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 2022سنة لبرنامج عمل الغرفة 

بناء على  2022تم إعداد مشروع برنامج العمل لسنة  ،وتفعيال لاللتزامات املتضمنة بمخطط تطوير الغرفة 2027-2022للفترة املخطط االستراتيجي للغرفة تنزيل إطار في 

عتبار اإلمكانيات تم تحديد أولوياتها واألخذ بعين االا ،األهداف االستراتيجية واألهداف التنفيذية التي تضمنها املخطط االستراتيجي والتي يتم تنزيلها على شكل مشاريع أو إجراءات

ا  :التاليةوفق املحاور  2022ليه تمت برمجة اإلجراءات واألنشطة املرتقب إنجازها سنة .  وع2022تعبئتها خالل سنة  املادية املمكن

I. حسين وتقوية أداء هياكل الغرفةت االستراتيجي األول : الهدف 
 وية دور أعضاء الغرفةقت األول: الهدف التنفيذي

 تطوير التنظيم االدارياالثاني:  الهدف التنفيذي

 آليات الحكامة ونجاعة التدبير تطويراالثالث:  الهدف التنفيذي

II. : تنويع الخدمات املقدمة للمنتسبين وتحسين جودتها الهدف االستراتيجي الثاني 
 تطوير حزمة الخدماتاألول:  الهدف التنفيذي

 تقوية الخدمات االستشارية والتمثيليةالثاني:  الهدف التنفيذي

 دعم ومواكبة املنتسبينالثالث:  الهدف التنفيذي

 تحسين التنشيط االقتصاديالرابع:  التنفيذيالهدف 

III. تحسين جاذبية الجهة ومناخ األعمال: الثالثاالستراتيجي  هدفال 

 تحسين جاذبية الجهةاألول:  الهدف التنفيذي

 تحسين مناخ األعمالالثاني:  الهدف التنفيذي

IV. ذات وقع مباشر على اقتصاد الجهة مشاريعواملساهمة في إنجاز  تطوير: رابعاالستراتيجي ال هدفال 

 تطوير مشاريع ذات نفع اقتصادياألول:  الهدف التنفيذي

 املساهمة في املشاريع املنجزة بالجهةالثاني:  الهدف التنفيذي
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I. حسين وتقوية أداء هياكل الغرفةت االستراتيجي األول : هدفال 

اتقوية دور أعضاء الغرفة: األول  التنفيذيالهدف  .1

 آجال التنفيذ ات املبرمجةاإلجراء املشروعاإلجراء / 

تفعيل لجان عمل منبثقة عن مكتب الغرفة )اإلدارة  1.1.1

 التحرير( –االستثمار  –التدقيق  –

اطيلة السنةاإحداث لجان العمل وتفعيلها 

ا

اطيلة السنةاة والبشرية لتنشيط ومواكبة عمل اللجان الدائمة كيتوفير اإلمكانيات اللوجيستي .الدائمة اللجان عمل ودعم تقوية 1.1.2

 للمؤسسات اإلدارية املجالس في التمثيلية تقوية 1.1.3

 .والوكاالت والجامعات العمومية

امواكبة عمل ممثلي الغرفة باملجالس اإلدارية ) تعبئة اإلمكانيات البشرية (
اطيلة السنة

ا2022شتنبر اإعداد مخطط للتكوين والشروع في تنزيل مضامينه .الغرفة أعضاء لتكوين مخطط وتنزيل إعداد 1.1.4

اطيلة السنةاوضع واعتماد ميكانيزمات وإجراءات لتقوية الدور التمثيلي  .الغرفة ألعضاء التمثيلي الدور  تقوية 1.1.5

ا2022ماي اإعداد محتوى وطبع وتوزيع دليل العضو املنتخب .املنتخب العضو دليل إعداد 1.1.6

اتطوير التنظيم االداريا الثاني: التنفيذي الهدف .2

 آجال التنفيذ ةات املبرمجاإلجراء املشروعاإلجراء / 

ا2022نونبر افي أفق إعداد الهيكل التنظيمي الجديد الحاجيات من املوارد البشرية استكمال إعداد  تنزيل ورش التنظيم اإلداري الجديد للغرفة. 1.2.1

ا2022أبريل ااستكمال إعداد دليل الوظائف واملهام  بلورة دليل للوظائف واملهام.  1.2.2

ا2022 دجنبراإعداد مخطط تطوير الكفاءات  إعداد مخطط تطوير الكفاءات. 1.2.3

ا2022شتنبر ااستكمال إعداد وتفعيل نظام التقييم  للموارد البشرية .اإلداري  الجهاز عمل لتقييم نظام تطوير 1.2.4

ا2022دجنبر ااعتماد نظام للتحفيزات إعداد االشتغال مع الوزارة الوصية على  .اإلداري  بالجهاز خاص للتحفيز نظام وتنزيل إعداد 1.2.5

 باألطر خاص للتكوين مخطط وتنزيل إعداد 1.2.6

 واملوظفين

االخاص بأطر الغرفةإعداد مخطط التكوين 
ا2022 نونبر
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 الحكامة ونجاعة التدبير تطوير آليات:  لثالثا التنفيذي الهدف .3

 آجال التنفيذ ات املبرمجةاإلجراء املشروعاإلجراء / 

بناء املقر الجديد للغرفة بفاس يتضمن مرافق  1.3.1

 مختلفة

إجراء  –تحديد قيمة العقار  –تفعيل بروتوكول االتفاق مع املجلس الجماعي لفاس 

ااملعاوضة
ا2022دجنبر 

 الجودة. تنزيل نظام تدبير استكمال 1.3.2
االحصول على شهادة الجودة –تنزيل نظام الجودة استكمال إجراءات 

 iso 9001 Ver 2015ا
ا2022يونيو 

ا2022ماي ا 2021-2020-2019-2018استكمال املحاسبة العامة لسنوات   العامة. استكمال تطوير نظام املحاسبة 1.3.3

ا2022يونيو ااستكمال تطوير النظام املعلوماتي للغرفة  .املعلوماتي النظام تطوير استكمال 1.3.4

 الداخلي للتواصل جديدة استراتيجية وتنزيل اعتماد    1.3.5

 والخارجي.

إطالق طلب العروض إلعداد وتنزيل استراتيجية التواصل الداخلي للغرفة ) املوقع 

االنشرات اإلخبارية ( –التواصل عبد مواقع التواصل االجتماعي  –اإللكتروني 
ا2022يوليوز 

ا2022نونبر اإعداد مخطط لتطوير مداخيل الغرفة  .الغرفة مداخيل تطوير مخطط وتنزيل إعداد 1.3.6

 والوطنية املؤسسات الدولية مع الشراكات نسج دعم 1.3.7

 واإلقليمية، والجهوية

لشراكات ولنسج ا لتفعيلها  تقييم الشراكات مع املؤسسات الدولية وإعداد تصورا

ااملستقبلية
ا2022أكتوبر 

 الجمعيات في الغرفة ومساهمة دور  تعزيز 1.3.8

 والدولية، اإلقليمية واملنظمات

ااملشاركة في الجمع العام العادي لشبكة الغرف اإلفريقية والفرنكوفونية بالكاميرون

املشاركة في مهمة مؤسساتية إلى الغابون ورواندا مع وفد رجال أعمال ) لقاءات 

ااألعمال للدول الفرنكوفونية (

ااملشاركة في لقاءات األعمال بدول البحر األبيض املتوسط مع جمعية الغرف املتوسطية

ا

ا2022أبريل 

ا2022يوليوز 

ا

ا2022نونبر 

 ونسج األجنبية الغرف مع العالقات رصيد ترسيم 1.3.9

 الديبلوماسية في الغرفة دور  وتعزيز  جديدة عالقات

   االقتصادية

ا بالدولتينتنظيم بعثة رسمية للفيتنام والصين ونسج عالقات مع غرف 

اتنظيم بعثة إلى تركيا ونسج عالقات مع غرف تركية

ا2022أكتوبر 

 2022شتنبر 



2022   لسنة الغرفة عمل برنامج  2022

 

4  

 

 جمعيات مع شراكة عالقات وتطوير دعم 1.3.10

 الوطن أرض خارج املغربية والكفاءات الطاقات  ومؤسسات

 (العالم مغاربة)

ا2022شتنبر االكفاءات املغربية بفرنسا وتنزيل برنامج املدارس الرقمية جمعية  تطوير العالقة مع 

ا

ا2022دجنبر اإعداد مخطط الرقمنة بالغرفة  .بالغرفة الرقمنة مخطط وتنزيل إعداد 1.3.11

 طرف من الغرفة لحسابات الخارجي التدقيق إنجاز 1.3.12

 محاسب خبير

ا2022أكتوبر ا2021الداخلي لحسابات الغرفة برسم سنة إنجاز التدقيق 

ا

II. جودتها وتحسين للمنتسبين املقدمة الخدمات تنويع:  ثانياالستراتيجي ال هدفال 

اتطوير حزمة الخدماتاألول:  التنفيذيالهدف  1.2

 آجال التنفيذ ات املبرمجةاإلجراء املشروعاإلجراء / 

 للمنتسبين املقدمة الخدمات خريطة تطوير 2.1.1

 ( الخدمات حزمات)

ا2022أكتوبر ا) في إطار تنزيل مخطط تطوير الغرفة ( إعداد حزمة الخدمات املوجهة للمنتسبين 

ا2022دجنبر اإعداد دليل الخدمات التي توفرها الغرفة الخدمات دليل وتنزيل إعداد 2.1.2

 تبسيط ،املنتسبين بطائق خدمة في النظر إعادة 2.1.3

 للمنتسبين املقدمة الخدمات لولوج كآلية اإلدارية املساطر

ا2022دجنبر اإعداد تصور عام للخدمات التي توفرها بطائق املنتسبين 
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اوالتمثيلية االستشارية الخدمات تقوية: الهدف التنفيذي الثاني 2.2

 آجال التنفيذ ات املبرمجةاإلجراء املشروعاإلجراء / 

 مع دورية لقاءات وعقد الحوار قنوات مأسسة 2.2.4

 املعنية واملؤسسات الترابية والجماعات املحلية السلطات

 .املنتسبين بمشاكل

اإعداد تصور ومساطر ملأسسة قنوات الحوار مع شركاء الغرفة

عقد لقاءات دورية مع السلطات املحلية والجماعات الترابية واملؤسسات املعنية 

ابمشاكل املنتسبين

ا2022شتنبر 

االسنةطيلة 

ا2022نونبر اإعداد برنامج لإلعالم االقتصادي  .االقتصادي لإلعالم برامج وتنزيل إعداد 2.2.5

 الصعيد على وتشبيكها املهنية الجمعيات دور  تقوية 2.2.6

 الجهوي 

اطيلة السنةاتجديد الهياكل ( –إطالق برنامج لتأهيل الجمعيات املهنية ) الشق القانوني 

 املهنية الجمعيات مع للشراكة نموذج وتنزيل تطوير 2.2.7
تطوير نموذج للشراكة مع الجمعيات املهنية على غرار الشراكة مع جمعية قيسارية 

ا -إطالق طلبات عروض االهتمام  –الكفاح بفاس : إعداد دفتر للتحمالت 

ا2022نونبر 

ا:املنتسبين ومواكبة دعم: الهدف التنفيذي الثالث 2.3

 آجال التنفيذ ات املبرمجةاإلجراء املشروعاإلجراء / 

 نظام ومن الصحية التغطية من االستفادة مواكبة 2.3.1

 التقاعد

: فتح شبابيك للصندوق الوطني بين لالستفادة من التغطية الصحيةمواكبة املنتس

اللضمان االجتماعي بمقرات الغرفة

اتوفير خاليا داخل الغرفة لتقديم الدعم للمنتسبين

ايوم جمعة ( طيلة السنة ) كل

ا

اطيلة السنة

 الوثائق على الحصول :  املواكبة خدمات أداء تحسين 2.3.2

 املجموعات تنشيط – املقاوالت فضاء - اإلدارية

اطيلة السنةاتقوية خدمات النفع العام للمواكبة 

 املجالية واليقظة اإلخبارية النشرات:  خدمات إطالق 2.3.3

 - الزيناء على البحث -  الجدوى  دراسات إعداد - التشبيك -

 .االقتصادية البعثات وفي املعارض في املشاركة

إطالق طلب العروض الختيار مكتب للمواكبة التقنية للغرفة من أجل تنزيل خدمات 

االنفع التنافس ي

اإطالق خدمات النفع التنافس ي في إطار تنزيل مخطط تطوير الغرفة  

ا

ا2022يوليوز 

ا

ا2022دجنبر  –شتنبر 

ا
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 .االبتكار وتشجيع البحث دعم 2.3.4

اتقوية العالقات مع الجامعات ومراكز التكوين وتنزيل االتفاقيات املبرمة 

اتنظيم جائزة لتشجيع البحث واالبتكار على الصعيد الجهويا

الفائدة الطلبة الباحثين  HACKATHONتنظيم 

اطيلة السنة 

ا2022أكتوبر 

ا2022شتنبر 

ا2022نونبر امواد البناء -خلق تجمعات بقطاعات : الصناعات الجلدية  مواكبة  .االقتصادية التجمعات خلق مواكبة 2.3.5

 والعرض التصدير ودعم جديدة أسواق ولوج مواكبة 2.3.6

 .للجهة التصديري 

اتحيين الدراسات حول العرض التصديري للجهة

 ) البحث والتكوين (  ASMEXمواكبة ولوج أسواق جديدة بشراكة مع  

ا2022أكتوبر 

ا2022دجنبر 

 من بكل الخاص املساعدة شبابيك تفعيل استكمال 2.3.7

OMPIC-Maroc PME-ASMEX – AMDIE -ADD 

ا2022شتنبر  OMPIC - ASMEXاستكمال تفعيل شبابيك املساعدة الخاصة : 

 لدعم الجهوي  الصندوق  من االستفادة مواكبة 2.3.8

 .لالستيراد البديلة الصناعات

امواكبة إطالق طلبات عروض االهتمام لالستفادة من الصندوق 

ااستقبال ومعالجة ملفات املستثمرين 

ا2022أبريل 

ا2022دجنبر  –ماي 

 الشق)  االقتصادية األنشطة ممارسة دعم 2.3.9

 (االجتماعي

ا2022يونيو اإعداد تصور لخدمات الدعم االجتماعي للمنتسبين 

 وورشات دورية وتواصلية دراسية أيام تنظيم 2.3.10

 موضوعاتية

الصفقات  –تنظيم قوافل تواصلية حول : املستجدات الضريبية بقانون املالية 

االتحكيم التجاريا –مزاولة األنشطة بعد الجائحة –التغطية الصحية  –العمومية 

اإعداد مخططات األعمال –تنظيم دورات تكوينية حول : تقوية القدرات املالية للتجار 

االسنة طيلة

ا2022شتنبر اإعداد مخطط لتكوين املنتسبين : تقييم الحاجيات وإعداد تصورات التنزيل املنتسبين لتكوين مخطط وتنزيل إعداد 2.3.11

 إدارة لدى املنتسبين ومواكبة املحاسبة مسك دعم 2.3.12

 االجتماعي للضمان الوطني والصندوق  الضرائب

ا2022شتنبر اتفعيل وتقوية خاليا املواكبة على صعيد مقرات الغرفة 

 جهوي  موقع  تطوير:  األنترنيت عبر التسويق دعم 2.3.13

 Marketplace للتسويق

ا2022نونبر اإعداد التصور العام وإطالق طلبات العروض من أجل إنجاز املنصة الرقمية للتسوقا
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ااالقتصادي التنشيط تحسين: الهدف التنفيذي الرابع 2.4

 آجال التنفيذ ات املبرمجةاإلجراء املشروعاإلجراء / 

ا2022يونيو ابرنامج التنشيط التجاري السنوي إعداد  التجاري  وللتنشيط للتظاهرات مخطط وتنزيل إعداد  2.4.1

ا2022يونيو اإعداد برنامج املعارض التجارية  والجهوية املحلية املعارض برنامج وتنزيل إعداد  2.4.2

ا2022نونبر اتنظيم قافلة جهوية للتعريف باألنشطة التجارية والخدماتية املتوفرة بالجهة تجارية قوافل تنظيم عبر التجارية باألنشطة النهوض  2.4.3

 باملدن التجارية األنشطة وتأهيل ودعم تثمين  2.4.4

 العتيقة

اإعداد برنامج لتثمين ودعم األنشطة التجارية باملدن العتيقة 
ا2022شتنبر 

 

III. تحسين جاذبية الجهة ومناخ األعمال:  ثالثاالستراتيجي ال هدفال 

الجهةتحسين جاذبية ا: الهدف التنفيذي األول  3.1

 آجال التنفيذ ات املبرمجةاإلجراء املشروعاإلجراء / 

 في( األقاليم) الجهة عالمات أو عالمة وتطوير وضع 3.1.1

 الصناعة -السياحة: اإلنتاجية القطاعات مختلف

 التكنولوجيات - الجلدية الصناعات - الغذائية الصناعات)

 ( الحديدية الصناعات – الحديثة

ا

 عالمات ال تطويرإنجاز دراسة حول مؤهالت الجهة في أفق 

ا

ا2022دجنبر 

 االستقبال بنيات وتطوير تأهيل في املساهمة 3.1.2

 االقتصادية األنشطة ومناطق الصناعية

اإنجاز دراسة حول الحاجيات من مناطق األنشطة االقتصادية 

اواكبة إنجاز املركز الجهوي لالستثمار لدراسة حول املناطق الصناعية م

ا2022دجنبر 

احسب اآلجال املحددة
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 املناطق لتدبير اقتصادي نموذج وتفعيل إعداد 3.1.3

 .بالجهة الصناعية

إنجاز تصور عام لنموذج تدبير املناطق الصناعية ) االشتغال على املنطقة الصناعية 

اعين الشكاك ( 

ا2022نونبر 

 للمستثمرين التحفيزات حزمة تطوير 3.1.5
العرض  –التمويل  –) الشق القانوني إعداد تصور لحزمة التحفيزات ودليل املستثمر 

االجهوي (

ا2022دجنبر 

 تطور  تواكب اقتصادية افيةر مونوغ إعداد 3.1.6

 اإلنتاجية القطاعات

ا2022دجنبر اإعداد مونوغرافية اقتصادية للجهة 

 

ااألعمال مناخ تحسين: الهدف التنفيذي الثاني 2.2

 آجال التنفيذ ات املبرمجةاإلجراء املشروعاإلجراء / 

 الجهوية اللجان في الغرفة مساهمة وتقوية تعزيز 3.2.1

 البرامج مواكبة – الصناعية األحياء – االستثمار) واإلقليمية

 ....(.القطاعية

املشاركة الفعالة للغرفة وتحسين تموقعها كممثل أساس ي للدفاع على مصالح 

ااملنتسبين

ا

اطيلة السنة

 .األعمال مناخ بتحسين املتعلقة االقتراحات تقوية 3.2.2
فرض  –نقط الضعف  –إنجاز بحث تحليلي ملناخ األعمال بالجهة  ) نقط القوة 

االتقوية (

ا2022نونبر 

ا2022أكتوبر اتنظيم ندوة جهوية لتدارس مناخ األعمال  .األعمال مناخ حول  وورشات ندوات تنظيم 3.2.4

اطيلة السنةامواكبة أنشطة مركز الوساطة والتحكيم  والتحكيم الوساطة مركز مواكبة 3.2.6

ا2022نونبر اإنجاز دراسة حول الحاجيات والعرض الجهوي للكفاءات  بالجهة الكفاءات عرض تطوير في املساهمة 3.2.8

 
 
 



2022   لسنة الغرفة عمل برنامج  2022

 

9  

 

 ذات وقع مباشر على اقتصاد الجهة مشاريعواملساهمة في إنجاز  تطوير:  الهدف االستراتيجي الرابع
ااقتصادي نفع ذات مشاريع تطويرالهدف التنفيذي األول:  1.1

