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 2021-2019ة فاالسرتاتيجي للغر  املخططحتيني  
جلهة فاس مكناس ، املخطط الذي شكل بوصلة حددت وبشكل واضح اجتاه التجارة والصناعة واخلدمات  ةغرفبعد مرور ثالث سنوات على االنطالق يف تنزيل املخطط االسرتاتيجي ل

مع حميطها وهو ما مكن جليا من حتقيق تطور ملموس يف عملها وتطور مستمر يف صورهتا ومتوقعها وقد شكل هذا املخطط خارطة  مالتوجيه الرشيد ملواردها يف تفاعل دائ ساهم يفومتوقع الغرفة 
 قيادة لعمل الغرفة.  اتطريق مت من خالهلا إعداد برامج سنوية اعتربت لوح

شرعت مباشرة خبصوصها كل  2021-2018ة حتول ابمتياز وذلك من خالل توقيع االتفاقية املتعلقة بتنزيل خمطط تطوير الغرفة للفرتة ، سنة مفصلية وحمط 2018وقد اعتربت سنة 
سرتاتيجي للغرفة اخلاص ابلفرتة مما استلزم معه وككل املخططات االسرتاتيجية إعداد حتيني للنصف الثاين من املخطط اال من مكتب وأعضاء وجهاز إداري يف تفعيل مضامينها الغرفة مكوانت

  األهداف واإلجراءات املتضمنة ابالتفاقية السالفة الذكر.  وذلك متاشيا مع  2019-2021

 وكتذكري ألهم احملاور اليت مت اعتماده يف إعداد املخطط االسرتاتيجي : 

 االلتقائية والتنزيل اجلهوي للربامج الوطنية تشاركية،مقاربة اعتماد  األساسية، القيمحتديد  :العملاملقاربة ومنهجية  .1

  تطوير أقطاب االمتياز واجلودة. ،تثمني اخلربات واملوارد.املنتج، جلب االستثمار واالبتكار، التجديد  :أساسيةأربعة روافع  .2

  يقرتح ما يلي :مكتب الغرفة هلا خلص  اليت ية التحينيوكنتيجة لعمل

 هدف تنفيذي تعرض مفصلة يف اجلدول التايل : 124هدف اسرتاتيجي وإىل  19يتضمن مخس دعامات أساسية ترمجت إىل  حمني خمطط اسرتاتيجي
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 األهداف التنفيذية االسرتاتيجيةاألهداف  الدعامات األساسية
خمطط تغيريي للمشروع مشروع فضاء العرض الدويل مبدينة فاس : إمتام إجناز  .1.1.1 ترسيخ املكتسبات، استكمال األوراش .1.1 املهيكلة الكربى املشاريع .1

واستكمال  اعتمد على إعداد هندسة مالية أتخذ بعني االعتبار اإلمكانيات املتاحة
 اإلجناز داخل أجل سنتني.

 فاس.باستكمال أتهيل املنطقة الصناعية بنسودة  .1.1.2
 ينة اتزةاستكمال إجناز قصر املعارض مبد .1.1.3
 إجناز مركز لألعمال 1.1.4

  هد للتكوين يف جماالت تسيري وتدبري األعمالمع ءإنشا .1.2.1 إطالق مشاريع مهيكلة جديدة.1.2
 هتيئة وتدبري حاضنات املقاوالت الصغرى جدا )فاس ـ مكناس ـ ميسور ـ اتزة( .1.2.3
 إجناز مراكز متعددة اخلدمات ابملناطق الصناعية ابجلهة. .1.2.4
 تشييد مقر جديد  للغرفة  .1.2.5
 يف هتيئة منطقة صناعية بويسالن ةاملسامه .1.2.6
 على شكل فندق للتكوين يف مهن السياحة إنشاء معهد  1.2.7
 إنشاء معهد للتكوين يف مهن الصناعات اجللدية 1.2.8
 الصناعات الغذائية جمال للتكوين يفإنشاء معهد  1.2.9
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 األهداف التنفيذية اإلسرتاتيجيةاألهداف  الدعامات األساسية
 حتسني اجلاذبية :  .2

توفري مناخ مناسب للتنمية 
االقتصادية والرفع من مستوى 

 جاذبية اجملال

.تشخيص الوضع االقتصادي ابجلهة وإعداد 2.1
 اقتصاديةمونوغرافية 

 ، فرص التطور (اإلمكانيات دراسات قطاعية ). إعداد 2.1.1
 .وضع اخلريطة االقتصادية للجهة.2.1.2
 .إنشاء مرصد لألحباث والدراسات واليقظة االسرتاتيجية.2.1.3

تشجيع وتطوير جتارة القرب كواجهة أوىل .2.2
 جلاذبية اجلهة وتعزيز قدرات التجار.

 الولوج إىل املراكز التجارية ضمن .تقدمي مقرتحات لتطوير جتارة القرب وحتسني2.2.1
 برامج التنمية احلضرية والقروية وخمططات التهيئة التجارية.

 .تشجيع التجارة اإللكرتونية والتقنيات اجلديدة للتسويق. 2.2.2
 .تكوين نوادي للتجار ودعم تنشيطها.2.2.3
.املسامهة يف خلق مناطق لألنشطة التجارية ورد االعتبار للفضاءات التجارية ابملدن 2.2.4

 العتيقة ابجلهة. 
 لتسويق وتطوير العرض التجاري ابجلهة منصات.إنشاء 2.2.5
 نظامية.الغري تجارة غري القارة و .طرح بدائل عملية انجعة ومستدامة لل2.2.6
 كشرط أساسي للرواج التجاري.  .إيالء أمهية خاصة حمليط آمن2.2.7
.العمل على تنمية القطاع التجاري ومتيزه ابحرتام معايري اجلودة ومتطلبات السالمة 2.2.8

 الصحية للمنتوجات الغذائية.
.الدفاع عن مصاحل التجار الصغار واقرتاح إجراءات حتفيزية تراعي خصوصية 2.2.9

 أنشطتهم واملسامهة يف تطوير خدمات اجتماعية.
.تطوير العرض السياحي وتنمية األنشطة 2.3

 اخلدماتية
 .تنويع العرض السياحي مبا يتالءم وحاجيات وانتظارات السياح األجانب 2.3.1
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الل املؤهالت اليت .تثمني اإلمكانيات السياحية للجهة وحتديد متوقع متميز من خ2.3.2
واحملميات ، السياحة  وطنيةتتوفر عليها : السياحة اجلبلية واإليكولوجية ، املنتزهات ال

 الرايضية ، سياحة األعمال ، السياحة الدينية والروحية
لتواكب طموح تنمية العرض السياحي: النقل، .تطوير اخلدمات املرتبطة ابلسياحة 2.3.3
 ، اإلرشاد السياحي.طعمة، املالتنشيط
يف القطاع .وضع دليل املنتوج السياحي اجلهوي بتنسيق مع املؤسسات الفاعلة 2.3.4

 والسهر على نشره.  
.تشجيع أنشطة اخلدمات عن بعد كتوجه رئيسي وقاطرة للتنمية االقتصادية على 2.3.5

 املستوى اجلهوي
.دراسة إمكانية إنشاء فضاء الستقبال أنشطة التكنولوجيات احلديثة ) 2.3.6

Technoparc  ) 
.فتح آفاق ألنشطة خدماتية جديدة مرتبطة ابجملاالت : الطبية ، الرايضية ، 2.3.7

 bien être et loisirsاألنظمة الغذائية ، 
.اعتماد القطاع اخلدمايت كاختيار اسرتاتيجي لتطوير االقتصاد اجلهوي واقرتاح 2.3.8

 إجراءات لتشجيعه وحتفيزه.
عادة االعتبار وإ االستثمارات الصناعية .الرفع من2.4

 للدور الرايدي للجهة يف امليدان الصناعي
 .أتهيل املناطق الصناعية ابجلهة.2.4.1
إنشاء مناطق صناعية متخصصة : إنتاج زيت الزيتون واملصربات املسامهة يف .2.4.2

صناعات أجزاء وجتهيزات  ،حية ، النبااتت العطرية والطبية، الكيميائية والشبه كيميائيةالفال
 ، الصناعات اجللدية.راتالسيا
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تطوير و  Ecosystèmeالصناعية  والتكتالت.دعم ومواكبة إنشاء التجمعات 2.4.3
 أقطاب االمتياز.

تواجدة ابجلهة ) النسيج .دعم النسيج الصناعي احلايل للحفاظ على األنشطة امل2.4.4
 ، الصناعات الغذائية ( واأللبسة
اللوجيستيكية واملوانئ اجلافة كأساس تنموي للمناطق .املسامهة يف تطوير املناطق 2.4.5

 البعيدة عن الوجهات البحرية
 .حتسني متوقع اإلنتاج الصناعي اجلهوي ضمن الناتج الداخلي الصناعي الوطين.2.4.6

طنجة املتوسط ( وحتسني الربط .متابعة تطوير الشبكة الطرقية ) الطريق السيار فاس 2.5.1 إليها الولوجحتسني ارتباطية اجلهة وتسهيل .2.5
 الطرقي مع املناطق اجلبلية لتسهيل تسويقها السياحي وفك العزلة.

 .الدفع يف اجتاه تطوير الربط السككي السريع بني فاس مكناس واتزة.2.5.2
.طرح مقرتحات عملية لنجاعة املواصالت داخل املدن يف إطار برامج التنمية 2.5.3
 احلضرية.

 .تسويق اجملال الرتايب انطالقا من مقوماته وهويته.2.6.1 العرض التسويقي للجهة.تطوير 2.6
 .تطوير عالمة تسويقية للجهة.2.6.2
.الرتكيز على اقتصاد املعرفة ابالعتماد على اجلامعات واملعاهد العليا وربطها 2.6.3

 مبحيطها االقتصادي.
 اخ األعمال..املسامهة الفاعلة يف اللجنة اجلهوية لتحسني من2.6.4
 .تطوير مستوى االستثمارات األجنبية ونسب التوافد السياحي على اجلهة.2.6.5

واعتبارها اآللية املثلى لتفعيل  تعزيز الشراكات على املستوى احمللي واجلهوي .2.7.1 . دعم االنفتاح2.7
 التصورات التنموية املشرتكة.
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 سستها.لية واجلهوية ومأ.تعزيز العالقات مع اجلمعيات املهنية احمل2.7.2
 .اعتماد مبدأ البحث عن إمكانية الشراكات مع القطاع اخلاص لتنفيذ املشاريع.2.7.3
 .تطوير التعاون الدويل وتوجيهه ملصلحة املنتسبني.2.7.4
 .تقييم اتفاقيات الشراكة والتوأمة مع الغرف األجنبية وحتديد آليات تفعيلها.2.7.5
 للشراكات الدولية املستقبلية بتنسيق مع اجلماعات الرتابية.. إعداد خمطط 2.7.6
الدولية مع احتضان تظاهرات  تواهليئا.تعزيز وتقوية مشاركة الغرفة يف املؤسسات 2.7.7

 ولقاءات دولية.
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 األهداف التنفيذية اإلسرتاتيجيةاألهداف  الدعامات األساسية
 : تعزيز التنافسية .3

األداء الرفع من مستوى 
 االقتصادي و تنمية ثقافة املقاولة

من تقوية تنافسية وأداء املقاوالت اجلهوية .3.1
 تشجيع االبتكار والتجديدخالل 

 .مواكبة املقاوالت يف تعميم املناهج احلديثة للعمل والتنظيم املقاواليت.3.1.1
دمي خربات الغرفة يف ميدان .دعم املقاوالت يف وضع اسرتاتيجيات تنميتها التجارية بتق3.1.2

