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تقديــم

كريم اشنكلي
رئيس غرفة التجارة والصناعة و الخدمات - سوس ماسة

ــا بلــورة حصيلــة عمــل الغرفــة مــن خــال تجميــع جميــع اإلنجــازات  ونحــن علــى أبــواب انتهــاء الفتــرة االنتدابيــة )2015-2021( ارتأين
فــي هــذه الوثيقــة، تبيــن طبيعــة وحقيقــة مــا تــم إنجــازه، وعرضهــا علــى أنظــار جميــع الفاعليــن وشــركاء هــذه الغرفــة بغيــة تقاســمها 

واالســتفادة مــن إيجابياتهــا وســلبياتها.

إن إنجــاز حصيلــة الغرفــة يســتمد شــرعيته مــن روح دســتور بادنــا الــذي يربــط المســؤولية بالمحاســبة إضافــة إلــى الحــق فــي الوصــول 
إلــى المعلومــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى يأتــي وفــاءا للعهــد الــذي قطعنــاه علــى أنفســنا منــذ تســلم مهــام تســيير هــذه الغرفــة.

كمــا أن إنجــاز هــذا العمــل يهــدف إلــى وضــع هــذه الحصيلــة رهــن إشــارة جميــع المهتميــن وفتحهــا للنقــاش والدراســة، وجعــل هــذه 
المبــادرة ثقافــة مســتقبلية لــدى هــذه المؤسســة ومثياتهــا، إلبــراز المكتســبات اإليجابيــة بهــدف تثمينهــا مــع األخــذ بعيــن االعتبــار 
جوانــب النقــص فيهــا بغيــة تدقيقهــا وتجاوزهــا ، وهــو مــا يســاهم فــي توضيــح الرؤيــة بالنســبة للمكاتــب القادمــة، غرضنــا مــن ذلــك 
هــو الرقــي بعمــل هــذه المؤسســة وجعلهــا تقــوم بــاألدوار المنوطــة بهــا خاصــة دعــم الديناميــة التنمويــة لتــراب هــذه الجهــة تحــت 

القيــادة الســامية لصاحــب الجالــة الملــك محمــد الســادس نصــره اللــه وأيــده.

ال شــــك أن اعتزازنــا كبيــر بمــا تــم إنجــازه خــال هــذه الفتــرة، وذلــك بفضــل مســاهمة الجميــع أعضــاء المكتــب والجمعيــة العامــة 
وموظفــي الغرفــة ومســاهمة المؤسســات الشــريكة للغرفــة والدعــم الكبيــر لــوزارة الصناعــة والتجــارة واالقتصــاد الرقمــي واألخضــر 
وعلــى رأســها الســيد مــوالي حفيــظ العلمــي الــذي مــا فتــئ يصــرح ويشــيد بــأداء غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات لســوس ماســة 

معتبــرا إياهــا نموذجــا يحتــدى بــه علــى الصعيــد الوطنــي.

إن اعتزازنــا هــذا بمــا تــم إنجــازه ال يضاهيــه إال إيماننــا الراســخ بضــرورة ربــط المســؤولية بالمحاســبة وحــق مــن وضعــوا ثقتهــم فينــا فــي 
تقييــم هــذه التجربــة.



الباب األول  |  فريق العـمـل
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أعضاء المكتب االداري أعضاء الجمعية العامة
ال شــك ان الفضــل فيمــا تــم إنجــازه خــال هــذه الفتــرة االنتدابيــة هــو حصيلــة عمــل جماعــي ســاهمت فيــه كل مكونــات الغرفــة مــن رئاســة 

ومكتــب وجمعيــة عامــة ولجــان وطاقــم اداري.
وفيما يلي تذكير بأسماء أعضاء مختلف هذه األجهزة:

صنــــف التجــــــارة

صنف الخــــــــــــــــدمات

صنف الصنـــــــــــــاعــة

األعضــــــاءالعمالـة / اإلقليــــم

عمالة اكادير اداوتنان

عمالة اكادير اداوتنان

عمالة اكادير اداوتنان

المودن محمد - أحمد العطاري - نور الدين المحاح - يوسف بيهي - بوشعيب قابلي - هند طواسي - بدر الدين 
الخليفي اإلدريسي

سعيد ضور - عبد اإلله إيرعاه السباعي - أكديد موالي عبد العزيز - عبد العزيز أشنكلي - موالي أحمد أكناو - 
مريم الوافي - هشام عائش

كريم أشنكلي - عبد الجليل قدري - عبد اإلله غالم - وليد بن ودان - سمير كربيض وليد بومكوك

صالح بيكنوان - عمر قسيبي - خالد أكشار - حسن توفيقي - عبد الله ابرايم - قاسم بلواد

محمد عبدو - الوافي لعميمي - يحيا زكرياء

لحسن أودمين - حسن زها - احشموض البشير - حميد توفيقي - عبد اللطيف الشرقاوي - أحمد رضوان

الحسين ند علي - مساوي الحسين

محمد البهجة

حميد العسري - إيشبي الحسين - أزوكاغ  سعيد

صاح لطيف

نور الدين مخلص

مطيع الحسن - جمال أباحمان - أحمد تكنز

الطيب كوسعيد - مرحوم حسن

الحسن بيشا

الحسين بودادن - جعفر البونوحي - محمد تضومانت

عبد الهادي تضومانت - عمر أوبلوش

الحبيب ابوالقاسم - علي أسندال - العربي مرتب - مبارك جير - عبد المجيد مطيع - حسن أودال - عبد العزيز 
بوهدود

عمالة انزكان ايت ملول

عمالة انزكان ايت ملول

عمالة انزكان ايت ملول

عمالة تارودانت

عمالة تارودانت

عمالة تارودانت

عمالة اشتوكة أيت باها

عمالة اشتوكة أيت باها

عمالة اشتوكة أيت باها

عمالة تزنيت

عمالة تزنيت

عمالة تزنيت

إقليم طاطا

إقليم طاطا

كريم اشنكلي

البشير أحشموض

عبد اللطيف الشرقاوي

محمد المودن

حسن مرحوم

الرئيس

النائب الثاني

النائب الرابع

النائب األول

النائب الثالث

سمير كربيد
المقرر المساعد

الطيب كوسعيد
نائب أمين المال 

المقرر
صالح بيكنوان

بدر الدين الخليفي اإلدريسي
أمين المال
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إسم اللجنة

المؤسسة

رئيس اللجنة

العضو

مقرر اللجنة

لجنة إحداث المقاوالت والبنيات التحتية الستقبال اإلستثمار و التنافسية 
والجودة و تشجيع المقاولة النسائية

لجنة السياحة والمعارض والمؤتمرات

UIZ جامعة ابن زهر

لجنة الشراكة والعالقات الدولية والتعاون

اكاديمية التعليم لجهة سوس ماسة

لجنة الشؤون اإلقتصادية واإلجتماعية

CRT المجلس الجهوي للسياحة

لجنة التصدير واإلستيراد

RDTR الشبكة الجهوية للسياحة القروية

كريم أشنكليهند طواسي

مـــــريم الــوافـي 

كريم اشنكلي

قاسم بلواد

يوسف بيهي

المخلص نور الدين

عبد االله إرعاه السباعي

صاح لطيف

محمد عبدو

وليد بن ودان

لجنة التجارة الداخلية

 RAMSA الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات

لجنة التواصل واإلعالم والتكوين والدراسات

INDH اللجنة الجهوية للمبادرة الوطنية للتنمية البشريبة

لجنة الشؤون المالية والميزانية

المجالس االقليمية للسياحة

لجنة الصناعة والمحافظة على البيئة
 CRI المجلس اإلداري للمركز الجهوي لإلستثمار

لجنة البناء واألشغال العمومية وإنعاش العقار والنقل
SDR شركة التنمية الجهوية السياحية سوس ماسة

الوكالة الحضرية لتارودانت

ONMT المكتب الوطني المغربي للسياحة

الوكالة الحضرية الكادير

ENCG  المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير

 ABH وكالة الحوض المائي سوس ماسة

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية

 ISM  مبادرة سوس ماسة

LOGIPOLE القطب التنافسي لتنمية الصيد والمنتوجات البحرية - أكادير

AGROTECH جمعية تكنولوجيا الفالحة - سوس ماسة

AHP القطب التنافسي لتنمية النقل واللوجستيك - سوس ماسة

عمر قسيبي

هشام عائش

حميد توفيقي

وليد بومكوك

كريم اشنكلي
 محمد المودن )عضو احتياطي(

خالد أكشار
كريم أشنكلي

محمد المودن

مريم الوافي

البشير احشموض

علي بدوح

عبد الرحيم الرامي

نور الدين المحاح

عبد الجليل قدري

إشيبي الحسين

عبد اإلله غالم

يحيا زكريـا

تمثيلية الغرفة في المؤسسات العمومية 
المجالس اإلدارية 

رؤساء ومقرري اللجان
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اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية

العضوالمؤسسة

كريم اشنكلي

حسن مرحوم

صالح بيكنوان

عبد اللطيف الشرقاوي

بدر الدين الخليفي

اإلنعاش العقاري

اللجنة المحلية لتقدير الضرائب النزكان

العضو االحتياطيالعضو الدائم

السيد صالح بيكنوان السيد البشير احشموض

اللجنة المحلية لتقدير الضرائب لعمالة تارودانت

العضو االحتياطيالعضو الدائم

علي اسندال

الحسين مساوي

-

الحبيب أبــو القاسم )النشاط التجاري(

الحسين ندعلي )نشاط الخدمات(

محمد البهجة )النشاط الصناعي(

اللجنة المحلية لتقدير الضرائب ألكادير

العضو االحتياطيالعضو الدائم

السيد البشير احشموض السيد كريم اشنكلي

اللجنة اإلقليمية الدائمة لتتبع االستثمارات وتنفيذ 
المشــاريع بالنفوذ الترابي لعمالة إنزكان أيت ملول

االسم

كريم اشنكلي

االسم

الحبيب أبو القاسم

اللجنة المحلية لتقدير الضرائب المتعلقة بجبايات 
الجماعات المحلية ألكادير

العضو االحتياطيالعضو الدائم

السيد عبد اإلاله غالم السيد بدر الدين الخليفي

اللجنــة الجهويــة المشــتركة بيــن المهــن للتكويــن 
ــي الخــاص لجهــة ســوس ماســة المهن

العضو االحتياطيالعضو الدائم

السيد هشام عايش السيدة هند الطواسي

اللجنة المحلية لتقدير الضرائب لتيزنيت

العضو االحتياطيالعضو الدائم

السيد طيب كوسعيد  السيد حسن مرحوم

اللجنة اإلقليمية للماء بتارودانت
العضو االحتياطيالعضو الدائم

السيد هشام عايش السيدة هند الطواسي

طلبات الترخيص لبيع السجائر بتارودانت 

االسم

المساوي الحسين

ملفــات  بدراســة  المكلفــة  اإلقليميــة  اللجنــة 
الطاكســيات رخــص  طلبــات 

االسم

حميد توفيقي

عــادة تأهيــل المناطــق الصناعيــة اليــت ملــول – 
تاســيال – الدشــيرة الجهاديــة – الدراركــة

االسم

المساوي الحسين

ملفــات  بدراســة  المكلفــة  اإلقليميــة  اللجنــة 
الطاكســيات رخــص  طلبــات 

اإلقليماالسم

عمالة انزكان ايت ملول

عمالة تارودانت

عمالة تيزنيت

عمالة اكادير اداوتنان

عمالة اشتوكة ايت باها

عمالة طاطا

بيكنوان صالح

مبارك الجير

لحسن مطيع

الخليفي بدر الدين

اشيبي الحسين

محمد تضومانت

لجنــة دراســة وضعيــة التمويــن واالثمنــة بمناســبة 
شــهر رمضــان 

العمالةاالسم

عمالة اكادير اداوتنان           

عمالة إقليم تيزنيت           

عمالة إقليم اشتوكة ايت باها    

السيد محمد المودن           

السيد حسن مرحوم                    

السيد عبد اللطيف الشرقاوي  

اللجنة اإلقليمية للتنمية االقتصادية

الطاقم  اإلداري
اللجن الجهوية

الخبرة والمحاسبة 

المجوهرات والذهب 

األشغال العامة

التجارة

اللجنة الجهوية لليقظة االقتصادية

العضو اإلحتياطيالعضو الدائم

اللجنة الجهوية لإلستثمار

اللجنة الجهوية للحوار اإلجتماعي

محمد المودنكريم أشنكلي

محمد المودنمحمد المودن

اللجنــة الجهويــة االستشــارية ولجنــة التتبــع المتعلقتيــن بالمخطــط المديــري الجهــوي 
لتدبيــر النفايــات الصناعيــة والطبيــة والصيدليــة غيــر الخطيــرة والنفايــات النهائيــة 

والنفايــات الفالحيــة والهامــدة لجهــة ســوس ماســة
كريم أشنكليكريم أشنكلي

ــرات  ــرة االنتدابيــة تغيي ــة للغرفــة خــال هــذه الفت ــة اإلداري ــرات التــي شــهدها القانــون األساســي للغــرف، شــهدت الهيكل تماشــيا مــع المتغي
فــي محطتيــن شــملت باالســاس تغييــر أســماء و مهــام بعــض األقســام مــع احــداث 7 مصالــح جديــدة بغيــة تمكيــن هــذه الغرفــة باالضطــاع 

بالمهــام المنوطــة بهــا.
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الباب األول : فريق العـمـل

الفريق اإلداري للفترة الممتدة من غشت 2015 الى 31 مارس 2018 

قسم
التنشيط

قسم
العالقات الدولية

قسم
االعالم و التواصل

قسم 
دعم المقاوالت

عبد الرحيم الراميامال السبكيمحمد المطيعمحمد الزكراوي

الجمعية العامة

المكتب 

الرئيس
كريم أشنكلي

المدير الجهوي
علي بادوح

الفريق اإلداري للفترة من فاتح أبريل 2018 الى يوليوز 2021 

قسم
االستراتيجية والشراكة

عبد الغاني يتريبي

قسم اإلداري والمالي وتتبع 
التسيير

محمد المطيع

قسم
الدعم والترويج

خديجة ناعري

قسم 
خدمات المنتسبين

سعيد الخالدي

مصلحة
الموارد المالية

ونظم المعلومات

ديكر محمد

مصلحة 
خدمات
القرب  

علي الدمناتي

مصلحة
االعالم 
والتواصل

رقية عليلش

مصلحة
الترويج

والتطوير

ربيع عاقلمحند أوبيد

مصلحة
التكوين

مصلحة الشراكة 

والدبلوماسية 

االقتصادية 

سمية مرابط

مصلحة
االستراتيجية 
والعالقات 
المؤسساتية

سمية جالني

الجمعية العامة

المكتب 

الرئيس
 كريم أشنكلي

المدير الجهوي
 علي بادوح  / عبد الرحيم الرامي
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المحاور اإلستراتيجية الـرؤيــــة

اعــادة الـتــمــوقــع 

الــقــيــم

األهداف

المحور 1 : إعادة الهيكلة الداخلية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة

1-1 مراجعة التنظيم الوظيفي من أجل تجويد عمل مختلف مصالح الغرفة

1-2 تطوير وتقوية دور اللجان

1-3 هيكلة وتطوير الجانب التمثيلي واالستشاري

1-4 تدبير ومتابعة تطور أشغال المركب متعدد الخدمات للغرفة

منــذ انتخابهــا بــادرت رآســة الغرفــة إلــى فتــح نقــاش شــفاف وفــق مقاربــة تشــاركية غايتهــا فــي ذلــك القيــام ببلــورة مخطــط شــمولي يمكــن 
الغرفــة مــن تدبيــر ســليم ، وذلــك عبــر تحديــد معمــق ألهدافهــا والوســائل المعتمــدة لتحقيقهــا ، الشــيء الــذي مكــن هــذه المؤسســة مــن بنــاء 
رؤيــة مســتقبلية تســمح لهــا باالســتمرارية وتطويــر وتوســيع مشــاريعها الراهنــة والمســتقبلية  والرقــي بهــا إلــى مصــاف غــرف التجــارة والصناعــة 

إعداد خرائط العمل المنظمة ألنشطة الغرفة في أفق الحصول على شهادة عامة الجودة	 العالميــة وجعلهــا نموذجــا يحتــدى بــه علــى الصعيــد الوطنــي .
إعداد الهيكل التنظيمي الوظيفي وبطاقات الوظائف والمهام	 
تطوير النظام المعلوماتي	 
إعداد مخطط لتنمية كفاءات الموارد الداخلية للغرفة	 

إعداد برنامج عمل لثاث سنوات بالنسبة لكل لجنة	 
عقد اجتماعات نصف سنوية )كل 6 أشهر( بين المكتب ورؤساء اللجنة	 

القانونيــة 	  المجــاالت  فــي  والمستشــارين  للخبــراء  شــبكة  تطويــر 
والعمرانيــة… والماليــة 

تنظيــم لقــاءات دورية موضوعاتيــة متخصصة	 
تنظيــم لقــاءات دوريــة مع الجمعيــات المهنية 	 
وضــع نظــام لتدبيــر ومعالجــة شــكايات التجار والمقاوالت 	 

تعيين لجنة لتتبع المشروع برئاسة السيد رئيس الغرفة )اجتماع مرة كل شهر(	 
حل مشكل الولوج لواجهات العرض قصد تسويقها في أحسن اآلجال	 
عادة النظر في مكونات المركب من أجل مردودية وسرعة انجاز ودراسة  	 
إمكانيات خلق شراكات	 
إنشــاء مركــز اســتقبال وإيــواء المقــاوالت الخدماتيــة النوعيــة Technoparc بشــراكة مــع المجلــس الجهــوي والمركــز الجهــوي لاســتثمار 	 

وجمعيــة Technoparc البيضــاء.
دراسة مختلف صيغ و طرق تسويق و تدبير المركب	 

 العمـــــــل على أن تصبح الغرفة نموذجا للمؤسسات العمومية من حيث جودة خدماتهـــا وسدادة مواقفها	 
لعمل على أن تصبح الغرفة نموذجا للمؤسسات العمومية الخاقة والمبدعة لمشاريع مبتكرة ومتجددة ذات بعد تنموي واقتصادي	 
تعزيز دور الغرفة التمثيلي واالستشاري من خال القوة االقتراحية واتخاذ المواقف في كل ما يهم الشأن االقتصادي	 
تعزيز دور الغرفة كفاعل أساسي في مجال مواكبة تطوير المقاوالت الجهوية.	 

جعل المصلحة العامة فوق كل اعتبارات سياسية أو حزبية أخرى	 
العمل الدائم والمستمر على تطوير سلوك المسؤولين والمنتخبين والموظفين	 
العمل الدائم والمستمر على تقديم خدمة أفضل للمنتسبين والشركاء وكافة الزوار	 
تعميق سياسة القرب من أجل تواصل فعال ومستمر مع المنتسبين والهيات الوسيطة التي تمثلهم	 
العمل بكل شفافية على تحقيق أكبر قدر من التواصل الداخلي والخارجي	 
العمل على التبادل الطوعي للتجارب مع المؤسسات المماثلة ان على المستوى الوطني أوالدولي	 
تشجيع المقاولة والخبرات المحلية و الجهوية	 
العمل على تحقيق أكبر نسبة ممكنة لتوزيع الثروات بين مختلف العماالت واالقاليم المكونة للجهة وتشجيع التضامن فيما بينها 	 

تعزيز صورة الغرفة لدى المنتسبين والشركاء	 

تحسين وتجويد الهيكلة والتنظيم الداخلي للغرفة	 

المساهمة الفعالة في التنمية االقتصادية لجهة سوس ماسة من خال خلق الثروات ومناصب الشغل	 

تحسين وتنويع وتجويد خدمات الغرفة	 

تقوية مكانة الغرفة كممثل ومخاطب رئيسي للمقاولة الصغيرة جدا والمقاوالت الصغيرة والمتوسطة.	 

تعزيز االستقالية المالية للغرفة	 

مواكبة المقاوالت الجهوية لانفتاح على األسواق الخارجية	 

تعزيز تموقع الغرفة على المستوى الدولي	 

المحــور 2 : تطويــر وإعطــاء دينامكيــة للشــراكة المؤسســاتية علــى األصعــدة الجهويــة 
والوطنيــة والدوليــة باإلضافــة إلــى المســاهمة فــي انجــاح ورش الجهويــة المتقدمــة

2-1 تنظيم وهيكلة مجموعة الضغط االقتصادي لدى مراكز القرار

اتفاقية شراكة استراتيجية مع المجلس الجهوي والجماعات الترابية األخرى 	 
اتفاقية استشهار واحتضان مع الشركات الكبرى واألبناك بالجهة وذلك اعتمادا على برنامج عمل سنوي	 
اتفاقية شراكة مع المركز الجهوي لاستثمار 	 
اتفاقية شراكة مع مغرب مقاوالت	 

2-2 توقيع اتفاقيات شراكة مع أهم الشركاء على المستوى الجهوي والوطني
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برمجة لقاءات دورية للتنسيق وتبادل اآلراء 	 
إعــداد برنامــج عمــل مــع شــركاء الغرفــة: االتحــاد الجهــوي لمقــاوالت المغــرب والمجلــس الجهــوي لســوس ماســة والمركــز الجهــوي 	 

لاســتثمار ومندوبيــة وزارة الصناعــة والتجــارة بغــرض تنظيــم أنشــطة تكوينيــة وتوعويــة وإعاميــة لفائــدة الفاعليــن االقتصادييــن تهــم 
مواضيــع اقتصاديــة وقانونيــة وجبائيــة.

2-3 إعادة النظر في سياسة الغرفة اتجاه الجمعيات المهنية القطاعية

إطاق برنامج إلعادة تأهيل المحات التجارية بتالبورجت بشراكة مع الوزارة الوصية وبتعاون مع شركائنا في جزر الكناري	 
إعــادة تجربــة »عامــة الجــودة« فــي القطاعــات المرتبطــة بالقطــاع الســياحي كالمطاعــم بشــراكة مــع الــوزارة الوصيــة ووزارة الســياحة 	 

والمجلــس الجهــوي للســياحة
إطاق برنامج لتأهيل جمعيات التجار التابعة للغرفة وتسوية جوانبها القانونية واإلدارية.	 

 	)ASCAME( االنخراط في الجمعية المتوسطية لغرف التجارة والصناعة
وضع برنامج سنوي للمشاركة في المعارض والملتقيات الدولية	 
تحسين تموقع الغرفة على مستوى مشاريع التعاون الامركزي السيما تلك التي يشرف عليها المجلس الجهوي	 

3-3 مواكبة الشركات في االنفتاح على الخارج

3-4 مصاحبة التجار

3 : تطويــر وحرفنــة خدمــات المواكبــة والتكويــن لفائــدة  المحــور 
ماســة ســوس  بجهــة   TPE/PME

تهيئة فضاء االستقبال	 
تجديد المعدات المعلوماتية	 
توسيع االشتراكات في الجرائد والمجات االقتصادية المتخصصة لتقوية الرصيد المعلوماتي للمركز 	 
ربط المركز بشبكة الغرف والهيئات الوطنية والدولية	 

إنشــاء شــبابيك قــرب أو تمثيليــات لبعــض المؤسســات العموميــة التــي تقــدم خدمــات نوعيــة للمقــاوالت مثــل الصنــدوق الوطنــي للضمــان 	 
االجتماعــي ومكتــب التكويــن المهنــي بخصــوص برامــج التكويــن المدعمــة والمكتــب المغربــي لحمايــة الملكيــة الصناعيــة والتجارية...الــخ؛

مرافقة جمعية سوس ماسة مبادرة في تطورها في اتجاه حضور أقوى على مستوى العالم القروي واألقاليم البعيدة	 
مواكبة وتأطير تشغيل مستنبت المقاوالت لدراركة؛	 
خلق خلية للمقاولة النسائية مع إحداث لجنة جديدة لتطوير المقاولة النسائية؛	 
خلق خلية للجودة وأخرى لابتكار والتجديد؛	 
وضع خدمات ارشاد مداومة بتعاون مع هيئات المحامين والخبراء المحاسبين والموثقين 	 

3-2 مواكبة لفائدة المقاوالت الصغيرة والمتوسطة 

3-1 إعادة تأهيل مستوى مركز اإلعالم االقتصادي

انجاز استقصاء أراء حول انتظارات المنخرطين المحتملين	 
تحديد حزمة خدمات نوعية خاصة بالمنخرطين	 
مراجعة تسعيرة االنخراط حسب أصناف المنخرطين	 
إعداد مخطط تواصلي خاص بالمنخرطين المحتملين	 

التجــاري                التنشــيط  فــي  المســاهمة  للغرفــة و  الخارجــي  التواصــل  : تطويــر   4 المحــور 
للجهــة االقتصــادي  و 

إعــداد مخطــط ثاثــي للترويــج والتســويق )3 ســنوات( ومخططــات ســنوية للتواصــل مــع   إنجــاز ملــف مؤسســاتي يضــم مختلــف أدوات 	 
التواصــل )فيلــم مؤسســاتي، دليــل األعضــاء، مطويــات... الــخ(

تثبيــت لوحــات إشــهارية رقميــة علــى الواجهتيــن الرئيســيتين للغرفــة كوســيلة لجلــب المعلنيــن والمستشــهرين مــن شــركات اتصــاالت 	 
وأبناك...الــخ

تطويــر برنامــج للتواصــل عبــر الهواتــف الذكيــة مــن أجل تواصل أفضل مع المنتســبين	 
تثبيــت لوحــات إلكترونيــة لإلعــام والتشــوير داخــل أروقة ومدرج الغرفة	 
تطويــر البوابــة االلكترونيــة للغرفــة مــع محاولــة بيع مســاحات إعانية داخلها	 
توســيع وتنويــع اصدارات الغرفة.	 

تصميم وانجاز نســخة جديدة ومتطورة لمجلة »ســوس اقتصاد« بشــقيها الورقي وااللكتروني. 1
إخــراج طبعــة جديــدة ومحينــة لدليل المقاوالت أو الشــركات بالجهة . 2
إنجــاز كتيبــات حــول االمكانيــات االقتصاديــة لمختلــف األقاليم المتواجدة داخــل حيز نفوذ الغرفة. 3
إعــداد وطبــع نســخة جديــدة مــن دليــل التاجر يشــمل القوانين وااللتزامات التــي تؤطر عمل التاجر. 4

تنظيــم قوافــل تحسيســية لتشــجيع إحداث المقاوالت	 
تنظيــم نــدوات ومؤتمــرات حــول مواضيــع آنية لفائدة المنتســبين للغرفة 	 
تنظيــم معــرض كبيــر مــرة كل ســنتين حــول المواضيــع التــي يتــم تناولهــا مــن طرف المنافســين )معرض الســيارات، التكنولوجيا الحديثة....(	 
تنظيــم وجبــات إفطــار أو لقــاءات غــداء أو عشــاء لمناقشــة المواضيع الراهنة 	 
تنظيــم أيــام دراســية مؤدى عنهــا )بالمقابل(	 
التــي ال تعــرف منافســة كبيــرة كمعــرض الســيارات أو معــرض 	  تنظيــم معــارض مــن مســتوى كبيــر مــرة كل ســنتين تهــم القطاعــات 

التجميل...الــخ. مــواد  معــرض  أو  للتواصــل  الحديثــة  التكنولوجيــا 
تنظيــم أســابيع للتخفيضــات الســنوية مــع إعــداد دفاتــر التحمــات وبرامج التنشــيط بشــراكة مــع الجماعة الحضريــة وجمعيات التجار	 
تنظيم أيام دراســية حول فرص االســتثمار بإقليم طاطا	 

4-1 تطوير خدمات اإلعالم والتواصل

4-2 إعادة النظر وتنشيط سياسة االنخراط في الغرفة

4-3 المساهمة في التنشيط التجاري واالقتصادي للجهة

وهنــا البــد مــن التأكيــد علــى أن بلــورة هــذه االســتراتيجية وفــق هــذه المنهجيــة المتبعــة مــن طــرف رآســة الغرفــة مكنــت هــذه 
المؤسســة مــن توضيــح وإعــادة بنــاء دورهــا وتموقعهـــــا والتأثيــر فــي محيطهــا عــوض الخضــوع لتأثيــر الغيــر، كمــا مكنتهــا، هــذه 
االســتراتيجية، مــن القيــام بالعمــل الفعــال وإحــداث التغييــر وحــل المشــاكل التــي تواجههــا عبــر إيجــاد وســائل وطــرق مبتكــرة 

ــوارد. وتقليــص كذلــك التدبيــر االســتعجالي للملفــات واالســتغالل الجيــد والفعــال للمــ

اتفاقيــة شــراكة مــع الوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي GIZ  التــي تقــود الشــطر الثالــث مــن برنامــج دعــم المقــاوالت الصغــرى والمتوســطة 	 
»تأهيــل المقاوالت«

اتفاقيات شراكة مع مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني 	 



الباب الثالث  |  أهــم األوراش المنجــزة
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خــالل هــذه الفتــرة اســتطاعت الغرفــة ان تشــتغل علــى أوراش متعــددة ومتنوعــة لهــا عالقــة بالتخطيــط والحكامــة الجيــدة 
ــة فــي  ــز تموقــع هــذه المؤسســة والمســاهمة الفعال ــات التحتيــة ودعــم الشــراكات المؤسســاتية، غرضهــا فــي ذلــك تعزي والبناي

التنميــة االقتصاديــة لهــذه الجهــة مــن خــالل خلــق الثــروات ومناصــب شــغل جديــدة.
و فيما يلي تذكير بأهم األوراش المنجزة:

وهنــا البــد مــن اإلشــارة إلــى أن رآســة هــذه الغرفــة جعلــت مســألة تعزيــز الحكامــة لهــذه المؤسســة فــي قلــب مشــروعها التنمــوي، الشــيء 
الــذي جعلهــا تعتمــد هــذه اإلصاحــات وذلــك تماشــيا مــع مــا كرســه اإلصــاح الدســتوري لســنة 2011 مــن خيــارات البــاد التــي ال رجعــة فيهــا. 

ممــا ســاعد علــى بنــاء مؤسســة ديمقراطيــة وفعالــة قــادرة علــى المســاهمة فــي تفعيــل المشــروع المجتمعــي للمملكــة.

فــي هــذا اإلطــار وتماشــيا مــع المــادة 9 مــن القانــون 08.19 المتعلــق بالنظــام األساســي، قامــت هــذه الغرفــة بوضــع هياكلهــا المتعلقــة 
بــاإلدارة والتســيير.

