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 38.12مـن الـقـانـون رقـم  14طبقا لمقتـضـيـات الـمـادة 

الـمــتــعــلــق بــالــنـظــام األســاســي لــغــرف الــتــجــارة والصــنــاعــة 

المـتـعـلـق  62.15من القانون رقم  30والخدمات، والمادة 

بتغيير وتـتـمـيـم الـقـانـون الـمـشـار إلـيـه أعـاله والـمـتـعـلـق 

 .بانتخاب باقي أعضاء المكتب 

القنـيـطـرة، دورة -سال-الرباط لغرفة عقدت الجمعية العامة 

علـى  2018يناير  17يوم األربعاء  وذلك ،" انتخاب باقي أعضاء مكتب الغرفة" استثنائية، شملت نقطة فريدة 

  .الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر الغرفة بالرباط

في هذا اإلطار،  قدمت الئحتين النتخاب أعضاء المكتب، األولـى وكـيـلـهـا السـيـد طـارق اكـيـزول عـن حـزب 

صوتا والثانية وكيلهـا السـيـد الـبـشـيـر صـاخـي عـن حـزب الـعـدالـة  25األصالة والمعاصرة ،وقد حصلت على 

 : على تشكيلة المكتب التالية النهائية بعد الفرز أسفرت النتائج صوتا ،حيث 63والتنمية، حصلت على 

 التجارةعن حزب العدالة والتنمية، صنف البشير صاخي ،السيد  :النائب األول للرئيس  •

 الصناعةعن حزب االستقالل، صنف عزيز هياللي السيد : النائب الثاني للرئيس  •

 الخدماتعن حزب االتحاد الدستوري، صنف شهيد  عبد الكريمالسيد : النائب الثالث للرئيس •

 الصناعةعن حزب األحرار، صنف خطيب برقية السيد : النائب الرابع للرئيس •

 التجارةعن حزب الحركة الشعبية، صنف علي بنعلي السيد : أمين المال  •

 الصناعة ، صنف صباح حسني المنتميةالسيدة : نائبته  •

 الصناعة عن حزب األحرار ، صنف العربي فرتات السيد : المقرر •

 التجارة ، صنف األصالة والمعاصرة عن حزب  إبراهيم الغازيالسيد : نائبه   •
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عقد مكتب  ،تحت رئاسة السيد عبد اهللا عباد رئيس الغرفة:  �2018��ا�� 09

القنيطرة، اجتماعا بمقر -سال-غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط

 . الغرفة بالرباط 

 : تمت المصادقة باإلجماع على

على الساعة  2018فبراير  28عقد الدورة العادية المقبلة للغرفة يوم األربعاء 

على مع تأجيل مصادقة المكتب  العاشرة و النصف صباحا، بمقر الغرفة بالرباط، 

، و مشروع 2017أكتوبر  30مشروع محضر الدورة العادية المنعقدة بتاريخ 

و التقرير األدبي  2018يناير  03محضر الدورة االستثنائية المنعقدة بتاريخ 

 . ، إلى إجتماع المكتب المقبل  وذلك بعد اإلطالع عليها2017للفترة الممتدة من فاتح شتنبر إلى متم دجنبر 

 :  تقرر باإلجماع 

 .مواكبة وتتبع مشاريع الغرفة مع الجهة والوالية تتكون من موظفين تسند إليهم مهمة  إنشاء لجنة .1

عقد اجتماع بين السيد المدير الجهوي ومدراء الملحقات من أجل وضع تصور لبرنامج عمل الغرفة،  وٕاعداد هيكل تنظيمي يعرض على  .2

 .المكتب في اجتماعه المقبل

  : تعيين لجن لتتبع  بعض ملفات الغرفة

 .علي بنعلي ، صباح حسني و ياسر الصبار رئيس لجنة الصناعة : ����ت ا��%�ط

 .شهيد عبد الكريم، فرتات العربي ، حميد التدالوي و عبد القادر هيطوف رئيس قسم الدعم والترويج بملحقة القنيطرة: ����ت ا�.��-�ة 
 . "-�/ %���5 و��� ا�(�دق =-�ط: ����ت  ا�'��>�ت

 

 . رفة وملحقتيها، بدراسة و متابعة مشاريعها وملفاتها داخل مقرهاغأن تقوم كل ال•

 . توفير الغرفة لوسيلة نقل للسادة األعضاء و الموظفين بتعاون مع الجهات المختصة•

 

 ?��القنيطرة، -سال-عقد مكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط ،تحت رئاسة السيد عبد اهللا عباد رئيس الغرفة:  ���ا�� 19ا#@

 . اجتماعا بمقر الغرفة بالرباط 

 : تمت المصادقة باإلجماع على

.2018فبراير  09تمت المصادقة  باإلجماع على مقررات إجتماع  مكتب الغرفة السابق المنعقد الجمعة   

 : تمت المصادقة باإلجماع على

على الساعة العاشرة و النصف صباحا، بمقر الغرفة بالرباط، والتي ستحتوي على  2018فبراير  28عقد دورة استثنائية للغرفة يوم األربعاء 

: جدول األعمال اآلتي  
 ؛ 2017أكتوبر  30المصادقة على مشروع محضر الدورة العادية المنعقدة  -1
 ؛2018يناير  03المصادقة على مشروع محضر الدورة اإلستثنائية المنعقدة  -2
 ؛2017المصادقة على  مشروع التقرير األدبي للفترة الممتدة من فاتح شتنبر إلى متم دجنبر -3
 ؛2017المصادقة على مشروع الحساب اإلداري برسم  -4
 ؛2018المصادقة على مشروع ميزانية الغرفة برسم  -5
 .مختلفات - 6

 : تمت المصادقة باإلجماع على
مراسلة رؤساء  المركز المعتمد لتدبير المحاسبة ومركز التحكيم ومركز  استكمـال  •

التكوين التقني  بالقنيطرة من أجل تقديم تقرير عن التسيير المالي لمراكزهم لدراسته في 
 المكتب قبل إنعقاد الجمعية العامة؛  

 .  إبرام ثالث عقود تتعلق بطبيب لكل غرفة •
   Med Cosmétiqueإعادة النظر في اللجنة المكلفة بمشروع   •
 .و محاولة تفاديها في الميزانية المقبلة  2017دراسة النواقص التي تشوب الحساب اإلداري برسم *  •

 :  تمت المصادقة باإلجماع على
 . إلتزام الغرفة بالعقد المتعلق بالحي الصناعي لسيدي قاسم، وبئر الرامي بالقنيطرة ومدرسة الخميسات  •
 . الرفع من قيمة  الميزانية  المخصصة  للدراسات   وتحيين الخريطة اإلقتصادية للجهة •
 . الرفع من الميزانية الخاصة بالمعارض و الملتقيات  •
 . الرفع من البند المخصص للنزاعات •
 .وضع بند لطبع وثائق للتعريف بالغرفة و لتكوين الموظفين خارج أرض الوطن •
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-سـال-شارك السيد عبد الكريم شهيد، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجـهـة الـربـاط:  2018فبراير 16الجمعة 

القنيطرة في اجتماع اللجنة المحلية للمنطقة الحرة وذلك يوم  بمقر عمالة إقليم القنيطرة ، ترأس الجلسة السيد عامل إقليم القنـيـطـرة 

 .  MDZبحضور رؤساء الدوائر و متدخلون من عدة قطاعات كالبيئة، الجمارك، الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل و

ويهدف هذا االجتماع إلى الترخيص لشركتين مغربيتين إلقامة مصانع إلنتاج معدات السيارات بالمنطقة الحرة للصادرات بالقنيطرة 

متر مربع، و  132 6أورو على مساحة    700 293 4باستثمار يقدر ب AMBEMAR MOROCCOويتعلق األمر بشركة  

متر   280 7مليون أورو على مساحة     12,5باستثمار يقدر ب  TUYAUTO GESTAMP MOROCCOالشركة الثانية

 .مربع

  TUYAUTO GESTAMP MOROCCOبعد تقديم كل شركة لعرضها ومناقشة مشروعها أمام اللجنة تم الترخيص لشركة 

