


 :فترة الحماية

 بإنشاء أول غرفة فرنسية للتجارة والصناعة والفالحة بكل من  اأصدر المقيم العام قرار1913يونيو  19بتاريخ  

 والرباط، وهو قرار نص على أن نفس المقتضيات تطبق على الغرف المهنية التي يمكن أن تحدث  الدارالبيضاء    

 . غرفةكل عضو ب 12فيما بعد، وبنفس التاريخ، صدر قرارين بتعيين أعضاء الغرفتين المذكورتين وعددهم     

 الصناعة والفالحة بكل من مراكش والجديدةو تم إنشاء غرفة التجارة 1914يونيو  29وبتاريخ. 

بإنشاء فروع مغربية داخل الغرف الفرنسية بالمغرب بكل من الدار البيضاء،  1919يناير  20ظهير  ىوقد قض 

 ، أي إعطاء الحق في مساهمة الرعايا المغاربة عن طريق التجارة والصناعة وفاس الرباط، مراكش الجديدة    

 .والفالحة في التنمية من جهة، وتمكين المغاربة من مناقشة مصالحهم داخل هذه المؤسسات    

 تم منح  صفة مؤسسة عمومية لغرف التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب 1939 دجنبر 20و بموجب ظهير. 

 



 13تحولت الفروع المغربية إلى غرف مغربية استشارية بواسطة ظهير  1947أكتوبر  13وبتاريخ    

 .والذي سمح بإحداث غرف للتجارة والصناعة والفالحة وغرف مختلطة 1947أكتوبر    

 .وورزازات، مراكش، وجدة، الرباط، فاسفي كل من الدار البيضاء، : غرف للفالحة- 

   ، مراكش، مكناس، وجدة، الرباط، فاسفي كل من الدار البيضاء، : غرف للتجارة والصناعة- 

 .وتازة لقنيطرةا             

 .والصويرة اسفي، الجديدة، اكاديرفي كل من : غرف مختلطة- 

 .بمبادرة من عدد من التجار الوطنيين بطنجةكما تم إنشاء الغرفة المغربية للتجارة - 

 للغرف التجارية والصناعية المغربية بحقها كمؤسسات  يعترفصدر ظهير  1950 نونبر 28وفي  

 .عمومية   

 



 :فترة االستقالل

 المغربي لغرف التجارة والصناعة التقليديةاالتحاد إنشاء تم  1956مارس. 

 صدار ظهير يتعلق بالنظام األساسي لغرف التجارة إتم  1958يناير  16بتاريخ

 .والصناعة

 بصفة  يقضي بحل الغرف التجارية الفرنسية شريف صدر ظهير  1961سنة  

 .نهائية   

 تم إنشاء غرفة المحمدية وهي بذلك الغرفة السادسة والعشرين  1992في سنة

 .بالمغرب

 سيكتمل صرح الغرف المغربية للتجارة والصناعة بتشييد غرفتي العيون وواد

 .غرفة 28ليصير عددها  1999الذهب سنة 

 



 الكـــامـــل اإلسـم اإلنـتـدابيـةالفـتـرة  القطــــاع الشركــــــة

Pharmacie du Maroc بنسالمالحاج كسوس  1960سنة  التجارة 

Société  « Textile du 

Maroc » Q.I Dokkarat 
 1972 - 1961 الصناعة

محمد بن العباس الحاج  

 بنجلون

Pharmacie Ras 

Cherratin Hotel : 

Grand Hotel 
 بنشقرونمحمد  الدكتور 1977– 1972 الخدمات+ التجارة 

 

Société COCA COLA الصنـاعـــة 
1977 –1984 

1984 –1990 

1990 –1993 

      الحفيظالحاج عبد 

 بنعبد هللا

Commerce                        

   de Lustres & Décors 
 التجارة

1993 –1997 

1997 –2000 
 العمراني بوبكرالحاج  

Commerçant Grossiste 

Etablissement HAJJI 
 التجارة

2000  - 2003   

2003 –2009 
 الحاج  أحمد حاجي





(1991-1919) الفاسي بكر أبي بن بنسالم جسوس :الكامل اإلسم 

االستقالل حزب :السياسي اإلنتماء 

بالبطحاء الغرفة مقر كان حين1960 سنة  :الرئاسة فترة 

1942 سنة بفاس إدريس موالي بثانوية الباكلوريا شهادة على حاصل 

1947 سنة بستراسبورغ الصيدلة بكلية صيدلي شهادة على حاصل 

(المغرب صيدلية)باليطحاء فاس في غربيم صيدلي عليها يشرف عصرية صيدلية أول فتح 

التالية المناصب شغل االستقالل بعد: 