وفــي هــذا البــاب تــم تكويــن الجمعيــة العامــة بعــد انتخــاب أعضائهــا الــذي يصــل عددهــم إلى 61 عضوا، والتــي تعتبر الهيئــة العليا للغرفة،
حيــث متعهــا القانــون 08.19 فــي مادتــه 10 بجميــع الســلط واالختصاصــات الضرورية إلدارة الغرفة.

عملــت غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات لســوس ماســة خال 
فتــرة 2021-2015 بــكل إرادة وحــزم ، علــى تحديــث اإلدارة و 
تطويــر أداء عمــل المؤسســة، و لبلــوغ هــذا الهــدف قــام المكتــب 
اإلداري للغرفــة بوضــع مخطــط عمــل متكامــل يرمــي تحقيــق 

إدارة أكثــر نجاعــة فــي خدمــة المرتفــق و المقاولــة .

ويتضمــن هــذا المخطــط  تهيئــة مقــر المؤسســة علــى المســتوى 
الداخلــي و محيطهــا الخارجــي.

مرافــق  مختلــف  وإصــاح  ترميــم  عمليــة  تمــت  مقــر  فبداخــل 
الغرفــة، بحيــث شــملت األشــغال بهــو االســتقبال، قاعــة الندوات 
بــدوح،  علــي  اللجــن  وقاعــة  اشــنكلي  الحســين  الحــاج  ومــدرج 
بطريقــة أكثــر جماليــة مــع خلــق جميــع الشــروط الازمــة لتنظيــم 

الكبــرى.  التحسيســية والتظاهــرات االقتصاديــة  اللقــاءات 

الخارجــي، فقــد شــملت عمليــة  علــى مســتوى محيطهــا  أمــا 
الخاجيــة. الواجهــة  الــى طــاء  العديــد مــن األشــجار والنباتــات باالضافــة  الغرفــة عبــر غــرس  التهيئــة خلــق حــزام أخضــر حــول 

و بهــدف تدبيــر وتوجيــه أحســن للمرتفقيــن أثنــاء ولوجهــم للمؤسســة ، تــم احــداث خدمــة االســتقبال و تهيئــة فضــاء خــاص بهــا، كمــا تــم إنجــاز 
تطبيــق معلوماتــي يخــول تســجيل زوار الغرفــة و تتبــع مســارهم داخــل المؤسســة و احتياجاتهــم و تقييمهــم للخدمــات المقدمــة مــن طــرف 

مختلــف المصالــح.

وقد بلغ عدد زوار الغرفة ابتداء من سنة 2016 إلى حدود متم شهر يونيو 2021 : 57600 زائرا أي بمتوسط سنوي يقدر ب 10472 زائرا.

2- تنزيل آليات الحكامة الجيدة للغرفة

1-  تهييئ الفضاء الداخلي و الخارجي للغرفة

الجمعية العامة

 منــذ انتخابهــا وتماشــيا مــع اختصاصاتهــا، عقــدت الجمعيــة العامــة لهــذه الغرفــة 16 دورة، تداولــت مــن خالهــا فــي 92 نقطــة مدرجــة 
فــي جــدول أعمالهــا.

واســتنادا الســتراتيجية عمــل الغرفــة 2021-2015 وخاصــة محاورهــا األربعــة المتعلقة بــ:

إعــادة الهيكلــة الداخليــة لغرفــة التجارة والصناعة والخدمات لســوس ماســة	 
تطويــر وإعطــاء ديناميكيــة للشــراكة المؤسســاتية علــى األصعــدة الجهويــة والوطنيــة والدوليــة باإلضافــة إلــى المســاهمة فــي انجــاح 	 

ورش الجهويــة المتقدمــة
تطويــر وتأهيــل خدمــات المواكبــة والتكويــن لفائــدة المقــاوالت الصغيــرة جدا و الصغيرة والمتوســطة بجهة ســوس ماســة	 
تطويــر التواصــل الخارجــي للغرفــة والمســاهمة في التنشــيط التجــاري واالقتصادي للجهة	 

يمكــن القــول أن 99 % مــن هــذه النقــط المدرجــة ضمــن جــدول أعمــال مختلــف الــدورات تدخــل فــي صلــب األهــداف المبرمجــة فــي برنامــج 
العمــل، هــذه النســبة المهمــة تــدل علــى اعتمــاد الغرفــة علــى مقاربــة مبنيــة علــى التخطيــط االســتراتيجي والبرمجــة فــي عملهــا، حيــث 
ــد معمــق ألهدافهــا والوســائل المعتمــدة لتحقيقهــا  ــارات المســتقبلية لهــذه المؤسســة وتحدي مكنهــا هــذا التخطيــط مــن صياغــة االختي

وااللتــزام بأجرأتهــا.

وقــد بلغــت نســبة المصادقــة، مــن طــرف الجمعيــة العامــة، علــى هــذه النقــاط نســبة 100 % ممــا يــدل علــى العمــل المتجانــس بيــن أعضــاء 
الجمعيــة العامــة، وذلــك نتيجــة المقاربــة التشــاركية التــي نهجتهــا رئاســة الغرفــة منــذ بدايــة انتدابهــا والتــي تؤمــن بالــرأي والــرأي اآلخــر 

ــذكاء الجماعــي والعمــل المشــترك.  وبال

وتصنيفــا لهــذه القــرارات، ناحــظ أن 60 % منهــا خصصــت لهيكلــة وتدبيــر وتأطيــر العمــل اليومــي لهــذه الغرفــة، خاصــة أجــرأة قــرارات 
الجمعيــة العامــة وتحســين منــاخ العمــل وتشــجيع القــوة اإلبداعيــة لفريــق العمــل والتتبــع الحثيــث لســير وتقــدم أشــغال مختلــف األوراش 

المفتوحــة مــن طــرف هــذه الغرفــة مــع الوقــوف علــى تقييمهــا ورأســملتها.

كمــا أولــت الغرفــة اهتمامــا كبيــرا لتطويــر وإعطــاء ديناميــة للشــراكة المؤسســاتية علــى األصعــدة الجهويــة والوطنيــة والدوليــة فــي شــقها 
المتعلــق بالدبلوماســية االقتصاديــة باإلضافــة إلــى المســاهمة فــي إنجــاح ورش الجهويــة المتقدمــة، حيــث شــكلت هــذه الشــراكات 14%  
مــن مجمــل القــرارات المتخــذة مــن طــرف الجمعيــة العامــة ، هــذا االهتمــام نابــع مــن رغبــة الغرفــة فــي حشــد وتقاســم المعــارف والخبــرات 

والتكنولوجيــات والمــوارد الماليــة فــي ســبيل تحقيــق التنميــة لهــذه الجهــة.

هــذه الشــراكات تــدل علــى الثقــة والســمعة التــي تحظــى بهــا الغرفــة لــدى الشــركاء ســواء كانــوا محلييــن أو جهوييــن أو وطنييــن أو دولييــن، 
ممــا ســاعد علــى دعــم تموقــع الغرفــة فــي مختلــف المجــاالت الترابيــة كمــا هــو مســطر ضمــن اســتراتيجية هــذه المؤسســة.

ومــن بيــن االهتمامــات الكبــرى للجمعيــة العامــة تطويــر وتأهيــل خدمــات المواكبــة والتكويــن لفائــدة المقــاوالت الصغيــرة جــدا والصغيــرة 
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يعتبــر إصــاح غــرف التجــارة والصناعــة والخدمــات مــن أولويــات الحكومــة المغربيــة وخاصــة وزارة الصناعــة والتجــارة واالقتصــاد األخضــر 
والرقمــي. وينــدرج هــذا المخطــط فــي إطــار مخطــط التســريع االقتصــادي.

هـــــــــــذه األولويــة التــي جــاءت فــي الخطابــات الســامية لصاحــب الجالــة محمــد الســادس نصــره اللــه، رســمت التوجهــات األساســية إلعــادة 
الديناميــة لغــرف التجــارة والصناعــة والخدمــات بالمغــرب وجعلهــا شــريك أساســي ورافعــة لاســتثمار عبــر تطويرهــا لمشــاريع اســتثمارية 
بالجهــة ولعــب دور الوســاطة والمواكبــة لفائــدة المنتســبين، هــذا كلــه إضافــة إلــى أدوارهــا التمثيليــة واالستشــارية المنصــوص عليهــا فــي 

القانــون المنظــم لهــا.

وانطاقــا ممــا ســبق، بــادرت الدولــة تحــت الرعايــة الفعليــة لصاحــب الجالــة الملــك محمــد الســادس نصــره اللــه وأيــده إلــى إمضــاء اتفاقيــة 
إطــار مــن أجــل ديناميــة جديــدة لغــرف الصناعــة والتجــارة والخدمــات وجامعتهــا.

3- مخطط تنمية الغرفة

اللجان

بعــد انتخــاب رئيــس الغرفــة، تــم انتخــاب باقــي أعضــاء المكتــب حســب المــادة 30 مــن القانــون المشــار إليــه. ويتكــون مكتــب الغرفــة مــن 9 
أعضــاء أوكلــت إليهــم صاحيــات تدبيريــة وتســييرية منصــوص عليهــا فــي المــادة 25 مــن القانــون المشــار إليــه أعــاه.

وقــد باشــر مكتــب الغرفــة صاحياتــه المتعلقــة بتدابيــر الغرفــة وتســييرها، وفــي هــذا اإلطــار عقــد المكتــب 41 اجتماعــا خصــص لبلــورة 
وصياغــة البرامــج الســنوية للمؤسســة والمســاهمة فــي تنفيذهــا، كمــا عمــل خــال هــذه الفتــرة االنتدابيــة علــى اعــداد مشــروع للنظــام 
الداخلــي للغرفــة، وفــي إطــار عملــه اليومــي أعطــى مكتــب الغرفــة أهميــة قصــوى لتنفيــذ وأجــرأت وتتبــع مختلــف القــرارات المنبثقــة عــن 

الجمعيــة العامــة.

وبصفــة دوريــة ســهر المكتــب علــى تحضيــر دورات الجمعيــة العامــة وتحديــد جــدول أعمالهــا بمــا فيها تهييئ مشــروع ميزانية الغرفة. 
كمــا ســاهم أعضــاء المكتــب بــكل مســؤولية وتفــان فــي تنشــيط أشــغال مختلــف اللجــان المحدثــة فــي حظيــرة الغرفــة وتمثيلهــا فــي 

والجهويــة. واإلقليميــة  المحليــة  واللجــان  اإلداريــة  المجالــس  مختلــف 

مكتب الغرفة

والمتوســطة، تجلــى ذلــك مــن خــال نســبة القــرارات %10 التــي اتخذتهــا فــي هــذا المجــال خــال هــذه المــدة االنتدابيــة، هدفهــا فــي ذلــك 
تشــجيع المبــادرات المقاوالتيــة والمســاهمة فــي ظهــور نســيج قــوي مــن المقــاوالت الصغيــرة والمتوســطة تســاهم فــي إحــداث مناصــب 

شــغل جديــدة وخلــق الثــروة بهــذه الجهــة.

وفــي هــذا اإلطــار مكنــت الغرفــة مرتفقيهــا مــن االســتفادة مــن عــدد مــن خدمــات المواكبــة والتأطيــر واالستشــارة وكــذا نســج عاقــات 
التشــبيك وإنجــاز دراســات الســوق مــع إعطــاء أهميــة كبيــرة لبرامــج التكويــن التــي بلورتهــا وأنجزتهــا الغرفــة لصالــح مرتفقيهــا وشــركائها.

 ،39 تماشــيا مــع القانــون المنظــم للغرفــة خاصــة المــادة 

تــم تشــكيل 10 لجــن دائمــة علــى صعيــد هــذه الغرفــة.

التحتيــة  والبنيــات  المقــاوالت  إحــداث  لجنــة  تميــزت  وقــد 

تشــجيع  و  والجــودة   والتنافســية  اإلســتثمار  الســتقبال 

والمعــارض  الســياحة  لجنــة  و  النســائية  المقاولــة 

والعاقــات  الشــراكة  لجنــة  الــى  اضافــة  والمؤتمــرات 

بديناميتهــا  اللجــن   مــن  غيرهــا  عــن  والتعــاون   الدوليــة 

الــى  قيمــة  مشــاريع  اخــراج  اســتطاعت  حيــث  الكبيــرة 

 ALL SOUSS الرقميــة  المنصــة  قبيــل  مــن  الوجــود 

MASSA ودليــل إنشــاء المقــاوالت وغيرهــا مــن المشــاريع 

والبرامــج و االنشــطة، كمــا تميــزت لجنــة التجــارة الداخليــة 

لعبهــا  و  التجــار  تمثيليــة  مجــال  فــي  الكبيــرة  بمجهوداتهــا 

ــد مــن المشــاكل المطروحــة  دور الوســاطة فــي حــل العدي

التجــار. جمعيــات  طــرف  مــن 



حصيلــة عمــل غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمات لســوس ماســة  |   الفتــرة اإلنتدابية  2015 - 2021 حصيلــة عمــل غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمات لســوس ماســة  |   الفتــرة اإلنتدابية  2015 - 2021
29 28

الباب الثالث : أهــم األوراش المنجــزة

ماســة عــددا مــن االتفاقيــات المؤسســاتية التــي تتقاطــع وتتكامــل مهامهــا مــع مهــام هــذه الغرفــة، غرضهــا مــن ذلــك خلــق فضــاءات تمثيليــة 
جهويــة لهــذه المؤسســات، وذلــك تماشــيا مــع اســتراتيجية إعمــال مقاربــة القــرب التــي نهجتهــا هــذه الغرفــة.

هــذه المقاربــة مكنــت مــن تجويــد الخدمــات المقدمــة لمنتســبي هــذه المؤسســة، ممــا ســاهم فــي تقويــة مكانــة الغرفــة كممثــل ومخاطــب 
رئيســي لمنتســبيها، ومــن بيــن هــذه االتفاقيــات نجــد: 

مغرب المقاوالت» MAROC PME «  بتاريخ 17 يوليوز 2019	 
المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية» OMPIC « بتاريخ 02 نونبر 	 
مجموعة التجاري وفابنك »دار المقاول« بتاريخ 21 يناير 2021	 
الجمعية المغربية للمصدرين» ASMEX « بتاريخ 27 فبراير 2020	 

جمعية مبادرة سوس ماسة بتاريخ 18 فبراير 2021 2020

هذه االتفاقيات مكنت منتسبي الغرفة من االستفادة من الخدمات التالية:

فــي إطــار مخطــط تنميــة الغرفــة، ومــن خــال المواكبــة التقنيــة، تــم انجــاز دراســة حــول المعــدات والمنظومــة المعلوماتيــة بالغرفــة، أســفرت عــن 
انجــاز مخطــط مديــري لتجهيــز المؤسســة بنظــام معلوماتــي متطــور هدفــه ولــوج عالــم الرقمنــة وبالتالــي تقديــم خدمــات ذات جــودة عاليــة.

وفــي هــذا اإلطــار، فــإن الغرفــة بصــدد اقتنــاء التطبيقــات المعلوماتيــة الخاصــة بالتدبيــر وانشــاء قاعــدة معطيــات بالغرفــة، كمــا أنهــا بصــدد تطويــر 
نظامهــا المعلوماتــي الخــاص بتدبيــر القســم اإلداري والمالــي وتتبــع التســيير، ويضــم مجموعــة مــن التطبيقــات المعلوماتيــة نذكــر منهــا: 

تدبير الموارد البشرية 	 
تدبير المشتريات 	 
تدبير التخزين	 

كما تجدر اإلشارة إلى أن النظام المعلوماتي للغرفة يضم تطبيقات طورت داخليا، نذكر منها: 

تدبير زوار الغرفة 	 
تدبير قاعدة المعطيات الخاصة بمقاولة الجهة 	 
البوابة االلكترونية للغرفة.	 

في إطار ســعيها إلنماء وتطوير القطاعات المنتجة، ووفقا لبرنامجها المســطر 2015/2021 وخاصة فيما يرتبط بإبرام سلســلة من االتفاقيات 
مــع المؤسســات العموميــة والجمعيــات المهنيــة لتقريــب اإلدارة والخدمــات مــن المنتســبين، وقعــت غرفــة التجــارة والصناعة والخدمات ســوس 

شـبـابيـك خـدمـات القـرب

تدبير جرد األصول	 
تدبير المحاسبة التحليلية 	 
تدبير منصة خاصة بأرشيف وتدبير المعلومات بالغرفة. 	 

النظام المعلوماتي للغرفة

ويخــص هــذا الــورش تنزيــل خدمــات ذات نفــع عــام للمرتفقيــن كخدمــة دار المقاولــة التــي يتــم مــن خالهــا توفيــر المواكبــة القبليــة والبعديــة 
لحاملــي المشــاريع والشــركات، وخدمــة اليقظــة الترابيــة وخدمــات تشــخيص المقاولــة الصغــرى والعديــد مــن الخدمــات االخــرى ومــن بينهــا: 

المحور الثاني :

ــة الخاصــة بغــرف التجــارة والصناعــة والخدمــات وجامعتهــا ومــن بينهــا مخطــط  ــات مخططــات التنمي وفــي هــذا اإلطــار تــم إمضــاء اتفاقي
التنميــة لغرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات ســوس ماســة، تلتــزم الدولــة مــن خالهــا بتوفيــر االعتمــادات الماليــة الازمــة إلنجــاح التنزيــل 
األمثــل لهــذه المخططــات ووضــع نظــام أساســي موحــد لمســتخدمي الغــرف يتــاءم وطبيعــة المهــام المنوطــة بهــذه المؤسســات، 
وكذلــك وضــع وانجــاز دفاتــر التحمــات الخاصــة بطلبــات العــروض المتعلقــة بالمواكبــة التقنيــة للغــرف مــن أجــل تنزيــل األوراش المنصــوص 

عليهــا فــي اتفاقيــات مخططــات التنميــة.

ومــن بيــن أهــداف هــذا المخطــط إعــادة هيكلــة غــرف التجــارة والصناعــة والخدمــات ووضــع خدمــات تنافســية وذات منفعــة عامــة مــن أجــل 
مواكبــة حاجيــات المنتســبين والشــركاء جهويــا ووطنيــا ودوليــا وكذلــك تعزيــز مداخــل الغرفــة فــي أفــق الوصــول إلــى اســتقالية ماليــة مــن 

خــال وضــع مشــاريع مهيكلــة )المركــب المتعــدد الخدمــات لغرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات ســوس ماســة نموذجــا(. 

و تنقســم أوراش مخطط تنمية غرفة التجارة والصناعة والخدمات ســوس ماســة إلى ثاث محاور أساســية :

حيــث تــم تنزيــل آليــات الحكامــة الجيــدة للمؤسســة وذلــك مــن أجــل ضبــط تســيير وتدبيــر الغرفــة وفــق هــذه المعاييــر واآلليــات كخليــة تدبيــر 
المشــاريع ونظــام تدبيــر الجــودة حســب معيــار ISO 9001 V 2015 وتنزيــل نظــام المحاســبة العامــة والنظــام المعلوماتــي للغرفــة الخــاص 

بغرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات ســوس ماســة.

وســيتم تدقيــق نظــام تدبيــر الجــودة المنــزل مــن أجــل الحصــول علــى شــهادة ISO 9001 V 2015، حيــث اشــتغلت الغرفــة علــى انجــاز دفاتــر 
التحمــات الخــاص بطلبــات العــروض مــن أجــل اختيــار مؤسســة تدقيــق للحصــول علــى هــذه الشــهادة.

المحور األول :

التعريــف ببرامــج المواكبــة الخاصــة بالمقــاوالت الصغــرى 	 
والمتوســطة

تحديــد ورصــد المقــاوالت المؤهلــة لاســتفادة مــن برامــج 	 
الوكالــة

تقديم الدعم التقني والمالي	 
مواكبة المقاول الذاتي.	 

حصيلة الشباك منذ افتتاحه يوم 03 فبراير 2020:

تحسيسس، تأطير ومواكبة 500 مقاول	 
تنظيم 04 دورات تحسيسية لفائدة الجمعيات المهنية	 
اســتفادة 47 مقاولــة جهويــة مــن خدمــة بنــك المشــاريع 	 

لتعويــض الــواردات فــي إطــار مخطــط اإلنعــاش الصناعــي

خدمات شباك مغرب المقاوالت :

خدمات شباك المكتب المغربي 
للملكية الصناعية والتجارية :

تقتصــر حاليــا علــى الشــواهد الســلبية فــي انتظــار توســيع مهــام 
الشــباك لتشــمل باقــي الخدمــات التاليــة:

الطلبــات الخاصــة بالمعلومــات وشــواهد القيــد فــي الســجل 	 
التجاري

طلبــات نســخ العقــود القانونيــة والماليــة )قوانيــن أساســية، 	 
محاضــر....(

مكنــت هــذه الخدمــة مــن تســليم 39 شــهادة ســلبية علمــا أن 
تســليمها مقتصــر علــى حاملــي البطاقــات البنكيــة.
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تــم مــن خالــه مشــاركة غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات ســوس ماســة فــي طلبــات العــروض  للــوزارة الوصيــة بمشــروع اســتكمال أشــغال 
إتمــام وتجهيــز المركــب المتعــدد التخصصــات.       

وقــد تــم فــي هــذا اإلطــار تحييــن دراســة الجــدوى لهــذا المشــروع وكذلــك وضــع تصــور لتســييره ووضــع شــروط ومتطلبــات المشــاركة فــي 
طلبــات العــروض مــن أجــل كــراء قاعــات العــروض.

المحور الثالث :

ــز النمــو االقتصــادي الجهــوي ، اســتمرت الغرفــة فــي بــدل جهــود كبيــرة بهــدف جعــل    ــار اإلســتثمار عامــا رئيســا و  حاســما فــي تعزي باعتب
للبيئــة االســتثمارية أكثــر جاذبيــة وذلــك عبــر مواكبتهــا لتنزيــل مضاميــن المخطــط التســريع الصناعــي بالجهــة والوقــوف عــن كثــب فــي إحــداث 

مجموعــة مــن البنيــات التحتيــة  الصناعيــة  واللوجيســتيكية لتســهيل ولــوج الرســاميل اإّلســتثمارية وتنعــش ســوق الشــغل .

4 - المشاريع المهيكلة

يهــدف هــذا البرنامــج الطمــوح الــذي وقــع أمــام أنظــار صاحــب الجالــة الملــك محمــد الســادس نصــره اللــه فــي 28 ينايــر 2018، إلــى جعــل 
ــع فــي  ــم التوقي ــة. وقــد ت ــروات ودعــم القطاعــات اإلنتاجي ــن الث ــا بإحــداث فــرص الشــغل وتثمي ــا كفي ــا اقتصادي جهــة ســوس ماســة قطب

إطــار هــذا البرنامــج علــى تســع اتفاقيــات:

اتفاقيــة تنزيــل النظــم الصناعيــة الخاصــة بالســيارات، والجلــد، والســفن، والكيميــاء وصناعــة البالســتيك، ومــواد البنــاء، وترحيــل الخدمــات . 1
)األفشــورينغ( علــى مســتوى جهــة سوس-ماســة.

اتفاقيــة لمواكبــة االحتياجــات فــي مجــال تكويــن المــوارد البشــرية الخاصــة بإســتراتيجية التنميــة الصناعيــة لجهــة ســوس ماســة فــي . 2
أفــق 2020.

اتفاقية إلحداث مدينة االبتكار بجهة سوس ماسة.. 3

1. مواكبة التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي

خدمات دار المقاول ) التجاري وفابنك( :
مواكبة المقاول الذاتي	 
التحسيس حول برنامج »انطاقة«	 
تقديم خدمات مالية وغير مالية للمهنيين	 
تنظيم دورات تكوينية واالستشارة	 

منــذ انطــاق هــذه الخدمــة فاتــح مــارس 2021 تــم تنظيــم 20 
دورة تكوينيــة، اســفرت عــن تحســيس وتأطيــر وتكويــن مــا يزيــد 
عــن 300 حامــل مشــروع، تــم تكويــن وتأطيــر مــا يزيــد عــن 300 

حامــل فكرة مشــروع. 
وتتــم حاليــا معالجــة كل ملــف علــى حــدة مــن أجــل االســتفادة 

مــن التمويــل الخــاص ببرنامــج »إنطاقــة«.

تهدف اتفاقية الشراكة إلحداث تمثيلية للجمعية المغربية للمصدرين من أجل :

تطوير العرض التصديري للجهة	 
الرفع من تنافسية المقاوالت المصدرة بالجهة والدفاع عن مصالحها	 

خدمات الجمعية المغربية للمصدرين :

جمعية مبادرة سوس ماسة :
وعيــا منهــا بأهميــة تشــجيع ومواكبــة واحتضــان أفــكار حاملــي 
األعمــال،  ريــادة  عالــم  فــي  قدمــا  بهــم  والدفــع  المشــاريع 
المؤسســاتيين  الفاعليــن  بدعــم كل  الغرفــة نهجهــا  واصلــت 
الذيــن يقدمــون خدمــات لفئــة الشــباب حاملــي أفكار المشــاريع، 
نذكــر بالخصــوص جمعيــة مبــادرة ســوس ماســة التــي أبانــت عن 
دور ريــادي فــي هــذا المجــال. واســتطاعت أن تصــل خــال فتــرة 
وجيــزة إلــى تحقيــق أرقــام جــد مشــجعة ودعــم المبــادرة الحــرة 

بالجهــة. 

كمــا اســتطاعت هــذه الجمعيــة بدعــم مــن شــركائها مــن ربــط عاقــات دوليــة فــي إطــار التعــاون جنــوب – جنــوب باعتبــاره اســتراتيجيا 
للسياســة الخارجيــة للمغــرب، حيــث اســتطاعت أن تســتقبل عــدة وفــود مــن دول إفريقيــة مختلفــة ) موريتانــا ، كوديفــوار ، تونــس...( 

بغــرض تبــادل وتقاســم التجــارب واالســتفادة منهــا . 

تيســير االســتفادة مــن برامــج الدعــم وتعميــم 	 
المعلومــة واالخبــار.

فــي هــذا اإلطــار قامــت الغرفــة مؤخــرا بتجديــد االتفاقيــة المبرمــة مــع جمعيــة مبــادرة ســوس ماســة، ســمحت بتخصيــص فضــاء أوســع 
تشــجيعا لهــا للوصــول إلــى الهــدف المســطر مــن طرفهــا والتــي تســتهدف دعــم أكثــر مــن 200 مقاولــة فــي الســنة.

فبلغــة األرقــام ومنــذ 2015 واكبــت الجمعيــة أزيــد مــن 575 مشــروعا تــم دعمــه بأزيــد مــن 40,50 مليــون درهمــا وســمحت بخلــق 2070 
منصب شــغل.

ــة علــى الصعيــد الوطنــي وخلــق شــبكة وطنيــة مــن أجــل تحقيــق األرقــام التــي  ــا علــى تعميــم هــذه التجرب تعمــل الجمعيــة حالي
وصلــت إليهــا شــبكة مبــادرة فرنســا التــي تمكــن مــن إنشــاء مــا يقــرب عــن 19 ألــف مقاولــة ســنويا.    
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طبيعة البقع المكونة للمشروع :
طبيعة صناعية :

طبيعة خدماتية :
فضاءات العروض :

350 مليون درهماالقيمة االجمالية للمشروع :

يتراوح من 750درهما إلى 950 درهما للمتر المربع ثمن البيع :

138 بقعة
3 بقع 

20 بقعة

المساحة : 65 هكتار

القطاعات المعنية :
الصناعات االنتاجية

الصناعات الصيدالنية والتجميلية
التجهيزات الطبية

اتفاقيــة لتهيئــة المنطقــة الحــرة ســوس ماســة وتطويرهــا . 4
والتعريــف بهــا وتســويقها وتدبيرهــا.

اتفاقيــة لتنزيــل اســتراتيجية تنميــة الصناعــة الغذائيــة علــى . 5
مســتوى جهــة ســوس ماســة

اتفاقية لتمويل برنامج تنمية الصناعات الغذائية. 6
اتفاقية إلنجاز )تيكنوبارك( بجهة سوس ماسة.. 7
ــة إنجــاز صنــدوق خــاص لتنميــة االســتثمار . 8 اتفاقيــة لمواكب

بجهــة ســوس ماســة.
بروتوكــول لتنفيــذ 11اســتثمارا صناعيــا فــي قطاعــات مواد . 9

البناء والصناعات البالســتيكية والورقية واألوفشــورينغ.

وقــد لعبــت الغرفــة وال تــزال دورا محوريــا مــع باقــي الشــركاء فــي التتبــع اليومــي لبرنامــج التنزيــل الجهــوي لمخطــط التســريع الصناعــي 
حيــت شــارك الســيد رئيــس الغرفــة شــخصيا فــي كافــة اجتماعــات لجنــة التتبــع التــي يرأســها الســيد الوالــي إضافــة الــى حرصــه الدائــم علــى 
حضــور اجتماعــات اللجنــة الجهويــة الموحــدة لاســتثمار التــي تعقــد اجتماعاتهــا بشــكل شــبه أســبوعي االمــر الــذي مكــن مــن تنســيق الجهــود 
والمســاهمة فــي تنشــيط وتســهيل االســتثمار ومواكبــة المقــاوالت وخلــق منــاخ أعمــال جهــوي تنافســي مائــم ومشــجع لاســتثمار 

ــادرة الحــرة.  واالبتــكار والمب

كمــا ال يقتصــر دور الغرفــة فــي مجــال النهــوض باالســتثمار فــي المشــاركة فــي اجتماعــات هــذه اللجــان فقــد أصبحــت الغرفــة، بعــد صــدور 
قانــون 47-18، عضــوا فــي المجلــس اإلداري للمركــز الجهــوي لاســتثمار ســوس ماســة باإلضافــة الــى تعييــن رئيــس الغرفــة رئيســا للجنــة 

االفتحــاص لهــذه المؤسســة. 

الشــركات  مســاعدة  فــي  ورغبــة  اختصاصاتهــا  مــع  تماشــيا 
بــادرت  اإلقــاع،  فتــرة  خــال  والنمــو  البقــاء  علــى  الحديثــة 
ووزارة  ماســة  ســوس  جهــة  مجلــس  مــع  بشــراكة  الغرفــة 
عقــد  إلــى  واألخضــر  الرقمــي  واالقتصــاد  والتجــارة  الصناعــة 
للمقــاوالت  حاضنــة  إحــداث  إلــى  تهــدف  شــراكة  إتفاقيــة 

بأكاديــر.

