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 6201برنامج عمل الغرفة خالل سنة 
 متميز لغرفتنا كرافعة أساسية وحماور أول لكل ما يتعلق  وع متمن اعتبارا ملا خيوله القانون األساسي من اختصاصات لغرف التجارة والصناعة واخلدمات وما نطمح إليه 

 بالتنمية االعتصادية اجلهوية.

م  التأكيد على خصوصية هذه السنة االنتقالية كمحطة  مكناسغرفة التجارة والصناعة واخلدمات جلهة فاس ل االسرتاتيجي املخططيف  لألهداف املسطرة تفعيالو  
حتقيق مكتسبات ترتجم توجه غرفتنا خالل هذه الفرتة  يهدف إىل 2016برنامج عمل سنة مفصلية الستكمال إصالح اإلطار القانوين واملنظومة اإلدارية هلذه املؤسسات فإن 

 كالتايل :  أهم حماوره  نوجز و  االنفتاح والتنسيق والشراكةبناءا على مرتكزات االنتدابية 

I. اجلهة  وجاذبيةاملسامهة يف حتسني مناخ وبيئة األعمال :  الدور االستراتيجي األول 

 اليت تشرف عليها الغرفةإجناز املشاري  املهيكلة  استكمال:  األول االستراتيجيالهدف  .1
 مهيكلة وذات وع  مباشر على تنمية االعتصاد اجلهوي مشاري از إجن:  الثاني الهدف االستراتيجي .2
 كربى: إجناز مشاري  ذات وع  مباشر وإعداد دراسات اعتصادية وتنظيم تظاهرات  الهدف االستراتيجي الثالث  .3

II.  والرف  من عدراهتم تنافسيتهمنتس ي الغرفة وتعزيز مل أحسن متثيل:  االستراتيجي الثانيالدور  

 تطوير خدمات ذات عيمة مضافةالهدف االستراتيجي األول : .1

 زيادة مستوى التواصل م  املنتسبني والفاعلني االعتصادينيالهدف االستراتيجي الثاني :  .2
 وض  نظام مؤسسايت فعال الهدف االستراتيجي الثالث : .3

III. م  املؤسسات الدولية  عةتعزيز الروابط اخلارجية والعال:  الدور االستراتيجي الثالث 
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I. : الجهةوجاذبية المساهمة في تحسين مناخ وبيئة األعمال الدور االستراتيجي األول 
 الغرفةاليت تشرف عليها إجناز املشاري  املهيكلة  استكمال:  األول الهدف االستراتيجي .1

 آجال التنفيذ اإلجراء العمل املشروع
 استكمال األشغال الكربى واالستالم املؤعت لألشغال .1 أشغال بناء فضاء التعشري استكمال فضاء العرض الدويل لفاس

 مواكبة إمتام األشغال ) األشغال النهائية ( .2
 فضاء العرضإجناز أشغال التهيئة اخلارجية وسور  .3

 2016 مايو
 2016 غشت
 2016دحنرب 

 2016 يوليوز إجناز التجهيزات الالزمة والربط باملاء والكهرباء إدارة فضاء العرضجتهيز 
 2016 شتنرب الفضاءلتدبري الختيار فاعل اعتصادي إطالق االستشارات اخلاصة  تفويت تدبري فضاء التعشري

إطالق أشغال بناء فضاء واحد ومرآب حتت أرضي 
 ومدخل لفضاءات العرض 

 حسب تقدم تعبئة مسامهة الشركاء اخلاصة بإجناز األشغالإطالق طلبات العروض 

النماذج االعتصادية وخمططات األعمال لباعي  إعداد
مكونات املشروع ) برج األعمال واملركب التجاري 