أعطيت لها  AMBEMAR MOROCCOأما بالنسبة لشركة   2018إلنشاء  مشروعها والذي سينطلق في شهر نونبر المقبل 

 . 2019الموافقة إلى حين استكمال شروط وضعتها اللجنة لحماية البيئة لبدء مشروعها في يونيو لسنة 

 

 

انعقد بمقر ملحقة الـغـرفـة بـالـقـنـيـطـرة ، :  2018فبراير  23الثالثاء 

اجتماع تنسيقي بين ممثلي الغرفة بالقـنـيـطـرة وطـاقـمـهـا اإلداري ، تـرأسـه 

السيد عبد الكريم شهيد، نائب رئيس الغرفة بالقنيطرة إلـى جـانـب  السـيـد 

العربي فرتات، عضو بمكتب الغرفة بحضور السيد حميد الـتـدالوي، مـديـر 

ملحقة القنيطرة والسيد عبد الفتاح حبو، مـديـر مـركـز اسـتـكـمـال الـتـكـويـن 

 .التابع للغرفة بالقنيطرة والطاقم اإلداري  لملحقة الغرفة بالقنيطرة

خصص هذا اللقاء لتدارس ومناقشة المشاكل التي تعيشها ملحقـة الـغـرفـة 

 .بالقنيطرة وتقديم برنامج عمل  يمكنها من استرجاع مكانتها في محيطها االقتصادي

 :وقد تم تسطير برنامج متوسط المدى يتلخص في النقاط التالية

بناء المحرف الخاص بالطاقة الشمسية بمركز استكمال التكوين وكذا الستثمار في المعدات الـتـي تـقـادمـت لـمـسـايـرة الـتـطـور  •

 الحاصل داخل الشركات، ودعم التكوين المستمر، 

 حل مشكل مشروع صاالت العرض، •

لـحـل مشـكـل الـمـحـالت الـمـهـنـيـة )  TPE( اقتراح إنشاء مشتل بأحد  أروقة المعرض للمقاوالت الصغرى والـمـتـنـاهـيـة الصـغـر  •

 للمقاولين الشباب والذي سيساهم في تنشيط االقتصاد بالجهة ،

النهوض بدور ملحقة الغرفة بالقنيطرة والمتمثلة في اإلعالم، التـكـويـن، الـتـحـسـيـس والـتـأطـيـر وتـنـظـيـم الـمـصـالـح الـتـجـاريـة  •

  .والصناعية والخدماتية بجهة الغرب


	ا���>;	�) 
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احتضنت ملحقة الغرفة بالقنيطرة ، لقاء خصص :  2018فبراير 13الثالثاء 

لتنصيب السيد عبد الكريم شهيد كنائب لرئيس غرفة التجارة والصناعة 

القنيطرة، ترأسه ، كل من السادة عبد اهللا عباد -سال-والخدمات لجهة الرباط

رئيس الغرفة، و نائبيه السيد البشير صاخي، والسيد علي بنعلي بحضور السيد 

 .مدير ملحقة القنيطرة والطاقم اإلداري  لملحقة الغرفة بالقنيطرة
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عقدت اللجنة المحلية للتجارة بالخميسات :    2018فبراير 13
برلسة السيد لمزالي محمد، رئيس اللجنة اجتماعا بملحقة الخميسات 

 :خصص
لوضع تصور حول برنامج عمل الملحقة خالل الستة أشهر األولى  •

 .2018برسم سنة 
لتقييم عمل اللجنة واقتراح برنامج عمل يهدف إلى إيجاد حلول  •

 للمشاكل التي تعرفها القطاعات التي تمثلها الغرفة وكذا برنامج األنشطة التي ستنجزها الملحقة خالل هذه السنة،
 .القتراح برنامج عمل الملحقة يأخذ بعين االعتبار احتياجات و متطلبات و تطلعات منتسبي الغرفة •

في تدخله التمس السيد شطاط عبد الصادق، مدير الملحقة من الحاضرين التدخل من أجل تفعيل المركز المعتمد لتدبير    
 . المحاسبة بالملحقة في أقرب اآلجال حتى تتم االستفادة من خدماته

 :وبعد مناقشة الخطوط العريضة لبرنامج عمل الملحقة وكذا احتياجاتها لتنفيذ هذا البرنامج، تم تبني مايلي  
 ، خالل شهر مارس،2018تنظيم لقاء حول مستجدات القانون المالي لسنة  •
 تنظيم القافلة الطبية لفائدة منتسبيي الغرفة و ذويهم، خالل شهر مارس،  •
 طلب عقد لقاء مع السيد رئيس المجلس البلدي بالخميسات حول الرخص التجارية، •
 :تنظيم األيام اإلعالمية والتحسيبسية التالية •

 قانون الكراء، وذلك بناء على طلب المنتسبيين، خالل شهر أبريل،.1
 حماية المستهلك، خالل شهر مارس،.2
 .التموين والمراقبة ، خالل شهر رمضان االبرك.3

 .عقد لقاء مع السيد رئيس الغرفة الجهوية حول مركز المحاسبة المعتمد •
 . 2018تحديد حاجيات الملحقة الدراجها في مشروع ميزانية الغرفة لسنة •
كما قدم عرضا حول مشروع مركز .في هذا االطار، قدم السيد المدير جردا الحتياجات الملحقة لضمان السير العادي للمؤسسة  

 .تكوين المنتسبين وقاعة متعددة االختصاصات الذي تزعم الغرفة الجهوية إنجازه بالبقعة المجاورة للملحقة

 

�<?(���ن	ا�����	4?ا�C	ا��BرA@	ا		Dا��# 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .مشاريع اللجنة  ترأس السيد المختار القاسمي ،أشغال لجنة التكوين حيث تمت دراسة ومناقشة : GH�2018ا��		08 

 التوصيات:
 حول موضوع تكوين الموظفين، برمجة لقاء مع السيد مدير الغرفة و السيد رئيس مصلحة الموارد البشرية •
 ضرورة القيام بعملية تصنيف للتجار حسب القطاعات، •
فبـرايـر  16برمجة لقاء تشاوري مع رؤساء الجمعيات المهنية قصد التعرف على حاجياتهم من التكوين و ذلك يوم الجمعة  •

2018 ، 
االتفاق على القيام ببرمجة دورة تكوينية لفائدة مجموعة من الجمعيات بمدن الـربـاط، سـال و تـمـارة، حـول مـوضـوع مـن  •

 .اقتراحهم ، تكون على شكل تجربة رائدة ،يتم تعميمها بعد ذلك على باقي أقاليم الجهة

  %��'��>�ت –ا��&�� ا�����A ���&�رة 

 ��  ا���و�ن�&

�� ا������&� 

 

رئيس اللجنة، اجتماعا خصص  نائب عقدت لجنة المالية بمقر الغرفة بالرباط برآسة السيد حسن أهدون  : 2018فبراير  26 
 :لدراسة ومناقشة عدة محاور

 التوصيات:
 ، 2017المصادقة على الحساب اإلداري لسنة  •

 ، 2018المصادقة على ميزانية الغرفة لسنة  •

 إنشاء فرع لمركز استكمال التكوين التقني بالقنيطرة ، بمدينة تمارة،  •

 تخصيص دعم مالي لتسيير مركز استكمال التكوين التقني بالقنيطرة، •

 .يمكن لرئيس الغرفة تغيير بعض بنود الميزانية إذا دعت الضرورة إلى ذلك •
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 أنشطة الوحدات اإلدارية
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في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي بين الفاعلين االقتصاديين بالجهة ونظرائهم األجانب ،نظمت الغرفة عدة 

بعثات ، من أجل التواصل بشكل مباشر مع الفاعلين المؤسساتيين ، بغية االستفادة من تجاربهم و البحث 

 .للتبادل والشراكة في عدة قطاعات من ضمنها التكوين جديدة  عن فرص

� ?24  B29إ�  ���على هامش الزيارة األخيرة التي قام بها السيد ديدييه كلينغ والسيد إتيان غايوت على التوالي :2017د�

، للرباط  CCI de Paris Ile –de-France الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة باريس إيل دو فرانس

،وتنفيذا ، للتوصيات التي أسفر عنها لقاءهم  بالسيد عبد اهللا عباد رئيس الغرفة، ومن أجل 2017في شهر أبريل 

إضفاء الطابع العملي على األحكام المنصوص عليها في االتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين المؤسستين في عام 

، وخاصة في مجاالت إنشاء مدرسة للتكوين في مجال األعمال و التسيير و التجارة في الرباط ، 2007وأكتوبر  2001

نظمت بعثة استشارية إلى باريس تتكون من األعضاء المنتخبين المسؤولين عن قطب التكوين و الشؤون القانونية 

 :بالغرفة السادة
 رشيد سامي، مكلف بملف إيكوجير ونائب رئيس لجنة الشؤون القانونية •
 عمر بويغرومني، رئيس لجنة الشؤون القانونية •
 رئيس لجنة الشؤون اإلقتصادية و اإلجتماعية بوجمعة بولعياض •
 .نور الدين عاقيل عضو منتخب بالغرفة ممثل صنف الخدمات •

وسعى هذا الوفد إلى االستفادة من خبرة ودراية غرفة التجارة في باريس إيل دو فرانس، في ميدان التدريب و التكوين 

األساسي، التي راكمتها منذ أكثر من قرن من خالل اجتماعين متتاليين مع مسؤولي قطب التكوين بباريس و المسؤولة 

  HEC) عن العالقات الدولية السيدة كوندي سالزار، و كانت فرصة الكتشاف و زيارة اثنين من هذه المدارس المرموقة،

Paris et Le CFA UTEC) التي هي أقرب إلى معهد إيكوجير للتجارة والتسيير للرباط ،ومركز التدريب المهني األولي

 .والمستمر بالقنيطرة

وكسب رهانات  مجال التكوين لتنسيق الجهود في  :�2018��ا��  06

رشيد سامي، واسماعيل بوصحابة   ، قام السادة،الحداثة والعصرنة

في مجال )    icoger(  مشروع معهد التجارة والتدبيرمكلفا، بملف 

بزيارة عمل لغرفة التجارة  التكوين المستمر و التكوين األساسي، 

بباريس إيل دو فرانس حيث اجتمعا بالسيدة ماريان كوندي ساالزار 

المديرة الدولية للتعليم بنفس المؤسسة لالستفادة من خبرتها 

 .واهتماماتها في مجال التكوين المهني والتعليم العالي 
 :��ف ھFا ا��.�ء ا���م �����5 ��ة ��ا�D� أھ���

 الفرنسية المتميزة–عالقات الشراكة المغربية  •
 عالقة الغرفتين خصوصا في مجال التكوين •
 العالقة بين قطب التكوين وبيئة المقاوالت •
 نظام تشغيل المدارس والمعاهد في غرفة التجارة في إيل دو فرانس •
 التنظيم الهيكلي لمدارس ومعاهد التكوين •
 مجالس الحكامة والمجالس العلمية لهذه المعاهد •
 كيفية إعداد برامج التكوين •
 إجراءات توظيف المتدربين •
 إجراءات اختيار المدربين •

 ���� ���<H ����I ،K� ا��اءات ا���، L'� �� 4� �:��ؤ8ت ا�>�دة أ��2ء ا��<H B�� د��� �� ��P7�I ھFه ا�N��رة �
 . ���� ��'(L �4 ا#دارة وا�� �A�� L ESSYM INSTITUT--ا��0��? ا����B.�H ��I 4 ا����  د��ة �N��رة 
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بـدعـوة مـن الـجـمـعـيـة :   2018فـبـرايـر 7و  6يومي 

العربية األورو متوسطية و غرفة تجارة وصناعة بـرلـيـن ، 

شاركت غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة الـربـاط 

القنيطرة في أشغال المنتدى االقتصادي في شـمـال   -سال-

أفريقيا الذي انعقد في غرفة التجارة والصناعـة فـي بـرلـيـن 

و يــجـدر بــالـذكـر أن دور الــجـمـعــيـة الــعـربـيــة ).  ألـمـانــيـا( 

هو تعزيز التعاون في مجال التنمية االقتصادية بـيـن ألـمـانـيـا ومـنـطـقـة الـبـحـر األبـيـض   (EMA)األورومتوسطية

 .المتوسط والشرق األوسط

وشكل هذا المنتدى االقتصادي منصة للتفكير والتبادل للمهنيين الذين يهدفون إلى تشجيع االستـثـمـار فـي مـنـطـقـة 

شمال أفريقيا والمغرب العربي؛ من خالل التعريف بالعديد من اإلمكانات المتاحة في شمال أفريقيا وخاصة المـغـرب، 

فاعل من العالم االقتصادي والسياسي في ألمانـيـا وشـمـال أفـريـقـيـا وركـز عـلـى  200وجمع هذا المنتدى أكثر من 

 .الصناعات الغذائية، الكيميائية، السيارات و التكنولوجيا الجديدة: القطاعات الرئيسية في اقتصاد المنطقة

و أتاحت اجتماعات العمل المجدولة للمشاركين إيجاد شركاء جدد، وتعزيز وتسليط الضوء على خبـراتـهـم، كـمـا قـام 

مدير قطب األسواق الدولية و تنمية المدينة بـحـضـور "  جوشان بروخمان"أعضاء الغرفة، بعقد لقاء عمل مع السيد 

فريقه المساعد، تباحث خالله الطرفان سبل وضع أسس لشراكات جديدة بيـن أعضـاء غـرفـتـنـا ونـظـرائـهـم األلـمـان 

في هذا السياق تم االتفاق على تبادل المراسالت بخصوص إمـكـانـيـة  .  األعضاء في غرفة التجارة والصناعة لبرلين

 .2018تنظيم بعثة عمل ألعضاء غرفة الرباط إلى برلين في غضون شهر يوليوز 


��ت	�)�	ا���Zط	 \
��ت	�)�	ا���Zط	NS/�	[���	ا���Vرة	و	ا�<!�=�	و	ا\�--NS/�	[���	ا���Vرة	و	ا�<!�=�	و	اL�L--  	ة��  ا�"! ��ة	ا�"! 
  #���ن#���ن  --إQP	ا�!�
ى	`��<�دي	_-	���ل	أ��>" �	إQP	ا�!�
ى	`��<�دي	_-	���ل	أ��>" �	
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بتحديد كيفيات اإلشهاد على  2017شتنبر  20الصادر في  2-17-410تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 

مطابقة نسخ الوثائق ألصولها، تم إحداث مكاتب بكل من مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة 

القنيطرة وملحقتيها بعمالتي القنيطرة و الخميسات، وذلك من أجل تقديم الخدمات العمومية   -سال  -الرباط 

 :التالية

اإلشهاد على نسخ الوثائق المطابقة ألصولها والتي يشترط تقديمها من أجل الحصول على خدمة عمومية تقدمها غرفة *   

 .القنيطرة للمرتفقين -سال -التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط 

القنيطرة   -سال  -اإلشهاد على الوثائق الرسمية المسلمة من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط * 

 .للمرتفقين

12  ����إسهاما من الغرفة في تقريب الخدمات الطبـيـة :  2018�
لمنتسبيها،عقد بمقر ملحقة الخميسات لقاء تحضـيـري مـع أعضـاء 
النادي الصحي بالخميسات لتنظيم القافلة الطبية لـفـائـدة مـنـتـسـبـي 

 .الغرفة و ذويهم
ترأس أشغال هذا اللقاء، السيد محمد المزالي رئيس اللجنة المحليـة 
للتجارة بالخميسات بحضور السيد شطاط عبدالصادق مدير ملـحـقـة 
الــخــمــيــســات و الــدكــتــور شــفــيــق الــبــشــار رئــيــس نــادي الصــحــة 

 .بالخميسات و بعض أعضاء النادي
أكد السيد مدير الملحقة على أن هذا االجـتـمـاع يـهـدف إلـى وضـع 

