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فقد ساهمت الغرفة بشكل فاعل وفعال في اشغال لجنة اليقظة الجهوية كما ساهمت بمقترحاتها

وافكارها عىل مستوى لجنة اليقظة الوطنية من خالل الجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات.

وعىل مستوى تنزيل مخطط تنمية الغرفة الموقع مع الوزارة الوصية فقد شهدت هذه السنة تقدما

مضطردا لمجموعة من االوراش التي تهدف اىل تحسين الهيكلة الداخلية للغرفة وتجويد خدماتها واليات

تدبيرها وحكامتها.

كما شهدت هذه السنة تقدما كبيرا لألشغال عىل مستوى انجاز المركب المتعدد الخدمات للغرفة و بهذا

الخصوص فمن المرتقب افتتاح حاضنة المقاوالت خالل شهر ابريل 2021، كما سيتم إطالق طلبات

العروض الخاصة بكراء واجهات العرض مطلع السنة المقبلة.

وعىل صعيد اخر ، فقد استمرت الغرفة في مساهمتها وتتبعها لتزيل المخطط الجهوي للتسريع الصناعي

الذي يشهد بدوره تقدما كبيرا رغم الظرفية الحالية كما تدل عىل ذلك األرقام المسجلة عىل مستوى

المشاريع المصادق عليها من جهة، ومن جهة أخرى التقدم الكبير ألشغال إنجاز المناطق الصناعية

المبرمجة ضمن هذا المخطط الذي شهد دفعة معنوية ثانية من خالل الزيارة المولوية األخيرة لصاحب

الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا والتي أعطى  االنطالقة من خاللها كذلك للمشروع الكبير للتهيئة

الحضرية ألكادير.

إفتتاحية

وعىل مستوى الغرفة، فباستثناء التراجع المالحظ عىل مستوى

عدد األنشطة المفتوحة التي دأبت الغرفة عىل تنظيمها من

مناظرات وايام دراسية ودورات تكوينية فقد تميزت هذه السنة

بدينامية كبيرة للغرفة عىل مستوى المهام التمثيلية واالستشارية

المنوطة بها السيما من خالل المساهمة محليا ووطنيا في

اإلجراءات المصاحبة والمواكبة للحد من تداعيات جائحة كورونا.

ال يجادل اثنان في استثنائية هذه السنة المطبوعة بالتداعيات

االقتصادية واالجتماعية لجائحة كورونا عىل المستوى الدولي

والوطني والجهوي. وما كان لذلك من تأثيرات وتغييرات عىل

مستوى اشتغال المؤسسات والهيآت العامة والخاصة تماشيا مع

التدابير الصحية االحترازية المعمول بها.

السيد كريم اشنكلي، رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات سوس ماسة
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عدد شهادات المنشأ الصادرة

الغرفة في أرقام 2020

243
عدد الشواهد المهنية المسلمة   

74400
 عدد زوار الموقع اإللكتروني

18 1
 عدد المنخرطين الجدد 

5200
عدد مقاوالت الدليل المهني للغرفة  
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5530
 عدد زوار الغرقة
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من صنف الخدمات17

المكتب اإلداري للغرفة

عضو منتخب61

عدد اجتماعات المكتب
خالل سنة 2020

أعضاء مكتب الغرفة

6  اجتماعات
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دورات الجمعية العامة

خالل سنة 2020 عقـدت  غرفة التجـارة والصنــــاعة  و الخدمات  لسوس ماسة   دورة  عادية :

دورة فبراير 
عرض حول خدمات الجمعية المغربية للمصدرين 

المصادقة عىل اتفاقية الشراكة بين الغرفة

    و الجمعية المغربية للمصدرين
المصادقة عىل محضر دورة أكتوبر 2019

تقديم التقرير األدبي برسم سنة 2019 والمصادقة عليه
تقديم التقرير المالي لسنة 2019 والمصادقة عليه

المصادقة عىل ملحق االتفاقية المتعلقة بمخطط تنمية

الغرفة.
المصادقة عىل التسعيرة الجديدة لشهادة المنشأ

المواضيع  الدورة

التاريخ : الخميس 27 فبراير 2020
المكان : غرفة التجـارة والصنــــاعة  و       

 الخدمات  لسوس ماسة
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دورة

 يونيو  /  أكتوبر

تم تأجيل دورتي يونيو  و  أكتوبر اىل وقت الحق
بسبب االجراءات الحكومية المتعلقة بحالة الطوارئ



مخطط تنمية الغرفة

انتهت  اشغال  المواكبة  التقنية  لغرفة  التجارة  و  الصناعة  و  الخدمات  سوس  ماسة  من  طرف 

 مكتب الدراسات Consulting EITIA في شهر نونبر  2020 و تجدر االشارة الي أن أشغال هاته المواكبة
انطلقت ابتداء من 20 ماي 2019 و كانت ستنتهي  في نفس الشهر من السنة الجارية اال ان الحجر

الصحي بسبب جائحة كوفيد-19 أدى اِىل توقف األشغال لمدة  5 أشهر ، و قد تضمنت االشغال المنجزة

من طرف مكتب الدراسات   3   أوراش هي كالتالي :

المهمة 1: منهجية الحكامة الجيدة لألوراش 
نسبة اإلنجــاز 100 %

 تم تعيين اعضاء هذه الخلية و تكوينهم لمواكبة المهام و األوراش لمخطط التنمية و التنسيق
بين مختلف الفرق و مكتب الدراسات

 نسبة االنجــاز   100%

PMO: (Project Manager Office) ) المهمة 2: خلية تتبع المشاريع

تم تشخيص هيكلة الغرفة و مختلف الخدمات المقدمة و كذلك المساطر المعمول بها.
 تم إنجــاز دفتر التحمالت و نظــام اإلستشــارة النتقاء مكتب دراسات مختص

 تم إطــالق الصفقة و إنتقــاء مكتب دراســـات حسب نظــام اإلستشـــارة
نسبة اإلنجــاز 100%

اختيار مكتب دراسات متخصص النجاز االشغال

ISO9001V2015 المهمة 3: نظام الجودة للحصول عىل شهادة

الورش األول : تنزيل آليات الحكامة الجيدة للغرفة

يضم هذا الورش 5 مهام :
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مخطط تنمية الغرفة

انجاو تشخيص  ووضع خطة عمل لتنزيل هذا الورش الهام
 تنظيم ورشات تحسيسية و تكوينية للموظفين

 إلقاء عرض تفصيلي لفائدة مكتب الغرفة

 ISO 9001V2015 حصيلة تقدم اشغال وضع نظام الجودة

المرحلة االوىل
 تم تشخيص مساطر التسيير المعمول بها داخل مؤسسة الغرفة من طرف مكتب الدراسات
الحاصل عىل الصفقة IFA CONSEIL  و كذلك كيفية تنظيمها و مقارنة النتائج المحصل عليها مع
معايير التشخيص المنجز المتكون من معيار نظام الجودة ISO 9001 V2015 و القانون رقم 18-32

المنظم للغرف:



مخطط تنمية الغرفة
la cartographie des processus   بلورة الخريطة التنضيمية للغرفة 

 وضع بطاقة هوية تقنية لكل نشاط ذو قيمة مضافة processus و تحديد المسؤوليات و
المخاطر و الوثائق المتعلقة بكل قيمة مضافة

(fiches de postes) تحديد و بلورة بطائق المناصب للغرفة 

وضع و بلورة دفتر مساطر التسيير المهمة بالغرفة
وضع و حساب معدالت رضى العمالء الخاصة بكل مسطرة و كل نشاط ذو قيمة مضافة

 ISO 9001V2015 حصيلة تقدم اشغال وضع نظام الجودة

المرحلة الثانية :

المرحلة الثالثة :
يشتغل مكتب الدراسات حاليا عىل :  

تم إنجــاز التشخيص االولي للنظـــام المحـــاسباتي 
تم إنجــاز دفتر التحمالت و نظــام اإلستشــارة النتقاء مكتب محـــاسبة مختص 

تم إطــالق الصفقة و إنتقــاء مكتب محـــاسبة حسب نظــام اإلستشـــارة
نسبة اإلنجــاز 100%

اختيار مقاولة متخصصة النجاز االشغال

المهمة 4 : نظام المحاسبة العامة

انجاز دفتر التحمالت و نظام االستشارة النتقاء مورد للمعدات المعلوماتية 
نسبة اإلنجــاز 100%

تم التعاقد مع مقاولة ناشئة بمدينة االبتكار سوس ماسة لوضع نظام معلوماتي لتدبير القسم
االداري و المالي و تتبع التسيير

المهمة 5 : المعدات و النظم المعلوماتية 
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حصيلة تقدم اشغال وضع نظام المحاسبة العامة

تم تشخيص مساطر التسيير المحاسباتية و االدارية  لمؤسسة الغرفة من طرف مكتب الدراسات
الحاصل عىل الصفقة   PARTNERS ، بعد ذلك اشتغل مكتب الدراسات عىل عملية الجرد
لمقتنيات الغرفة و ممتلكاتها و ذلك من اجل تثمينها و اعطاء قيمة لها من اجل اعداد الحصيلة

االولية للمحاسبة االولية, و قد استعان مكتب الدراسات بخبراء مختصين من اجل تقييم بعد
الممتلكات كبنايات الغرفة التي تم تقييمها من قبل خبير قضائي مختص و مؤهل لذلك,

النظام المعلوماتي لتدبير القسم االداري و المالي و تتبع التسيير

تدبيرالموارد البشرية
تدبير المشتريات

تدبير التخزين
تدبيرجرد االصول

تدبير المحاسبة التحليلية
نسبة االنجــاز   60%

و يضم  مجموعة من التطبيقات المعلوماتية  :



 الورش الثاني : خدمات تنافسية ذات منفعة عامة

المهمة 6 : تنزيل خدمـــة دار المقاولة
 نسبة اإلنجــاز %100

المهمة 7 : تنزيل خدمة المســــاطر اإلدارية
 نسبة اإلنجــاز  %100

نسبة إنجــاز النشرة اإلخبـــارية : %100
نسبة إنجــاز اليقظة الترابيــــة : %100

المهمة 8 : تنزيل خدمة النشرة اإلخبــــارية و اليقظة الترابيــــة

 ’’Guichets de proximité ‘‘ المهمة 9 : تنزيل خدمة شبـــــابيك القرب
 نسبة اإلنجــاز   %100

نسبة اإلنجــاز  %100
تم اعداد دليل التشخيص

 كما قام مكتب الدراسات و اطر الغرفة المختصين بهذه المهمة بتدريب ميداني إلنجــاز
تشخيص المقاوالت الصغرى بالجهة

المهمة 10 : تنزيل خدمة  تشخيـــص المقـــاولة الصغرى

الورش الثالث:  المشاريع المهيكلة

مــشروع المركب متعدد الخدمات : حيث اشتــغل مكتب الدراسات عىل إنجـــاز دفتر
التحمالت من أجل إطـالق طلبات العروض الخــاصة بكـــراء واجهــات العرض التابعة للمركب

المتعدد الخدمات للغرفة.  
تقديم ملف ترشيح الغرفة للوزارة الوصية من أجل تمويل عملية اتمام أشغال إنجــاز مشروع

المركب المتعدد الخدمات

نسبة االنجاز %100 

المهمة 11:  الخاصة بالمشـاريع اإلقتصـادية الكبرى

 تقديــــم كل ما تم إنجــــازه من مهــــام و أوراش و الخدمـــات التي تم تنزيــلها بالمؤسســة و
حصيــلة التكويـــنات التي استـــفاد منها أطر و موظفو الغرفة.

 نسبة االنجاز %100

المهمة 12: حصيلة إنجاز المشروع
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و يضم هذا الورش  5 مهام:

و يضم هذا الورش   مهمتين :



المشاريع الكبرى للغرفة

Technopark Souss Massa 1.1. حاضنة المقاوالت
2.1. المنطقة الصناعية المندمجة ألكادير

3.1. المنطقة الصناعية الحرة أو منطقة التسريع الصناعي
Haliopolis/Agropole 4.1. أليوبوليس و أكروبول

5.1. مدينة اإلبتكار
6.1. المنطقة اللوجيستيكية

2.المركب المتعدد الخدمات لغرفة التجارة والصناعة والخدمات 

1.التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي



TECHNOPARK SOUSS MASSA  1. 1. حاضنة المقاوالت سوس ماسة
يعتبر هذا الفضاء ، الذي سيوفر  مكاتب مجهزة لالستغالل و خدمات للمواكبة للمقاوالت الناشئة، ثمرة
شراكة بين كل من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة و جهة سوس ماسة ووزارة الصناعة
والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي. وصلت نسبة األشغال بها حوالي 90%، و يمتد عىل مساحة 2000
متر مربع بغالف استثماري يقدر ب 70 مليون درهم. هذا المشروع موجه للمقاوالت الصغيرة و المتوسطة

والمقاوالت المبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة. 

1.التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي

1 . 2. المنطقة الصناعية المندمجة ألكادير 
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منذ إطالق التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي
انخرطت الغرفة بشكل فعال في أشغال كافة اللجان

العاملة في هذا اإلطار وذلك من أجل تتبع مختلف
أوراش هذا المخطط الهام الذي شهد هذه السنة

تقدما مضطردا في مستوى إنجازها ومستوى إقبال
المستثمرين عليها .

وصلت نسبة البيع في الشطر االول حوالي 100 في المائة وفي الشطر الثاني حوالي 40 في المائة

3.1. المنطقة الصناعية الحرة أو منطقة التسريع الصناعي
بعد انطالق األشغال بها في أواسط العام الماضي، بدأت عملية تفويت البقع في الشطر االول حيت

وصلت نسبة التفويت في هذا الشطر 30 في المائة.