 أو عصر املؤمترات (

  2016 شتنرب وتتب  إجناز الدراسات م  حتديد األولويات طلبات العروضإطالق 

واملقصف بناء القاعة املتعددة االختصاصات   عصر املعارض بتازة
 والبنايات امللحقة

 استكمال األشغال الكربى واالستالم املؤعت .1
 استكمال أشغال التغطية احلديدية واالستالم املؤعت .2
 واالستالم املؤعت استكمال أشغال بناء املقصف .3
 إجناز أشغال الكهرباء ، أنابيب املياه ، التجهيزات الصحية ، الصباغة .4
إطالق طلبات العروض إلجناز أشغال التطلية ، املساكة ، واألشغال  .5

 اخلشبية

 2016يونيو 
 2016أبريل 
 2016يونيو 
 2016دجنرب 
 2016دجنرب 

 2016دجنرب  استكمال األشغال واالستالم املؤعت  إجناز التجهيزات اخلارجية واملساحات اخلضراء
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 2016أبريل  ج التأهيل ذ إعداد الدراسات الالزمة ومنو  تأهيل فضاءات العروض
ومدى  الدراسات اخلاصة بالتأهيلنتائج  تقدمي تأهيل عيسارية الكفاح

عابلية إجنازها يف إطار تصور مشويل لتنشيط احلركة 
 التجارية باملدن العتيقة

 حسب عرارات جلنة التتب  حتديد مسامهات الشركاء وجدولة تعبئة املسامهات 

طيلة السنة ) حسب تقدم تعبئة مسامهات  مواكبة إجناز األشغال  إجناز أشغال تأهيل الطرعات استكمال تأهيل احلي الصناعي بنسودة
 الشركاء (

 حسب تقدم تعبئة مسامهات الشركاء ومواكبة إجناز األشغالإطالق طلبات العروض  إجناز أشغال تأهيل اإلنارة العمومية
 احلالية استكمال الدراسات  .1 إجناز الدراسات التقنية واملالية اخلاصة بالتهيئة هتيئة القطب الصناعي عني الشكاك

 إجناز دراسة حول وع  املشروع على البيئة .2
 2016 ماي

 2016شتنرب 
إجناز النظام املعلومايت للخريطة 

 االعتصادية للجهة
إعداد املخطط التحليلي ودفاتر املواصفات  .1

 اخلاصة
تطوير اجلزء األول من الربنامج ) اخلرائط  .2

 املوضوعاتية (

 2016شتنرب  إطالق االستشارات الالزمة ومواكبة مساطر التطوير  

تفعيل املركز املتعدد اخلدمات للحي 
 الصناعي عني الشقف

 بلورة برنامج عمل خاص بتنشيط املركز استغالل مرافق املركزاستكمال إجراءات تفويت 
 استكمال أشغال تأهيل املركز

 استكمال مساطر تفويت االستغالل ملصاحل القرب وللخواص

 2016شتنرب 
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 حتسني مناخ األعمالذات وع  مباشر على  مشاري از إجن:  الثاني الهدف االستراتيجي .2

 التنفيذآجال  اإلجراء العمل المشروع
تأهيل احلي الصناعي سيدي بوزكري 

 مبكناس
 إجناز الدراسات اخلاصة بتأهيل احلي الصناعي

 
اختيار مكاتب الدراسات وإعداد الدراسات اجليوتقنية والدراسات 

 التقنية واملخطط العام للتأهيل
 2016يونيو 

م  السلطات العمومية إعداد سيناريو للتأهيل يف إطار شراكة  إعداد سيناريو خاص بالتأهيل
 والقطاعات احلكومية املعنية

 2016شتنرب 

 اجدالصغرى حاضنات املقاوالت 
 بفاس ، مكناس ، تازة وميسور

 إعداد سيناريوهات لتسلم احلاضنات :
 تأهيل البعض منها وإعداد منوذج االستغالل

 إعداد النماذج االعتصادية لليت يف طور اإلجناز

الصناعة والتجارة واالستثمار واالعتصاد الرعمي وم  التنسيق م  وزارة 
 مالكي احلاضنات

