدأ متن رجتال األمتمتال متن األمت تكتيتيتن

تدشين المقر الجديد لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الداخلة  -وادي الذهب

شارك الديد الحدين مليوى رئيس جتامتعت ،غت غ التتتجتارة
والصنام ،والخدمات بالما في مت استيتد تتدشتيتن التمتقت
الجد د لا ف ،التجارة والصنام ،والختدمتات لتجتهت ،التداختلت،
واأي الذه والذي اش غ ملى تدشينك الديد ر اض متزور
وز التجارة والصنام ،رفق ،الديد والي جه ،الداخل ،واأي
الذه الديد رئيس الا ف ،الجهتو ت ،لتلتداختلت ،واأي التذهت
ورئيس المجلس الجمامي للداخل.،
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أنشطة جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات

اجتماع مكتب جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات
مقد مكت جامع ،الا غ الما بتيت ،لتلتتتجتارة والصتنتامت،
والخدمات اجتمامك الثاني تتحت رئتاست ،الدتيتد التحتدتيتن
مليوى رئيس الجامع ،و الجتمتعت 21 ،متارس 2222
بمق غ ف ،التجتارة والصتنتامت ،لتجتهت ،الت بتار  -ستال -
القني ة وبحضور الداأة ال ؤساء مبد الحفيظ الج وأي
النائ األول لل ئيس رئيس غت فت ،جتهت ،ال ت ق؛ حدتن
صاخي النائ الثالث لل ئيس رئيس غ ف ،جه ،ال بار -
خالل الفت ة االنتدابي2222 - 2224 ،؛
 المصاأق ،ملى الحدا الختامي للجامع ،لدن2224 ،؛ المصاأق ،ملى م و بت نتامت متمتم التجتامتعت ،لدتنت،2222؛
 المصاأق ،ملى م و ميزاني ،الجامع ،لدن.2222 ، -لما تم أراس ،مقت حات التات غ بتختصتوف متيتثتاق

سال  -القني ة؛ سيدي خليم ولد ال شيد نتائت الت ئتيتس
المق ر رئيس غ ف ،جه ،العيوم  -الداقي ،الحم اء؛ خالتد
المنصوري نائ ال ئيس نائ التمتقت ر رئتيتس غت فت،
جه ،بني مالل  -خنيف ة؛ محمد األنصاري نائ ال ئيس
امين المال رئيس غ ف ،جه ،أرم - ،تتافتيتاللت والدتيتدة
مد ة الجتامتعت ،بتاإلضتافت ،إلتى بتعتض رؤستاء األقدتا
والمصالح.
وقد تد خالل هذا االجتما :
الدلوليات والتعو ضات المتعلق ،بالنتصتوف التتت تبتيتقتيت،
للقانوم  22-49القاضي بتايي وتتتمتيتد التقتانتوم 52-42
 الموافق ،ملى تق ان  ،الجامع ،ب سد سن2224 ،؛ أراس ،توحيد ال عار ) (logoالحالي للجامع ،والا غ؛ المتعلق بتالتنتمتا األستاستي لتات غ التتتجتارة والصتنتامت، -المصاأق ،ملى م و المخ ل االست اتيجي للتجتامتعت ،والخدمات.
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أنشطة جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات

المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة االجتماعية

شارك الديد الحدين مليوى رئيس جامع ،الا غ
الما بي ،للتجارة والصنام ،والخدمات و االثنين 24
فب ا  2222في فعاليات المنتدى الب لماني الدولي
الداأس للعدال ،االجتمامي ،تح شعار الحوار
االجتمامي ورهانات الدول ،االجتمامي ،المنمد تح
ال ما  ،الدامي ،لصاح الجالل ،الملك محمد الداأس
نص هللا من ر غ مجلس المدت ار ن ب ال ،مع
المجلس االقتصاأي واالجتمامي والبيئي.

• مكان ،الحوار االجتمامي في األجندة المؤسداتي،
الدولي ،والورني،؛
• أور الحوار االجتمامي في الحد من التاثي ات الدلبي،
لذزمات ملى اإلنتاجي ،وسوق ال ام؛
• سبم ولفاق االنتقال إلى جيم جد د من الحوار
االجتمامي في سياق تعز ز بناء الدول ،االجتمامي،
وانفتاحك لي مم قضا ا جد دة تنبثق من االلتزامات
الدستور  ،واالتفاقي ،للما ؛

و اتي تنميد هذا المنتدى في سياق مجموم ،من
المتاي ات الورني ،والدولي ،التي ف ضتها جائح،
لورونا والق بضاللها ملى سوق ال ام وبنياتك
واف زت جيال جد دا من الحقوق االقتصاأ ،
واالجتمامي ،والثقافي ،واشكاال حد ث ،من تفامم
الموارنات والموارنين مع القضا ا االجتمامي،
الملموس ،في ظم الثورة ال قمي ،مما زاأ من اهمي،
الحوار االجتمامي الت ارلي والمنتمد لاحد المداخم
األساسي ،لمواجه ،هذ التحد ات وتحقيق العدال،
االجتمامي ،والتنمي ،المدتدام ،وبناء اسس الدول،
االجتمامي ،لخيار است اتيجي.

• ليفي ،تعز ز الحوار االجتمامي لاأاة للد مق اري،
الت ارلي ،وضمام تكامم للياتك ملى المدتو ات الت ابي،
والق امي ،مع اآلليات الورني.،

من بين اهداغ هذا المنتدى بلورة مخ جات مملي،
ب ام الحوار االجتمامي من شانها المداهم ،في
تك س مقومات الدول ،االجتمامي ،وتفعيم النموذي
التنموي الجد د الذي ما جالل ،الملك حفمك هللا
وتتمثم في :
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أنشطة جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات

الدورة الثانية لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني
اآليلة للسقوط
 المصاأق ،ملى محض اجتتتمتا التمتجتلتساإلأاري للولال ،الورنتيت ،فتي أورتتك األولتى
والمنعقد و  52نا 2249؛
 تتتقتتد تتد حصتتيتتلتت ،اإلنتتجتتازات بت ستتد ستتنتت، 2222-2249و 2224ولذا بت نتامت متمتم
الولال ،الورني ،ب سد سن2222 ،؛
 مت ض تتتقت ت الدتتيتتد متتدقتتق التتحتتدتتابتتاتللولال ،الورني ،ب سد سن 2249 ،و2222؛
 م ض م ار تع التتتوصتيتات والتمتصتاأقت،مليها.

شارك الديد الحدين مليوى رئتيتس جتامتعت،
التتا ت غ التتمتتا ت بتتيتت ،لتتلتتتتتجتتارة والصتتنتتامتت،
والخدمات في الدورة التثتانتيت ،لتمتجتلتس إأارة
الولال ،الورني ،للتتجتد تد التحتضت ي وتتاهتيتم
المباني اآل تلت ،لتلتدتقتور تو األربتعتاء 22
فب ا  2222بالمق الم لزي لوزارة إمتداأ
الت ا الورني والتعمي واإلستكتام وستيتاست،
المد ن.،
وقد تمحور جدول اممال هذ الدورة حول :

دراسة مشروع الق انون رقم  96.12المتعلق بمدونة التجارة
شارك الديد الحدين مليوى رئيس جتامتعت،
التتا ت غ التتمتتا ت بتتيتت ،لتتلتتتتتجتتارة والصتتنتتامتت،
والخدمات في جلدت ،استتتمتا متنتمتمت ،متن
ر غ مجلس المنتافدت ،خصتصت لتدراست،

م و القانوم رقد  24.69بتايي وتتتتمتيتد
القانوم رقد  43.93المتعلق بمدون ،التتجتارة
و سن احكا خاص ،بتججتال األأاء لتمتا تتد
تايي وتتمتيتمتك تو األربتعتاء  49تنتا ت
 2222ب ت ئتتاستت،
الديد احمد رحو.
ومتتتتتتتن اهتتتتتتتد
متتقتتتتتضتتيتتات هتتذا
الم و :
 تتتحتتد تتد اجتتماأاء التتتمتتتبتتتالتتت
المدتحقت ،ابتتتداء
من تار إصدار
الفتاتتورة متوض
تتتتار تتت تتتتنتتتفتتتيتتتذ
الخدم،؛
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 امتماأ بصف ،انتقتالتيت ،اجتم  422تومتالحد اقصى لذأاء وذلك لمدة سنتين تتبتتتد
من فاتح نا 2222؛
 منح الق امات ذات ال ابتع التختصتوصتياجم استثنائي حدأ في  422وما وذلك في
إرار اتفاقات مهني ،تد توقيعهتا قتبتم نتهتا ت،
سن2225 ،؛
 استثناء األشختاف التذاتتيتيتن واالمتتتبتار تيتنالذ ن قم او داوي رقد متعتامتالتتهتد متلتيتونتي
أرهد أوم احتتتدتا الضت تبت ،متلتى التقتيتمت،
المضاف،؛
 ت بيق التزا التتتصت تح الدتنتوي بت ت تقت،إلكت وني ،تعلتق بتوضتعتيت ،اأاء التمتقتاوالت
بحتيتث ت فتق التتتصت تح بتالتوثتائتق التمتبت رة
ووضعي ،الفاتورات المتجاوزة لذجم القانوني.

أنشطة جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات

اجتماعات اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة

في إرار مدت ت ة تدتو ت ،نتزامتات ال تاتم
الجمامي ،وربقا لمقتضيات الماأة  363متن
مدون ،ال ام مقدت اللجن ،الورني ،للتبتحتث
والمصالتحت ،اجتتتمتامتات متتتواصتلت ،بتمتقت
مد  ،ال تاتم بتمت تارلت ،جتامتعت ،التات غ
الما بي ،لتلتتتجتارة والصتنتامت ،والتختدمتات
وبتتتحتتتضتتتور لتتتم متتتن وزارة اإلأمتتتاي
االقتصاأي والمقاول ،الصتات ى والتتت تاتيتم
والتتكتتفتتاءات وزارة الصتتنتتامتت ،والتتتتتجتتارة
وزارة الداخليت ،واالتتحتاأ التعتا لتلت تاتالتيتن
بالما ؛ وذلك من اجتم متنتاق ت ،وأراست،
النزامات الجمامي ،لل ام التالي: ،
 بتاريخ  18يناير  2222وبحضور إأارة
ش ل Somaport ،والمكت النقابي بها
المنضوي تح لواء االتحاأ العا لل االين
والذي جع سببك إلى مجموم،
بالما
من النقل الوارأة في المذل ة الكتابي،
للمكت النقابي.
واتفق ال فين ملى إرجاء التداول في
مختل نقل_ الخالغ التي تقد بها ممثم
الم ام إلى ممثلي نقاب ،االتحاأ العا
والتي قدم مضامينها
لل االين بالما
باختصار ألمضاء اللجن.،
إث ذلك رال ممثلو المنمم ،النقابي،
لذج اء بمنحهد مهل ،قصد اإلرال ملى
المذل ة الكتابي ،الجوابي ،التي تد تبلياها
إليهد خالل هذا االجتما لتقد د جوا لتابي
حول مضامينها.
وامتبارا لذلك تد االتفاق ملى تاجيم النم
في هذا النزا إلى تار الحق.