الوعــاء  بتوفيــر  ســاهمت  الغرفــة  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 
التابــع  العقــاري علــى مســتوى المركــب المتعــدد الخدمــات 
أشــغال  بتمويــل كافــة  الجهــوي  المجلــس  تكلــف  بينمــا  لهــا 

انجازهــا. علــى  واإلشــراف  والتجهيــز  البنــاء 

أنجــزت هــذه الحاضنــة بمواصفــات علميــة وتقنيــة تضمــن خلــق بيئــة وإطــار متكامــل مــن التجهيــزات والخدمــات والتســهيات مدعمــة بآليــات 
التأطيــر واالستشــارة لصالــح المقــاوالت الناشــئة بغيــة ضمــان فــرص أكبــر لاســتمرارية ونجــاح هــذه المقــاوالت.

مــن الناحيــة التقنيــة، أنشــأت هــذه البنيــة التحتيــة علــى مســاحة 9757 م² مغطــاة بغــاف مالــي يناهــز 70 مليــون درهــم وبقــدرة اســتيعابية 
تصــل إلــى 100 مقاولــة تعنــي خاصــة بتكنولوجيــا المعلوميــات والتواصــل والتكنولوجيــا الخضــراء والصناعــة الثقافيــة.

ــر مســاعدة رواد األعمــال علــى إقامــة مشــاريعهم الخاصــة مــع دعمهــم علــى  ــة عب سيســاهم هــذا المشــروع فــي خلــق ديناميــة اقتصادي
تطويــر أفــكار جديــدة لخلــق مشــروعات إبداعيــة وتقليــص الخطــر وأســباب الفشــل، وتأطيــر عملهــم بغيــة المســاهمة فــي توطيــن التكنولوجيــا 

المســتوردة وتعزيــز اســتخداماتها وتطبيقاتهــا محليــا بمــا يخــدم عمليــة البنــاء االقتصــادي الجهــوي.

 TECHNOPARK SOUSS MASSA  حاضنة المقاوالت

ومــن المنتظــر أن يشــرع هــذا المشــروع فــي تقديــم خدماتــه خــال شــهر يونيــو 2021، وقــد تــم تفويــت تدبيــر وتســيير هــذه الحاضنــة إلــى 
شــركة متخصصــة فــي المجــال تابعــة لــوزارة الصناعــة والتجــارة واالقتصــاد األخضــر والرقمــي وفــق اتفاقيــة شــراكة بيــن الشــركة المذكــورة 

وغرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات لســوس ماســة ومجلــس جهــة ســوس ماســة.

تماشــيا مــع مــا ســطر فــي برنامــج التنزيــل الجهــوي لمخطــط 
مائــم  عقــاري  عــرض  توفيــر  وبهــدف  الصناعــي  التســريع 
أنشــأ  والدولييــن  المغاربــة  الصناعييــن  ومتطلبــات  لحاجيــات 
هــذا الجيــل الجديــد مــن المناطــق الصناعيــة بجماعــة الدراركــة. 
وقــد لعبــت الغرفــة دورا كبيــرا فــي تعبئــة المســتثمرين وذلــك 
بشــراكة مميــزة مــع نــادي المســتثمرين ســوس ماســة الشــيء 
الــذي أثــر إيجابــا علــى ســرعة تفويــت البقــع المكونــة للمشــروع 

بشــطريه األول والثانــي.

المنطقة الصناعية المندمجة ألكادير بشطريها االول والثاني
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ويعــد ثمــن البيــع جــد مناســب بالنظــر للتكلفــة اإلجماليــة العاليــة النجــاز المشــروع، وهــذا راجــع إلــى الــدور الــذي لعبتــه الغرفــة فــي إقنــاع 
وزارة الصناعــة والتجــارة واالقتصــاد األخضــر والرقمــي للمســاهمة بدعــم تشــييد هــذه البنيــة مــا جعــل تملــك البقــع متــاح للمســتثمرين 
ــة تنافســية مــع الحفــاظ علــى إمكانيــة اســتفادتهم مــن الدعــم الــذي تقدمــه الجهــة فيمــا يخــص شــراء العقــار قصــد إنشــاء وحــدات  بأثمن
صناعيــة )250,00 درهــم/ م2(، الشــيء الــذي مكــن مــن المصادقــة علــى 93 مشــروعا بمبلــغ اســتثماري يصــل 1.9 مليــار درهمــا، ســتحدث 

3982 منصــب شــغل.

انطلقــت أشــغال إنجازهــا أواســط العــام 2019 بقيمــة إجماليــة تناهــز 265 مليــون درهــم. تمتــد هــذه المنطقــة علــى مســاحة 350 هكتــار 
وتحتــوي علــى بقــع مــن 2000 متــر مربــع إلــى 6000 متــر مربــع. وســتخصص هــذه المنطقــة الســتقبال أنشــطة الصناعــات الغذائيــة و 
ــن و  ــاء و صناعــات التعدي ــد و صناعــات مــواد البن ــة و صناعــات الســيارات و صناعــات النســيج و الجل ــة وشــبه الكيميائي الصناعــات الكيميائي
الميكانيــك و الكهربــاء و اإللكترونيــك و كل الخدمــات المرتبطــة بهــذه األنشــطة، شــريطة ان يكــون أزيــد مــن 85 %  مــن رقــم معامــات 
الشــركات المعنيــة موجهــا الــى التصديــر ، وســيتمكن المســتثمرين بهــذه المنطقــة مــن االســتفادة مــن امتيــازات ضريبيــة وجمركيــة هامــة .

والبــد مــن اإلشــارة الــى الــدور المهــم الــذي تلعبــه الغرفــة دائمــا فــي تعبئــة المســتثمرين الخــواص. وكحصيلــة أوليــة لهــذه المنطقــة فقــد 
تمــت المصادقــة مــن خــال اجتماعــات اللجنــة الجهويــة الموحــدة لاســتثمار علــى 27 مشــروعا بمبلــغ إجمالــي لاســتثمارات يناهــز 647 

مليــون درهــم ومــن المتوقــع أن تحــدث 2891 منصــب شــغل.

إن هــذا المشــروع الهــام فتــح آفاقــا جديــدة أمــام قطاعــات إنتاجيــة جديــدة تملــك إمكانيــات واعــدة فــي زيــادة معــدالت التصديــر وتنويــع 
االقتصــاد الجهــوي.

المنطقة الصناعية الحرة أو منطقة التسريع الصناعي ألكادير

تعتبــر مدينــة االبتــكار ســوس ماســة التــي افتتحــت مــن طــرف صاحــب الجالــة الملــك محمــد الســادس يــوم 06 فبرايــر 2020 فضــاء الحتضــان 
المقــاوالت مــن  الصناعيــة للجهــة وتمكيــن  النســيج االقتصــادي وخاصــة األنظمــة  العلمــي لفائــدة  البحــث  النتائــج  المقــاوالت، وتثميــن 

االســتفادة مــن المعــارف والخبــرات والكفــاءات المتواجــدة بالجامعــة والمســاهمة فــي تحســين المســتوى التكنولوجــي للمقــاوالت.

مدينة االبتكار سوس ماسة

م²   4800 علــى  المنشــأة  هاتــه،  االبتــكار  مدينــة  وتشــتمل 
10 مليــون درهمــا، علــى  إلــى  تصــل  اجماليــة  بقيمــة  مغطــاة 
حاضنــة للمقــاوالت الناشــئة المبتكــرة، ومركــز للبحــث والتطويــر، 
ومختبــرات عديــدة لـــ: »تحديــد وتحليــل الوحــدات الطبيعيــة«، 
المخلفــات«،  »تحليــل  والصحيــة«،  العضويــة  »التكنولوجيــا 
»التغيــرات المناخيــة والتنميــة المســتدامة«، »المــاء والطاقــة 

بالمختبــرات«.  و»الصناعــة  المتجــددة«  والطاقــات 

فــي هــذا اإلطــار، حرصــت الغرفــة فــي شــخص رئيســها علــى 
حضــور أشــغال اجتماعــات اللجنــة المكلفــة بانتقــاء المقــاوالت 
التــي تســتوفي الشــروط حيــت قــررت اللجنــة ســابقا انتقــاء الفــوج 
األول المكــون مــن 40 مقاولــة ناشــئة ســمحت بخلــق أزيــد مــن 

120 منصــب شــغل. ويتــم العمــل حاليــا علــى فتــح بــاب الترشــيح أمــام الفــوج الثانــي مــن المقــاوالت الناشــئة المبتكــرة الراغبــة فــي االســتفادة 
مــن هــذا الفضــاء. 

المنطقة اللوجيستيكية
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ســيتم تشــييد هــذه البنيــة المهمــة جنــوب مدينــة أكاديــر علــى مســتوى الطريــق الســريعN1 بجماعــة القليعــة بعمالــة إنــزكان ايــت ملــول و 
ســتمتد علــى مســاحة 172هكتــار، وســيقتصر الشــطر األول الــذي إنطلقــت أشــغال التهيئــة بــه يــوم 25 مــاي 2021 علــى مســاحة 45 هكتــار 
باســتثمار إجمالــي متوقــع يبلــغ 350 مليــون درهــم. المشــروع ينــدرج فــي إطــار المخطــط المديــري الــذي يدخــل فــي إطــار التنزيــل الجهــوي 

لإلســتراتيجية الوطنيــة للوجســتيك التــي أطلقهــا صاحــب الجالــة الملــك محمــد الســادس نصــره اللــه ســنة 2010.

فــي هــذا الســياق، عملــت الغرفــة منــد البدايــة علــى تنظيــم لقاءيــن دراســيين مــن أجــل التعريــف والتحســيس بهــذا المشــروع وذلــك بشــراكة 
مــع الوكالــة المغربيــة لتنميــة المناطــق اللوجيســتيكية وجمعيــة المســتثمرين بالمنطقــة الصناعيــة بأيــت ملــول. 

وســتضم هــذه البنيــة التحتيــة أربــع أشــكال من المنصات اللوجيســتيكية:

منصــة للتوزيع	 
منصــة لتجــارة المواد الفاحية	 

بعــد أن عرفــت هاتــان المنطقتــان الصناعيتــان توقفــا ألســباب ماليــة وتقنيــة، بــدأت مؤخــرا عمليــة تفويــت البقــع المكونــة لهمــا ويرجــع 
الفضــل الــى تدخــل الغرفــة وباقــي الشــركاء لــدى الــوزارة الوصيــة لتجــاوز الخلــل المالــي الحاصــل فــي إنجــاز المشــروعين وتوفيــر البقــع 

تنافســية. بأثمنــة  للمســتثمرين 

المتوقــع أن تســتقبل منظومــات  38 و105هكتــارا، ومــن  التوالــي  تايمــة علــى  لتيزنيــت وأوالد  وتبلــغ مســاحة المنطقتيــن الصناعيتيــن 
صناعيــة مختلفــة والمبرمجــة فــي التنزيــل الجهــوي للمخطــط التســريع الصناعــي، كمــا ستشــمل الصناعــات المرتبطــة بالمنتوجــات المحليــة 

والحــرف التقليديــة واألنشــطة التجاريــة. وبلغــت عمليــة تفويــت البقــع بالمنطقتيــن الصناعيتيــن علــى التوالــي %1 و%57.

المنطقتين الصناعيتين لتيزنيت وأوالد تايمة

مشــروع اقتصــادي يهــدف إلــى الدفــع بعجلــة التنميــة بإقليــم 
والماليــة  االقتصــاد  وزارة  بيــن  تعــاون  ثمــرة  ويعــد  طاطــا، 
والتجــارة  الصناعــة  ووزارة  الداخليــة  ووزارة  اإلدارة  وإصــاح 
ــة جهــة ســوس  واالقتصــاد األخضــر والرقمــي، إلــى جانــب والي
ماســة ومجلــس جهــة ســوس ماســة وغرفــة التجــارة والصناعــة 
لطاطــا  اإلقليمــي  والمجلــس  ماســة  لســوس  والخدمــات 

العمــران. وشــركة  لطاطــا  الترابيــة  والجماعــة 

وكان للغرفــة دور كبيــر فــي إحــداث المنطقــة االقتصاديــة مــن 

منطقة االنشطة االقتصادية لطاطا

خــال القيــام بتمويــل دراســة جــدوى وتتبــع هــذا المشــروع تنفيــذا للقــرارات المتخــذة خــال الــدورة العاديــة يــوم 19 نونبــر2016 والمناظــرة 
الجهويــة حــول فــرص االســتثمار بإقليــم طاطــا المنعقــدة بتاريــخ 16نونبــر2017 بعمالــة هــذا اإلقليــم.

وتقــدر التكلفــة اإلجماليــة لهــذا المشــروع ب 40 مليــون درهمــا وســتنجز علــى مســاحة 10 هكتــارات. وســتضم أنشــطة تجاريــة ومكاتــب 
وصناعــات حرفيــة مــن صنــف ميكانيــك الســيارات ومــواد البنــاء وصناعــات غذائيــة إلــى جانــب احتمــال ضــم أنشــطة أخــرى بمــا يتــاءم مــع طبيعــة 

المنطقــة.

منصــة خاصــة بمواد البناء	 
بعدمــا ســبق للغرفــة أن دعــت فــي أكثــر مــن مناســبة الــى العمــل علــى إعــادة تأهيــل المناطــق الصناعيــة القديمــة خاصــة تلــك المتعلقــة بإعــادة منصــة خاصــة بحفظ الحبوب	 

تأهيــل الشــطر الثانــي مــن المنطقــة الصناعيــة لتاســيا إســوة بالشــطر األول، وقعــت الغرفــة اتفاقيــة شــراكة إلعــادة تأهيــل الشــطر الثانــي 
مــن هــذه المنطقــة الصناعيــة. وبموجــب هــذه االتفاقيــة يقــوم مجلــس جماعــة الدشــيرة بشــراكة مــع مجلــس جهــة ســوس ماســة وشــركة 
العمــران بتخصيــص ميزانيــة 47 مليــون درهــم ألشــغال إعــادة التهيئــة وذلــك فــي إطــار برنامــج »Fonzid « الــذي وضعتــه وكالــة حســاب تحــدي 
األلفيــة –المغــرب ، الــذي يهــدف إلــى تقويــة نمــاذج المناطــق الصناعيــة المســتدامة وتحســين اإلنتاجيــة مــع الحفــاظ علــى الخصائــص البيئيــة 

واالجتماعيــة للمقــاوالت التــي تســتقطبها هــذه المناطــق .

وتتوفــر المنطقــة الصناعيــة لتاســيا التــي تعــد مــن أقــدم المناطــق بالجهــة علــى 324 بقعــة مفوتــة تتنــوع فيهــا األنشــطة مــن صناعيــة 
وحرفيــة وخدماتيــة وتجاريــة.

خــال هــذه الفتــرة االنتدابيــة وبالرغــم مــن الظــروف التــي 
أملتهــا الجائحــة، فقــد شــهد مشــروع المركــب المتعــدد 
الخدمــات للغرفــة تقدمــا ملموســا وتطــورات مهمــة تبشــر 
بقــرب االفتتــاح واالســتغال الشــامل لكافــة مكونــات هذا 
المركب الضخم مما سيســمح للغرفة من االســتفادة من 
مداخيــل ماليــة هامــة ســتعزز اســتقاليتها الماليــة للغرفــة.

األشــغال  بإتمــام  الغرفــة  قامــت  المــدة،  هــذه  فخــال 
الكبرى لفضاء مكاتب المقاوالت ( بناية من ثاث طوابق 
ومــرآب تحــت ارضــي) والتــي بلغــت نســبة إنجازهــا 100 % 
،  كمــا  بكلفــة إجماليــة  بلغــت49.124.888,5   درهــم 
قامــت بإنجــاز أشــغال التهيئــة الخارجيــة للمركــب بمــا فــي 
ذلــك الســور الخارجــي للمركــب والتــي بلغــت نســبة اإلنجــاز 
فيهــا أيضــا %100 بكلفــة إجماليــة بلغــت 80.372.215,2  
درهــم.  وعليــه، لــم يتبــق إال انجــاز األشــغال النهائيــة لفضــاء 

المنطقة الصناعية لتاسيال

2. المركب المتعدد الخدمات لغرفة التجارة والصناعة والخدمات

إن المجهــودات التــي بدلــت مــن طــرف هــذه الغرفــة بمعيــة شــركائها جــاءت تماشــيا مــع اختصاصاتهــا ووعيــا منهــا بالنتائــج الهامــة 
التــي ســتعود بالنفــع علــى تــراب هــذه الجهــة بصفــة خاصــة وعلــى صعيــد بالدنــا بصفــة عامــة، وذلــك عبــر تطويــر الصناعــة المحليــة 
ــر مــوارد ماليــة  ــر، ممــا سيســاهم فــي توفي وتلبيــة حاجيــات الســوق مــن مختلــف المنتوجــات وتقليــل اســتيرادها، ودعــم التصدي

لموازنــة الدولــة فضــال عــن توفيــر مناصــب شــغل جديــدة.
المنطقة الصناعية الوالد تايمة	 المنطقة الصناعية لتزنيت	 
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نظمــت غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات ســوس ماســة، ملتقــًى تواصليــا جهويــا للتجــارة يومــي 14 و15 مــارس 2019، حضــرت أشــغاله 
العديــد مــن االطــارات الجمعويــة المؤطــرة للنســيج التجــاري علــى مســتوى النفــوذ الترابــي للغرفــة.

ويأتــي تنظيــم هــذا الملتقــى التواصلــي الجهــوي للتجــارة فــي إطــــار االعــداد لمشــاركة الغرفــة فــي فعاليــات المنتــدى المغربــي للتجــارة المنظــم 
مــن طــرف وزارة الصناعــة واالســتثمار والتجــارة واالقتصــاد الرقمــي بمدينــة مراكــش يومــي24 و25 أبريــل 2019.

تمحورت أشغال هذا الملتقى حول أربع محاور:

القوانيــن والتشــريعات والضرائب؛ 	 
التخطيــط والتعميــر التجــاري واإلكراهــات المجالية؛	 

وقد كان الملتقى مناسبة الستعراض أهم االكراهات التي تعيق تطور هذا القطاع والمقترحات الكفيلة بتجاوزها. 

كمــا خلــص هــذا اللقــاء إلــى إصــدار مجموعــة مــن التوصيــات أكــدت أساســا علــى مراجعــة مدونــة الضرائــب وتبســيط وإعــادة النظــر فــي إجــراءات 
التحصيــل وإصــاح الجبايــات المحليــة والحمايــة اإلجتماعيــة للتجــار والتكويــن والقطــاع غيــر المهيــكل. 

مكاتــب المقــاوالت، وبهــذا الخصــوص فقــد تقدمــت الغرفة في 
إطــار مخطــط تنميــة الغــرف بطلــب دعــم الدولــة مــن اجــل انجــاز 
األشــغال النهائيــة لهــذه البنايــة وكذلــك مــن اجــل تهيئــة وتجهيــز 
فضــاء للمعــارض، وقــد حصلــت الغرفــة علــى موافقــة الجهــات 
المعنيــة مــن اجــل الحصــول علــى دعــم مالــي يقــدر ب 17 مليــون 

درهــم.

الخاصــة  الشــراكة  اتفاقيــة  توقيــع  يتــم  ان  المرتقــب  ومــن 
بإتمــام باقــي األشــغال المتبقيــة علــى مســتوى فضــاء مكاتــب 
ــة  ــة المقبل المقــاوالت وفضــاء المعــارض خــال األســابيع القليل
ممــا ســيمكن الغرفــة مــن اســتغال كافــة مكونــات ومرافق هذا 

المركــب مــع متــم نهايــة 2022.

واعتبــارا للعاقــة المؤسســاتية التــي تربط الغرفة بمجلس الجهة 
والتــي تــم تعزيزهــا وتوطيدهــا خــال هــذه المــدة االنتدابية، فقد 
شــهد مشــروع المركــب تحــوالت جذريــة خــال الســنوات القليلــة 
األخيــرة مــن هــذه الواليــة حيــث تــم إحــداث تكنوبــارك »حاضنــة 

المقــاوالت ســوس ماســة« داخــل المركــب.

ويدخــل انجــاز هــذا المشــروع الهــام ضمــن المشــاريع التــي تــم 
توقيعهــا امــام أنظــار صاحــب الجالــة محمــد الســادس نصــره الله 
يــوم 28 ينايــر 2018 بمناســبة إطــاق التنزيــل الجهــوي لمخطــط 
التســريع الصناعــي. وســتفتح هــذه الحاضنــة أبوابهــا خــال شــهر 
يوليــوز 2021 وســتمكن مــن إيــواء ازيــد من 100 مقاولة صاعدة.

كمــا تميــزت هــذه الفتــرة كذلــك بإنجــاز كافــة أشــغال ربط المركب 
والكهربــاء  للشــرب  الصالــح  والمــاء  الســائل  التطهيــر  بشــبكات 
والهاتــف وذلــك فــي إطــار اتفاقيــة شــراكة بيــن الغرفــة ومجلــس 
الجهــة. إضافــة إلــى انجــاز أشــغال محــول ميــاه األمطــار علــى 

ــة للمركــب. طــول الواجهــة األمامي

أجرتهــا  اتصــاالت ومشــاورات  عــدة  وبعــد  اخــر،  وعلــى صعيــد 
ــم انجــاز كافــة الطــرق المحيطــة بالمركــب مــن طــرف  الغرفــة، ت
المجلــس الجماعــي الكاديــر بكلفــة ناهــزت 9 مليــون درهمــا.

الملــف  إعــداد  مــن  االنتهــاء  تــم  انــه  الــى  اإلشــارة  تجــدر  كمــا 
القانونــي لطلبــات العــروض الخــاص بواجهــات العــرض الخمســة 
)showrooms( تحــت إشــراف موثقــة وذلــك لضمــان مــرور هذه 

ــة فــي كامــل الشــفافية والنزاهــة. العملي

الملتقى التواصلي الجهوي للتجارة

5 - المناظرات والمنتديات والتظاهرات
لعبــت غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات لســوس ماســة دورا مهمــا فــي تنشــيط المجــال الجهــوي خــال فتــرة 2021-2015، حيــث عمــدت 
الغرفــة الــى تنظيــم العديــد مــن الملتقيــات الجهويــة واأليــام الدراســية تجــاوز عــــددها العشــرون ملتقــى، تناولــت عــدة قضايــا ومجــاالت موزعــة 

علــى مختلــف عمــاالت وأقاليــم الجهــة.

ومن أهم األهداف التي ترنو إليها هذه اللقاءات نجد:

خدمــة االقتصــاد الجهــوي بشــكل عملــي وفعــال مــن خــال الجمــع بيــن كل مــن رجــال األعمــال وأصحــاب األفــكار والمســتثمرين وخلــق 	 
بيئــة تســاعد علــى طــرح أفضــل األفــكار التــي تصــب فــي الصالــح االقتصــادي الجهــوي والعمــل علــى تنفيذهــا؛

التعريــف بالمؤهــات االقتصاديــة للجهة؛	 
التعريــف بالمشــاريع المهيكلــة والبنيويــة للجهة؛	 
تعبئــة المؤسســات الخاصــة والعامــة مــن أجــل إنعــاش االســتثمار والمســاهمة في التنميــة االقتصادية للجهة؛	 
دعــم التواصــل عــن قــرب مــع المقــاوالت والمســتثمرين والتعريــف بآليات الدعم علــى صعيد الجهة؛	 
تقويــة قــدرات المنتســبين مــن خــال إطاعهــم علــى كل المســتجدات القانونيــة والجبائيــة والمالية وكذا المســاطر اإلدارية.	 

اســتطاعت الغرفــة مــن خــال هــذه اللقــاءات أن تامــس وتعالــج عــددا مــن القضايــا التــي تهــم منتســبيها كالجبايــات، الماليــة، االســتيراد 
والتصديــر وآليــات الدعــم والتمويــل، تقويــة القــدرات، مســتجدات قوانيــن الماليــة والتشــبيك.

ومن أهم هذه األنشطة:

الخدمــات والحمايــة االجتماعية؛	 
الدعــم والمواكبــة والتمويل.	 
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كمــا عــرف اليــوم الثانــي لهــذا الملتقــى حضــور الســيد مــوالي حفيــظ العلمــي وزيــر التجــارة والصناعــة واالســتثمار واالقتصــاد الرقمــي، حيــث 
كانــت مناســبة لتقديــم التوصيــات المنبثقــة عــن الملتقــى إلــى الســيد الوزيــر الــذي أثنــى علــى المســتوى التنظيمــي الكبيــر لهــذا الملتقــى الــذي 

نظــم فــي وقــت قياســى كمــا أشــاد بمســتوى التوصيــات المنبثقــة عنــه.

محمــد  الملــك  الجالــة  لصاحــب  الســامية  الرعايــة  تحــت 
والصناعــة  التجــارة  غرفــة  نظمــت  للــه  نصــره  الســادس 
والخدمــات لســوس ماســة بشــراكة مــع مجلــس جهــة ســوس 
 DEVOXX العالميــة  التظاهــرة   »X HUB« وشــركة  ماســة 

أكاديــر. بمدينــة  الثامنــة  النســخة  فــي   MOROCCO

وتكمــن أهــداف تنظيم هــذه التظاهرة في:

لتكنولوجيــا 	  أساســي  كمحــور  المغــرب  موقــع  ترســيخ 
أفريقيــا؛ المعلومــات 

المســتوى 	  علــى  الرقميــة  المنظومــة  وتنشــيط  إنشــاء 
والوطنــي؛ الجهــوي 

مشــاركة وتبــادل الــرؤى المتعلقة باســتراتيجية الرقمنة؛	 
داخــل 	   key stakeholders بيــن  افريقيــة  منصــة  إنشــاء 

الدوليــة. المنظومــة 

ــة  ــرة لمدين ــر هــذا الحــدث العالمــي المرمــوق فرصــة كبي ويعتب
أكاديــر وكــذا للجهــة، لخلــق نــواة جهويــة للمنظومــة الرقميــة 
وخلــق ديناميــة فــي مجــال الرقمنــة بالمملكــة بصفــة عامــة، 
ــز األساســية  ــة هــي إحــدى الركائ ــا الرقمي ــار أن التكنولوجي باعتب

لتأهيــل المقــاوالت المغربيــة ودعــم قدرتهــا التنافســية.

وعرفــت هــذه التظاهــرة مشــاركة مــا يقــارب 2000 مشــارك 
مــن 22 دولــة وأزيــد مــن 200 مقاولــة كمــا شــهدت تنظيــم 
مجــال  فــي  عالميــون  خبــراء  بتنشــيطها  قــام  تقنيــة  ورشــات 
الطلبــة  خصوصــا  منهــا  اســتفاد  المعلوماتيــة  البرمجــة 

 »DEVOXX MOROCCO 2019« النسخة الثامنة

المهندســون والتقنيــون فــي مجــال المعلوميــات حيــث تــم تســليط الضــوء علــى تكنولوجيــا المعلوميــات الجــد متطــورة: تكنولوجيــا البيانــات 
الذكيــة. بالهواتــف  الخاصــة  المطــورة  التطبيقــات  تكنولوجيــا  وكذلــك  البيانــات  وحفــظ  حمايــة  برامــج  الضخمــة، 

وخــال هــذه التظاهــرة تــم تخصيــص أروقــة للمقــاوالت الناشــئة المبتكــرة الجهويــة لعــرض انتاجهــم وابتكاراتهــم فــي عالــم الرقمنــة وإتاحــة 
فرصــة إمكانيــة التشــبيك فيمــا بينهــم.

المعرض المهني لحرف البناء والتجهيز
نظمــت الغرفــة فــي الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 09 و 12 مــاي 2017 بشــراكة مــع شــركة Agadir Plombie Solaire  النســخة األولــى مــن 

المعــرض المهنــي لحــرف البنــاء و التجهيــز تحــت شــعار: »حــرف البنــاء و التجهيــز مــن اجــل مهنيــة و جــودة أفضــل«.

اســتطاعت الغرفــة إنجــاح هــذه التظاهــرة التــي عرفــت تغطيــة إعامية واســعة وحضور شــخصيات وازنة علــى صعيد الجهة.

ــز للتعريــف بالمؤهــات  ــاء والتجهي هــذا الحــدث كان مناســبة للعارضيــن الذيــن ينتمــون إلــى أطيــاف مهنيــة مختلفــة يؤثثــون قطاعــات البن
التــي تزخــر بهــا الجهــة مــن طاقــات مهنيــة وكــذا اطــاع الزائريــن علــى أهــم المســتجدات التقنيــة والتكنولوجيــة والقانونيــة فــي القطاعيــن.

كمــا شــكل هــذا المعــرض فرصــة للمهنييــن لاســتفادة مــن 
التكوينــات واألوراش التــي أطــرت مــن طــرف شــركات وطنيــة 

ودوليــة.

االنطاقــة  إعطــاء  تــم  المعــرض  هامــش  علــى  انــه  ويشــار 
الدعــم  برنامــج  حــول  الوطنيــة  للقافلــة  األولــى  للمحطــة 
المقاوليــن  فئــة  تقريــب  إلــى  تهــدف  التــي  الذاتــي  للمقــاول 
واإلرشــادات  التمويليــة  الوســائل  مــن  وتمكينهــم  الذاتييــن 

الازمــة.

34 عارضــا جهويــا ووطنيــا  هــذا وقــد وصــل عــدد العارضيــن 
غطــوا مياديــن الترصيــص الصحــي والتكيــف الهوائــي والتجهيــز 
الكهربائــي والنجــارة واألمــن والديكــور والخدمــات األخــرى .... 

ووصــل عــدد زائــري المعــرض إلــى أكثــر مــن 5000 زائــر.
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المنــــاظــرة الجــهــوية حــول فــــــــرص اإلستثــمـــار بإقــليـــم طــاطــا

نظمــت غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات لســوس ماســة 
بشــراكة مــع المجلــس الجهــوي لســوس ماســة وعمالــة إقليــم 
طاطــا والمجلــس اإلقليمــي لطاطــا المناظــرة الجهويــة حــول 
فــرص اإلســتثمار بإقليــم طاطــا تحــت شــعار »مــن أجــل تعبئــة 
 16 يــوم  بإقليــم طاطــا وذلــك  باالســتثمار  للنهــوض  جهويــة 
أشــغالها  تمحــورت  طاطــا.  إقليــم  عمالــة  بمقــر   2017 نونبــر 
التحتيــة  بالبنيــات  األول  يتعلــق  أساســيين  محوريــن  حــول 
ومنــاخ األعمــال فيمــا هــم المحــور الثانــي القطاعــات االنتاجيــة 

باإلقليــم.