 وضع خمططات األعمال ويف استعمال التكنولوجيات احلديثة.
 .دعم املقاوالت يف البحث والتطوير ابعتماد شراكات مع اجلامعات ومعاهد التكوين.3.1.3

اعتماد التنمية املستدامة كأساس للتميز .3.2
 التنافسي للمقاولة اجلهوية

 ئية كعنصر متيز للمقاولة اجلهوية..اعتماد املقاربة البي3.2.1
 .إدماج املسألة البيئية والتنمية املستدامة يف مجيع القطاعات االقتصادية.3.2.2
.تعميم استعمال الطاقات املتجددة ابلنسبة للمقاوالت الصغرى والتجار واقرتاح 3.2.3

 إجراءات حتفيزية لالستفادة منها.
يات النظيفة واستعماله كرافعة لتميز املقاوالت .العمل على متابعة تطور التكنولوج3.2.4
 اجلهوية.
.املشاركة يف اللقاءات والتظاهرات الدولية حول الطاقات املتجددة والتنمية املستدامة 3.2.5
 والرتويج للمسؤولية االجتماعية.   ISO26000.التعريف بنظام 3.2.6

تطوير العرض التصديري والتوجه حنو فتح .3.3
 اخلارجيةاألسواق 

 .دراسة وتقييم العرض التصديري للجهة.3.3.1
 Consortium.تشجيع املقاوالت على التوجه إىل التصدير : تكوين 3.3.2
 .مواكبة املقاوالت يف االنفتاح على أسواق جديدة ذات إمكانيات مهمة.3.3.3
 .اقرتاح تدابري تشجيعية تالئم خصوصيات املقاوالت املصدرة ابجلهة.3.3.4
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مية للعمل على الرفع من .مواكبة استفادة املقاوالت اجلهوية املصدرة من الربامج احلكو 3.3.5
 مستوى استفادة اجلهة من هذه الربامج. 

 )على الصعيد الدويل(عن الشركاء تطوير وتنزيل خدمة "التنقيب .3.3.6
 "املشاركة يف املعارض على الصعيد الدويل"تطوير وتنزيل خدمة .3.3.7

دعم ثقافة املقاولة كمحرك أساسي للنمو .3.4
 االقتصادي

 .دعم ومواكبة املقاوالت الذاتية.3.4.1
.دراسة الوسائل والسبل القمينة لتسهيل خلق املقاوالت وتشجيع الشباب على الفعل 3.4.2

 املقاواليت.
 حاضنة املقاوالت ابجلامعة وإنشاء أخرى.دور  املسامهة يف دعم.3.4.3
 ليات التعاون داخل سالسل اإلنتاج والتوزيعآالتنظيمات املهنية واجلمعيات و دعم . 3.4.4

 وتشجيع تنظيم املقاوالت واجلمعيات يف إطار شبكات.
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 األهداف التنفيذية اإلسرتاتيجيةاألهداف  الدعامات األساسية
 تثمني الكفاءات :  .4

االخنراط القوي يف اقتصاد املعرفة 
 املقاوالتوالرفع من قدرات 

 .متوقع الغرفة كفاعل أساسي يف ميدان التكوين املوجه للمقاوالت.4.1.1 تطوير وتعبئة الرأمسال البشري.4.1
 .خلق بوابة إلكرتونية لتجميع ومالئمة عروض وطلبات التمرين امليداين.4.1.2
 .اعتماد برانمج املقاوالت االفرتاضية يف تكوين وأتهيل املوارد البشرية.4.1.3

.تقوية عالقة التعاون مع اجلامعات ومعاهد التكوين على أساس برامج مشرتكة 4.2.1 مالئمة التكوين مع حاجيات االقتصاد اجلهوي.4.2
 بتنسيق مع املهنيني.