Haliopolis/ Agropole 4.1. اليوبوليس واكروبول
منطقتين صناعيتين لألقطاب التنافسية في مجالي الصناعات السمكية والصناعات الغدائية وتمتد
عىل مساحة 150 هكتار. وقد شاركت الغرفة في عدة إجتماعات للجنة التتبع والتقييم الميداني

للمشاريع المدرجة في المنطقتين الصناعيتين المذكورتين. 

وفي هذا االطار عقدت اللجنة الجهوية الموحدة
لالستثمار التي تعد الغرفة من بين أعضاءها الفاعلين
عدة اجتماعات خالل هذه السنة للنظر في طلبات
المستثمرين الراغبين في الحصول عىل الرخص و
البقع التي توفرها بنيات االستقبال الموجودة في

النفوذ الترابي لجهة سوس ماسة.
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بهدف استقطاب المقاوالت المبتكرة تم تشييد هذه البنية التحتية التي افتتحها صاحب الجاللة الملك

محمد السادس نصره هللا سنة 2020 ، وقد تم شغل جميع المكاتب التي توفرها مدينة االبتكار من
طرف مجموعة من المقاوالت المبتكرة الصاعدة والواعدة.

45 مليون درهم

5.1. مدينة االبتكار

6 مختبرات البحث و التطوير 36 مقاولة ناشئةM² 84900 فضاءات اإلشتغال

6.1. المنطقة اللوجيستيكية ايت ملول ( مرحلة الدراسة )

 منصة للتوزيع
 منصة لتجارة المواد الفالحية

 منصة خاصة بمواد البناء
 منصة خاصة بحفظ الحبوب 

سيتم تشييد هذه البنية المهمة جنوب مدينة أكادير عىل مستوى الطريق السريع N1 بجماعة القليعة
بعمالة إنزكان ايت ملول. ستمتد عىل مساحة 172 هكتار، و سيقتصر الشطر األول عىل مساحة 45
هكتار بإستثمار إجمالي متوقع يبلغ 350 مليون الدرهم . المشروع يندرج في المخطط المديري الذي
يدخل في إطار التنزيل الجهوي لإلستراتيجية الوطنية للوجستيك التي أطلقها صاحب الجاللة الملك

محمد السادس نصره هللا سنة 2010.
وستضم هذه البنية التحتية 4 أشكال من المنصات اللوجيستيكية:

350 مليون درهم 45 هكتار الشطر األول 



2.  المركب المتعدد الخدمات التابع للغرفة

بالرغم من الظرفية الحالية المرتبطة بتداعيات جائحة كورونا واعتبارا ألهمية هذا المشروع الملكي في
احدى مكوناته (حاضنة المقاوالت سوس ماسة) فقد شهدت هذه السنة تقدما مهما لهذا المشروع.
فخالل هذه السنة تم انجاز اشغال الطرق المحيطة بالمركب بما في ذلك أشغال االنارة العمومية. كما تم
انجاز اشغال حول مياه االمطار عىل امتداد واجهة المركب ناهيك عن التقدم المتسارع لألشغال عىل

مستوى حاضنة المقاوالت سوس ماسة المرتقب افتتاحها شهر ابريل 2021 عىل ابعد تقدير.
 وخالل هذه السنة كذلك ، تم انجاز كافة اشغال ربط مكونات المركب بشبكات المياه والصرف الصحي

من جهة وشبكة الكهرباء من جهة أخرى.
 ومن المرتقب أيضا ان تنطلق اشغال التهيئة الخارجية مطلع السنة القادمة في اجل ال يتعدى ثالثة أشهر

ليتسنى افتتاح حاضنة المقاوالت في أحسن الظروف.
 واعتبارا لهذا التقدم الكبير الحاصل في اشغال المركب فقد شرعت الغرفة في اعداد ملف طلبات

العروض الخاص بكراء واجهات العرض الذي سيتم اطالقه مطلع السنة القادمة.

 وعىل مستوى اخر، فقد تقدمت الغرفة بطلب دعم من الوزارة الوصية في إطار صندوق المشاريع ذات
النفع االقتصادي وذلك من اجل استكمال االشغال النهائية لمكاتب المقاوالت.

13



لقاء عن بعد حول "تنمية منظومة صناعة السيارات بجهة سوس ماسة"

تقنية التواصل عن بعد

26 نونبر 2020

المكان

 المشاركونالتاريخ

 البرنامج

السيد والي جهة سوس ماسة
السيد رئيس مجلس جهة سوس ماسة

السيد كريم أشنكلي، رئيس الغرفة
السيد المدير العام للمركز الجهوي لالستثمار 

االسيد رئيس والسادة أعضاء الفيدرالية المهنية لصناعة السيارات
بالمغرب وعدة مستثمرين في القطاع عىل الصعيد الوطني.

عرض مفصل حول مؤهالت االستثمار بقطاع صناعة السيارات بالجهة (مناطق

صناعية، تحفيزات مالية، آليات التمويل،...)،

14

المناظرات و المنتديات و التظاهرات



فعاليات النسخة األوىل من القافلة الشمسية الجهوية

مدينة االبتكار

11 نونبر 2020

المكان

 المشاركونالتاريخ

 البرنامج

اطالق النسخة األوىل من القافلة الشمسية الجهوية
تكوين و مواكبة المقاوالت الصغرى وتيسير التواصل بين كافة المقاوالت

العاملة في القطاع

15

السيد  رئيس الغرفة
السيد رئيس مجلس جهة سوس ماسة

السيد نائب رئيس الجهة  المكلف بالشؤون االقتصادية
السيد نائب رئيس جامعة ابن زهر
السيدة المديرة العامة لتكنوبارك

السيد ممثل وزير الطاقة و المعادن و البيئة 
السيد المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية

السيد ممثل وكالة مازين، 
السيد ممثل الوكالة األلمانية للتعاون الدولي،

السيد ممثل شركة االستثمارات الطاقية، 
السيدة المديرة العامة للتكتل الصناعي الشمسي،

 ممثلي األبناك، و الجمعيات المدنية



ندوة صحفية حول الحصيلة السنوية للمركز الجهوي لالستثمار لجهة سوس ماسة

مقر والية جهة سوس

3 نونبر 2020

المكان

 المشاركونالتاريخ

 البرنامج

اطالق دليل المناطق الصناعية بالجهة،
إطالق منصة رقمية لخريطة المناطق الصناعية بجهة سوس ماسة.