 آجال التنفيذ ات املبرمجةاإلجراء املشروعاإلجراء / 

 الدولي العرض فضاء مكونات إنجاز استكمال 4.1.1

 املتعدد األعمال مركز: استغاللها في والشروع لفاس

 لألعمال الكبير املركز - الدائمة العروض فضاء- الخدمات

Saiss Business Center- 

ااإلنارة العمومية ( –املرائب  –جية ) الطرقات الخارااستكمال إنجاز أشغال التهيئة 

إطالق طلب العروض وإنجاز أشغال الشبابيك والفضاء الخارجي للفضاء الكبير 

اللعروض

إطالق طلب العروض والشروع في استكمال أشغال تهيئة مركز األعمال وفضاء 

االعروض الدائمة 

استكمال الدراسات وإطالق طلب العروض للشروع في إنجاز املركز الكبير لألعمال 

Saiss Business Center-ا

ا2022يونيو 

ا2022دجنبر 

ا2022دجنبر 

ا

ا2022دجنبر 

 .بتازة املعارض قصر استغالل 4.1.2
اطعم واملإطالق طلب عروض االهتمام الستغالل املقهى 

اإطالق طلب عروض واقتناء التجهيزات لقصر املعارض 

ا2022يونيو 

ا2022نونبر 

 كذلك يتضمن مكناس بمدينة لألعمال مركز إنجاز 4.1.3

 الغذائية الصناعات في للتكوين مركزا

ا2022دجنبر االبحث واستكمال إجراءات اقتناء بقعة أرضية وإعداد التصور العام للمشروع 

 بوملان:  الجهة بأقاليم لألعمال مراكز تطوير 4.1.4

 فرانإ – الحاجب – تاونات –( ميسور )

ااستكمال إجراءات اقتناء البقعة األرضية ملركز األعمال بميسورا

االبحث عن الوعاء العقاري بخصوص باقي مراكز األعمال 

ا2022نونبر 

اطيلة السنة

ا2022دجنبر اإعداد التصور العام للمخازن  2 تازة الصناعية باملنطقة مخازن  واستغالل إنجاز 4.1.5

 بمدينة ةالتجار  في ميدان تكوينلل مركز إنجاز 4.1.8

 صفرو 

اطيلة السنةاالبحث عن الوعاء العقاري الخاص بمركز التكوين 
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 بالجهة املنجزة املشاريع في املساهمة الهدف التنفيذي الثاني: 4.2

 آجال التنفيذ ات املبرمجةاإلجراء املشروعاإلجراء / 

 الشكاك لعين الصناعي الحي أشغال إنجاز مواكبة 4.2.1

 وتدبيره

دراسة إمكانية  –إلطالق طلبات عروض االهتمام مواكبة إنجاز األشغال والتحضير 

اإنجاز مركز متعدد الخدمات
اطيلة السنة

 لويسالن الصناعية املنطقة تهيئة في املساهمة 4.2.2

 بمكناس

مواكبة  –تعبئة املساهمة املالية للغرفة  –إعداد واملصادقة على مشروع االتفاقية 

ادراسة إمكانية إنجاز مركز متعدد الخدمات  –تهيئة املنطقة الصناعية 
اطيلة السنة

 بوزكري  سيدي الصناعية املنطقة تأهيل مواكبة 4.2.3

 بمكناس

مواكبة  –اهمة املالية للغرفة تعبئة املس -إعداد واملصادقة على ملحق االتفاقية 

اعملية التأهيل
اطيلة السنة

ا2022أكتوبر ا -إنجاز الدراسات االقتصادية  –تحديد موقع املنطقة الصناعية  الحاجب بإقليم صناعية منطقة تهيئة في املساهمة 4.2.4

 االقتصادية لألنشطة منطقة إنجاز في املساهمة 4.2.6

 بفاس األحذية بصناعة خاصة

 مواكبة إنجاز الدراسات  –تحديد موقع منطقة األنشطة االقتصادية 
ا2022دجنبر 

ا2022دجنبر امواكبة إنجاز الدراسات -تحديد موقع املنطقة الصناعية  إفران بإقليم صناعية منطقة إحداث في املساهمة 4.2.7

 االقتصادية لألنشطة منطقة إحداث في املساهمة 4.2.8

 ( تازة إقليم)  بتاهلة

امواكبة إعداد تصور اإلنجاز  –تحديد موقع منطقة األنشطة االقتصادية 
ا2022دجنبر 

 