 اما بالندب ،لدراس ،النزا الجمامي
لل ام القائد بين إأارة ش لLcWaikiki ،
والمكت النقابي بها المنضوي تح لواء
االتحاأ نقاب ،االتحاأ الورني لل ام
و الذي جع سببك حد رل
بالما
المكت النقابي إلى تنقيم ثالث ،اج اء خاري
مد ن ،رنج ،بدب انتمائهد النقابي؛
فبتاريخ  22يناير  2222وبحضور امضاء
المكت النقابي بال ل ،والكاتب ،اإلقليمي،
ب نج ،لنقاب ،االتحاأ الورني لل ام
وممثم من الم لز  ،النقابي،
بالما
لالتحاأ الورني لل ام بالما .
وبعد نقا مدتفيض رال المكت النقابي
لل ل ،بإرجا ثالث ،اج اء إلى مق مملهد
بالمتج الكائن بمد ن ،رنج ،معتب ا ام
ق ارات التنقيم بمثاب ،ر أ تعدفي ب ق،
غي مباش ة في حين رال الممثم القانوني
لل ل ،بالتحاق األج اء الثالث ،بمق ات
تعيينهد الجد دة وام ق ار التنقيم جد اساسك
القانوني في ش ر الح لي ،المتعاقد ب انها.
وتبعا لذلك واما ت بث لم ر غ بموقفك
تعذر تدو  ،هذا النزا حبيا لما ما ن
اللجن ،مد حصول اتفاق بين ال فين حول
اللجوء إلى مد ة التحكيد ربقا للماأة 362
من مدون ،ال ام.

 بتاريخ  15فبراير  2222وبحضور
إأارة ش لMaroc discount ،
والمكت النقابي بها المنضوي تح لواء
االتحاأ الما بي لل ام والذي جع سب
نزامك إلى :
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إحت ا أور  ،اأاء األجور؛
تدو  ،وضعي ،الصندوق الورني
للضمام االجتمامي والتا ي ،الصحي،؛
إماأة النم في ر ق ،إحتدا األجور.

وبعد نقا مدتفيض تد االتفاق ملى تاجيم
النم في هذا الخالغ الجمامي لل ام إلى
تار  21فب ا  2222وذلك من اجم
إحضار مقوأ العمم الف أ  ،ل رال ملى
محتواها ومواصل ،المدامي الحبي ،إلنهاء
هذا الخالغ.
 بتاريخ  17فبببرايبر  2222وبتحتضتور
التكتتاتت التعتتا لتتلتمتتكتتتت التتنتتقتتابتي ب ت لتت،
 LAVESMAونائ التكتاتت اإلقتلتيتمتي
للكونفدرالي ،الد موق اري ،لل اتم بت تنتجت،
وتاي الم ام او من نو منك .
رال المكت النقابي بتدجيم واقع ،غتيتا
التتمت تتاتتم امتتا التتلتتجتتنتت ،التتورتتنتتيتت ،لتتلتتبتتحتتث
والمصالح ،لما الد ام ن ار ال ل ،تتوقت
منذ  52نونبت  2224وانتهتد لتد تتتوصتلتوا
باجورهد من شهور نونب أجنب ب سد سنت،
 2224و نا وفب ا ب سد سن.2222 ،
واما مد حضور الم ام او من نو منك
خالل جميع م احم محاول ،الصلح لتتتدتو ت،
هتتذا التتنتتزا وأ تتا تتتعتتذر إج ت اء متتحتتاولتت،
التصالح بخصوف هذا النزا امتا التلتجتنت،
لما رفتض التمتكتتت التنتقتابتي التلتجتوء إلتى
مد ة التحكيد .

أنشطة جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات

اجتماع لجنة مراقبة الواردات
شارل جامع ،التات غ التمتات بتيت ،لتلتتتجتارة
والصنام ،والخدمات في اجتما لجن ،م اقب،
الوارأات الذي مقد تو التثتالثتاء  23تنتا ت
 2222مب تقني ،التناظ من بعد.
ورلز االجتما ملى التنتمت فتي الت تلتبتات
المتعلق ،بم اجع ،التع فات الجم لي ،من :
 -4جتتتتمتتتتعتتتتيتتتت ،مصتتتتنتتتتعتتتتي األنتتتتابتتتتيتتتت
)(AFATUBE؛
 -2التجتمتعتيت ،التمتات بتيت ،لصتنتامتات ال تاي
والقهوة؛
 -5ش ل ،سولوماأ س؛
 -1ش ل ،باأو.
قدم جمعي ،مصنعي األنابي رتلتبتا لتز تاأة
رسو االستي اأ من  ٪42.3إلى  ٪12متلتى
نو متن انتابتيت التفتوالذ التدائت ي التمتقتاو
للصدا .ولام هذا ال تلت التذي تهتدغ إلتى
ت جيع وأمتد هتذ الصتنتامت ،التمتحتلتيت ،قتد
خضع بالفعم لفحص سابق من قتبتم التلتجتنت،
مما اأى إلتى ز تاأة رستو االستتتيت اأ متن
 ٪2.3إلى  ٪42.3ملى المنتتتجتات التمتعتنتيت،
بموج قانوم التمتالتيت ،لتعتا  2222إال ام
الجمعي ،المذلورة الدت ام هتذ التمتنتتتجتات
تدتحق ام تخضع لت ستو استتتيت اأ بتنتدتبت،
 ٪12نم ا لتاثي الكميات التمتدتتتورأة متلتى
ت و ق ا األنابي في الما .
وبين الجمعي ،الما بتيت ،لصتنتامتات ال تاي
والقهوة في رلبها الصعتوبتات التنتاجتمت ،متن
ارتفا تكلف ،استي اأ التبتن غتيت التمتحتمتص

البن األخض الذي ن ا ب كم ختاف فتي
البلدام اآلسيو  ،وامت تكتا التالتتيتنتيت ،بدتبت
رسو االستي اأ الم بقت ،متلتى هتذا التمتنتتت
والتي تتعتد مدتاهتمت ،فتي إنتتتاي التبتن متلتى
المدتوى المحتلتي بتنتدتبت .٪42 ،ووفتقتا لتمتا
ذلتت تتتتك شتتت لتت AMITC ،فتتتإم رستتتو
االستي اأ هذ ت كم مبئا ملى المنت النهائتي
وتنعكس في سع البيع في الدوق المحلي.،
وقتدمت شت لتت ،ستتولتتومتتاأ تتس رتتلتتبتتا ب تتام
تخفيض رسو االستي اأ إلتى  % 2.3متلتى
المدخالت المدتخدم ،في صنام ،التدراجتات
البخار  .،والتدت ال ت لت ،ام التات ض متن
رلبها هو رل التدمتد متن التدولت ،متن اجتم
تدهيم تحقيق استتتثتمتار حتوالتي  26متلتيتوم
أرهد بدمد من ش لتMAROC PME ،
والهدغ من ذلك هو تحقتيتق تتوستيتع مصتنتع

أول ت لتتتتتجتتمتتيتتع التتدراجتتات التتبتتختتار تت،
والمداهم ،في خلق ف ف متمتم تصتم متن
 22إلتتى  422وظتتيتتفتت ،وإنتتتتتاي  9222إلتتى
 42222وحدة من الدراجتات التبتختار ت ،متن
ما .2225
ورلبت شت لت ،بتاأو الت فتع متن رستو
االستي اأ إلى  ٪12الم بتقت ،متلتى نتو متن
اجهزة محوالت القياس (المتنتتت التنتهتائتي
والخاضع ،حاليا ل سو جم لي ،تبل .٪2.3
وفي نها  ،اجتما التلتجتنت ،اتتفتق األمضتاء
ملى ما لي :
.4رفض رلبات جمعتيت ،مصتنتعتي األنتابتيت
وش ل ،باأو ؛
.2تاجيم رلبات الجمعي ،الما بي ،لصنتامتات
ال اي والقهوة وش ل ،سولوماأ س.

االجتماع التحضيري للدورة العاشرة للجنة االقتصادية المشتركة المغربية التركية
وبتتعتتد متتداختتلتت ،لتتلتتدتتيتتد متتد ت التتعتتالقتتات
التتتتتجتتار تت ،التتدولتتيتت ،بتتوزارة الصتتنتتامتت،
والتتتتجتتارة وبتتعتد نتتقتتا مدتتتتفتتيتتض بتتيتتن
الم ارلين تد االتفاق ملى :
 مت اجتعت ،اتتفتاقتيت ،التتتبتاأل التحت بتيتنوتت لتيتا لصتالتح نتمتو تتجتاري
المتات
متوازم؛
 إن تتاء متتنتتصتت ،رقتتمتتيتت ،لتتلتتفتتامتتلتتيتتناالقتتتتتصتتاأ تتيتتن التتمتتاتتاربتت ،فتتي ت ت لتتيتتا
لمدامدتهد ملى حم م الم الوصول إلتى
األراضي الت ليت ،والتمتعتالتجت ،الدت تعت،
ل لباتهد وم اللهد الجم لي.،

انعقد االجتما الت اوري التتتحتضتيت ي
لتلتدورة التعتاشت ة لتلتجتنت ،االقتتتصتاأ تت،
الم ت ل ،الما بي ،التت لتيت ،متن بتعتد
و الخميس  42فب ا تتحت إشت اغ
الديد محمد بنجتلتوم متد ت التعتالقتات
التتتتجتتار ت ،التتدولتتيت ،بتتوزارة الصتتنتتامتت،
والتتتتتجتتارة وبتتحتتضتتور متتمتتثتتم جتتامتتعتت،
الا غ الما بيت ،لتلتتتجتارة والصتنتامت،
والخدمات والكنفدرالي ،العام ،لمقاوالت
الما والجمعي ،الما بي ،للمصتدر تن
وجامع ،غ غ الصيد البح ي وبعتض
الممثلين االقتصاأ ين.
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اجتما مجلس إأارة الولال ،الما بي ،لتنمي ،األن

شارل الجامع ،في اجتما مجلس إأارة الولال ،الما بي ،لتتتنتمتيت،
األن  ،اللوجدتيكي ،المنعقد من ر ق التناظ من بعد تو 41
نا .2222

• تحدين سلدل ،التور د ؛
؛

• ان  ،التعاوم والت و
• أمد ان OMCL ،؛
• م و قانوم اإلرار للولال ،لعا 2222؛
وبعد م ض ومناق  ،بنوأ جدول األممال األخ ى اتتاحت متنتاق ت،
غني ،ألمضاء المجلس إثارة مدة نقار متثتيت ة لتالهتتتمتا متن بتيتنتهتا
اقت اح تفعيم ال ال ،بين الق امين العا والختاف لتتتحتدتيتن تتنتفتيتذ
وتعز ز خ  ،العمم الورني ،للولال ،لعا  2252ولذلك الحاجت ،إلتى
ز اأة جاذبي ،المكت من حيث الموارأ الب  ،من اجم تلبي ،توقعتات
المجلس ملى نحو افضم .وتكثي العمم الم ت ك مع الولال ،للمضي
قدما في تنفيذ است اتيجيتها.