وتكمن أهداف تنظيم هذه المناظرة في:

التعريف بالمؤهات االقتصادية إلقليم طاطا؛	 
إنعاش االستثمار وخلق مناصب الشغل باإلقليم؛	 
التعريف بالمشاريع المهيكلة والبنيوية المبرمجة باإلقليم؛	 
المكونــات 	  باقــي  علــى  اإلقليــم  انفتــاح  فــي  المســاهمة 

للجهــة؛ الترابيــة 
فــي 	  المســاهمة  أجــل  مــن  الجهوييــن  المســتثمرين  تعبئــة 

لإلقليــم االقتصاديــة  التنميــة 

وقــد شــهدت هــذه المناظــرة حضــورا كميــا ونوعيــا متميــزا تجــاوز 250 شــخصا، كمــا أفــرزت مجموعــة مــن التوصيــات المهمــة شــكلت خريطــة 
اعتبــرت الشــراكة المؤسســاتية مــن طــرف هــذا المكتــب مــن طريــق للنهــوض بهــذا اإلقليــم، والتــي عملــت الغرفــة علــى تتبعهــا وإباغهــا إلــى كافــة الجهــات المعنيــة قصــد المســاهمة فــي أجرأتهــا.

ركائــز التدبيــر الجيــد للمجــال الترابــي، حيــث تــم خــال هذه المدة 
االنتدابيــة تعزيــز التعــاون والشــراكة مــع مختلــف المتدخليــن 
إشــراك  جانــب  فإلــى  الترابــي،  الصعيــد  علــى  والفاعليــن 
المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص باعتبارهمــا مــن الفاعليــن 
المحورييــن فــي التنميــة، فقــد توجهــت الغرفــة كذلــك نحــو 
الجماعــات الترابيــة خاصــة مجلــس جهــة ســوس ماســة، غايتهــا 
فــي ذلــك ضمــان نجاعــة أكبــر فــي إنجــاز االســتثمارات علــى 
المســتوى الترابــي، حيــث تــم التركيــز علــى إعــداد وتنفيــذ وتتبــع 
المشــاريع ذات النفــع المشــترك. كمــا تــم التركيــز خــال هــذه 

يوم دراسي حول دعم فرص اإلستثمار بإقليم تيزنيت
نظمــت غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات لســوس ماســة يومــا دراســيا حــول دعــم فــرص اإلســتثمار بإقليــم تيزنيــت بشــراكة مــع عمالــة 
إقليــم تزنيــت والمجلــس الجهــوي لجهــة ســوس ماســة والمجلــس االقليمــي لتيزنيــت والغــرف المهنيــة الجهويــة والمجلــس الترابــي لتزنيــت 

وذلــك يــوم 6 أبريــل 2019 بمقــر عمالــة إقليــم تيزنيــت. 

وقــد عــرف هــذا اللقــاء مشــاركة العديــد مــن المســؤولين الجهوييــن مــن مختلــف القطاعــات باإلضافــة إلــى مشــاركة نخبــة مــن أصحــاب 
االختصــاص وعــدد مــن الفاعليــن االقتصادييــن باإلقليــم ، وتــوج بإصــدار مجموعــة مــن التوصيــات تــروم حــول تطويــر منــاخ االســتثمار وخلــق 

فــرص العمــل بهــذا االقليــم الواعــد. 

6 - الشراكات المؤسساتية
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الشــراكات علــى التغلــب علــى اإلكراهــات التنمويــة المطروحــة 
مــع إعطــاء األهميــة لتنفيــذ سياســة شــاملة إلعــداد التــراب 

وتنميتــه: مخطــط التســريع الصناعــي نموذجــا.

كانــت  المجلــس  هــذا  طــرف  مــن  المتبعــة  المنهجيــة  هــذه 
فرصــة لجلــب مزيــد مــن االســتثمارات فــي المشــاريع الكبــرى 
)المناطــق  عاليــة  وتقنيــة  ماليــة  إمكانيــات  تتطلــب  التــي 

نموذجــا(. الصناعيــة 

إن طريقــة مقاربتنــا لهــذا الموضــوع المبنيــة علــى االهتمــام 
المحلييــن  الفاعليــن  مختلــف  مــع  المشــترك  التعــاون  بتعزيــز 
والجهوييــن والوطنييــن جعلــت حصيلتنــا مــن الشــراكات حصيلــة 
37 اتفاقيــة شــراكة، هــذه الحصيلــة  إلــى  جــد مشــرفة تصــل 
بالــدور  وإيمانهــم  الفاعليــن  هــؤالء  ثقــة  مــدى  تبــرز  المهمــة 
الــذي تلعبــه هــذه الغرفــة فــي تنميــة ومعالجــة القضايــا التــي 

لهــا عاقــة بمجــال اختصاصهــا.

مكنــت هــذه الشــراكات الغرفــة مــن مقاربــة مجــاالت متنوعــة 
ذات عاقــة بـــ:

تقويــة قدرات منتســبي الغرفة؛	 
المســاهمة فــي التنميــة االقتصاديــة والمهنيــة لمنتســبي 	 

الغرفــة؛
تعزيــز ودعــم خلــق المقاولة وتأطيرها؛	 
دعــم البنيــات التحتية بالجهة؛	 
تنشــيط المجــال الترابي؛	 
المحلــي 	  االقتصــادي  وإنعــاش  االســتثمار  وجلــب  تشــجيع 

والجهــوي؛
دعم االبتكار؛	 
المســتويين 	  علــى  العلمــي  والبحــث  التشــغيل  إنعــاش 

والجهــوي؛ المحلــي 
عمليــات 	  إطــار  فــي  للجهــة  التجاريــة  العاقــات  توســيع 

التجــارب. وتبــادل  التوأمــة 

ودائمــا فــي إطــار هــذه الشــراكات ومــن أجــل دعــم التشــغيل 
وخلــق المقاولــة، فتحــت هــذه الغرفــة أبوابهــا عبــر احتضانهــا 
معهــم  وتتقاطــع  تتكامــل  الــذي  الشــركاء  مــن  لمجموعــة 
مــن أجــل تحقيــق أهــداف مشــتركة تســتهدف خلــق ديناميــة 
اقتصاديــة  السوســيو  المؤشــرات  تحســين  بغيــة  اقتصاديــة 

)مبــادرة ســوس ماســة نموذجــا(. الجهــة  لهــذه 

األصعــدة خاصــة  علــى جميــع  الجهــة  بهــدف دعــم مصالــح 
الفتــرة  هــذه  خــال  الغرفــة  هــذه  ارتــأت  منهــا،  االقتصاديــة 
ورشــا  االقتصاديــة  الدبلوماســية  مــن  تجعــل  أن  االنتدابيــة 
محوريــا لعملهــا تماشــيا مــع السياســات الحكوميــة المتبعــة 
الجهــوي  لاقتصــاد  خدمــة  وذلــك  المجــال  هــذا  فــي 

والوطنــي.

 05 تبــرم  أن  الغرفــة  اســتطاعت  الســياق،  هــذا  وفــي 
اتفاقيــات شــراكة مــع نظيراتهــا مــن البلــدان األجنبيــة )فرنســا، 
أوكرانيــا، كنــدا، إفريقيــا الجنوبيــة، اســبانيا( بغيــة البحــث عــن 
رجــال  وجلــب  واســتقطاب  الجهــوي  للمنتــوج  أســواجديدة 
الجهــة،  فــي  لاســتثمار  األجنبيــة  والمؤسســات  األعمــال 
وكذلــك الترويــج لمؤهــات الجهــة اقتصاديــا وســياحيا بــكل 

وتفرعاتهــا. أنواعهــا 

أجنبيــة  07 وفــود  الغرفــة فــي هــذا اإلطــار  كمــا اســتقبلت 
رجــال  تضــم  واألســيوية،  واألوروبيــة  اإلفريقيــة  القــارة  مــن 
بادهــا  فــي  االقتصــاد  بعالــم  تعتنــي  ومؤسســات  أعمــال 
الدنمــارك  اليابــان،  بولنــدا،  البرتغــال،  أوكرانيــا،  )أندونيســيا، 

المتحــدة(. والواليــات 

7 - الدبلوماسية االقتصادية

لقــاءات  بتنظيــم  الغرفــة  قامــت  اختصاصاتهــا،  مــع  وتماشــيا 
ثنائيــة بيــن رجــال أعمــال هــذه الجهــة مــع نظرائهــم األجانــب 
وتقديــم  بينهــم  الممكنــة  التجــاري  التبــادل  فــرص  لبحــث 

جانــب. كل  يمتلكهــا  التــي  المضافــة  القيمــة 

مســتثمري  مــن  مهمــا  عــددا  أن  اإلشــارة  مــن  البــد  وهنــا 
هــذه الجهــة تمكنــوا عبــر هــذه اللقــاءات مــن توســيع شــبكة 
الجديــدة  االســتثمارية  البيئــة  فــي  ومعارفهــم  عاقاتهــم 
للــدول األخــرى، إضافــة إلــى التعــرف علــى احتيــاج األســواق 
ــر  العالميــة والعمــاء الشــيء الــذي مكنهــم كذلــك مــن تطوي

قدراتهــم.  وتقويــة  أعمالهــم 

ــة بالمغــرب،  ــات الدبلوماســية األجنبي أمــا فيمــا يخــص التمثيلي
الســفراء  مــن  مهمــا  عــددا  الغرفــة  رئاســة  اســتقبلت  فقــد 
بيــن  التعــاون االقتصــادي  والقناصلــة مــن أجــل بحــث فــرص 
آخرهــا  كان  الــدول،  لهــذه  مماثلــة  وجهــات  الجهــة  هــذه 
اســتقبال ســفير جمهوريــة إفريقيــا الجنوبيــة حيــث كانــت فرصــة 
بنظيرتهــا  الغرفــة  هــذه  جمــع  الــذي  اللقــاء  لدعــم مخرجــات 
بكيــب تــاون والــذي تــوج بالتوقيــع علــى مذكــرة تفاهــم بيــن 
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الغرفتيــن  فــي شــهر أبريــل مــن ســنة 2021.

كمــا نظمــت الغرفــة بعثــات لصالــح منتســبيها ومســتثمري هــذه الجهــة، كان الهــدف منهــا زيــارة عــدد مهــم مــن الــدول الصديقــة والشــقيقة 
بغيــة ربــط عاقــات تجاريــة واكتشــاف أســواق جديــدة وإبــرام اتفاقيــات بينهــم كل فــي مجــال اختصاصــه، ومــن بيــن هــذه البعثــات نذكــر:

منتســبيها،  قــدرات  تقويــة  إطــار  فــي 
والصناعــة  التجــارة  غرفــة  عملــت 
هــذه  خــال  ماســة  لســوس  والخدمــات 
الفتــرة االنتدابيــة علــى تنظيــم العديــد مــن 
هدفهــا  والتحسيســية  اإلعاميــة  األيــام 
علــى  المنتســبين  إطــــاع  ذلــك  فــي 
والجبائيــة  القانونيــة  المســتجدات  كل 
والماليــة وكــذا المســاطر اإلداريــة، وفــي 
هــذا الصــدد بلــغ عــدد اللقــاءات اإلعاميــة 
مــا  الفتــرة  هــذه  خــال  والتحسيســية 
مواضيــع،  عــدة  شــملت  لقــاءا   30 يناهــز 
المســاهمة  نظــام  حــول  آخرهــا  تمحــور 
عــرض  بغيــة  وذلــك  الموحــدة،  المهنيــة 
وأهدافــه  النظــام  هــذا  مســتجدات  أهــم 
وكيفيــة االنخــراط فيــه واالســتفادة منــه. 

الحصيلــة  هــذه  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 
بكثيــر  أكبــر  تكــون  أن  الممكــن  مــن  كان 
لــوال ظــروف جائحــة كورونــا التــي عرفتهــا 

بادنــا.

8 - األيام االعالمية

9 - مجال التكوين

زيارة عمل إلى دولة إندونيسيا	 

استقبال وفد من البنك األوروبي إلعادة االعمار والتنمية	 

زيارة عمل الى فرنسا	 زيارة عمل إلى أوكرانيا	 

استقبال وفد من رجال ٔاعمال من اندونيسيا	 

زيارة عمل إلى روسيا	 

تميــزت غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات ســوس ماســة خــال الفتــرة االنتدابيــة 2015-2021 بإشــعاعها فــي ميــدان التكويــن المســتمر، 
وأصبحــت قبلــة للعديــد مــن المؤسســات والمقــاوالت جهويــا ووطنيــا ودوليــا مــن أجــل إبــرام اتفاقيــات شــراكة فــي التكويــن المســتمر 

طــرف  مــن  إقبــاال  شــهدت  التــي  المختصــة،  والــدورات 
تتعلــق  التكوينــات مواضــع  هــذه  حيــث شــملت  المنتســـبين، 
الرقمــي  والتســويق  االلكترونيــة  والتجــارة  والترصيــص  بالبنــاء 

التمويــل... وآليــات  األســواق  إلــى  والولــوج 
علــى  توفرهــا  الــورش  هــذا  إنجــاح  فــي  الغرفــة  وقــد ســاعد 
أساســية  قاعــات  مــن  الازمــة  واللوجســتية  التحتيــة  البنيــات 
ومــدرج ووســائل بيداغوجيــة وكذلــك عنصــر بشــري ذو كفــاءة 

وتجربــة.

وحرصهــا  التكويــن  مجــال  فــي  بالغرفــة  الرقــي  إطــار  وفــي 
الــورش الهــام، حرصــت الغرفــة مــن  علــى تعزيــز ودعــم هــذا 
خــال مشــروع المركــب المتعــدد الخدمــات علــى توفيــر بنيــات 
شــريكا  ســيجعلها  للتكويــن  هامــة مخصصــة  أساســية  تحتيــة 

المســتمر. التكويــن  فــي  رائــدا  مؤسســاتيا 
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10 - المهام التمثيلية واالستشارية

11 - إصدارات الغرفة

المهام التمثيلية

المهام التمثيلية

 ALL SOUSS MASSA“ المنصة الرقمية ” كلنا سوس ماسة •

• دليل المقاوالت الجهوية نسخة 2017

• دليل إنشاء المقاوالت

بصفتهــا مؤسســة عموميــة، اســتطاعت هــذه الغرفــة طبقــا للمــادة 4 مــن القانــون 08.19 المتعلــق بالنظــام األساســي لغــرف التجــارة 
والصناعــة والخدمــات أن تقــدم للحكومــة والجماعــات الترابيــة والمصالــح الحكوميــة الممثلــة علــى صعيــد هــذه الجهــة عــدة اقتراحــات وآراء 
فــي قطاعــات الصناعــة والتجــارة والخدمــات، كمــا قامــت هــذه الغرفــة بتمثيــل المهنييــن أحســن تمثيــل والدفــاع عــن مصالحهــم، إضافــة إلــى 
المشــاركة فــي بلــورة عــدة مخططــات اســتراتيجية خاصــة علــى المســتوى الجهــوي واإلقليمــي، كمــا شــاركت الغرفــة بفعاليــة فــي العديــد مــن 

المجالــس اإلداريــة للمؤسســات العموميــة علــى صعيــد تــراب هــذه الجهــة .

كمــا اســتطاعت الغرفــة أن تكــون صلــة وصــل حقيقيــة بيــن منتســبيها ونظرائهــم األجانــب فــي العديــد مــن الــدول االفريقيــة واألوروبيــة 
واالمريكيــة واألســيوية وأن تمثلهــم محليــا ووطنيــا ودوليــا حاملــة همومهــم ومدافعــة عــن متطلباتهــم وانتظاراتهــم.

وممــا دعــم هــذا التمثيــل العاقــة المتينــة التــي تجمــع هــذه الغرفــة بالمؤسســات المحليــة والجهويــة والمعنيــة بالتنميــة المحليــة والتنميــة 
االقتصاديــة وخصوصــا الجماعــات الترابيــة بمختلــف أنواعهــا.

وفــي هــذا الســياق وعلــى ســبيل المثــل أضحــت الغرفــة عضــوا فــي المجلــس اإلداري للمركــز الجهــوي لاســتثمار لســوس ماســة كمــا أصبحــت 
عضــوا داخــل اللجنــة الموحــدة لاســتثمار. وتجتمــع هــذه اللجنــة بشــكل أســبوعي للنظــر فــي المشــاريع االســتثمارية المطروحــة أمامهــا قصــد 
الموافقــة والترخيــص، وقــد عقــدت هــذه اللجنــة أزيــد مــن 50 اجتماعــا، حــرص الســيد رئيــس الغرفــة علــى حضورهــا بشــكل دائــم كمــا تتــرأس 

الغرفــة لجنــة التدقيــق للمركــز الجهــوي لاســتثمار.

عاقــة بتوفيــر المعلومــة وتقاســمها نظــرا ألهميتهــا، بــادرت الغرفــة إلــى بلورة العديــد من اإلصدارات أهمها : 

أمــا فيمــا يخــص الــدور االستشــاري لهــذه الغرفــة المنصــوص عليــه فــي المــادة 4 مــن القانــون 08.19 الســالف الذكــر، فقــد اســتطاعت ان 
تدلــي برأيهــا بعــد استشــارتها مــن طــرف الحكومــة فــي نصــوص تشــريعية وتنظيميــة وكــذا تقديــم وجهــة نظرهــا فــي المشــاكل التــي تعرفهــا 
القطاعــات التــي تمثلهــا، إضافــة إلــى مســاهمتها فــي التدابيــر الراميــة إلــى تبســيط المســاطر اإلداريــة المرتبطــة بالمقاولــة ، كمــا ســاهمت 
كذلــك فــي إحــداث مناطــق صناعيــة وتنظيــم معــارض تجاريــة وبلــورة رأيهــا فــي العديــد مــن الدراســات ووثائــق التعميــر. ودائمــا وفــي هــذا 
اإلطــار االستشــاري انخرطــت الغرفــة ماديــا ومعنويــا فــي تفعيــل وأجــرأة برنامــج التنميــة الجهويــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بدعــم المقاولــة 

وإنعــاش االســتثمار وإنجــاز البنيــات االقتصاديــة.

بشــراكة مــع المجلــس الجهــوي للســياحة لســوس ماســة، عمــدت 
غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات لســوس ماســة الــى تطويــر 
  » ALL SOUSS MASSA « » منصة رقمية » كلنا ســوس ماســة

كوســيلة  حديثــة لدعــم التنميــة و خلــق التميــز بالجهــة.

ــر المنصــة الرقميــة »http://allsoussmassa.ma« األولــى  تعتب
علــى الصعيــد الوطنــي مــن حيــث الفكــرة  وهــي منصــة ويــب تتيــح 
التفاعل مع المهنيين و الباحثين والسياح و المواطنين لدعم وتطوير 

المــوارد الســياحية مــن خــال طــرح أفــكار مشــاريع جديــدة مبتكــرة .

التجــارة  غرفــة  أصــدرت 

والخدمــات  والصناعــة 

ســوس ماســة النســخة 

لدليــل   2017 الجديــدة 

المتواجــدة  الشــركات 

لجهــة  الترابــي  بالنفــوذ 

وذلــك  ماســة  ســوس 

فــي إطــار عمــل مشــترك 

الغرفــة  مؤسســة  بيــن 

وشــركة متخصصــة فــي 

التواصــل.

أحدثــت هــذه المنصــة بغيــة دعــم تنميــة القطــاع الســياحي بجهــة ســوس ماســة وإدمــاج المواطــن فــي ترويــج الوجهــة الســياحية للجهــة مــن 
خــال تســليط األضــواء علــى المــوارد الطبيعيــة والمــوروث الحضــاري والبنيــة التحتية الســياحية.

المنصــة تهــدف كذلــك إلــى خلــق مجموعــة مــن الســفراء تتكــون مــن مشــاهير وأ بنــاء الجهــة للمســاهمة فــي تنميــة وإشــعاع الجهــة مــن 
خــال تنشــيط المنصــة الرقميــة إضافــة إلــى تحفيــز اإلبــداع وتشــجيع االبتــكار فــي القطــاع الســياحي.

التحتيــة  والبنيــات  المقــاوالت  لجنــة  إشــراف  تحــت 

المقاولــة  وتشــجيع  والجــودة  االســتثمار  الســتقبال 

ــل إنشــاء المقــاوالت« . يهــدف  ــم انجــاز »دلي النســائية، ت

طريــق  وخريطــة  أوليــة  أرضيــة  وضــع  إلــى  الدليــل  هــذا 

ــة علــى كافــة  لــكل راغــب فــي االســتثمار بالجهــة واإلجاب

احتوائــه  إلــى  إضافــة  باالســتثمار  المتعلقــة  التســاؤالت 

ــزات التــي تقدمهــا الجهــة فــي مجــال  علــى جميــع التحفي

االســتثمار. تشــجيع 

• دليل األعضاء للفترة االنتدابية 2021/2015 

يحمل بطاقات تعريفية ألعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة



حصيلــة عمــل غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمات لســوس ماســة  |   الفتــرة اإلنتدابية  2015 - 2021 حصيلــة عمــل غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمات لســوس ماســة  |   الفتــرة اإلنتدابية  2015 - 2021
51 50

الباب الثالث : أهــم األوراش المنجــزة

إحيــاء مجلــة ســوس اقتصــاد مبــادرة مــن الغرفــة لتعزيــز سياســتها 
بالدرجــة  موجهــة  إعاميــة  أداة  عبــر  منتســبيها،  مــع  التواصليــة 
كــذا  و  ماســة  ســوس  بجهــة  االقتصادييــن  للفاعليــن  األولــى 
جميــع  إلــى  تتطــرق  المجلــة  فهــذه  الباحثيــن،  و  للمســتثمرين 
 ... بحــري،   صيــد  ســياحة،  أبنــاك،  )تجــارة،  واألنشــطة  المواضيــع 
فــي  أنهــا  كمــا  بالجهــة،  االقتصاديــة  الحيــاة  تطبــع  التــي  الــخ( 

االقتصادييــن.   المتدخليــن  جميــع  إلــى  دائمــا  االســتماع 

وطنيــا  جهويــــــا  واســع  نطــاق  علــى  مجانــا  المجلــة  هــذه  وزعــت 
 : علــى  ودوليــا 

الفاعليــن االقتصادييــن علــى الصعيــد الجهــوي والوطنــي 	 
غــرف التجــارة والصناعــة المغربيــة واألجنبيــة 	 
القنصليــات والســفارات المعتمــدة بالمغــرب 	 
وكل المؤسســات العموميــة وشــبه العموميــة. 	 

 SoussIktissad الجريدة االخبارية االقتصادية سوس اقتصاد •

 Souss Massa News الجريدة االخبارية االقتصادية االلكترونية •

ثاثــة  كل  اصدارهــا  يتــم 

أنشــطة  وتشــمل  أشــهر، 

مــن  وملخــص  الغرفــة 

مقــاالت الصحــف وموضــوع 

علــى  الضــوء  يســلط  خــاص 

أهــم المســتجدات ان علــى 

أو  المحلــي  المســتوى 

الجهــوي أو علــى المســتوى 

لوطنــي. ا

Flash Info  الجريدة االخبارية االقتصادية االلكترونية •

• صفحة بالفايسبوك و Linkedln خاصة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة

جريــدة اخباريــة اقتصاديــة أســبوعية تتضمــن أنشــطة الغرفــة وملخص مــن مقاالت الصحف.

تــم خلــق هــذه الصفحــة الخاصــة بغرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات لســوس ماســة facebook.com/ccism  بهــدف توثيــق جميــع 
أنشــطة الغرفــة بالعالــم األزرق والتواصــل مــع منتســبيها.

ECO NEWS Souss Massa  الجريدة االخبارية االقتصادية االلكترونية •

جريــدة اخباريــة اقتصاديــة يوميــة تتضمــن ملخــص مــن مقــاالت الصحــف تلقي الضوء على المســتجدات بالجهة.

• حامل تواصلي و مطويات خاصة بمركز الوســـاطة و التحكيم التجــــاري ألكــــادير وكتيب خاص بنظامه التطبيقي 

• مطوي تعريفي بالغرفة

المهام – األهداف و الخدمات التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها.



الغرفة في أرقام
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الغرفة في أرقام

غشت 2015 الى  يونيو 2021 

عدد أعضاء الجمعبة 
العامة 

األيام اإلعالمية 
والتحسيسية

عدد اجتماعات 
المكتب 

المنخرطين الجدد

عدد أعضاء مكتب 
الغرفة

المناظرات 
والمنتديات 

شهادات المنشأ مخطط عمل الغرفة 
الصادرة

الدورات التكوينية عدد الموظفين  الشواهد المهنية نسبة االنجاز 
المسلمة

عدد المتكونينعدد اللجن  مقاوالت الدليل اتفاقيات الشراكة 
المهني للغرفة

زوار الغرفة عـــــدد الدورات  إصدارات الغرفةالشراكات الدولية 

زوار الموقع عدد النقط المدرجة
اإللكتروني

زيارات الوفود 
األجنبية 

6130 411213

5712

2847

5000

0920

 4
محاور
 51 

مشروعا  
ونشاطا

3060 84%

101200 21

1657600 0511

92402000 07



تقييم استراتيجية عمل الغرفة الباب الرابع  | 
على ضوء االنشطة المنجزة



حصيلــة عمــل غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمات لســوس ماســة  |   الفتــرة اإلنتدابية  2015 - 2021 حصيلــة عمــل غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمات لســوس ماســة  |   الفتــرة اإلنتدابية  2015 - 2021
59 58

الباب الرابع : تقييم استراتيجية عمل الغرفة على ضوء االنشطة المنجزة

مــع بلــوغ الفتــرة االنتدابيــة الحاليــة 2015 2021- أســابيعها األخيــرة، كان مــن الضــروري إجــراء تقييــم ألداء الغرفــة، وذلــك مــن خــالل 
الرجــوع إلــى اســتراتيجية العمــل التــي تمــت المصادقــة عليهــا خــالل الــدورة العاديــة ل 25 فبرايــر 2016 .

تقييم استراتيجية عمل الغرفة على ضوء االنشطة المنجزة )2021-2015(

1 - إعادة الهيكلة الداخلية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات

2 - تطوير وإعطاء دينامكية للشراكة المؤسساتية على األصعدة الجهوية والوطنية والدولية باإلضافة إلى المساهمة في انجاح ورش الجهوية 
المتقدمة

1-1 مراجعة التنظيم الوظيفي من أجل تجويد عمل مختلف مصالح الغرفة

1-2 تطوير وتقوية دور اللجان

1-4 تدبير ومتابعة تطور أشغال المركب متعدد الخدمات للغرفة

1-3 هيكلة وتطوير الجانب التمثيلي واالستشاري

نسبة االنجازاألنشطة المنجزةالمحاور الرئيسية اإلستراتيجية 2021-2015

اعداد خرائط العمل المنظمة ألنشطة الغرفة في 
%95أفق الحصول على شهادة عامة الجودة

100%

50%
100%

100%

50%

100%

30%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

100%

100%

اجــراء 	  انتظــار  فــي   ISO 9001 V 2015 معيــار  حســب  الجــودة  نظــام  تنزيــل 
الجــودة شــهادة  علــى  والحصــول  النهائــي  االفتحــاص 

تنزيــل الهيــكل التنظيمــي والوظيفــي والمصادقــة عليــه مــن طــرف الجمعيــة 	 
العامــة

حضور بعض رؤساء اللجن في بعض اجتماعات المكتب	 
إحداث االئتاف االقتصادي لجهة سوس ماسة 	 

اتفاقية شراكة مع المجلس الجهوي لسوس ماسة	 
اتفاقية شراكة مع المجلس الجماعي إلنزكان	 

المقــاول 	  دار  مــن خالهــا فتــح  يتــم  التجــاري وفابنــك  مــع  اتفاقيــة  تــم عقــد 
ماليــا المشــاريع  ودعــم  مواكبــة  ســيتم  حيــت  بالغرفــة 

تــم عقــد اتفاقيــة مــع مجموعــة البنــك الشــعبي قصــد مواكبــة وتمويــل حاملــي 	 
المشــاريع

اتفاقية شراكة مع جمعية مبادرة سوس ماسة	 
اتفاقية شراكة مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية	 
اتفاقية شراكة مع الجمعية المغربية للمصدرين	 
اتفاقية شراكة مع التجاري وفابنك	  مشــروع قيــد الدرس واالعداد	 

وضــع مســطرة خاصــة بتدبيــر وتتبــع شــكايات المنتســبين وإبــاغ الجمعيــات مــآل 	 
شــكاياتهم ومــا قامــت الغرفــة بــه

إحــداث لجنــة مصغــرة لتتبــع المركــب مــع تتبــع تقــدم أشــغاله علــى مســتوى 	 
المكتــب والجمعيــة العامــة

بعــد التدخــل لــدى الجماعــة الحضريــة ألكاديــر، وتــم انجــاز كافــة الطــرق المحيطــة 	 
بالمركب

مــع 	  بشــراكة  التكنوبــارك  إحــداث  تــم  المركــب حيــث  تمــت مراجعــة مكونــات 
الجهــة  مجلــس 

تحيين الدراسة الخاصة بالمركب المتعدد الخدمات وتدبيره	 
اعداد دفتر التحمات الخاص بالكراء	 

تم إنجاز بطائق المهام في إطار إعداد نظام الجودة	 
تــم انجــاز نظــام معلوماتــي شــامل يشــمل المحاســبة العامــة وتدبيــر المــوارد 	 

البشــرية وتدبيــر المخــزون وتدبيــر المشــتريات

إحــداث عشــرة لجــن مــن أجــل إشــراك أكبــر عــدد ممكــن مــن األعضــاء فــي عمــل 	 
اللجــان

الجمــوع 	  خــال  لتقاريرهــم  رؤســائها  تقديــم  خــال  مــن  اللجــان  تشــجيع عمــل 
العامــة

إعداد برنامج عمل 8 لجان من 10	 

التوقيــع أمــام أنظــار جالــة الملــك علــى اتفاقيــة شــراكة مــع مجلــس الجهــة مــن 	 
أجــل بنــاء تيكنوبــارك. وتوفيــر الوعــاء العقــاري بجانــب المركــب المتعــدد الخدمــات

 	 MITC  التوقيــع علــى اتفاقيــة شــراكة بيــن الغرفــة ومجلــس الجهــة وشــركة
لتفويــض هــذه االخيــرة أمــور تســيير هــذه الحاضنــة.