 االستشارية الوطنية الجمعية عضو - 

 األسنان وجراحي الصيادلة األطباء، إتحاد رئيس - 

 االستقالل بعد لفاس والصناعة التجارة لغرفة رئيس أول - 

 1948 سنة فاس في البلدي المجلس في عضوا انتخب -     

 1963 سنة طنجة عمالة على ثم فاس عمالة على عامال عين 1960 شتنبر 9 بتاريخ - 

 المشتركة األوروبية السوق لدى وسفيرا البينيلوكس بدول سفيرا عين 1963 يونيو 21 بتاريخ - 

 للمالية وزيرا ذلك وبعد 1972 نونبر 20 حكومة في العمومية لألشغال وزيرا عين - 





  

بنجلون العباس بن محمد  :الكامل اإلسم 

اإلستقالل حزب :السياسي اإلنتماء   

1972 – 1961  :الرئاسة فترة   

عهده في المنجزات أهم: 

    إلى بالبطحاء الكائن للغرفة القديم المقر من االنتقال : 1961 سنة - 

   قدماء يشغله كان والذي  الشفشاوني بشارع الكائن للغرفة الجديد المقر             

   .(المقر لهذا كراء عقدة أول توقيع) آنذاك التحرير جيش وأعضاء المقاومين             

  )الصور انظر )  الغرفة طرف من فاس معرض تنظيم : 1962 سنة - 

     لإلدارة  الملحة للحاجة تلبية الرقانة تعلم مدرسة إنشاء : 1965 سنة - 

 . باإلستقالل عهد الحديثة المغربية             







  

بنشقرون محمد :الكامل اإلسم 

بثانوية تلميذا كان أن منذ الوطنية الحركة في ساهموا الذين الوطنيين من بنشقرون محمد الدكتور يعتبر 

 الماضي القرن من األربعينات في المدينة بفاس إدريس موالي

   فاس بمدينة االستقالل حزب مال أمين والده كان - 

    1944 سنة بفاس إدريس موالي بثانوية عليها وحصل السجن داخل من البكالوريا هيأ- 

 فرنسا من الصيدلة في  الدكتوراه شهادة على حصل- 

 بالمغرب للصيادلة األعلى المجلس رئيس منصب شغل- 

   عليا أطر كلهم أبناء ألربعة وأب متزوج- 

 ."الشراطين راس " صيدلية العتيقة فاس بمدينة عصرية صيدلية أول فتح-             

1977 – 1972 : الرئاسة فترة   

اإلستقالل حزب : السياسي اإلنتماء   



  

 : عهده في المنجزات أهم

  الغرفة طرف من نظم معرض آخر وهو فاس معرض تنظيم :1973 سنة   

    ألنشطة وتخصيصه المعرض مقر إغالق الجماعي المجلس قرار قبل ،التجارية             

 .أخرى             

  1 ابراهيم سيدي الصناعي الحي إنجاز  :1977 سنة 

   الصناعية لألبحاث شركة أول إنشاء   

  وعاملة عامل 800 من أزيد تشغل كانت التي فاس سيكو شركة إنشاء 

  ثم صوديرس شركة إلى بعد فيما تحولت التي صومادير الخميرة شركة إنشاء   

    "لوسافر"  شركة                

             العمراني وكريم العراقي الدين عز السادة من كل بمساهمة فاس تنمية شركة إنشاء    

 .فاس وضوء صوت إلى بعد فيما تحولت التي العراقي اللطيف وعبد               







هللا بنعبد الحفيظ عبد :الكامل اإلسم 

1939 / 10/ 25 :اإلزدياد تاريخ 

عضوا 26 الغرفة أعضاء عدد – 1977 مارس إنتخابات : الرئاسة فترة 

 وتاونات بولمان– فاس عن

 سنوات 6 ---------- 1984– 1977   

 سنوات 6 ---------- 1990– 1984            

 سنوات 3 ---------- 1993 –1990            

 



لألحرار الوطني التجمع : السياسي اإلنتماء   

 .1990 غــــاية إلى 1977 سنة منذ برلماني نائب-                    

 1983 سنـــة إلى 1977 سنـــة من دبيبغ دار البلدي المجلس عضو-                   

 1990 سنــة إلى 1984 سنة من سايس فاس البلدي المجلس عضو-                   

عهده في المنـجـــزات أهم:  

 .البلدي المجلس مع بتعاون ( بقعة 39 ) 2 ابراهيم سيدي الصناعي الحي إنشاء-                   

 هكتار 53 مساحة على ( قطعة 87 ) بنسودة الصناعي الحي توسيع-                   

 بصفرو صناعي حي أول إنشاء-       

                   بـتــاريـــخ المكرمة لمكة  التجـارة غرفة مع التوأمة ميثاق توقيع-                   

 (الصور انظر) فاس بمدينة 1987 فبراير 12ل الموافق 1407 الثانية جمادى13                   

. 