ت اس اشاال هذا االجتما الديد محمد مبد الجليتم وز ت التنتقتم
واللوجدتيك الذي استهم األشاال بالتذلي بتنتقتل جتدول األمتمتال
ولان لالتالي :
• الموافق ،ملى محض اجتما  41وليوز 2224؛
• استع اض إنجازات الولال ،لعا 2224؛
• الميزاني ،العمومي ،للدن ،المالي2224 ،؛
• الميزاني ،المعدل ،لعا 2224؛
• خ  ،ممم الولال ،والميزاني ،لعا 2222؛

وبعد الموافق ،ملى الق ارات المقدم ،في م ت و التقت ار متن قتبتم
امضاء المجلس وجك رئيس المجلس اإلأاري رسال ،والء إلى جالل،
الملك محمد الداأس نص هللا باسمك وبالنياب ،من امضاء متجتلتس
إأارة الولال.،

• ميزاني ،الولال ،لثالث سنوات لم حل2221-2222 ،؛
• امتماأ م

 ،اللوجدتيكي،

و الق ارات.

بعد الموافق ،ملى محض اجتما  41وليوز  2224باإلجما قد
الديد محمد وسفي المد العا للولال ،التقد المح ز في مختتلت
م ار ع الولال ،ولذا استع ض اهد الخ ور ال ئيدي ،لخ  ،متمتم
الولال ،لعا  2222ملى سبيم المثال:
• ت و المنارق والم افق اللوجدتي،؛
• رفع مدتوى ق ا الخدمات اللوجدتي،؛
• توحيد وت و األر الم جعي،؛
• تنمي ،المهارات؛

اجتما لجن ،م اقب ،تقد م

و قص ومع ض تازة تح إش اغ غ ف،

التجارة والصنام ،والخدمات لجه ،فاس  -مكناس
شارل جامع ،الات غ التمتات بتيت ،لتلتتتجتارة
والصنام ،والخدمات و الثالثاء  42تنتا ت
 2222في اجتما لتجتنت ،مت اقتبت ،م ت و
قص ت ومتتع ت ض تتتازة لتتا ت فتت ،التتتتتجتتارة
والصنام ،والخدمات لجه ،فتاس  -متكتنتاس
الذي خصص لدراس ،مدتتتوى تتقتد اشتاتال
تحقيق هذ الم ار ع .
وفيما خص التقد المح ز في التعتمتم متلتى
النحو الذي ابلا بك اللجن ،المكتلتفت ،التتتابتعت،
لا ف ،جه ،فاس  -مكناس فتقتد تتد االنتتتهتاء
من م و قص تازة واستالمك .

المعارض
• ٪23لتلت ت ت التثتالتتث التتمتتتعتتلتق بتتمتوقت
الديارات؛

اما فيما تعلق بم
تدجيم تقد بندب: ،

سوق متا

و

فتقتد تتد

•  ٪62للت ت ت األولتي التمتتتعتلتق بتمت لتز
األممال؛
• ٪12لتتل ت ت ت التتثتتانتتي التتمتتتتتعتتلتتق بتتقتتامتت،
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ومن بين القيوأ التي امتتت ضت إنتجتاز هتذا
الم و حد اللجن ،إنهاء مقد ال ت لت،
المكلف ،باشاال بتنتاء مت لتز األمتمتال التذي
لام قد تقد بندب٪ 62 ،
وقد وافق التلتجتنت ،متن حتيتث التمتبتدا متلتى
م و إماأة التخ تيتل رقتد  6الستتتكتمتال
الم و وملى تمد د المومد النهائي للتدليد
إلى نها  ،سن.2225 ،
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اجتما المجلس اإلأاري للمعهد الما بي للتقييس

شارل جامع ،الا غ الما بي ،للتجارة والصنتامت ،والتختدمتات فتي
اجتما المجلس اإلأاري للمعهد الما بي للتقييس المنعقد بال بار.
ت اس اشاال هذا االجتما الدتيتد التكتاتت التعتا لتوزارة الصتنتامت،
والتجارة وخصص للموافق ،ملى الحدابات الدنو ت ،لتلتمتعتهتد بت ستد
سن 2222 ،وم ض إلنجازاتك خالل سن 2224 ،والتمتصتاأقت ،متلتى
ب نام العمم والميزاني ،التوقعي ،للمعهد ب سد .2222

وقد اثن جامع ،الا غ خالل هذا اللتقتاء متلتى جتهتوأ التمتعتهتد فتي
مياأ ن اإلشهاأ والتقييس واهميتها بالتنتدتبت ،لتذن ت ت ،االقتتتصتاأ ت،
وجدأت تاليدها ملى تعز ز التعاوم مع غ غ التتجتارة والصتنتامت،
والخدمات وجامعتها متن ختالل أراست ،إمتكتانتيت ،احتتتضتام بتعتض
األن  ،بمؤسدات الا غ وملحقاتها ولذا تنميد تماه ات م تت لت،
للتحديس باهمي ،اإلشهاأ والمواصفات.

خالل هذا اللقاء الد الديد الكات العا لتلتوزارة ام التمتعتهتد مت غ وفي نها  ،اللقاء تم المصاأق ،ملى متختتتلت
أ نامي ،لبي ة خالل سن 2224 ،رغد المت فتيت ،الصتعتبت ،التمت تتبت ت،
بالحال ،الوبائي ،لكوفيد  49حيث مزز المعهد مكتدباتك فتي متيتاأ تن
التقييس واإلشهاأ واستثم في م تار تع ومتجتاالت جتد تدة متن اجتم
التكي مع األوضا االقتصاأ  ،لتمتا التد ام جتمتيتع اهتداغ ستنت،
 2224تد تحقيقها خصوصا في ما تعلق بإنتاي المواصفات وان ت ت،
اإلشهاأ.

نتقتل جتدول امتمتال

من جهتك تقد الديد مد المعهد بع ض حول منجتزات التمتؤستدت،
سن 2224 ،حيث اخب الم ارلين بمصاأق ،المعهد ملتى التثت متن
 4122مواصف ،ما بي ،تهد مياأ ن مختلف ،من النت تار االقتتتصتاأي
وهي مواصفات متناستقت ،متع متا هتو متعتمتول بتك جتهتو تا وأولتيتا
باإلضاف ،ألن  ،المعهد التكو نيت ،واإلمتالمتيت ،حتول التمتواصتفتات المجلس وتم الدموة لمواصل ،الجهوأ والد نامي ،التي ع فها مجتال
والتحديس باهميتها بالندب ،للدول ،والق ا الخاف والتمتدتتتهتلتكتيتن اإلشهاأ والتقييس لدورها المحقق في النمو االقتتتصتاأي والت فتع متن
مذل ا لذلك بحدث انضما الما للمنمم ،اإلف قي ،الذي ستيتلتعت تنافدي ،المقاوالت الما بي.،
أورا مهما في إن اء من ق ،التباأل اإلف قي ،وإنجازات اخ ى.
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توقيع ب وتولول إرار لل

ال ،و التعاوم من اجم إحداث م ل لذممال

بجه ،بني مالل  -خنيف ة
ملى هامش اشاال الجتمتع التعتا التعتاأي األول
لجامع ،الا غ المات بتيت ،لتلتتتجتارة والصتنتامت،
والخدمات المنعقد ببني متالل تو االثتنتيتن 41
مارس  2222بمق جه ،بني مالل-خنيف ة
التوقيع ملى ب وتولول إرار لل

تتد

ال ،و التعاوم

من اجم إحداث م ل لذممال بجه ،بني متالل

ختتنتتيتتف ت ة بتتيتتن غ ت فتت ،التتتتتجتتارة والصتتنتتامتت،والخدمات لبني مالل-خنيف ة ووزارة الصتنتامت،
والتجارة ووال  ،جه ،بني مالل-خنيف ة ومجلتس
جه ،بني مالل-خنتيتفت ة وذلتك بتهتدغ تتعتز تز
الع ض الدياحي والخدماتي بتجتهت ،بتنتي متالل
خنيف ة.
و تكوم الم

و من الم افق التالي: ،

•

قص للمؤتم ات والندوات؛

•

م لز االستقباالت؛

•

فضاء لتنميد المعارض؛

•

سوق تضامني ،للمنتجات المجالي،؛

•

م لز للتكو ن المدتم لمنتدبي الا ف،؛

•

م افق اخ ى مواز .،

استقبال األمين العا للا ف ،االسالمي ،للتجارة والصنام ،والزرام ،بم الش
استقبم الديد لمال بن خالد رئتيتس غت فت،

للتجارة والصنام ،والزرام.،

التتتتتجتتارة والصتتنتتامتت ،والتتختتدمتتات لتتجتتهتت،

وقد حض اللقاء الديد الحدين متلتيتوى

م الش-لسفي و  42مارس  2222بمق
التات فتت ،بتمت التش الدتتيتد تتوست

حدتتن

خالوي األمين العا لتلتات فت ،اإلستالمتيت،

اقتصاأ وم محلتيتوم والدتيتد رئتيتس قدتد
الدمد والت و

والديد رئيس قدد خدمتات

رئيس جامع ،الا غ التمتات بتيت ،لتلتتتجتارة

المنتدبين با ف ،م الش  -لسفي

والصنام ،والخدمات والديد مبد المتولتى

وقد لام اللقاء ف ص ،لبحث ستبتم تتعتز تز

األول لتلت ئتيتس وفتامتلتوم

التعاوم الم ت ك في متدأ متن التمتجتاالت

بللوتي النتائت

االقتصاأ ت ،لتمتا تتفتضتم الدتيتد توست
خالوي بإم اء نبذة من الم ار ع الكبت ى
التي تنممها الا ف ،اإلسالمي.،
لما تم مناق  ،إمكاني ،انضتمتا جتامتعت،
التات غ التتمتات بتتيت ،لتلتتتتجتارة والصتنتامتت،
والخدمتات بتالتمتات