16

السيد رئيس مجلس جهة سوس ماسة
السيد  رئيس الغرفة

 السيد النائب االول لرئيس الغرفة
السيد المدير العام للمركز الجهوي لالستثمار 

االسيد المندوب الجهوي لوزارة الصناعة و التجارة و االقتصاد االخضر و الرقمي
االسيد رئيس نادي المستثمرين



يوم دراسي حول التجارة االلكترونية

مقر غرفة التجارة
والصناعة و

الخدمات 

13 أكتوبر 2020

المكان

 المشاركونالتاريخ

 البرنامج

السيد كريم أشنكلي، رئيس الغرفة و أعضاء المكتب  اإلداري 
السيد المدير الجهوي للضرائب
السيد المدير الجهوي للجمارك

السيد المندوب الجهوي لوزارة الصناعة و التجارة و االقتصاد االخضر و الرقمي

عرض حول أهمية التجارة االلكترونية والمعيقات الضريبية 

17



لقاء تشاوري بين السيد رئيس الحكومة و السيد وزير الصناعة و التجارة و االقتصاد
االخضر و الرقمي و السادة رؤساء غرف التجارة و الصناعة و الخدمات و جامعتها

تقنية التواصل الشبكي

30 ماي  2020

المكان

 المشاركونالتاريخ

 البرنامج

السيد رئيس الحكومة 
السيد وزير الصناعة و التجارة و االقتصاد االخضر و الرقمي  
السادة رؤساء غرف التجارة و الصناعة و الخدمات و جامعتها

تدبير تخفيف الحجر الصحي و خطة انعاش االقتصاد و اعداد الميزانية
التعديلية المرتقبة للدولة

18



لقاء  حول استراتيجية تنمية النقل الجوي السياحي بأگادير  

مقر والية جهة سوس
ماسة

26 ماي  2020

المكان

 المشاركونالتاريخ

 البرنامج

تقديم دراسة حول استراتيجية تنمية النقل الجوي السياحي بأگادير وذلك
في إطار  إعداد خطة إلحياء وتنشيط الحركة السياحية  بهذه الجهة بعد

الحجر الصحي الذي فرضه انتشار  جائحة  فيروس كورونا المستجد .

19

السيد والي جهة سوس ماسة
السيد كريم أشنكلي رئيس الغرفة

السيد رئيس مجلس جهة سوس ماسة
السيد رئيس المجلس الجهوي للسياحة



يوم دراسي حول  المركب المينائي ألكادير

تقنية التواصل بالفيديو

6 ماي  2020

المكان

 المشاركونالتاريخ

 البرنامج

تقديم دراسة حول تدابير مكافحة التلوث بالمركب المينائي ألكادير

20

السيد والي جهة سوس ماسة
السيد رئيس مجلس جهة سوس ماسة ونائبا ه

السيد كريم أشنكلي، رئيس الغرفة
السيد رئيس مجلس جماعة أكادير 

السيد المدير العام للوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير،
السيد المدير الجهوي للوكالة الوطنية للموانئ،

السيد المدير الجهوي لوزارة  الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي واألخضر
السيد مدير الوكالة الحضرية ألكادير
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لجنة تتبع المنظومات الصناعية عىل الصعيد الجهوي

تقنية التواصل بالفيديو

23 أبريل  2020

المكان

 المشاركونالتاريخ

 البرنامج

22

السيد والي جهة سوس ماسة
السيد رئيس مجلس جهة سوس ماسة ونائبا ه

السيد كريم أشنكلي، رئيس الغرفة
السيد رئيس جمعية سوس ماسة مبادرة

السيد مدير المركز الجهوي لإلستثمار
السيد مدير مجموعة العمران

السيد المدير الجهوي لوزارة  الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي واألخضر
السيد ممثل عن المكتب الجهوي لالستثمار الفالحي سوس ماسة

 حالة تثمين المناطق الصناعية؛ 
نظام دعم الجهة للمقاوالت الصناعية؛

إقتراح جهاز التنسيق بين الفدراليات المهنية؛
حالة تقدم نظام دعم جمعية سوس ماسة مبادرة و الوكالة الوطنية للنهوض

بالقاوالت المتوسطة و الصغرى لدعم المقاوالت الصغيرة جدا.

 مناقشة نقط جدول األعمال التالي: 



العالقات الدولية

لقاء عبر تقنية التواصل عن بعد بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس
ماسة ونظيرتها اإلسبانية لبلباو

24 يوليوز 2020

تقنية التواصل عن بعد

المكان

التاريخ

 السيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة   
السيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والمالحة ببلباو   

السيد رئيس مجلس جهة سوس ماسة 
السيدة سفيرة المغرب بإسبانيا

السيدة القنصلة العامة للمغرب ببلباو

 المشاركون

توقيع اتفاقية تعاون  بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة

ونظيرتها اإلسبانية لبلباو ،  وتهدف هذه االتفاقية إىل تطوير العالقات 

 االقتصادية والتجارية بين المنعشين االقتصاديين بجهة سوس ماسة المغربية

وجهة باسك االسبانية وذلك من خالل تبادل المعطيات وتبادل بعثات رجال

األعمال بين الجهتين وكذلك تقديم المساعدة واالستشارة للمقاوالت ولرجال

األعمال والترويج للمعارض والتظاهرات االقتصادية المنظمة بين البلدين .

 المقررات

23



إستقبال وفد المستثمرين المغاربة واإلسبان 

17  شتنبر 2020

والية جهة سوس ماسة 

المكان

التاريخ

السيد والي جهة سوس ماسة
السيد  رئيس المجلس الجهوي لسوس ماسة

·السيد والي جهة سوس ماسة
السيد كريم أشنكلي رئيس الغرفة

 السيد  محمد المودن النائب االول للغرفة
 مستثمرين مغاربة وإسبان : شركة سطرابيكس المغرب وپاميزا االسبانية

 المشاركون

·  تقديم عرض حول إنشاء وحدة صناعية للسراميك بأگادير بتكلفة مالية
تقدر ب 200 مليون درهم 

زيارة TECHNOPARK والمركب متعدد الخدمات التابع لغرفة التجارة
والصناعة  والخدمات سوس ماسة ، وذلك للوقوف عىل المراحل التي

وصلتها أشغال البناء

 البرنامج

24



زيارة مجاملة للغرفة من طرف القنصل العام الجديد لفرنسا بمدينة أكادير السيدة
Marie Anne Courrian

6  اكتوبر 2020

مقر غرفة التجارة و
الصناعة و الخدمات

لسوس ماسة 

المكان

التاريخ

السيد كريم أشنكلي رئيس الغرفة
السيد  محمد المودن النائب االول للغرفة 

السيد  عبد اللطيف شرقاوي النائب الرابع  للغرفة
المقرر المساعد لمكتب الغرفة سمير كربيض 

Marie Anne Courrian القنصل العام الجديد لفرنسا بمدينة أكادير السيدة

 المشاركون

تقديم عرض حول المؤهالت المتنوعة والمتعددة لجهة سوس ماسة وأيضا
فرص االسثتمار التي توفرها الجهة

تسليط الضوء عىل متانة العالقات الثنائية التي تجمع المغرب بفرنسا
خاصة في المجاالت االقتصادية

 البرنامج

25



لقاء عمل عبر  تقنية التواصل عن بعد بين غرفة التجارة والصناعة األوكرانية  و 
 غرفة التجارة و الصناعة والخدمات سوس ماسة

11   نونبر 2020

Zoom عبر منصة

المكان

التاريخ

السيد كريم أشنكلي رئيس الغرفة
السيد  محمد المودن النائب االول لرئيس الغرفة

السيد عبد اللطيف الشرقاوي  النائب الرابع لرئيس الغرفة
السيد صالح بكنوان مقرر الغرفة

