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برنامج عمل الغرفة لسنة 2019
اعتبارا لكون سنة  2018شهدت حدثا مفصليا في تاريخ غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس وهو التوقيع على اتفاقية تنزيل مخطط تطوير الغرفة
للفترة  2021-2018مما سيمكنها من تبوأ تموقع متميز كرافعة وفاعل أساس ي في التنمية االقتصادية الجهوية.
وتفعيال لألهداف املسطرة في املخطط االستراتيجي املحين لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس برسم الفترة  2021-2019وتماشيا مع الديناميكية
التي يشهدها عمل الغرفة واستكمال لإلجراءات التي عملت على إطالقها  ،تم تحديد أهم محاور برنامج العمل لسنة  2019فيما يلي :
.I

الدور االستراتيجي األول :املساهمة في تحسين مناخ وبيئة األعمال وجاذبية الجهة
 .1الهدف االستراتيجي األول  :استكمال إنجاز املشاريع املهيكلة التي تشرف عليها الغرفة
 .2الهدف االستراتيجي الثاني  :إنجاز مشاريع مهيكلة وذات وقع مباشر على تنمية االقتصاد الجهوي
 .3الهدف االستراتيجي الثالث  :إنجاز مشاريع ذات وقع مباشر وإعداد دراسات اقتصادية وتنظيم تظاهرات كبرى

.II

الدور االستراتيجي الثاني :تمثيل أحسن ملنتسبي الغرفة وتعزيز تنافسيتهم والرفع من قدراتهم
 .1الهدف االستراتيجي األول  :تطوير حزمة خدمات جديدة وذات قيمة مضافة
 .2الهدف االستراتيجي الثاني  :زيادة مستوى التواصل مع املنتسبين والفاعلين االقتصاديين
 .3الهدف االستراتيجي الثالث  :تقوية النظام املؤسساتي

.III

الدور االستراتيجي الثالث  :تعزيز الروابط الخارجية والعالقة مع املؤسسات الدولية
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.Iالدور االستراتيجي األول :املساهمة في تحسين مناخ وبيئة األعمال وجاذبية الجهة
 .1الهدف االستراتيجي األول  :استكمال إنجاز املشاريع املهيكلة التي تشرف عليها الغرفة
املشروع

فضاء العرض الدولي لفاس

قصراملعارض بتازة
استكمال تأهيل الحي الصناعي
بنسودة
تهيئة القطب الصناعي عين
الشكاك
تأهيل الحي الصناعي سيدي
بوزكري بمكناس
تهيئة املنطقة الصناعية ويسالن

العمل
استكمال أشغال بناء وتجهيز فضاء العروض الدائمة (
فضاء التعشير سابقا )

آجال التنفيذ
دجنبر 2019
دجنبر 2019
دجنبر 2019
نونبر2019
دجنبر 2019
دجنبر 2020
أكتوبر 2019
أبريل 2020
مارس 2019
يونيو 2019

اإلجراء

إعداد وتجهيز مركز األعمال ( إدارة فضاء العرض )
إنجاز أشغال التهيئة الخارجية ومرائب السيارات
إنجاز أشغال بناء الجزء األول من فضاء العروض
بناء القاعة املتعددة االختصاصات واملقصف والبنايات
امللحقة
استكمال أشغال تأهيل الطرقات
إنجاز أشغال تأهيل اإلنارة العمومية
مواكبة تهيئة القطب الصناعي

 .1استكمال األشغال النهائية
 .2مواكبة التجهيزات
 .3إنجاز أشغال التهيئة الخارجية
إنجاز األشغال اإلضافية والتجهيزات الالزمة والربط باملاء والكهرباء
إنجاز األشغال
إنجاز األشغال الكبرى
 .1إنجاز أشغال السور املحيط بقصر املعارض
 .2استكمال األشغال بالقاعة الكبرى وباملقصف والتجهيزات الخارجية
مواكبة إنجاز األشغال
مواكبة إنجاز األشغال
مواكبة األشغال وتوزيع البقع األرضية

إعداد ملف املشروع والتحضير لتقديم طلب التمويل
إضافة إلى إعداد سيناريو التأهيل (اتفاقية شراكة )