 .متوقع الغرفة كإطار للتكوين العايل واملتخصص املوجه لسوق الشغل.4.2.2
 ا مع برامج ومناهج التكوين..إجناز دراسات حول حاجيات سوق الشغل ومالئمته4.2.3

 .اقرتاح خربات الغرفة لليقظة االسرتاتيجية.4.3.1 احلق يف املعلومة والتواصل لتطوير فرص العمل.4.3
 .تطوير وسائل وآليات لتعميم املعلومة.4.3.2
.جعل بوابة الغرفة على االنرتنت كوجهة أساسية للحصول على املعلومات 4.3.3

 الظرفية.االقتصادية والدراسات 
 .اعتماد بوابة الغرفة كأرضية تشاركية للتبادل بني املقاوالت.4.3.4
 تطوير وتنزيل خدمة " اليقظة واإلعالم".4.3.5
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 األهداف التنفيذية اإلسرتاتيجيةاألهداف  الدعامات األساسية
. حتسني حكامة تدبري 5

 شؤون الغرفة 
 وإعداد خمطط للتكوين. تهم.الرفع من قدرات أعضاء الغرفة من خالل إعداد نظام لتتبع أنشط5.1.1 . تقوية صورة مؤسسة الغرفة وحضورها 5.1

 .الغرفةملحقات عمل . أتهيل 5.1.2
 خلارجي للغرفة.ا .إعداد املخطط التواصلي5.1.3
 مسامهة الغرفة يف األنشطة على الصعيد اجلهوي والوطين. تقوية.5.1.4
 "الوسائل اإلعالمية واليقظة الرتابية"تطوير وتنزيل خدمة  .5.1.5

 اعتماد توجيه النظام اإلداري للخدمات املقدمة للمنتسبني ولتدبري املشاريع .5.2.1 داري اإلنظام ال قوية.ت5.2
إعداد وصف وظيفي وبطائق املهام لكل مصلحة من مصاحل الغرفة واعتماد نظام لتتبع إجناز  .5.2.2

 النتائج.املهام وملؤشرات تقييم 
 إعداد خمطط لتكوين أطر وموظفي الغرفة. .5.2.3
 إعداد دليل اإلجراءات. .5.2.4
 إعداد نظام للتدقيق الداخلي وللمراقبة. .5.2.5
 تطوير نظام معلومايت مندمج. .5.2.6
 اعتماد نظام احملاسبة العامة..5.2.7
 اجلودة.واحلصول على شهادة أتهيل الغرفة العتماد نظام اجلودة  .5.2.8

 ابعتماد دليل جديد. حتسني متوقع الغرفة 5.3 
عالية موجهة الودة اجلضافة و املقيمة الخدمات ذات لل

حزمة من منتسبني ومستثمرين وابحثني ) للمتعاملني

 تطوير وتنزيل خدمة "املساطر اإلدارية" 5.3.1
  املقاولة"فضاء وتنزيل خدمة "تطوير .5.3.2
 "سهيالت لصاحل املنتسبنيتطوير وتنزيل خدمة " ت.5.3.3
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 تطوير وتنزيل خدمة "تنشيط اجملموعات".5.3.4
 شبكة األعمال )عى الصعيد الوطين(تطوير وتنزيل خدمة " .5.3.5
 تطوير وتنزيل خدمة " تنظيم املعارض )على الصعيد الوطين("5.3.6
 وتنزيل خدمة "تنظيم دورات التكوين )على الصعيد الوطين("تطوير 5.3.7
 ()على الصعيد الوطين عن الشركاء تطوير وتنزيل خدمة " التنقيب .5.3.8

 ل"اعماأل اتططخمتطوير وتنزيل خدمة "بلورة .5.3.9
 تطوير وتنزيل خدمة "شباك برامج املساعدة.5.3.10
 التموين أو التزويدالبحث عن مصادر  تطوير وتنزيل خدمة " 5.3.11
 "إجناز دراسات اجلدوى أو السوقتطوير وتنزيل خدمة ".5.3.12
 االستشارة القانونية والوساطة.5.3.13
 .مسك واعتماد احملاسبة 5.3.14
 .اخلريطة االقتصادية.5.3.15
 .تنشيط املناطق الصناعية.5.3.16

 

 
 

 


