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   2027-2021املخطط االستراتيجي للغرفة الفترة االنتدابية 

 تحت شعار: "الغرفة شريك التطور االقتصادي"

ا ومحددا أساسي .2021-2027ة يشكل املخطط االستراتيجي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، خارطة الطريق التي ستحدد تموقعها خالل الفترة االنتدابي

ييم اخلي، التققيق الدعالية، الجودة، إذكاء روح االبتكار، اإلفتحاص والتدأنشطتها وتدخالتها، بناء على اعتماد خيار استراتيجي يعتمد على قيم: الشفافية، الحكامة، النجاعة والفو  هالعمل

فة وجعل جديد لجهة فاس مكناس، واالنفتاح واالنخراط في اقتصاد املعر  كافة التحديات املستقبلية التي تتجلى في املنافسة بين الجهات وضرورة البحث عن تموقع مع مراعاة ونقد الذات،

لتي من وفي إطار إعداد هذا املخطط االستراتيجي تم استحضار كافة اآلراء واملقترحات ا  ،العام والخاص ... يناملقاولة الخاصة كمحرك لالقتصاد الجهوي وتشجيع الشراكات بين القطاع

 .الترابية اته، كما تم األخذ بعين االعتبار التقسيم الترابي للجهة في بلورة مضامينه وتصور مشاريعه وذلك وفق استحضار املقاربة التشاركية وكذاشأنها إغناء مضامينه ومكون

ا في تكون شريكو ة أو تلك الخاصة بالدعم والترويج، وحتى تتمكن من مواكبة املتغيرات على الصعيد املحلي، الجهوي والوطني، وتقوم باألدوار املنوطة بها سواء التمثيلية أو االستشاري

لخاصة اسهام جميع املتدخلين في بلورته عبر آلية اللجنة إالتطور االقتصادي، عملت الغرفة على اعتماد مقاربة خاصة في إعداد هذا املخطط االستراتيجي ترتكز على منهجية تشاركية وب

ل إطالقها خال وتأخذ بعين االعتبار اإلمكانيات املتاحة للغرفة وضرورة استكمال األوراش وامللفات التي عملت على ،لقيم ومبادئ الديموقراطيةواملنبثقة عن الجمعية العامة للغرفة تفعيال 

ية ياتها ونوعاليم الجهة أخذا بعين االعتبار خصوصاملدة االنتدابية السابقة والتفعيل اإليجابي لكل آليات العمل املتاحة قانونا للمؤسسة ومبدأ العدالة الترابية وتغطية كل عماالت وأق

 احتياجاتها.

 إجراء أو مشروع يتم عرضها بشكل مفصل في الجدول التالي: 81هدف تنفيذي و 11أهداف استراتيجية كبرى، تمت ترجمتها إلى  ةويتضمن املخطط االستراتيجي أربع

 الغرفةحسين وتقوية أداء هياكل تاهلدف االسرتاتيجي األول : 
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 الهدف التنفيذي املشروع/االجراء

 التحرير( –االستثمار  –التدقيق  –تفعيل لجان عمل منبثقة عن مكتب الغرفة )اإلدارة  1.1.1

 تقوية ودعم عمل اللجان الدائمة.  1.1.2

  العمومية والجامعات والوكاالت. املجالس اإلدارية للمؤسسات في التمثيلية تقوية 1.1.3

 الغرفة. إعداد وتنزيل مخطط لتكوين أعضاء 1.1.4

 تقوية الدور التمثيلي ألعضاء الغرفة. 1.1.5

 إعداد دليل العضو املنتخب. 1.1.6

 تقوية دور أعضاء الغرفة 1.1

 تنزيل ورش التنظيم اإلداري الجديد للغرفة. 1.2.1

 بلورة دليل للوظائف واملهام.  1.2.2

 إعداد مخطط تطوير الكفاءات. 1.2.3

 تطوير نظام لتقييم عمل الجهاز اإلداري. 1.2.4

 خاص بالجهاز اإلداري.إعداد وتنزيل نظام للتحفيز  1.2.5

 إعداد وتنزيل مخطط للتكوين خاص باألطر واملوظفين 1.2.6

 

 