تصور شمولي حول تنظيم القافلة الطبية وكذا الخدمات التي ستقدمها لفائدة المنتسبين، مذكرا أنه تـم ربـط االتصـال بـإحـدى 
 . الجمعيات التي تهتم بالميدان الصحي، إال أن عدم استيفائها للشروط القانونية حال دون تنظيمها 

في كلمته، أكد السيد محمد المزالي على ضرورة تنظيم هذه القافلة الطبية التي ستساهم في تقريب الخدمـات الـطـبـيـة لـفـائـدة 
منتسبي الغرفة و تقديم العالجات الضرورية ، متمنيا أن تعمل الملحقة بتعاون مع شركائها علـى تـنـظـيـمـهـا  بـجـمـيـع دوائـر 

 .اإلقليم للتخفيف من معاناة المنتسبين
في هذا اإلطار، أعرب  السيد رئيس النادي الصحي بالخميسات ، عن استعداد النادي لإلشراف على هذه القافلة التي ستنـظـم 

 .عبر مراحل ابتداء من  التشخيص األولي مع تقديم الفحوصات الضرورية حسب الحاالت
 :وبعد مناقشة جميع الجوانب القانونية والتنظيمية للقافلة، تم اقتراح ما يلي

 .عقد لقاء مع مندوب الصحة حول دعم القافلة الطبية من حيث التخصصات والمعدات الالزمة وكذا بعض األدوية •
 .تنظيم قافلة طبية عبر مراحل وتشخيص الحاالت التي سيتم تتبعها مستقبال •

 K��'ا�� 22ا���شاركت ملحقة الغرفة بالقنيطرة في اجتماع حول المنطقة الصناعية سيدي الطيبي ، بمقر   :�2018
المركز الجهوي لالستثمار بالقنيطرة، اطر اللقاء السيدة إيمان بنعيش و السيد محمد مومني رئيس الجماعة الحضرية سيدي 

 . الطيبي
 :النقاط المدرجة في جدول

 مشكل تجهيز المنطقة الصناعية سيدي الطيبي، •
 المشكل العقاري، •
 .المحاضر المتعلقة بتسليم القطع األرضية •

 :أهم التوصيات
 جمع ملف مفصل حول المنطقة الصناعية سيدي الطيبي، •
 إطالق دراسة من أجل تجهيز المنطقة الصناعية سيدي الطيبي ، •

 .     وضع دفتر تحمالت خاص بالمنطقة الصناعية   •

 ����<������''"���ت ����ة H.���� ا�	��� ��QR S9�@� ''ا#=��د ��B �-�%.� ا�
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نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات :  2018فبراير  7
القنيطرة، ، بشراكة مع مكتب التكوين المهني -سال-لجهة الرباط
أهم  « :، نصف يوم دراسي حول موضوع (IFAC(واالستشارة 

 2018اإلجراءات الجبائية في مشروع قانون المالية لسنة 
 .بمقر الغرفة بالرباط   »

ترأس هذا اللقاء السيد شمس الدين عبداتي، المديرالجهوي لغرفة 
القنيطرة، بحضور السيد رفيق بوسلهام، مدير  -سال-الرباط

والسيد محمد )  IFAC(مكتب التكوين المهني واالستشارة 
كشكاش والسيدة الزاهية ميمون ، مستشارين جبائيين وعدد من 

 . الفاعلين االقتصاديين بالجهة
في كلمته ، نوه السيد رفيق بوسلهام بالمجهودات التي تقوم بها الغرفة لتحسيس منتسبيها ، بأهم المسجدات الجبائية ، واعتبر 

ذا طابع اجتماعي، لدعمه االستثمار الخاص والتحفيز على التشغيل و من  توجهاته األساسية  2018قانون المالية لسنة 
دعم القطاعات االجتماعية، التصنيع واالستثمار العمومي،االستثمار الخاص والمقاوالت الصغرى والمتوسطة من خالل دعم 

 .ومواصلة سياسة تنزيل الجهوية المتقدمة وٕاصالح نظام الحكامة واإلدارة
وأيضا مجموع التدابير الجبائية الواردة في هدا  2018خالل تدخالتهم أشار الخبيرين للتوجهات العامة للقانون المالي 

القانون المالي والتي يمكن أن نجملها في خمس إجراءات تخص الضريبة على الشركات، وٕاحدى عشر إجراء تهم الضريبة 
 .على الدخل

في ختام أشغال هذا اليوم التواصلي، فتح المجال أمام المتدخلين لطرح تساؤالتهم  
واستفساراتهم بخصوص مجموعة من النقط المرتبطة   بالمستجدات الجبائية لقانون 

 . ، أجاب عنها المستشارين الجبائيين2018المالية لسنة 
 

 

نـظـمـت مـلـحـقـة الـغـرفـة بـالـقـنـيـطـرة، :   2018فـبـرايـر  21األربعاء 
بشراكة مـع الـجـمـعـيـة الـمـهـنـيـة لـلـمـحـاسـبـيـن بـجـهـة الـغـرب وبـتـعـاون مـع 

الـمـقـتـضـات : " المديرية اإلقليمية للضرائب، يوما إعالميا حـول مـوضـوع 
 " .2018قانون المالية برسم سنة الجديدة ل

قام بتنشيط هذا اللقاء الذي ترأسه السيد عبد الكريـم شـهـيـد، نـائـب رئـيـس 
الـقـنـيـطـرة،السـيـد -سـال-غرفة التجارة والصنـاعـة والـخـدمـات لـجـهـة الـربـاط

المدير اإلقلـيـمـي لـلـضـرائـب والسـيـد الـحـمـومـي رئـيـس الـجـمـعـيـة الـمـهـنـيـة 
مـنـتـسـب مـوزعـيـن مـابـيـن  180للمحاسبيـن بـالـغـرب بـمـشـاركـة مـايـقـارب 

 .مقاوالت وخبراء محاسبين ومستشارين قانونيين وتجار
والـتـي تـرتـكـز  2018والهدف من هذا اليوم هو تقديم أهم المقتضيات التنظيمية والضريبية التي جاء بها قانون المالـيـة لسـنـة 

على أربعة عناصر أساسية تتمثل في دعم القطاعات االجتماعية، دعم التصنيع ، دعم االستثمار العمومي ودعم االسـتـثـمـار 
الخاص والمقاوالت الصغرى والمتوسطة، ودعم ومواصلة سياسة تنزيل الجهوية الـمـتـقـدمـة ومـواصـلـة إصـالح نـظـام الـحـكـامـة 

 .وٕاصالح اإلدارة
خالل هذا اللقاء تم عرض أهم المقتضيات الضـريـبـيـة الـجـديـدة، كـمـا تـمـت اإلشـارة إلـى مـجـمـوعـة مـن اإلعـفـاءات الـمـتـعـلـقـة 

ي تهم إعفاء التعويضات المعمول بها في إطار مسطرة التحكيم في نزاعات الشغل، مـن الضـريـبـة تبالضريبة على الدخل، وال
 .بالتعويضات عن األضرار على الدخل، بعدما كان القانون سابقا يكتفي باإلعفاء من تلك الضريبة 

وفيما يخص الضريبة على الشركات، يشار إلى أنه  تم االعتماد وألول مرة بنظام الجدول التصاعدي عوض جدول األسـعـار 
و ا لـمـتــوسـطـة ،   كـمـا   سـيـعــمــل   عــلــى   النسبية المطبق حاليا، مما سيضخ إمكانات مالية خاصة على مستوى المقاوالت الصغرى 

دعم االستثمار الخاص والتحفيز على خلـق فـرص الشـغـل، إضـافـة إلـى 
التشجيع على دعم إعادة هيكلة المؤسسات الصغـرى والـمـتـوسـطـة ودعـم 

   . ديمومتها
وقد تخلل الـعـرض عـدة مـداخـالت سـاهـمـت فـي إغـنـاء الـنـقـاش  وكـدا  

بعض التساؤالت التقنية التي تمت اإلجابة على جلها من طرف منشطي 
 .  هذا اللقاء


ة	�"��?ن	ا��� �	#�;L	L!�	: " �?م	إ=��1	b?ل	�
�  "2018ا�"�l �ت	ا
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15  ����نظمت ملحقة غرفة التجارة و الصناعة و :    2018�

مركز استكمال التكوين التقني، لقاء   الخدمات بالقنيطرة و

تواصليا حول نجاعة الطاقات المتجددة، من تأطير الدكتور 

األلماني فولكر و ذلك بحضور عدد من الفاعلين 

 .االقتصاديين بالقطاع الطاقي 

وخالل عرضه ، قدم الخبير األلماني ، مختلف التكنولوجيات 

 بألمانيا ، بمجاالت الطاقات المتجددة  و المنظومات المعتمدة

الوقود   الشمسية ؛ المائية ؛ الهوائية ؛ جيوحرارية وكذا :

مستعرضا آليات وميكانزمات اشتغال بعض النماذج التكنولوجية ، ذات المردودية والنجاعة الطاقية العالية ،  . الحيوي

 . الخ ... الصناعات الدقيقة الفالحة; الصناعات الثقيلة ; المواصالت ; المدمجة بقطاعات البناء

في االستهالك الكهربائي سواء   كما شدد الخبير األلماني ، على ضرورة استعمال ، تطبيقات معلوماتية ذكية ، قصد التحكم

بالمائة من  82 المنزلي أو الصناعي ، لضمان النجاعة الطاقية ،مذكرا رجال األعمال المغاربة، بطموح ألمانيا بلوغ معدل

في حين عبر رجال األعمال المغاربة ، عن رغبتهم بعقد شراكات مع نظراءهم  2020احتياجاتها الطاقية في أفق سنة  

 .األلمان،قصد إحداث شركات مندمجة للنهوض بالقطاع الطاقي الوطني ، مستفيدين من الخبرة والتقنية األلمانية

لالقتصاد الوطني ، كبديل طاقي   و في األخير، أعرب مهنيو القطاع عن األهمية اإلستراتيجية التي تكتسيها الطاقات المتجددة

 .االحفورية نظيف و مستدام، ذو تكلفة منخفضة ، عوضا للطاقات

31  ����ا�.��-�ة �4 ا����8ع ا�Fي �.�ه ا���NI   - ,   -=�رPI +��� ا��&�رة و ا�(���� وا�'���ت �&�� ا��%�ط:  2018�

2�ر ,  ا�&��ي �, �:��ر %�.� ا���H،��8أس أ=	��] إ�B ��7/  ا�>�� وا�4 ا�&��A% ي �, �:��ر�ا�>��ة ����ة ا���NI ا�&�

 T@12.03 ا���N�I �4 ا���ا",ت ��B ا�.�7�ن رT5 .  ا�>��ات وا�>�دة أ��2ء ا��&�� ا�&���� ��را �ت ا��\@�� ��B  ا���;��

ا�����S %�را �ت ا��\@�� ��B ا���;� و-H ����I��� [.� �AH�� دور ا��&�� ا�&���� ا��T��.���% ���0 إ�B ��7/ أھ���  ا"���ر 

0�ن H ;� وا��4 �&/ إن��ا� B�� ��@\را �ت ا���� ��D�'ا� �إ��اد ا��را �ت �����ر� ���� ��� P�Iا��را �ت  ا��4 أو /H�0�

 .  �����ة �? ط�ف ا��زارة ا�����0

  �����.H � ة ��را�_ B�� وع��� `I  ا7] �? ا��2وري  إ"�2ع B�� ي �, �:��ر��? ��7��� أ�Iت ����ة ا���NI ا�&�

 .������ ��ى �'�ط�ه ا����=�ة و+�� ا����=�ة ��B ا���;�  5�` ا���وع �4 ا7&�زه

 /H�0� ���)�� ����] أ=�ر ا�>�� وا�4 ا�&�� إ��D Bورة �AH�� اK R وا������� ا��4  �����ھ� ا��&�� ا�&���I 4و�

�� .  ا��را �ت ��Hد�� و���� Rي +d �? ط�ف %�c ا��H�0/ +�� ا��bھ��I�<ا� ��,  B;�� و����ا�>,�� ا� B�� ظ���_ fوذ�

�� وH�i�< ا��>�ط� وا��>��� �T��.H 4 ا��را �ت   �4 ا��hل I�<4 و إ=�اك ا���وأ�D B�� �Iورة ا���S�5 ",ل ا��kA ا���

. ا���Aدة ط�.� ��.�7�ن  وأB�� �I ذ�f ا �&�%� ��������ت ا�����0 ا�>���� �(�_/ ا�&,�� ا�����A� f ا�>�دس 7(�ه هللا

وأ=�ر أ��2 إ��D Bورة ���ر�I ا������? و�H�0/ ا��را �ت وا�����I ا��2A%� ورؤ �ء ا�&����ت  ا�����A �4 ا������8ت 

 .ا��.���

و�4 _��:�� �? أھ��� درا �ت ا��\@�� ��B ا���;� أ=�رت ا�>��ة ����ة ا���NI أH ��7>�ھT �4 _` ��ة  ���I` ����دي و5�ع 
2�ر إ�B  ا�����0 �4 �.��_�ت  ���ار �� �4 ا����8ع ا��.�` Aا�  Pارث %�;��  و�4  ا�'��م د��I. 

 

 

 

 

 

 


دةVا��	ت���� �"�ء	4?ا-.m	b?ل	��V=�	ا�

� n :ا�		Q.=	G�opا��	ت�Lرا
�	�<?(� lb?ر	��?اWm	������	_-	ا���6=�ت	ا�,�!�	ا
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�	 -r<?�4	�V4ر	و�)!cq	6)�	ا���Zط	 L– ة�� �r	أو�?>�ت	ا����� ا�"! 

القنيطرة  –سال  -نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط :  2018��!��	u31ر�Ntء	

 ".مقترح الوزارة الوصية لمشروع تكوين التجار"  :بمقرها بالرباط، لقاء تشاوريا حول

أشاد السيد مدير الغرفة ، بمبادرة الوزارة الوصية فيما يخص تكوين التجار ومهنيي الجهة، و عبر عـن 

 .استعداد الغرفة لدعم هذه البرامج بتنسيق مع الشركاء في المشروع

تمت اإلشارة كذلك إلى أهمية التكوين بصفته إحدى أهم المهام المـنـوطـة بـالـغـرفـة حـيـث أثـيـر مشـروع 

بـالـغـرفـة فـي مـجـال  2019-2018الذي سيفـتـتـح أبـوابـه مـوسـم )    icoger( معهد التجارة والتدبير

 .التكوين المستمر و التكوين األساسي ، لذا تم اقتراح مكونين من المهنيين أنفسهم قصد القيام بمهمة تكوين التجار

مـن أجـل سـة وقد نوهت ممثلة الوزارة باالهتمام الذي توليه الغرفة لموضوع التكوين نظرا لكونه من أهم انشغاالت الوزارة التي هـي بصـدد الـقـيـام بـدرا

تحديد احتياجات التجار و المهنيين في هذا المجال ، و لن يتأتى ذلك إال بمساعدة الغرفة، كما عبرت على 

 .أن عملية التكوين ستمر عبر اتفاقية ثالثية بين الوزارة و مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل والغرفة

�wx	ج�z	c{ا�	ت�bاG|�`	;jا��"�ء أ: 

 تصنيف التجار •
 األخذ بعين االعتبار اكراهات التاجر ،كعدم إمكانية غيابه عن محله التجاري سوى أيام الجمعة •
القيام بعملية التكوين لعدد محدود من التجار ذوي نفس النشاط المهني، كنموذج يمكن تطبيقه على  •

 مستويات الغرف األخرى
تتمثل مهمته في مساعدة التاجر على الوقوف الفعلي أو "  استشاري تكوين"ب "  مؤطر"استبدال تسمية  •