تنظيم عشرات اللقاءات الموضوعاتية	 
سياسة تعويم الدرهم	 
لقاءات متخصصة حول مستجدات قوانين المالية	 
لقاءات حول آليات الوساطة والتحكيم التجاري	 
لقاءات حول موضوع التغطية الصحية للتجار والمهنيين	 
لقاءات إقليمية حول موضوع المساهمة المهنية الموحدة	 

ودراســات 	  لمشــاريع  الحاملــة  الجمعيــات  مــن  العديــد  مــع  دوريــة  اجتماعــات 
: ك  مضبوطــة 

- الجمعيات المهنية الممثلة للتجار بأكادير وانزكان
- جمعية أرباب المقاهي والمطاعم

- جمعية وكاالت األسفار وقاعات األفراح والمقاوالت السياحية
   وذلك خال تداعيات جائحة كورونا

انجاز حصيلة الكفاءات لكل منصب شغل	 
إعداد خريطة للتكوين المستمر لموظفي الغرفة	 
تنظيــم عــدة دورات تكوينيــات لفائــدة أطــر الغرفــة فــي إطــار مخطــط تنميــة 	 

الغرفــة

إعداد الهيكل التنظيمي الوظيفي وبطاقات 
الوظائف والمهام

عقد اجتماعات فصلية ) كل 6 أشهر( بين المكتب 
ورؤساء اللجنة

2-1 تنظيــم و هيكلــة لوبــي الضغــط االقتصــادي 
لــدى مراكــز القــرار

2-2 توقيــع اتفاقيــات شــراكة مــع أهــم الشــركاء 
علــى المســتوى الجهــوي و الوطنــي

تطوير شبكة للخبراء والمستشارين في المجاالت 
القانونية والمالية و العمرانية

وضع نظام لتدبير ومعالجة شكايات التجار 
والمقاوالت

تعييــن لجنــة لتتبــع المشــروع برئاســة الســيد رئيــس 
الغرفــة 

حل مشكل الولوج لواجهات العرض قصد تسويقها 
في أحسن اآلجال

إعادة النظر في مكونات المركب من أجل مردودية 
وسرعة انجاز ودراسة امكانيات خلق شراكات

دراسات مختلف صيغ وطرق تسويق وتدبير المركب

اتفاقيــة شــراكة اســتراتيجية مــع المجلــس الجهــوي 
والجماعــات الترابيــة األخــرى 

اتفاقيــة استشــهار و احتضــان مــع الشــركات الكبــرى 
واألبنــاك بالجهــة وذلــك اعتمــادا علــى برنامــج عمــل 

ســنوي

تطوير نظام معلوماتي

إعداد برنامج عمل لثاث سنوات بالنسبة لكل لجنة

انشــاء مركــز اســتقبال و ايــواء المقــاوالت الخدماتيــة 
المجلــس  مــع  بشــراكة   Technoparc النوعيــة 
وجمعيــة  لاســتثمار  الجهــوي  والمركــز  الجهــوي 

. البيضــاء   Technoparc

تنظيم لقاءات دورية موضوعاتية متخصصة

تنظيم لقاءات دورية مع الجمعيات المهنية 

إعداد مخطط لتنمية كفاءات الموارد البشرية 
الداخلية للغرفة
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الباب الرابع : تقييم استراتيجية عمل الغرفة على ضوء االنشطة المنجزة
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تــم عقــد اتفاقيــة مــع المركــز الجهــوي لاســتثمار ســوس ماســة مــن اجــل تنســيق 	 
الجهــود فــي مجــال تشــجيع االســتثمار ومواكبة المســتثمرين

تم توقيع اتفاقية شراكة مع مغرب المقاوالت	 

قيد الدراسة	 

إحداث نظام االنخراط الخاص بالجمعيات	 
تنظيم عشرات اللقاءات مع الجمعيات المهنية القطاعية	 

احــداث مصلحــة خاصــة باالســتقبال واالرشــاد مــع تزويدهــا بنظــام معلوماتــي 	 
لتســجيل زوار الغرفــة

تجديد اتفاقية الشراكة مع جمعية مبادرة سوس ماسة	 
مساهمة أحد أطر الغرفة في العمل اليومي للجمعية	 

إحداث لجنة تعنى بالمقاولة النسائية	 

هــذه الخليــة مضمنــة ضمــن اتفاقيــة الشــراكة مــع المكتــب المغربــي للملكيــة 	 
الصناعيــة والتجاريــة

 	ASCAME انخراط الغرفة في الجمعية المتوسطة
انخراط الغرفة في جمعية الغرف االفريقية الفرنكفونية	 

تم وضع برامج سنوية للزيارات الخارجية	 

انخــراط الغرفــة وحضورهــا الدائــم علــى مســتوى جميــع المشــاريع التــي يشــرف 	 
عليهــا المجلــس الجهــوي كحضورهــا فــي الزيــارات الخارجيــة لجــاوا بإندونيســيا 

وجهــة كوكــودي بكــوت ديفــوار وغيرهــا

إنجاز دراسة حول تأهيل فنادق تالبورجت بشراكة مع شركة التنمية السياحية	 

انجاز تشخيص مع هذه الجمعيات	 
خلق قاعدة معطيات خاصة بالجمعيات 	 
إعداد برنامج تكويني لفائدة أطر والجمعيات المهنية	 

مشروع كبير قيد الدرس يتطلب ميزانية مهمة	 

قيد الدرس واإلعداد 	 
يتم حاليا إجراء مشاورات كلما اقتضت الضرورة ذلك	 

تــم عقــد اجتماعــات تشــاورية إســتضافتها الغرفــة مــن أجــل مناقشــة ووضــع 	 
دفتــر تحمــات خــاص بالمســتنبت.

رغــم مجهــودات الغرفــة وشــركائها فــإن تشــغيل هــذا المســتنبت رهيــن أوال 	 
برغبــة المجلــس الجماعــي

برمجــة صفقــات عموميــة خــال ســنة 2021 القتنــاء المعــدات والمنظومــات 	 
المعلوماتيــة وذلــك حســب مخطــط تأهيــل الغــرف

 	ECOS MEDIA عقد شراكة مع
الميزانية حالت دون توسيع هذه التجربة	 

عقــد شــراكة تعــاون مــع المركــز الجهــوي لاســتثمار لســوس ماســة مــن أجــل 	 
تبــادل المعلومــات وإحــداث المرصــد الجهــوي االقتصــادي

تم انشاء شبابيك لفائدة:	 
- مغرب المقاوالت

- المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية 
- الجمعية المغربية للمصدرين
- دار المقاول )التجاريوفابنك(

قيــد الــدرس واالعــداد مــن خــال إحــداث مرصــد جهــوي اقتصــادي بشــراكة مــع 	 
المركــز الجهــوي لاســتثمار

لــم يتــم إبــرام هــذه الشــراكة علــى اعتبــار أن الوكالــة قــررت التعاقــد مباشــرة مــع 	 
الجمعيــات المهنيــة

برنامج عمل االئتاف االقتصادي لجهة سوس ماسة	 

تفاقية شراكة مع المركز الجهوي لاستثمار 

Maroc PME اتفاقية شراكة مع

اتفاقيات شراكة مع مؤسسات التعليم العالي 
والتكوين المهني

برمجة لقاءات دورية للتنسيق وتبادل االراء

تهيئة فضاء االستقبال

مرافقــة جمعيــة ســوس ماســة مبــادرة فــي تطورهــا 
العالــم  مســتوى  علــى  أقــوى  حضــور  اتجــاه  فــي 

البعيــدة واألقاليــم  القــروي 

لجنــة  إحــداث  مــع  النســائية  للمقاولــة  خليــة  خلــق 
النســائية المقاولــة  لتطويــر  جديــدة 

خلق خلية للجودة وأخرى لابتكار والتجديد

االنخــراط فــي الجمعيــة المتوســطية لغــرف التجــارة 
)ASCAME( والصناعــة

المعــارض  فــي  للمشــاركة  ســنوي  برنامــج  وضــع 
الدوليــة والملتقيــات 

مشــاريع  مســتوى  علــى  الغرفــة  تموقــع  تحســين 
عليهــا  يشــرف  التــي  الســيما  الامركــزي  التعــاون 

الجهــوي المجلــس 

التجاريــة  المحــات  تأهيــل  برنامــج إلعــادة  إطــاق 
الوصيــة وبتعــاون  الــوزارة  بتالبورجــت بشــراكة مــع 

مــع شــركائنا فــي جــزر الكنــاري

التابعــة  التجــار  جمعيــات  لتأهيــل  برنامــج  إطــاق 
واإلداريــة القانونيــة  جوانبهــا  وتســوية  للغرفــة 

القطاعــات  فــي  الجــودة«  »عامــة  تجربــة  إعــادة 
المرتبطــة بالقطــاع الســياحي كالمطاعــم بشــراكة 
والمجلــس  الســياحة  ووزارة  الوصيــة  الــوزارة  مــع 

للســياحة الجهــوي 

وضــع خدمــات ارشــاد مداومــة بتعــاون مــع هيئــات 
المحاميــن والخبــراء المحاســبين والموثقيــن

مواكبة وتأطير تشغيل مستنبت المقاوالت لدراركة

تجديد المعدات المعلوماتية

توسيع االشتراكات في الجرائد والمجات االقتصادية 
المتخصصة لتقوية الرصيد المعلوماتي للمركز

ربط المركز بشبكة الغرف والهيئات الوطنية والدولية

إنشــاء شــبابيك قــرب أو تمثيليــات لبعــض المؤسســات 
العموميــة التــي تقــدم خدمــات نوعيــة للمقــاوالت 
مثــل الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي ومكتب 
التكويــن المهنــي بخصــوص برامــج التكويــن المدعمــة 
الصناعيــة  الملكيــة  لحمايــة  المغربــي  والمكتــب 

والتجارية...الــخ.

للتعــاون  األلمانيــة  الوكالــة  مــع   شــراكة  اتفاقيــة 
الدولــي GIZ  التــي تقــود الشــطر الثالــث مــن برنــاج 
»تأهيــل  والمتوســطة  الصغــرى  المقــاوالت  دعــم 

المقــاوالت«

االتحــاد  الغرفــة:  شــركاء  مــع  عمــل  برنامــج  إعــداد 
الجهــوي  والمجلــس  المغــرب  لمقــاوالت  الجهــوي 
لاســتثمار  الجهــوي  والمركــز  ماســة  لســوس 
تنظيــم  بغــرض  والتجــارة  الصناعــة  وزارة  ومندوبيــة 
لفائــدة  وإعاميــة  وتوعويــة  تكوينيــة  أنشــطة 
اقتصاديــة  مواضيــع  تهــم  االقتصادييــن  الفاعليــن 

وجبائيــة. وقانونيــة 

2-3 إعادة النظر في سياسة الغرفة اتجاه الجمعيات المهنية القطاعية

3 - تطوير وحرفنة خدمات المواكبة والتكوين لفائدة المقاوالت الصغرى والمتوسطة بجهة سوس ماسة

3-2 مواكبة لفائدة المقاوالت الصغرى والمتوسطة

3-3 مواكبة الشركات في االنفتاح على الخارج 

3-4 مصاحبة التجار

4-1 تطوير خدمات اإلعالم والتواصل

4 - تطوير التواصل الخارجي للغرفة والمساهمة في التنشيط التجاري واالقتصادي للجهة

 3-1 إعادة تأهيل مركز اإلعالم االقتصادي
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الباب الرابع : تقييم استراتيجية عمل الغرفة على ضوء االنشطة المنجزة

80%

تم إعداد ملف الصفقة الخاصة بمواكبة الغرفة في إنجاز:	 
- مخطط الترويج والتسويق

- دليل األعضاء للفترة االنتدابية 2021/2015 
- مطوي تعريفي بالغرفة

- حامل تواصلي 
- مطويــات خاصــة بمركــز الوســـــاطة والتحكيــم التجــــــاري ألكــــــادير وكتيــب خــاص 

التطبيقــي.  بنظامــه 
- حصيلة سنوية ألنشطة الغرفة

- حصيلة المدة االنتدابية

 3( التســويق  و  للترويــج  ثاثــي  مخطــط  اعــداد 
ســنوات( و مخططــات ســنوية للتواصــل مــع   إنجــاز 
ملــف مؤسســاتي يضــم مختلــف أدوات التواصــل 
)فيلــم مؤسســاتي، دليــل األعضــاء، مطويــات... الــخ(

-

50%

80%

90%

إشكالية إنجاز هذا المشروع متعلقة بالحصول على رخصة المجلس الجماعي	 

قيــد الــدرس واالعــداد مــن خــال إعــداد ملــف الصفقــة الخاصــة بمواكبــة الغرفــة 	 
فــي إنجــاز مخطــط الترويــج والتســويق

انجاز عامات التشوير داخل الغرفة	 

إصدار دليل إنشاء المقاوالت نسخة 2020	 
إحيــاء الجريــدة اإلخباريــة االقتصاديــة ســوس اقتصــاد SoussIktissad وإصــدار 	 

مــع  بشــراكة  وذلــك   2021 ســنة  خــال  اقتصــاد  لســوس  جديديــن  عدديــن 
»ECOS MEDIA«

الجريــدة اإلخباريــة االقتصاديــة االلكترونيــة Souss Massa News يتــم إصدارها 	 
كل ثاثــة أشــهر

 	 ECO NEWS Souss الجريــدة اإلخباريــة األســبوعية االقتصاديــة االلكترونيــة
Massa

 	Flash info  الجريدة اإلخبارية يومية االقتصادية االلكترونية
صفحــة بالفايســبوكو Linkedln خاصــة بغرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات 	 

لســوس ماســة
إخــراج طبعــة جديــدة ومحينــة لدليــل المقــاوالت أو الشــركات بالجهــة نســخة 	 

2017
القوانيــن 	  يشــمل  التاجــر  دليــل  مــن  جديــدة  نســخة  وطبــع  إعــداد  مشــروع 

التاجــر عمــل  تأطــر  التــي  وااللتزامــات 

تثبيت لوحات إشهارية رقمية على الواجهتين 
الرئيسيتين للغرفة كوسيلة لجلب المعلنين 

والمستشهرين من شركات اتصاالت وأبناك...الخ

تطوير برنامج للتواصل عبر الهواتف الذكية من أجل 
أفضل تواصل مع المنتسبين

تثبيت لوحات إلكترونية لإلعام والتشوير داخل 
أروقة ومدرج الغرفة

توسيع و تنويع اصدارات الغرفة 
تصميــم وانجــاز نســخة جديــدة ومطــورة لمجلــة 	 

ســوس اقتصــاد بشــقيها الورقــي وااللكترونــي
اخــراج طبعــة جديــدة ومحينــة لدليــل المقــاوالت 	 

أو الشــركات بالجهــة
االقتصاديــة 	  االمكانيــات  حــول  كتيبــات  إنجــاز 

لمختلــف األقاليــم المتواجــدة داخــل حيــز نفــوذ 
الغرفــة

التاجــر 	  دليــل  مــن  جديــدة  نســخة  وطبــع  إعــداد 
عمــل  تأطــر  التــي  وااللتزامــات  القوانيــن  يشــمل 

التاجــر

4-2 إعادة النظر وتنشيط سياسة االنخراط في الغرفة

4-3 المساهمة في التنشيط التجاري و االقتصادي للجهة

100%

100%

100%

90%

80%

100%

70%

-

100%

-

100%

مبرمج في نهاية سنة 2021	 

مشروع باقة خدمات ذات امتيازات مهمة لتشجيع االنخراط في الغرفة	 
تحديد وجرد حزمة خدمات الخاصة بالمنخرطين	 

تحيين ومراجعة تسعيرة االنخراط	 

قافلة التحسيس بنظام المقاول الذاتي	 

اعطــاء االفضليــة للمنخرطيــن والجمعيــات المنخرطــة فــي التواصــل واالطــاع 	 
علــى المســتجدات

نظمت الغرفة العديد من الملتقيات الجهوية واأليام الدراسية ناهز عددها 20  	 
بلغ عدد اللقاءات اإلعامية والتحسيسية خال فترة 2021-2015 ما يناهز 30 	 

األيام الدراسية حول التداول المالي واالستثمار	 
 	ISO 9001 V 2015 تكوين حول التدقيق حسب معيار
تكوين حول التدقيق حسب معيار  ISO 22000 V 2008 لفائدة 10مدققين	 

تم تأجيل هذا المشروع إلى وقت الحق	 

المنــــاظــــــرة الجــهــويــة حــول فــــرص االستثمار بإقــليــــــــم طـــاطــا	 
يوم دراسي حول دعم فرص االستثمار بإقليم تيزنيت	 

تم ارجاء هذا البرنامج إلى حين تحسن الوضع البيئي	 

 	» 2019DEVOXX MOROCCO «  النسخة الثامنة
النسخة االولى من المعرض المهني لحرف البناء والتجهيز	 

انجاز استقصاء اراء حول انتظارات المنخرطين 
المحتملين

تحديد حزمة خدمات نوعية خاصة بالمنخرطين

مراجعة تسعيرة االنخراط حسب أصناف المنخرطين

تنظيم قوافل تحسيسية لتشجيع احداث المقاوالت

اعداد مخطط تواصلي خاص بالمنخرطين المحتملين

تنظيم ندوات ومؤتمرات حول مواضيع آنية لفائدة 
المنتسبين للغرفة

 تنظيم أيام دراسية مؤداة عنها

تنظيم أسابيع للتخفيضات السنوية مع إعداد دفاتر 
التحمات وبرامج التنشيط بشراكة مع الجماعة 

الحضرية وجمعيات التجار

تنظيم أيام دراسية حول فرص االستثمار 

تنظيم وجبات إفطار أو حفات غداء أو عشاء 
لمناقشة المواضيع الراهنة

تنظيم معرض، مرة كل سنتين / كبير حول 
المواضيع التي يتم تناولها من طرف المنافسين 

) معرض السيارات ، التكنولوجيا الحديثة....(

يتضــح مــن خــال الجــدول أعــاه أن الغرفــة مــن خــال مختلــف مكوناتهــا اســتطاعت أن تنــزل وتفعــل إلــى حــد كبيــر اســتراتيجيتها المســطرة 
وذلــك مــن خــال إنجــاز العديــد مــن األوراش والبرامــج وتنظيــم العديــد مــن األنشــطة والســهر علــى الحضــور القــوي والتمثيــل الفعلــي 

لمنتســبيها محليــا وجهويــا ودوليــا.

كمــا يتضــح أن العديــد مــن األوراش والبرامــج واألنشــطة المســطرة ضمــن االســتراتيجية قــد تــم انجازهــا بنســبة %100 والباقــي تتــراوح 

نســبة انجــازه بيــن  %50 و 80% .

وقــد تــم إرجــاء عــدد قليــل مــن البرامــج إمــا العتبــارات خارجيــة أو لكــون البعــض منهــا يحتــاج إلــى توفيــر ميزانيــات ضخمة تتطلب تعبئة شــركاء 
خارجيين.  

وإيمانــا منــا بأهميــة النقــد الذاتــي، البــد مــن االعتــراف بــأن عمــل اللجــان لــم يــرق إلــى المســتوى الــذي كانــت المؤسســة تطمــح إليــه. وال بــد 
أن يتــم فــي هــذا اإلطــار إجــراء مراجعــة شــاملة لمنظومــة عمــل لجــان الغرفــة ال مــن حيــث عددها أو صاحياتها أو طريقة اشــتغالها، الســيما 
إن أخذنــا بعيــن االعتبــار الــدور الكبيــر المنتظــر أن تلعبــه هــذه اللجــان علــى ضــوء التغييــرات التــي تضمنتهــا الصيغــة الحاليــة للقانــون األساســي 

للغــرف واقتصــاره علــى تنظيــم دورتيــن فقــط في الســنة. 
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الخــاتمــة

وفي الختام البد من التوجه بجزيل الشكر إلى جميع أجهزة الغرفة من جمعية 
عامة ومكتب الغرفة واللجن وموظفيها إضافة إلى شركاءها على عملهم بتفان 

طيلة هذه الفترة االنتدابية والذي اتسم بجو طبعه التعاون والتكامل وغلبت عليه 
المصلحة العامة بعيدا عن كل اعتبارات سياسية أو حزبية أخرى.

إن منهجية عملنا طيلة هذه الفترة والتي بنيت على مبادئ وأسس الحكامة 
الجيدة وفق مقاربة مجالية وتشاركية أساسها الشفافية والتخطيط والبرمجة، 
مكنتنا من تحقيق هذه الحصيلة المتميزة والتي جعلت هذه الغرفة تتبوأ مكانة 

مرموقة جهويا ووطنيا، حيث أصبحت مؤسسة نموذجية من حيث قوتها االقتراحية 
وتنويع خدماتها، مما عزز صورتها لدى منتسبيها وشركائها ودعم دورها التمثيلي 

واالستشاري في كل ما يهم الشأن االقتصادي وقوى تموقعها الترابي.

إن رأسملة عملنا لهذه الفترة االنتدابية بإيجابياته ونواقصه سيساهم بدون شك 
في بناء الرؤية المستقبلية لهذه المؤسسة خالل السنوات المقبلة.

وفي النهاية نكون بواسطة هذه الحصيلة التي تطرقنا عبرها إلى مدى إنجاز مختلف 
األهداف المسطرة في استراتيجية عملنا نكون قد أوفينا بالتزامنا المتعلق أساسا 

بربط المسؤولية بالمحاسبة.

نتمنى، في األخير، أن نكون في مستوى الثقة التي وضعت فينا من طرف منتسبي 
هذه الغرفة، راجين الله أن تستمر هذه المؤسسة في عملها كمؤسسة عمومية 

خالقة ومبدعة لمشاريع مبتكرة ومتجددة ذات بعد تنموي واقتصادي.



الملحقات
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الملحقات

الملحــق1 : جــرد لجميــع دورات الجمعيــة العامــة مرفقــة بجــدول أعمالهــا والقــرارات 
المتخــذة علــى إثرهــا

2015

2016

مقررات الجمعية العامةجدول أعمال الدورةتاريخ و مكان الدورة

)دورة فبراير 2015(
الخميس 26 فبراير 2015

بمقر عمالة 
إنزكان أيت ملول

صادقت الجمعية العامة باإلجماع على :
الســابقة 	  العاديــة  الــدورة  محضــر  علــى 

2014 أكتوبــر   30 بتاريــخ  المنعقــدة 
-  التقرير األدبي لسنة 2014 

-  التقرير المالي للغرفة لسنة 2014
-  مشروع ميزانية الغرفة لسنة 2015مع  

   إعطاء الصاحية للمكتب اإلداري  ألي تغيير 
   ممكن.

التجــارة 	  غرفــة  بيــن  التعــاون  اتفاقيــة  علــى 
غرفــة   : و  ألكاديــر   والخدمــات  والصناعــة  
التجــارة والصناعــة البولونيــة و  وكالــة التعــاون 

GIZ األلمانــي 

ملتمس

جميــع  عــن  باإلجمــاع  الجمعيــة  صادقــت 
وتقديــم  مناقشــة  بعــد  عملهــا  جــدول  نقــط 
طــرف  مــن  الكافيــة  والتوضيحــات  التفســيرات 

المكتــب أعضــاء 

صادقت الجمعية العامة باإلجماع على :

محضري دورة فبراير و الدورة اإلستثنائية	 
أنشطة الغرفة فيما بين الدورتين	 
تقارير اللجان القطاعية	 

العامــة باإلجمــاع علــى كل  الجمعيــة  صادقــت 
نقــط جــدول أعمــال الــدورة.

العامــة باالجمــاع علــى كل  الجمعيــة  صادقــت 
نقــط جــدول أعمــال هاتــه الــدورة 

صادقت الجمعية العامة على :

التجــارة 	  غرفــة  بيــن  مــا  التعاقــدي  البرنامــج 
والصناعة  والخدمات لســوس ماســة و وزارة 
واإلقتصــاد  واإلســتثمار  والتجــارة  الصناعــة 
الداخليــة و وزارة اإلقتصــاد  الرقمــي، ووزارة 
ــة  و أعلنــت  الغرفــة مــن خــال هــذه  والمالي
لصالــح  الســلط  كامــل  تفويضهــا  المصادقــة 
هــذا  صاحيــة  مــدة  طيلــة  وذلــك  الرئيــس، 
هــذا  علــى  لإلمضــاء  التعاقــدي،  البرنامــج 
البرنامــج التعاقــدي وكــذا اتخــاذ كل القــرارات 

مقتضياتــه بتفعيــل  المتعلقــة 

للملكيــة 	  المغربــي  للمكتــب  فضــاء   خلــق 
وعلــى  الغرفــة  بمقــر  التجاريــة  و  الصناعيــة 
الخدمــات المفوتــة  وكــذا األســعار المتفــق 
عليهــا والمدونــة بالجــدول المرفــق للبطاقــة 

لتقنيــة ا

الفترة الصباحية :
اإلفتتاحية : كلمة السيد رئيس الغرفة	 
كلمة السيد عامل عمالة إنزكان أيت ملول 	 
مداخلــة رئيــس  قســم الشــؤون اإلقتصاديــة والتنســيق لعمالــة إنــزكان 	 

ــة وإشــكالية إدماجهــا. ــر المهيكل ــول حــول :  موضــوع التجــارة غي أيــت مل
مداخلــة الســيد رئيــس المجلــس الجهــوي للســياحة ســوس ماســة درعــة 	 

حــول الوضعيــة المتأزمــة لقطــاع الســياحة بأكاديــر.
مناقشة	 
الجهــوي 	  والمجلــس  الغرفــة  بيــن  المبرمــة  اإلتفاقيــة  توقيــع  مراســيم 

متعــدد  المركــب  إنجــاز  فــي  المســاهمة  بشــأن  درعــة  ماســة  لســوس 
الخدمــات.

الفترة المسائية :
المصادقة على محضر الدورة السابقة للغرفة	 
التقرير األدبي 	 
التقرير المالي	 
تقديم تقرير المراقب المالي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات	 
مشروع ميزانية الغرفة 	 
والصناعــة  	  التجــارة  غرفــة  بيــن  التعــاون  اتفاقيــة  علــى  المصادقــة 

: و  ألكاديــر   والخدمــات 
-  غرفة التجارة والصناعة البولونية

GIZ وكالة التعاون األلماني  -

افتتاح الدورة بآيات بينات من الذكر الحكيم	 
كلمة السيد رئيس الغرفة	 
دراسة مشروع النظام الداخلي والمصادقة عليه	 
إحداث اللجان الدائمة للغرفة 	 
تقديم مشروع الميزانية برسم سنة 2016 والمصادقة عليه	 

كلمة السيد رئيس الغرفة	 
المصادقة على محضر دورة فبراير 2016 ومحضر الدورة اإلستثنائية	 
تقديــم عــرض حــول حــال تقــدم أشــغال بنــاء المركــب متعــدد الخدمــات 	 

التابــع للغرفــة
تقرير عن أنشطة الغرفة فيما بين الدورتين	 
تقديم ومناقشة تقارير اللجان الدائمة	 

الكلمات اإلفتتاحية:	 
-  كلمة السيد رئيس الغرفة ؛ 

-  كلمة السيد عامل إقليم طاطا 
»كيفيــة 	   : طاطــا  إقليــم  اقتصــاد  علــى  تأثيــره  ومــدى  نــور  مشــروع 

جميــع  صعيــد  علــى  الهــام  المشــروع  هــذا  مواكبــة  فــي  المســاهمة 
؛ اإليــواء...«  المناولــة،  التكويــن،   : المطلبــات 

المنتــوج الســياحي لطاطــا وكيفيــة إدماجــه فــي اإلســتراتيجية الســياحية 	 
لجهــة ســوس ماســة ؛

خلق منطقة األنشطة الصناعية والحرفية بمدينة طاطا؛	 
تنميــة األســواق القرويــة ودورهــا فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة 	 

والثقافيــة ودراســة إشــكالية إعــادة تأهيلهــا؛
تقديم جمعية مبادرة سوس ماسة لخلق المقاوالت 	 
المصادقة على محضر دورة يونيو 2016 ؛	 
تقرير عن أنشطة الغرفة فيما بين الدورتين؛	 
تقديم والمصادقة على الهيكلة الجديدة للغرفة؛	 
استقالة السيد سعيد ضور من الجمعية العامة للغرفة	 

كلمة السيد رئيس الغرفة	 
المصادقة على محضر دورة أكتوبر 2015	 
التقرير األدبي لسنة 2015 والمصادقة عليه	 
التقرير المالي لسنة 2015والمصادقة عليه	 
تقديم عرض حول مخطط عمل الغرفة	 
تقديم ميزانية الغرفة برسم سنة 2016 والمصادقة عليها	 
المصادقة على اإلتفاقيتين:	 

-  تكوين المستشارين التقنيين حول تدبير المخاطر وفرص تأثير المناخ
   على المقاوالت الصغرى والمتوسطة ما بين: الغرفة-المركز الجهوي

»GIZ«  لإلستثمار-جمعية مستثمرين المنطقة الصناعية أليت ملول و   
-  تنظيم معرض مموني التجار بشراكة مع شركة قصر السفراء

تقديم البرنامج التعاقدي بين الغرفة والحكومة والمصادقة عليه ؛	 
المغربــي 	  والمكتــب  الغرفــة  بيــن  اتفاقيــة  علــى  المصادقــة  و  تقديــم 

للملكيــة الصناعيــة والتجاريــة )OMPIC(  تتعلــق بإحــداث فضــاء داخــل 
لفائــدة  الصناعــة والتجاريــة  الملكيــة  أجــل توفيــر خدمــات  الغرفــة مــن 

لمنتســبين ا

)دورة أكتوبر(
بتاريخ 27 أكتوبر 2015 

بمقر الغرفة

)دورة يونيو(
بتاريخ 28 يوليوز 2016

)دورة أكتوبر(
بتاريخ 19 نونبر 2016

بمقر عمالة إقليم طاطا

)دورة فبراير(
بتاريخ 25 فبراير 2016

بمقر الغرفة

الدورة اإلستثنائية
يوم الجمعة 27 ماي 

2016
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الملحقات

2017

20182019

صادقت الجمعية العامة باإلجماع على:

التقريرين األدبي والمالي برسم سنة 2016،	 
مشروع ميزانية الغرفة لسنة 2017 ،	 
تقارير اللجان المتفرعة عن الغرفة.	 