إعداد سيناريو للتأهيل في إطار شراكة مع املجالس الترابية والسلطات العمومية
والقطاعات الحكومية املعنية

مواكبة تهيئة املنطقة الصناعية

مواكبة األشغال

طيلة سنة 2019
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إطالق طلبات
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إنجازالنظام املعلوماتي للخريطة
االقتصادية للجهة
تفعيل املركزاملتعدد الخدمات
للحي الصناعي عين الشقف
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إطالق االستشارات الالزمة ومواكبة مساطر التطوير

 .1إعداد املخطط التحليلي ودفاتر املواصفات الخاصة
 .2تطوير الجزء األول من البرنامج ( الخرائط املوضوعاتية
)
استكمال إجراءات تفويت استغالل بعض املرافق ملصالح بلورة برنامج عمل خاص بتنشيط املركز
القرب

حسب تعبئة
مساهمة مجلس
الجهة
سنة 2019

 .2الهدف االستراتيجي الثاني  :إنجاز مشاريع ذات وقع مباشر على تحسين مناخ األعمال
املشروع

العمل

إنشاء مدرسة عليا للتكوين في التجارة والتدبير تحديد موقع إنجاز املشروع  ،إعداد الدراسات
الالزمة
بمكناس
إنجاز الدراسات في إطار املواكبة التقنية لتنزيل
مخطط تطوير الغرفة

إنشاء مراكزللتكوين ( الصناعات الجلدية ،
السياحة والصناعات الغذائية )
إنجازالدراسات لتهيئة الحي الصناعي الخاص
إنجاز الدراسات
بصناعة األحذية
إنجاز إجراءات تفويت البقعة األرضية من أراض ي
إنشاء مركزمتعدد الخدمات بميسور
الدولة
إنجاز الدراسات الالزمة

آجال التنفيذ

اإلجراء
البحث عن موقع إنجاز املشروع – دراسة سيناريوهات حيازته
إعداد الدراسات الالزمة – التصاميم – تحديد مناهج التكوين
استكمال إجراءات اإلنشاء والبحث عن شركاء
إعداد الدراسات الالزمة – التصاميم – تحديد مناهج التكوين
إنجاز إجراءات اإلنشاء والبحث عن شركاء

سنة 2019
شتنبر 2019
سنة 2019

تحديد موقع املشروع  -إعداد الدراسات الالزمة
بلورة برنامج لالستثمار

أكتوبر 2019
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 .3الهدف االستراتيجي الثالث :إنجاز مشاريع ذات وقع مباشر وإعداد دراسات اقتصادية وتنظيم تظاهرات كبرى
امللف
تنظيم النسخة الثالثة من منتدى االستثمار
بجهة فاس مكناس.
إعداد دراسة بخصوص املؤهالت
االقتصادية والعرض التصديري للجهة
إعداد دراسة بخصوص تموقع جهة فاس
مكناس اقتصاديا
خلق مرصد للدراسات واألبحاث
االقتصادية

العمل

آجال التنفيذ

اإلجراء

مواكبة إجراءات التنظيم

التنسيق مع الشركاء وتتبع أشغال التنظيم.

شتنبر 2019

إعداد دفاتر املواصفات الخاصة
إنجاز الدراسات
إعداد دفاتر املواصفات الخاصة
إنجاز الدراسات

اختيار مكتب الدراسات وإعداد دفاتر املواصفات الخاصة
اختيار مكتب الدراسات وإنجاز الدراسات
اختيار مكتب الدراسات وإعداد دفاتر املواصفات الخاصة
اختيار مكتب الدراسات وإنجاز الدراسات

أكتوبر 2019
أبريل 2010
يونيو 2019
دجنبر 2019

خلق املرصد

إعداد مسطرة وإجراءات إنشاء املرصد

أكتوبر 2019

.IIالدور االستراتيجي الثاني  :تمثيل أحسن ملنتسبي الغرفة وتعزيزتنافسيتهم والرفع من قدراتهم
 .1الهدف االستراتيجي األول  :تطوير حزمة خدمات جديدة ذات قيمة مضافة عالية
الخدمة
إطالق خدمات جديدة