 طيلة السنة 

زيت  إلنتاجمندجمة منطقة صناعية 
 الزيتون واملصربات الفالحية

 حتديد األماكن املناسبة لتهيئة املنطقة الصناعية
 إعداد الدراسات والنموذج االعتصادي

احمللية ، املؤسسات املنتخبة ، التنسيق م  الوزارة الوصية ، السلطات 
 اجلماعات الرتابية وإدارة األمالك املخزنية

 2016دجنرب 

 

 إجناز مشاري  ذات وع  مباشر وإعداد دراسات اعتصادية وتنظيم تظاهرات كربى:  الهدف االستراتيجي الثالث .3

 آجال التنفيذ اإلجراء العمل الملف
دراسة خبصوص املؤهالت االعتصادية إعداد 

 والعرض التصديري للجهة
 2016مايو  اختيار مكتب الدراسات وإعداد دفاتر املواصفات اخلاصة إعداد دفاتر املواصفات اخلاصة

 2016شتنرب  اختيار مكتب الدراسات وإجناز الدراسات إجناز الدراسات 
دراسة خبصوص متوع  جهة فاس مكناس إعداد 

 اعتصاديا
 2016مايو  اختيار مكتب الدراسات وإعداد دفاتر املواصفات اخلاصة إعداد دفاتر املواصفات اخلاصة

 2016شتنرب  اختيار مكتب الدراسات وإجناز الدراسات إجناز الدراسات 
 2016يونيو  إطالق مباريات الختيار النموذج  إعداد النماذج والتصاميم اهلندسية بناء املقر اجلديد للغرفة بفاس

 2016يونيو  إعداد مسطرة وإجراءات إنشاء املرصد خلق املرصد واألحباث االعتصاديةخلق مرصد للدراسات 



  2016برنامج عمل الغرفة برسم سنة                  غرفة التجارة و الصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس 
  

 
 

5 

يف جمال تسيري وتدبري  إحداث معهد للتكوين
 األعمال مبكناس وتازة

 2016شتنرب  حتديد النموذج واملناهج واإلجراءات اإلدارية إجناز الدراسات اخلاصة بإحداث املعهد

 2016 مايو 15إىل  13من  التنسيق م  الشركاء مواكبة إجراءات التنظيم تنظيم معرض التجارة إيكسبو
تنظيم منتدى االستثمار جبهة فاس مكناس حتت 

 "االستثمار يف خدمة التنمية اجلهويةشعار "
 2016نونرب  التنسيق م  الشركاء وتتب  أشغال التنظيم. مواكبة إجراءات التنظيم

 

II.  والرفع من قدراتهم تنافسيتهم  منتسبي الغرفة وتعزيزأحسن لتمثيل : الثانيالدور االستراتيجي 
 عالية تطوير خدمات ذات عيمة مضافةالهدف االستراتيجي األول : .1

 آجال التنفيذ اإلجراء العمل الخدمة
 خدمة شواهد املنشأ على البوابة تفعيل  .1 تطوير خدمات إلكرتونية جديدة

 خدمة أخذ املواعيد وتدبري الشكايات .2
املعطيات االعتصادية و دليل املقاوالت  .3

 باجلهة

 انطالق العمل باخلدمة عرب البوابة .1
 تطوير برنامج يستعمل على اهلواتف احملمولة .2

 2016 يونيو 

تنظيم دورات تكوينية لفائدة منتس ي 
 الغرفة 

جبمي   تنظيم دورات تكوينية لفائدة التجار
 أعاليم اجلهة

 إعداد خمطط جهوي لتكوين التجار .1
 تنظيم الدورات التكوينية  .2

 2016أبريل 
 2016دجنرب  -مايو 

دورات تكوينية للمصرحني لدى تنظيم 
  اجلمارك

 عقد شراكات م  فاعلني ومهنيني لتنظيم الدورات التكوينية .1
 عقد الدورات بشراكة م  مديرية اجلمارك ومكتب التكوين املهين  .2