صادقت الجمعية العامة باإلجماع على :

محضر الدورة العادية لشهر فبراير 2017	 
أنشطة الغرفة فيما بين الدورتين	 
مشــروع 	  إنجــاز  علــى  المبدئيــة  الموافقــة 

بالمركــب    »Technopark  « التكنوبــارك 
للغرفــة. التابــع  الخدمــات  متعــدد 

صادقت الجمعية العامة على :

محضر الدورة العادية للغرفة )دورة يونيو(	 
تقرير حول أنشطة الغرفة	 
تقارير اللجان القطاعية	 

صادقت الجمعية العامة باإلجماع على :

التجــارة 	  لغرفــة  العاديــة  الــدورة  محضــر 
والصناعــة والخدمــات ســوس ماســة  )دورة 

)2017 أكتوبــر 
تقارير اللجان الدائمة	 
التقرير األدبي لسنة 2017	 
التقرير المالي لسنة 2017	 
مشروع ميزانية الغرفة لسنة 2018	 

صادقت الجمعية العامة باإلجماع على:

محضــر الــدورة العاديــة الســابقة مــع تحفــظ 	 
الســيد زكريــاء يحــي 

 ملخص األنشطة ما بين الدورتين	 
 مشروع االتفاقية و توقيعها أمام الحضور 	 

صادقت الجمعية العامة باإلجماع على :

محضر دورة يونيو 2018	 
تقرير األنشطة فيما بين الدورتين	 
تعديل الفصل العشرون من النظام الداخلي 	 

للغرفة 
الميزانية المعدلة للغرفة	 
مشروع الميزانية المؤقتة برسم سنة 	 

.2019

صادقت الجمعية العامة باإلجماع على :
محضر دورة أكتوبر 2018	 
التقرير األدبي برسم سنة 2018 	 
التقرير المالي برسم سنة 2018 	 
كما أعطت موافقتها المبدئية على 	 

نظام الصفقات العمومية الخاص بغرف 
التجارة والصناعة والخدمات الذي تعتزم 

وزارة الصناعة و اإلستثمار  و التجارة و 
اإلقتصاد الرقمي إصداره بتشاور مع مديرية 

المؤسسات العمومية و الخوصصة
في نفس السياق تمت المصادقة على 	 

تحديد واجب انخراط الجمعيات المهنية 
بالغرفة في300,00 درهم سنويا 

التبرك بآيات بينات من الذكر الحكيم	 
الكلمة اإلفتتاحية للسيد رئيس الغرفة	 
المصادقة على محضر الدورة السابقة	 
التقرير األدبي 2016	 
التقرير المالي 2016	 
مشروع ميزانية الغرفة 2017	 
تقارير اللجان 	 
تقرير المراقب المالي للغرفة	 

افتتاح الدورة بآيات بينات من الذكر الحكيم	 
الكلمة اإلفتتاحية للسيد رئيس الغرفة	 
المصادقة على محضر الدورة العادية لشهر فبراير 2017	 
عرض حول المخطط الجهوي للتنمية	 
أنشطة الغرفة فيما بين الدورتين	 
 	  »Technopark « الموافقــة المبدئيــة علــى إنجــاز مشــروع التكنوبــارك

بالمركــب متعــدد الخدمــات التابــع للغرفــة

اإلفتتاحية  	 
قراءة آيات بينات من الذكر الحكيم	 
كلمة السيد رئيس الغرفة	 
المصادقة على محضر الدورة العادية للغرفة )دورة يونيو(	 
تقرير حول أنشطة الغرفة	 
تقارير اللجان القطاعية	 

اإلفتتاحية 	 
-  قراءة آيات بينات من الذكر الحكيم

-  كلمة السيد رئيس الغرفة
والصناعــة 	  التجــارة  لغرفــة  العاديــة  الــدورة  محضــر  علــى  المصادقــة 

)2017 أكتوبــر  )دورة  ماســة  ســوس  والخدمــات 
 تقارير اللجان الدائمة: 	 

-  لجنة إحداث المقاوالت والبنيات التحتية الستقبال اإلستثمار
   والتنافسية والجودة وتشجيع المقاولة النسائية      

-  لجنة التجارة الداخلية 
-  لجنة الشؤون اإلقتصادية واإلجتماعية

-  لجنة العاقات الدولية والتعاون
التقرير األدبي لسنة 2017	 
التقرير المالي لسنة 2017	 
مشروع ميزانية الغرفة لسنة 2018 	 

اإلفتتاح بآيات بينات من الذكر الحكيم	 
الكلمات اإلفتتاحية	 

-  السيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة
-  السيد عامل عمالة إنزكان أيت ملول

-  السيد رئيس جهة سوس ماسة
-  السيد رئيس الجماعة الترابية إلنزكان 

اإلفتتاحية	 
-  تاوة أيات بينات من الذكر الحكيم

-  كلمة السيد رئيس الغرفة
الموضوع المحوري : دور الغرف المهنية في تنزيل الجهوية الموسعة	 
المصادقة على محضر دورة يونيو 2018	 
تقرير حول أنشطة الغرفة فيما بين الدورتين	 
تعديل الفصل العشرون من النظام الداخلي للغرفة	 
تقديم والمصادقة على الميزانية المعدلة للغرفة برسم سنة 2018.	 
تقديم والمصادقة على مشروع الميزانية المؤقتة برسم سنة 2019	 

الفترة الصباحية:
اإلفتتاحية 	 

-  قراءة آيات بينات من الذكر الحكيم
-  كلمة السيد عامل إقليم تزنيت 

-  كلمة السيد رئيس الغرفة
الموضوعين المحوريين:	 

-  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«

-   المناقشة
الفترة المسائية : 

المصادقة على محضر دورة أكتوبر 2018	 
التقرير األدبي برسم سنة 2018	 
التقرير المالي برسم سنة 2018	 
بغــرف 	  الخــاص  العموميــة  الصفقــات  قانــون  المبدئيةعلــى  الموافقــة 

التجــارة والصناعــة الخدمــات الــذي تعتــزم وزارة الصناعــة واإلســتثمار و 
التجــارة واإلقتصــاد الرقمــي  إصــداره بتشــاور مــع مديريــة المؤسســات 

والخوصصــة العموميــة 
المصادقة على واجب انخراط الجمعيات المهنية في الغرفة	 

)دورة فبراير( 
بتاريخ  9 مارس 2017

بمقر الغرفة

)دورة يونيو(
بتاريخ 26 يوليوز 2017

بمقر الغرفة

)دورة أكتوبر (
بتاريخ 20 دجنبر  2017

بمقر الغرفة.

)دورة فبراير (
بتاريخ 1 مارس 2018

بمقر الغرفة

)دورة يونيو (
يتاريخ  18 يوليوز  2018
بمقر عمالة إنزكان أيت 

ملول

)دورة أكتوبر(
 بتاريخ 14  نونبر 2018  

بمقر الغرفة

)دورة فبراير(
 بتاريخ 28 فبراير2019

بمقر عمالة إقليم تيزنيت.

الموضوعين المحوريين:	 
-  عرض مفصل حول : » التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي

    2020-2014 من أجل إرساء صناعة جهوية قوية وتنافسية » من 
    تقديم وزارة  الصناعة والتجارة و اإلستثمار و اإلقتصاد الرقمي

-  عرض حول : » الشراكة المؤسساتية بين الغرف المهنية والجماعات 
    الترابية : غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة والجماعة 

    الترابية لمدينة إنزكان نموذجا »، من تقديم الغرفة
التجــارة 	  غرفــة  بيــن  للتعــاون  اإلتفاقية-إطــار  علــى  التوقيــع  مراســيم 

إلنــزكان الترابيــة  والجماعــة  ماســة  ســوس  والخدمــات  والصناعــة 
المصادقــة علــى محضــر الــدورة العاديــة لشــهر فبرايــر المنعقــد بتاريــخ 01 	 

مــارس 2018.
أنشطة الغرفة في ما بين الدورتين	 

-  قراءة برقية الوالء واإلخاص المرفوعة إلى صاحب الجالة نصره الله
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الملحقات

صادقت الجمعية العامة باالجماع على :

اتفاقية شراكة من أ جل إنعاش روح 	 
المقاولة وتنافسية المقاوالت بجهة سوس 

ماسة بين الموقعين: 
-   من جهة الوكالة الوطنية النعاش المقاولة
    الصغرى و المتوسطة ممثلة بمديرها العام

    السيد إبراهيم أرجدال
-   من جهة ثانية غرفة التجارة والصناعة

    والخدمات  سوس ماسة ممثلة برئيسها 
    السيد كريم أشنكلي

مشروع اتفاقية شراكة بين الغرفة وشركة 	 
XHUB  من أجل تنظيم معرض«

    DEVOXX MOROCCO2019 » لتكنولوجيا 
    المعلوميات  بأكادير.

اتفاقية إطار لتطوير خدمات المواكبة 	 
لحاملي المشاريع والمستثمرين والمقاوالت 

بين الموقعين:
-   من جهة المكتب المغربي للملكية

     الصناعية والتجارية ممثا بالسيد المدير
     العام العربي بن رزوق 

-   ومن جهة ثانية غرفة التجارة والصناعة
    والخدمات ممثلة برئيسها السيد كريم

    أشنكلي
محضر دورة فبراير لسنة 2019 ) 28 فبراير 	 

 )2019
أنشطة الغرفة فيما بين الدورتين 	 

صادقت الجمعية العامة باالجماع على :

محضر دورة يونيو 2019	 
أنشطة الغرفة فيما بين الدورتين	 
مشروع ميزانية الغرفة برسم سنة 2020	 

كما انبثقت عن هذا الجمع العام التوصيات 
التالية:

تطوير محركات صادرات المغرب من الخضر 	 
والفواكه بالسوق االفريقية » المنبثقة عن 

اجتماع يوم االربعاء 02 أكتوبر 2019 بمدينة 
انزكان .

اإلسراع في فتح خط بحري يربط بين ميناء 	 
الداخلة بميناء دكار لتفادي اإلكراهات التي 

تواجه صادرات المواد الفاحية لجهة سوس 
ماسة إلى إفريقيا .

الكلمة اإلفتتاحية للسيد رئيس الغرفة	 
الصغــرى 	  للمقــاوالت  الوطنيــة  الوكالــة  خدمــات  حــول  عــرض  تقديــم 

الغرفــة  بيــن  الشــراكة  اتفاقيــة  علــى  المصادقــة  يليــه  والمتوســطة، 
والوكالــة.

تقديــم عــرض حــول خدمــات المكتــب المغربــي لحمايــة الملكيــة الصناعيــة 	 
والتجاريــة، يليهــا المصادقــة علــى اتفاقيــة الشــراكة بيــن الغرفــة والمكتــب 

مراسيم التوقيع على اإلتفاقيتين: 	 
-   التوقيع على اتفاقية شراكة بين الغرفة والوكالة الوطنية للمقاوالت

    الصغرى والمتوسطة
-   التوقيع على اتفاقية شراكة بين الغرفة والمكتب المغربي لحماية

    الملكية الصناعية والتجارية
 	  XHUB المصادقــة علــى مشــروع اتفاقيــة شــراكة بيــن الغرفــة وشــركة

DEVOXX 2019 MOROCCO  لتكنولوجيــا  أجــل تنظيــم معــرض  مــن 
بأكاديــر. المعلوميــات 

عرض حول تقدم أشغال المركب المتعدد الخدمات التابع للغرفة	 
المصادقة على محضر الدورة العادية )دورة فبراير 2019(	 
أنشطة الغرفة فيما بين الدورتين	 

افتتاح الدورة بقراءة آيات بينات من الذكر الحكيم	 
كلمة السيد الرئيس	 
الرقمنــة 	  DEVOXX MOROCCO ودور  : معــرض  المحــوري  الموضــوع 

فــي خدمــة النســيج اإلقتصــادي الجهــوي 
المصادقة على محضر دورة يونيو 2019	 
تقرير عن أنشطة الغرفة فيما بين الدورتين	 
تقديم مشروع ميزانية الغرفة برسم سنة 2020 	 

)دورة يونيو(
بتاريخ 17 يوليوز 2019

بمقر الغرفة

)دورة أكتوبر(
بتاريخ 07 نونبر 2019

بمقر الغرفة.

2020

صادقت الجمعية العامة باإلجماع على :

المصادقة على محضر الدورة السابقة؛	 
 المصادقة على التقرير االدبي برسم سنة 	 

2019 ؛
المصادقة على التقرير المالي لسنة 2019 ؛	 
المصادقة على ملحق اإلتفاقية المتعلقة 	 

بمخطط تنمية الغرفة
الموافقة و المصادقة على تعديل أثمنة 	 

بعض الخدمات المقدمة من طرف الغرفة؛
كما انبثقت عن هذا الجمع المبارك 

الملتمسات التالية: 
-  ملتمس التغطية الصحية الخاصة بالتجار 

والمهنيين
-  ملتمس حول العراقيل والمشاكل التي

    تعاني منها المنتجات المحلية التي تجد
    صعوبة كبيرة في ولوج االسواق االوروبية

    عبر البوابة االسبانية

المقرر 1 : المصادقة على محضر دورة 
فبراير 2020 :  

المصوتون  : 47	 
الموافقون  : 47	 

المقرر 2 : المصادقة على التقرير األدبي 
برسم سنة 2020 :

المصوتون   : 47	 
الموافقون  : 47	 

المقرر 3 : المصادقة على التقرير المالي 
برسم سنة 2020 :

المصوتون   : 47	 
الموافقون  : 47	 

المقرر 4 : المصادقة على ميزانية الغرفة 
برسم سنة 2021  

المصوتون  : 47	 
الموافقون  : 46	 
الرافضون  : 01	 

المقرر 5 : المصادقة باإلجماع على تمديد 
اتفاقية الشراكة ما بين  مؤسسة الغرفة 

وجمعية مبادرة سوس ماسة: 
المصوتون   : 47	 
الموافقون  : 47	 

المقرر 6 : المصادقة على تمديد اتفاقية 
الشراكة ما بين  مؤسسة الغرفة و 

افتتاح الدورة بقراءة آيات بينات من الذكر الحكيم	 
كلمة السيد الرئيس	 
عرض حول خدمات الجمعية المغربية للمصدرين 	 

-  المصادقة على اتفاقية الشراكة بين الغرفة و الجمعية المغربية
    للمصدرين

المصادقة على محضر دورة أكتوبر 2019	 
تقديم التقرير األدبي برسم سنة 2019 والمصادقة عليه	 
تقديم التقرير المالي لسنة 2019 والمصادقة عليه	 
المصادقة على ملحق اإلتفاقية المتعلقة بمخطط تنمية الغرفة.	 

افتتاح الدورة بتاوة آيات بينات من الذكر الحكيم	 
كلمة السيد الرئيس	 
الموضــوع المحــوري :  اإلجــراءات المواكبــة للحــد مــن تداعيــات جائحــة 	 

كورونــا علــى االقتصــاد الوطنــي و الجهــوي  
-  مداخلة السيد المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان االجتماعي

، »CNSS«     
-  مداخلة السيد المدير الجهوي إلدارة الضرائب

-  مداخلة مسؤولة مركز األعمال لجهة سوس ماسة للصندوق
  »CCG« الضمان المركزي    

-  مداخلة السيد المندوب الجهوي لوزارة الصناعة  والتجارة و
    اإلقتصاد األخضر والرقمي   ألكادير : بنك المشاريع المقترح من

    طرف الوزارة الوصية في مجال اإلستثمارات الصناعية
-   مداخلة السيد رئيس جمعية مبادرة سوس ماسة

عــرض حــول اتفاقيــة الشــراكة مــع مجموعــة التجــاري وفــا بنــك  المتعلقــة 	 
بإيــواء الغرفــة لمقــر – دار المقــاول - للســيد المديرالتنفيــذي لتجــاري وفــا 

بنــك المســؤول عــن جهــة ســوس ماســة –الصحــراء.
المناقشة والمصادقة على مشروع محضر دورة فبراير 2020	 
المناقشة والمصادقة على  التقرير االدبي برسم سنة 2020 ـ	 
المناقشة والصادقة على التقرير المالي برسم سنة 2020 ، 	 
المناقشة والمصادقة على مشروع ميزانية الغرفة برسم سنة 2021، 	 
بتمديــد  	  يقضيــان  اتفاقيتيــن   علــى مشــروعي  والمصادقــة  المناقشــة 

الشــراكة مــا بيــن : 
-   مؤسسة الغرفة و جمعية مبادرة سو س ماسة

-   مؤسسة الغرفة و المجلس الجهوي للسياحة
المناقشــة والمصادقــة علــى مشــروع اتفاقيــة الشــراكة مــع مجموعــة 	 

التجــاري وفــا بنــك المتعلقــة بإيــواء الغرفــة لمقــر - دار المقــاول -

)دورة فبراير (
 بتاريخ

27فبراير 2020
بمقر الغرفة.

الدورة األولى برسم
سنة 2021 

بتاريخ17 فبراير 2021
بمقر الغرفة
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الملحقات

و 	  للغرفــة  الخدمــات   المتعــدد  المركــب  أشــغال  تقــدم   حــول  عــرض 
، العــرض  واجهــات  كــراء  علــى   والمصادقــة  المناقشــة 

بإســم 	  الغرفــة  قاعــات  إحــدى  تســمية  علــى   والمصادقــة  المناقشــة 
. الســابق  الجهــوي  المديــر  بــادوح  علــي  الســيد 

محمــد 	  الملــك  الجالــة  صاحــب  إلــى  المرفوعــة  الــوالء  برقيــة  تــاوة 
وأيــده. اللــه  نصــره  الســادس 

المصوتون  : 47	 
الموافقون  : 46	 
الرافضون  : 01	 

المقرر 7 : المصادقة على اتفاقية الشراكة 
مع مجموعة التجاري وفا بنك المتعلقة 

بإيواء الغرفة لمقر-دار المقاول :
المصوتون   : 47	 
الموافقون  : 47	 

المقرر 8 : المصادقة على كراء واجهات 
العرض للمركب المتعدد الخدمات والشروع 

في المسطرة اإلدارية المتعلقة بذلك
المصوتون  : 47	 
الموافقون  : 46	 
الرافضون  : 01	 

المقرر 9 : المصادقة على تسمية قاعة 
اللجن  بالغرفة باسم السيد علي بادوح 

المدير الجهوي السابق .
المصوتون  : 47	 
الموافقون  : 46	 
الرافضون  : 01	 

الملحــق 2 : جــرد لجميــع اجتماعــات المكتــب مرفقــة بجــدول أعمالهــا والقــرارات المتخــذة 
علــى إثرهــا

2015

الفترة اإلنتدابية 2021-2015

المقرراتجدول األعمالتاريخ اإلجتماع

اجتماع المكتب 
يوم االثنين 2 فبراير 

2015

اجتماع المكتب
يوم الجمعة 12فبراير 

2015

اجتماع المكتب يوم 
الثاثاء 24 فبراير 2015

اجتماع المكتب يوم 
الجمعة 15 ماي 2015

اجتماع المكتب 
يوم الجمعة 16 أكتوبر 

2015

اجتماع المكتب
يوم الخميس 10 شتنبر 

2015

المقرر : صادق المكتب باالجماع على المحضر السابق
المقرر : عقد دورة فبراير التاريخ : االربعاء 25 فبراير 2015 بمدينة 

انزكان
المقرر : برمجة زيارة أعضاء المكتب ورش بناء المركب.

المقرر :نظرا ألهمية المشروع فقد قرر المكتب تأجيل عرضه إلى 
حين حضور جميع أعضاءه.

المقرر : ترجمة االتفاقية الى اللغة العربية 
عرض االتفاقية المبرمة بين الغرفة ونظيرتها البولندية على انظار 

الجمعية العامة المقبلة.

مناقشة

المقرر : صادق المكتب باالجماع على المحضر ليوم االثنين 2 فبراير 
2015 والمحضر ليوم الجمعة 13 فبراير 2015.

مناقشة

المقرر : صادق أعضاء المكتب باإلجماع على المحضر السابق 
المقرر : 

ضرورة إشراف فريق مكون من اطر وموظفي الغرفة على تحيين 	 
محتوى البوابة كلما دعت الضرورة لذلك.

أهمية ادراج كل األنشطة سواء تلك المنظمة من طرف الغرفة 	 
أو التي شارك فيها في البوابة مع إضافة الصور المرتبطة 

بالنشاط المعني
المقرر : صادق المكتب باإلجماع على مقترح إطاق اسم الفقيد 

على مدرج الغرفة.

المقرر : المصادقة باالجماع على المحضرالسابق
المقرر : تحديد تاريخ وجدول أعمال دورة أكتوبر 2015 الثاثاء 27 

اكتوبر 2015
المقرر : تم اقتراح تشكيل اللجان التالية :

لجنة الشؤون المالية والميزانية؛	 
لجنة الشؤون االقتصادية واالجتماعية	 
لجنة التجارة الداخلية	 
لجنة الشراكة والعاقات  الدولية والتعاون	 
لجنة التواصل واإلعام والتكوين والدراسات	 
 لجنة إحداث المقاوالت والبنيات التحتية    الستقبال االستثمار 	 

والتنافسية والجودة
لجنة تشجيع المقاولة النسائية	 
لجنة السياحة والمعارض والمؤتمرات	 
لجنة التصدير واالستيراد	 
لجنة الصناعة والمحافظة على البيئة	 
لجنة البناء واألشغال العمومية وإنعاش العقار والنقل	 

المصادقــة علــى المحضــر الســابق للمكتــب اإلداري 	 
للغرفة

اإلعداد لعقد دورة فبراير 2015 للغرفة	 
تتبع أشغال المركب المتعدد الخدمات للغرفة	 
تقديم البوابة االلكترونية الجديدة 	 
التجــارة 	  غرفــة  بيــن  التعــاون  اتفاقيــة  مناقشــة 

 GIZ ومؤسســة  الكاديــر  والخدمــات  والصناعــة 
المقاولــة.  مواكبــة  حــول 

للغرفــة 	  الثالثــة  العاديــة  الــدورة  لعقــد  االعــداد 
انــزكان بمدينــة 

المصادقة على المحضر السابق للمكتب االداري 	 
للغرفة 

االعداد لدورة فبراير 2015 للغرفة.	 
القيام بزيارة لورش بناء المركب المتعدد الخدمات 	 

على الساعة الثانية عشرة.

المصادقة على المحضر السابق للمكتب اإلداري 	 
للغرقة 

تقديم البوابة االلكترونية الجديدة للغرفة 	 
تتبع اشغال المركب المتعدد الخدمات للغرف 	 
االعداد لحفل تأبين المرحوم الحاج الحسين 	 

اشنكلي 

المصادقــة علــى المحضــر الســابق للمكتــب اإلداري 	 
للغرفــة 

تحديد تاريخ وجدول أعمال دورة أكتوبر 2015  ؛	 
تحديد اللجان الدائمة للغرفة ؛	 
والمصادقــة 	  للغرفــة  الداخلــي  النظــام  مناقشــة 

؛ عليــه 
 	 2016 لســنة  الغرفــة  ميزانيــة  مشــروع  مناقشــة 

عليــه. والمصادقــة 

االفــــتــــتــــاحــــيـــة ،	 
تحيـــيـــــن القانــون الداخلــي للغرفــة ومائمــة بنــوده 	 

مــع مقتضيــات القانــون األساســي الجديــد لغــرف 
التجــارة والصناعــة والخدمــات بالمغــرب ،

وضع الخطوط العريضة لبرنامج عمل الغرفة،	 
تشكيل اللجان القــــطـــاعـــيـــة.	 

 البشير احشموض	 
بدر الدين الخليفي االدريسي	 

المقرر : إحداث لجينة تتكون من السادة :
محمد المودن	 
صالح بيكنوان	 

المقرر : تأجيل مناقشة هذه النقطة إلى حين إحداث اللجان 
القطاعية قصد إشراكها في إعداد برنامج العمل.

المقرر :باالضافة الى اللجنتين المقترحتين من طرف الوزارة وهما :
لجنة الشؤون المالية والميزانية	 
لجنة الشؤون االقتصادية واالجتماعية	 

يقترح المكتب اللجان التالية طبقا للفصل 36 من القانون الداخلي :
لجنة التجارة الداخلية  	 
لجنة الشراكة والعاقات الدولية والتعاون	 
لجنة التواصل واالعام والتكوين 	 
لجنة احداث المقاوالت والبنيات التحتية الستقبال االستثمار 	 

وتجشيع المقاولة النسائية والمحافظة على البيئة
لجنة التنشيط و التظاهرات	 
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الملحقات

اجتماع المكتب 
يوم األربعاء 11 نونبر 

2015

اجتماع المكتب 
يوم  االربعاء 23 دجنبر 

2015

الـمـقـرر : المصادقة على المحضر السابق باإلجماع.
المقرر :

تشجيع العضويـــتين لرئاسة إحدى اللجان الدائمة	 
تعيين السيد الشرقاوي عبد اللطيف لتتبع ملف انجاز المركب 	 

متعدد الخدمات
تعيين المنسقين ونوابهم من اعضاء المكتب في اللجان الدائمة 	 

وهم 
-  لجنة الشؤون المالية والميزانية  : حسن مرحوم

    وبدر الدين  الخليفي االدريسي
-  لجنة الشؤون االقتصادية : صاح بيكنوان وحسن مرحوم
-  لجنة التجارة الداخلية : البشير أحشموض وصاح بيكنوان

-  لجنة الشراكة والعالقات الدولية والتعاون : سمير كربيض وعبد
    اللطيف الشرقاوي

-  لجنة التواصل واالعالم والتكوين والدراسات : محمد المودن
    والبشير أحشموض

-  لجنة احداث المقاوالت والبنيات التحتية الستقبال االستثمار 
    والتنافسية والجودة وتشجيع المقاولة النسائية: محمد المودن

   والطيب كوسعيد
-  لجنة السياحة والمعارض والمؤتمرات : بدر الدين الخليفي 

    االدريسي و حسن مرحوم
-  لجنة التصدير واالستيراد: الطيب كوسعيد وكريم أشنكلي

-  لجنة الصناعة والمحافظة على البيئة : كريم أشنكلي والبشير
    أحشموض

-  لجنة البناء واألشغال العمومية وإنعاش العقار والنقل : عبد
    اللطيف الشرقاوي وسمير كربيض

المقرر :
صادق المكتب باالجماع على مشروع إعداد وبلورة استراتيجية عمل 

الغرفة 2015-2021 

المصادقــة علــى المحضــر الســابق للمكتــب اإلداري 	 
للغرفة

 اللجان الدائمة ،	 
 إعــداد و بلــورة إســتراتيجية عمــل الغرفــة -2015	 

.2021

المصادقــة علــى المحضــر الســابق للمكتــب اإلداري 	 
للغرفــة ؛

تقييم عملية تشكيل اللجان القطاعية؛	 
برســم ســنة 	  المعدلــة  الميزانيــة  عــرض ومناقشــة 

2015
مختلفات	 

المقرر : صادق المكتب اإلداري للغرفة باإلجماع على المحضر 
السابق

المقرر : اتصال السيد رئيس الغرفة بالمديرية الجهوية للضرائب 
من اجل طلب عقد جلسة عمل مع الجمعيات المهنية لتجار 

المجوهرات بعمالة انزكان ايت ملول

2016

2017

اجتماع المكتب ليوم 
الخميس 17 مارس  

ويوم الخميس 24 مارس 
2016

اجتماع المكتب ليوم 
الخميس 19 ماي 2016

اجتماع المكتب ليوم 
االربعاء 07 شتنبر 2016

اجــــتــــمـــــاع المكـــــتـــــب 
ليـــــــوم الثاثاء 10 يناير 

2017

اجتماع المكتب  ليوم
 الجمعة 4 نونبر 2016

المقرر : صادق المكتب باالجماع على المحضر
المقرر : إسناد مهمة إعداد ماحظات ومقترحات المكتب التي 

سيتم عرضها على أنظارالجمع العام للجامعة والوزارة الوصية 
إلدارة الغرفة.

المقرر : المصادقة باالجماع على االتفاقية.

المقرر :
إحداث لجنة لمتابعة تنفيذ البرنامج التعاقدي تتكون من 	 

السادة: عبد اللطيف الشرقاوي ومحمد المودن وصالح بيكنوان
 	 )Termes de références( إعداد مسودة للنصوص المرجعية

في افق عرضها على المكتب للدراسة والمناقشة.
المقرر :

تحديد يوم الجمعة 27 ماي 2016 على الساعة الرابعة مساء تعقد 
الدورة االستثنائية لمدارسة النقط التالية :

تقديم البرنامج التعاقدي بين الغرفة والحكومة والمصادقة عليه ،	 
تقديم والمصادقة على اتفاقية تتعلق بإحداث فضاء داخل 	 

الغرفة من اجل توفير خدمات الملكية الصناعية والتجارية لفائدة 
المنتسبين بين الغرفة والمكتب المغربي للملكية الصناعية 

.)OMPIC( والتجارية

المقرر : المصادقة باإلجماع على المحضر السابق
المقرر : عقد اجتماع عاجل مع السيد المهندس المعماري من جهة 

والسيد المقاول من جهة أخرى إليجاد السبل الكفيلة لحل جميع 
اإلشكاالت التي تعترض إتمام انجاز هذا الورش.في صياغة وإخراج 

التقارير بشكل أحسن.

المقرر : المصادقة باإلجماع على المحضر
المقرر : تنبيه اللجن الدائمة بضرورة احترام الصاحيات المخولة 

للرئاسة وللمكتب تفاديا لما من شأنه ان يشكل تداخا في 
االختصاصات واالرتباك في العمل.

المقرر : تفويض الصاحية للرئيس لتعيين ممثل الغرفة لدى اللجنة 
المعنية

المقرر : المصادقة باالجماع على المحضر.
المقرر : 

عرض االستقالة على الجمعية العامة المقبلة للتداول بشأنها 	 
واتخاذ القرار المناسب. 

استدعاء المعني باالمر للحضور في اجتماع الجمعية العامة 	 
المقبلة.

دراسة اتفاقية ما بين الغرفة ومكتب فريتاس VERITAS حول 	 
تنظيم تكوينات بالغرفة ،

المقرر : تم تأجيل مناقشة هذه النقطة الى وقت الحق

المصادقة على المحضر السابق للمكتب ؛	 
دراسة مشروع البرنامج التعاقدي المقترح ما 	 

بين الغرفة ووزارة الصناعة والتجارة واالستثمار  
واالقتصاد الرقمي ، وزارة المالية ، وزارة الداخلية 

وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات 
للمغرب.

دراسة مشروع اتفاقية ما بين غرفة التجارة 	 
والصناعة والخدمات لسوس ماسة والمكتب 
.OMPIC المغربي للملكية الصناعية والتجارية

 المصادقة على المحضر السابق للمكتب اإلداري 	 
للغرفة ؛

المستجدات المتعلقة بالبرنامج التعاقدي ؛	 
عقد دورة استثنائية تخصص للمصادقة على 	 

البرنامج التعاقدي

المصادقة على المحضر السابق للمكتب اإلداري 	 
للغرفة 

تقييم أشغال دورة يونيو 2016	 
تقدم أشغال المركب المتعدد الخدمات للغرفة	 
 	SUPCCIS تقرير حول
تنظيم يوم تحسيسي حول  تأثير التغـــــــيرات 	 

المناخية على المقاوالت
تحديد مكان، تاريخ وجدول األعمال لدورة أكتوبر 	 

2016 للغرفة.