 تطوير التنظيم االداري  1.2

افق مختلفة 1.3.1  بناء املقر الجديد للغرفة بفاس يتضمن مر

 الجودة. تنزيل نظام تدبير  استكمال 1.3.2

  العامة. استكمال تطوير نظام املحاسبة 1.3.3

 املعلوماتي. استكمال تطوير النظام 1.3.4

 والخارجي. الداخلي للتواصل جديدة استراتيجية وتنزيل اعتماد 1.3.5

 إعداد وتنزيل مخطط تطوير مداخيل الغرفة. 1.3.6

 واإلقليمية، والجهوية والوطنية املؤسسات الدولية مع الشراكات نسج دعم 1.3.7

 والدولية، اإلقليمية واملنظمات الجمعيات في الغرفة ومساهمة دور  تعزيز  1.3.8

   االقتصادية وتعزيز دور الغرفة في الديبلوماسية  جديدة عالقات نسجالعالقات مع الغرف األجنبية و  ترسيم رصيد 1.3.9

 الطاقات والكفاءات املغربية خارج أرض الوطن )مغاربة العالم( مع جمعيات و مؤسسات  شراكة دعم وتطوير عالقات 1.3.10

 إعداد وتنزيل مخطط الرقمنة بالغرفة. 1.3.11

 تطوير آليات الحكامة ونجاعة التدبير 1.3
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 ابات الغرفة من طرف خبير محاسبإنجاز التدقيق الخارجي لحس 1.3.12

 
 تحسين جودتهاو  الخدمات املقدمة للمنتسبينتنويع اهلدف االسرتاتيجي الثاين : 

 الهدف التنفيذي املشروع/االجراء

 تطوير خريطة الخدمات املقدمة للمنتسبين ) حزمات الخدمات ( 2.1.1

 دليل الخدمات إعداد وتنزيل 2.1.2

 إعادة النظر في خدمة بطائق املنتسبين تبسيط املساطر اإلدارية كآلية لولوج الخدمات املقدمة للمنتسبين 2.1.3

 تطوير حزمة الخدمات 2.1

 وضع آلية إلصدار مقترحات القوانين واآلراء االستشارية  2.2.1

 اعتماد نظام لتتبع حاجيات ومقترحات املنتسبين 2.2.2

 تطوير منصة رقمية لتقديم املقترحات واالستشارات 2.2.3

 املعنية بمشاكل املنتسبين.والجماعات الترابية واملؤسسات  مأسسة قنوات الحوار وعقد لقاءات دورية مع السلطات املحلية 2.2.4

 إعداد وتنزيل برامج لإلعالم االقتصادي. 2.2.5

 تقوية دور الجمعيات املهنية وتشبيكها على الصعيد الجهوي  2.2.6

 وتنزيل نموذج للشراكة مع الجمعيات املهنيةتطوير  2.2.7

تقوية الخدمات االستشارية  2.2

 والتمثيلية 

 التقاعد نظام ومن الصحية التغطية من االستفادة مواكبة 2.3.1

 تنشيط املجموعات –فضاء املقاوالت  - اإلدارية الوثائق على الحصول : املواكبة  تحسين أداء خدمات 2.3.2

 وفي املعارض في املشاركة -ناء البحث على الزي - د دراسات الجدوى إعدا - التشبيك -واليقظة املجالية النشرات اإلخبارية  إطالق خدمات : 2.3.3

 .االقتصادية البعثات

 دعم البحث وتشجيع االبتكار. 2.3.4

 مواكبة خلق التجمعات االقتصادية.  2.3.5

 مواكبة ولوج أسواق جديدة ودعم التصدير والعرض التصديري للجهة. 2.3.6

 OMPIC-Maroc PME-ASMEX – AMDIE -ADDاملساعدة الخاص بكل من  استكمال تفعيل شبابيك 2.3.7

 مواكبة االستفادة من الصندوق الجهوي لدعم الصناعات البديلة لالستيراد. 2.3.8

 دعم ومواكبة املنتسبين 2.3
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 دعم ممارسة األنشطة االقتصادية ) الشق االجتماعي ( 2.3.9

 تنظيم أيام دراسية وتواصلية دورية وورشات موضوعاتية 2.3.10

 املنتسبينإعداد وتنزيل مخطط لتكوين  2.3.11

 دعم مسك املحاسبة ومواكبة املنتسبين لدى إدارة الضرائب و الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 2.3.12

 Marketplaceدعم التسويق عبر األنترنيت : تطوير  موقع جهوي للتسويق  2.3.13

 إعداد وتنزيل مخطط للتظاهرات وللتنشيط التجاري   2.4.1

 إعداد وتنزيل برنامج املعارض املحلية والجهوية  2.4.2

افل تجارية 2.4.3  النهوض باألنشطة التجارية عبر تنظيم قو

 تثمين ودعم وتأهيل األنشطة التجارية باملدن العتيقة  2.4.4

 تحسين التنشيط االقتصادي 2.4
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 تحسين جاذبية الجهة ومناخ األعمالاهلدف االسرتاتيجي الثالث : 
 الهدف التنفيذي املشروع/االجراء