 2016 مايوانطالعا من شهر 

إعداد خمططات األعمال تنظيم دورات حول 
وحول البحث عن األسواق وتكوين وتنشيط 

 بفاس ، مكناس وتازة الشبكات

 2016انطالعا من شهر مايو  عقد شراكات م  فاعلني ومهنيني لتنظيم الدورات التكوينية
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 ةمجعي 15توعي  عقدة برنامج م  
 أعاليم اجلهةميثلون  مهنية

تأهيل ومواكبة هذه اجلمعيات من أجل 
استفادهتا من خدمات خاصة : التكوين يف 
التدبري اإلداري واملايل للجمعيات إضافة إىل 

إعطاء األولوية ألعضائها لالستفادة من 
 الدورات التكوينية

 إعداد حزمة اخلدمات .1
 توعي  العقود الربنامج .2
 عقد اجتماعات تأطريية ومحالت حتسيسية م  اجلمعيات املهنية .3
 تنفيذ مقتنضيات العقود .4

 2016 لة سنةطي

 تطوير حزمة خلدمة مواكبة املقاوالت حتسني مواكبة املقاوالت
 خلق ومواكبة التكتالت االعتصادية 

 حتديد األهداف وتطوير املنتوج
 إعداد خمطط للمواكبة

 طيلة السنة

 والتواصل م  املنتسبني خبصوصه. التفعيل مساطر استيفاء .1  املركز تفعيلاستيفاء مساطر  مركز الوساطة والتحكيم تفعيل
 على املركز  نيتكوين املسؤول .2

 2016 يونيو

حتليل وضعية املراكز بكل من فاس ، مكناس وتازة وإعداد سيناريو لتفعيل  استيفاء مساطر تفعيل املركز تفعيل مركز احملاسبة املعتمدة 
 املركز

 2016شتنرب 

 

 التواصل م  املنتسبني والفاعلني االعتصادينيزيادة مستوى الهدف االستراتيجي الثاني :  .2
 آجال التنفيذ اإلجراء العمل الخدمة

تنظيم أيام تواصلية وحتسيسية وأيام 
 دراسية

 التحفيزات اجلبائيةحول  ةم إعالميأياتنظيم 
 2016قانون املالية لسنة ب

التحضري لتنظيم جمموعة من األيام اإلعالمية بشراكة م  مديريات الضرائب 
  : مكناس ، احلاجب ، فاس ، صفرو ، ميسور ، تازة ، تاونات 

 2016مارس إىل مايو 

عافلة حتسيسية حول برنامج " حتفيز " تنظيم 
 لدعم التشغيل والكفاءات باملقاولة

وإدارة الضرائب  التشغيل والكفاءاتالوكالة الوطنية إلنعاش التنسيق م  
 والصندوق الوطين للضمان االجتماعي

 2016إىل مايو  مارس

تنظيم طاولة مستديرة حول برامج وحتفيزات 
 وزارة التجارة اخلارجية ومركز مغرب تصدير

التنسيق م  املتدخلني : الوزارة املنتدبة املكلفة بالتجارة اخلارجية ، مغرب 
 تصدير ، املؤسسة املستقلة ملراعبة وتنسيق الصادرات ، 

 2016مايو 
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حول متويل  بأعاليم اجلهةتنظيم لقاءات تواصلية 
 املقاوالت 

 2016مارس إىل مايو  ملتوسطةبناك و الوكالة الوطنية إلنعاش املقاوالت الصغرى وااألالتنسيق م  

تنظيم أيام دراسية حول : تدبري حتديات 
 وأخطار املقاوالت الصغرى واملتوسطة  

 2016مايو إىل نونرب   ...إخلالتنسيق م  املتدخلني : فاعلني وخرباء يف امليدان ، اجلامعات

تنظيم يوم دراسي حول املؤهالت السياحية 
) السياحة اجلبلية ، سياحة احلامات  للجهة

 ...إخل (

 2016أبريل  وم  الفاعلني يف القطاع   CRTالتنسيق م  

 تنظيم يوم دراسي حول موضوع: 
 "املرأة املقاولة باجلهة: الواع  والتحديات"

، اجلمعيات والتعاونيات النسائية، وكالة التنمية االجتماعية، . -AFEMالتنسيق م  
CGEM...  