المصادقة على المحضر السابق للمكتب اإلداري 	 
للغرفة

تقييم دورة أكتوبر المنعقدة بطاطا	 
تقارير عن أنشطة الغرفة 	 
تعيين ممثل الغرفة لدى اللجنة المحلية لتقدير 	 

الضرائب إلقليم انزكان تبعا إلرسالية عمالة انزكان 
ايت ملول

المصادقة على المحضر السابق للمكتب اإلداري 	 
للغرفة ،

تقديم الهيكلة الجديدة للغرفة ،	 
استقالة السيد سعيد ضور من مجلس الغرفة ،	 
دراسة اتفاقية ما بين الغرفة ومكتب فريتاس 	 

VERITAS حول تنظيم تكوينات بالغرفة ،
تقديم مشروع حول خلق المقاوالت المبتكرة 	 

  j’ai une« » في الميدان السياحي : » لدي فكرة
،»idee

تحديد مكان وتاريخ وجدول أعمال دورة اكتوبر 	 
.2016
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الملحقات

اجتماع المكتب ليوم 
الخميس 20 أبريل 2017

اجتماع المكتب 
يوم 5 يوليوز 2017 

اجتماع المكتب ليوم
21 شتنبر 2017

اجتماع المكتب ليوم
26 أكتوبر 2017

إجتماع المكتب 
ليوم 5دجنبر 2017

اجتماع  المكتب 
ليوم األربعاء 07 فبراير 

2018

اجــــتــــمـــــاع المكـــــتـــــب
 ليوم  الثاثاء 8 ماي 

2018

اجــــتــــمـــــاع المكـــــتـــــب
 ليوم  األربعاء 23 ماي 

2018

المقرر : المصادقة باإلجماع على المحضر السابق
مناقشة

المقرر : المصادقة باإلجماع على المحضر
المقـــرر : تسليم نسخة من دفتر التحمات للسيد الرئيس قصد 

االطاع على مضامينه.
المقــرر : التاريخ : سيتم تحديده الحقا بتنسيق مع السيد رئيس 

المجلس الجهوي سوس ماسة

المقرر: المصادقة باإلجماع على المحضر
المقرر: مطالبة أعضاء المكتب بإعداد مقترحات حول كيفية استغال 

واجهات العرض )showrooms( وتدبير المركب بصفة عامة.

المقرر : المصادقة باإلجماع على المحضر السابق
المقرر : المصادقة على مشروع تنظيم هذه المناظرة

المقرر : إحداث خلية مكونة من السيد حسن مرحوم والسيد صالح 
بيكنوان  والسيدة سمية المرابط يعهد إليها بإعداد الزيارة المرتقبة 

لبعثة اقتصادية ومؤسساتية من جافا الغربية ألكادير خال شهر نونبر 
.2017

المقرر :اقتراح عقد الدورة الثالثة للغرفة  بعمالة إنزكان آيت ملول 
واتصال السيد الرئيس بالسيد العامل قصد دراسة إمكانية عـــــــقــــــدها 

بمدينة إنـــــزكـــــــان

المقرر : المصادقة باإلجماع على المحضر
المقرر :

-  تاريخ الدورة : 20 دجنبر 2017
-  مكان انعقادها : غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة

المقررات :
المصادقة على المحضر باالجماع.	 
الموافقة على اعادة صفقة اتمام االشغال الكبرى مع ادماج 	 

التهيئة الخارجية للمركب في الصفقة الجديدة.
توصية بمتابعة تنفيذ مقتضيات االتفاقية الموقعة امام انظار 	 

جالة الملك بشأن التكنوبارك.
ارتأى المكتب تأجيل مناقشة هذه النقطة الى حين التوصل 	 

بميزانية الغرفة ، ومن تم عرضها على المكتب  خال االجتماع 
المقبل ، والذي انعقد بتاريخ 12 فبراير 2018 وخرج بالمقررات 

التالية :
-  تاريخ الدورة:  يوم 1 مارس 2018

-  مكان انعقادها : غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة

المقررات : 
المصادقة باإلجماع على المحضر	 
عقد لقاء خاص الستكمال مناقشة شروط انعقاد الدورات في 	 

جو سليم ودراسة إمكانية إجراء تعديل على الفصل 23 من 
النظام الداخلي.

المصادقة باإلجماع على اإلبقاء على المشاريع المتضمنة في 	 
اتفاقية 2018.

حضور الغرفة في شخص السيد المدير وأحد األطر في اللقاء 	 
التنسيقي للغرف حول الموضوع المنعقد بمقر الوزارة الوصية 

يوم الثاثاء 15 ماي 2018.

المقررات : 
المصادقة باإلجماع على المحضر	 
عقد لقاء خاص الستكمال مناقشة شروط انعقاد الدورات في 	 

جو سليم ودراسة إمكانية إجراء تعديل على الفصل 23 من 
النظام الداخلي.

المصادقة باإلجماع على اإلبقاء على المشاريع المتضمنة في 	 
اتفاقية 2018.

حضور الغرفة في شخص السيد المدير وأحد األطر في اللقاء 	 
التنسيقي للغرف حول الموضوع المنعقد بمقر الوزارة الوصية 

يوم الثاثاء 15 ماي 2018.

المقررات :
المصادقة باالجماع على المحضر	 
توصية حول تنظيم حصص تكوينية لفائدة اعضاء المكتب 	 

لتعميق النقاش حول المخطط التنموي للغرف
المصادقة على برنامج عمل الغرفة في اطار المخطط التنموي 	 

للغرف كما جاء في برنامج االنجاز برسم 2018. 
توصية حول االستعانة بالكفاءات الخارجية عبر تعيين اعضاء 	 

شركاء طبقا للمادة 12 من النظام االساسي.
رفع توصيات التي جاءت في المناقشة الى اللجنة الوطنية 	 

للمتابعة.
انعقاد دورة الغرفة لشهر يونيو 2018 بمدينة إنزكان، مركز 	 

عمالة إنزكان أيت ملول
التنسيق مع مصالح الجماعة الترابية النزكان من أجل إعداد 	 

المصادقة على المحضر السابق للمكتب اإلداري 	 
للغرفة ؛

تقييم أشغال الدورة العادية للغرفة »دورة فبراير 	 
»2017

 الهيكلة التنظيمية الجديدة	 

المصادقة على المحضر السابق للمكتب اإلداري 	 
للغرفة ؛

تقدم أشغال مشروع مركب متعدد الخدمات ؛	 
تاريخ وجدول األعمال لدورة يونيو 2017.	 

المصادقة على المحضر السابق للمكتب االداري 	 
للغرفة ،

تقييم أشغال دورة يونيو ،	 
مناقشة اقتراح خلق خلية دولية بالغرفة 	 

الستقطاب المستثمرين االجانب ،
تقرير حول مركب متعدد الخدمات	 

المصادقة على المحضر السابق للمكتب اإلداري 	 
للغرفة.

تقديم مشروع تنظيم مناظرة حول االستثمار 	 
باقليم طاطا والموافقة عليه. 

تقرير حول الزيارة المؤسساتية إلقليم »جافا 	 
باندونيسيا« من طرف جهة سوس ماسة 

والغرفة.
تاريخ ومكان وجدول أعمال انعقاد دورة أكتوبر 	 

للغرفة.

المصادقة على المحضر السابق للمكتب اإلداري 	 
للغرفة ؛

اإلعداد للدورة الثالثة للغرفة  ) دورة اكتوبر 	 
)2017

تـــــقــيــــيـــــم المنـاظـــــرة الجـــــهـــــويــة حول فـــــرص 	 
االستثـــمـــار بإقليم طــــاطــــا

 المصادقة على المحضر السابق للمكتب اإلداري 	 
للغرفة

مشروع مركب متعدد الخدمات	 
مشروع اتفاقية الشراكة والتعاون بين الغرفة 	 

ومجلس جهة سوس ماسة
اإلعداد لعقد دورة الغرفة لشهر فبراير	 
 	VIVAGO LOI-  دراسة طلب تقدمت به شركة

SIRS لكراء قاعة العرض التابعة للغرفة.

المصادقة على المحضر السابق للمكتب االداري 	 
للغرفة

تقييم اشغال دورة فبراير 2018 	 
تقرير حول الزيارة المؤسساتية لوقد من الغرفة 	 

الى كل من اكرانيا وروسيا
تقدم اشغال مركب متعدد الخدمات	 
متابعة تنفيذ مخطط تنمية الغرفة : برنامج عمل 	 

سنة 2018 

المصادقة على المحضر السابق للمكتب اإلداري 	 
للغرفة ؛

برنامج عمل الغرفة لسنة 2018 في إطار 	 
المخطط التنموي للغرفة 

اإلعداد النعقاد دورة يونيو 2018	 

2018

جدول االعمال :• 
-  إفتتاحية 

-  قراءة آيات بينات من الذكر الحكيم
-  كلمة السيد رئيس الغرفة

المصادقة على محضر الدورة العادية لغرفة التجارة والصناعة 	 
والخدمات سوس ماسة  )دورة أكتوبر 2017(

تقارير اللجان الدائمة	 
التقرير األدبي لسنة 2017	 
التقرير المالي لسنة 2017	 
مشروع ميزانية الغرفة لسنة 2018 	 
الموافقة على كراء قاعة العرض التابعة للغرفة للشركة 	 

المذكورة.
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الملحقات

    مشروع اتفاقية إطار للتعاون بين الغرفة والجماعة والتي سيتم
    التوقيع عليها خال الدورة المقبلة

اقتراح المحاور التالية كمواضيع رئيسية للدورة المقبلة	 
مآل التسريع التجاري والتسريع الصناعي	 
مخطط تنمية غرف التجارة والصناعة والخدمات وتأهيل مستوى 	 

أداء هذه المؤسسات
وضعية األسواق التجارية بمدينة إنزكان	 
مشروع webhelp ألنشطة ترحيل الخدمات عن بعد	 

اجــــتــــمـــــاع المكـــــتـــــب
ليوم األربعاء 27 يونيو 

2018

اجــــتـــمـــاع المكـــــتـــــب 
ليوم االربعاء 24 أكتوبر 

2018

اجــــتــــمـــــاع المكـــــتـــــب 
ليوم االربعاء 31 أكتوبر 

2018

اجــــتــــمـــــاع المكـــــتـــــب 
ليوم االربعاء 10 يناير 

2019
اجــــتــــمـــــاع المكـــــتـــــب

 ليوم الخميس 06 شتنبر 
2018

مقررات : 
المصادقة باالجماع على المحضر	 
إعادة  النظر في فكرة إبرام عقد االستعمال مع الشركة المعنية	 
إخبار الشركة المعنية بقرار المكتب فيما يخص تقديم طلب 	 

عادي للكراء اليومي لقاعة العروض
بحث إمكانية برمجة إعادة تهيئة مدرج الغرفة وقاعة العروض 	 

في مشروع الميزانية المقبل أو من طرف مستشهر.
المصادقة على مشروع اتفاقية إطار للتعاون بين الغرفة 	 

والجماعة الترابية النزكان
اختيار موضعين محورين للدورة يتعلقان:	 

-   بالتنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي 2014-2020 من
    اجل إرساء صناعة جهوية قوية   وتنافسية.

-  الشراكة المؤسساتية بين الغرف المهنية والجماعات الترابية : 
    غرفة التجارة والصناعة والخدمات  سوس ماسة والجماعة

    الترابية النزكان
تاريخ انعقاد الدورة : 18 يوليوز  2018	 
مكان انعقاد الدورة : مدينة انزكان	 

المقـررات :
تحديد تاريخ زيارات المجاملة لكل من السيدين عاملي اقليم 	 

تيزنيت وعمالة انزكان ايت ملول
إعادة قراءة ومراجعة المحضر من طرف المقرر واالدارة.	 
اقتراح إعداد تعريفة جديدة لشهادة المنشأ الصادرة عن الغرفة.	 
وضع مشروع برنامج سنوي للبعثات المنظمة إلى الخارج	 
تحديد يوم الخميس 15 نونبر 2018 لعقد دورة اكتوبر برسم 	 

سنة 2018 
تحديد مقر الغرفة الستضافة اشغال هذه الدورة	 
ارجاء تحديد نقط جدول االعمال الى يوم االربعاء 31 اكتوبر 	 

.2018

المقـررات : 
اختيار موضوع االضراب الذي تشنه شاحنات النقل وتداعياته 	 

على الحركة التجارية واالقتصادية كموضوع محوري لدورة اكتوبر 
 2018

صادق المكتب باالجماع على ادخال تعديل على الفصل 	 
العشرون من النظام الداخلي للغرفة والذي هم تقديم برنامج 
العمل السنوي ومشروع الميزانية امام انظار الجمعية العامة 

خال دورة اكتوبر عوض دورة فبراير كما كان عليه الحال سابقا.

المـقـرر ات :
المصادقة باإلجماع على المحضر.	 
اصدار باغ في الموضوع يتعلق بموقف الغرفة من هذا القرار 	 

الجديد.
المصادقة باالجماع على عضوية الغرفة في المجلس االداري 	 

 SDT لشركة التنمية السياحية لسوس ماسة
اقتراح يوم الخميس 28 فبراير 2019 لعقد الدورة 	 
اقتراح مدينة تيزنيت الستضافة الدورة	 
اقتراح موضوعين محورين يتعلقان ب :	 

-  المنطقة الصناعية لتيزنيت
-  الشق االقتصادي في المخطط التنموي للمجلس اإلقليمي

    لتيزنيت.

المقرر : المصادقة باإلجماع  على المحضر السابق للمكتب اإلداري 
للغرفة.

المقرر : موافاة السيد المقرر بنص مشروع المحضر قبل انعقاد 
الدورات بوقت كاف يسمح بإعادة قراءته وإبداء الرأي حول 

مضمونه.
المقرر : 

اختيار موضوعين محوريين يتعلق األول  بالشق االقتصادي في 	 

المقررات :• 
االستمرار في برمجة مواضيع محورية ذات مستوى عال خال 	 

دورات الغرفة
التواصل مع الجماعات الترابية الراغبة في توقيع اتفاقيات 	 

مماثلة لتلك الموقعة مؤخرا مع الجماعة الترابية إلنزكان.
العمل على تفعيل مقتضيات اتفاقية الشراكة الموقعة مؤخرا 	 

مع الجماعة الترابية إلنزكان وتحقيق انجازات ملموسة قصد 
تأكيد مصداقيتها وجدواها لدى المنتسبين والرأي العام 

الجهوي والوطني.
برمجة دورات تكوينية موضوعاتية للسادة أعضاء الجمعية 	 

العامة.
التعجيل بتوقيع تعديل اتفاقية الشراكة مع الوزارة الوصية .	 
اإلتفاق على التركيبة والمكونات النهائية للمشروع وفق ما يلي: 	 

-  الشطر األول :  5 واجهات للعروض تم اإلنتهاء من أشغالها 
-  الشطر الثاني :  فضاء مكاتب  المقاوالت ) صفقة إنهاء األشغال

    الكبرى قيد اإلنجاز في إنتظار توفير الموارد المالية الستكمال
    األشغال النهائية(.

-  الشطر الثالث: التكنوبارك موضوع اتفاقية الشراكة مع المجلس
    الجهوي والوزارة الوصية وهو قيد الحصول على رخصة البناء.

إعداد صفقة التهيئة والسور الخارجي والمساحات الخضراء مع 	 
إتمام أشغال تسوية المساحات الداخلية الفارغة قصد استعمالها 

المؤقت كفضاء للمعارض.

المصادقة على المحضر السابق للمكتب اإلداري 	 
للغرفة ؛

دراسة اتفاقية ما بين الغرفة وشركة	 
    Vivagoloisirs الستعمال قاعة العروض للغرفة.

تحديد تاريخ وجدول أعمال دورة يونيو 2018 	 
للغرفة

المصادقة على المحضرين السابقين للمكتب 	 
اإلداري للغرفة ؛

تقديم مشروع محضر« دورة يونيو 2018«  	 
للغرفة.

تقديم مشروع تعديل ميزانية الغرفة لسنة 2018 	 
تقديم مشروع ميزانية الغرفة لسنة 2019	 
تحديد تاريخ وجدول أعمال دورة اكتوبر 2018 	 

للغرفة

تحديد نقط جدول األعمال دورة أكتوبر 2018 	 
للغرفة

المصادقة على المحضر السابق للمكتب االداري 	 
للغرفة ؛

مستجدات القانون المالي لسنة 2019 حول 	 
الفوترة ؛

الموافقة على المشاركة في شركة التنمية 	 
السياحية لسوس ماسة SDT ؛

تقدم أشغال مركب متعدد الخدمات للغرفة ؛	 
اإلعداد لعقد دورة فبراير للغرفة	 

المصادقة على المحضر السابق للمكتب اإلداري 	 
للغرفة ؛

تقديم مشروع محضر« دورة أكتوبر 2018« ؛	 
 تقييم أشغال دورة أكتوبر 2018 واللقاء 	 

التواصلي حول األحكام الجديدة الخاصة بالبرنامج 
المعلوماتي للفوترة ؛

اإلعداد للدورة العادية لشهر فبراير 2019 ؛	 

تقييم الدورة العادية الثانية األخيرة للغرفة بانزكان.	 
 حصيلة تقدم أشغال المركب المتعدد الخدمات 	 

التابع للغرفة واآلفاق المستقبلية.
تحضير زيارات المجاملة للعمال الجدد الذين تم 	 

تعيينهم مؤخرا بالجهة.
مختلفــــــــــــات .	 

إرسال رسائل التهنئة مع طلب ترتيب زيارات مجاملة  وتعارف 	 
للعمال الجدد ،

إرسال رسائل شكر للعمال السابقين  وتهنئتهم على تعييناتهم 	 
الجديدة ،

2019
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الملحقات

إحداث خلية للتواصل مع الجمعيات المهنية للتجار 	 
استعدادا للمناظرة الوطنية للتجارة الداخلية ؛

التحضير للمناظرة الجهوية حول االستثمار بإقليم 	 
.TIZNIT INVEST DAY تزنيت

المصادقة على المحضرين السابقين	 
تقييم أشغال الدورة العادية لشهر فبراير 2019	 
تقييم فعاليات الملتقى التواصلي واللقاء المفتوح 	 

مع السيد وزير الصناعة والتجارة
اإلعداد لتنظيم المناظرة الجهوية لاستثمار 	 

»INVEST DAY TIZNIT « بإقليم تيزنيت

المصادقة على المحضر السابق للمكتب ؛	 
اإلعداد لعقد دورة يونيو 2019 للغرفة ؛	 
المصادقة على اتفاقية الشراكة بين الغرفة 	 

والجمعية المغربية للمصدرين ؛
تدارس مشاريع اتفاقيات الشراكة مع الوكالة 	 

MA-  الوطنية للمقاوالت الصغرى والمتوسطة 
ROC PME و المكتب المغربي لحماية الملكية 

الصناعية والتجارية OMPIC ؛
تقدم أشغال المركب المتعدد الخدمات للغرفة ؛	 
أسبوع المقاولة المنظم من طرف الغرفة بتعاون 	 

مع -MAROC PME 7 اإلعداد للجمع العام 
التأسيسي لمركز الوساطة والتحكيم التابع للغرفة.

تقييم اليوم الدراسي حول االستثمار بتيزنيت 	 
.»TIZNIT INEST DAY«

المصادقة على محضر االجتماع السابق للمكتب ،	 
 	 DEVOXX 2019 اإلعداد لتنظيم المعرض الدولي

بأكادير،
تقدم اشغال انجاز  المركب المتعدد الخدمات 	 

للغرفة :
اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالربط بشبكة الكهرباء . 1

والماء والصرف الصحي ،
االعداد لتسويق واجهات العرض ومكاتب . 2

المقاوالت ،
تحديد تاريخ عقد الجمع العام التأسيسي للمركز 	 

الدولي للوساطة والتحكيم بأكادير،
دراسة احيـــــــــاء مركز المحــــــاسبة المعتـــــمدة ،	 
المصادقة المبدئية على عقد اتفاقية شراكة بين 	 

الغرفة ووكالة التنمية االجتماعية من أجل وضع 
برنامج تكوين لفائدة الجمعيات المنخرطة في 

الغرفة ،
إعـــــادة هيكـــــــلة مرافــــــق الغرفة.	 

المصادقة على محضر االجتماع السابق للمكتب ؛	 
تقـــيـــيـــم أشغال دورة يونيو 2019؛ 	 
 	START-عرض حول الرقمنة والمقاوالت الصاعدة

   UP et  DIGITALISATION
حالة تقدم تنظيم تظاهرة DEVOXX 2019 ؛	 
حالة تقدم مشروع إحياء مركز المحاسبة المعتمدة 	 

)CECOGEC( ؛
حالة تقدم المواكبة التقنية في اطار مخطط 	 

تنمية الغرفة ؛
تقديم مشروع الميزانية التعديلية لسنة 2019 ؛	 
تقديم مشروع ميزانية الغرفة لسنة 2020 ؛	 
تحديد تاريخ وجدول أعمال ومكان انعقاد دورة 	 

أكتوبر 2019.

المصادقة على محضر االجتماع السابق للمكتب	 
تقييم اشغال دورة أكتوبر 2019	 
مدارسة مستجدات القانون األساسي للغرف 	 

المصادقة على المحضر السابق للمكتب	 
تحديد جدول اعمال دورة يونيو 2019 للغرفة	 
المصادقة على اتفاقية الشراكة بين الغرفة 	 

والجمعية المغربية للمصدرين
المصادقة على اتفاقية الشراكة مع الوكالة 	 

الوطنية للمقاوالت الصغرى والمتوسطة 
MAROC PME    

البرنامج التنموي للمجلس االقليمي لتيزنيت ، والثاني يتعلق 
بوضعية الحي الصناعي ليزنيت.

دعوة السيد رئيس المجلس اإلقليمي لتيزنيت والسيد مدير 	 
شركة العمران باكادير للمشاركة في تنشيط المحورين.

المقرر :
احداث خلية تحت اشراف السيد الرئيس للتواصل مع الجمعيات 	 

تتكون من السادة :
-  محمد المودن

-  البشير احشموض
-  صالح بيكنوان
-  عمر القسيبي

 -  الطاقم اإلداري
المقرر :

تحديد تاريخ اللقاء : 6 ابريل 2019	 

المقرر : 
المصادقة باإلجماع على المحضرين السابقين	 

مناقشة

المقرر : المصادقة باالجماع على المحضر السابق
المقرر : تحديد التاريخ : االربعاء 17 يوليوز 2019 

تحديد المكان : مقر الغرفة• 
إرجاء تحديد نقط جدول األعمال إلى اجتماع المكتب اإلداري 	 

ليوم 26 يونيو 2019.
المقرر :

عقد جلسة عمل مع السيد المدير العام للمكتب المغربي 	 
لحماية الملكية الصناعية والتجارية.

عقد جلسة عمل مع أطر الوكالة الوطنية للمقاوالت الصغرى 	 
والمتوسطة MAROC PME تزامنا مع أسبوع المقاولة.

المقرر :
موافاة أعضاء المكتب بنسخة من القانون األ ساسي للمركز.	 
الموافقة على تسمية المركز ب« المركز الدولي للتحكيم 	 

والوساطة لسوس ماسة«

المقرر : المصادقة باإلجماع على المحضر
المقرر : تنظيم لقاء تشاوري وتواصلي لفائدة اعضاء المكتب مع 

رئيس الجمعية الجهوية للمقاوالت الناشئة العاملة في قطاع 
تكنولوجيا المعلوميات لاطاع على التطورات والمستجدات التي 

يعرفها هذا القطاع.
المقرر : إحداث لجنة خاصة يعهد اليها التفكير في وضع خطة 

لتسويق واجهات العروض SHOWROOMS ومكاتب المقاوالت.
المقرر : المصادقة باإلجماع على احياء المركز وتكليف السيد حسن 

مرحوم بمتابعة هذا الملف.

المقرر : المصادقة باإلجماع على المحضر السابق.
مناقشة

المقرر : المصادقة  على الميزانية التعديلية لسنة 2019.
المقرر : المصادقة على مشروع ميزانية الغرفة برسم 2020.

المقرر : المصادقة باإلجماع على المحضر
المقرر : افتتاح الدورات بتسجيل صوتي آليات بينات من الذكر 

الحكيم.

المقرر : 
المصادقة باالجماع على المحضرالسابق	 

المقرر : 
جدول االعمال :• 
الكلمة االفتتاحية للسيد رئيس الغرفة	 
تقديم عرض حول خدمات تمثيلية الوكالة الوطنية للمقاوالت 	 

الصغرى والمتوسطة
تقديم عرض حول خدمات شباك المكتب المغربي لحماية 	 

الملكية الصناعية والتجارية
عرض حول تقدم اشغال المركب المتعدد الخدمات التابع للغرفة	 
المصادقة على محضر الدورة العادية فبراير 2019	 

اجتماع المكتب 
 يوم االربعاء 27 مارس  

2019

اجتماع المكتب 
ليوم الجمعة 14 يونيو  

2019

اجتماع المكتب
يوم األربعاء 4 شتنبر 

2019

اجتماع المكتب
يــوم األربعاء 23 أكتوبر 

2019

اجتماع المكتب 
 يـوم األربعاء 25 دجنبر 

2019

اجتماع المكتب 
يوم االربعاء 26 يونيو  

2019

انشطة الغرفة فيما بين الدورتين.	 
-  إعداد بطاقة تقنية حول تقدم المشاريع المبرمجة في إطار

   المخطط الجهوي للتسريع الصناعي لسوس ماسة وتضمينها
   في ملف أعضاء الجمعية العامة.

المقرر : التماس الجمعية العامة بالموافقة المبدئية على االتفاقية
المقرر : تم ادخال تعديات على بعض بنود مشروع االتفاقية

بتشاور بين المؤسستين خال تظاهرة اسبوع المقاولة.
المقـــرر: إعطاء الصاحية للسيد رئيس الغرفة لتعيين رئيس وأعضاء 

المجلس اإلداري للمركز.
المقــــرر : إطاع السادة أعضاء المكتب على الئحة أعضاء اللجنة 

الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضرائب.
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الملحقات

المغربية للتجارة والصناعة والخدمات وجامعتها 
5مشروع القانون رقم 19/08 

تدارس الدور المنتظر للغرفة داخل المجلس 	 
اإلداري للمركز الجهوي لاستثمار

عرض حول تقدم اشغال المواكبة التقنية لتنزيل 	 
المخطط التنموي للغرفة  )من طرف مكتب 

الدارسات المكلف(.
في مستهل االجتماع توقف أعضاء المكتب 	 

اإلداري للغرفة لتاوة سورة الفاتحة على روح 
المرحوم محمد الزكراوي  تغمده الله بواسع 

رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

المقرر : اعداد مشروع اتفاقية الشراكة بين الغرفة والمديرية 
الجهوية للضرائب.

مناقشة

اجتماع  المكتب 
يــــــوم األربعاء 5 فبراير 

2020

اجــــتــــمـــــاع المكتب
يوم الخميس 9 يوليوز 

 2020

اجــــتــــمـــــاع المكتب 
يوم األربعاء 16 شتنبـــــر 

2020

اجــــتــــمـــــاع المكتب
يوم األربعاء 25 نونبر 

2020

اجــــتــــمـــــاع  المكتب 
يوم الثاثاء 21 أبريل 

2020

اجــــتــــمـــــاع المكتب
 يوم الثاثاء 5 يونيو 

2020

المقرر : المصادقة باإلجماع على المحضرالسابق
المقرر : المصادقة باإلجماع  على اتفاقية الشراكة بين الغرفة 

ومجلس جهة سوس ماسة بخصوص أشغال ربط المركب 
المتعدد الخدمات  بشبكة الصرف الصحي والماء الصالح للشرب 

واالتصاالت؛
المقرر : المصادقة باإلجماع على اتفاقية الشراكة بين الغرفة 

والمعهد الفرنسي الكادير حول تنظيم أنشطة ثقافية تحت اشراف 
القنصلية العامة الفرنسية الكادير بمدرج الغرفة

المقرر :
عقد الدورة يوم الخميس 27 فبراير 2020 	 
تحديد المحاور : • 

المحور 1: تقديم والتوقيع على عقد الشراكة مع الجمعية 
المغربية للمصدرين ASMEX مع تدشين المكتب  المخصص لهذا 

الغرض  بالغرفة.
المحور 2: تقديم والتوقيع على اتفاقية الشراكة مع المديرية 

الجهوية للضرائب. 

المقرر : المصادقة باإلجماع على المحضر
المقرر : المصادقة على الورقة التقييمية لدورات الغرفة مع بعض 

التعديات.

مناقشة

المقرر : المصادقة باإلجماع على المحضر السابق.
المقرر : تم االتفاق على المزايدة على ثمن الكراء مع إلزام النائل 

على تسبيق كراء سنتين 
 المراحل الموالية :	 

المرحلة األولى : 
- اللجوء الى خبرة خارجية من اجل تحديد الثمن المرجعي.

- موازاة مع ذلك احداث لجنة داخلية يعهد اليها بالعمل على
   تحديد ثمن مرجعي للكراء، كل هذا في اجال ال تتجاوز نهاية شهر

   أكتوبر 2020.
المرحلة الثانية : 

-  اعداد دفتر تحمات.
المرحلة الثالثة : 

-فتح باب تلبية طلب ابداء االهتمام قبل متم شهري نونبر ودجنبر.
المقرر :

 تأجيل النظر في هذه النقطة الى حين اجتماع المكتب اإلداري 	 
للغرفة بمكتب المجلس الجهوي للسياحة.

وعلى هامش هذه النقطة طالب السيد بدرالدين الخليفي 	 
بضرورة تمثيل تجارة مواد الصناعة التقليدية ( البازارات) في 
المكتب اإلداري  للمجلس الجهوي للسياحة سوس ماسة.

المقرر : موافقة مبدئية باإلجماع دون أي التزام مالي للغرفة. 
المقرر : موافقة باإلجماع شريطة اال تتعدى مدة االتفاقية 3 

أشهر قابلة للتمديد.
المـقــرر: الموافقة باإلجماع على انخراط الغرفة في الحملة 

التحسيسية الرسمية للوقاية ضد كوفيد 19 .

المقرر : المصادقة  باإلجماع على محضر االجتماع السابق للمكتب؛
المقررات :

التعاقد مع أحد الموثقين من اجل اعداد ملف قانوني متكامل 	 
لطلبات العروض.

االنكباب على التفكير في كيفية تجهيز واستغال الجناح الخاص 	 
بالمكاتب.

القيام بزيارة ميدانية للورش بمناسبة افتتاح أشغال التهيئة 	 
الخارجية للمركب.

المقرر : المصادقة باإلجماع على تجديد اتفاقية الشراكة بين الغرفة 
وجمعية سوس ماسة مبادرة.

المـقـــرر : صادق الحاضرون باإلجماع على المحضر السابق للمكتب 
االداري للغرفة.

المـقـــرر :
صادق الحاضرون على الصيغة الجديدة لميزانية الغرفة برسم سنة 

.2020

مناقشة

مناقشة

المصادقة على المحضر السابق للمكتب؛	 
مراجعة تسعيرة الشواهد اإلدارية وشروط وأثمنة 	 

االستفادة من قاعات الغرفة.
اتفاقية الشراكة بين الغرفة ومجلس جهة سوس 	 

ماسة بخصوص أشغال ربط المركب المتعدد 
الخدمات بشبكة الصرف الصحي والماء الصالح 

للشرب واالتصاالت؛
اتفاقية الشراكة بين الغرفة والمعهد الفرنسي 	 

ألكادير حول تنظيم أنشطة ثقافية تحت اشراف 
القنصلية العامة الفرنسية ألكادير بمدرج الغرفة. 

إعان طلبات العروض الخاص بواجهات العرض 	 
التابعة للمركب المتعدد الخدمات للغرفة

اإلعداد لعقد دورة فبراير 2020 للغرفة.	 

المصادقة على محضر االجتماع السابق للمكتب:	 
تقييم اشغال دورة فبراير 2020	 
تقديم عرض تحسيسي حول تدبير نظم الجودة 	 

من طرف مكتب الدراسات IFA CONSEIL في 
اطار مخطط تنمية الغرفة

مدارسة مشروع القانون الجديد 19-08 المنظم 	 
لغرف التجارة والصناعة والخدمات) توسيع 

صاحيات الغرف في صلب الجهوية الموسعة(
تقديم ميزانية سنة 2020 المصادق عليها من 	 

طرف مصالح وزارة االقتصاد والمالية وإصاح 
اإلدارة.

المصادقة على محضر االجتماع السابق للمكتب؛	 
 	 IFA عرض حول تقدم أشغال مكتب الدراسات

CONSEIL المكلف بوضع نظام للجودة للغرفة 
في إطار مخططها التنموي.

تدارس نماذج طلبات العروض الخاصة بواجهات 	 
العرض التابعة للمركب المتعدد الخدمات للغرفة؛

تدارس تمديد اتفاقية الشراكة مع المجلس 	 
الجهوي للسياحة ألكادير-سوس ماسة؛

مشروع اعداد منصة رقمية لفائدة تجار األسواق 	 
الكبرى لجهة سوس ماسة بشراكة مع جمعية 

خريجي المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية 
ENSA؛

اتفاقية الشراكة مع شركة سطورإنو       	 
STOREINO بخصوص تنظيم دورات تكوينية حول 

التجارة االلكترونية.

تقدم اوراش مخطط تنمية غرفة التجارة والصناعة 	 
والخدمات سوس ماسة.

تتبع ملف طلبات العروض الخاصة بواجهات 	 
العرض التابعة للمركب المتعدد الخدمات للغرفة؛

تجديد اتفاقية الشراكة بين الغرفة وجمعية سوس 	 
ماسة مبادرة.

المصادقة على اتفاقية الشراكة مع شركة 	 
سطوراينو بخصوص تنظيم دورات تكوينية حول 

التجارة االلكترونية.
الشراكة مع االكاديمية الدولية للتداول 	 

المصادقة على المحضر السابق للمكتب االداري 	 
للغرفة

المصادقة على الصيغة الجديدة لميزانية الغرفة 	 
برسم 2020 

المناقشة حول التدابير التي يمكن اتخاذها من اجل 	 
التخفيف من التداعيات االقتصادية لجائجة كورونا

المصادقة على محضر االجتماع السابق للمكتب	 
نبذة حول مشاركة السيد الرئيس والسادة أعضاء 	 

المكتب االداري وباقي أعضاء الغرفة في الندوات 
الرقمية واللقاءات الصحفية خال فترة الطوارئ 

الصحية 
اقتراحات الغرفة للجنة الجهوية لليقظة 	 

االقتصادية 
مختلفات	 

2020
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الملحقات

واالستثمار بخصوص إقامة دورات تكوينية 
متخصصة حول التداول المالي

المصادقة على محضر االجتماع السابق للمكتب	 
تحضير الدورة األولى للجمعية العامة برسم سنة 	 

2021 وتحديد جدول اعمالها.
تدارس اتفاقية الشراكة مع مجموعة التجاري وفا 	 

بنك المتعلقة بإيواء الغرفة لمقر – دار المقاول -

المصادقة على محضر االجتماع السابق للمكتب،	 
تقديم مشروع محضر الدورة العادية للغرفة – 	 

دورة فبراير -2020
مناقشة مشروع مرسوم ميثاق بمثابة السلوكيات 	 

الخاص بغرف التجارة والصناعة الخدمات،
مناقشة مشروع مرسوم لتحديد شروط منح 	 

التعويضات ومقاديرها لرئيس وأعضاء غرف 
التجارة والصناعة  والخدمات،

مناقشة التشارك مع المجلس الجماعي الكادير 	 
في شركة التنمية المحلية – اكادير تدبير-

تهييء و مدارسة مشروع ميزانية غرفة التجارة 	 
والصناعة والخدمات سوس ماسة لسنة 2021.

المصادقة على تقرير االجتماع السابق للمكتب 	 
اإلداري للغرفة 

تقييم أشغال الدورة العادية األولى للغرفة برسم 	 
سنة 2021؛

التداول حول موضوع المساهمة المهنية 	 
الموحدة؛

تقديم مشروع برنامج عمل الغرفة برسم سنة 	 
2021؛

تقديم مشروع ميثاق السلوكيات؛	 
تقديم مشروع اتفاقية الشراكة بين الغرفة 	 

والمركز الجهوي لاستثمار

المصادقة على تقرير االجتماع السابق لمكتب 	 
الغرفة

عرض حول تقدم اوراش مخطط تنمية غرفة 	 
التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة 

عرض حول تقدم ورش تنزيل نظام الجودة لغرفة 	 
التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة من 

.IFA CONSEIL طرف مكتب الدراسات

المصادقة على تقرير االجتماع السابق للمكتب 	 
المصادقة على اتفاقية الشراكة بين الغرفة ووزارة 	 

الصناعة والتجارة واإلقتصاد األخضر والرقمي 
بخصوص تمويل إنهاء أشغال المركب المتعدد 

الخدمات للغرفة
تقديم مشروع حصيلة الفترة اإلنتدابية -2015	 

2021 لغرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس 
ماسة.

المصادقة على اتفاقية الشراكة بين غرفة التجارة 	 
والصناعة والخدمات سوس ماسة والكونفدرالية 

العامة للمقاوالت بجهة سوس ماسة والبنك 
الشبي الوسط الجنوبي

المقرر : المصادقة على االتفاقية مع تسجيل الماحظات التالية:
الديباجة : إضافة اعتبارات خاصة بالشركة كونها رائدة في مجال 	 

التكوين في التجارة االلكترونية والتسويق    الرقمي.
المادة  6: حذف الدعم اللوجستيكي.	 
تعيين ممثلي الغرفة داخل لجنة التتبع وهما السادة بدر الدين 	 

الخليفي وربيع عاقل.
المقرر :المصادقة على مشروع االتفاقية مع تعيين كل من السادة 

بدر الدين الخليفي وربيع عاقل في لجنة التتبع.

المقرر : صادق أعضاء المكتب باإلجماع على محضر االجتماع السابق 
للمكتب.

المقرر : عقد الدورة األولى للجمعية العامة برسم سنة 2021 للغرفة 
حسب ما يلي :

التاريخ : 17 فبراير 2021 على الساعة العاشرة صباحا. • 
المكان : مدرج الحاج الحسين اشنكلي بغرفة التجارة والصناعة • 

والخدمات سوس ماسة
يوصي المكتب اإلداري للغرفة عرض مشروع االتفاقية على الدورة 	 

العادية المقبلة من أجل المصادقة عليها.
اتفق أعضاء المكتب اإلداري للغرفة على اقتراح تسمية احدى 	 

قاعات الغرفة باسم السيد علي بادوح المدير السابق للغرفة 
اعترافا بما قدمه من خدمات جليلة للمؤسسة.

 وعليه يوصي المكتب اإلداري للغرفة اقتراح تسمية قاعة اللجان 	 
باسم علي بادوح المدير السابق للغرفة وعرضها على الدورة 

العادية المقبلة من اجل المصادقة عليها.

المقرر : المصادقة باإلجماع  على المحضر.
المقرر : عرض  مشروع محضر الدورة العادية للغرفة على الجمعية 

العامة المقبلة قصد  المصادقة عليه.
المقرر : مراسلة الوزارة الوصية قصد اتخاد رأيها في الموضوع.

المقرر : عرض مشروع الميزانية برسم سنة 2021 على الجمعية 
العامة من اجل المصادقة.

المقرر : المصادقة باإلجماع  على المحضر
المقرر : المصادقة على التقرير المتعلق بتقييم أشغال الدورة العادية 

األولى للغرفة برسم سنة 2021.

مناقشة

المقرر : المصادقة باإلجماع على المحضر.
تم تقديم عرض من طرف المدير الجهوي للغرفة تناول فيه تقدم 	 

االوراش المبرمجة ضمن مخطط تنمية غرفة التجارة والصناعة 
والخدمات سوس ماسة وأبدى السادة أعضاء المكتب ارتياحهم 

لمستوى تقدم هذه االوراش.
تم اخبار أعضاء المكتب حول مدى تقدم ورش تنزيل نظام الجودة 	 

لغرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة وذلك بواسطة 
.IFA CONSEIL عرض تقدم به مكتب الدراسات

اجــــتــــمـــــاع المكتب
يوم  األربعاء 27 يناير 

2021

اجــــتــــمـــــاع المكتب
يوم  األربعاء 10 فبراير 

 2021

اجــــتــــمـــــاع المكتب
يوم  األربعاء 31 مارس 

2021

اجــــتــــمـــــاع المكـــــتـــــب 
يوم الجمعة 30 ابريل  

2021

اجتماع المكتب 
يوم 31 ماي 2021

الملحق 3 : المناظرات و المنتديات و التظاهرات
التاريخ و المكان البرنامجالمناظرات و المنتديات و التظاهرات

فاتح فبراير 2017
مقر الغرفة

22 شتنبر 2016
مقر الغرفة

23 دجنبر 2017 
مقر الغرفة

09 - 12 ماي 2017
ساحة االمل

16 نونبر 2017 
عمالة إقليم طاطا

14 و 15 مارس 
2019

مقر الغرفة

دراسة مشاكل المهنيين بالمركب المينائي الكادير	 

عرض حول مخطط التسريع الصناعي	 

عــرض حــول أهــم التعديــات التــي لحقــت بالنظــام المنســق لســنة 2017 علــى 	 
العالمــي الصعيــد 

معرض »حرف البناء و التجهيز من اجل مهنية و جودة أفضل«.	 
االنطاقة للمحطة األولى للقافلة الوطنية حول برنامج دعم للمقاول الذاتي	 

تمحــورت أشــغال هــذه المناظــرة حــول محوريــن أساســيين، يتعلــق األول بالبنيــات 	 
التحتيــة ومنــاخ األعمــال فيمــا هــم المحــور الثانــي القطاعــات اإلنتاجيــة باإلقليــم

ورشات موضوعاتية ركزت على أربعة محاور أساسية شملت :	 
-  ورشة القوانين والتشريعات والضرائب
-  ورشة الخدمات والحماية االجتماعية

-  ورشة الدعم والمواكبة والتمويل.

نــدوة حــول المركــب المينائــي وقطــاع 	 
الكرطــون الــورق/  الخشــب/ 

ندوة حول مخطط التسريع الصناعي	 

نـــدوة حول تنفيـــذ التعديـات التي لحقت 	 
بالنظــام المنســق للجمــارك لســنة 2017  
بشــراكة  مــع  المديريــة الجهويــة للجمــارك

المعرض المهني لحرف البناء و التجهيز	 

المناظرة الجهوية حول فرص اإلستثمار 	 
بإقليـم طاطـا

الملتقى التواصلي الجهوي للتجارة	 
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الملحقات

06 أبريل 2019
عمالة إقليم تيزنيت

24 و 25 أبريل 
2019

مراكش

11 يونيو 2019

11 يونيو 2019
مقر غرفة

26 نونبر 2020

13 أكتوبر 2020
مقر والية جهة سوس

26 ماي 2020
مقر والية جهة 

سوس

11 نونبر 2020
مدينة االبتكار

14 ، 13 ، 12
نونبر 2019   

أكادير

30 ماي 2020
مقر والية جهة 

سوس

التعريــف بالمؤهــات االقتصاديــة والمشــاريع البنيويــة المبرمجــة بإقليــم تيزنيــت 	 
والمســاهمة فــي انفتاحــه علــى باقــي المكونــات الترابيــة للجهــة وكذلــك تعبئــة 
المؤسســات الجهويــة الخاصــة والعامــة مــن أجــل إنعــاش االســتثمار و المســاهمة 

فــي التنميــة االقتصاديــة لإلقليــم.
تنظيم أربع ورشات موضوعاتية تناول فيها المشاركون :	 
سبل تطوير مناخ االستثمار باقليم تزنيت، يتعلق األمر بورشات:	 
السياحة الصناعة والثقافة	 
الفاحة والصيد البحري	 
التجارة والصناعة والخدمات والمعادن واللوجيستيك	 
التجهيزات االساسية وتعبئة العقار ومناخ االعمال	 

8 جلســات عمــل عامــة و 13 ورشــة تطــرق خالهــا الحاضــرون بالــدرس والتحليــل 	 
إلــى عــدد مــن المواضيــع المرتبطــة بواقــع وراهــن القطــاع التجــاري وأفــق تطويــره 
والرفــع مــن مســتوى أداءه وتحســين مردوديتــه وكــذا تحســين أوضــاع العامليــن 

فيــه.

إبــراز األهميــة الكبــرى للمناطــق اللوجســتيكية فــي الديناميــة اإلقتصاديــة للجهــة 	 
ــل الجهــوي لمخطــط التســريع الصناعــي. ودورهــا االساســي فــي انجــاح التنزي

تقديــم عــرض حــول مشــروع المنطقــة اللوجيســتيكية بأيــت ملــول بــرزت فيــه مراحــل 	 
اإلنجــاز وكــذا أهميــة المشــروع فــي التنميــة اإلقتصاديــة بالجهــة.

 	DEVOXX. عرض حول تظاهرة
ومدينــة 	   TECHNOPARK AGADIR المقــاوالت  حاضنــة  علــى  الضــوء  تســليط 

االبتــكار CITE D’INNOVATION  باعتبارهمــا مشــروعين هاميــن ســيمكنان الجهــة 
مــن خلــق منظومــة رقميــة جهويــة و تشــجيع انشــاء المقــاوالت الرقميــة

عــرض مفصــل حــول مؤهــات االســتثمار بقطــاع صناعة الســيارات بالجهة   )مناطق 	 
صناعيــة، تحفيــزات مالية، آليات التمويل...،(

عرض حول أهمية التجارة االلكترونية والمعيقات الضريبية	 

تقديــم دراســة حــول اســتراتيجية تنميــة النقــل الجــوي الســياحي بأگاديــر وذلــك 	 
فــي إطــار إعــداد خطــة إلحيــاء وتنشــيط الحركــة الســياحية بهــذه الجهــة بعــد الحجــر 

الصحــي الــذي فرضــه انتشــار جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد

إطاق النسخة األولى من القافلة الشمسية الجهوية	 
تكوين ومواكبة المقاوالت الصغرى وتيسير التواصل بين كافة المقاوالت	 
العاملة في القطاع	 

ندوات ، عرض ، ورشات تكوينية	 

تدبير تخفيف الحجر الصحي وخطة إنعاش االقتصاد واعداد الميزانية	 
التعديلية المرتقبة للدولة	 

يوم دراسي حول دعم فرص اإلستثمار 	 
بإقليم تيزنيت

المنتدى المغربي للتجارة	 

يوم دراسي حول المناطق 	 
اللوجيستيكية لجهة سوس ماسة

ندوة تحت شعار » كيف نطور 	 
المنظومة الرقمية باكادير؟

لقاء عن بعد حول »تنمية منظومة 	 
صناعة السيارات بجهة سوس ماسة«

يوم دراسي حول التجارة االلكترونية	 

لقاء حول استراتيجية تنمية النقل 	 
الجوي السياحي بأگادير

فعاليات النسخة األولى من القافلة 	 
الشمسية الجهوية

 	 DEVOXX MOROCCO النسخة الثامنة
2019

لقاء تشاوري بين السيد رئيس الحكومة 	 
والسيد وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد 

االخضر والرقمي والسادة رؤساء غرف 
التجارة والصناعة والخدمات وجامعتها

26 ماي 2020
مقر الوالية 

5 ماي 2020
مقر الوالية

23 أبريل 2020

تقديم دراسة حول تدابير مكافحة التلوث بالمركب المينائي ألكادير	 

القانونــي للمقــاوالت علــى مســتوى مدينــة اإلبتــكار 	  التوطيــن  دراســة إشــكالية 
بأگاديــر.

مناقشة نقط جدول األعمال التالي:	 
-  حالة تثمين المناطق الصناعية؛

-  نظام دعم الجهة للمقاوالت الصناعية؛
-  إقتراح جهاز التنسيق بين الفدراليات المهنية؛

-  حالة تقدم نظام دعم جمعية سوس ماسة مبادرة و الوكالة الوطنية للنهوض
   بالقاوالت المتوسطة و الصغرى لدعم المقاوالت الصغيرة جدا.

يوم دراسي حول المركب المينائي 	 
ألكادير

يوم دراسي حول مدينة اإلبتكار	 

لقاء عن بعد حول المنظومات الصناعية 	 
على الصعيد الجهوي

ندوة تحت شعار : »التداول طريق الى االستقال المالي«	 13 يناير 2021
ندوة عن بعد تحت شعار: »التداول طريق 	 

الى االستقال المالي » بشراكة مع 
األكاديمية الدولية للتداول واإلستثمار

الملحق 4 : االتفاقيات المبرمة

التاريخاالتفاقيات المبرمة

2016

2018

2018

2018

2018

2018

غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة 	 
غرفة الجهوية للفاحة	 
غرفة الصناعة التقليدية	 
غرفة الصيد البحري األطلسية الوسطى	 
الكنفدرالية العامة لمقاوالت المغرب لسوس ماسة 	 
المركز الجهوي للسياحة	 

غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة 	 
وزارة االقتصاد والمالية	 
وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي	 

غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة 	 
الجماعة الترابية إلنزكان	 

غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة 	 
غرفة التجارة والصناعة ألوكرانيا	 

غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة 	 
وزارة االقتصاد والمالية	 
وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي	 
والية سوس ماسة 	 
المجلس الجهوي لسوس ماسة 	 

غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة 	 
والية سوس ماسة 	 
المجلس الجهوي لسوس ماسة	 
 	)MTIC( الشركة المغربية لتكنوبارك

مذكرة تفاهم	 

اتفاقية متعلقة بمخطط تنمية غرفة التجارة 	 
والصناعة والخدمات سوس ماسة

اتفاقية شراكة	 

مذكرة تفاهم 	 

اتفاقية تشييد تكنوبارك	 

اتفاقية من أجل تسيير تكنوبارك	 

األطراف الموقعة
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الملحقات

2019

2019

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2019

2021

2021

2021

2020

غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة 	 
 	ILLE ET VILAINE- Rennes غرفة التجارة والصناعة

غرفة التجارة والصناعة الخدمات لسوس ماسة 	 
غرفة التجارة العربية الكندية 	 

غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة 	 
الجمعية المغربية للمصدرين 	 

غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة 	 
غرفة التجارة والصناعة والماحة لبيلباو BILBAO باسبانيا	 

غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة 	 
شركة تهيئة وإنعاش محطة تغازوت	 
المجلس الجهوي لسوس ماسة 	 
المجلس الجهوي لاستثمار	 
نادي المستثمرين بأكادير	 

غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة 	 
وزارة االقتصاد والمالية وإصاح اإلدارة	 
وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي	 
والية سوس ماسة 	 
المجلس الجهوي لسوس ماسة 	 
شركة العمران	 

غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة 	 
المجلس الجهوي لسوس ماسة	 
عمالة إنزكان آيت ملول 	 
الجماعة الترابية للدشيرة الجهادية 	 
شركة العمران	 
 	AZITIA  جمعية مستثمرين المنطقة الصناعية لتاسيا

غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة 	 
 	STOREINO المالكة للمنصة الرقمية MATZON شركة

غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة 	 
المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية 	 

غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة 	 
 	EMMA مؤسسة

غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة 	 
األكاديمية الدولية للتجارة واالستثمار	 

غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة 	 
 	» MAROC PME « مغرب المقاوالت

غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة 	 
التجاري وفا بنك 	 

غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة 	 
 	 » MITC « شركة المغربية لمعلومات التكنوبارك

غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة 	 
وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي	 
الوكالة الوطنية لمحاربة األمية	 

غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة 	 
وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي	 
 	X HUN شركة

اتفاقية شراكة 	 

اتفاقية تعاون 	 

اتفاقية شراكة	 

اتفاقية تعاون 	 

تفاقية شراكة 	 

اتفاقية شراكة من أجل أجرأة المنطقة الصناعية 	 
المندمجة ألكادير

اتفاقية شراكة من أجل تأهيل المنطقة الصناعية 	 
لتاسيا

اتفاقية شراكة من اجل بلورة وإنجاز دورات تكوينية 	 
في التجارة االلكترونية والتسويق الرقمي 

اتفاقية شراكة 	 

اتفاقية شراكة 	 

اتفاقية شراكة 	 

اتفاقية شراكة من أجل إنعاش ريادة األعمال 	 
وتنافسية الشركات

اتفاقية شراكة 	 

اتفاقية شراكة لتسيير تكنوبارك	 

اتفاقية شراكة إلعداد وإنجاز برنامج عمل في 	 
مجال محاربة األمية لفائدة التجار

 	 DEVOXX « اتفاقية شراكة لتنظيم تظاهرة
» MOROCCO

الملحق 5 : األيام االعالمية

التاريخ و المكاناأليام اإلعالمية

يوما تواصلي و تحسيسي للجودة  تحت شعار:« أية استراتيجيات للنهوض بمقاولة الغد ؟«.	 

يوما إعامي حول مشروع قانون المالية 2016 : ضعف االستثمارات العمومية بجهة سوس ماسة	 

اليوم الجهوي للتحسيس بالمخاطر المهنية وتدابير الوقاية من حوادث الشغل بشراكة مع المندوبية الجهوية للتشغيل 	 
والمنظمة الدولية غير الحكومية » برفنتيكا’ المتخصصة في مجال الصحة والسامة المهنية

لقاء إعامي حول  المستجدات الضريبية التي  تضمنها  قانون المالية لسنة 2016 بشراكة مع االتحاد العام الجهوي  	 
لمقاوالت المغرب  

نصف يوم  إعامي حول : »الخدمات االلكترونية للمديرية العامة للضرائب«	 

لقاء تواصلي مع السيد المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي 	 

لقاء تحسيسي لفائدة أرباب المقاوالت حول أهمية تكيف القطاع الخاص مع التغيرات المناخية تحت شعار »من مناخ األعمال 	 
الى أمور المناخ« بشراكة مع المركز الجهوي لإلستثمار والمجلس الجهوي والوزارة الفيدرالية للتعاون اإلقتصادي والتنمية بألمانيا

الجائزة الوطنية للجودة نسخة 2016 بشراكة مع مندوبية التجارة والصناعة بالجهة واالتحاد المغربي للجودة	 

نصف يوم اعامي حول : » الجودة في خدمة التنمية المستدامة« بشراكة مع المندوبية الجهوية للتجارة والصناعة بأكادير	 

لقاء إعامي حول مركز الوساطــة والتحكيــــم التجـــاري ألكادير	 

لقاء إعامي حول الوساطة البنكية تحت شعار: »الوسائل البديلة لحل النزاعات، فرص للنهوض بالمقاوالت المتوسطة 	 
والصغيرة جدا والمهنيين بالجهة«، بشراكة مع الكونفدرالية العامة للمقاوالت بالمغرب لجهة سوس ماسة

نصف يــوم إعـامي حول الجـودة تحت شعار »أي بنية تحتية للجودة لمواكبة مخطط التسريع الصناعي« بشراكة مع 	 
مندوبية وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي و اإلتحاد المغربي للجودة

 	Horizon Consulting : لقاء إعامي حول تعويم الدرهم: آثاره على المقاوالت وكيفية التأقلم بشراكة مع مكتب الدراسات

يوم إعامي للضرائب تحت شعار »االلتزام الجبائي: مسؤولية الجميع«	 

اللقاء الجهوي الثاني للجودة	 

12 نونبر 2015 
مقر الغرفة

13 نونبر 2015
مقر الغرفة

22 يناير 2016
مقر الغرفة

26 يناير 2016
مقر الغرفة

22 يوليوز 2016
مقر الغرفة

9 شتنبر 2016
مقر الغرفة

22 شنبر 2016
تاغزوت

27 أكتوبر 2016
مقر الغرفة

03 نونبر 2016
مقر الغرفة

23 يونيو 2017
مقر الغرفة

12 يوليوز 2017 
مقر الغرفة

28 نونبر 2017 
مقر الغرفة

20 فبراير 2018 
مقر الغرفة

29 مارس 2018
مقر الغرفة

18 أبريل 2018
مقر الغرفة
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الملحقات

ندوة »السامة في العمل : ماهي االلتزامات القانونية ؟«	 

يوم اعامي حول المواد الباستيكية المراقبة بشراكة مع للمركز التقني للباستيك والكاوتشو 	 

لقاء تواصلي لشرح المادتين 145 و 145 مكرر من المدونة العامة للضرائب	 

اللقاء الجهوي للمستهلك الدورة  2019	 

لقاء تواصلي مع مقاوالت الجهة	 

مشاركة الغرفة في ندوة حول صادرات المغرب من الخضر والفواكه إلى السوق اإلفريقية	 

لقاء إعامي حول مشروع قانون المالية لسنة 2020	 

لقاء إعامي حول النظام الجديد لمراقبة المنتوجات الصناعية عند اإلستيراد	 

لقاء تواصلي مع السيد المدير العام للضرائب بالنيابة تحت عنوان : التدابير الضريبية للقانون المالي 2020 وآثاره على الجانبين 	 
اإلقتصادي و اإلجتماعي

اليوم االعامي حول تدابير إنعاش الشغل بشراكة مع الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات	 

يوم دراسي تحت شعار : التغييرات في لوائح صرف العمات االجنبية وعملية التسوية  التلقائية لعام 2020	 

لقاء تواصلي حول اخر مستجدات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وجديد االعفاء من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر 	 
تحصيل الديون

لقاء تحسيسي وتشاوري بين ممثلي غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة والوكالة الوطنية لمحاربة األمية 	 
وممثلي الجمعيات المهنية للتجار

لقاءات تواصلية حول موضوع نظام المساهمة المهنية الموحدة بشراكة مع المديرية الجهوية للضرائب 	 

الملتقى الجهوي االول لدعم المقاوالت الصغرى و المتوسطة والصغيرة جدا بشراكة مع جمعية المقاوالت الصغرى 	 
والمتوسطة بجهة سوس ماسة تحت شعار : المقاولة الصغرى والمتوسطة دعامة أساسية لتفعيل النموذج التنموي بجهة 

سوس ماسة
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الملحق 6 : مجال التكوين

االنجازات  المحور 

انجاز اتفاقيات مع 
شركاء في التكوين

التكوينات المنجزة 
بشراكة مع مؤسسات 
ومقاوالت مختص في 

مجال التكوين

 	  SGS Maroc بشراكة مع ISO 9001 V2015 دورة تكوينية لتكوين 7 مدققين معتمدين في معيار
دورة تكوينية للتدقيق حسب معيار ISO 22000 V2008 بشراكة مع SGS Maroc  استفاد منها 9 مدققين	 
تكوين أزيد من 20 مستشار جهوي في تقنية Climat expert بشراكة مع منظمة GIZ لمواكبة المقاوالت الجهوية في 	 

مواجهة التغييرات المناخية
تكوين أزيد من 300 حرفيين في مجال البناء، الترصيص ومهن اخرى خال فعاليات النسخة االولى للمعرض المهني لحرف 	 

البناء والتجهيز BATEQUIP المنظم بشراكة مع شركة مختصة في المجال.
تكوين مجموعة من األطر المالية ومسيري الشركات واالستثمار باألسواق المالية وسياسة تعويم الدرهم المغربي، وذلك 	 

بشراكة مع مكتب دراسات مختص
تكوين 3 أفواج وأزيد من 150 مستفيد في التجارة االلكترونية والتسويق الرقمي خال فترة الحجر الصحي من أجل مواكبة 	 

المقاولة الصغرى والتجارة في مواجهة تداعيات كورونا والولوج إلى األسواق عبر تقنيات التسويق الرقمي والتجارة 
االلكترونية .

تكوينات حول آليات الدعم التمويل، الحس المقاوالتي، دراسة الجدوى...لفائدة حاملي المشاريع وذلك بشراكة مع جمعية 	 
مبادرة سوس ماسة ودار المقاول التابعة لمؤسسة التجاري وفابنك

اتفاقية شراكة مع SGS التكوين في مجال نظم الجودة والتقييس	 
اتفاقية شراكة مع شركة MTZON المالكة لمنصة سطورينو من أجل وضع وانجاز دورات تكوينية في مجال التجارة 	 

االلكترونية والتسويق الرقمي
اتفاقية شراكة مع االكاديمية الدولية للتداول واالستثمار للتكوين في مجال التداول واألسواق المالية	 
اتفاقية شركة مع GIZ من أجل تكوين مستشارين في تقنية Climat expert لمواكبة المقاوالت ضد التغييرات المناخية	 
اتفاقية شراكة مع مؤسسة التجاري وفا بنك الحتضان »دار المقاول أكادير« من أجل الخدمات الغير المالية ومواكبة وتكوين 	 

حاملي المشاريع
تجديد االتفاقية مع مبادرة سوس ماسة لقروض الشرف	 
اتفاقية مع الوكالة الوطنية لمحاربة األمية لتكوين تجار جهة سوس ماسة في محاربة األمية الوظيفية	 





حصيلة عمل غرفة التجارة 
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