 التعرف على المشكل الذي يعيشه و مساعدته على حله بنفسه أو اقتراح المؤسسة التي تستطيع معالجة المشكل
 القيام بعملية المصاحبة قبل التكوين  •
 ةتحسيس التجا ر بمقر محالتهم التجارية ر قصد االطالع على نوعية الصعوبات التي يالقونها و من تم اقناعهم بالتوجه نحو التكوين بالغرف •
 توزيع مطبوعات على المنتسبين من اجل معرفة احتياجاتهم من التكوين •
 ).بغاية تعميم التجربة(ضرورة التنقل الى األقاليم األخرى للجهة من أجل الحصول على عدد مرتفع من المستفيدين و نتائج أكثر •

Q.=		`4~�ق	4;	ا��"�ء	م��z	-_	و: 

 برمجة اجتماع مع رؤساء بعض الجمعيات قصد تحديد االحتياجات في مجال التكوين •
 .إعداد مشروع اتفاقية ثالثية بين الغرفة و الوزارة الوصية و مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل، من اجل انجاز هذا المشروع الهام •

، خالل لقاء أولي نظمته لجنة التكوين   "تكوين التجار"  جتمع شركاء مشروع ا  :GH�2018ا��	ــ	ــ23 

بالغرفة وترأس أشغاله السيد إسماعيل بوصحابة،عضو بالغرفة، لوضع هذا المشروع على أرض 

،اطر اللقاء،المكلفين بالمشروع بكل من الوزارة   الواقع من خالل تحديد احتياجات التكوين وكيفيته

الوصية والوكالة الوطنية لمحاربة األمية و شهد مشاركة رؤساء بعض الجمعيات المهنية ، وتم 

 .خالله، تبادل مجموعة من األفكار، والمعارف العلمية المتعلقة  بالموضوع

عزم  عن في هذا السياق، أكد السيد اسماعيل بوصحابة، على أن هذا المشروع يعتبر ثمرة تعاون ما بين الغرفة والوزارة الوصية والوكالة، كما عبر

فعال ين الغرفة تطوير برامج التكوين لفائدة تجار و مهني الجهة مما يستدعي تحديد حاجيات التاجر ودعم التواصل مع الجمعيات المهنية لضمان تكو 

 .خاص بكل فئة من التجار

ت فئاوفي اإلطار نفسه، قدمت ممثلة الوزارة الوصية، عرضا لمشروع تكوين التجار ،مشيرة إلى أنه سيتم تسطير برنامج شمولي مستمر يخاطب جميع 

ترنيت، النالتجار المختلفة وذلك لمحاربة ضعف الثقافة المهنية لدى بعض الفئات المهنية واعتماد التطبيق الكتروني من خالل التكوين عن بعد عبر ا

 . قصد تطوير الكفاءات المهنية لذا التاجر

اقد مع تع وأضاف ممثل الوكالة الوطنية لمحاربة األمية ، أن هذا البرنامج واعد ويعتبر األول من نوعه في المغرب ،كما أن الوكالة تشتغل في إطار

 .تهالوزارة الوصية  ،لتطوير التكوين المهني ومحاربة األمية الوظيفبة والرقمية ،لمساعدة التاجر على تطوير التعامالت والمعامالت في مهن
ولضمان مشروع واقعي ناجح ومن اجل استفادة التجار بمختلف الفئات والمستويات الدراسية، استمعت اللجنة المكلفة بالمشروع آلراء رؤساء 

م بتهالجمعيات المهنية، وأبدوا استعدادهم للمشاركة الفعالة إلنجاح المشروع من خالل تحسيس المنخرطين في الجمعيات ، بأهمية التكوين ومواك
حددوا أهم ،و  لاللتزام بالبرامج والمواظبة على الحضور ، كما ساهموا بعدة اقتراحات كالتوقيت المناسب لكل فئة من التجار والمقرات المخصصة للتكوين

 .....  االحتياجات المشتركة ،كاللغات ، التسيير المالي والضريبي والتسويق

 ���ر�� ا�	���

		-Pأو	ء،�"�ء���B��	r<?ا���	ل�V�	-_	�w��6� �bا	
�
 �@	رؤ�Lء	�NS	ا��N �ت	ا�)! �		���
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بصفتها عضوا مؤسسا للجنة المحلية المكلفة بدراسة التنشيط االقتصادي لمدينة 

غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة تامسنا، و للنهوض بالمشروع، مثل 

السيد عبد اهللا عباد ، رئيس الغرفة مرفوقا بالسادة نبيل النوري، الرباط سال القنيطرة 

رئيس لجنة التنشيط االقتصادي و المحجوب مساحي،رئيس قسم الدعم والترويج 

 2017شتنبر  20بالغرفة ، في كل االجتماعات التي نظمت في الفترة الممتدة بين

، وذلك لمناقشة المشاكل التي يعاني منها القطاع االقتصادي  2017يناير  03إلى 

بمدينة تامسنا حيث  عملت هذه اللجنة على االستماع آلراء كل ممثلي المؤسسات 

 : المشاركة في المشروع وهي كالتالي 
 غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة الرباط سال القنيطرة •
 مؤسسة العمران •
 السلطة المحلية •
 مندوبية الصناعة والتجارة •
 تمارة -عمالة الصخيرات •
 المندوبية السامية للتخطيط •
 جلس جماعة سيدي يحيي  •
 وكالة التنمية االجتماعية  •
 مكتب تنمية التعاون مديرية التجارة والتوزيع  •
•  

سيناريوهات لحل المشكل الذي تعرفه مدينة تامسنا على  3وقد تم تسطير 

 :المستوى االقتصادي 

أن تكون مؤسسة العمران هي صاحبة المشروع والمكلفة بايجاد الحل المناسب لتدبيره، وسيتم التعاطي مع مشكل :    1السناريو رقم 

القطاع التجاري بتامسنا بطريقة مجزأة، حيث ستشرف المؤسسة على تفعيل استغالل السوق النمودجي عبر التعاقد مع القطاع الخاص 

 .من اجل حل مشكل التمويل

أن تكون الجماعة هي الحاملة للمشروع، وان يتم إحداث منصة مؤسساتية، يعهد إليها تذبير اإلقالع التجاري بطريقة :  2السناريو رقم 

 .تشاركية في إطار مقاربة شاملة تهم محاور، ومستويات، ومجاالت تجارة القرب بالمدينة

أن تحدث الجماعة شركة للتنمية المحلية، يعهد اليها االشراف على تدبير المجال التجاري بصفة خاصة، وهذا يقضي :  3السناريو رقم 

 .ان تكون جماعة سيدي يحيى هي حاملة المشروع، مع ضرورة دراسة ووضع مخطط محكم يستشرف آفاق تجارة القرب بالمدينة

وكيفما كانت القرارات المتخدة في هذا اإلطار، فقد طرحت اللجنة بعض التوصيات من شانها ان تطوير استغالل السوق المغطى، ومحاربة 

 :ظاهرة الباعة المتجولين من ضمنها

 :فيما يخص المركب المغطى
  ; الحرص على تثمينه، واستغالله بطريقة عصرية •
تمكينه من إدارة قادرة على تدبير تسويقه واستغالله وحراسته وصيانته  •

 ; بشكل يناسب قيمة عمرانه وجودة مرافقه
العمل على تخصصه في المجاالت التجارية المناسبة لتصميمه وعمرانه  •

 ; وموقعه
 ; تفادي استغالله كوسيلة وحيدة لحل كل مشاكل الباعة المتجولين •
 .تعزيزه ببنيات إضافية ترفع من جودة خدماته وتسهل تسويقه •

 :فيما يخص الباعة المتجولون
 ; جرد دقيق ومفصل لكل الباعة المتجولين بالمدينة، وداخل تراب الجماعة بصفة عامة •
 ; خلق لجنة خاصة باإلشراف على دراسة وتنسيق وتدبير كيفية معالجة هذه الظاهرة •
تنظيم هذه الفئة وخلق جمعيات خاصة بهم  في إطار مقاربة شاملة ومتكاملة تهم المنظومة التجارية للمدينة، واألهداف  •

 ; اإلستراتيجية التي يجب ان تحدد لها

 .خلق منصة مؤسساتية لتاطير وتحسيس هذه الجمعيات  •

 

 مشروع التأهيل االقتصادي لمدينة تامسنا 

 المركز الجهوي لالستثمار •
 مبادرة-جمعية سال •
 النسيج الجمعوي •
 المحكمة التجارية بالرباط •
 جمعية المواطنة للتنمية والثقافة •
 جمعية تامسنا لحماية المستهلك •
 جمعية نسيم •
 جمعية حسن الجوار •
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A@ة����Bرض��Eا��@��Bت��F����
Hة�ا�����Gا���Eدة�IJوع�@Lة�@A����Bرض��Eا��@��Bت��F����
Hة�ا�����Gا���Eدة�IJوع�@L�::  

فبراير  19تمت انطالقة أشغال تهيئة القاعة المتعددة االختصاصات بقصر المعارض بالقنيطرة، ذلك يومه االثنين 

2018 . 