السيد سمير كربيض المقرر المساعد
السيد بدر الخلفي أمين المال

السيد فاليري كورول : نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة األوكرانية
السيد جينادي تشيزيكوف : رئيس غرفة التجارة والصناعة األوكرانية

السيد أوكسانا فاسيلييفا : سفيرة ومفوضة ألوكرانيا لدى المملكة المغربية
السيدممثل عن وزارة الخارجية األوكرانية / وزارة التنمية االقتصادية والتجارة

والزراعة في أوكرانيا.
السيد ياروسالف كوفال : سفير أوكرانيا لدى المملكة المغربية (2019-2011)

السيد أولس يانتشوك : نائب رئيس إدارة مدينة أوديسا
"Ukrmar agrofood" السيد أوليكسي كوسوريف : الشريك المؤسس لشركة

Ukrmar agrofood" السيد مصطفى جابري : الشريك المؤسس لشركة

 المشاركون

لقاءات ثنائية  بين شركات بجهة سوس ماسة ومنطقة كييف 

 البرنامج

26



زيارة وفد من السفارة الفنلندية

12   نونبر 2020

مقر الغرفة

المكان

التاريخ

السيد كريم أشنكلي رئيس الغرفة
السيد بيكا هيفون  Pekka Hyvoneسفير فنلندا 

السيدة كارولينا Carolina مكلفة بالتواصل بالسفارة السيد ياري كيهاري
 Yari KAIHARI

السيدة رجاء سروت عىل التوالي مدير أعمال و مستشارة تجارية بوكالة 
BUSINESS FINLAND" ألعمال الفنلندية 

 المشاركون

تدارس سبل التعاون والتنسيق من أجل تطوير العالقات الثنائية بين

البلدين  والرفع من مستوى التبادل التجاري بين رجال األعمال المغاربة
ونظرائهم الفنلنديين في الميادين ذات االهتمام المشترك .

اقتراح برنامج عمل موحد يتماشى مع تطلعات الطرفين

 البرنامج

27



العالقات المؤسساتية

شباك الجمعية المغربية للمصدرين 

تبعا التفاقية الشراكة المبرمة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة والجمعية المغربية
للمصدرين يوم 27 فبراير 2020 ، تضع غرقة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة رهن ّإشارة

منتسبيها والفاعلين االقتصاديين شباكا خاصا للخدمات التي تقدمها هذه الجمعية .
وبواسطة هذا الشباك ، تتيح الغرفة لمنخرطيها فرصة االستفادة من مجموعة من الخدمات التي تقدمها

الجمعية و تقريبها منهم.
كما سيتم اعتماد برنامج عمل مشترك بين الغرفة و الجمعية من اجل انعاش صادرات الجهة.

28



اجتماع مع ممثلي البنك الدولي بالرباط

21 فبراير 2020

المكان

التاريخ

السيد كريم أشنكلي رئيس الغرفة
السيد  محمد المودن النائب االول لرئيس الغرفة

السيد البشير أحشموض النائب الثاني لرئيس الغرفة
السيد صالح بكنوان مقرر الغرفة

السيد عبد الرحبم الرامي مدير الغرفة بالنيابة مرفوقا برؤساء المصالح 
مستشارين بالبنك الدولي بالرباط

 المشاركون

 البرنامج

29

مقر غرفة التجارة و
الصناعة و الخدمات

لسوس ماسة 

تصميم آليات لتحسين ولوج الشركات الصغيرة والمتوسطة إىل الصفقات

العامة ؛
 تحديد األدوات والطرق لجرد هذه  االليات ؛

مواكبة الغرف لتنزيل هذه االليات ( التكوين والمواكبة )

عرض حول مشروع مواكبة الغرفة في :



ساحة

الوحدة باكادير

حفل  إطالق المنصة الرقمية والتطبيق المحمول لبوابة “كلنا سوس ماسة”

و يأتي هذا المشروع  في إطار اتفاقية شراكة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة و

المجلس الجهوي للسياحة بجهة سوس ماسة والمكتب الوطني المغربي للسياحة.

المنصة الرقمية “كلنا سوس ماسة” تتيح للمواطنين المغاربة والجالية المغربية المقيمة بالخارج،

فرصة مشاركة ونشر ومواكبة آخر المستجدات السياحية واالقتصادية والثقافية والرياضية التي

تشهدها جهة سوس ماسة. 

كما تهدف المنصة الرقمية أيضا إىل المساهمة في إنشاء وتبادل المحتوى السياحي، وتطوير شبكة

من المتطوعين والسفراء، وتشجيع االستثمار من خالل تشارك األفكار المبتكرة لصالح قطاع

السياحة في المنطقة، والتعريف بالمؤهالت التي تزخر بها سوس ماسة كقطب سياحي واقتصادي.

حفل  اإلطالق الرسمي للمنصة الرقمية “كلنا سوس ماسة”

22 فبراير 2020

المكان

التاريخ

السيد كريم أشنكلي رئيس الغرفة
السيد  محمد المودن النائب االول للغرفة

السيد رشيد دهماز رئيس المجلس الجهوي للسياحة
السيد ابراهيم حافيدي رئيس مجلس جهة سوس ماسة 
السيدة مريم الوافي  رئيسة لجنة السياحة و المعارض

 المشاركون

 البرنامج

30
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لقاء مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية

تقنية التداول
بالفيديو

8 أكتوبر 2020

المكان

 المشاركونالتاريخ

 البرنامج

السيد كريم أشنكلي  رئيس الغرفة 
السيد البشير أحشموض النائب الثاني لرئيس الغرفة
السيد ممثل  البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية

السادة أعضاء مكتب  الكنفدرالية العامة لمقاوالت المغرب سوس ماسة

عرض حول الخدمات المختلفة للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية من حيث

Advice التمويل والدعم الفني للشركات الصغيرة والمتوسطة ، من خالل برنامج
for Small Business (ASB). بتمويل من االتحاد األوروبي 

32



MTZON  اتفاقية شراكة  مع

 MTZON  عقدت غرفة االــتجــارة والــصــنــاعــة والــخــدمــات سوس ماسة اتفاقية شراكة مع

 الشركة المالكة لمنصة سطورإنو  وذلك  من أجل بلورة وانجاز دورات تكوينية في التجارة االلكترونية
والتسويق الرقمي, تمتد هذه االتفـــاقية لمدة 3 أشهر ٌقــــــابلة للتجديـــــد تقوم من خاللها شركة
MTZON  المالكة لمنصة سطورإنو بمشاورة مع الغرفة ببلورة وإعداد محاور الدورات التكوينية و
مدتها وتعبئة المؤطرين المختصين في المجال وذلك بناءا عىل تجربتها الرائدة في مجال التجارة

االلكترونية والتسويق الرقمي .
و قد تم احداث لجنة للتتبع مكونة من ممثلين عن المؤسستين للسهر عىل تتبع انجاز هذه االتفاقية
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AITI اتفاقية شراكة مع األكاديمية الدولية للتداول و االستثماَر

تروم هذه االتفاقية وضع تكوينات متخصصة في مجال التداول و التحليل المالي و االستثمار لفائدة
فئات متعددة, و تتكلف االكاديمية الدولية للتداول و االستثمار ببلورة محتوى البرامج التدريبية و

التكوينات و تقييم التعلم و كل ما يدخل في مجال تخصصها, فيما تتكلف الغرفة بتقديم الدعم

اللوجستي و التسويق حسب امكانيات الغرفة و كذلك توفير قاعات التكوين.