 







الجوطي العمراني بوبكر :الكامل اإلسم 

بفاس 1933 :اإلزدياد تاريخ 

1950 سنة القرويين جامعة من الثانوية الشهادة :الدراسي المستوى 

1953 سنة لغاية 1950 سنة من التدريس مهنة مزاولة 

االستقالل حزب :السياسي االنتماء 

طيب الخامس محمد له المغفور عاد أن إلى 1953 سنة من السياسي الحقل في المساهمة 

 المنفى من ثراه هللا

التقليدية والصناعة والصناعة للتجارة العام لالتحاد مؤسس عضو 

1959 سنة لغاية 1956 سنة من االستشاري الوطني المجلس رئيس بديوان االلتحاق 

1972-1961 بفاس االستيناف لمحكمة اإلداري للمكتب كرئيس العدل بوزارة االلتحاق 

2009 سنة إلى 1972 سنة من للتجارة التفرغ 

 



2000-1993 بولمان فاس لجهة والخدمات والصناعة التجارة غرفة رئيس 

العربية التجارية الغرف جامعة لدى الجامعة ومندوب بالمغرب التجارية الغرف جامعة رئيس نائب 

1992 سنة والصناعية التجارية الغرف عن برلماني نائب 

2000 سنة الممتازة الدرجة من الوطني االستحقاق :ملكي وسام على حاصل 

  :عهده في المنـجـــزات أهم 

نونبر 26 الموافق 1420 شعبان 17 بتاريخ بفاس المكرمة لمكة التجارة غرفة مع التوأمة ميثاق تمديد  

 1 الموافق 1423 رمضان 26 بتاريخ المكرمة بمكة التوأمة ميثاق لتفعيل ثنائية لجنة وضع  وتم .1999

 .2002 دجنبر

لمحافظة المصرية التجارية الغرفة مع توأمة ميثاق على بالقاهرة، التوقيع تم 1995 يونيو 2 بتاريخ 

 . الجيزة

17 مع وتوأمة تعاون اتفاقية توقيع  ,باريس غرفة مع تعاون اتفاقية على بباريس التوقيع تم 1999 نونبر 

 .1999 نونبر 19ل الموافق 1420 شعبان 10 بتاريخ فاس غرفة بمقر الشارقة وصناعة تجارة غرفة

األمالك إدارة من صفرو بطريق الموجودة الدولي المعرض لبناء المخصصة األرضية البقعة باقتناء قام  

 ,1996 سنة وتسجيلها المخزنية









حاجي أحمد : الكامل اإلسم 

بأكادير 1947: الميالد تاريخ   

أبناء ألربعة أب      :العائلية الحالة 

لألحرار الوطني التجمع : السياسي اإلنتماء 

 1977 سنة منذ لألحرار الوطني التجمع بحزب قيادي عضو  -          

 -وحيدة ذوغرفة لمغربا برلمان كان عندما برلماني نائب- 1997-1992 

 .التراب وإعداد والتعمير البيئة لجنة ورئيس لفاس الجماعي بالمجلس منتخب عضو : 2003-2009-          

 .بفاس المرينيين مقاطعة بمجلس عضو : 2003-2009-          

 المستشارين بمجلس عضو – برلماني مستشار         2012-2003

 المغاربي الشورى برلمان في المغاربي االستشاري بالمجلس عضو  -        

  أمريكية األورو الجامعة من والتجارة األعمال إدارة في الفخرية الدكتوراه على حاصل   

  2003 مايو :ةالدولي       

  وجهته فاس مدينة مستوى على ومدنية خيرية جمعيات عدة في ومساهم مؤسس   

 



 سنوات 3........2003 – 2000 : الرئاسية الفترة

 سنوات 6....... 2009 – 2003                     

 : عهده في المنجزات أهم

صفرو بطريق الكائنة المعرض أرض تحفيظ  : 2007 سنة 

(مصر) بالجيزة والصناعة التجارة غرفة مع التوأمة ميثاق توقيع تمديد 
 .2008 يوليوز 1 بتاريخ األخيرة هذه بمقر

بتاريخ بمقرها والصناعة للتجارة تونس غرفة مع توأمة ميثاق توقيع 
 .2006 دجنبر 21

مونبوليي لمدينة والصناعة التجارة غرفة مع بفاس توأمة ميثاق توقيع 
  .2009 ماي 25 بتاريخ الفرنسية

 






