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 "الملتقى الدولي الثالث حول الحماية االجتماعية : ورش ملكي"

شاركت جامعة الغرف المغربيةية ليايةي يار  

والصناعة والخدمات في "الماةقي  اليدوليي 

الثالث حول الحماية االجيةيمياعيةية   ور  

ماكي" اليمينيتيت ايحيت اليرعيايية ال ياميةية 

لصاحب الي يةلية اليمياي  ميحيميد ال يا   

نصييرهللا  م مييف جييرف جييمييعييةيية  ع ييا  

المفةشةة العامة لامالةة بشيراكية ميز وةار  

ييوليةيوة  62و 62االقةصا  والمالةةم يومي 

 بمدينة الصخةرات المغربةة. 6266

يأاي هذا الماةق  انزية لم امةف الخيايا  

اليذ   6262 كيةيوبير  9الماكي ال امي لـ 

 عاف فةه عف إجةق ور  كبةر ليايحيميايية 

االجةماعةة يرمي إل  الةيعيميةيت اليةيدريي يي 

ليييايييةيييأميييةيييف ا جيييبيييار  عيييف اليييمييير  

واليةييعيوي ييات اليعييايييايةيية وايو ييةييز قيياعييد  

االنييخييراج فييي  نييتييميية الييةييقيياعييد واييعييمييةييت 

 الةعويض عف فقدان الشغل.

وقد عرف هذا الماةق  مشاركة العيدييد ميف 

الفعالةيات اليوجينيةية واليدوليةية ميف وةرا  

وم ؤولةف حكومةةفم عاي  ر  ي يت ال يةيد 

عزيز  خنو  ريةس الحكومة اليميغيربيةيةم 

وم ؤولي البرامج وال ةيايات تات اليايابيز 

االجةماعي واليمياليي وخيبيرا  فيي ميةيدان 

 الحماية االجةماعةة.

و ع  المشاركون إل  صةاغة ميقيةيرحيات 

عماةة مف شأن ا اليمي ياهيمية فيي اليةينيزييل 

ال اةت لمشروع الحميايية االجيةيمياعيةية فيي 

المغر م ميز اخخيذ بيعيةيف االعيةيبيار قيةيت 

الةآةر بةف الفايات واخجيةيال اليمي يةيميعيةية 

والمقاربات االجةماعةةم مف ج ةم وايحيدييد 

م ةوى الةي ياميف اخن يب وحي يت إ ي يا  

المواجنةف ل مان ا ةدامة النتا  مف ج ية 

 خرىم  ون إغفال اقوية  ةا ة الوقاية في 

 الم ال الصحي في المغر .

وركييزت اليينييقيياشييات  ي ييا عييايي  جييانييب 

الةمويل وضمان ا ةمرارية ا صةح الذ  

اقدر كافةه ال نوية بحوالي واحد وخمي يةيف 

ماةار  رهت والةيحيكيت فيي ايداعيةياايه عياي  

الييةييواةنييات الييمييالييةيية لييمييخييةييايي  صيينييا ييي  

االحةةاج االجةماعي والحد ميف ايأريةيرااي يا 

 عا  الةواةنات الماكرو اقةصا ية.

كما ات الةأكةد عا  رهان الةيحيول اليرقيميي 

واثمةف الموار  البشرية كعاماةف   يا يةيةيف 

 ن ياح و ييميومية اليحيميايية االجيةيمياعيةية 

 والرفز مف م ةوى   اي ا.
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 لجنة الدراسات للوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات 

عقدت ل نة اليدرا يات ليايوكيالية اليوجينيةية 

 نعيا  اليةيشيغيةيل واليكيفيا ات اجيةيمياعيام 

بريا ة ال ةد الكااب العا  ليوةار  ا  ميا  

االقةصا   والمقاولة الصغرى واليةيشيغيةيل 

ييوليةيوة  81والكفا اتم وتل  يو  االرنةيف 

 بمقر مديرية الةشغةل بالرباج. 6266

خةل هذا االجيةيمياعم اليذ  شياركيت فيةيه 

جامعة الغرف المغربةة لاة ار  والصنياعية 

والييخييدمييات بيياعييةييبييارهييا ع ييوا فييي هييذهللا 

الا نةم ات اقديت حصةاة  عمال الوكالة ل نة 

م وعييير  مشيييروع اليييميييخييياييي  6268

اال ةرااة ي لةنمةة الوكالة لافيةير  ميا بيةيف 

م وكيذا مينياقشية ح يابيااي يا 6262و 6266

م ف ة عف إخبيار 6268المالةة بر ت  نة 

 ع ا  الا نة باافاقةات الشراكية اليميوقيعية 

مف جرف الوكالة وشركيايي يا بيةيف اليدور  

واليدور   6268الثانةة لم اس ا  ار  ل نة 

 الحالةة.

وقد ات اثمةف الة ربة ال امة الةي راكيميةي يا 

الوكالة الوجنةة  نعا  الةشغةل والكفيا ات 

في م ال الخدمات واآللةات اليةيي ايقيدمي يا 

لمواكبة الباحثةف عف الشيغيل واليميشيغيايةيف 

وحاماي اليميشيارييز وم ياعيد  اليميقياوالت 

الصغرى والمةو اة مف  جل اال  يا  فيي 

 اخورا  الحكومةة.

كما ات الةأكةد عا   هيميةية ميواكيبية الينيميو 

االقةصيا   ليبية نيا عيف جيريي  م ياعيد  

الييقييايياعييات والشييركييات والييميي ييةييثييمييريييف 

واال ييةيي ييابيية لييحيياجييةيياايي ييت مييف الييكييفييا ات 

والموار  البشريةم مف خةل برامج إنيعيا  

 الةشغةل.

وقد   ات حصةاة  عيميال اليوكيالية ل ينية 

شخًصا في  يوق  886.211إ ما   6268

% 18الشغلم وهو ما يمثل ةييا   بيني يبية 

م الشي  الذ  يدل عاي  6262مقارنة ب نة 

بوا ر انةعا  اقةصا   بعد  ةمية كيوفيةيدم 

با ضافة إل  اح ةف قاباةة اليةيشيغيةيل ليدى 

شخًصا. وقد باغ عد  الم يةيفيةيدييف  69182

 891196مييف خييدمييات الييوكيياليية حييوالييي 

شخًصا فةما يخص المقابةت الةشيخيةيصيةية 

شخًصا ا يةيفيا وا ميف ورشيات  92.221و

البحث عف شغل.  ما فةما يةعا  بياليميواكيبية 

 2299المقاوالايةيةم فيقيد واكيبيت اليوكيالية 

شخصا مف حاماي المشاريزم مما نةج عينيه 

نشاًجا اقةصا يًا مف شركيات  6229إجةق 

صييغييرى جييدا و نشييايية مييدر  ليياييدخييل 

 واعاونةات.

وفةما ييةيعياي  بيةيحي يةيف اليقير م  ضيافيت 

الوكالة رةث وكاالت إقيايةيميةية جيدييد  إلي  

شييبييكيية وكيياالايي ييام بييا ضييافيية إليي   ييبييز 

 .ف ا ات لةشغةل الشبا  

وبخصوص المخا  اال ةرااة ي ليةينيميةية 

الوكالة الوجنةة  نعا  الةشغةل والكفيا ات 

م في يو ييأايي  ر يا  6262-6266لافةر  

هةكاة جديد  لعرو  خدمات الوكالة عياي  

  ا  نموت   عمال ميحي ،يفم ميز  هيداف 

شيخيص فييي  282222ميحيد   اي ييت  ميج 

 وق الشغلم واح ةف قابيايةية اليةيشيغيةيل لـ  

م ةفةد ميف ميخيةياي  اليةيكيويينيات  82122

 62222مف قا   المشاريز و 12222و عت 

 مف المقاوالت الصغةر  جدا.

 المجلس اإلداري للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات 

شيياركييت جييامييعيية الييغييرف الييمييغييربييةيية 

لياييةي ييار  والصيينيياعية واليخييدميات فييي 

اجةماع المي يايس ا  ار  ليايميؤ ي ية 

الم ةقاة لمراقبة وايني يةي  الصيا رات 

المنعقد بمقر وةار  اليفيةحية والصيةيد 

البيحير  واليةينيميةية اليقيرويية واليميةياهللا 

والغابات وعبر اابةي  ايواصيايي عيف 

 بعد.

ايير   هييذا االجييةييميياع ال ييةييد مييحييمييد 

صييديييقيييم وةييير الييفييةحيية والصييةييد 

البيحير  واليةينيميةية اليقيرويية واليميةياهللا 

والغاباتم وح يرهللا ميميثيايو عيد  ميف 

المؤ  ات العمومةة والشبيه عيميوميةية 

 والقااع الخاص.

واارق جدول  عمال هذهللا الدور  عاي  

 الخصوص لانق  الةالةة  

المصا قة عياي  ميحي ير اجيةيمياع   •

الم اس ا  ار  ليايميؤ ي ية اليمينيعيقيد 

 ؛6266مار   2بةاريخ 

عر  حصةاة الصا رات بر ت مو ت  •

 ؛6268/6266

 ؛6268ا ن اةات المالةة بر ت  نة   •

ا ن اةات المالةة لامؤ  ية إلي  غيايية  •
 ؛6266ش ر يونةو 

اقرير االفةحاص المالي بير يت  ينية   •
6268. 

وقد امت ا شا   بالمي ي يو ات اليةيي 

ابذل ا المؤ  ات المغربةة الم اهيمية 

فييي الييةييصييدييير وا يي ييةييل الييميي يياجيير 

وا جرا ات المةعيايقية بي يام كيميا ايت 

الةنويه بالةنوع اليذ  ييعيرفيه ا نيةيا  

الفةحي المغربي والبرامج الم اير  

حكومةا لدعيميه وميواكيبيةيهم كيميا ايت 

الةارق لبعض العراقةل الموضوعةة 

الةي برةت خةل ال نيوات اخخيةير  

والمةمثاة عا  الخصوص في ضع  

الييةيي يياقيياييات الييميياييرييية واخةميية 

 االقةصا ية العالمةة.