دورات تكوينية



األيام اإلعالمية

لقاء إعالمي حول النظام الجديد لمراقبة المنتوجات الصناعية عند اإلستيراد

السيد كريم أشنكلي، رئيس الغرفة و أعضاء المكتب اإلداري
السيد محمد المودن النائب االول للرئيس

السيد صالح بيكنوان  مقرر الغرفة 
السيد محمد ابن جلون  مدير حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة

بوزارة الصناعة والتجارة واإلقتصاد األخضر والرقمي
السيد المدير الجهوي للجمارك الكادير

 السيدان المندوبان لمندوبيتي وزارة الصناعة والتجارة واإلقتصاد األخضر
والرقمي بأكادير وتيزنيت

مقر غرفة التجارة و
الصناعة و الخدمات

لسوس ماسة 

14 يناير 2020

المكان

 المشاركونالتاريخ

 البرنامج

عرض حول نظام التحكم الجديد لمنتجات االستيراد الصناعية الذي 

 سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 فبراير2020
عرض موجز حول المنصة الرقمية الخاصة بنظام مراقبة المنتوجات

. « PORTNET » الصناعية عند اإلستيراد

" Applus-Fomento " مداخالت كل من ممثلي هيئات التفتيش

و"Bureau Veritas"  و" TUVRheinland "  الذين أعطوا نظرة شاملة عن
شركاتهم ودورهم في النظام الجديد .
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السيد كريم أشنكلي رئيس الغرفة و السادة  أعضاء المكتب اإلداري
السيد رئيس اإلتحاد العام للمقاوالت سوس ماسة

لسيد رئيس غرفة الصناعة التقليدية 
السيد المدير العام للضرائب بالنيابة

السيد رئيس الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين

مقر غرفة التجارة و
الصناعة و الخدمات

لسوس ماسة 

21 يناير 2020

المكان

 المشاركونالتاريخ

 البرنامج

كلمة ترحيب  للسيد محمد المودن النائب االول لرئيس  الغرفة مسير الندوة
كلمة افتتاحية للسيد رئيس الغرفة 

عرض المدير العام للضرائب بالنيابة حول  التدابير الضريبية التي جاء بها قانون المالية

2020 المنبثقة جلها من التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية حول الجبايات
بالصخيرات 

مداخلة السيد رئيس الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين ، الذي أغنى اللقاء بتفاصيل
تقنية حول التدابير الضريبية

مداخلة السيد رئيس مجلس الجهة الذي أشاد فيها بتوجهات إدارة الضرائب

لقاء تواصلي مع السيد المدير العام للضرائب بالنيابة  تحت عنوان :
 التدابير الضريبية  للقانون المالي  2020  وآثاره  عىل الجانبين اإلقتصادي و اإلجتماعي 
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 السيد محمد المودن النائب األول لرئيس الغرفة 
السيد صالح محفوظ رئيس جمعية المقاوالت الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا
السيد أحمد الشرادي مندوب وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

 السيد منير نجاحي ممثل المركز الجهوي لالستثمار سوس ماسة
السيد عبد الحفيظ فهمي خبير في مجال التشغيل وإدارة المقاوالت الصغرى

والمتوسطة  
السيد ممثل البنك الشعبي

مقر غرفة التجارة و
الصناعة و الخدمات

لسوس ماسة 

13 فبراير 2020

المكان

 المشاركونالتاريخ

 البرنامج
 مداخالت كل السادة المشاركين حيث سلطت  الضوء عىل اإلجراءات
والتدابير المتخذة من طرف المؤسسات المعنية بتنزيل المشاريع الخاصة
بالنهوض بالمقاولة الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا بالجهة باعتبارها رافعة

ألي مشروع تنموي

الملتقى الجهوي االول لدعم المقاوالت الصغرى و المتوسطة والصغيرة جدا بشراكة مع جمعية
المقاوالت الصغرى والمتوسطة بجهة سوس ماسة تحت شعار : المقاولة الصغرى والمتوسطة

دعامة أساسية لتفعيل النموذج التنموي بجهة سوس ماسة
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اليوم االعـــــالمي حول تدابير إنعـــــــاش الشغـــــــل  بشراكة مع الوكالة الوطنية
إلنعاش التشغيل والكفاءات

السيد الرامي عبد الرحيم المدير الجهوي بالنيابة للغرفة
السيد أيوب تكليفت ممثل مجلس جهة سوس ماسة

ديد ي حسن ممثل الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات

عرض حول جميع التدابير وكذا التحفيزات المبرمجة من طرف الوكالة الوطنية

إلنعاش التشغيل والكفاءات وكذا آليات الدعم التي أحدثها مجلس جهة

سوس ماسة 

مداخالت كل السادة المشاركين حيث سلطت  الضوء عىل ضرورة تنظيم

مثل هدا اللقاء نظرا للقصور المالحظ عىل مستوى التواصل  وعدم اطالع
شريحة واسعة من اصحاب المهن الحرة وضعف اقبالهم عىل اآلليات الوطنية

والجهوية بدعم التشغيل 

26 فبراير 2020

المكان

 المشاركونالتاريخ

 البرنامج
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مقر غرفة التجارة و
الصناعة و الخدمات

لسوس ماسة 



يوم دراسي تحت شعار :" التغييرات في لوائح صرف العمالت االجنبية وعملية التسوية
التلقائية لعام 2020"

مقر غرفة التجارة و
الصناعة و الخدمات

لسوس ماسة 

5 مارس 2020

المكان

 المشاركونالتاريخ

 البرنامج

عمليات : الواردات والصادرات والتجارة الدولية والنقل الدولي

 االستثمارات االجنبية في المغرب وكذا المغاربة  المقيمين بالخارج
 المستجدات التشريعية فيما يخص الصرف لعام 2020

عملية التسوية التلقائية لعام 2020

عرض شمل المحاور التالية :

السيد محمد المودن ، النائب االول لرئيس الغرفة
السيد الرامي عبد الرحيم المدير الجهوي بالنيابة للغرفة

السيد حسن بخوش ، رئيس جمعية المحاسبين المعتمدين بالجنوب
السيدين يونس بوشلخة ، رئيس قسم التشريع والشؤون القانونية بمكتب الصرف

السيد عز الدين الشقاف  رئيس مصلحة التحسيس والتكوين بمكتب الصرف
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لقاء تواصلي حول اخر مستجدات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وجديد االعفاء
من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون

مقر غرفة التجارة و الصناعة و
الخدمات لسوس ماسة 

الثالتاء 1 دجنبر 2020

المكان

 المشاركونالتاريخ

 البرنامج

عرض حول مستجدات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وجديد االعفاء من ذعائر

التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون  اإلجراءات الضرورية لالستفادة من هذا االعفاء
من قبل الشركات خاصة التي كانت تعاني ضائقة جراء تداعيات جائحة كوفيد-19

السيد كريم أشنكلي رئيس الغرفة
السيد محمد المودن ، النائب االول لرئيس الغرفة

 السيد صالح بيكنوان مقرر الغرفة
السيد رئيس اإلتحاد العام للمقاوالت سوس ماسة

السيد مدير الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بأكادير
السيد الرامي عبد الرحيم المدير الجهوي بالنيابة للغرفة
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المهام اإلستشارية و التمثيلية

اجتماعات الجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات.