 2016  يونيو

تنظيم يوم دراسي حول " تأهيل التجارة 
 باملدن العثيقة باجلهة : اإلمكانيات واآلفاق " 

 2016يونيو  التنسيق م  الوزارة الوصية وم  اجملالس املنتخبة باجلهة

واملتوسطة ، الربيد التنسيق م  الوكالة الوطنية إلنعاش املقاوالت الصغرى  تنظيم أيام تواصلية حول املقاول الذايت
 بنك ...إخل.

 2016مايو إىل نونرب 

تنظيم يوم دراسي حول " الطاعات املتجددة 
 أي مسامهة يف النقص من تكاليف اإلنتاج "

 2016دجنرب  التنسيق م  القطاعات واجلمعيات املعنية 

تنظيم طاوالت مستديرة حول سالسل اإلنتاج 
االعتصادية : والتوزي  مبجموعة من القطاعات 

احلبوب والقطاين والصناعات املرتبطة ، اللحوم 
، الصناعات الغذائية ، الصناعات اجللدية 

 ...إخل

 طيلة السنة التنسيق م  الفيدراليات واجلمعيات املهنية وم  القطاعات احلكومية املعنية

 2016مايو  :  املخططني وحتديد اإلجراءات وترتيب األولوياتإعداد إعداد املخطط التواصلي الداخلي 
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القيام حبمالت تواصلية عرب الرسائل النصية /  وتغطية األنشطة اليت تقوم هبا الغرفةاالجتماعية الشبكات  علىالتواجد تكثيف  واملخطط التواصلي اخلارجي للغرفة
 / إعادة تطوير البوابة اإللكرتونية والعمل على التحديث املستمر /  القصرية

 طيلة السنة

 ) يونيو ودجنرب (  مرتني يف السنة إعتماد مقاربة جديدة إلعداد النشرات ) احملتوى والشكل وطريقة التوزي  ( إعداد نشرات إخبارية ورعية إعداد نشرات إخبارية دورية
 

 نظام مؤسسايت فعال وض  الهدف االستراتيجي الثالث : .3
 آجال التنفيذ اإلجراء العمل الملف

 إعداد دراسة حول احلاجيات وصياغة املخطط إعداد خمطط لتكوين األعضاء الرف  من عدرات أعضاء الغرفة 
 التكوينتنفيذ بعض وحدات 

 2016يونيو 
 2016يوليوز إىل دجنرب 

 إعداد اهليكل التنظيمي اجلديد تطوير النظام اإلداري
 إعداد خمطط تكوين املوارد البشرية

 واإلجراءاتإعداد دليل املساطر 

 إجناز التقييم الالزم والدراسات 
 إعداد مكونات املخطط وبرنامج التنفيذ

 إعداد الدليل و تعيني خبري خارجي 

 2016أبريل 
 2016مايو 
 2016نونرب 
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III.  تعزيز الروابط الخارجية والعالقات مع المؤسسات الدوليةالثالث :الدور االستراتيجي 

 آجال التنفيذ اإلجراء العمل الخدمة
(  أبيدجانتنظيم بعثة إىل ساحل العاج ) 

 والبنني ) كوتونو ( 
 ساحل العاج والبننيتوعي  اتفاعيتني للتعاون م  غرفيت  .1
 عقد لقاءات لرجال األعمال بالبلدين .2
 تنظيم زيارة للمعرض الدويل ألبيدجان  .3