وفييي خييةييا  هييذا االجييةييميياع اييمييت 

المصا قة عا  جمةز النق  اليميدرجية 

 في جدول اخعمال.
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 لجمعية العمومية للغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة بمسقط  اجتماع ا

شارك ال ةد الح ةف عاةوىم ريةس جياميعية اليغيرف اليميغيربيةية 

لاة ار  والصنياعية واليخيدمياتم فيي  شيغيال االجيةيمياع اليثياميف 

والثةرةف لا معةة العمومةة لاغرفة ا  ةمةة لاة ار  والصينياعية 

م بمدينة م قي  ب ياياينية  6266يولةوة  81-82والزراعة يومي 

عمانم وازامف عقد هذا الاقا  مز عد  مف الفعالةيات اليميصياحيبية 

عا  مدار الةومةف في إجار ا يةيراايةي يةية اليغيرفية الي يا فية إلي  

احري  اال ةثمار وخا  فرص واعيد  فيي اليدول اخع يا  ميف 

 خةل ا ةثمار  االجةماعات النتامةة والاقا ات الدورية لاغرفة.

ار   هذا االجةماع الشةخ صالح عيبيد  كياميل رييةيس اليغيرفية 

 ا  ةمةةم وا مف جدول اخعمال النق  الةالةة  

اعةما  الدوراةف الرابعة و ال ةةف واليخيام ية وال يةيةيف لياي ينية -

 المالةة لاغرفة ا  ةمةة؛

الموافقة عا  برنامج االعيةيميا  ليايغيرفية ا  يةميةية ليايةي يار   -

 والصناعة والزراعة؛

اقديت جابات الحصول عا  الع وية المنة بة لاغرفة ا  ةمةة  -

غرفة اليةي يار  والصينياعية  لاة ار  والصناعة والزراعة مف قبل

رو ةا االايحيا يية وغيرفية اليةي يار   -ل م ورية باشكوراو ةان 

رو يةيا االايحيا يية واليرابياية  -والصناعة ل م ورية اةار ةيان 

 مماكة اايةند؛ -الة ارية اال ةمةة الةايةندية 

فةح مكةب إقيايةيميي ليايغيرفية ا  يةميةية ليايةي يار  والصينياعية  -

 والزراعة في اركةا؛

 –  6268اقرير اخمانة اليعيامية ليايغيرفية ا  يةميةية ليعياميي  -

  ؛6266

 وقد ات اعةما  كل نق  جدول اخعمال با جماع .
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 اجتماع  المجلس اإلداري للمكتب الوطني المغربي للسياحة 

ح ةف عاةوىم ريةس جامعة الغرف المغربةة لاة يار  الشارك ال ةد 

اليمي يايس ا  ار  ليايميكيةيب   والصناعة والخدمات م فيي اجيةيمياع 

 61م اليمينيعيقيد ييو  اليثيةريا  (ONMT)الوجني المغربي لا ةاحة 

م بريا ة ال ةد  فاجمة الزهرا  عمورم وةير  ال ةاحية 6266يونةو 

والصناعة الةقاةدية واالقةصا  الة امنيم ل ر  وإعدا  حصةاة  نية 

كاماة مف العملم كان ال دف ميني يا عياي  اخ يا  ضيميان صيميو  

القااع ال ةاحي الوجني وإر ا  اخفي  اليةيي ا يميف ا يةيميراريية 

 اناةقةه.

بفةح الم ال  ما  مواصاة اخورا   6268وقد امةزت ال نة المالةة 

الكبرى المعةمد  لة ويد مكونات المنتومة ال ةاحةة واالرايقيا  بي يا 

نحو اخف لم حةث عمات فرق المكةب عا  الحفاظ عياي  اليركياييز 

الةروي ةة والة ويقةية ليوجي ية اليميغير م  وتلي   يعيةيا ال يةيعيا   

 م  و ا اوةهللا.6289م ةويات اخ ا  ل نة 

م  ي يايت كيل اليميؤشيرات مينيحيني  6268فعند ن اية ش ر ميار  

% 26% في اوافد ال ةاح اخجانيب و+626اصاعديا وإي ابةا باغ +

% ميقيارنية 822مف مغاربة العالتم وارافاع في لةالي المبةت بن بية 

 .6262مز  نة 

وفي إجار مخا  العمل الميقيد  بير يت الينيصي  اليثيانيي ميف  ينية 

م  كد مدير عا  الميكيةيب عياي  ضيرور  ايعيزييز الشيراكيات 6266

الة ارية ميز شيركيات اليايةيرانم ومينيتيميي اخ يفيار واليرحيةت 

ووكاالت اخ فار مباشر  عا  المنصات ا لكةرونةة بحيايول ميو يت 

م ميز ضيرور  ايكيثيةي  الي ي يو  و اليمي ياعيي 6261-6266شةا  

الةروي ةة عا  الصعةديف الوجني والدولي ب دف مواكبة االنايةقية 

 الةي يش دها القااع ال ةاحي.

إرر تل م صا ق  ع ا  الم يايس ا  ار  عياي  ايقيريير اخنشياية 

والحصةاة المالةة لامكةبم إل  جانب مخةا  ميحياور إ يةيراايةي يةية 

 االناةقة.

 اجتماع  المجلس اإلداري للوكالة الوطنية للموانئ

شاركت جامعة الغرف المغربةة لاة ار  والصينياعية واليخيدميات فيي 

اجةماع  الم اس ا  ار  لاوكيالية اليوجينيةية ليايميوانير بيميقير وةار  

بيرييا ية ال يةيد  6266ييوليةيوة  9الة  ةز والما م وتل  يو  ا رنةف 

 . نزار بركة وةير الة  ةز والما م

خةل هذا االجةماعم وق  الم اس عا  ا مكانةات المةمةز  لاقياياع  

المةنايي الوجني لاصمو  في وجه اداعةيات االضيايرا  اليذ  و يت 

ال ة ل الاوج ةةة وعاي  اليمي ي يو ات اليميبيذولية ميف  جيل إني ياة 

و جر   برنامج العمل الذ  يرو  انمةة وعصرنة العر  اليميةينيايييم 

وعا  الم ةويات المامانة لكافة المؤشرات الماليةيةم إت اي ياوة رقيت 

  المعامةت لامر  اخول  حاجز ماةار   رهت.

م  كدت ال ةد  نا ية العراقيم 6268خةل عرض ا حول حصةاة  نة 

المدير  العامة لاوكالة الوجنةة لاموانرم  ن الموانر المغربةة واصايت 

االضاةع بدورها كمنصة في خدمة الة ار  اليخيارجيةية ليايميميايكيةم 

وتل  بةوفةر التروف المثا  لعبور مخةا  ال ازم حةث باغ م يةيوى 

ميايةيون  98ما مي يميوعيه  6268الروا  المةنايي الم  ل بر ت  نة 

  جف.

وبخصوص حصةاة اخنشاة وعا  صعةد الةقنةف الم يالييم ايميةيزت 

بمواصاة الدينامةة الةي اة ا  في او ةز  اير  اليفياعيايةيف  6268 نة 

المةدخاةف في النشاج المةنايي خصوصيا فيي مي يال  ورا  إصيةح 

ال ففم وفي مواكبة المةدخاةف المةنايةف مف  جل إني ياة مشيارييعي يتم 

  وفي مواصاة انشة  الم ال المةنايي مف خةل ابني مقاربة اشاركةة.

 ما ال انب الماليم فقد امةز بباوغ م ةويات مامانةم كما ايؤكيد تلي  

كافة المؤشراتم إت ا ياوة رقيت اليميعياميةت ليايمير  اخولي  حياجيز 

٪م وارافعت القةمة الم يافية 2٫2ماةار   رهتم محققا ارافاعا بن بة 

  ٪(.8٪(م وكذل  القدر  عا  الةمويل الذااي   )+86٫1  )+

و في الخةا   صا ق الم اس عا  جمةز النقاج اليميدرجية فيي جيدول 

  اخعمالم و القرارات المعروضة عاةه.
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 اجتماع مكتب جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات 

 

عقد مكةب جامعة الغرف المغربةة ليايةي يار  والصينياعية واليخيدميات 

اجةماعه احت رآ ة ال ةد الح ةف عيايةيوىم رييةيس الي ياميعيةم ييو  

بمقر الي ياميعية بياليربياجم بيحي يور ال يا    6266يونةو  62االرنةف 

الرؤ ا  عبد الحفةظ ال رو  م ريةس غيرفية الشيرق الينياييب اخول 

اليقينيةياير   - ة  -لاريةسم ال ةد ح ف صاخيم ريةس غرفة الرباج 

 -النايب الثالث لاريةسم ال ةد محمد اخنصار م ريةس غرفة  رعية 

اافةةلت نايب الريةس و مةف المالم ال ةد خالد المينيصيور م رييةيس 

خنةفر  نايب الريةس و مةف المال الم ياعيدم ال يةيد  -غرفة بني مةل 

ال ياقيةية اليحيميرا   - ةد  الخاةل ولد الرشةدم ريةس غرفة العيةيون 

 -نايب الريةس والمقررم ال ةد جمال بو ة م ريةس غرفة اليداخياية 

وا   الذهب نايب الريةس وم اعد المقررم ال يةيد كيميال بيف خياليدم 

  فيم ال ةد المديير اليعيا  ليايةي يار  وال يةيد   -ريةس غرفة مراكش 

 مدير  ال امعة .

 وقد امحور هذا االجةماع حول النق  الةالةة 

 كرا  مقر جديد لا امعة؛ -

 اكويف ل نة خاصة بأع ا  الغرف بم ا ي النوا  والم ةشاريف؛ -

القاضي بيةيغيةيةير وايةيميةيت  21-89النصوص الةابةقةة لاقانون رقت  -

اليميةيعياي  بيالينيتيا  اخ يا يي ليغيرف اليةي يار   86.11القانون رقت 

 والصناعة والخدمات في الش  المةعا  بالةعوي ات؛

 افعةل البرنامج الةعاقد  لاغرف فةما يخص المغا ر  الاوعةة؛ -

 را ة هةكياية اليغيرف اليميقيةيرحية ميف جيرف ميكيةيب اليدرا يات  -

MAZARS والوةار  الوصةة؛ 

كما اقرر ابرا  اافاقةيات شيراكية ميز كيل ميف اليخيايوج اليميايكيةية  -

 والمكةب الوجني لا ك  الحديدية.  المغربةة 
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 المجلس اإلداري للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية  

ح ةف عاةوىم ريةس جامعة الغرف المغربةة لاة ار  الشارك ال ةد 

والصناعة والخدمات م في االجةماع اليثياليث واليثيةريةيف ليايمي يايس 

) OMPMO( ا  ار  لامكةب المغربي لاماكةة الصناعةة والة ارية 

م وتلي  بيميقير وةار  الصينياعية 6266ييونيةيو  69بةاريخ المنعقد 

 والة ار  بالرباج.