A@ة����B�MN�ا���OPQRل�ا���T"�Uا�V:@������B�WUQ0وع�@Lة�@A����B�MN�ا���OPQRل�ا���T"�Uا�V:@������B�WUQ0وع�@L�::  

تبنت الغرفة مشروع توسيع بناية مركز التكوين التقني بالقنـيـطـرة ،مـن اجـل احـتـضـان فـرع الـتـكـويـن بـمـجـال الـطـاقـات 

 .المتجددة المزمع إقامته بشراكة مع مركز التكوين بمدينة بوخوم االلمانية
 

 

� �Bرة�وا����X��1ا��E��Y�1X0وع�@L�� �Bرة�وا����X��1ا��E��Y�1X0وع�@L�ECOGERECOGER  

انعقدت عدة اجتماعات بتنسيق مع لجنة الـتـكـويـن بـالـغـرفـة مـن اجـل تـحـديـد حـاجـيـات الـمـشـروع إلدراجـهـا فـي دفـتـر 

 .المواصفات الخاصة وفي ما يتعلق ببناء المدرسة،فالغرفة بصدد توقيع االستالم المؤقت للمشروع 

  

�FQزارة�ا�Qا��W��`�a�Bر��Xا���OPQR0وع�@L��FQزارة�ا�Qا��W��`�a�Bر��Xا���OPQR0وع�@L�:: 

الـوزارة الـوصـيـة القنيطرة بـمـقـرهـا بـالـربـاط، بشـراكـة مـع   –سال   -تنظم غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط 

 تـكـويـنمشـروع بـرنـامـج  ” : لقاءات  تشاورية حـولوالوكالة الوطنية لمحاربة األمية و رؤساء بعض الجمعيات المهنية 

نظرا ألهمية التكوين  والذي يعد من أهم انشغاالت الغرفة والوزارة التي هي بصدد القيام بدراسة من أجل تـحـديـد   ” التجار

احتياجات التجار و المهنيين في هذا المجال ، و لن يتأتى ذلك إال بمساعدة الغـرفـة، و سـتـمـر عـمـلـيـة الـتـكـويـن عـبـر 

 .اتفاقية ثالثية بين الوزارة و مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل والغرفة
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نظم المركز الدولي للوساطة والتحكيم :  2018فبراير  11و10       

بالرباط ، دورة تكوينية حول التحكيم في منازعات البنوك التشاركية 

، بتأطير األستاذ محمد نجيب بنقاسم، خبير متخصص في المالية 

 .اإلسالمية

تعزيز قدرات المشاركين في وكان الهدف من هذه الدورة التكوينة 

والذي الفاعل المالي الجديد تحكيم نزاعات المعامالت المتعلقة بهذا 

 .2017سنة دخل حيز الممارسة الفعلية بالمغرب 

وقد شارك في هذا التدريب مجموعة من األساتذة والمحامون 

 :وتضمن برنامج هذه الدورة التي دامت يومين أربعة محاور أساسية أال وهيوأرباب الشركات، 

 النظام المصرفي التشاركي والتجربة المغربية: المحور األول

خالل هاته الحصة، تم استحضار النظام المصرفي التشاركي والقانون المنظم لعمل بنوكه التي انطلقت خدماتها حديثا في المغرب 

والعالقات التي تجمعها مع زبنائها ومقارنتها بالبنوك الكالسيكية،حيث أعطى األستاذ محمد نجيب بنقاسم مفاهيم وطريقة عمل 

كما .  البنوك التشاركية وضوابطها من الناحية الشرعية والتشريعية ووجوه التشابه واالختالف مع البنوك اإلسالمية العربية والدولية

عقود مرابحة، عقود استصناع، عقد المضاربة واإليجار (تطرق إلى مختلف المنتوجات التي تقدمها هاته المؤسسات البنكية 

 ).والمرابحة

وأشار كذلك إلى حدود معامالت هاته البنوك في غياب التأمين التكافلي والمحاسبة الشرعية البعدية، والمطابقة الشرعية مما قد 

مما يلزم تكوين العنصر البشري في التعامالت التشاركية وٕالمام المحكمين .  يؤدي إلى منازعات في العقود التي تبرمها مع زبنائها

 .في منازعات البنوك التشاركية بفقه المعامالت ألنه قاعدة ال يجب استبعادها في صياغة عقود البنوك التشاركية

كما أضاف أنه من الضروري اصدار الصكوك اإلسالمية لتامين السيولة لهاذا النظام البنكي وأن الرؤية االستراتيجية لهاته 

ونظرا أن القانون المنظم للبنوك .المؤسسات البنكية الحديثة الوالدة ستتوضح بعد التقييم لجموعها العام ورصد اختالالت عملها

التشاركية يفتقر إلى فصول في مجال حماية المستهلك، حث األستاذ إلى 

المستهلك المغربي بالقطاع -الزبناء -إحداث آليات قانونية لضمان حماية 

 .المالي التشاركي

 المحور الثاني، ضوابط وتقنيات التحكيم في حل النزاعات

في هذا الباب تم تقديم اإلطار العام للتحكيم وتطبيقاته في حل منازعات البنوك 

 .التشاركية بدل اللجوء إلى القضاء للربح في الوقت والمال

التحكيم من خالل صفات المحكم وأهليته وشروط  وتم التطرق إلى ضوابط

 ...).استيعاب تقنيات وفن التواصل والمعرفة باللغة وشرط التخصص أو االستعانة بخبير او متخصص(وكفاءته ومهارات التحكيم

كما تم تعداد مزايا التحكيم المؤسساتي مقارنة بالتحكيم الحر وحدود مهمة التحكيم وحدود المحكم،وعرض المراحل التنظيمية 

 . من الجلسة التمهيدية إلى جلسة الحكم التحكيمي والوثائق المتعلقة بهاته العملية واآلجال المحددة لها: لعملية التحكيم

 دراسة نماذج تطبيقية لدورة ضوابط وتقنيات التحكيم في حل النزاعات والتحكيم في البنوك التشاركية: المحور الثالث

خالل هاته الورشة التطبيقية تعرف المشاركون على مختلف وثائق التحكيم وقاموا بتشخيص أدوار المحكمين والمتنازعين في 

 .مجموعات عمل من خالل تمارين تطبيقية للمنازعات في عقود البنوك التشاركية

قدم السيد شمس الدين عبداتي، مدير المركز، عرضا تعريفيا للمركز الدولي للوساطة والتحكيم وفي أعقاب هذه الدورة التكوينية 

بالرباط تضمن نبذة على المركز ورؤيته ومهامه والوسائل البديلة لتسوية المنازعات وأهم األنشطة التي قام بها المركز منذ 

 .نشأته

 .واختتمت هذه الدورة التكوينية بتوزيع الشواهد على المشاركين الذين أعربوا عن رضاهم عن مستوى التدريب القيم
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سعيا منها لدعم منتسبيها في عملية النهوض بمهن :    2018فبراير  14األربعاء 

التجارة والصناعة والخدمات ورعاية مصالحهم وتسهيل بناء عالقات إيجابية مع 

الحكومة والمؤسسات المحلية والوطنية والدولية تقوم على أساس التنسيق والتعاون 

وبهدف تقوية دورها وتطوير مردوديتها وجعلها ذات .  والتكامل خدمة للصالح العام

قيمة مضافة في االقتصاد الجهوي من خالل تفعيل السياسات الوطنية والجهوية 

الرامية لتشجيع االستثمار وتنزيل استراتيجيات قطاعية وبرامج الدعم ومنحها قوة 

 .اقتراحية لمشاريع التنمية االقتصادية المهيكلة جهويا

لرؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات المغربية مع وزير الصناعة واالستثمار  2017نونبر  22وتبعا لالجتماع المنعقد بتاريخ 

 ،والتجارة واالقتصاد الرقمي حيث تم االتفاق على ضرورة مواصلة إصالح اإلطار القانوني والعملي لغرف التجارة والصناعة والخدمات

 :مناقشة تحت عنوان-القنيطرة بمقرها ورشة-سال-نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط

بناء على رسالة  الوزارة الوصية “  نحو تحسين اإلطار االنتخابي والقانوني والتشريعي لغرف التجارة والصناعة والخدمات المغربية “   

) 12-38القانون (والتي تطلب فيها  رأي الغرفة فيما يخص مدونة االنتخابات في الشق المتعلق بالغرف التجارية والقانون المنظم لها 

 .واستخالص تصورات جديدة ذات قيمة مضافة، وذلك في إطار التشاور وٕابداء الرأي

 :تضمن برنامج الورشة محورين أساسيين أال وهما 

انتخابات الغرف المهنية ومدى مالءمتها مع التمثيلية والمرافعة حيث تمت مناقشة، إشكاليات ومقترحات شروط   :المحور األول*  

 . ومؤهالت الناخب والمنتخب لتحسين مستوى تمثيلية القطاعات المهنية

مدى توفير اإلطار القانوني المنظم للغرف لإلدارة وللمنتخب وٕالى أي حد يواكب تطلعات التنمية الجهوية   :المحور الثاني*  

 .ويستوفي شروط الحكامة جيدة

أطر هذه الورشة أساتذة وخبراء وشخصيات ملمة بمواضيع الغرف المهنية 

بمشاركة، ممثلي القطاعات الوزارية المعنية بالموضوع، وأساتذة وخبراء في مجال 

 .التشريع والقانون الخاص والدستوري

 

 أهداف اللقاء
 مناقشة وٕاعادة النظر في مدونة انتخابات الغرف المهنية •

 :الحالي لمواكبة التحوالت الجهوية واالقتصادية الوطنية والدولية بما يسمح لها أن 12-38مناقشة مقترح قانون لتعديل القانون  •

 يكون لها صوت تقريري وليس استشاري فقط، •

 تكريس دورها التمثيلي للفعاليات االقتصادية والتجارية والمهنية المهمة، •

 تكون طرفا وشريكا أساسيا في إنجاز المشاريع المهيكلة الكبرى للجهات، •

 ومهامها ويقوي استقالليتها وينمي مواردها المالية، يوسع من اختصاصاتها •

تفعيل االتفاقية اإلطار المبرمة وٕانجاز البرامج التعاقدية المتفق عليها مع  •

 الوزارة الوصية،

 .جديدة لتقديمها للحكومة والوزارة الوصيةاحات رصيات واقتورة توبل •

 
 

  

  نحو تحسين اإلطار االنتخابي والقانوني والتشريعي لغرف التجارة والصناعة والخدمات المغربية

 ��� ا���د
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 :حفل تكريم على شرف السيدة مليكة مخفي، موظفة بملحقة الغرفة بالخميسات

 n�19%��ر  ����نظمت جمعية األعمال االجتماعية لموظفي ملحقة الخميسات حفل تكريم :   2018�

لفائدة السيدة مليكة مخفي، التي أنهت خدمتها بعد مسيرة حافلة بالعطاء  بهذه المؤسسة دامت واحدا 

 .وأربعين سنة

شارك في هذا الحفل إلى جانب الموظفات والموظفين وبعض أفراد عائلة المحتفى بها، مدير الملحقة 

برقية الخطيب، بوجمعة بولعياض، محمد لمزالي، محمد لمراني، عبد الرزاق :  وبعض السادة األعضاء

 .مهتدي والحبيب بالرحيمو

ترأس الحفل السيد حسن خشان، رئيس جمعية األعمال االجتماعية، حيث ألقى كلمة بالمناسبة عبر من 

خاللها للمحتفى بها عن تحية التقدير واالحترام لمرحلة من مراحل العطاء الوظيفي الذي أخذ سنوات من 

عمرها تميزت بالتضحية ونكران الذات في سبيل أداء األمانة، مضيفا أن هذا االحتفال يعد أقل التفاتة 

 .شكر تقدم لها باعتبارها أساس رفعة هذه المؤسسة

بعد ذلك، تدخل السيد عبد الصادق شطاط، مدير الملحقة وعضو بالجمعية حيث ذكر بأن احتفالنا اليوم 

بالسيدة مليكة مخفي ألصدق اعتراف بمكانتها وبجهودها في تقديم خدمات جليلة للغرفة، معبرا أنه 

يصعب علينا توديعها كزميلة عمل قضت أكثر من أربعين سنة في العمل، ورغم إحالتها على التقاعد 

 .فإنها ستبقى دائما راسخة في قلوب جميع الموظفين

كما نوه جميع األعضاء الحاضرين بالخصال الحميدة للمحتفى بها وتفانيها في أداء مهامها من أجل 

 . تحقيق أهداف المؤسسة

ببالغ األسى والحزن وصـادق الـمـواسـاة يـتـقـدم السـيـد 
رئيس الغرفة  أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع أعضاء و موظفي غـرفـة 

 : التجارة والصناعة والخدمات بالجهة بأحر التعازي 
فـي للسيد العربي ايت سليمان، عضو بالغرفة ورئيـس سـابـق لـلـغـرفـة،  •

 وفاة والده
 موظف بالغرفة في وفاة والدته: للسيد ياسر الباشوشي •
 موظفة بملحقة الغرفة بالقنيطرة في وفاة جدتها: للسيدة هدى المامون •

 ويسكنهم فسيح جناته سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته 
 .راN6?ن وٕانا هللا وٕانا إليه 

 ا�������ت
بقلوب مؤمنة بقضاء اهللا وقدره يتقدم كـافـة أعضـاء ومـوظـفـي 

 -سـال  -الـربـاط  -غرفة التجارة و الصناعة و الخدمـات لـجـهـة
إلى السيد عبـد اهللا عـبـاد، القنيطرة   بخالص العزاء والمواساة 

، سائلين اهللا سبحانه وتعالـى أن والدتهفي وفاة  رئيس الغرفة،
يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسـيـح جـنـاتـه ، ونسـأل 

 اهللا تعالى أن يرزق عائلتها الصبر والسلوان،
 .إنه سميع مجيب، وٕانا هللا وٕانا إليه لراجعون 

 

��N�H 

 حفل تكريمي لفائدة السيدان أحمد المنصوري ومحمد العالوي موظفين

 بملحقة الغرفة بالقنيطرة 

على الساعة العاشرة والنصف صباحا نظمت جمعية األعمال :  �2018��ا�� 16��م ا�&��� 

االجتماعية لموظفي ملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات  للقنيطرة حفال تكريميا لفائدة السيدان 

أحمد المنصوري ومحمد العالوي، اللذين أنهيا خدمتهما 

 .بعد مسيرة حافلة من العطاء والتضحية

ترأس حفل الشاي الذي نظم على شرف المحتفى بهما، 

السيد عبد القادرهيطوف، رئيس جمعية األعمال االجتماعية والسيد حميد التدالوي، مدير الملحقة 

 . بحضور موظفات وموظفي الغرفة

بهذ المناسبة ألقيت كلمة شكر و تقدير للمتقاعدين اللذين أسديا عدة خدمات خالل مرحلة عطائهما 

 .الوظيفي التي تميزت بالتفاني و التضحية في سبيل أداء واجبهما الوظيفي

المؤسسة والتي ذه توج الحفل التكريمي بتقديم هدايا تذكارية  ومنحة مالية تعبيرا عن المحبة والتقدير للموظفين اللذان أفنيا فترة من عمرهما في خدمة ه

 .ستبقى راسخة في قلوب رفاق العمل

 �o; � � H 