 غرفيت ساحل العاج والبنني / التحضري لتنظيم البعثةالتنسيق م  
 

 التنسيق م  املغرب تصدير

 2016أبريل  03مارس إىل  28من 

) على هامش املعرض الدويل  2016مايو  وإعداد برنامج اللقاءالتنسيق م  املستشار االعتصادي بالسفارة الرومانية  ، براهوفااستقبال وفد عن غرف بوخاريست ، براسوف  ) مبكناس ( استقبال وفد عن غرف رومانية
 مبكناس (للفالحة 

)  وأفينيون نيم، تنظيم بعثة إىل مونبولييه 
 فرنسا (

 وغرفة أفينيون تفعيل اتفاعية التوأمة م  غرفة مونبولييه
 توعي  اتفاعية للتعاون م  غرفة نيم

 عقد لقاءات لرجال األعمال بالبلدين

 2016مايو  30إىل  23من  وإعداد برنامج الزيارة ونيم ، أفينيون مونبولييه التنسيق م  غرف

تنظيم زيارة عمل إىل مدينة خاين وعرطبة ) 
 إسبانيا (

نسج عالعات تعاون مؤسسايت وبني األوساط 
 االعتصادية )ميدان صناعة زيت الزيتون (

 توعي  اتفاعية م  غرفة عرطبة

 2016شتنرب  وإعداد برنامج الزيارة التنسيق م  مؤسسات إسبانية

املشاركة يف أشغال الدورة العاشرة لألسبوع 
–املتوسطي للقادة االعتصاديني بربشلونة 

 ASCAMEاسبانيا 

اللقاء مبمثلي الغرف املتوسطية املشاركة ومناعشة إمكانيات 
وفرص التعاون من خالل مشاري  تنموية مشرتكة م  التعريف 

 الغرفةباجلهة ومشاريعها املهيكلة السيما تلك اليت حتملها 

 2016نونرب  والتحضري ملسامهة الغرفة ASCAMEالتنسيق م  

املشاركة يف أشغال اجلم  العام جلمعية غرف 
 ASCAMEالتجارة والصناعة املتوسطية 

 ببريوت / لبنان

مشاركة الغرفة يف اللجان الدائمة ويف اجلم  العام ملناعشة  .1
والعمل على وبلورة برنامج عمل اجلمعية واملشاري  اليت حتملها 

 .متوع  الغرفة داخل اجلمعية
مناعشة تنظيم الغرفة للمعرض الدويل للنظام الغذائي  .2

 .2017والصحة اجليدة سنة 

 2016نونرب / دجنرب  والتحضري ملسامهة الغرفة ASCAMEالتنسيق م  

 2016دجنرب  التنسيق م  الغرفتني وإعداد برنامج الزيارة الشارعةحتيني وتفعيل االتفاعية م  غرفة  .1 املدينة املنورة و لشارعة اتنظيم زيارة عمل اىل 
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 استكشاف فرص التعاون والشراكة م  غرفة املدينة املنورة   .2
األجنبية تكثيف عالعات التعاون م  الغرفة 

 والتمثيليات الدبلوماسية باملغرب
م  الغرف األجنبية ) الفرنسية تعاون توعي  اتفاعيات  .1

 واإلسبانية واإليطالية ( 
تنظيم أيام تواصلية حول خطوط التمويل األجنبية :  .2

 الفرنسية ، اإليطالية ...إخل

 طيلة السنة املعنية والتمثيليات الدبلوماسية التنسيق م  الغرف

تنظيم أسبوع جتاري م  موردي الطريقة 
 التيجانية

 على هامش موسم سيدي أمحد التيجاين األجنبية والتمثيليات الدبلوماسية املعنيةالتنسيق م  الغرف  تنظيم األسبوع التجاري 

 وفد رجال أعمال أتراك عن غرفة ديدمي ، إسطنبول وإزمري  استقبال وفود أجنبية
 وفد رجال أعمال من أندونيسيا ) جافا ( ) مكناس (

 وفد رجال أعمال فيتنام 
 وفود أخرى حسب الطلب ) أعاليم اجلهة (

 حسب االتفاق  
 حسب االتفاق
 حسب االتفاق
 حسب االتفاق

 