ار   هذا االجةماع ال ةد ريا  مزورم وةير الصناعة والةي يار   

-6268وقد خصص لةقديت المشاريز وا ن اةات الرية ةة ليايفيةير  

م وكيذا اليميصيا قية عياي  6268و قرار الحي يابيات ل ينية  6266

 .6262-6266ا ةرااة ةة الماكةة الصناعةة والة ارية لافةر  

في بداية هذا الم اسم  ا  ال ةد الوةير ال و  عا   هميةية نيتيا  

الماكةة الصناعةة مف  جل اثمةف اخصول الةما ية بي يدف ايحيقيةي  

الةنمةة االقةصا يةم كما  كد عا   هيميةية اليدور اليذ  ي يايايز بيه 

المكةب المغربي لاماكةة الصناعةة والة ارية فةما ييةيعياي  بيميواكيبية 

مخةا  الفاعاةف االقةصا يةفم وهو الدور الذ  ييةي ياي  فيي اليةيقيد  

المحرة بم ال الماكيةية الصينياعيةية واليةي يارييةم وكيذا اال يةيخيدا  

 المةواصل ل ذا النتا  مف قبل المقاوالت المغربةة.

و ا در ا شار م إل  الةاور الذ  عرفةه مؤشيرات إييداع جيايبيات 

الماكةة الصناعةة والة ارية بالمغر م حةث   ل المكةب المغربيي 

م ميميا 6268جاباً لة  ةل العةمات الة ياريية  ينية  82162إيداع 

ميف  9929٪. وعا  نفس النحوم ايت إييداع 82يُمثل ارافاعاً بن بة 

٪. كيميا ايايقي  86الر و  والنمات  الصناعةةم    بيزييا  ق قيدرهيا 

جايبيا ميف  صيل  622جابات برا ات اخةراعم من ا  6129المكةب 

 مغربي.

كما صا ق الم اس ا  ار  عا  رؤية المكةب المغيربيي ليايميايكيةية 

م واليةيي اي يدف إلي  ا يخيةير 6212الصناعةة والة ارية في  في  

الماكةة الصناعةة والة ارية في خدمة اقةصا  وجني منةج وميبيةيكير 

وشامل. وواف  الم اس عا  مراجعة ا ةرااة ةة الماكةة الصناعةية 

 . 6262-6266والة ارية لافةر  

ح ةف عاةوىم ريةيس جياميعية اليغيرف اليميغيربيةية الشارك ال ةد 

 شغال الم اس ا  ار  لاوكالة لاة ار  والصناعة والخدماتم في 

الوجنةة لايني يو  بياليميقياولية الصيغيرى واليميةيو ياية )ميغير  

ار  ه ال يةيد رييا  ميزورم وةيير الصينياعية الذ  المقاوالت( 

 بالرباج. 6266يونةو  61والة ار م يو  الخمةس 

خصصت  شغال هذا االجةماع لدرا ة حصيةياية اخنشياية بير يت 

 .6266وخاة عمل الوكالة ل نة  6268 نة 

و  يل اليمي يايس ا  ار  ا ياعي  عيد  مشيارييز اليميقياوالت 

الصغةر  جدا والصغرى والميةيو ياية اليةيي ا يةيفيا ت ميف  عيت 

الوكالة عا  م ةوى الخبر  الةقنةة والدعت المالي لة ةثمارم حةث 

مشروعا  ينية  189مقابل  6268مشروعا  نة  6218باغ عد ها 

6262. 

وارافز عد  مناصب الشغل  الماةز   ب ا  فيي  إجيار اليميشيارييز 

% حةث انةقل عيد هيا إلي  82بن بة  6268الةي ات اخةةارها  نة 

 62  622منصب شغل ميبياشير وغيةير ميبياشير ميقيابيل  69  699

 . 6262منصب شغل  نة 

واأاي هذهللا ا ن اةات نةة ة ال ةل ال ديد مف البرامج الةي  جاقة ا 

الوكالة والزخت الذ   جاقه بيني  اليميشيارييز اليذ  اشيرف عيايةيه 

 وةار  الصناعة والة ار  لةنمةة ال ةا   الصناعةة.

 المجلس اإلداري للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة 
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 اليوم الوطني للتاجر تحت شعار  

 التجارة" "  الرقمنة وسيلة أساسية لعصرنة 

شارك ال ةد الح ةف عاةوىم ريةيس جياميعية 

الييغييرف الييمييغييربييةيية ليياييةيي ييار  والصيينيياعيية 

والخدماتم إل  جانب عد  مف الشيخيصيةيات 

الوجنةة وال  وية ورجال اخعمال وال ةيايات 

الييمييمييثييايية ليياييةيي ييار وال ييمييان االجييةييميياعييي 

وال ييرايييب وشييركييات الييةييأمييةييف والييمييركييز 

ال  و  لة ةثمارم في فعالةات الةو  اليثيانيي 

مف احةفاالت الةو  الوجني لاةاجر اليمينيتيمية 

ييونيةيو  68عا  مدى  ربعة  يا  ابيةيدا  ميف 

بغرفة الة ار  والصناعة واليخيدميات  6266

القنةار  ايحيت إشيراف  - ة  -ل  ة الرباج

 وةار  الصناعة والة ار .

وقييد  لييقيي  ال ييةييد ريييا  مييزورم وةييير 

الصناعة والة ار م كامة  برة فيةي يا  ن هيذا 

الةو  يشكيل فيرصية ليةيميةيةيف اليروابي  بيةيف 

القااع العا  واليخياص بيميشياركية عيد  ميف 

المؤ  ات امثل عيد  ايخيصيصياتم الي يدف 

منه ةيا   اعباة الة ار مف  جل االنخراج في 

المشروع الماكي الكبةر المةميثيل فيي اينيزييل 

واعمةت الةغاةة االجةماعيةية والصيحيةية ليدى 

المواجنةف المغاربة. و كد  ن الي يميةيز ميعيبيأ 

حكومة وقااعا خاصا وغرفا م نةة مف  جيل 

اقوية هذا الةعمةت وانمةة انيخيراج اليفياعيايةيف 

والمواجنةف في إجار ال ميان االجيةيمياعيي. 

و ضاف  ن ال دف مف اليميشيارييز اليرقيميةية 

امكةف الةاجير ميف االنيخيراج فيي مينيتيومية 

الةوةيز العصريية واقيةينيا  ال يايز بيايرييقية 

  عصرية وبأقل اكافة.

كما  لق  ال ةد الح ةف عاةوى ريةس جاميعية 

الييغييرف الييمييغييربييةيية ليياييةيي ييار  والصيينيياعيية 

والخدماتم كامة  كد فة ا  ن االحيةيفيال بي يذا 

الةو  بشكل  نو   اللة عا  االهةيميا  اليذ  

اولةه الوةار  الوصةة والغرف والمؤ ي يات 

الشريكة لادور اليحيةيو  اليذ  ي يايايز بيه 

الةاجر المغربي في انمةة الن ةج االقةصا  م 

ويأايي ايفيعيةية ليايمي يا  اليمينيوجية بياليغيرف 

وايعييزيييزا ليفييعييالييةيةيي ييام وضيمييان مييواكيبييةيي ييا 

وانخراج ا الفعاي في المخااات واليبيراميج 

االقييةييصييا ييية الييةييي يييعييكيي  الييمييغيير  عييايي  

باورا ا. واعةبر هذهللا الةتاهر  فرصة لة اةي  

ال و  عا  الدور المحفز لاةاجر الميغيربييم 

كفاعل ميركيز  ليايةينيميةيةم واليوقيوف عياي  

اااعات وم اهمات الة ار الكفةاية بيةيحيقيةي  

انمةة مةواةنةم مز ضمان اليحيميايية ليايةياجير 

  واوفةر مناخ اقةصا   واجةماعي مةيت له.

و شار ال ةد عاةوى  ن هيذهللا اليفيعياليةيات ميف 

شأن ا  ن ا اهت في اأهةل ومواكيبية اليةي يار  

الداخاةةم ووضز الابنات اخ ا ةة ليعيصيرنية 

القااع وااويرهللا واأهةاهم مف خةل ميواكيبية 

وا ريز عماةة رقيمينية اليقياياعم واليةيحيفيةيز 

والةش ةز عا  ا ةعمال   وات رقمةة مبةكر  

تات قةمة م افة لصالح الة ار والم ة اكةف 

  عا  ال وا .

كما اف ل ال ةد ح ف صاخيم نايب رييةيس 

 - ية  -ال امعة وريةس غرفة ج ة الرباج 

القنةار  بكامة  شيار فيةي يا  ن احيةيفيال هيذهللا 

ال نة هو كذل  احةيفيال بيميشيروع اليةيغيايةية 

االجةماعةة والصحةة الذ   عا  انيايةقيةيه 

صاحب ال ةلة الما  محمد ال يا   نصيرهللا 

 م و ن اخةةار شعار اليةيو  اليوجينيي لي يذهللا 

ال نة جا  لةن  ت مز الحاجة لارقمنة كو ةاة 

  ا ةة لعصرنة قااع الة ار م وهيي كياي يا 

ماالب لاة ار ات المنا ا  ب ا خصوصا خةل 

المنةدى الوجني لاة ار  المنتت بمراكش  نة 

. و ضاف  نينيا اليةيو  نشي يد ايحيقيةي  6289

م موعة مف المةاابات المةعايقية بياليةياجير   

الةغاةة الصحةة والرقمنة كو ةاة ليعيصيرنية 

القااع واحول و ايل الةاجر مف اقاةدية إلي  

  عصرية وحديثة.

وقد كان هذا الةو  فرصة كذل  لةنتةت ةييار  

لييوروقيية الييمييؤ يي ييااييةيية لييغييرفيية الييةيي ييار  

 - ية  -والصناعة والخدمات ل  ة الربياج 

القنةار  وإعاا  االناةقة لاقافاة الي ي يويية 

لاةعري  بخدمات الغرفةم حيةيث ايت عير  

فيةيياييت مييؤ يي يااييي ييعييرف بيأنشييايية الييغييرفيية 

وبرام  ا و هداف يا. كيميا جيرى خيةل هيذا 

الةو  حفل الةيوقيةيز عياي  اايفياقيةيات شيراكية 

  واكريت الة ار.
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 وجمعةةه العامة العا ية  م اس إ ار  المركز المغربي لاو اجة البنكةة

 

 اليوم الوطني للتاجر تحت شعار "الرقمنة، رافعة أساسية لإلقالع التجاري". 

 

اخاةدا لاةو  الوجني لاةاجرم نتمت وةار  الصينياعية واليةي يار  ييو  

ً ايحيت شيعيار  6266يونةو  68الثةرا   بالدار البة ا  لقاً  ايواصيايةيا

"الرقمنةم رافعة   ا ةة لإلقةع الة ار " ات خةله الةيذكيةير بياليدور 

الم ت الذ  ياعبه الةياجير فيي اينيميةية اليني يةيج االقيةيصيا   اليوجينيي 

والوقوف عا  المكا ب الةي ات ا  ةا ا في إجيار اينيفيةيذ ايوصيةيات 

المنةدى الوجني لاةي يار  اليمينيتيت بيميراكيشم وعياي  ر  ي يا ور  

الةغاةة االجةماعةة الذ   عا  اناةقةه صاحب ال ةلة الما  محمد 

 ال ا   نصرهللا  . 

وقد اف ل ال ةد الح ةف عاةوىم ريةس جياميعية اليغيرف اليميغيربيةية 

لاة ار  والصناعة والخدماتم خةل هذهللا المنا بةم بةقديت كايمية  بيرة 

فة ا اخهمةة الةي يكة ة ا هذا الماةق  لما ي  ل مف اواصل مز ممثاي 

الة ار بمخةا  ج ات المماكة ويعزة الةن ة  والةشاور حول حصةاة 

 ورا  ا صةحات المراباة بقااع الة يار  وميواجي ية ا شيكياالت 

 والعراقةل الةي اعةر  هذا القااع.

كما  كد  ن مخا  إنعا  الة ار  ي عل مف اليرقيمينية  حيد اليعيواميل 

اخ ا ةة والرافعات الكبرى لةح ةف القدر  الةناف ةة لقاياع اليةي يار  

والةوةيزم ب دف ا ريز واةر  الةيحيول اليرقيميي وايعيميةيت اليخيدميات 

 الرقمةة واة ةر الم اجر ا  ارية لفايد  الة ار.

واقةرح في هذا ا جار عد ا مف الةيدابيةير ليةيحي يةيف ايميوقيز اليةياجير 

الصغةر في المنتومة االقةصا ية ببة نا مف بةن يا عصيرنية اليقياياع 

بما يةنا ب وحاجةات الةاجر وبرم ة المزيد مف الحصص الةكويينيةية 

 لفايد  الة ار في م ال الرقمنة.

وات ب ذهللا المنا بة الةوقةز عا  اافاقةةي شيراكية ميز ارينيةيف ميف روا  

   GLOVOو     JUMMAقااع الة ار  ا ليكيةيرونيةية بياليميغير  

لمواكبة رقمنة ا ار  القير م وايكيوييف اليةي يار بيةيعياون ميز غيرف 

الة ار  والصناعة والخدمات وال معةيات اليمي ينيةيةم وايوفيةير اليدعيت 

الةقني لامنصة الوجنةة لرقمنة الة ار م والةرويح لامنيةيو  اليميغيربيي 

 عا  الم ةوى الوجني والدولي.
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 يوم تحسيسي تحت شعار : "لنعمل جميعا من أجل إرساء ثقافة 

 إيجابية للوقاية من المخاطر المهنية" 

احةفا  بالةو  اليعياليميي ليايصيحية وال يةمية 

والوقاية مف الحوا ث واخمرا  المي ينيةيةم 

وايينييفييةييذا لييبييرنييامييج عييمييل وةار  ا  مييا  

االقةصا   والمقاولة الصغيرى واليةيشيغيةيل 

والكفا اتم شارك ال ةد الحي يةيف عيايةيوىم 

ريةس جامعة اليغيرف اليميغيربيةية ليايةي يار  

والصيينيياعيية والييخييدمييات وال ييةييد  نييرجييس 

لوباريسم مدير  ال امعةم في فعالةات الةو  

الةح ة ي المنتت مف جرف الوةار  ايحيت 

شعار  "لنعمل جمةعا مف  جل إر ا  ريقيافية 

إي ابةة لاوقاية مف المخاجر الم نةية" وتلي  

بييفيينييدق ميياريييوت  6266يييونييةييو  62يييو  

 بالرباج.

ح ر هذا الاقا  عد  مف المقاولةف والفرقا  

اجةماعةةف ومميثيايي اليميشيغيايةيف واخجيرا  

وال يميعيةيات اليمي ينيةية وميميثيايي ا  ارات 

 العمومةة.

 

وكان هذا الةو  بمثابة حماة لزيا   اليوعييم 

يرا  به االهةما  والةركةز عا  اليبيعيد اليذ  

اكة ةه الصحة وال ةمة اليمي ينيةية بيبية نيا 

وكةفةة اعزيز وخا  هذهللا رقافةم بغةة الةقايةيل 

مف عد  اليوفيةيات وا صيابيات اليميرايبياية 

 بأماكف العمل. 

وخةل  شغال هذا الةو  الةح ة ي ات إليقيا  

 عرو  حول  

اعزيز المشاركة واليحيوار االجيةيمياعيي    •

مف  جل إر يا  ريقيافية إيي يابيةية لياي يةمية 

 والصحة في العمل؛

الوقاية مف حيوا ث الشيغيل فيي  ورا     •

 البنا  واخشغال العمومةة.

كما ات فةح نقا  حيول ميحياور هيذا اليةيو  

الةح ة ي  اهت مف خةله المشاركيون فيي 

 إغنا  فعالةات هذا الماةق .

وا در ا شار  إل   نه باخةةا  هيذا اليايقيا م 

 ةعا  االناةقة لةنتةت  ا اية ميف اخييا  

ال  وية الةح ة ةة لاوقيايية ميف اليميخياجير 

 الم نةة بم موع ج ات المماكة.
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شاركت جامعة الغرف المغربةية ليايةي يار  

والصناعة والخدمات في اجةماع المي يايس 

ا  ار  لةاحا  المغربي لا و   اليمينيعيقيد 

 بالدار البة ا . 6266يونةو  9بةاريخ 

اارق جدول  عمال هيذا االجيةيمياع عياي  

الخصوص خنشاة االاحيا  خيةل  ينيةيي 

وبيرنياميج عيميل االايحيا   6268و 6262

 6269إل   6266خةل الفةر  الممةد  مف 

 وا ديد اشكةاة  المكةب الةنفةذ  لةاحا .

ومف  هت محاور برنامج عمل االاحا  الةيي 

 -  6266امت المصيا قية عيايةي يا ليايفيةير  

6269 : 

مةابعة عماةة ميواكيبية إحيداث الياي يان   •

 المحاةة وال  وية  نعا  ال و  ؛

ايياييوييير الييةييعيياون مييز الييمييؤ يي ييات   •

اخع ا  والشركا  مف  جل انتةت لقا ات 

اح ة ةة وابا ل الخبرات واليةي يار  فيي 

 م ال إنعا  ال و   واابةق ا؛

انتيةيت اخييا  اليدرا يةية حيول الي يو     •

مواةا  مز هدف انتةت اخ يبيوع اليوجينيي 

 لا و  ؛

ال ييعييي لييةييفييعييةييل مشييروعييي جييايييز    •

الممار ات ال ةد  وجايز  الياياليب ليدعيت 

  ينامةة ال ايز  الوجنةة لا و  ؛

اعزيز الشراكة مز ال معيةية اليفيرن يةية   •

 ؛AFQPلا و   

اش ةز نشر وإنةا   اليل ووراي  لةنمةة   •

 رقافة ال و  ؛

مةابعة المشاركة فيي  شيغيال اليمي يايس   •

اخعييايي  ليياييةييقييةييةييس وا شيي ييا  واالعييةييمييا  

الييرامييةيية إليي   عييت وا ييةييكييمييال مشييروع 

 ال ةا ة واال ةرااة ةة الوجنةة لا و  ؛

ليةايحيا   62انتةت االحةفال بياليذكيرى   •

الداعةية إلي   6269المغربي لا و   ل نة 

مزيد مف اعمة  وإنعا  رقافة ال يو   فيي 

 الممار ات الةومةة لامؤ  ات المغربةة.

وقد ات خةل هذا االجةماع انيةيخيا  ال يةيد 

 حمد بوحولي رييةي يا ليةايحيا  اليميغيربيي 

لا و  م كيميا احيةيفيتيت جياميعية اليغيرف 

المغربةة لاةي يار  والصينياعية واليخيدميات 

 بع وية ا في الم اس ا  ار  لةاحا .

انتخاب السيد الحسين عليوى عضوا بالمكتب التنفيذي للغرفة 

 التجارية العربية الفرنسية 

ات انةخا  ال ةد الح ةف عاةوىم ريةس جاميعية اليغيرف اليميغيربيةية 

لاة ار  والصناعة والخدماتم ع وا بالمكيةيب اليةينيفيةيذ  ليايغيرفية 

الة ارية العربةة الفرن ةة وتل  خةل اجةماع م اس إ ار  اليغيرفية 

 .6266يونةو  1المنعقد بباريس يو  اخربعا  

وجا  هذا االنةخا  عا  إرر انة ا  المد  االنةدابةة لايرييةيس ال يابي  

لاغرفة الة ارية العربةة الفرن ةةم والةي يةت خةلي يا اي يدييد جيزييي 

 خع ا  مكةب الغرفةم امةد واليةه لمد  رةث  نوات.

كما اارقت  شغال م اس ا  ار  لنق   خرى ا ت  نشياية اليغيرفيةم 

مف بةن ا المصا قة عا  ميحي ير جياي ية اجيةيمياع مي يايس ا  ار  

 .6266مار   81المنعقد بةاريخ 

كما شارك ال ةد الح ةف عاةوىم مرفوقا بال ةد  مدير  ال امعةم في 

 شغال اجةماع ال معةة العمومةة لاغرفة الة ارية العربةة الفيرن يةيةم 

الذ  اارق لق ايا مخةافة ادخيل فيي اخيةيصياصيات اليغيرفيةم ميف 

  برةها العةقات الة ارية بةف اخقاار العربةة وفرن ا .

 اجتماع المجلس اإلداري لالتحاد المغربي للجودة
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 الا نة الوجنةة لابحث والمصالحة

 

 

في إجار م ار  ا وية نزاعات الشغل ال ماعةةم وجبقا لمقة ةات 

مف مدونية الشيغيلم عيقيدت الياي ينية اليوجينيةية ليايبيحيث  222الما   

والمصالحة اجةماعات مةواصاة بيميقير ميدييريية الشيغيل بيميشياركية 

جامعة الغرف المغربةة لاة ار  والصناعة والخدماتم   وبيحي يور 

كل مف وةار  ا  ما  االقةصا   والمقاولية الصيغيرى واليةيشيغيةيل 

والكفا اتم وةار  الصناعة واليةي يار م وةار  اليداخيايةية واالايحيا  

العا  لاشغالةف بالمغر ؛ وتل  مف  جل مناقشة و را ية الينيزاعيات 

 ال ماعةة لاشغل الةالةة  

 Conserverieنزاع الشغل الجماعي القائم بييين إدارة شيركية  

franck والمكتب النقابي بها، المنضوي تحت لواء نقابة االتحياد ،

 العام الديموقراطي للشغالين بالمغرب.

عقد اجةماع الا نة الوجنيةية بيميقير ميدييريية  6266ما   82بةاريخ 

الشغل بح ور  ع ا  الا نة وممثل عف إ ار  الشيركية وميميثيايةيف 

عف المكةب النقابي ب ا وع و عف اليميكيةيب اليةينيفيةيذ  وم يةيشيار 

قانوني لةاحا  العا  الديموقراجي لاشغالةف بالمغير م وبيعيد ايداول 

الا نةم  اقةرح ممثل إ ار  الشركة   ا  اعويض عف إني يا  اليعيةقية 

الشغةاة بن بة  قل مف مااب المكةبم وعاةه ات االافاق عا  ايأجيةيل 

هذا االجةماع مف  جيل إعيايا  فيرصية ليايرفيي الينيزاع ميف اجيل 

الةشاور حول الن ب الماوية لاةعوي ات المقةرحةم وكيذا ميف  جيل 

فةح الفرصة لح ور الممثل القانوني لايشيركيةم وايت االايفياق عياي  

ليكيف ب يبيب  6266ميا   18مواصاة  را ة هذا النزاع بةيارييخ  

اغةب جرفي النزاع رغت اوصا ت باال ةدعا اتم  ايعيذرت ا يويية 

 هذا النزاع.

 Businessنزاع الشغل الجماعي القائم بين إدارة مركيز الينيداء  

Casablanca 2 s والمكتب النقابي بالشركة، المنيضيوي تيحيت ،

 لواء نقابة اإلتحاد المغربي للشغل.

عقد االجةماع بمقر مديرية الشغل بح يور  6266يونةو  29بةاريخ 

 ع ا  الا نة و ع ا  المكةب النيقيابيي بيالشيركية وع يوييف عيف 

اخمانة العامة لةاحا  المغربي ليايشيغيلم فيي حيةيف ايغيةيب اليميميثيل 

القانوني لاشركة. و ما  عد  ح ور الممثل القانوني لاشركة  و ميف 

 ينو  عنه  ون اقديت عذر مقبول اعذرت ا وية هذا النزاع.

النزاع الجماعي للشغل القائم بيين إدارة شيركية أميحياربية فيروي، 

والمكتب الينيقيابيي بيهيا، اليمينيضيوي تيحيت نيقيابية اليكيونيفيدرالييية 

 الديمقراطية للشغل.

 89بعد إعا   برم ة ال ا ة لعد  مرات ات عقد االجيةيمياع بيةيارييخ 

م والةي امحور جدول  عمال ا حول النيقياية اليميةيعيايقية 6266يونةو 

 بةر ةت  بعة  جرا .

وبعد نقا  م ةفةض ات االافاق بةف الارفةف عاي  م يةيوى الياي ينية 

الوجنةة لابحث والمصالحة عا  مواصاة الحوار  اخاةا بشأن النقاة 

 المةعاقة بةر ةت اخجرا  ال بعة.

النزاع الجماعي لليشيغيل اليقيائيم بييين إدارة شيركية أمي   ميوالي 

مسعود، والمكيتيب الينيقيابيي بيهيا، اليمينيضيوي تيحيت ليواء نيقيابية 

 الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

عقد اجةماع لدرا ة النزاع ال ماعي القايت   6266غشت  26بةاريخ 

وبعد نقا  بةف إ ار  شركة  مةك موال  م عو م والمكةب النقابي. 

م ةفةض حول النق  الماروحة في جدول  عمال هذهللا الا نةم إلةز  

ممثل الشركة في النقاة المةعاقة بأ ا  مةأخرات  جور اخجرا  

ال ةة عشر بأ اي ا بمعدل ش ريف عف كل ش ر وتل  ابةدا  مف فااح 

م ومف جانبه  كد ممثاي ا احا  المحاي لانقابة المعنةة 6266شةنبر 

بالنزاع عا  وجو  احةرا  الشركة اللةزاماا ام وفةما يخص النقاة 

المةعاقة بالةغاةة الصحةةم فقد الةز  ممثل الشركة بة وية وضعةة 

اخجرا  إةا  الصندوق الوجني لا مان االجةماعيم  ما فةما يخص 

النقاة المةعاقة بإعا   اشغةل اخجرا  المؤقةةف المة منةف في اليحة 

 قدمةة  جرا  الشركة فقد الةز  ممثل الشركة بإعااي ت اخولوية في 

الةشغةل جبقا لةيحة اخقدمةة عند اناةق المشروع المةعاقد بشأنه 

 مز وكالة الةنمةة الفةحةة.
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 اجةماع الا نة الوجنةة القااعةة

 لاةكويف الم ني الخاص  

اابةقا لانصوص المةعايقية بياليقيانيون رقيت 

بمثابة النتا  اخ يا يي ليايةيكيوييف  81.22

الم ني الخاصم شاركت جياميعية اليغيرف 

المغربةة لاة ار  والصناعة والخدمات في 

اجةماعيات الياي ينية اليوجينيةية اليقياياعيةية 

ليايةيكيوييف الييمي ينيي اليخياص ليايعيدييد مييف 

قااعيات ميني يا الشيبيه اليايبييم اخليبي ية 

وال ادم البنا  واخشغال العمومةةم الينيقيلم 

ال ند ة الك ربايةة وا لكةرونةةم اليةي يار  

والةدبةر والةواصل  والحةقة والةي يميةيل؛ 

وتل  عا  مدى اخ بوعةف اخخةريف ميف 

م بيخيصيوص عيميايةية ايأهيةيل يونةوش ر  

الشعبم وفي اخ بوع اخخيةير ميف شي ير 

بخصوص عماةية اعيةيميا   6266يولةوة  

المؤ  اتم وتل  بيميقير قياياع اليةيكيوييف 

الم نيم لةقديت نةايج الفحوصات المةيدانيةية 

لايميؤ ي يات اليةيكيوييف اليمي ينيي اليخياص 

 .6266-6268المعنةة بر ت  نة 

عير  جيايبيات وقد ات خةل هيذا اليايقيا  

اأهةل شعب الةكويف لكل قااع عياي  حيد  

لابث فة ا مف جرف  ع ا  الا نةم وكيذا 

 جابات االعةما .

وبعد  را ة الاابات وفحص ا مف جيرف 

 ع ييا  الييايي يينييةم اييمييت الييمييوافييقيية عييايي  

المؤ  ات الم ةوفةة لاشروج المنصوص 

عاة يا فيي اليقيانيون م قصيد رفيعي يا إلي  

ال  ات المكافة بالةكويف الم ني لامصا قة 

 عاة ا.

شاركت جامعة الغرف المغربةة لاة ار  والصناعة واليخيدميات فيي 

ميراجيعية اليةيعيرييفية  / (OOM)اجةماع الا نة اال ةشارية لاوار ات 

بيميقير اليميدييريية  6266مياييو  62ال مركةة م المنعقد يو  ال معة 

 العامة لاة ار .

 ركز هذا االجةماع عا  فحص جابات مراجعة الةعرفة مف جرف 

•  AMMTO   فةما يةعا  بالمراجعة الةناةلةة لير يو  اال يةيةيرا

 المابقة عا  وار ات البف؛

• Lux Lighting  فةميا ييةيعياي  بيزييا   واجيبيات ال يراييب 

 ؛LEDالمابقة عا  المصابةح مف نوعةة 

•  SOOOMADMS اليميايبي   يةعا  بةخفةض واجب ال ريبة

 عا  مدخةت اصنةز الدراجات البخارية؛

•  Nouvelle OOSARNO لييةييخييفييةييض واجييب ال ييريييبيية 

 الماب  عا  وار ات فةات الةونة.

 في ن اية هذا االجةماع ااف   ع ا  الا نة عا  اعةما  ما ياي 

 ؛AMMTOاأجةل فحص جاب شركة  •

٪ إلي  6.2مف   (DM)الموافقة بشأن ةيا   ر و  اال ةةرا   •

 ؛.Lux Lighting٪ لشركة 92

 ؛SOOOMADMSالموافقة با ي ا  عا  جاب شركة  •

 Nouvelle OOSARNOالرفض بشأن جاب شركة  •

 

 اجةماع الا نة اال ةشارية لاوار ات
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التوقيع على اتف اقية شراكة بين الغرفة ومؤسسة  
 إنشاء المق اوالت للبنك الشعبي بطنجة

ار   ال ةد عبد الااة   فةةل رييةيس 

غرفة الة ار  والصينياعية واليخيدميات 

الح ةمة صباح  -ااوان  -ب  ة جن ة 

م بياليميقير 6266يولةوة  9يو  االرنةف 

المركز  بان ة مرا ةت حفل الةيوقيةيز 

عييايي  ااييفيياقييةيية شييراكيية بييةييف الييغييرفيية 

وم موعة اليبيني  الشيعيبيي وميؤ ي ية 

 إنشا  المقاوالت لابن  الشعبي.

ح ر الحفل  ي ا مف جيانيب اليغيرفية 

كل مف ال ةد عبد الحميةيد اليحي يةي يفم 

النايب الثالث لريةيس اليغيرفية وال يا   

 ع ا  الغرفة  يا ةف العرو  وعثميان 

الزيةوني ومحمد كريت ال اي وميحيميد 

الييعييربييي الييعييشييةيير  وال ييةييد  حيينييان 

الااهةر. ومف جانب م يميوعية اليبيني  

الشعبي كل ميف ال يةيد عيزييز اخيراة 

ريةس الم اس ا  ار  لابن  الشيعيبيي 

ااوان وال ةد ييونيس او  -ل  ة جن ة 

جنحةم الكااب اليعيا  ليميؤ ي ية انشيا  

المقاوالت وال يةيد عيبيد االليه حيرييزم 

مييدييير   ييواق الييخييواص والييميي يينييةييةييف 

 والمقاوالت الصغرى.

وا دف االافاقةة إل  امكةف اليميقياوالت 

الصغيةير  جيدا واليميقياوليةيف اليذاايةيةيف 

وحاماي المشاريز بال  ة مف اال ةفيا   

مف المواكبة القباةة والبعدية إل  جيانيب 

 ورات ادريبةة اخص رييا   اخعيميال 

وإعدا  ما  الةمويل وإجرا ات إنشيا  

اليميقياولية وبينيا  اليمي يارات اليخياصيية 

 بالةدبةر المقاوالاي. 

كما شكل اليحيفيل مينيا يبية ايت خيةلي يا 

ا عيةن عيف إجيةق جياييب عييرو  

مشاريز لةاوير الميبيا ر  اليميقياوالايةية 

 الح ةمة. -ااوان  -ب  ة جن ة 

يييونييةييو   81اييت الييةييوقييةييز يييو  ا ريينييةييف 

عا  اافاقةة إجار لاةعاون بةف ميعي يد 6266

البيحيث فيي الياياقية الشيمي يةية والياياقيات 

وغيرفية اليةي يار    (MRESEN)اليميةي يد  

- يية  –والصيينيياعيية والييخييدمييات بييالييربيياج 

القنةار م وتل  لةعزيز االبيةيكيار واليبيحيث 

الةابةيقيي فيي مي يال الياياقيات اليميةي يد   

(EnR) .لدى الفاعاةف بالغرفة 

ايينييدر  هييذهللا االاييفيياقييةيية فييي إجييار رغييبيية 

انفةذ اعاون مفةد لاارفةف فيي ” الارفةف في 

 ”.م ال الةكنولوجةات الخ را 

وا دف هذهللا الشراكة إل  خا  ايكياميل بيةيف 

المؤ  ةةف والقااع الخاص ب ي ية اليربياج 

القنةار  مف  جل انفيةيذ ميبيا رات   – ة   –

لامواكبة في م االت الااقات النتةفيةم ميف 

 جل اكة ا  معارف وم اراتم وكيذا نيقيل 

الةكنوليوجيةيا نيحيو اليقياياع اليخياص بي يذهللا 

 ال  ة.

وقد ات الةوقةز عا  هذهللا االافاقةة خةل حفل 

ايير  ييه ح ييف ال يياخيييم ريييةييس غييرفيية 

الصناعة والة ار  والخدمات ل  ة اليربياج 

القنةار م و يميةير رشيةيد م اليميديير  - ة

العا  بالنةيابية ليميعي يد اليبيحيث فيي الياياقية 

 الشم ةة والااقات المة د  .

يذكر  نه ات إحداث مع د البحث في الياياقية 

 6288الشم ةة والااقات اليميةي يد    ينية 

لدعت ا ةرااة ةة الااقة الوجنةة ميف خيةل 

البحوث الةابةقةة اليميوجي ية نيحيو ال يوقم 

وكيييذا ايييعيييزييييز االبيييةيييكيييار فيييي مييي يييال 

 الةكنولوجةات الخ را .

تعزيز التعاون في الطاقة  
الشمسية والطاق ات  

 المتجددة بالرباط

 زيارة سفير جمهورية السلف ادور لسوس ماسة
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 تنظيم ندوة علمية تحت شعار: "الناظور بوابة إفريقيا" 

 جلسة  تواصل مع التعاونيات االنتاجية بجهة الدار البيضاء سطات

مف  جل ا اةي  اخضيوا  عياي  اليميشيارييز 

االقةصا ية الم ةكاة بإقاةت الناظورم نيتيميت 

غرفة الة ار  والصناعة والخدمات لاشرقم 

بشراكة مز مكةب الةكويف المي ينيي وإنيعيا  

الشغل ومندوبةة وةار  الصناعية واليةي يار  

بالناظورم ندو  عامةة احت شعار "النياظيور 

بوابة افريقةا"م لفايد  مةدربي مكةب الةكوييف 

الم ني وإنيعيا  الشيغيل بيالينياظيورم وتلي  

 بمقرماحقة ا بالناظور.

افةةحت الندو  بكامية ايرحيةيبيةية ميف جيرف 

ال ةد ال رو   ريةس الغرفةم اةها عر  

مفصل حيول  هيت اليميشيارييز االقيةيصيا يية 

الم ةكاة المةواجد  با قاةت مف قبيةيل  ميةينيا  

الناظور غر  اليميةيو ي  ومشيروع اي يةياية 

بييحييةيير  مييارشييةييكييا ومشييروع الييحيي ييةيير  

  الصناعةة ب اوان...

 رنا  هذهللا الندو  قد  كيل ميف ال يةيد  ني ية  

قريقا م مديير  ميكيةيب اليةيكيوييف اليمي ينيي 

وإنعا  الشيغيل بيالينياظيورم وال يةيد نصير 

الييديييف مييبيياركم ميينييدو  وةار  الصيينيياعيية 

والة ار  بيالينياظيورم عيرو  نيوقيش ميف 

خةل ا عد  اوجة ات و عت لااايبية اينيصيب 

فييي إجييار الييةييحيي ييةيير الييذهيينييي والييدرا ييي 

لمواكبة الةحوالت االقةصا ية الةي ايعيرفي يا 

المنيايقيةم عياي    يا  كيوني يت الير  يميال 

البشر  الذ   وف اعيول عيايةيه اليمينيايقية 

 والدولة ككل خجل االناةقة المراقبة. 

اناول ال ةد ريةس الغرفة الكامة م د ام قيد  

مف خةل ا عرضا ليايميشيارييز االقيةيصيا يية 

الم ةكاة الةي اشرف عاة ا الغرفة م خياصية 

مشييروع الييحيي ييةيير  الصيينيياعييةيية ل يياييوان 

ومشييروع مييركييز اخعييمييال واحييةيي ييان 

 المقاوالت.

مف ج ة ت قد   جر مكةب الةكوييف اليمي ينيي 

وإنعا  الشغل بالينياظيور عيرضيا ميفيصية 

حول مشروع مدينة الم ف والكيفيا ات اليذ  

 86احة نه مدينة الينياظيور عياي  م ياحية 

  هكةار.

وفيييي إجيييار فيييةيييح بيييا  اليييةيييدخيييةت 

واال ةف اراتم وا او  الاابة اليميةيدربيةيف 

الحاضريفم ات جرح م موعة ميف اخ ياياية 

واال ةيفي يارات حيول اليميشيارييز اليةيي ايت 

الةارق إلة ام اف ل لإلجابة عاة ا كيل ميف 

ال ةد ريةس الغرفةم وال ةد  ميديير  ميكيةيب 

الةكويف الم ني وإنعا  الشغل بالناظور ميز 

اقديت اليةيوضيةيحيات والشيروحيات اليةةمية 

  بشأن ا.

 

نتمت غرفة الة ار  والصناعة واليخيدميات 

 82لادار البة ا   اياتم ييوميه اخربيعيا  

م بالمقر المركز  لاغرفةم لقيا ا 6266يونةو 

اواصاةا ميز اليةيعياونيةيات ا نيةياجيةية ايحيت 

موضوع  "الةيعياونيةيات ا نيةياجيةية  اليواقيز 

  واآلفاق الم ةقباةة".

.وي دف هذا الاقا م الذ  ار  ه ال ةد ح يان 

بركانيم ريةس الغرفيةم إلي  اليةيواصيل ميز 

 -الةعاونةات ا نةاجةة ب  ة الدار اليبيةي يا  

 اات والةعرف عف قر  عاي  حياجيبيااي يا 

وانةتاراا ا في إجار صةحةات الغرفية فيي 

 هذا الم ال.

ومف خةل كامةه اليةيرحيةيبيةيةم عيبير ال يةيد 

ح ان بركاني عف  عمه الكامل ل ذا القاياع 

الحةو  الذ  يوفر مينياصيب شيغيل مي يميةم 

والذ  يواجه مشاكل وإكراهات عديد   هم ا 

الة وي . كما  كد  ن الغرفية عياي  ا يةيعيدا  

لةقديت الم اعد  في إجيار االايفياقيةيات اليةيي 

ابرم ا مز اليميؤ ي يات اليمياليةية والشيركيا  

 المؤ  ااةةف وال ةاات الدولةة 

بعد تل م قامت ميميثياية اليميكيةيب اليميغيربيي 

لاماكةة الصناعةة والة ارية بيةيقيدييت عير  

حول العةمات الة اريية و نيواعي يا وجيرق 

إيداع ا وكذا كةفةة حمياييةي يا. كيميا ايايرقيت 

لمفاهةت  خرى كالر و  والنمات  الصنياعيةية 

وبرا ات االخةراع. وقيد  عيتم ميف خيةل 

كامة ام اليحي يور إلي  اليميبيا ر  ليةي ي يةيل 

عةماا ت الة ارية وحماية ام نتيرا ليميا فيي 

تل  ميف ميزاييا  يةيعيو  بيالينيفيز عياي  هيذهللا 

 الةعاونةات. 

واعريفا بياليخيدميات اليةيي ايقيدمي يا اليغيرفية 

لمنة بيةي يام ايت عير  شيريي  ميؤ ي ياايي 

خاص بالغرفة يعر  خهت اليخيدميات اليةيي 

اقدم ا. وفي نفس ال ةاقم ا ةيعير  ال يةيد 

ةكريا    ةلم اليميديير الي ي يو  ليايغيرفيةم 

م موعة مف الخدمات اليةيي ايعيميل اليغيرفية 

عا  اوفةرها لامنة يبيةيفم كيخيدميات ميركيز 

ادبةر الح ابات و مركز الو اجة والةحيكيةيت 

والةكويف واافاقةات الشراكة اليميبيرمية عياي  

  الصعةديف الوجني والدولي.

كت ات عا  هامش هيذا اليايقيا م ايقيدييت  ليةيل 

 -لامنةوجات المحاةة ب  ية اليدار اليبيةي يا  

 اات موةعة عا  عماالت و قالةت الي ي ية 

وفقا لاةق ةت الي ي يو  الي يدييد. وي يت هيذا 

الييدلييةييل ورقييات اييعييريييفييةيية حييول عييد  مييف 

المنيةي يات اليميحيايةية كياليخيروف الصير   

ونعناع البرو  وةربةة مديونة والفافل الحار 

  لوا  المالح...الخ

وفييي الييخييةييا م اييت فييةييح بييا  اليينييقييا   مييا  

الييحيياضييريييف ليياييرح ا يياؤالايي ييت وشييرح 

  المعوقات الةي اعةرض ت.
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 المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة المغربية بطانطان  

لقا  عمل مز وفد مف  
رجال ون ا  اخعمال 

 بدولة باناما 

شاركت غرفة الة ار  والصناعة واليخيدميات 

وا نونم ماحقة جاناانم ممثياية  -ل  ة كامةت 

فييي ال ييةييد عييزيييز رةقييي ع ييو بييالييغييرفيية 

وا جييار ال ييةييد مصيياييفيي  مييرةوقم يييو  

م فييي اليياييقييا  6266يييونييةييو  82االربييعييا  

اليةييرابييي"جييانياييان" لييايمييشيياورات اليوجيينييةيية 

لة ويد المدر ة المغربةةم المنتت مف جيرف 

 -االكا يمةة ال  وية لاةربةة والةكويف كايميةيت 

 وا نون والمديرية االقاةمةة لااناان.

وي دف هذا الميشيروع اليذ   جيايقيةيه وةار  

الةربةة الوجنةة والةعيايةيت اخوليي واليريياضية 

إل  إر ا  خارجة جيريي  ايةي يميف ايدابيةير 

مييحييد   وميياييمييو يية لييبيياييوغ مييدر يية اليي ييو   

واالنفةاح واكافؤ الفرصم احت شعار "اعايةيت 

 تو جو   لا مةز".

وقد كان هذا الاقا  فرصة ل مةز الميشياركيةيف 

لام اهمة في هذهللا المشاورات وتل  مف خةل 

انتةت ورشات واقديت ايقياريير عيف  شيغيالي يا 

والمصا قة عا  اقرير اقايةيميي ميوحيد عياي  

صةغة مقةرحات واوصةات لان يو  بي يو   

 المدر ة المغربةة.

قا  وفد مف رجال ون ا  اخعميال ميف 

 وليية بييانييامييا بييريييا يية ال ييةييد روبييةييف 

ك ةةاو خةلم ريةس الم ايس اليوجينيي 

لياييمييقيياوليية الييخيياصييةم بيزيييار  لييغييرفيية 

الة ار  والصناعة واليخيدميات لي ي ية 

وا  اليذهيبم وايت عيقيد هيذا  -الداخاة 

الاقا   بةف الارفةف شارك فةه عد  مف 

 ع ييا  الييغييرفيية ورجييال اخعييمييال 

بيياليي يي يية إليي  جييانييب بييعييض ال ييا   

اخع ا  الشركا  وتل  يو  الخيميةيس 

 .6266يونةو  82

وقد ات افةةاح هذا الاقا  بكامة ارحةبيةية 

وج  ا ريةيس اليغيرفيةم ال يةيد جيميال 

بو ة م إل  الوفد الباناميم ااة ا كامة 

ال ةد خةل الذ  قا  بيةيوجيةيه عيبيارات 

الشكر واالميةينيان  صيالية عيف نيفي يه 

ونةابة عف ةمةةاه وةمةيه المرافقةيف 

له عا  ح ف الوفيا   وكير  ال يةيافية 

الذيف حتوا ب ا  اخل مدينية اليداخيايةم 

موضحا  ن الوفد البانامي يمثل القااع 

الييخيياص و ن هيينيياك ميي ييمييوعيية مييف 

الييميي يياالت تات االهييةييمييا  الييمييشييةييرك 

خاصة في قااع الصينياعية واليةي يار  

والااقة عا  اعةبار  ن الوفد الميرافي  

له لديه شركات كبرى اعيميل فيي هيذهللا 

الم االتم وفي آخر مداخاةيه م ايعي يد 

ال ةد ريةس الم اس الوجني لاميقياولية 

الخاصة بدولة باناما  نيه فيي اليقيرييب 

العاجل  ةةت الةن ة  مز وةير بية هيت 

لام ي قدما نحو اوقةز اافاقةة شيراكية 

واعاون في هيذا االجيار ميز اليغيرفيةم 

كما  ةةت إخبار  فةر  المغير  بيدولية 

 باناما حول ا اةات هذهللا االافاقةة.

ولقد اخال هيذا اليايقيا  ايوةييز بيعيض 

ال داييا اليةيذكياريية ميف اليغيرفية عياي  

  ع ا  الوفد البانامي.

نييتييمييت غييرفيية الييةيي ييار  

والصناعة والخدمات ل  ة 

ال اقةية اليحيميرا   -العةون 

يييو    بييوجييدور  وميياييحييقيية

م 6266يونيةيو  68الثةرا  

وعا  مدى ييوميةيفم  ور  

اكويينيةية ليفياييد  مينيةي يبيي 

الغرفة وتلي  بشيراكية ميز 

 ال معةات الم نةة.

واييييأاييييي هييييذهللا الييييدور  

الةكوينةةم احيةيفياال بياليةيو  

الوجني لاة ار احت شعيار 

الييرقييميينيية ليياييرقييي بييةيي ييار  

الييقيير  واييفييعييةيية ليية وار 

المنوجة بالغرفة وايعيزييزا 

لفعالةة ام وضمان مواكبة ا 

وانييخييراجيي ييا الييفييعيياييي فييي 

الييمييخييايياييات والييبييرامييج 

االقةيصيا يية اليةيي ييعيكي  

 المغر  عا  باورا ا.

وقد نتمت هذهللا الدور  بكيل 

مف مقر الة ار  والصناعية 

 -والخدمات ل  ة اليعيةيون 

ال اقةية اليحيميرا  وميركيز 

االبةكار الةابز ليوكيا ييميةية 

 ال  وية لاةربةة والةكويف.

وشمات هذهللا الدور  اكيويينيا 

فيييي آليييةيييات اليييةيييصيييديييير 

واال ةيةيرا  ال يةيميا الشي  

اخول المةعياي  بياليةيعيشيةير 

بييإ ار  اليي ييمييارك والشيي  

الثاني اليميةيعياي  بيالي يانيب 

النتر  والةابةقي لاة يار  

 ا لكةرونةة.

كييمييا ايي ييدف هييذهللا الييدور  

الييةييكييوييينييةيية إليي  ايياييوييير 

قدرات الة ار وكذل  الرفز 

مف اليمي يةيوى اليةيرويي يي 

لمنةي يااي يت وك يب ةبينيا  

جييييد  عييييايييي  الشييييبييييكيييية 

العينيكيبيوايةيةم إضيافية إلي  

 ااوير اناف ةة منة اا ت.

وفي هذا ا جيار بيرمي يت 

الغيرفية   يبيوعيا ايكيويينيةيا 

 ةعمت عايي جيميةيز  قياليةيت 

ال  ة وتل  ييو  اخربيعيا  

الييقييا   بييإقيياييةييت بييوجييدور 

والخمةس بيإقيايةيت ال يميار  

وال ميعية بيإقيايةيت جيرفيايية 

ويييومييي ال ييبييت واخحييد 

 بإقاةت العةون.

 الساقية الحمراء    -دورة تكوينية لف ائدة منتسبي الغرفة بجهة العيون  



 أنشطة  الغرف الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات

17  

ا ةقبل ال ةد كمال بف خالد رييةيس غيرفية 

الييةيي ييار  والصيينيياعيية والييخييدمييات ليي يي يية 

ييونيةيو  69مراكيش آ يفيي ييو  الي يميعية 

بمقر الغرفةم ال يةيد اخميةيف اليعيا   6266

لايغيرفية ا  يةميةية ليايةي يار  والصينياعية 

 والزراعة.

وقد ح ر  ي ا مرا ةيت اال يةيقيبيالم كيل 

مف ال ةد الح ةف عايةيوى رييةيس جياميعية 

غييرف الييةيي ييار  والصيينيياعيية والييخييدمييات 

بالمغر م وال يةيد عيبيد اليميولي  بيايايوايي 

النايب اخول لاريةس وال ةد محمد جيرا   

ع و بماحيقية غيرفية الصيويير م وال يةيد 

 محمد  ةواو المدير ال  و  لاغرفة.

وقد اناولت  شغال هذهللا الزيار   را ة  بل 

 إقامة عةقات شراكة بةف الغرفةةف.

كييمييا كييان هييذا اليياييقييا  فييرصيية  ييانييحيية 

ا ةعر  فةي يا ال يةيد اخميةيف اليعيا   هيت 

اخورا  الةي اشةغل عا  إن اةها الغرفية 

   ةمةة والةي ندرج ا فةما ياي 

اينيتيةيت مينيةيدى اليزراعية اليمي يةيدامية  -8

 ؛6266بأةربدجان خةل ش ر  كةوبر 

ايينييتييةييت ميينييةييدى الصيينيياعييات الييةييدوييية  -6

والةقاةدية بمدينة مراكيش عياي    يا   ن 

مدينة مراكش اشة ير عياليميةيا بيميثيل هيذهللا 

 الصناعات؛

وفي هذا الصد م رمف ال ةد كمال بف خياليد 

ريةس الغرفة هذهللا المبا ر  باخةةيار ميديينية 

مراكش الحة ان فعالةات هيذا اليمينيةيدىم 

آ يفيي  -م ةح را ممةزات ج ة مراكش 

بكافة مكوناا ا م مبرةا خصيوصيةيات كيل 

مناقة ) صناعة الخشب بمدينة الصيويير م 

 صناعة الخزف بمدينة آ في(...

وهييو الييةييصييور الييذ  ةكيياهللا  ي ييا ال ييةييد 

الح ةف عيايةيوى رييةيس جياميعية اليغيرف 

الة ارية والصناعةة والخدمااةة باليميغير  

عا  اعةبار كيون ميديينية ميراكيش ميديينية 

عالمةةم واقةرح ال ةد ريةس الغرفة اعةما  

مييقيياربيية اشيياركييةيية  نيي يياح هييذا الييحييدث 

االقييةييصييا   عييايي    ييا  إشييراك غييرفيية 

الصناعة الةقاةدية الةي اةيولي  شيؤون هيذا 

القاياع فيي شيقيه الصينياعييم  ميا غيرفية 

الة ار  والصناعة والخدمات في يي ايعيني  

بال انب الة ار  وال ةاحي الذ  يمةز هذا 

 القااع.

وقد رمف ال ةد اخمةيف اليعيا  ليايغيرفية هيذهللا 

الةوج ات اليةيي ايعيكيس بي ية  االهيةيميا  

الخاص الذ  يولةه ريةس الغيرفية  ني ياح 

 كل مبا ر  انموية في خدمة االقةصا .

في إجار إجةق المشاورات الوجنةة الةيي 

ارو  ا يوييد اليميدر ية اليعيميوميةية عيبير 

الةرا  الوجنيم الةي  جاق ا ال ةد شكةيب 

بف مو   وةير الةربةة الوجنةة والةعيايةيت 

شييارك ال ييةييد اخولييي والييرييياضييةم 

خييالييد الييميينييصييور  

ريةس غرفة اليةي يار  

والصناعة والخيدميات 

خينيةيفير   -لبني مةل 

يونيةيو  89يو  الثةرا  

بييمييقيير والييية  6266

-جيي يية بيينييي مييةل 

خنةفر  في  شغال هيذهللا 

المشاورات باعةبارهيا 

إحدى ركايز اليةيغيةيةير 

المنشو  لمنتومة الةعيايةيت 

والةي ا ةدعي االنيخيراج 

وااللةزا  الفعاي ل مةز مكونات الم يةيميز 

بيياعييةييبييار الييمييدر يية الييمييغييربييةيية مشييروع 

 وجني.

حةث شد  خةل مداخاةه عياي  اليميحياور 

 الةالةة 

 همةة بنا  القةيت اخخيةقيةية بياليعيةقيات  -

 ا ن انةة في اكويف شخصةة الةامةذ؛

الةركةز عياي  اي يوييد اليايغيات  -

وايييفيييعيييةيييل  ور اليييميييكيييةيييبيييات 

 بالمؤ  ات الةعاةمةة؛

ا ةقاا  مواهب جديد  شابة  -

وصييقييايي ييا بييةييكييوييينييات عييالييةيية 

لة ايةير خيريياية جيريي  ميف 

  جل إصةح حقةقي لامنتومة؛

االعةما  عا  المقرر الموحيد  -

لة اوة اليميعيةيقيات اليميرايبياية 

بالمناهج البةداغوجةةم وا ياوة 

مشاكل المكةبيات اليةيي ايعيانيي 

 مف اغةةر المقررات كل  نة.

 األمين العام للغرفة اإلسالمية للتجارة في زيارة عمل بمراكش

 خنيفرة    -المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة المغربية بجهة بني مالل  
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في إطار الجهود الحثيثة لدعم ومواكبة المنتسبين،  ننتنمنف  نرفنة 

منكنننا  بكنراكنة من   -التجارة والصناعة والخدماف لجهة فنا  

المديرية الجهوية للصندوق الوطني لنلنانمنا، ااجنتنمناعني لن نا  

ساي   لقنا  تنواصنلنينا 

حننننننوع مننننننواننننننو  

"اإلعنن ننا  منن،  عننا ننر 

الننتنن خننيننر والنن ننرامنناف 

وصننوا ننر تننحننصننينننع 

الننديننو،"  و لنن  يننوم 

يننونننيننو  20الننخننمننينن  

بنمنقنر الن نرفنة  0200

 ب ا . 

وقد كنكنع ان ا النلنقنا  الن ش عنر  مكناركنة منكنثن نة لنلن ناعنلنين، 

ااقتصاديي، بمدينة فا   مناسبة للتعر  على آخنر النمنسنتنجنداف 

المتعلقة باإلع ا اف واإلجنرا اف  النخناصنة  بنااسنتن نادة  منننهنا  

تماكيا  م   قرار  المجل  اإلدارش للصندوق النوطننني لنلنانمنا، 

ااجتماعي ال ش ينص على تمديد  آجاع  ااسنتن نادة من، اإلعن نا   

م،   عنا نر النتن خنينر والن نرامناف وصنوا نر تنحنصنينع الندينو،  

وخصص ا ا اللقا  ك ل  لنتنقندينم كنروحناف حنوع اسنتنراتنينجنينة 

الصنندوق النوطننني 

للاما، ااجتماعني 

والننننرامننننيننننة الننننى 

 مواكبة المقاواف.

وجندينر بننالن كنر  ، 

 نننرفنننة النننتنننجنننارة 

والصننننننننننننننننناعننننننننة 

والننخنندمنناف لننجننهننة 

مننكنننننا    -فننا  

ستتع وبمعية كركا ها المؤسساتيي،  ران،  إكنارة  منننتنسنبنينهنا  

بخصوص  القاايا  التي تهنم   نكنطنتنهنم  النمنهنننينة  وتنحنسنين،  

تروفهم  ااجتماعية  تماكيا   م   السياساف  العنامنة  النمنتنعنلنقنة 

  بدعم ومواكبة المقاواف.

 "مستجدات االعف اء من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون" بف اس   

 

   6102لق اء حول " تمديد االستف ادة من الخصم المتعلق باإلعف اءات عن سنوات  
 بميدلت " 6161وما قبل فترة  

نتمت المديرية ال  وية لاصندوق الوجني 

 -لا مان االجةماعي مكنا  ا  ماعةايةية 

وكالة مةدلت بشراكية ميز غيرفية اليةي يار  

 -والصيينيياعيية والييخييدمييات ليي يي يية  رعيية 

ماحقة مةدليت قيبياضية ال يميان -اافةةلت 

االجييةييميياعييي بييمييكيينييا  وا اييحييا  الييعييا  

لمقاوالت المغر  ب  ة  رعة ايافيةيةليتم 

لقا  اواصاةا حول "ايميدييد اال يةيفيا   ميف 

الخصت المةعا  بيا عيفيا ات عيف  ينيوات 

وميا  6262وما قبل موفةر  يونيةيو  6282

قبل لفايد  المحا بون المعةمدونم م يةير  

و صحا  الشركات "م وتل  يو  الي يميعية 

يونةو بقاعة االجةماعات بماحقة غيرفية  21

الة ار  والصناعة والخدمات ل  ية  رعية 

 اافةةلت بمةدلت . -

يأاي انتةت هذا الةو  الةح ة ي  فيي إجيار 

الاقا ات اليةيي ايقيو  بي يا غيرفية اليةي يار  

 -والصيينيياعيية والييخييدمييات ليي يي يية  رعيية 

اافةةلت لفايد  منة ةبيةي يام وبياليخيصيوص 

المقاوالتم الشركات و صحا  الميشيارييز 

الشخصةةم مف  جل اال يةيفيا   ميف خصيت 

الزيا ات الةي فرض ا الصينيدوق اليوجينيي 

لا مان االجيةيمياعيي نيتيةير عيد  ا  ال  

 بم ةحقات اخجرا   و اأخةرها.

و قد امةز هذا الايقيا  بيإليقيا  عير   ميف 

جرف ممثل قيبياضية الصينيدوق اليوجينيي 

لا مان االجةماعي بمكنا م والذ  شيرح 

فة ا كةفةة اال ةفا   مف هذا اليخيصيت اليذ  

 ينق ت إل  ق مةف 

وما قيبيلم  6262ا عفا  المةعا  بالفةر   •

خاص بياليمينيخيرجيةيف اليذييف ي يةي يةيبيون 

 6.62.118لامعايةر المحد   في المر يو  

ب يف ايدابيةير  62.62بةابة  القانون رقيت 

ا ةثنايةة لفاييد  اليميشيغيايةيف اليمينيخيرجيةيف 

بالصندوق الوجني لا ميان االي يةيمياعييم 

المة رريف مف اداعيةيات ايفيشيي جياييحية 

 كوفةد.

وما قيبيلم  6282ا عفا  المةعا  بالفةر   •

ي ةفةد منه كل منخرج لةي يت ليه اخحيقيةية 

م وميا  6262في ا عفا  المةعا  بالفيةير  

قبا ا يمكنه اال ةفا   مف ا عيفيا  الي يزييي 

مييف تعيياييير الييةييأخييةييرم الييغييرامييات وكييذا 

مصاري  الةحصيةيل اليميرايبياية بياليفيةير  

 و ما قبا ا. 6282

في إجار المناقشة ات جرح مي يميوعية ميف 

الة اؤالت مف جرف الحاضريف وا جيابية 

عيياييةيي ييام كييمييا اييت اييقييديييت الييةييوصييةييات 

 واالقةراحات الةالةة 

الييميياييالييبيية بييمييعيياليي يية مشييكييايية الييعييامييل  •

 المو مي؛

عقد اجةماع عا  م ةوى الماحقة يي يميز  •

ا احا  اليعيا  ليميقياوالت اليميغير  بي ي ية 

 اافةةلت ومةفشةة الشغل . - رعة 
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6, rue Erfoud, Hassan - Rabat 

Tél : +212 5 37 76 66 21 / Fax : +212 5 37 76 78 96 

Email :fcmcisdirecteur@gmail.com 

www.fcmcis.ma 

 Salon international de l'agriculture, les 
technologies alimentaires et des aliments 

Du 81 au 82 Septembre 6266   

A Oasablanca;  Maroc  

www.moroccofoodexpo.com  

Salon des technologies de 
l´environnement  

Du 89 au 82 Septembre 6266   

A Oasablanca;  Maroc  

www.globalgreen.ma  

Global Green Event by 

Pollutec 

Événement de commerce de détail  

Du 88 au 81 Septembre 6266  à Londres  
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Mrlande du Nord  

www.topdrawer.co.uk  

 Salon international des équipements, 
technologies et services pour des entre-

prises de vente au détail  

Du 82 au 82 Novembre 6266  à Varso-
vie, Pologne  

www.retailshow.pl  

 La diversité de la durabilité à une foire  

Du 82 au 88 Septembre 6266  à Gronau, 
Allemagne  

autarkia.info  

Salon international de l'industrie auto-
mobile  

Du 89 au 82 Septembre 
6266  à  Buenos Aires, Argentine  

ar.messefrankfurt.com  

http://www.fcmcis.ma