 لصناعاتا -الغذائية  لصناعة ) الصناعاتا  -السياحة اإلنتاجية:تطوير عالمة أو عالمات الجهة )األقاليم( في مختلف القطاعات وضع و  3.1.1

 الصناعات الحديدية ( –الحديثة  التكنولوجيات -الجلدية 

 االقتصادية األنشطة ومناطق الصناعية االستقبال بنيات تأهيل وتطوير  في املساهمة 3.1.2

  بالجهة. الصناعية املناطق لتدبير  اقتصادي نموذج إعداد وتفعيل 3.1.3

 املستثمرين إشارة رهن ووضعها االقتصادية املعلومات وقاعدات املشاريع بنك تطوير  3.1.4

 تطوير حزمة التحفيزات للمستثمرين 3.1.5

افية اقتصادية تواكب تطور القطاعات اإلنتاجية 3.1.6  إعداد مونوغر

 دراسات حول القطاعات االقتصادية بالجهة إنجاز  3.1.7

 تطوير برنامج للتسويق الترابي للجهة وطنيا ودوليا 3.1.8

  ضمان استمرارية التنظيم السنوي للمنتدى االقتصادي لفاس مكناس  3.1.9

 تحسين جاذبية للجهة 3.1

 .....(عيةالقطا البرامج مواكبة – الصناعية األحياء – )االستثمار  واإلقليمية الجهوية اللجان في الغرفة وتقوية مساهمة تعزيز  3.2.1

 تقوية االقتراحات املتعلقة بتحسين مناخ األعمال.  3.2.2

 املساهمة في تطوير حكامة تدبير عرض البنيات التحتية الصناعية. 3.2.3

 تنظيم ندوات وورشات حول مناخ األعمال. 3.2.4

 تطوير مرصد اقتصادي جهوي  3.2.5

 مواكبة مركز الوساطة والتحكيم  3.2.6

 تطوير نظام معلوماتي للخريطة االقتصادية  3.2.7

 املساهمة في تطوير عرض الكفاءات بالجهة 3.2.8

 تحسين مناخ األعمال 3.2

 
 ذات وقع مباشر على اقتصاد الجهة مشاريعواملساهمة في إنجاز  تطوير اهلدف االسرتاتيجي الرابع : 
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 الهدف التنفيذي املشروع/االجراء

 -لدائمة افضاء العروض -استكمال إنجاز مكونات فضاء العرض الدولي لفاس والشروع في استغاللها: مركز األعمال املتعدد الخدمات  4.1.1

  -Saiss Business Centerاملركز الكبير لألعمال 

 استغالل قصر املعارض بتازة.  4.1.2

 للتكوين في الصناعات الغذائية  امركز مركز لألعمال بمدينة مكناس يتضمن كذلك إنجاز  4.1.3

 إيفران  – الحاجب –تاونات  – ) ميسور( تطوير مراكز لألعمال بأقاليم الجهة : بوملان 4.1.4

  2إنجاز واستغالل مخازن باملنطقة الصناعية تازة  4.1.5

 إنجاز فضاء للعروض بمدينة مكناس 4.1.6

 إقليم إيفران – فندق بفضاء العرض الدولي لفاس –إنجاز مركز للتكوين في مهن الفندقة  4.1.7

 بمدينة صفرو ة التجار في ميدان تكوين لإنجاز مركز ل 4.1.8

 تطوير مشاريع ذات نفع اقتصادي 4.1

 مواكبة إنجاز أشغال الحي الصناعي لعين الشكاك وتدبيره 4.2.1

 املساهمة في تهيئة املنطقة الصناعية لويسالن بمكناس 4.2.2

 مواكبة تأهيل املنطقة الصناعية سيدي بوزكري بمكناس 4.2.3

 تهيئة منطقة صناعية بإقليم الحاجباملساهمة في  4.2.4

 املساهمة ومواكبة إنجاز منطقة لوجيستيكية بمكناس  4.2.5

 خاصة بصناعة األحذية بفاس لألنشطة االقتصاديةاملساهمة في إنجاز منطقة  4.2.6

 املساهمة في إحداث منطقة صناعية بإقليم إيفران 4.2.7

 ) إقليم تازة ( املساهمة في إحداث منطقة لألنشطة االقتصادية بتاهلة 4.2.8

 املساهمة في املشاريع املنجزة بالجهة 4.2

 