لتمتؤستدت ،التات فت،

اإلسالمي ،للتجارة والصنام ،والزرام.،
ل شارة فالا ف ،اإلسالمي ،مؤسدت ،أولتيت،
تابع ،لمنمم ،التعاوم اإلستالمتي وتتمتثتم
الق ا الخاف في حوالي 32بلدا إسالميا.
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توضيحات حول االتفاقي ،المب م ،بين مجلس جه ،سوس ماس ،و جمعي ،سوس ماس،
مباأرة للدمد الماأي للمقاوالت الصاي ة
مقدت لجن ،التجارة الداخلي ،لا فت ،التتتجتارة
والصنام ،والخدمات سوس ماست ،اجتتتمتامتا
لتقد د م ض وتوضتيتحتات حتول االتتفتاقتيت،
المب م ،بيتن متجتلتس جتهت ،ستوس متاست ،و
جمعي ،سوس ماست ،متبتاأرة لتلتدمتد التمتاأي
للمقاوالت الصاي ة المتضت رة متن جتائتحت،
لورونا وذلك و االثنين  41مارس 2222
بالا ف ،تحت رئتاست ،الدتيتد ستعتيتد ضتور
رئيس الا ف ،والديد محتمتد التمتوأم رئتيتس
جمعي ،سوس ماس ،مباأرة و الديد نور الد ن
المحاح رئيس اللجن ،وبحضور امضائها .

لقاء تحديدي حول :المداهم ،المهني ،الموحدة لفائدة مهنيي جه ،للميد واأنوم
نمم غ ف ،التجارة والصنام ،والتختدمتات لتجتهت ،لتلتمتيتد واأنتوم
ب ال ،مع المنمم ،المهني ،لمحاسبي الجه ،و األربعاء  22مارس
 2222لقاءا تحديديا حول :المداهم ،المهني ،الموحدة لفائدة مهنيي
جه ،للميد واأنوم
وقد تد خالل هذا اللقاء تقد د م ض حول اهد ما جاء بك هذا التنتمتا
لفائدة المهنيين من تجار وح فيين وخدماتيتيتن .وحضت بتاالضتافت،
الى ممثلي الا ف ،والمنمم ،المهني ،لمحاسبي الجه ،لم من متمتثتلتي
تقديمي ،الض ائ و الضمام االجتمامي.

تدشين المق الجد د لا ف ،الداخل - ،واأي الذه
ملى اتفاقيات لل
تد و الثالثاء  2مارس  2222تدشين التمتقت التجتد تد لتات فت،
التجارة والصنام ،والخدمات لجه ،الداخل - ،واأي الذه .
اش غ ملى هذا الحدث الديد ر اض مزور وز الصتنتامت،
والتجارة والديد المين بنعم والي الجه ،إلتى جتانت الدتيتد
نجا الخ ار رئيس الجه ،والديد الحديتن متلتيتوى رئتيتس
جامع ،الا غ الما بي ،للتجارة والصنام ،والخدمات والدتيتد
جمال بوسي رئيس الا ف ،ومدأ متن امضتائتهتا ورئتيتدتي
المجلدين اإلقليميين ورؤساء الجمامات الت ابي ،بالجه.،

والتوقيع

ال،

الذه واوس أ ومجالس جمامات الداخل ،والكو ة والع لو وبئت
لندوز من جه ،ثاني ،؛
 -اتفاقي ،بين الا ف ،والم لز الجهوي لالستثمار.

وتميز هذا الحفم بالتوقيع ملى ثالث اتفاقيات إرتار لتلت ت الت،
والتعاوم :
 اتفاقي ،بين الا ف ،ومجلس الجه ،؛ اتفاقي ،بين الا ف ،من جه ،والمجتلتدتيتن اإلقتلتيتمتيتيتن لتواأي18
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لقاء تواصلي حول  :توسيع التا ي ،الصحي ،لفائدة التجار والمهنيين الخاضعين
لنما المداهم ،المهني ،الموحدة
نتتمتتم ت التتمتتد ت تت ،التتجتتهتتو تت،
لتلتصتنتدوق التورتنتي لتلتضتمتام
االجتتتتتتتتتمتتتتامتتتتي متتتتكتتتتنتتتتاس
اإلسماميليت ،ولتالت ،متيتدلت
ب ت التت ،متتع غ ت فتت ،التتتتتجتتارة
والصتتنتتامتت ،والتتختتدمتتات لتتجتتهتت،
أرمتت - ،تتتافتتيتتالل ت متتلتتحتتقتت،
متتيتتدلت تتتقتتدتتيتتمتتيتت ،الضت ائت
والتتنتتقتتابتت ،التتورتتنتتيتت ،لتتلتتتتتجتتار
والمهنيين لقاء تواصليا حول :
توسيع التا ي ،الصحي ،لفائتدة
التجار والمهنتيتيتن التختاضتعتيتن
لتتنتتمتتا لتتلتتمتتدتتاهتتمتت ،التتمتتهتتنتتيتت،
الموحدة وذلك و الجمعت42 ،
مارس  2222بتقتامت ،التمت لتز
االجتتتتتمتتامتتي التتت ت بتتوي لتتدمتتد
قدرات ال با بميدل

موالب ،ت و المباأرات المقاوالتي ،بجه ،الدار البيضاء  -الد ات
تنفيذا للتوجيهتات التمتلتكتيت ،الدتامتيت ،التهتاأفت ،إلتى أمتد التمتبتاأرات
المقاوالتي ،وإحداث ف ف ال ام وفي إرار تفعيم اتفاقتيت ،ال ت الت،
بين غ ف ،التجارة والصنام ،والخدمتات لتلتدار التبتيتضتاء – ست تات
ومؤسد ،إن اء المقاوالت التابع ،لمجموم ،البنك ال عبي التمت لتزي
نمم غ ف ،التجارة والصنام ،والخدمات لجهت ،التدار التبتيتضتاء –
س ات ب ال ،مع مؤسدت ،إن تاء التمتقتاوالت تو التختمتيتس 42
مارس  2222بمق ها الم لزي بالدار البيضاء حتفتم إرتالق رتلت
م وض م ار ع لفائدة المقاوالت الصاي ة جدا والمقاولين التذاتتيتيتن
وحاملي الم ار ع بجه ،الدار البيضاء – س ات.
ت اس هذا الحفم الديد حدام ب لاني رئيس الات فت ،وحضت متدأ
من رؤساء الجمعيات المهني ،والفدراليات وممثلي المناب اإلمالمتيت،
لما حض من مؤسد ،إن اء المقاوالت لم من الديد ونس اوجتنتهتا
الكات العا للمؤسد ،والديد بوملي إبت اهتيتد مدتؤول بتالتمتؤستدت،
باإلضاف ،إلى ممثلين من مؤسد ،البنك ال عبي الم لزي.
وستفتح الم ارل ،في هذا اإلمال الذي امتد من  42إلى  54متارس
 2222في وجك المقاولين الذاتيين وحاملي التمت تار تع والتمتقتاوالت
الصاي ة جدا المن اة منذ اقم من خمس سنتوات والتتتي ال تتتجتاوز
رقد معامالتها الدنوي م ة مال ين أرهتد متع استتتثتنتاء األن ت ت،
المتعلق ،باإلنعا العقاري والصيد في امالي البحار.
وسيدتفيد المت شحوم الذ ن تد انتقاءهد من أمتد التختبت اء وأورات
تكو ن ملى المقاس و لوت ين .
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ب نام التمو م ان الق ،بوجدة
بم ارل 52 ،مدتفيدا و مدتفيدة من ق امات متختتتلتفت ،تتجتار
مقاولوم مقاولوم ذاتيوم وحاملتو م تار تع نتمتمت غت فت،
التجارة والصنام ،والخدمات لل ق بتوجتدة تو التجتمتعت44 ،
مارس  2222ب ال ،مع التجاري وفا بنك أار التمتقتاول تومتا
أراسيا حول ب نام التمو م ان الق ،والذي ت و التنتهتوض
ب اأة األممال بمباأرة ملكي ،سامي ،في الدياق ال اهن للتتتعتافتي
من مخلفات لوفيد  .49اللقاء قا بتن ي ك الديد سفيام العم انتي

مدت ار بدار المقاول و لقي استتحتدتانتا متن رت غ
الم ارلين الذ ن وجدوا فتي التلتقتاء فت صت ،لت ت ح
تدتاؤالتتتهتد و ان تتاتتاالتتهتتد بتتختصتتوف متا لل إلتتيتتك
الب نام و ما هي مدتجداتك والف ف التتتي توفت هتا
لدمد المقاول ،المحلي ،في هذ المت فتيت ،االقتتتصتاأ ت،
الصعب ،و اإلستثنائي.،

مائدة مدتد ة حول  :لفاق ال قمن ،وانعكاساتها ملى التنمي ،االقتصاأ  ،بال بار
تجديدا لدرها التواصلي ووميا متنتهتا بتاهتمتيت ،الت قتمتنت ،و اثتارهتا
اال جابي ،ملى التنمي ،االقتصاأ  ،المحلي ،و الجهو  ،نتمتمت غت فت،
التجارة و الصنام ،و الخدمات لجه ،ال بار  -سال  -القنتيت ت ة تو
التتتتختتتتمتتتتيتتتتس  21فتتتتبتتتت ا تتتت  2222متتتتائتتتتدة مدتتتتتتتتتد تتتت ة
حول  :لفاق ال قمن ،و انعكاساتها ملى التنمي ،االقتصاأ . ،

قا بتن يل هذ الندوة نتختبت ،متن االستاتتذة متن متد ت ت ،التدراستات
والتعاوم والتتتحتد تث بتوزارة التعتدل التمتكتتت التورتنتي لتلتمتلتكتيت،
الصنامي ،الصندوق الورني للضمام االجتمامي اإلأارة التجتهتو ت،
للض ائ المجلس الجهوي للموثقين والمنمم ،المهني ،لتلتمتحتاستبتيتن
المعتمد ن.