 إجتماعات المؤسسات الشريكة.

اجتماعات المكتب الوطني المغربي للسياحة

 اجتماعات المجالس اإلدارية (المركز الجهوي لإلستثمار - الجامعة - الوكالة المستقلة المتعددة

الخدمات - االكاديمية -... )

اجتماعات اللجنة الجهوية لليقظة االقتصادية 

لقاءات واجتماعات وتدخالت لدى المدير الجهوي للضرائب.

اجتماعات اللجنة الجهوية الموحدة لإلستثمار

اجتماعات لجنة تتبع المشاريع المنبثقة عن  اللجنة الجهوية الموحدة لإلستثمار

اجتماعات اللجنة التحضيرية لدراسة  المشاريع 

اجتماعات اللجنة الجهوية المشتركة بين المهن للتكوين المهني الخاص لجهة سوس ماسة

اجتماعات اللجنة الجهوية للعقود الخاصة للتكوين

اجتماعات اللجن اإلقليمية للمقالع.

اجتماعات لجنة الحوار اإلجتماعي.

اجتماعات اللجنة اإلقليمية للبحث والمصالحة

المشاركة في الندوات والمحاضرات.

التمثيلية الدولية.

التواصل مع الجمعيات المهنية.

 المعارض والتدشينات.

المساهمة في الدراسات.
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إىل جانب مهام الدعم والترويج فالغرفة مستمرة في أداء واجبها فيما يخص المهام االستشارية  التي تهم  قطاعات

التجارة و الصناعة و الخدمات من قوانين و تدابير و مشاريع و اجراءات ادارية وكذا المهام التمثيلية  لمنتسبيها
والدفاع عن مصالحهم ، و المشاركة في وضع المخططات واالختيارات االستراتيجية المرتبطة بمجاالت التجـــــارة
والصنـــاعــة والخدمـــــات  مع السلطات العمومية  والمؤسسات المنتخبة  عىل المستوى الوطني أو الجهوي أو

االقليمي أو المحلي ، وكذا من خالل  المشاركة في أشغال المجالس اإلدارية لمجموعة من المؤسسات العمومية 
 والشبه العمومية .

هكذا ، وعىل امتداد سنة 2020 حرصت الغرفة من خالل السيد الرئيس و نوابه و أعضاء المكتب ومجموعة من
السادة االعضاء عىل الحضور الفعال في العديد من االجتماعات والمشاركة في مجموعة من اللقاءات ان حضوريا أو

عبر تقنية التواصل عن بعد  :



لقاءات وندوات عبر منصات التواصل عن بعد

االجتماع التشاوري بين السيد رئيس الحكومة و السيد وزير الصناعة حول تدبير تخفيف الحجر الصحي وخطة انعاش االقتصادي

الوطني.

اجتماع السيد موالي حفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة واالقتصاد االخضر حول موضوع التغطية االجتماعية للتجار المستقلين 

إجتماع بين السيد موالي حفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة واالقتصاد االخضر والرقمي ، و رؤساء الغرف الجهوية لدراسة

الوضعية االقتصادية وخصوصا قطاع التجارة والقطاعات الخدماتية والسياحية ومحاولة ايجاد حلول النعاش االقتصاد.

لقاء رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات وجامعتها مع السيد عبد الواحد رحال، المدير العام للتجارة لدراسة مجموعة من

النقط منها مشروع قانون 19.38 المتعلق بالنظام االساسي للغرف وكذا التغطية الصحية للتجار.  

اجتماع جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات و المديرية العامة للبنك الشعبي مع رؤساء الغرف حول إيجاد حلول

عملية لتجاوز العراقيل الخاصة بالقروض.

لقاء مجموعة "التجاري وافابانك" مع  جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات حو التدابير والحلول التي يقدمها

التجاري وفابنك لتجاوز هذه لمرحلة.

 اجتماع جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات والكونفدرالية الوطني للسياحة لدراسة الوضعية التي يتخبط فيها

قطاع السياحية واقتراح حلول لتجاوز هذه األزمة.

اجتماع مع المكتب المسير لجامعة الغرف للوقوف عىل أثار تنفيذ مختلف القرارات التي تم اتخاذها في سياق مواجهة تفشي

وباء كورونا .

 لقاء السيد كريم أشنكلي مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية 

 اجتماع مع الجمعية المغربية للمصدرين Asmex في إطار التحضير لقانون المالية   لسنة 2021.

 اجتماعات اللجنة الجهوية لليقظة االقتصادية.

اجتماع  لتقديم الدراسة المعمارية و حالة تقدم مشروع إنشاء المركز الوطني لألركان

اجتماعات لجنة التنمية االقتصادية الجهوية التابعة لمجلس جهة سوس ماسة

اجتماع المجلس اإلداري  لشركة التنمية الجهوية للسياحة سوس ماسة

𝗟’é𝗰𝗼혀𝘆혀혁è𝗺𝗲 𝗼𝗳𝗳혀𝗵𝗼𝗿𝗶𝗻𝗴  - ندوة عبر األنترنيت تحت شعار  منظومة ترحيل الخدمات

اجتماع بخصوص تقديم دراسة حول تدابير مكافحة التلوث بالمركب المينائي ألكادير

اجتماع خاص بحالة تقدم  تفعيل اتفاقية الشراكة  الخاصة بمكافحة التلوث الصناعي منطقة أنزا -

اجتماعات لجنة تتبع المنظومات الصناعية عىل الصعيد الجهوي.

اجتماعات لجنة تتبع مشروع مدينة االبتكار.

اجتماعات لجنة تتبع انجاز  مشروع تكنوبارك.
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خالل الفترة الممتدة ما بين مارس و دجنبر 2020 والتي تزامنت مع الحجر الصحي وحالة الطوارئ  تم تسجيل
لجوء العديد من الفاعلين االقتصاديين اىل منصات التواصل عن بعد من اجل تنظيم اللقاءات والندوات وفي
هذا الصدد  فاننا نسجل  بكل فخر واعتزازالحضور الالفت لجل أعضاء المكتب وعىل رأسهم السيد الرئيس كريم
اشنكلي و كذا رؤساء اللجن في  هذا الفضاء الرقمي التواصلي، وذلك من خالل التنشيط أو المشاركة في
مجموعات من الندوات عن بعد بهدف المساهمة في ايجاد واقتراح حلول للتخفيف من آثار التداعيات

االقتصادية عىل جميع القطاعات االقتصادية ان عىل المستوى الجهوي او الوطني.