العمل
فتح شبابيك "فضاء املقاولة" بكل من فاس
 ،مكناس وتازة
تفعيل خدمة " اإلجراءات اإلدارية "
فتح شبابيك مؤسسات املواكبة والخدمات
االقتصادية MAROC PME, OMPIC

آجال التنفيذ

اإلجراء
إعداد الدراسات الالزمة واستكمال إجراءات فتح الشبابيك في إطار املواكبة التقنية
لتنزيل مخطط تطوير الغرفة
إعداد الدراسات الالزمة واستكمال إجراءات تفعيل الخدمة في إطار املواكبة
التقنية لتنزيل مخطط تطوير الغرفة
إعداد الدراسات الالزمة واستكمال إجراءات تفعيل الخدمة في إطار املواكبة
التقنية لتنزيل مخطط تطوير الغرفة

يوليوز 2019
يوليوز 2019
شتنبر 2019
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تنظيم دورات تكوينية لفائدة
منتسبي الغرفة
إنشاء املركز الدولي للوساطة
والتحكيم
إنشاء مركز املحاسبة املعتمدة
بالجهة

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

تنظيم دورات تكوينية لفائدة التجار بجميع
أقاليم الجهة ( برنامج خاص )
تنظيم دورات تكوينية في مجال املشاركة في
 .1إعداد وتنفيذ برنامج للتكوين
الصفقات العمومية
 .1استيفاء مساطر التفعيل والتواصل مع املنتسبين بخصوصه.
استيفاء مساطر اإلنشاء
 .2تكوين املسؤولين على املركز
استيفاء مساطر اإلنشاء

سنة 2019
يونيو 2019
شتنبر2019
شتنبر 2019

إنجاز جميع اإلجراءات واالنطالق في العمل باملركز

 .2الهدف االستراتيجي الثاني  :زيادة مستوى التواصل مع املنتسبين والفاعلين االقتصاديين
الخدمة
تطويرخدمات جديدة

العمل
تطوير وتنزيل خدمة " اليقظة واإلعالم"

تنظيم أيام تواصلية حول الفاتورة اإللكترونية
والتعريف املوحد للمقاوالت
تنظيم أيام إعالمية حول املستجدات الجبائية بقانون
تنظيم قافالت إعالمية ،أيام
املالية لسنة 2018
تواصلية وتحسيسية و أيام دراسية
تنظيم يوم تواصلي بمناسبة اليوم العاملي للمرأة
تنظيم يوم دراس ي حول ميثاق الالتمركز اإلداري
تنظيم أيام التنشيط التجاري باملدينة العتيقة لفاس

آجال التنفيذ

اإلجراء
إعداد الدراسات الالزمة واستكمال إجراءات تفعيل الخدمة في إطار
املواكبة التقنية لتنزيل مخطط تطوير الغرفة

شتنبر 2019
مارس 2019

التنسيق مع إدارة الضرائب
تنظيم مجموعة من األيام اإلعالمية بشراكة مع مديرية الضرائب ومع
الخزينة الجهوية :فاس  ،مكناس  ،صفرو  ،ميسور  ،تازة  ،تاونات والحاجب
التنسيق مع القطاعات والجمعيات املعنية
التنسيق مع الشركاء املعنيين
التنسيق مع كل املتدخلين املحليين

طيلة شهر مارس 2019
مارس 2019
أبريل 2019
يونيو 2019
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تنظيم أيام دراسية حول  :تدبير تحديات وأخطار
املقاوالت الصغرى واملتوسطة
تنظيم يوم دراس ي حول " تأهيل التجارة باملدن العتيقة
التنسيق مع الوزارة الوصية ومع املجالس املنتخبة بالجهة
بالجهة  :اإلمكانيات واآلفاق "

شتنبر إلى نونبر 2019

التنسيق مع املتدخلين  :فاعلين وخبراء في امليدان  ،الجامعات...إلخ

نونبر2019

 .3الهدف االستراتيجي الثالث  :وضع نظام مؤسساتي فعال
امللف
الرفع من قدرات أعضاء الغرفة

تطويرالنظام اإلداري

العمل
استكمال تكوين األعضاء
إعداد مخطط تكوين املوارد البشرية
إعداد دليل املساطر واإلجراءات
تأهيل مصالح الغرفة العتماد نظام الجودة
وللحصول على شهادة الجودة
اعتماد نظام املحاسبة العامة

اإلجراء
تقييم التكوين في اللغات األجنبية وإعداد دراسة للحاجيات
تنفيذ بعض وحدات التكوين
إعداد مكونات املخطط وبرنامج التنفيذ
إعداد الدليل
إعداد الدراسات – إطالق طلبات العروض – مواكبة املكتب املختص

آجال التنفيذ
أبريل2019
يوليوز إلى دجنبر 2019
مارس  -ماي 2019
مايو 2019
نونبر 2019

إعداد الدراسات – إطالق طلبات العروض – مواكبة املكتب املختص

دجنبر 2019
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.IIIالدور االستراتيجي الثالث  :تعزيزالرو ابط الخارجية والعالقات مع املؤسسات الدولية
الخدمة
تنظيم بعثة إلى مصر
تنظيم بعثة إلى الغابون
تنظيم بعثة إلى تركيا
تنظيم بعثة إلى تونس
املشاركة في ورشات شبكة الغرف
اإلفريقية والفرنكوفونية
زيارة شبكة الغرف األوروبية
ببروكسيل
استقبال وفود عن غرف أجنبية
تنظيم زيارة عمل إلى اإلمارات
العربية املتحدة وإلى الهند
املشاركة في أشغال اجتماعات
لجمعية غرف التجارة والصناعة
املتوسطية  ASCAMEوأسبوع
األعمال MEDAWEEK
تنظيم الجمع العام العادي لشبكة
الغرف اإلفريقية والفرنكوفونية

العمل
املشاركة في املنتدى الرابع لالستثمار
تنظيم بعثة مؤسساتية تمثل جهة فاس مكناس
املشاركة في قمة التعاون االقتصادي التركي العربي
ملتقى الغذاء والزراعة وتجهيزات الفنادق
توقيع اتفاقية توأمة مع غرفة الوطن القبلي
عقد لقاءات عمل مع غرفة صفاقس
تكثيف االتصال مع الغرف األعضاء بالشبكة

التنسيق مع مسؤولي الشبكة

تحقيق التقارب مع الشبكة

التنسيق مع مسؤولي الشبكة

استقبال وفد عن غرف أجنبية على هامش املنتدى االقتصادي
عقد لقاءات أعمال وزيارة مرافق اقتصادية

التنسيق مع االغرف املعنية وإعداد برنامج اللقاءات
التنسيق مع الفاعلين املعنيين

 .1مشاركة الغرفة في اللجان الدائمة
 .2املشاركة في املنتديات املبرمجة.

إستكمال التحضيرات الالزمة
تكثيف العالقات مع الغرف األعضاء بالشبكة

آجال التنفيذ
مارس 2019
أبريل 2019

اإلجراء
التنسيق مع شركاء الغرفة
التنسيق مع شركاء الغرفة ومع املجالس الترابية املعنية
التنسيق مع منظمي امللتقى

أبريل 2019

التنسيق مع الشركاء املعنيين

ماي 2019
يونيو 2019
يونيو 2019
شتنبر 2019
أكتوبر 2019

نونبر 2019

التنسيق مع  ASCAMEوالتحضير ملساهمة الغرفة
التنسيق مع مسؤولي الشبكة

دجنبر 2019
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تكثيف عالقات التعاون مع
الغرفة األجنبية والتمثيليات
الدبلوماسية باملغرب
استقبال وفود أجنبية
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توقيع اتفاقيات تعاون مع الغرف األجنبية ( األملانية واإلسبانية
واإليطالية )

طيلة السنة

التنسيق مع الغرف املعنية والتمثيليات الدبلوماسية

وفد رجال أعمال من أوكرانيا
وفد رجال أعمال صينيين
وفد رجال أعمال من بلجيكا
وفد رجال أعمال من البرتغال

حسب االتفاق
حسب االتفاق
شتنبر 2019
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