هدغ هذا اللقاء إلى تقد د مع يات شامل ،حول التوضتعتيت ،الت اهتنت،
للمدار واإلج اءات المعتمدة في تنز م للتيتات الت قتمتنت ،اإلأار ت،
تحديس الفاملين االقتصاأ ين والتمتهتنتيتيتن بتجتهت ،الت بتار  -ستال -
القني ة باهمي ،استخدا التكنولوجيا الحد ث ،و المنصات ال قمي ،فتي
المعامالت و الخدمات إضاف ،إلى تدتلتيتل الضتوء متلتى التمت تالتم
والصعوبات التي واجهها المهنيوم والمقتاوالت والتتتي تتحتول أوم
نجام ،هذ المدار ال قمي ،ومحاول ،إ جاأ حلول لها متن
خالل إبداء مقت حات وتوصيات مملي.،

اجمع الحاض وم ملى ام ال قمن ،رافع ،حقيقي ،لالقتصاأ التورتنتي
و انها تعتب من التوجهات اإلست اتيجي ،للنموذي التتتنتمتوي التجتد تد
وانك ج مالئم ،جميع المتدتارت و اإلجت اءات اإلأار ت ،وتتجتو تد
الخدمات المقدم ،للمهنيين و المقاوالت و مالئتمتتتهتا متع التتتحتوالت
العميق ،و المهم ،التي تع فها بالأنا ملى جميع المدتو ات.

في للمتك االفتتاحي ،اب ز الدتيتد حدتن صتاختي رئتيتس
غ ف ،التجارة والصنام ،والتختدمتات لتجتهت ،الت بتار ستال
القني ة ام هذا اللقاء سيفتح المجال ألهم الفك والتختبت ة
والتخصص لتعميق التفكي وتتبتاأل اآلراء فتي متوضتو
ذي اهمي ،قصوى في تحدين جوأة التختدمتات التعتمتومتيت،
والخدمات المقدم ،للموارنين والمقاوالت وتحدين إنتاجيت،
وتنافدي ،االقتصاأ الما بي من خالل المداهم ،في تنتمتيت،
الق امات التكنولوجي ،و تعلق األم بالت قتمتنت ،واثتارهتا
ملى االقتصاأ الورني .
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قافل ،الندخ 45 ،من األ ا التجار  ،الجهو  ،تحم بمد ن ،شف اوم
شف اوم والديد ممثم المد  ،اإلقليمي ،للض ائ والديد متمتثتم
المد  ،اإلقليمي ،للصندوق الورني للضمام االجتمامي بتدختالت
اغن النقا خالل هذ الفعاليتات التتتي لتانت فت صت ،لتمتنتاق ت،
مجموم ،من المواضيع من بينها مدتجدات قانوم الماليت2222 ،
ور ق االستفاأة من التا ي ،الصحي ،والتقامد.

في إرار فعاليات األ ا التجار  ،في ندتختتتهتا التثتالتثت ،م ت تتحت
شعار :من اجم ان الق ،جد دة وأ نامي ،قتو ت ،تتجتار ت ،وستيتاحتيت،
بالجه ،نمم غ ف ،التجارة والصنام ،والخدمات لجه ،رنتجت- ،
ت وام  -الحديم ،والمجلس الجمامي ل ف تاوم تو التثتالثتاء 43
مارس  2222بالم ل الثقافي وال اضي ب ف اوم لقتاء متفتتتوحتا
مع التجار والمهنيين حول مدتجدات قتانتوم التمتالتيت ،لدتنت2222 ،
والتا تيت ،الصتحتيت ،لتلتمتهتنتيتيتن متن تتارتيت متد ت ت ،الضت ائت
والصندوق الورني للضمام االجتمامي.
حض هذا اللقاء مدأ من امضاء الا ف ،والديد مد ملحق ،الا فت،
بت وام والديد رئيس مصلح ،التتتكتو تن والدتيتد مدتؤول حتاضتنت،
المقاوالت بت وام وار اخ ى.
افتتح اشاال هذا اللقاء بكلم ،الديد مد ملحق ،الات فت ،بتتت توام
حيث شدأ ملى اهميتك خصوصا بعد اآلثار االقتصاأ  ،التي خلفتتتهتا
جائح ،لورونا مؤلتدا انتك استتتمت ارا لتلتقتاءات ستابتقت ،فتي نتفتس
الموضو .
لما تفضم الدتيتد متقت ر التات فت ،والدتيتد نتائت

رئتيتس جتمتامت،

اللقاءات الت اور  ،حول ب نام التنمي ،الجهو  ،والتصميد الجهوي إلمداأ
الت ا

المنمم ،من ر غ مجلس جه ،أرم ،تافيالل

بتتدمتتوة متتن رئتتاستت ،متتجتتلتتس جتتهتت ،أرمتت،
تافيالل شارل غ ف ،التجتارة والصتنتامت،
والخدمات لجه ،أرم - ،تافيالل ممثل ،فتي
شخص الديد رئيس الا فت ،وامضتائتهتا فتي
اللقاءات التتت تاور ت ،التختمتدت ،حتول إمتداأ
ب نام التنمي ،الجهو  ،والتصمتيتد التجتهتوي
إلمداأ الت ا المنمم ،متن رت غ متجتلتس
جه ،أرم ،تافيالل ووال  ،الجه.،
وتتتهتتدغ هتتذ التتلتتقتتاءات التتت ت تتاور تت ،إلتتى
استجما لراء المنتخبين وممثلي التقت تامتات
الحكومي ،والفتعتالتيتات التجتهتو ت ،متن اجتم
إمداأ ب نام التنميت ،التجتهتو ت ،والتتتصتمتيتد
التتجتتهتتوي إلمتتداأ التتت ت ا وفتتق متتقتتاربتت،
ت ارلي ،محكم.،
وقد تميزت اشاال هذ اللقاءات بكلمتات لتم
من الدل ات الوالئي ،ورئيس متجتلتس جتهت،
أرم - ،تافيالل التي تم فيها الدمتوة إلتى
التنديق فتي متعتاجتلت ،التمت تار تع التجتهتو ت،
واإلقليتمتيت ،وتتحتد تد اولتو تات جتهت ،أرمت،
تتتافتتيتتاللت وتتتقتتد تتد متتقتتتت حتتات التتفتتامتتلتتيتتن
االقتصاأ ين واالجتماميين من اجم تضمينها

في الوثائق المزمع إمداأها للتنمي ،الجهو .،
ومن جهتك ت ق ممثم مكت الدراسات فتي
م ضتك لتختالتصتات التتت تختيتص التتت ابتي
وال ؤ  ،اإلست اتيجي ،للتمت تار تع والتبت امت
المزمع انجازها.
وخالل المنتاق ت ،متبت التمت تارلتوم متلتى
استعداأهد في لالنخ ار اإل تجتابتي والتفتعتال
لتتلتتتتتعتتاوم متتع متتجتتلتتس التتجتتهتت ،متتن ختتالل
اقت احات حول الم ار ع التي تكتدي رابتعتا
استعجاليا وذات اولو  ،بالندب ،للدكام.
وقد ذل الداأة ممثلو الا ف ،فتي تتدختالتتهتد
خالل هذ اللقاءات بد نتامتيت ،األمتمتال التتتي
ت هدها الجه ،حاليا في جميتع التقت تامتات
بتاإلضتتافتت ،إلتتى اإلراأة التتحتتقتتيتتقتتيت ،لتتتتتنتتز تتم
التوجيهات الملكي ،الدامي ،لصاح التجتاللت،
الملك محمد الداأس نص هللا التتتي التدت
متتتلتتتى
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ض ورة ت سي منمور جد د لا غ التجارة
والصنام ،والخدمات ملى المدتوى الورنتي
وإش الها لجعلها رافع ،حقيقيت ،لتالتستتتثتمتار
من اجم موالب ،وأمد الد نامي ،االقتتتصتاأ ت،
التي تع فها بالأنا في الدنوات األختيت ة فتي
شتى المجاالت.
وخالل اللقاءات الت اور  ،الخمد ،بتالتجتهت،
تد تقد د مقتت حتات متمتلتيت ،وجتيتهت ،لتات فت،
التجارة والصنام ،والتختدمتات حتول إنتجتاز
التصميد الجهوي إلمتداأ التتت ا وبت نتامت
التنمي ،الجهو  ،لجه ،أرم ،تتافتيتاللت وفتقتا
لم و ال ؤ  ،اإلست اتيجي ،لعمتم التات فت،
التي تاخذ بعين االمتبار األبعاأ االجتتمتامتيت،
واالقتصاأ  ،والبيئي ،لمنتتتدتبتيتهتا متن تتجتار
وصنا ومقدمي الخدمات ومقاولين.
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لقاء تواصلي حول تعميد التا ي ،الصحي ،واالجتمامي ،بملحق ،القني

ة

لا ف ،التجارة والصنام ،والخدمات
مفصم ألر الضمام االجتمامي .
وقد شارك في هذا اللقاء مدأ من منتدبي الات فت ،ومتمتثتلتوم متن
الولال ،الورني ،للضمام االجتمامي من بينهد الديد المد الجهوي
والديد المد اإلقليمتي ورؤستاء ولتاالت الضتمتام االجتتتمتامتي
بالقني ة.

انعقد و  44فب ا  2222بمق ملحق ،القني ة لا فت ،التتتجتارة
والصنام ،والخدمات لجه ،ال بار  -سال  -القني ة لقاء تواصلتي
حول التا ي ،الصحي ،األساسي ،للعمال غي األج اء الختاضتعتيتن
للض ب ،ملى الدخم حد نما المداهم ،المهني ،الموحدة .
نتائت رئتيتس
ت اس هذا اللقاء الديد التحتدتيتن تتلتمتوست
الا ف ،الذي افتتح اللقاء بتكتلتمت ،تت حتيتبتيت ،تتالهتا مت ض

لقاء تواصلي حول تعميد التا ي ،الصحي ،اإلجبار  ،ببني مالل
نمم غ ف ،التجارة والصنامت ،والتختدمتات لتجتهت ،بتنتي متالل -
خنيف ة لقاء تواصلي بتتتنتدتيتق متع الصتنتدوق التورتنتي لتلتضتمتام
االجتمامي حول موضو التا ي ،الصحي ،اإلجتبتار ت ،متع قت تا
اربا سيارات األج ة وذلك و الجمع 44 ،فب ا  2222بمق ها
ببني مالل .
ت اس هذا اللقاء الديد مبدالعز ز رلوبي نائ رئيس الا ف ،وتتد
تاري من ر غ الديد رئيس ولال ،الصندوق التورتنتي لتلتضتمتام
االجتمامي ببني مالل والفقيك بن صالح والدتيتدة رئتيتدت ،التولتالت،
بخ بك ،بحضور بعض الديدات والداأة امضتاء التات فت .،لتمتا

حض هذا اللقتاء متجتمتومت ،متن الدتاأة اربتا ستيتارات األجت ة
بصنفيها واصحا الماذونيات والمدتالين فضال من ممثتلتيتن متن
الدائقين.

و ندري هذا اللقاء في إرار تحديس مختل المهنيين لالنخت ار فتي
هذا الور المجتمعي الذي ام ى ان القتك صاح الجالل ،التمتلتك
محمد الداأس نص هللا وا د وموالب ،الا ف ،لمنتدبيها وتعت تفتهتد
الث بكم المدتجدات التتتي تت ت ا بتمتنتاحتي التحتيتاة االقتتتصتاأ ت،
وباألساس لم ما تصم بالتا ي ،الصحيت ،والتحتمتا ت ،االجتتتمتامتيت،
للمهنيين غي األج اء.
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ب نام

الفي ،للتحول ال قمي وت و الم ار ع الصاي ة با ف ،ال

تد إرالق مملي ،تكو ن ومتوالتبت ،التفتوي التختامتس التمتكتوم متن 42
مدتفيدا من ب نام الفي ،للتحول ال قمي وت و المت تار تع لتفتائتدة
المقاوالت الصاي ة وحاملي المت تار تع بتات فت ،التتتجتارة والصتنتامت،
والخدمات لل ق وذلك ومي األربعاء والتختمتيتس  9و 42فتبت ا ت
.2222
هذا وقد تد إنجاز  22موالب ،ف أ  ،تهد ت و وخلق متقتاوالت متن
ر غ المدتفيد ن من ب نام الفيت ،لتلتتتحتول الت قتمتي فتي إرتار
اتفاقي ،ال ال ،بين غ ف ،التجتارة والصتنتامت ،والتختدمتات لتلت ت ق
وش ل ،مونك اغ لل قمن.،

•

الم الم والمعيقات الحالي ،للم ار ع؛

•

ال ؤ  ،المدتقبلي ،للم ار ع؛

•

أور ال قمن ،في تنمي ،الم ار ع؛

ق

• إم ت تتاء حتتلتتول و استتت ت تتارات متتامتت( ،رقتتمتتيتت ،إأار تت،
تدو قي. ... ،

وتهدغ هذ العملي ،إلى إم اء الف ص ،لكم مقاول ل ت ح و مت ض
م ومك الخاف ملى مجموم ،من المختصين فتي متجتال الت قتمتنت،
ور اأة األممال و ت مم العملي:،
•

مناق  ،و تحليم الم ار ع الحالي،؛

•

أراس ،الم ار ع؛

لقاء تحديدي مع المهنيين وممثلي التجار بدوس  -ماس ،حول نما
المداهم ،المهني ،الموحدة
وانتماراتهد حول الموضو .

في إرار موالبتها للتحول الدلس لمنتدبيها الخاضعين لنما ال بتح
الجزافي سابقا إلى نما المداهم ،المهني ،الموحدة ) CPUنممت
غ ف ،التجارة والصنتامت ،والتختدمتات ستوس متاست ،ب ت الت ،متع
المد  ،الجهو  ،للض ائ و الخميس  42فتبت ا ت  2222بتمتقت
الا ف ،لقاء تحديديا حول موضو المداهم ،التمتهتنتيت ،التمتوحتدة
بحضور الداأة ار المد  ،الجهو  ،للض ائ والديدات والدتاأة
رؤساء ومق ري اللجام الدائم ،لدى التات فت ،ومتمتثتلتي التجتمتعتيتات
المهني ،بدوس ماس.،

وتجدر اإلشارة الى ام الا ف ،قام منذ اإلمالم متن هتذا التور
الكبي بعدة مباأرات تحدتيتدتيت ،ومتبتات ارت هتا إلتى جتانت ارت
المد  ،الجهو  ،للض ائ من اجم موالب ،المهنيين التذ تن لتانتوا
خضعوم سابقا لنما ال بح الجزافي وتدهيم مملي ،انخ ارهتد فتي
النما الض بي الجد د.

وقد تد خالل هذا اللقتاء تتقتد تد
م ت ض متتفتتصتتم حتتول نتتمتتا
المداهم ،التمتهتنتيت ،التمتوحتدة
التتذي تتتتتيتتح االستتتتتفتتاأة متتن
التا يت ،الصتحتيت ،والتختدمتات
االجتمامي.،
لما شكم هذا االجتما مناسب،
ستتانتتحتت ،لتتمتتمتتثتتلتتي التتتتتجتتار
والتمتهتنتيتيتن لت ت ح ومتنتاق تت،
العد د من النقار المتعلقت ،بتهتذا
التتنتتمتتا والتتتتتي تتتفتتامتتم متتعتتهتتا
الداأة ممثلو المد  ،الجهتو ت،
للض ائ باإلجاب ،ملى جتمتيتع
تدتتتتتاؤالت التتتتتحتتتتتاضتتتتت تتتتتن
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اجتما تنديقي بد ات للتحديس باهمي ،الور

الملكي المتعلق بالتا ي ،الصحي،

واالجتمامي ،لفائدة مهنيي ق ا سيارات األج ة
واالجتمامي ،وخاص ،نما التامين األستاستي اإلجتبتاري متن التمت ض
لفائدة فئات المهنيين والعمال المدتقلين واألشخاف غي األج اء الذ تن
زاولوم ن ارا خاصا.

في إرار سلدل ،اللقاءات التتتواصتلتيت ،التتتي تتنتمتمتهتا غت فت ،التتتجتارة
والصنام ،والخدمات للدار البيضاء  -س ات لفائدة الفئات التمتدتتتهتدفت،
من الور االجتمامي نمم ملحق ،س ات و الثالثاء  22فتبت ا ت
 2222اجتماما تنديقيا لفائدة هتيتئت ،متمتثتلتي قت تا ستيتارات األجت ة
بإقليمي س ات وب شيد.

لما تخلم هذا الع ض مناق  ،مدتفيض ،توج بإجاب ،ممثلي الصندوق
الورني للضمام االجتمامي ملى مختل تداؤالت امضاء هيئ ،ممثلتي
ق ا سيارات األج ة.

وقذ ت اس هذا اللقاء الديدة حياة ب ل ،نائب ،رئيتس التات فت ،وحضت
ممثلوم من ولال ،الصندوق الورني لتلتضتمتام االجتتتمتامتي بتكتم متن
س ات وب شيد وهيئ ،ممثلي ق ا سيارات األج ة بتإقتلتيتمتي ست تات
وب شيد.

وفي للمتها الختامي ،الدت الديدة نائب ،رئيس الا ف ،متلتى ام متلتحتقت،
س ات ستمم منفتح ،ملى جميع المنتدبين وملى الختصتوف متهتنتيتي
ق ا سيارات األج ة بصنفيها الكبي ة والصاي ة إلنجاح هذا الم و
من خالل تنميد لقاءات تحديدي ،لفائدة الدائقين والمدتالين مع العمتم
التمتتتعتلتق
ملى تدهيم وتبديل مملي ،االستفاأة وذلك بفتح شباك القت
بخدمات الصندوق الورني للضمام االجتمامي بمق ملحق ،س ات.

في مدتهم هذا اللقاء اشارت الديدة نائب ،رئيتس التات فت ،إلتى ام هتذا
االجتما اتي في إرار مواصل ،سلدل ،اللقاءات التواصلي ،التي تدتهت
ملحق ،س ات لا ف ،التجارة والصنام ،والتختدمتات لتلتدار التبتيتضتاء -
س ات ملتى تتنتمتيتمتهتا بتتتنتدتيتق متع الصتنتدوق التورتنتي لتلتضتمتام
االجتمامي لفائدة المهنيين المعنيين بالتا ي ،الصحي ،واالجتمامي.،
لما الدت ام الهدغ منك تحديس ممثلي قت تا ستيتارات األجت ة متن
اجم األج اة الفعلي ،لالستفاأة من التا ي ،الصحي ،لفائدة مهنتيتي قت تا
سيارات األج ة من سائقين ومدتالين.
وقد تميز هذا اللقاء بتقد د متداختالت متن رت غ متمتثتلتيتن متن ولتالت،
الصندوق الورني للضمام االجتمامي حول موضو التا ي ،الصحي،

لقاء ممم بالدار البيضاء مع مؤسد ،إن اء المقاول ،التابع ،للبنك ال عبي الم لزي
رل م وض الم ار ع.

ت اس الدتيتد حدتام بت لتانتي رئتيتس غت فت ،التتتجتارة والصتنتامت،
والخدمات للدار البيضاء  -س ات و األربعاء  29فبت ا ت 2222
اجتما ممم مع الديد ونس اوجنا الكاتت التعتا لتمتؤستدت ،إن تاء
المقاوالت التابع لمجموم ،البنك ال عبي الم لزي والدتيتد إبت اهتيتد
ابوملي المدؤول ملى ال ال ،مع الا ف ،باإلضاف ،لتلتدتيتدة غتيتثت،
الجفا ي إرار بقدد التواصم بالمؤسد.،

وفي الختا اتفق ال فام ملى إمداأ وتوقيع ملحق ل تفاقي ،تضمن
ب نام العمم الم ت ك لدن 2222 ،والم ارل ،في إمتالنتات رتلت
م وض الم ار ع باإلضافت ،إلتى تتنتمتيتد والتمت تارلت ،فتي نتدوات
تواصلي ،مب تقنيات الفيد و.

وقد ُخصص هذا االجتما لتدارس ومناق  ،ب نام العمم التمت تتت ك
لدن 2222 ،ملى ضوء اتفاقي ،ال ال ،والتعاوم الموقع ،بين الا ف،
والبنك ال عبي الم لزي.
وخالل هذا االجتما الد الديد حدام ب لاني ام الهدغ الذي تتوخا
الا ف ،من توقيع هذ اإلتفاقي ،ت جيع ال با بجه ،الدار التبتيتضتاء
س ات ملى إن اء م ار عهد االقتصاأ  ،الخاص ،والمداهم ،في خلق
مناص شام قارة.
من جانبك قا الديتد تونتس اوجتنتا بتتتقتد تد مت ض متفتصتم حتول
م وض المؤسد ،المتعلق ،بموالب ،حتامتلتي التمت تار تع والتمتقتاوالت
الصاي ة جدا وتكو نهد وتهييئهد للقاء لجن ،التحكيد في إرار إمالنتات
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لقاء مع الديدة ممدة مد ن ،م الش
مقد الديد لمال بن خالد رئيس غ ف ،التتجتارة
والصنام ،والخدمات لتجتهت ،مت التش لستفتي
مت فتتوقتتا بتتالدتتاأة امضتتاء التتمتتكتتتت االأاري
للا ف ،و األربعاء  9فتبت ا ت  2222لتقتاء
ممم مع الديدة فارم ،الزهت اء التمتنتصتوري
ممدة مد ن ،م الش.
وقد جدأ الديد ال ئيس تهنئتك لتلتدتيتدة فتارتمت،
الزه اء المنتصتوري متلتى التثتقت ،التمتولتو ت،
الدامي ،إث تعتيتيتنتهتا وز ت ة إلمتداأ التتت ا
الورني والتعمي واإلسكام وسياست ،التمتد تنت،
ولذا ملى انتخابها ممدة لمد ن ،م الش.

باإلضاف ،الى مجمتومت ،متن التنتقتل التتتي تتد
ر حها من ر غ الجمعيتات التمتهتنتيت ،اثتنتاء
استقبالها من ر غ الا ف ،بخصوف الق تا
التجاري والصنامي لالم الم التي تهد تنميد
ق ا الدي والجوالم وإمكاني ،إخبار الات فت،
اثنتاء تدتلتيتد الت ختص التتتجتار ت ،وضت ورة
است ارة التات فت ،فتي التعتمتلتيت ،ولتذا م تكتم
المجزرة البلد  ،وسبم حم الم الم المتتتعتلتقت،
بها و م تكتم إمتاأة تتاهتيتم وتتجتهتيتز ستاحت،
جامع الفنا والتمت تالتم التتتي تعتانتي متنتهتا

مختل المهنيين بالداح ،باإلضاف ،إلى متلت
الحي الصنامي سيدي غاند وض ورة تاهتيتلتك
وتهيتئتتتك بتال تكتم التذي ت قتى إلتى األحتيتاء
الصنامي ،المتعارغ مليها.
وقد مب ت الديدة رئيد ،المجتلتس التجتمتامتي
من استعداأ التمتجتلتس لتلتتتعتاوم متع التات فت،
والمت تارلت ،متعتهتا فتي حتم ومتواجتهت ،هتذ
اإلل اهات الم تب  ،بهذ المتلتفتات ومتلتفتات
اخ ى فيما عوأ بالنفع ملى المنتدبين.

وقد مب الديد ال ئيس من استتتعتداأ التات فت،
للتعاوم مع المجلس الجمامي لمد ن ،مت التش
فتي متجتمتتومت ،متن التقتضتا تا ذات االهتتتمتتا
الم ت ك.
ومن بين القضا ا التي تم منتاق تتتهتا متلت
الم لز الدولي للمؤتم ات والمتعتارض التذي
تعتز الا ف ،إن اء والذي سبق ام التتتمتدت
من المجلس الجمامي موالبتك إلخ اجك حتيتز
الوجوأ.

ندوة صحفي ،لح غ البناء والتجهيز بدوس  -ماس،
احتضن غ ف ،التجارة والصنام ،والخدمات
لتتجتتهتت ،ستتوس  -متتاستت ،تتو التتجتتمتتعتت1 ،
فب ا  2222ندوة صحفي ،متن تتنتمتيتد إأارة
التمتتعت ض التتدولتتي التمتتهتتنتي لتتحت غ التتبتتنتتاء
والتتتتتجتتهتتيتتز والصتتنتتامتت ،التتتتتقتتلتتيتتد تتBAT ،
 EQUIPوالتلتجتنت ،التمتنتمتمتAYYUZ ،
 EVENTSلت متالم متن تتنتمتيتد التدورة
ال ابع ،تح شعار مهن البتنتاء والتتتجتهتيتز
بين التحد ات البيئي ،ولفاق ال اقات المتتتجتدأة
ومدتقبم الصنام ،التقليد  ،فتي التفتتت ة متا
بتتيتتن فتتاتتتح وستتاأس متتارس  2222بدتتاحتت،
المعارض بمد ن ،الاأ الكبي .
وفي تدخم للديد سعيد ضور رئيس الا فت،
التتد ام التتمتتعت ض تتهتتدغ إلتتى التتمتتدتتاهتتمتت،
الموارن ،واالنخ ار في أمد جهوأ التمتات
الحثيث ،لتحقيق اإلقال االقتصاأي والتنتمتوذي
التنموي الذي رسمك التمتلتك متحتمتد الدتاأس
نص هللا إثت ز تارتتك األختيت ة أللتاأ ت
والتي ت متم إرتالق التعتد تد متن التمت تار تع
المهيكل ،المندرج ،في إرار مخ ل التتتدت تع

الصتتنتتامتتي والتتبت نتتامت التتجتتهتتوي لتتتتتقتتلتتيتتص
التتتفتتتوارق االجتتتتتتتمتتتامتتتيتتت ،ولتتتذا اإلقتتتال
االقتصاأي بتعتد التكتدتاأ التذي تدتبتبت فتيتك
جائح ،لورونا.
لما ص ح الديد بليم جامع مد التمتعت ض
المهني لتلتبتنتاء والتتتجتهتيتز ام هتذ التدورة
ستع غ نجاحا إضافيا من الدورات الدتابتقت،
بعتد انتفتتتاحتهتا متلتى أول اوروبتيت ،ستتتجتم
حضورها وبالخصوف أول ف ندا والمانتيتا
والدانمارك وهولندا وت ليا ولور ا الجنتوبتيت،
ونيجي ا وتونس والدناال التي ستتحتضت
من خالل ورشتات تتقتنتيت ،ومتلتمتيت ،تدتلتل
الضتتوء متتلتتى مدتتتتتجتتدات االستتتت اتتتيتتجتتيتت،
الدولي ،لل اقات المتجدأة.
وبالتالي ستكوم ف ص ،لل لات العارضت،
بمنتوجاتها وخدماتها والز اأة في
للتع
االنت ار ملى الصعيد ن الجهوي والورنتي
بتباأل الخب ات في جميع المجاالت.
وضمن فعاليات هذ الدورة ستيتتتد بت متجت،
25

ورشات تقنيت ،متنتمتمت ،متن رت غ شت لتات
لب ى مارض ،وبنوك ومتؤستدتات التتتكتو تن
من اجم ت و مهارات الح فيين والعامتلتيتن
بالق ا وجعلك رافع ،لتلتتتنتمتيت ،االقتتتصتاأ ت،
واالجتمامي ،بالجه.،
وسيتد خالل هتذ التدورة تتكت تد التحت فتيتيتن
الذ ن م فوا بالمهني ،والح في ،والتكتفتاءة فتي
هذا الميدام لما ستتتختصتص جتائتزة احدتن
رواق بتتالتتمتتعتت ض ختتالل حتتفتتم اختتتتتتتتا
المعارض.
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لقاء تواصلي حول ب نام التنمي ،المندم إلقليد ران ام
شارل غ ف ،التجارة والصنام ،والتختدمتات
لجه ،للميد  -واأ نوم ممثل ،في الديتد متز تز
رزقي مضو بتالتات فت ،تو التختمتيتس 42
فب ا  2222في اللقاء التواصلي الذي نتمتد
بمق ممالت ،إقتلتيتد رتانت تام حتول بت نتامت
التنمي ،المندم إلقليد ران ام 2221-2222
حيث تد تقد د المنهجي ،التي ستيتتتد امتتتمتاأهتا
إلنزال هذا الب نام التنموي الهاأغ لتقتلتيتص

التتتتتتتفتتتاوتتتتات التتتمتتتجتتتالتتتيتتت،
واالجتتتتتتمتتامتتتيتت ،وتتتلتتتبتتيتتت،
حاجيات اإلقليد في مجاالت
البنيات التحتيت ،والتختدمتات
االجتمامي ،وختلتق جتاذبتيت،
اقتصاأ  ،بالمن ق ،لت جتيتع
االستتثتمتار .وختلتق فت ف
ال ام.

حص ،تكو ني ،حول المدتجدات القانوني ،المتعلق ،بالص غ في الما
ت اس الديد حدتام بت لتانتي رئتيتس غت فت،
التجارة والصنام ،والخدمات للدار التبتيتضتاء
س ات الحص ،التكو ني ،التي نممتها الات فت،
و الجمع 21 ،فب ا ت  2222ب ت الت ،متع
مكت الص غ حول المتدتتتجتدات التقتانتونتيت،
المتضمن ،في التمتنت تور التعتا
لتتعتتمتتلتتيتتات الصتت غ 2222
وأور تت ،تتنتتا ت  .2222وقتتد
اشت غ متتلتتى هتتذا التتلتتقتتاء متتن
جان متكتتت الصت غ الدتيتد
رئيس قدد التيتقتمت ،والتتت ت تع
والديد مفتش مكتتت الصت غ.
لتتمتتا حض ت بتتعتتض امضتتاء
التتاتتت فتتت ،ومتتدأ متتتن اربتتتا
المقاوالت والمهنيين.

ومن خالل للمتك الت حيبي ،مب الديد حدام
ب لاني من شك لتمتمتثتلتي متكتتت الصت غ
ملى تلبي ،الدموة لما الد ملتى اهتمتيت ،متثتم
هتتذ التتلتتقتتاءات فتتي تتتقت ت التتمتتعتتلتتومتت ،متتن
المنتدبين واالرال ملتى لخت التمتدتتتجتدات

القانوني ،التي تهد المقاوالت والمهنيين.
وقد قد ار متكتتت الصت غ مت ضتا حتول
التمتهتتا التتمتنتتورت ،بتالتمتتكتتت ولتتذا التتمتبتتاأ
األساسي ،التي تد االمتماأ مليها مند الت تع
فيما خص الص غ بالما  .لتمتا تت ت قتوا
ل متيازات التي خص بتهتا متكتتت
الص ت غ التتمتتقتتاوالت التتكتتب ت ى
والصا ى ال اغب ،في اإلستثمتار
بالخاري والمدتورأ ن بتاإلضتافت،
للتدهيالت الممنوح ،فيما تختص
الدياح ،والدراس ،بالخاري.
وفي الختا تد فتح بتا التنتقتا
ورتتتت ح التتتتتتتتتدتتتتاؤالت امتتتتا
الحاض ن اجتا متنتهتا متمتثتلتو
مكت الص غ.

مائدة مدتد ة حول ر ق تدبي الم ار ع ذات النفع االقتصاأي" بطنجة
نمم غ ف ،التجارة و الصنام ،و التختدمتات
لجه ،رنج ،ت وام الحديمت ،متائتدة مدتتتد ت ة
حتول رت ق تتتدبتيت التتمت تتار تع ذات التتنتتفتتع
االقتصاأي و الخميس  25فتبت ا ت 2222
بمق الا ف ،ب نج ،استهم الديد مبد الل يت
افيالل رئيس الا ف ،المائدة المدتد ت ة بتكتلتمت،
رح فيها بالحضور و لخص فيها الم ار تع
ذات النفع االقتصاأي المعتتتمتدة متن التات فت،
واإلرهاصات التي تواجهها في مملتيت ،تتدبتيت
وتديي و احيانا ان الق ،هتذ التمت تار تع .قتا
الديد متاأل لت مت ،متمتثتم وزارة الصتنتامت،
والتجارة بتقد د م ض حول المواصفات التتي
تدتوج ام تكوم في التمت تار تع ذات التنتفتع
االقتصاأي حتى تدنى لهتا ام تتكتوم ضتمتن

التتم ت تتار تتع التتمتتقتتبتتولتت ،و التتمتتمتتولتت ،و قتتد
توضيحات لتلتحتضتور حتول إشتكتالتيت ،رت ق
التدبي واقت ح ا ضا مناق  ،هتذ اإلشتكتالتيت،
مع الجهات المعني ،للخ وي بحلول ناجع.،
متد ت ة
قدم ا ضا الديدة لستيت ،متفتيت
معهد التكو ن في مهن ال اقات التمتتتجتدأة
والنجامت ،الت تاقتيت ،مت ضتا متمتيتزا متن
التمتعتهتتد واختتتصتتاصتاتتك وشت لتائتك متتع
توضيح وش ح ليفي ،تديي المتعتهتد .لتمتا
قد ا ضا ممثم المكت الجهوي لتلتتتكتو تن
المهني وإنعا ال ام تج بتهد في تديتيت
و تدبي الم ار ع القائم ،و التي في رور
اإلنجاز لم و مد ن ،المهن والكفاءات.
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ختتلتتص هتتذا التتلتتقتتاء إلتتى متتجتتمتتومتت ،متتن
االستنتاجات والتوصيات ولقاءات ممم تجت
ب مجتها في اق اآلجال ألهمي ،الموضو .

أنشطة غرف التجارة والصناعة والخدمات

التقييم المرحلي لمنجزات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية  -طنجة
احتضتن متقت وال ت ،جتهت ،رتنتجت -،تت توام
الحديم ،و التختمتيتس  5فتبت ا ت 2222
اشتتاتتال التتلتتقتتاء التتجتتهتتوي األول التتمتتنتتعتتقتتد
حضور ا ومب تتقتنتيت ،التمتنتاظت ة التمت ئتيت،
ضمن سلدل ،اللقاءات الجهو  ،ملى المدتوى
الورني التي تنممها المباأرة الورني ،للتنتمتيت،
الب  ،من اجم التقييد الم حلي لتمتنتجتزات
الم حل ،الثالتثت ،لتلتمتبتاأرة ومتنتاق ت ،للتيتات
تحدين تنفيذها.

وقد هنَا َ الديد ال ئيس متبتد التلت تيت افتيتالل
الديد والي التجتهت ،والدتاأة متمتال متمتاالت
واقاليد الجه ،ملتى نتجتاح التمت حتلت ،التثتالتثت،
للمباأرة الورني ،للتتنتمتيت ،التبت ت ت ،ختاصت،
النجاح الذي حقتقتتتك جتهت ،رتنتجت - ،تت توام
الحديم ،في تنز م مضاميتنتك وهتذا ب تهتاأة
الدتيتتد التتوالتي التتمتتنتتدتق التتورتتنتتي لتتلتتمتتبتتاأرة
الورني ،وتالتيتد متلتى احتتتالل
الجه ،الم تب ،األولى ورنيا.

وتميز هذا اللقاء الذي حض الداأة محتمتد
أرأوري الوالي المندق التورتنتي لتلتمتبتاأرة
الورني ،للتنمي ،البت ت ت ،ومتحتمتد متهتيتد ت،
والي جه ،رنج - ،ت وام  -الحديم ،وممال
متتمتتاالت واقتتالتتيتتد التتجتتهتت ،ورؤستتاء التتلتتجتتن
المحلي ،للتنمي ،الب  ،والمجالس التمتنتتتختبت،
والمصالح الالممت لتزة ومتمتثتلتو التمتجتتتمتع
المدني.

لما أما متبتد التلت تيت افتيتالل
رئتتيتتس التتا ت فتت ،إلتتى ض ت ورة
متتوالتتبتت ،التتمتتقتتاوالت الصتتا ت ى
سنتين او سن ،ملى األقتم حتتتى
تع غ ر قها نحو النجاح .لتمتا
التتد الدتتتيتتتد التتت ئتتتيتتتس متتتلتتتى
االنخ ار الكامم لا ف ،التتتجتارة
والصتتنتتامتت ،والتتختتدمتتات لتتجتتهتت،

رتتنتتجتت - ،ت ت تتوام التتحتتدتتيتتمتت ،إلتتى جتتان ت
المؤسدات األخ ى التي تتتتقتارتع متعتهتا فتي
جوان م و المبتاأرة التورتنتيت ،لتلتتتنتمتيت،
الب  ،خالل م احلك التقتاأمت ،متنتوهتا إلتى
استحضار الا ف ،خالل تنز م ب امجها جميع
ب ت ام ت التتمتتبتتاأرة ذات التتبتتعتتد االقتتتتتصتتاأي
واالجتمامي.

"األبواب المفتوحة حول خدمات الغرفة" بالخميسات
تح شعار الا ف ،فتي ختدمت ،التمتنتتتدت
وفي إرار تتنتز تم التبت نتامت اإلستتت اتتيتجتي
لا ف ،التجارة والصنامت ،والتختدمتات لتجتهت،
ال بار  -سال  -التقتنتيت ت ة وتتبتعتا لتتتوصتيت،
التلتتجتتن التتمتحتتلتتيتت ،نتتمتمت متتلتتحتقتت ،التتات فتت،
بالخميدات الدورة الثالث ،لذبوا التمتفتتتوحت،
حول الخدمات التي تقدمها لفتائتدة متنتتتدتبتيتهتا
وال اغبين في خلق مقاوالتهد من  4إلتى 1
فتتب ت ا ت  2222بتتمتتق ت متتلتتحتتقتت ،التتا ت فتت،
بالخميدات.
خالل الدورة الثالث ،لهتذ التتتمتاهت ة و بتعتد
تنميد حمل ،تحديدي ،من ر غ ار الملحتقت،
لتحديس المنتدبين للقتيتا بتز تارات متيتدانتيت،
للملحق ،ومقد لقاءات مع المصالح التابع ،لها
فقد تد ريل ،هتذ التمتدة استتتقتبتالتهتد
وتقد د إ ضاحات وش وحتات حتول
الخدمات التتتي تتقتدمتهتا متن ختالل
متتت ض بتتتالصتتتور تضتتتمتتتن اهتتتد
اإلج ت اءات والتتختتدمتتات التتمتتقتتدمتت،
والمتمثل ،فيما لي :

• مدك المحاسب،؛
• الوثائق التي تتقتدمتهتا التات فت ،لتال تواهتد
التجار  ،الب ائق المهني ،شتواهتد التمتنت تا
ول واهد الدلبي ،باإلضاف ،إلى إمداأ قوانين
ومحاض تاسيس ال لات والمدامدة متلتى
ممء الدجم التجاري.
لما قا ار الملحق ،خالل هذ الفت ة بتوضتع
رهن إشارة الزوار والوافد ن مجمتومت ،متن
الوثائق اهمها :
 م و ات للتعوبالخدمات المقدم.،

بم لز المحاسب ،المعتمتد

بالتمتدتاهتمت ،التمتهتنتيت،
 لتي حول التعالموحدة و التدابي الض بي ،التي جتاءت فتي
إرار القانوم المالي ب سد سن.2222 ،

و ملى هامش هذ األبوا نمم التمتلتحتقت،
لقاءات تواصلي ،مع التعتد تد متن التمتنتمتمتات
المهني ،و المنتدبين من تجار المواأ التاتذائتيت،
والمالبس الجاهزة وبتائتعتي التتتبت و اربتا
وسائقي سيارات األج ة الصن الثاني حيث
قد مد الملحق ،م وضا مفصل ،رتيتلت ،هتذ
المدة حول الب نامت اإلستتت اتتيتجتي لتلتات فت،
والخدمات التي تقدمها متلتتتمتدتا متن الدتاأة
التتحتتاض ت تتن تتتحتتد تتد احتتتتتيتتاجتتاتتتهتتد وتتتقتتد تتد
اقت احات لتحدين جوأة خدمات الا ف.،
وفي هذا اإلرار الد الديد متحتمتد التمتزالتي
ام الملحق ،نزوال مند رغب ،منتدبيتهتا فتإنتهتا
تعتز في األ ا القاأم ،إنجاز ما لي:
 تنميد ا ا إمالمي ،حول التا ي ،الصتحتيت،التدابي الض بي،؛
 تن يل االقتصاأ التمتحتلتي متنختتالل تتتنتتمتتيتتد ا تتا ومتتعتتارض
تتتجتتار تت ،لتتلتتحتتد متتن تتتبتتعتتات و
اض ار جائح ،لورونا و ال لوأ
الذي تعاني منك بعض الق امات
المهني،؛
 ا تتجتتاأ حتتلتتتول لتتلتتمتت تتالتتتمالق امي :،التبتامت ،التمتتتجتولتوم
الض ائ والجتبتا تات التمتحتلتيت،
ومحاور اخ ى.

• اإلرشاأ والمدامدة؛
• م احم تاسيس المقاول،؛
• التتتتتكتتو تتن واإلمتتال والتتيتتقتتمتت،
االقتصاأ ،؛
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Foires et salons

Foire de matériel de mesure et contrôle
et gestion de qualité
Du 23 au 22 Avril 2222
A Casablanca; Maroc
www.forumesure.com

Salon international du marketing numérique, e-commerce.
Du 42 au 49 Mai 2222
A Casablanca; Maroc
www.emecexpo.ma

Salon international de mode, textile et
accessoires
Du 26 au 22 Mai 2222
A Casablanca; Maroc
moroccofashiontex.net

Foire Internationale Médicale
Du 49 au 22 Mai 2222
A Casablanca; Maroc
www.medicalexpo.ma

Salon international des plastiques,
emballage et de transformation
Du 24 au 21 Juin 2222
A Casablanca; Maroc
plast-expo.ma

Salon de la technologie solaire
Du 22 au 29 Juin 2222
A Casablanca; Maroc
solaireexpomaroc.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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