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كما تميزت هذه السنة بتنظيم الغرفة للملتقى الجهوي للتجارة الذي أشرف السيد وزير الصناعة والتجارة

واالستثمار واالقتصاد الرقمي عىل حفله الختامي ومشاركتها الوازنة في أشغال المنتدى الوطني للتجارة الذي

تم تنظيمه بمدينة مراكش خالل شهر أبريل 2019 ومشاركتها كذلك في أشغال المناظرة الوطنية الثالثة حول

الجبايات.

وعىل صعيد آخر، ومواكبة منها للتطور الكبير الذي يشهده مجال تكنولوجيا االعالم واآلفاق الواعدة التي

يقدمها السيما فئة الشباب ، نظمت الغرفة بشراكة مع وزارة  الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي

ومجلس جهة سوس ماسة النسخة الثامنة للمعرض الدولي للمطورين المعلوماتيين خالل شهر نونبر 2019

والذي شهد نجاحا كبيرا ومشاركة قياسية للشركات العالمية والمطورين المغاربة واالجانب.

وعىل غرار نظيرتها بالمملكة ، شرعت الغرفة خالل هذه السنة في تنزيل مقتضيات مخططها التنموي الممتد

عىل ثالث سنوات والهادف إىل تعزيز حكامتها ونظم تدبيرها  وتنويع وتجويد خدماتها وتعزيز استقالليتها

المالية .

تلكم كانت أهم األوراش التي اشتغلت عليها الغرفة خالل سنة 2019 ، إضافة إىل تنظيم العديد من االيام

الدراسية والملتقيات والندوات والدورات التكوينية ناهيك عن مشاركتها في عدة مهمات عىل المستوى

الدولي واستقبالها للعديد من الوفود  الرسمية االجنبية وبعثات رجال االعمال . 

نحن واثقون عىل ضوء الخطاب الملكي الذي ألقاه صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا بمناسبة

الذكرى االربعة واألربعون للمسيرة الخضراء أن سنة 2020 ستشكل ال محالة بداية لإلقالع االقتصادي

واالجتماعي لعموم جهة سوس ماسة التي شدد جاللته عىل دورها المحوري كجهة وسط داخل المملكة . 

 

إفتتاحية

ولعل أهم انجازات الغرفة خالل هذه السنة هو انخراطها الفعلي

والفعال في التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي الذي أشرف

جاللة الملك محمد السادس عىل مراسيم توقيعه يوم 28 يناير 2018،

ويتجىل ذلك من خالل مشاركة الغرفة في اخراج المنطقة الصناعية

المندمجة ألكادير إىل حيز الوجود ودورها الكبير في الحصول عىل

 واالقتصاد الرقمي  التي منحة وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار

ساعدت عىل تفويت البقع الصناعية بثمن معقول ومقبول ناهيك

عن مساعيها الكبيرة لجلب المستثمرين الصناعيين من أبناء الجهة

لالنخراط في هذا الورش الكبير للتنمية الصناعية بالجهة.

إيمانا منا بأهمية التواصل مع منتسبي غرفتنا وحقهم في تتبع

أنشطتنا وتقييم أداءنا ، أتشرف بتقديم هذه الحصيلة الموجزة عن أهم

إنجازات وأنشطة الغرفة خالل السنة المنصرمة 2019. لقد شكلت

هذه السنة بالفعل سنة استثنائية بكل امتياز إذ شهدت انطالق

مجموعة من االوراش والبرامج الهامة كما كانت شاهدة عىل الطفرة

النوعية والتوجه الجديد الذي أردناه لمؤسستنا .

السيد كريم اشنكلي، رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات سوس ماسة
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1052
عدد شهادات المنشأ الصادرة

الغرفة في أرقام 2019

77 1
عدد الشواهد المهنية المسلمة   

67200
 عدد زوار الموقع اإللكتروني

329
 عدد المنخرطين الجدد 

5200
عدد مقاوالت الدليل المهني للغرفة  
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29
15

 من صنف التجارة

من صنف  الصناعة

من صنف الخدمات17

المكتب اإلداري للغرفة

عضو منتخب61

عدد اجتماعات المكتب
خالل سنة 2019

 

أعضاء مكتب الغرفة

7  اجتماعات
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دورات الجمعية العامة

خالل سنة 2019 عقـدت  غرفة التجـارة والصنــــاعة  و الخدمات  لسوس ماسة  ثالث دورات 
 عادية :

دورة فبراير 
 

عرض حول الوضعية الحالية واآلفاق المستقبلية

للمنطقة الصناعية لتيزنيت "تقديم شركة العمران
أكادير"

عرض حول الجانب المتعلق بالتنمية اإلقتصادية في

البرنامج التنموي إلقليم تيزنيت  " تقديم المجلس
اإلقليمي لتيزنيت"

.1

.2

دورة يونيو
التاريخ :  األربعاء 17  يوليوز 2019 

المكان : مقر الغرفة أكادير 

تقديم عرض حول خدمات الوكالة الوطنية

للمقاوالت الصغرى والمتوسطة.

تقديم عرض حول خدمات المكتب المغربي لحماية
الملكية الصناعية والتجارية.

 مراسيم التوقيع عىل اإلنفاقيتين : 
التوقيع عىل اتفاقية شراكة بين الغرفة والوكالة

الوطنية للمقاوالت الصغرى والمتوسطة
التوقيع عىل اتفاقية شراكة بين الغرفة والمكتب

المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية.
المصادقة عىل مشروع اتفاقية شراكة بين الغرفة

        DEVOXX من أجل تنظيم معرض  XHUB وشركة
MOROCCO 2019  لتكنولوجيا المعلوميات بأكادير 
 عرض حول تقدم أشغال المركب المتعدد الخدمات

التابع للغرفة. 

.1

.2

.3

.4

.5

دورة أكتوبر
التاريخ :  الخميس 7 نونبر  2019

المكان : مقر الغرفة أكادير 

DEVOXX  الموضوع المحوري  :   معرض
MOROCCO ودور الرقمنة  في خدمة النسيج

اإلقتصادي الجهوي

 تقديم مشروع ميزانية الغرفة برسم سنة 2020  

.1

.2

المواضيع  الدورات

التاريخ : الخميس 28 فبراير 2019
المكان : مقر عمالة تيزنيت
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مخطط تنمية الغرفة

 

انطلقت اشغال المواكبة التقنية لغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات سوس ماسة من طرف مكتب

الدراساتEITIA Consulting  ابتداء من 20 ماي 2019. 

المهمة 1: منهجية الحكامة الجيدة لألوراش 
نسبة اإلنجــاز 100 %

PMO: (Project Manager Office) ) المهمة 2: خلية تتبع المشاريع
-  تم تعيين اعضاء هذه الخلية و تكوينهم لمواكبة المهام و األوراش لمخطط التنمية و التنسيق بين

مختلف الفرق و مكتب الدراسات

-  تستمر أشغــال هذه الخليــة بالموازاة مع تقدم أشغــال مخطط التنمية.  

ISO9001V2015 المهمة 3: نظام الجودة للحصول عىل شهادة
- تم تشخيص هيكلة الغرفة و مختلف الخدمات المقدمة و كذلك المساطر المعمول بها.

- تم إنجــاز دفتر التحمالت و نظــام اإلستشــارة النتقاء مكتب دراسات مختص
- تم إطــالق الصفقة و إنتقــاء مكتب دراســـات حسب نظــام اإلستشـــارة

- نسبة اإلنجــاز %70

الورش األول : تنزيل آليات الحكامة الجيدة للغرفة

يضم هذا الورش 5 مهام : 

المهمة 4 : نظام المحاسبة العامة
- تم إنجــاز تشخيص االولي للنظـــام المحـــاسبتي  

- تم إنجــاز دفتر التحمالت و نظــام اإلستشــارة النتقاء مكتب محـــاسبة مختص
- تم إطــالق الصفقة و إنتقــاء مكتب محـــاسبة حسب نظــام اإلستشـــارة

- نسبة اإلنجــاز %70

المهمة 5 : المعدات و النظم المعلوماتية 
- إنجــاز دفتر التحمالت و نظــام اإلستشــارة النتقاء مورد للمعدات المعلوماتية

- وضع ملحق اتفاقية لمخطط التنمية الخاصة بالغرفة و ذلك من أجل نقل االعتمادات المتبقية من
صفقة نظام الجودة و صفقة المحاسبة العـــامة و إعتمــادها في صفقات المعدات و النظم

المعلومــــاتية.
- نسبة اإلنجــاز 50 %
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 الورش الثاني : خدمات تنافسية ذات منفعة عامة

المهمة 6 : تنزيل خدمـــة دار المقاولة
- نسبة اإلنجــاز %80

 

المهمة 7 : تنزيل خدمة المســــاطر اإلدارية
- نسبة اإلنجــاز%90

 

المهمة 8 : تنزيل خدمة النشرة اإلخبــــارية و اليقظة الترابيــــة
- نسبة إنجــاز النشرة اإلخبـــارية : 70 %
- نسبة إنجــاز اليقظة الترابيــــة : %30

 

 ’’Guichets de proximité ‘‘ المهمة 9 : تنزيل خدمة شبـــــابيك القرب
- نسبة إنجــاز النشرة اإلخبـــارية : %0

المهمة 10 : تنزيل خدمة  تشخيـــص المقـــاولة الصغرى
- نسبة إنجــاز النشرة اإلخبـــارية : %0

 

الورش الثالث:  المشاريع المهيكلة

المهمة 11:  الخاصة بالمشـاريع اإلقتصـادية الكبرى
- مــشروع المركب متعدد الخدمات : حيث يشتــغل مكتب الدراسات عىل إنجـــاز دفتر التحمالت
من أجل إطـالق طلبات العروض الخــاصة بكـــراء واجهــات العرض التابعة للمركب المتعدد

الخدمات للغرفة.  

- مشروع إحداث منطـقة صنـاعية مندمجة خــاصة بالغرفـــة : في انتظار تحديد الموقع، سيــنجز
مكتب الدراسات دراســـة الجدوى الخـــاصة بإنجــــاز هذه المنطـــــقة الصنـــاعية التي سيتــم

تسييرها من طرف غرفـــة للتجــارة و الصنــاعية و الخدمـات كسابقة بالمغـرب.  
و سيتــم إنجـــازها بـــشراكة مع الوزارة الوصيـــة و مجلس جهة ســـوس مـــاسة .

- نسبة تقدم األشغــال : %50

المهمة 12: حصيلة إنجاز المشروع
- سيتم تقديــــم كل ما تم إنجــــازه من مهــــام و أوراش و الخدمـــات التي تم تنزيــلها

بالمؤسســة و حصيــلة التكويـــنات التي استـــفاد منها أطر و موظفو الغرفة.
- نسبة تقدم األشغـــال : %50
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و يضم هذا الورش  5 مهام:

و يضم هذا الورش  2 مهام:

تجدر اإلشارة إىل أن جميع الخدمات المنجزة من خالل هذا الورش يشتغل مكتب الدراسات حاليا عىل
تفعيلها كخدمات موجهة للمنتسبين.



1.التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي

 

2.المركب المتعدد الخدمات لغرفة التجارة والصناعة والخدمات 

المشاريع الكبرى للغرفة

Technopark Souss Massa 1.1. حاضنة المقاوالت
2.1. المنطقة الصناعية المندمجة ألكادير

3.1. المنطقة الصناعية الحرة أو منطقة التسريع الصناعي
Haliopolis/Agropole 4.1. أليوبوليس و أكروبول

5.1. مدينة اإلبتكار



TECHNOPARK SOUSS MASSA  1. 1. حاضنة المقاوالت سوس ماسة

يعتبر هذا الفضاء ، الذي سيوفر  مكاتب مجهزة
لالستغالل و خدمات للمواكبة للمقاوالت الناشئة،
ثمرة شراكة بين كل من غرفة التجارة والصناعة
والخدمات لسوس ماسة و جهة سوس ماسة

ووزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر

والرقمي. وصلت نسبة األشغال بها حوالي 80%، و
تمتد عىل مساحة 2000 متر مربع بغالف

استثماري يقدر ب 50 مليون درهم. هذا المشروع
موجه للمقاوالت الصغيرة و المتوسطة والمقاوالت

المبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة. 

المشاريع الكبرى للغرفة

 

1.التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي

1 . 2. المنطقة الصناعية المندمجة ألكادير (65 هكتار)
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تمتد في شطرها األول عىل مساحة  35 هكتار بقيمة استثمارية إجمالية تقدر ب 185 مليون درهم. وقد
لعبت غرفة التجارة و الصناعة والخدمات سوس ماسة  دورا فعاال في تعبئة المستثمرين الخواص عىل

مستوى الجهة.

منذ التوقيع عىل اتفاقية التنزيل الجهوي للمخطط الوطني للتسريع الصناعي امام جاللة الملك في 28
يناير 2018، ما فتئت الغرفة تلعب دورا هاما في إخراج هذه االتفاقيات اىل ارض الواقع عبر تتبعها الدائم
مع باقي الشركاء. ومن شأن هذا المخطط الجهوي الطموح  جعل الجهة قطبا اقتصاديا بارزا كفيال بإحداث

24000 منصب شغل و ضمان تثمين للثروات و دعم القطاعات اإلنتاجية.
من بين المشاريع المهمة  والتي قامت الغرفة بتتبعها منذ البداية : 

M² 1854900 مليون درهم



تشجيع تبادل الخبرات والمعرفة شمال جنوب - جنوب جنوب.
إحتضان منصة افريقية محورية للبحث و التطوير.

تعزيز تموقع جهة سوس ماسة كبوابة للمغرب إىل افريقيا.
تعزيز التعاون الالممركز و العالقات بين األقطاب العلمية.

تعزيز البحث و التطوير و اإلبتكار و تحويل التكنولوجيات داخل المقاوالت.
دعم و مواكبة إحداث المقاوالت المبتكرة 

تشجيع التقارب بين المقاوالت و الجامعة عبر إبرام عقود للبحث و تقديم للخدمات.

بنية تحتية موجهة لتقوية البنيات التكنولوجية بالجهة عبر احتضان حاملي المشاريع المبتكرة. وقد تم
إستقبال الفوج األول من المستفيدين مع بداية هذه السنة. يهدف إحداث هذه المؤسسة إىل:

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

45 مليون درهم

3.1. المنطقة الصناعية الحرة أو منطقة التسريع الصناعي

انطلقت بها األشغال أواسط العام الحالي وتقترب األشغال بالشطر األول حاليا عىل نهايتها .وتمتد

عىل مساحة 300  هكتار ستحتوي  عىل بقع من 2000 متر مربع اىل 6000 متر مربع. وستخصص

منطقة التسريع الصناعي إلستقبال  أنشطة الصناعات الغذائية و الصناعات الكيميائية وشبه
الكيميائية و صناعات السيارات و صناعات النسيج و الجلد و صناعات مواد البناء و صناعات
التعدين و الميكانيك و الكهرباء و اإللكترونيك و كل الخدمات المرتبطة بهذه األنشطة، شريطة ان

يكون أزيد من 85% من رقم المعامالت الشركات المعنية موجه اىل التصدير.

Haliopolis/ Agropole 4.1. اليوبوليس واكروبول

منطقتين صناعيتين لألقطاب التنافسية في مجالي الصناعات السمكية والصناعات الغدائية وتمتد
عىل مساحة 150 هكتار. وقد شاركت الغرفة في عدة إجتماعات للجنة التتبع والتقييم الميداني

للمشاريع المدرجة في المنطقتين الصناعيتين المذكورتين. 
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5.1. مدينة االبتكار

اللجنة الجهوية    لالستثمار : تهدف اىل ضمان معالجة مندمجة و منسقة لالستثمار. ومن بين
صالحيات هذه اللجنة دراسة و إبداء الرأي حول المشاريع االستثمارية المعروضة عليها و التي

ترغب في االستقرار في إحدى مناطق االستقبال بالجهة

اللجنة الجهوية لتتبع المشاريع: وتهدف اىل معاينة وتتبع وتقييم المشاريع ذات الصبغة الصناعية
المندرجة في سياق تشجيع االستثمار.

اللجان االقليمية لالستثمار  

بعد صدور قانون 47-18 و ما رفقه من توجه إلعادة هيكلة المركز الجهوي لالستثمار سوس ماسة،
أصبح لزاما إشراك جميع المؤسسات المعنية باالستثمار بالجهة ،ومن بينها غرفة التجارة والصناعة
والخدمات  لسوس ماسة، في المجلس اإلداري للمركز، ما سيمكن من تنسيق الجهود و المساهمة

في تنشيط و تسهيل االستثمار و مواكبة المقاوالت و خلق مناخ تنافسي مالئم و مشجع لالستثمار و
االبتكار و المبادرة الحرة. وقد انبثق عن هذا  المجلس اإلداري لجنة لإلفتحاص تم تعيين فيها غرفة

التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة كعضو من بين األعضاء الثالثة المكونين لهذه اللجنة.
كما حرصت الغرفة عىل المشاركة في اجتماعات مجموعة من اللجان االستثمارية:

6 مختبرات البحث و التطوير 36 مقاولة ناشئةM² 84900 فضاءات اإلشتغال
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2.  المركب المتعدد الخدمات التابع للغرفة

 
انتهت األشغال الكبرى الخاصة بفضاء مكاتب المقاوالت واالستعدادات جارية إلطالق الصفقة المتعلقة

باألشغال النمائية السيما بعد توقيع الملحق الثاني التفاقية الشراكة بين الغرفة والوزارة والتي ستسمح
باستعمال ما تبقى من مساهمة الوزارة في األشغال النهائية الخاصة بهذا الفضاء .  وخالل هذه الفترة ،
وارتباطا بموضوع حاضنة المقاوالت تكنوبارك سوس ماسة ، فقد نظمت الغرفة عدة لقاءات عمل
لتدارس كافة الجوانب المتعلقة بأشغال التهيئة الخارجية للمركب و ربط كافة مكوناته بشبكة الصرف

الصحي والماء الصالح للشرب والكهرباء و تشييد قناة الصرف الصحي . كما شاركت الغرفة في

اجتماعات عدة عىل صعيد مجلس الجهة لتدارس إنجاز الطرق المحيطة بالمركب والتي التزمت الجماعة

الحضرية ألكادير بتشييدها .

كما تجدر اإلشارة إىل مشاركة الغرفة في أشغال اللجنة المركزية لتتبع مشروع حاضنة المقاوالت تكنوبارك
سوس ماسة الذي عقد بمقر الوزارة الوصية يوم 4 يوليوز 2019. كما استقبلت الغرفة يوم الجمعة 10

ماي 2019 خبراء مكتب الدراسات المعين من طرف الشركة المكلفة بتدبير حاضنات المقاوالت
بالمغرب من أجل تدارس األفاق المستقبلية لحاضنة المقاوالت تكنوبارك سوس ماسة و االجراءات

المواكبة الضرورية لتوفير سبل انجاح هذا الصرح الهام و ادماجه ضمن المنظومة االقتصادية للجهة. و
عىل صعيد اخر، فقد تم االنتهاء من اعداد نمادج لدفتر التحمالت وطلب العروض الخاص بكراء واجهات

العرض الخمسة ، عىل ان يتم عرضها عىل الجمع العام للغرفة قصد المصادقة عليها . 

 



مقر غرفة التجارة والصناعة
و الخدمات 

14 و 15 مارس
2019

المكان

 المشاركونالتاريخ

 البرنامج

ورشة القوانين والتشريعات والضرائب 
ورشة التخطيط والتعمير التجاري واإلكراهات المجالية 

ورشة الخدمات والحماية االجتماعية
ورشة الدعم والمواكبة والتمويل.

ورشات موضوعاتية  ركزت عىل أربعة محاور أساسية شملت 

تسليم التوصيات التي خلصت بها الورشات للسيد الوزير.
اطالع السيد الوزير عىل تقدم أشغال المركب المتعدد الخدمات للغرفة وحاضنة

المقاوالت Technopark اللذان في طور االنجاز.

 

السيد وزير التجارة والصناعة واالستثمار واالقتصاد الرقمي، موالي حفيظ
العلمي

السيد كريم أشنكلي رئيس الغرفة، و أعضاء المكتب اإلداري
السيد رئيس مجلس جهة سوس ماسة

أعضاء الغرفة

االطر الجمعوية المؤطرة للنسيج التجاري عىل مستوى النفوذ الترابي للغ.

الملتقى التواصلي الجهوي للتجارة
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المناظرات و المنتديات و التظاهرات



يوم دراسي حول دعم فرص اإلستثمار بإقليم تيزنيت 

مقر غرفة التجارة والصناعة
و الخدمات 

06 أبريل 2019

المكان

 المشاركونالتاريخ

 البرنامج

التعريف بالمؤهالت االقتصادية و المشاريع البنيوية المبرمجة بإقليم

تيزنيت و المساهمة في انفتاحه عىل باقي المكونات الترابية للجهة و كذلك

تعبئة المؤسسات الجهوية الخاصة و العامة من أجل إنعاش االستثمار و
المساهمة في التنمية االقتصادية لإلقليم.

تنظيم أربع ورشات موضوعاتية تناول فيها المشاركون بالدرس والتحليل
سبل تطوير مناخ االستثمار باقليم تزنيت، يتعلق األمر بورشات: 

السياحة الصناعة والثقافة
الفالحة والصيد البحري

التجارة والصناعة والخدمات والمعادن واللوجيستيك،
التجهيزات االساسية وتعبئة العقار ومناخ االعمال.

.1

.2

.3

.4
 

والي جهة سوس ماسة
عامل إقليم تيزنيت

السيد كريم أشنكلي، رئيس الغرفة و أعضاء المكتب اإلداري
رئيس مجلس جهة سوس ماسة

نخبة من أصحاب االختصاص 
عدد من الفاعلين االقتصاديين بإقليم تيزنيت
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مشاركة الغرفة في المنتدى المغربي للتجارة

 

 

مراكش

24 و 25 أبريل 2019

المكان

 المشاركونالتاريخ

 البرنامج

8 جلسات عمل عامة و13 ورشة تطرق خاللها الحاضرون بالدرس والتحليل
إىل عدد من المواضيع المرتبطة بواقع وراهن القطاع التجاري وأفق تطويره

والرفع من مستوى أداءه وتحسين مردوديته وكذا تحسين أوضاع العاملين
فيه.

السيد وزير الصناعة والتجارة واإلستثمار و اإلقتصاد الرقمي 
رؤساء الغرف الجهوية
أعضاء المكتب اإلداري

رئيس و أعضاء لجنة التجارة الداخلية

ممثلي النقابات و الجمعيات المهنية
عدد من الفعاليات اإلقتصادية و السياسية عىل الصعيد الوطني.

إصدار عدد مهم من التوصيات أكدت عىل مراجعة مدونة الضرائب وتبسيط
وإعادة النظر في إجراءات التحصيل وإصالح الجبايات المحلية والحماية
اإلجتماعية للتجار والتكوين والقطاع غير المهيكل وتعزيز التوجه الوطني في
مجال التكامل اإلقتصادي اإلفريقي ومواكبة المقاوالت التجارية عىل

الصعيد الدولي.

القرارات
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يوم دراسي حول المناطق اللوجيستيكية لجهة سوس ماسة

مقر غرفة التجارة والصناعة
و الخدمات 

11 يونيو 2019

المكان

 المشاركونالتاريخ

 البرنامج

عامل عمالة إنزكان ايت ملول
السيد كريم أشنكلي، رئيس الغرفة و أعضاء المجلس اإلداري 

CGEM SOUSS MASSA الرئيس الجهوي لكونفدرالية المقاوالت بالمغرب

مدير المركز الجهوي لالستثمار بسوس ماسة .
ممثلي الوكالة المغربية لتنمية المناطق اللوجيستيكية 

 ADIZIA أعضاء جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بايت ملول

المهندسين المعماريين بالوكالة المغربية لتنمية المناطق اللوجستيكية.
 

إبراز األهمية الكبرى للمناطق اللوجستيكية في الدينامية اإلقتصادية للجهة
ودورها االساسي في انجاح التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي.

تقديم عرض حول مشروع المنطقة اللوجيستيكية بأيت ملول برزت فيه
مراحل اإلنجاز وكذا أهمية المشروع في التنمية اإلقتصادية بالجهة.

16



 

 

ندوة تحت شعار " كيف نطور  المنظومة الرقمية باكادير ؟

17

مدرج غرفة التجارة
والصناعة و الخدمات 

الثالثاء 29 أكتوبر
2019

المكان

 المشاركونالتاريخ

 البرنامج

السيد ابراهيم الحافيدي رئيس المجلس الجهوي لسوس ماسة.
السيد محمد المودن النائب االول لرئيس غرفة التجارة والصناعة

والخدمات سوس ماسة.

.TECHNOPARK MAROC   السيدة لمياء بنمخلوف مديرة
.XHUB السيد بدر الهواري المدير    العام لشركة

.AMADIS السيد يونس أفارس رئيس جمعية

تسليط الضوء عىل حاضنة المقاوالت  TECHNOPARK AGADIR ومدينة
االبتكار CITE D’INNOVATION باعتبارهمـا مشـروعين هـامين سيمكنان

الجهة من خلق منظومة رقمية جهوية و تشجيع انشاء المقاوالت الرقمية.
.DEVOXX اطالع الحضور عىل تظاهرة



المنظمون

غرفة التجارة و الصناعة والخدمات لسوس ماسة
المجلس الجهوي لسوس ماسة

X hub شركة

األهداف

ترسيخ موقع المغرب كمحور أساسي لتكنولوجيا
المعلومات أفريقيا.

إنشاء وتنشيط المنظومة الرقمية عىل المستوى
الجهوي و الوطني.

مشاركة وتبادل الرؤى المتعلقة باستراتيجية الرقمنة. 
إنشاء منصة افريقية بين key stakeholders داخل

المنظومة الدولية. 

المبرمجون المعلوماتيون
 المقاوالت الناشئة المبتكرة
 المدراء و الرؤساء التنفيذيون

األساتذة و الطلبة المهندسون والتقنيون ...

التاريخ

النسخة الثامنة
DEVOXX MOROCCO 2019 

أيام 13،12، 14 نونبر 2019

فندق رويال أطلس، أكادير المكان

ندوات ، عرض ، ورشات تكوينية البرنامج

الفئة المستهدفة

الشركاء المؤسساتيون
 وزارة الصناعة و التجارة و اإلقتصاد األخضر و

الرقمي.
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DEVOXX MOROCCO 2019    مقتطفات من
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العالقات الدولية

مشاركة الغرفة في بعثة جهة سوس ماسة إىل منطقة بريتاني بفرنسا 

6 فبراير 2019

منطقة "بريتاني" بفرنسا

المكان

التاريخ

السيد شكيب بن موسى ، سفير صاحب الجاللة لدى الجمهورية الفرنسية
  ممثلي الغرفة : السيد كريم  أشنكلي ، رئيس الغرفة ، والسيد محمد

المودن ، النائب األول للرئيس 
وفد من جهة سوس ماسة يشمل مؤسسات و منتخبين وأرباب المقاوالت

 رجال أعمال فرنسيين

 المشاركون

ندوة اقتصادية بين المغرب وفرنسا ، تحت شعار"جهة بريتاني –جهة
سوس ماسة : من أجل شراكة متعددة القطاعات".

زيارات ميدانية لعدة مراكز اقتصادية بجهة بريتاني.

 البرنامج

التوقيع عىل اتفاقية شراكة وتعاون بين الغرفة ونظيرتها "برين" والتي

بمقتضاها تم إحداث نادي األعمال المغربي الفرنسي

 التوقيع عىل مذكرة تفاهم بين جامعة ابن زهر والمعهد الوطني للعلوم

التطبيقية برين والذي  سيمكن من تبادل الطلبة و األساتذة في إطار

البحوث المشتركة ووضع برامج تتعلق بالدبلوم المزدوج وتنسيق أشغال

البحوث الجامعية. 

 المقررات
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استقبال وفد من محافظة “جافا” األندونيسية 

7 و8 مارس 2019 

مقر غرفة التجارة و
الصناعة و الخدمات

لسوس ماسة 

المكان

التاريخ

السيد كريم أشنكلي، رئيس الغرفة و أعضاء المكتب اإلداري
المجلس الجهوي للسياحة 

 المركز الجهوي لالستثمار
المديرية الجهوية للفالحة

الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات و شجر االركان.

وفد مغربي يمثل مختلف القطاعات بجهة سوس ماسة، يتكون من :

وفد أندونيسي يترأسه حاكم منطقة “جافا”
 

 المشاركون

تقديم عرض حول مؤهالت جهة سوس ماسة و فرص االستثمار بمختلف
القطاعات من طرف مختلف الفاعلين الجهويين، كما تم الحديث عن سبل

تحريك وتفعيل االتفاقية والتداول في عناصر يمكن أن تحقق التعاون
االقتصادي بين البلدين، والجهتين خاصة التبادل التجاري في قطاعات

الصيد البحري والفالحي والسياحة

 البرنامج
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زيارة وفد من المستثمرين الدنماركيين مقر الغرفة 

27 مارس 2019

مقر غرفة التجارة و
الصناعة و الخدمات

لسوس ماسة 

المكان

التاريخ

أعضاء المكتب اإلداري

مندوب الصيد البحري باكادير

 Agadir Haliopole Cluster رئيس

وفد من المستثمرين الدنماركيين في مجال االستثمار في قطاع
المنتوجات البحرية والمعدات الصناعية المتعلقة بالصيد 

ممثلين عن السفارة الدنماركية بالرباط    
 

 المشاركون

مهمة تجارية تحت شعار "الحلول الدنماركية لصناعات الصيد البحري.
.  Haliopole Clusterتعقدها السفارة الدنماركية بالتعاون مع

PDM      استكشاف التعاون في مجال مصايد األسماك ومعالجة 
 لقاءات عمل  B2B مع بعض المهنيين في القطاع بمقر الغرفة 

 زيارة بعض الوحدات الصناعية بميناء اكادير.

 البرنامج
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وفد من رجـال أعمال أوكرانيين  في زيارة تفقدية لمنطقة سوس ماسة في
الفترة الممتدة من 13 إىل 18 ابريل 2019

 

15  ابريل 2019

مقر غرفة التجارة و
الصناعة و الخدمات

لسوس ماسة 

المكان

التاريخ

السيد كريم أشنكلي، رئيس الغرفة و أعضاء المكتب اإلداري و رئيس لجنة
العالقات الخارجية.

وفد من رجال أعمال من أوكرانيا برئاسة نائب رئيس غرفة أوكرانيا يمثلون
عدة قطاعات ( الخشب – الطاقات الشمسية – الشاي واللبن – الصناعات

الصيدلية- الفالحة ...)

 المشاركون

عرض فيلم مؤسساتي عن جهة سوس ماسة باللغة الروسية وعرض حول

المؤهالت اإلقتصادية وفرص اإلستثمار بجهة سوس ماسة من طرف

المركز الجهوي لالستثمار.
لقاءات ثنائية (B to B) بين رجال األعمال األوكرانيين ونظرائهم من جهة

سوس ماسة.

زيارات ميدانية لبعض الوحدات الصناعية الرائدة بالمنطقة  : مصنع األدوية

Matysha –)) ووحدة تلفيف الطماطم والحوامض (Zenith Pharma)
Lymouna و تعاونية كوباك و التعاونية الفالحية الريادية ايت سي سالم "
Coopérative Agricile Entrepreneuriale "  بجماعة انشادن اقليم

شتوكة ايت باها (عضوة تعاونية االم كوباك جودة)

 البرنامج
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زيارة وفد من رجال أعمال من اليابان ألكادير 

13 يونيو 2019

مدينة أكادير 

المكان

التاريخ

وفد يتكون من رجال أعمال من اليابان 
فاعلون جهويون في مجال زيوت األركان

 المشاركون

زيارة تفقدية لبعض وحدات صناعة مادة األركان ألكادير 
تأطير ومواكبة الوفد الياباني بتنظيم لقاءات لهم مع الفاعلين الجهويين في

مجال زيوت األركان

 البرنامج
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زيارة بعثة تقنية من منطقة بريتاني الفرنسية

من 1 إىل 4 أكتوبر
2019

مقر غرفة التجارة و
الصناعة و الخدمات

لسوس ماسة 

المكان

التاريخ

السيد محمد المودن، النائب األول للرئيس
السيد المدير الجهوي بالنيابة 

السيدة رئيسة مصلحة الديبلوماسية اإلقتصادية 
األطر المكلفة بالعالقات الدولية بالمجلس الجهوي لسوس ماسة

 المشاركون

زيارة الوفد التقني الفرنسي ألكادير الستكشاف فرص الشراكة والتعاون 
 بين جهة سوس ماسة ومنطقة بريتاني بفرنسا في الميادين التالية:

 البرنامج

- الدراسات الجامعية
- الصناعة الغذائية

- الثقافة 

- السياحة المستدامة
- اإلقتصاد 

- البحث العلمي
بحث سبل تنفيذ مقتضيات اإلتفاقية المبرمة بين غرفة جهة سوس ماسة

وغرفة رين ببريتاني، وخاصة الجانب المتعلق بالنادي المغربي الفرنسي
لألعمال وتبادل المعلومات من جهة وتقديم دعوة رسمية للوفد من أجل
برمجة مشاركة منطقة بريتاني في التظاهرات التي ستقام مستقبال في
أكادير لمعرض أليوتيس والمعرض المتعلق بالخضر والفواكه و تظاهرة

.DEVOXX
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تنظيم لقاء حول إقامة العالقات اإلقتصادية بين المغرب وهولندا

الخميس 3 أكتوبر

2019

مقر غرفة التجارة و
الصناعة و الخدمات

لسوس ماسة 

المكان

التاريخ

السيد كريم أشنكلي، رئيس الغرفة و أعضاء المكتب اإلداري 
السيدة سفيرة مملكة هولندا بالمغرب

الفاعلين اإلقتصاديين الجهويين والهولنديين المتعاملين مع السوق
المغربية

 المشاركون

Doing » لقاء حول إقامة العالقات اإلقتصادية بين المغرب وهولندا
 « Business avec les pays Bas

تقديم فيلم وثائقي حول المؤهالت اإلقتصادية لكل من هولندا وآخر حول
جهة سوس ماسة عرض حول العالقات التجارية واإلقتصادية بين المغرب

وهولندا 
تقديم اآلليات المتوفرة لدعم وتقوية الروابط التجارية واإلقتصادية بين

البلدين.

 البرنامج
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أعضاء المكتب اإلداري للغرفة

السيد سفير الهند بالمغرب  
وفد هندي يتكون من ممثلين لشركات هندية بالمغرب

رئيسة لجنة احداث المقاوالت و البنيات التحتية الستقبال االستثمار و
التنافسية و الجودة و تشجيع المقاولة النسائية.

لقاءات ثنائية B to B بين مقاولين من جهة سوس ماسة ونظرائهم  من

الهند يمثلون شركات هندية بالمغرب تنشط في ميادين صناعة األدوية
والتكنولوجيات الجديدة لإلعالم والمعادن والكهرباء والطاقة الشمسية

والمشروبات الغازية.إلخ....

تنظيم لقاءات ثنائية بين المقاولين من جهة سوس ماسة ونظرائهم  من الهند

 

مقر غرفة التجارة و
الصناعة و الخدمات

لسوس ماسة 

 

2019 

المكان

 المشاركونالتاريخ

 البرنامج
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العالقات المؤسساتية

شباك المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

تبعا التفاقية الشراكة المبرمة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة والمكتب المغربي
للملكية الصناعية والتجارية يوم 17 يوليوز 2019 ، بهدف تقريب المكتب المغربي للملكية الصناعية
والتجارية من زبناءه وتعزيز أنشطته بالجهة ، تضع غرقة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة رهن

ّإشارة منتسبيها والفاعلين االقتصاديين شباكا خاصا للخدمات التي يقدمها هذا المكتب .
بواسطة هذا الشباك ، تتيح الغرفة لمنخرطيها فرصة االستفادة من مجموعة من الخدمات التي يقدمها

المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

طلبات الشواهد لسلبية. 

طلبات الخاصة بالمعلومات وشواهد

القيد في السجل التجاري.
طلبات نسخ العقود القانونية والمالية

خدمات السجل المركزي التجاري: 

 ( قوانين أساسية ، محاضر....).

طلبات تسجيل العالمات.

طلبات تسجيل الرسوم والنماذج

الصناعية.

طلبات نسخ التسجيل.

خدمات الملكية الصناعية: 
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الوكالة الوطنية إلنعاش المقاوالت الصغرى والمتوسطة  

اتفاقية شراكة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة و الوكالة الوطنية
إلنعاش المقاوالت الصغرى والمتوسطة " استراتيجية جديدة من أجل مواكبة أفضل

للمقاوالت الجهوية"

تبعا إلتفاقية الشراكة المبرمة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة ومغرب المقاوالت يوم
17 يوليوز 2019، من أجل مواكبة أفضل للمقاوالت الصغرى والمتوسطة وكذا تمكينها من االستفادة من
خدمات وبرامج مغرب المقاوالت ، تضع غرفة التجارة والصناعة والخدمات رهن إشارة منتسبيها

والفاعلين االقتصاديين فضاءا خاصا للتمثيلية الجهوية لمغرب المقاوالت .

التعريف ببرامج المواكبة الخاصة بالمقاوالت

الصغرى والمتوسطة 

تحديد ورصد المقاوالت المؤهلة لالستفادة من

برامج الوكالة 

دراسة طلبات الدعم التقني والمالي 

مواكبة المقاول الذاتي 

يمكن هذا الشباك من االستفادة عن قرب من

الخدمات التالية : 
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BERD    االفتتاح الرسمي لفرع البنك األوروبي للبناء والتنمية

السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي
السيد والي جهة سوس ماسة

السيد عامل عمالة انزكان أيت ملول
السيد كريم أشنكلي رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة

السيد رئيس مجلس جهة سوس ماسة
 السيد البشير احشموض النائب الثاني للغرفة

 السيدة سفيرة االتحاد األوروبي بالمغرب
BERD نائب رئيس ALAIN PILLOUX السيد 

الوفد األروبي :

االفتتاح الرسمي لفرع البنك األوروبي للبناء والتنمية    BERD الذي من
مهامه  دعم المقاوالت المتوسطة والصغرى بكل من جهة سوس ماسة
وجهة مراكش تانسيفت لتمكينها من تعزيز مكانتها عىل الصعيدين
الوطني والدولي . كما يمثل المكتب فرصة حقيقية إلنعاش النسيج

اإلقتصادي والصناعة بالجهتين.

عمالة انزكان أيت ملول
 

2 دجنبر 2019

المكان

 المشاركونالتاريخ

 البرنامج
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األيام اإلعالمية

  

اللقاء التواصلي لشرح المادتين 145 و 145 مكرر من المدونة العامة
للضرائب

السيد كريم أشنكلي، رئيس الغرفة و أعضاء المكتب اإلداري
الجمعية المهنية الممثلة للتجار عىل مستوى جهة سوس ماسة

 السيد المدير الجهوي للضرائب
 السيد المدير الجهوي للجمارك والضرائب الغير المباشرة 

مقر غرفة التجارة و
الصناعة و الخدمات

لسوس ماسة 

24 يناير2019

المكان

 المشاركونالتاريخ

 البرنامج

تعليق تطبيق التدابير الجديدة المتعلقة بالفوترة وتبني مقاربة تشاركية مع
الهيئات المهنية عند إعداد النصوص التنظيمية المرتبطة به باإلضافة إىل

اعتماد " البون" كوثيقة إلثبات حيازة السلع المنقولة أمام مراقبي الجمارك
والضرائب.

التجار الصغار الذين يخضعون للنظام الجزافي غير معنيين بهذا النظام
الجديد.

عرض السيد المدير الجهوي للضرائب: 
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أعضاء المكتب اإلداري للغرفة

ممثلي المندوبية الجهوية للتجارة الكادير 
أعضاء جمعيات حماية المستهلك بالمغرب

مقر غرفة التجارة و
الصناعة و الخدمات

لسوس ماسة 

21 مارس2019

المكان

 المشاركونالتاريخ

 البرنامج

تقديم عرضين حول تجربة المغرب في إحداث شباك المستهلك المهني

اللقـاء الجهوي للمستهلك الدورة 2019
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أعضاء المكتب اإلداري لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة

ممثلي الوكالة الوطنية إلنعاش المقاوالت الصغرى والمتوسطة 
ممثلي المركز الجهوي لالستثمار لجهة سوس ماسة 
ممثلي المندوبية الجهوية للتجارة والصناعة بأكادير

مقر غرفة التجارة و
الصناعة و الخدمات

لسوس ماسة 

19 يونيو 2019

المكان

 المشاركونالتاريخ

 البرنامج

التعريف ببرامج الدعم والمواكبة إلنعاش المقاوالت الصغرى والمتوسطة

لفائدة المقاول الذاتي والشركات الصغرى والمتوسطة.
التواصل عن قرب مع المقاوالت الراغبة في االستفادة من خدمات

الوكالة.

لـقـاء تـواصـلي مع  مقاوالت الـجـهـة
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مشاركة الغرفة في ندوة حول صادرات المغرب من الخضر والفواكه إىل

السوق اإلفريقية

  

السيد عامل عمالة انزكان أيت ملول
السيد كريم أشنكلي، رئيس الغرفة

السيد البشير أحشموض، النائب الثاني للرئيس
   ASCAM أعضاء جمعية ملففي الحوامض بالمغرب

خبراء ومهنيون و تقنيون في قطاع الحوامض
 

مناقشة المواضيع ذات العالقة براهن ومستقبل هذا القطاع في عالقته
بالسوق اإلفريقية وآفاق تطويرها بالنظر إىل الفرص الكثيرة التي يتيحها

المصدرين المغاربة.

أكادير

02 أكتوبر 2019

المكان

 المشاركونالتاريخ

 البرنامج
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لقاء إعالمي حول مشروع قانون المالية لسنة 2020  

مقر غرفة التجارة و
الصناعة و الخدمات

لسوس ماسة 

05 نونبر 2019

المكان

 المشاركونالتاريخ

 البرنامج

عرض مفصل سلط فيه الضوء عىل مستجدات مشروع قانون المالية

لسنة 2020 خصوصا في شقه المتعلق بالضرائب والجبايات. 
اعداد ملف ترافعي متكامل حول مشروع قانون المالية لسنة 2020

السيد كريم أشنكلي، رئيس الغرفة و أعضاء المكتب اإلداري
السيد المهدي فقير الخبير المحاسباتي المتعاقد مع جامعة الغرف المغربية

للتجارة والصناعة والخدمات

  35



المهام اإلستشارية و التمثيلية

اجتماعات الجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات.

 إجتماعات المؤسسات الشريكة.

 اجتماعات المجالس اإلدارية.

لقاءات واجتماعات وتدخالت لدى المدير الجهوي للضرائب.

 اجتماعات اللجن الجهوية و اإلقليمية لإلستثمار.

اجتماعات اللجن اإلقليمية للمقالع.

لجنة الحوار اإلجتماعي.

المشاركة في الندوات والمحاضرات.

التمثيلية الدولية.

التواصل مع الجمعيات المهنية.

 المعارض والتدشينات.

المساهمة في الدراسات.

 36

إىل جانب مهام الدعم والترويج فالغرفة منوط بها مهام استشارية  في كل ما يمس قطاعات التجارة و

الصناعة و الخدمات من قوانين و تدابير و مشاريع و اجراءات ادارية وكذا مهام تمثيلية  المهنيين في دائرة

نفوذها الترابي والدفاع عن مصالحهم ، و المشاركة في وضع المخططات واالختيارات االستراتيجية
المرتبطة بمجاالت التجـــــارة والصنـــاعــة والخدمـــــات  مع السلطات العمومية  والمؤسسات
المنتخبة  عىل المستوى الوطني أو الجهوي أو االقليمي أو المحلي ، وكذا من خالل  المشاركة في أشغال

المجالس اإلدارية لمجموعة من المؤسسات العمومية  والشبه العمومية .

هكذا وعىل امتداد سنة 2019 حرصت الغرفة من خالل السيد الرئيس و نوابه واعضاء المكتب ومجموعة
من السادة االعضاء عىل الحضور الفعال في العديدمن االجتماعات ان عىل المستوى المركزي او المحلي :



دليل إنشاء المقاوالت 

أهداف الدليل

وضع أرضية أولية وخريطة طريق لكل راغب في االستثمار بجهة سوس ماسة
االجابة عىل كافة التساؤالت المتعلقة باالستثمار بالجهة

انجاز دليل في مستوى تطلعات المنتسبين وذلك باحتوائه إضافة إىل مراحل إنشاء المقاولة
جميع التحفيزات التي تقدمها الجهة في مجال تشجيع االستثمار.

مضمـون الدليل

إصدارات التواصل

التعريف بالمؤهالت السوسيو

اقتصادية لجهة سوس ماسة

مناخ االعمال بجهة سوس ماسة:

- التدابير الحكومية المتخذة من
أجل تشجيع وجلب

المستثمرين.
- إبراز جميع التحفيزات المقدمة
من طرف الجهة والمتضمنة في

مخطط التنمية الجهوية.

مراحل انشاء المقاولة
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الشريحة المستهدفة

جميع الراغبين باالستثمار بالجهة



 
وعيا بالتطور الهام الذي يشهده قطاع تكنولوجيا  االعالم وتهافت الناس عىل تطبيقاته و كذا الدور الذي
يمكن أن تلعبه هذه الوسائل في الترويج  لجهتنا  عمدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس
ماسة بشراكة مع المجلس الجهوي للسياحة لسوس ماسة عىل تطوير منصة رقمية كوسيلة حديثة

وذلك لدعم التنمية و خلق التميز بالجهة.
كلنا سوس ماسة أو ALL SOUSS MASSA المنصة الرقمية األوىل عىل الصعيد الوطني من حيث
الفكرة حيث ستكون منصة ويب متفاعلة مع المهنيين و الباحثين والسياح و المواطنين لدعم وتطوير

الموارد السياحية من خالل طرح أفكار مشاريع جديدة مبتكرة.

تنمية القطاع السياحي بجهة سوس ماسة وإدماج المواطن في دعم
ترويج الوجهة السياحية للجهة من خالل تسليط األضواء عىل الموارد
الطبيعية والموروث الحضاري والبنية التحتية السياحية المؤهلة من

خالل المنصة الرقمية : ALL Souss Massa  كلنا سوس ماسة 
خلق مجموعة من السفراء تتكون من مشاهير وا بناء الجهة والذين لهم
حب للجهة تساهم في تنمية وإشعاع الجهة من خالل تنشيط المنصة

الرقمية. 
تحفيز اإلبداع وتشجيع االبتكار في القطاع السياحي.

األهداف :

“ ALL SOUSS MASSA – المنصة الرقمية  ” كلنا سوس ماسة
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تجدر اإلشارة إىل أن نسبة اإلنجاز  وصلت إىل 95 % بالنسبة للمنصة الرقمية و 60 % بالنسبة للتطبيق
الخاص بالهاتف المحمول.
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الحكامة الداخلية 
التخطيط االستراتيجي  
التدبير االداري والمالي  

التواصل الداخلي والخارج 
إعداد المشاريع  

الشراكة وتعبئة الموارد
تدبير النزاعات والخالفات

خالل سنة 2019 تم فتح باب انخراط الجمعيات المهنية بالغرفة حيث انخرطت إىل
حدود شهر دجنبر حوالي 34 جمعية، وفي هذا اإلطار تم توقيع اتفاقية بين وكالة
التنمية االجتماعية والغرفة من اجل تكوين هذه الجمعيات لتقوية قدراتها في

المحاور التالية :

انخراط الجمعيات المهنية بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لسو س ماسة 

بعد عدة اجتماعات متتالية وانجاز استطالع حول حاجيات التكوين شمل أزيد من
100 تاجر. سيستفيد تجار جمعية اكادير لتجار المواد الغذائية بالتقسيط  من دورة
تكوينية تشمل محاور التجارة االلكترونية و تقنيات البيع والتسويق و المحاسبة
والتسيير و االعالميات. ويهدف هذا التكوين اىل تطوير معارف التجار وتحسين
مهاراتهم المهنية وتأهيلهم لمواكبة التحوالت المتسارعة التي يعرفها قطاع التجارة

الداخلية. 

تـكـوين الـتجار

أنشطة أخرى للغرفة 
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