فيما يلي الئحة لبعض هذه المشاركات :

السيد كريم اشنكلي  رئيس الغرفة :



ندوة لدراسة المخطط المديري الجهوي لتدبير النفايات الصناعية و الطبية و الصيدالنية غير الخطرة و النفايات الفالحية و الهامدةلقاءات وندوات عبر منصات التواصل عن بعد

المقهى السياسي الرمضاني " اسيرورن االحرار "

RAMSA اجتماع المجلس االداري للوكالة المستقلة المتعددة الخدمات باگادير
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السيد محمد المودن النائب االول لرئيس الغرفة

السيد أحشموض البشير: النائب الثاني للرئيس

لقاء لمناقشة وضعية المهن والحرف والخدمات بين األزمة وآثار جائحة فيروس "كوفيد 19" جهة سو س ماسة نموذجا.

اجتماعات  لجنة اليقضة بإنزكان أيت ملول.

ندوة تفاعلية عن بعد، من تنظيم جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات ، حول مشروع القانون رقم 08-19 المتعلق

بالقانون االساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات بمشاركة السادة رؤساء الغرف وخبراء مهتمين

السيد صالح بيكنوان : مقرر الغرفة

ندوة  حول التجار بجهتنا و بالخصوص انزكان ايت ملول و االشكاالت التي تتخبط فيها جراء تداعيات كورونا.

ندوة  حول مناقشة االجراءات الحكومية المتخدة لصالح المهنيين بحضو السيد وزير الشغل و االدماج المهني و في ملف

السياحة

لقاء ضم الوزير السابق للحكامة الحسن الداودي حول االفاق المستقبلية للمهن بعد جائحة كورونا 

لقاء تفاعلي  لفائدة المهنيين في موضوع : اإلجراءات الصحية المواكبة لعودة األنشطة االقتصادية ، الذي نظمه الفضاء المغربي

للمهنيين بشراكة مع جميعة أطباء العدالة والتنمية بسوس ماسة

السيد بدر الدين اإلدريسي الخليفي :  أمين مال الغرفة

ندوة تفاعية عن بعد  نظمتها "تنسيقية التجار والمهنيين بجهة سوس ماسة"،  تحت عنوان : "التبعات االقتصادية لجائحة

فيروس كورونا عىل التجار بجهة سوس ماسة"

السيد قاسم بلواد : رئيس لجنة الشراكة والعالقات الدولية والتعاون

ندوة بموضوع التبعات االقتصادية لجائحة كورونا عىل التجار بجهة سوس ماسة من تنظيم  التنسيقية الجهوية لتجار والمهنيين

بجهة سوس ماسة. 

ندوة تحت موضوع  آفاق تجار مواد الصناعة التقليدية والمنتجات المحلية بعد الحجر الصحي.

ندوة تفاعلية عبر تقنية النظام التواصلي عن بعد لمدارسة اإلشكاالت واإلكراهات التي ترتبت عن أزمة فيروس كوفيد 19.

السيد زكرياء يحيى : مقرر لجنة البناء والعقار

ندوة تفاعلية  عن بعد تحت عنوان واقع التجارة والخدمات في ظل جائحة كورونا.

السيد أحمد تكنزا و السيد الحسن مطيع عضوين في الغرفة

اجتماع حول االستشارة العمومية لدراسة التأثير البيئي واالجتماعي في إطار تأهيل الشطر الثاني للمنطقة الصناعية لتاسيال.

اجتماعات السيد المدير الجهوي بالنيابة



الجريدة االخبارية االقتصادية
االلكترونية

إصدارات التواصل
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يتم اصدارها كل ثالثة أشهر وتشمل
أنشطة الغرفة و ملخص من مقاالت

الصحف وموضوع خاص يسلط الضوء

عىل أهم المستجدات ان عىل المستوى

المحلي أو الجهوي أو عىل المستوى
الوطني



بشراكة مع المجلس الجهوي للسياحة لسوس ماسة عمدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات
لسوس ماسة اىل تطوير منصة رقمية " كلنا سوس ماسة - ALL SOUSS MASSA" كوسيلة

حديثة وذلك لدعم التنمية و خلق التميز بالجهة.
المنصة الرقمية : "http://allsoussmassa.ma"  األوىل عىل الصعيد الوطني من حيث الفكرة ،

وهي منصة ويب تتيح التفاعل مع المهنيين و الباحثين والسياح و المواطنين لدعم وتطوير
الموارد السياحية من خالل طرح أفكار مشاريع جديدة مبتكرة.

تنمية القطاع السياحي بجهة سوس ماسة وإدماج المواطن في دعم ترويج الوجهة السياحية
للجهة من خالل تسليط األضواء عىل الموارد الطبيعية والموروث الحضاري والبنية التحتية

السياحية المؤهلة من خالل المنصة الرقمية : ALL Souss Massa  كلنا سوس ماسة 
خلق مجموعة من السفراء تتكون من مشاهير وا بناء الجهة والذين لهم حب للجهة تساهم في

تنمية وإشعاع الجهة من خالل تنشيط المنصة الرقمية. 
تحفيز اإلبداع وتشجيع االبتكار في القطاع السياحي.

األهداف :

“ ALL SOUSS MASSA – المنصة الرقمية  ” كلنا سوس ماسة
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تم تعيين السيد عبد الرحيم الرامي مديرا جهويا جديدا لغرفة التجارة
والصناعة والخدمات - سوس ماسة ابتداءا من تاريخ فاتح دجنبر

2020 خلفا للسيد علي بدوح الذي تمت احالته عىل التقاعد بعد 25
سنة من العطاء السخي.

السيد عبد الرحيم الرامي البالغ من العمر 49 سنة، هو خريج
المدرسة الوطنية للفالحة بمكناس، حاصل عىل دبلوم مهندس دولة
كما حصل عىل عدة شواهد في مجال التدبير والتسيير والجودة.
سبق ان شغل عدة مناصب مسؤولية داخل مؤسسة الغرفة منذ

التحاقه بها سنة 1996.
نتمنى له مسيرة موفقة في المنصب الجديد وأن يكون خير خلف

لخير سلف.

شــــــــــكـــر خاص
 للسيد علي بدوح المـديـر الجهوي  السابق

لغرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة
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تتقدم مختلف مكونات الغرفة بالشكر والتقدير اىل السيد علي بدوح
بمناسبة احالته عىل التقاعد بعد ان امضى 25 عاما كمدير لغرفة
التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة ، و التي عمل خاللها بكل
تفان و اخالص واجتهاد كما يشهد له بذلك جميع أعضاء الغرفة و
موظفيها ، عىل كفاءته العالية في التسيير ، مساهما بذلك في

اإلشعاع الذي تحظى به المؤسسة جهويا ووطنيا ودوليا.
نسأل هللا العلي القدير أن يمتع  السيد علي بدوح بموفور الصحة

والعافية وان يجزيه عنا خير الجزاء.

مـديـر   جهوي جـديـد
 لغرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة






