غرفة التجارة و الصناعة
و الخدمات ألكادير

الــتــقريــر األدبــي
 9مارس  2013إلى  27مارس 2014

تقـــــــــديم
القسم األول – أنشطة األجهزة املنتخبة؛
القسم الثاني – أنشطة املصالح اإلدارية و املراكز التابعة للغرفة.

أنشطة المصالح اإلدارية
-1
-2
-3
-4
-5
-6

دعم املقاوالت ؛
اإلعالم و اإلتصال ؛
العالقات الدولية والشراكة؛
التجارة الداخلية ؛
التنشيط اإلقتصادي؛
أنشطة اللجان القطاعية .

قسم شؤون املجلس
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تـــقـــديــم

في إطار اإلستراتيجية الوطنية للتنمية التي اعتمدتها بالدنا في مجال التنمية وفي خضم ما تعرفه مــن تغيير

شامل في مختلف امليادين اإلقتصادية و اإلجتماعية ،تـ ـ ـواصل غ ـرفة التجـارة و الصناع ــة و الخدمات

ألكادير كعادتها مواكبتها لكل هذه املستجدات من خالل العمل على تأطير القطاعات التي تمثلها و

توفير فرص حقيقية للمستثمرين محليين كانوا أو أجانب ،ودعم املنعشين الشباب حاملي املشاريع

اإلقتصادية وكذا املساهمة في إنعاش انفتاح االقتصاد الوطني واملحلي والجهوي .وفي هذا السياق ،واصلت

الغرفة مجهوداتها من خالل تنفيذ ما تم تسطيره كـأنشطة في برنامجها السنوي أو الدوري.

وهكذا عرفت الفترة املمتدة من  9مارس  2013إلى  27مارس  2014العديد من األنشطة من خالل مختلف

هياكلها وأجهزتها اإلدارية  ،وفيما يلي ملخص ألهم هذه األنشطة.

قسم شؤون املجلس
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القسم األول  -أنشطة األجهزة المنتخبة -

قسم شؤون املجلس



الدورة العادية الثالثة  9مارس 2013

انعقد يوم السبت  9مارس  2013الجمع العام العادي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات ألكادير ،في إطار
دورتها العادية الثالثة تحت رئاسة السيد سعيد ضور رئيس الغرفة ،قد تضمن جدول أعمالها النقاط التالية:
الفترة الصباحية :
 الكلمة اإلفتتاحية للسيد رئيس الغرفة
 كلمة السيد عامل عمالة إنزكان أيت ملول.
 عرض السيد وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة حول سياسة الوزارة في دعم القطاعات
اإلنتاجية
 املناقشة
الفترة املسائية :
 املصادقة على محضر الدورة العادية الثانية املنعقدة بتزنيت بتاريخ  30نونبر 2012
 املصادقة على التقرير األدبي برسم سنة 2012
 املصادقة على التقرير املالي برسم سنة 2012
 املصادقة على مشروع ميزانية الغرفة لسنة .2013
 إعادة هيكلة اللجن الدائمة للغرفة

قسم شؤون املجلس
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الدورة العادية الرابعة  12نونبر 2013

عقدت مؤسستنا دورتها الرابعة يوم الثالثاء  12نونبر  2013على الساعة التاسعة صباحا بمقر الغرفة تحت رئاسة
السيد سعيد ضور رئيس الغرفة  ،قد تضمن جدول أعمالها النقاط التالية :
 الكلمة اإلفتتاحية للسيد سعيد ضور رئيس الغرفة-

عرض حول مستجدات املرسوم الجديد للصفقات العمومية من تقديم كومغار موالي إبراهيم أستاذ
جامعي بكلية العلوم القانونية واإلقتصادية و اإلجتماعية بأكادير

 املصادقة على محضر الدورة العادية الثالثة -تقرير عن أنشطة الغرفة فيما بين الدورتين

قسم شؤون املجلس
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اجتماعات المكتب الموسعة للغرفة

عقد املكتب اإلداري لغرفة التجارة والصناعة والخدمات االجتماعات التالية :
اجتماع بتاريخ  8أبريل  2013برئاسة السيد سعيد ضور رئيس الغرفة وبحضور السادة أعضاء املكتب اإلداري
تحت جدول األعمال اآلتي :
-1
-2
-3
-4

املصادقة على املحضر السابق للمكتب اإلداري للغرفة
تقييم أشغال الدورة العادية الثالثة للغرفة
املصادقة على اتفاقية شراكة ما بين الغرفة ومكتب التعاون التقني األملاني باملغرب  GIZحول
مواكبة املقاوالت الصغيرة جدا.
املصادقة على اتفاقية بين الغرفة وشركة أكادير ميديا (انجاز الدليل املنهي للغرفة).

اجتماع بتاريخ  16ماي  2013برئاسة السيد سعيد ضور رئيس الغرفة وبحضور السادة أعضاء املكتب اإلداري
وتضمن جدول األعمال النقط التالية :
 -1مشروع املركب متعدد الخدمات
 -2البرنامج التعاقدي بين الغرفة و وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

اجتماع بتاريخ  13يونيو  2013برئاسة السيد سعيد ضور رئيس الغرفة وبحضور السادة أعضاء املكتب اإلداري
وتضمن جدول األعمال النقط التالية :
-1
-2
-3
-4

املصادقة على املحضر السابق للمكتب اإلداري للغرفة :
مشروع البرنامج التعاقدي بين الغرفة والوزارة الوصية :
مشروع وزارة الداخلية املتعلق بعصرنة األسواق األسبوعية :
تنظيم املائدة املستديرة لتقديم مستجدات إدارة الجمارك تتعلق بالتجارة الخارجية والولوج إلى السوق
األمريكي
قسم شؤون املجلس
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اجتماع بتاريخ  22يوليوز  2013برئاسة السيد سعيد ضور رئيس الغرفة وبحضور السادة أعضاء املكتب اإلداري
وتضمن جدول األعمال النقط التالية :
 -1املصادقة على املحضر السابق ملكتب االداري للغرفة
 -2متابعة مشروع املركب متعدد الخدمات التابع للغرفة
 -3دراسة مقترح قيام بمهمة مؤسساتية وتجارية لدولة بولونيا

اجتماع بتاريخ  14أكتوبر  2013برئاسة السيد سعيد ضور رئيس الغرفة وبحضور السادة أعضاء املكتب اإلداري
 ،وتضمن جدول األعمال النقط التالية:
-1
-2
-3
-4

املصادقة على املحضر السابق للمكتب اإلداري للغرفة
مآل مشروع املركب متعدد الخدمات للغرفة
القيام بمهمة مؤسساتية وتجارية لدولة بولونيا
اإلعداد لتنظيم الدورة العادية الرابعة للغرفة

اجتماع بتاريخ  19دجنبر  2013برئاسة السيد سعيد ضور رئيس الغرفة وبحضور السادة أعضاء املكتب اإلداري
ورؤساء اللجن ،وتضمن جدول األعمال النقط التالية :
 -1املصادقة على املحضر السابق للمكتب اإلداري
 -2تقييم أشغال الدورة العادية الرابعة املنعقدة يوم  12نونبر 2013
 -3تقديم تقرير حول مؤسسة التكوين SUPCCIS
 -4تقديم تقرير حول مشاركة الغرفة في مهمة بأملانيا حول مواكبة املقاوالت الجد الصغرى بتعاون مع مكتب
التعاون األملاني :
 -5التواصل الداخلي والخارجي للغرفة
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اجتماع بتاريخ  27فبراير  2014برئاسة السيد سعيد ضور رئيس الغرفة وبحضور السادة أعضاء املكتب اإلداري
ورؤساء اللجن وتضمن الجدول األعمال النقط التالية :
-1املصادقة على املحضر السابق للمكتب اإلداري للغرفة ،
 -2التقرير املالي لسنة 2013
 -3مشروع امليزانية لسنة 2014
 -4دراسة االتفاقية الجديدة املقترحة من طرف  SUP CCISAمع جامعة نيس الفرنسية ،
-5تحديد تاريخ وجدول األعمال الدورة العادية األولى.

قسم شؤون املجلس
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القسم الثاني – أنشطة المصالح اإلدارية-
قسم دعم المقاوالت
حضر القسم ل :
 االجتماع التنسيقي للجنة املكلفة بتتبع وضعية املنطقة الصناعية أليت ملول ليوم الثالثاء  28ماي 2013
 اجتماع اللجنة التقنية ألكرونيك يوم األربعاء  31يوليوز  2013بمقر معهد الحسن الثاني للزراعة
والبيطرة بأيت ملول
 اجتماعا لصندوق دعم الصناعات السياحية الصغرى ملجلس جهة سوس ماسة درعة يوم  24شتنبر
 2013ملأوى تيكمي إيفقيرن
 اجتماع حول مشروع مخطط املناطق اللوجستيكية ألكادير الكبير يوم 2013/06/11
 اجتماع حول املنطقة الصناعية أليت ملول يوم  02يوليوز 2013
 اجتماع حول مشروع سلسلة إنتاج الصبار يوم  25يونيو 2013
 أشغال اللقاء التواصلي لشبكة املقاولة املغرب  ،فرع أكادير Résau Entreprendre Maroc, section
 Agadirيوم  05يوليوز 2013
 الجمع العادي لشبكة تنمية السياحة القروية يوم  04يوليوز 2013
 الدورة التدريبية التكميلية في مجال املواكبة الجماعية للمقاوالت الصغرى أيام  7و  8شتنبر  2013تحت
إشراف خبير دولي برازيلي
 تقدم مشروع املواكبة الجماعية Nucleus
 دورة تكوينية حول املواكبة الجماعية للمقاوالت الصغيرة أيام  14و  15و 16يونيو بمقر الغرفة
 مشروع الطرق السيارة البحرية  MEDA-MOSIIبمقر الوكالة الوطنية للموانئ يوم  10أكتوبر 2013
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 الدورة التكوينية لبرنامج فرصة حول اإلرشاد  Mentoringأيام  22إلى  24من شهر أكتوبر 2013
 ورشة للتفكير والتشاور حول آليات الشراكة والتعاون من أجل تدعيم تصدير املنتوجات املحلية يوم 4
نونبر  2013بمعهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة بأيت ملول
 لقاء التفكير حول آليات التدبير و الحكامة في مجال مواكبة املقاوالت الصغرى والصغيرة جدا بمدينة
فرانكفورت األملانية في الفترة املمتدة ما بين  10و  13نونبر 2013
 دورة تكوينية لفائدة تعاونيات الصبار ومشتقاته يومي  19و  20نونبر  2013بمدينة سيدي إفني
 السفر الدارس ي لكولومبيا حول املواكبة الجماعية للمقاوالت الصغرى في الفترة املمتدة بين  26نونبر و 05
دجنبر 2013
 أشغال االجتماع التنسيقي للجنة املكلفة بتتبع مشروع مشتل املقاوالت بالدراركة يوم الخميس  05دجنبر
 2013بمقر الوالية
 ندوة حول سلسلة القيمة ملنتوجات الصناعة الفالحية ومواد التجميل الطبيعية أيام  13-12-11دجنبر
2013
 اليوم اإلخباري و التحسيس ي املتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية يوم األربعاء  25دجنبر 2013
 الدورة التكوينية لفائدة أطر غرف التجارة والصناعة والخدمات وجامعتها  19-18دجنبر -2013
 أكاديمية لتكوين املتدربين في إحداث املقاوالت أيام  17إلى  21فبراير 2014
 أشغال اللجنة التحضيرية لدراسة مشاريع األنشطة املدرة للدخل أيام  6و  7مارس 2014



ورشة التخطيط االستراتيجي لبرنامج تأهيل املقاوالت الصغيرة واملتوسطة للوكالة األملانية للمقاولة
الدولي أيام  12و 13مارس  2014بأحد فنادق مدينة الرباط
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قسم اإلعالم والتواصل
قام القسم بالمشاركة و التنظيم في :
 الــدورة الثانية عشــر ملنت ــدى التكوين والتشغيــل تحت شعـ ــار " :التوجـيه والتكويــن والتشغي ــل لضمــان
الن ـجــاح" أيام  2و 3و 4مايو  2013بمقر الغرفة
 لق ــاء اعالمي ح ــول املستجــدات الضريبية لق ــانون املالي ــة لسنة  2013يوم اإلثنين  25مارس 2013
 اليـ ــوم الوط ـنـ ــي للج ــودة وذلك يوم  19نونبر  2013بمقر املدرسة الوطنية للتجارة والتسيير  ENCGبأكادير
 لق ــ ـ اء دراس ي ح ـ ـول عـ ـالم الشغ ـل اإلنجليزية يوم  28يناير  2014بمقر رئاسة جامعة ابن زهر .
 إجتماع اللجنة الجهوية للعقود الخاصة بالتكوين يوم  18فبراير  2014بمندوبية التكوين املنهي ألكادير
 دورة تكوينية للتعريف بمستجدات املرسوم الجديد املتعلق بالصفقات العمومية يومي الجمعة  28فبراير
 2014و السبت  1ماس 2014
 لقـ ـاء بين شركة تأمين النقل  C.A.Tو أرباب شركات النقل السياحي يوم الجمعة  14مارس  2014بمقر
الغرفة .
 اليوم الوط ــني لحماي ـة املستهلك يوم الخميس  13مارس 2014
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قسم العالقات الدولية والشراكة
شارك القسم في :
 12أب ــري ــل  : 2013لقاء مع السيد  ، JANIEQاملمثل االقتصادي لسفارة بولونيا بالدارالبيضاء وكان

مصحوبا بممثل عن شركة  POLAGRIاملتخصصة في الصناعات الغدائية التي تبحث عن ربط عالقات تجارية مع
املقاوالت بالجهة
 22أب ــري ــل  : 2013لقاء مع السيد  MARK MOTLEYنائب املستشار االقتصادي بسفارة الواليات

املتحدة االمريكية بالرباط  ،وكان اللقاء مناسبة لتدارس الظرفية االقتصادية بالجهة على ضوء االزمة االقتصادية
العاملية.
 09م ــاي  :2013اجتماع اللجنة التقنية ل  CLUSTERاللوجسيك بجهة سوس ماسة درعة  ،وهو أحد

املشاريع برنامج  POCTEFEX IIللتعاون بين جهة سوس ماسة درعة وجزر الكناري  ،اللقاء كان مناسبة لتقديم
املراحل املنجزة في دراسة املشروع من طرف أحد مكاتب الدراسات الكناري.
 24- 23م ــاي : 2013استقبلت الغرفة وفد من شركة  POLAGRIالبولونية ورافقته في زيارة ميدانية

لعدد من املقاوالت في مجال الصناعات الغدائية.



 21يــونـيـو  : 2013بتعاون مع الجمعية املغربية للمصدرين تم تنظيم لقاء حول :


 ولوج السوق االمريكية

ابتكارات جمركية في خدمة التجارة الخارجية

 03اكتوبر  : 2013نظم بالغرفة يوم الخميس  3اكتوبر  2013لقاء مع منسق برنامج التعاون

"املتطوعون اليابانيون " بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي السيد ITO MAKI



الجمع العام للجمعية املغربية للمنتجين واملنتجين املصدرين للخضر والفواكه يوم  28شتنبر : 2013



اجتماع لتقييم برنامج التعاون مع جزر الكناري  POCTEFEX IIيوم االثنين  23شتنبر : 2013
 استقبال رئيس غرفة التجارة والصناعة واملالحة بتنريفي يوم  13دجنبر  2013بمقر الغرفة
 استقبال سفير دولة بالروسيا يوم  14دجنبر 2013
 لقاء تواصلي حول مشروع  NAUCAMأيام  26إلى  28نونبر 2013
قسم شؤون املجلس
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قسم التجارة الداخلية
نظم القسم :
لقاء تحسيس ي لفائدة التجار حول موضوع التموين ومراقبة األسعار وجودة املواد اإلستهالكية وذلك يوم

الخميس  4يوليوز 2013


لقاء التواصلي مع التجار املنظم من طرف نقابة القوات املهنية للتجارة و املقاوالت بنسركاو  10ماي 2013



اللقاء التواصلي مع مؤسس ي و مديري املؤسسات الخاصة بالجهة يوم األربعاء  22ماي 2013


اجتماع يوم  23ماي  2013بمقر جهة سوس ماسة درعة اإلجتماع لتدارس أخر مستجدات املشروع
ADECOT PLUS



ندوة حول الترويج السياحي بجهة سوس ماسة درعة يوم  28ماي  2013باملدرسة العليا للتسيير

اجتماعا بمقر جهة سوس ماسة درعة  ،يوم  07نونبر  ،2013خصص إلعطاء و دراسة مقترحات

الحاضرين لوضع خارطة طريق يتم تتبعها إلنجاح برنامج رواج في طبعته الثانية
نظمت جمعية ارباب تجار و حرفيي بلفاع لقاءا تواصليا يوم 24يناير  2014 ،قصد التعرف على دور

الغرفة وما يمكن أن تقدمه للتجار و الحرفيين
الدورة التكوينية التي أقيمت بالس باملاس " "Port Vertمن  16إلى  20دجنبر  2013في إطار اإلتفاقية

املبرمة بين غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات ألكادير و شركائنا من جزر الكناري.
اجتماع يوم الخميس  13فبراير  2014عقده املكتب اإلقليمي للنقابة الوطنية للتجار و املهنيين إلنزكان،

بحضور أكثر من  200تاجر.
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سوس ماسة درعة مبادرة
الحصيلة الرقمية للجمعية
شهدت هذه السنة طفرة نوعية من حيث عدد املشاريع املمولة والقروض املصروفة من طرف الجمعية وذلك
نتيجة لسياسة تعزيز املوارد البشرية التي انتهجتها هذه األخيرة مباشرة بعد جمعها العام األخير الذي تقرر فيه
الرفع من وتيرة سير أشغال الجمعية واملض ي بها من زمن التجربة إلى زمن املهنية واالحترافية .و تجدر اإلشارة إلى أن
الجمعية عقدت اتفاقية شراكة مع شركة سترابكس شهر يونيو املنصرم و ذلك بغية تشجيع حاملي املشاريع للمرور
من القطاع غير املهيكل للقطاع املهيكل

أنشطة اللجن القطاعية

لجنة التجارة
اجتماع لجنة التجارة مع اإلطارات الجمعوية والنقابية بأكادير و إنزكان يوم اإلثنين  29أبريل  ، 2013خصص
ملناقشة نقطتين مدرجتين في جدول األعمال وهي  :تحويل سوق املتالشيات القديم بإنزكان و تنظيم معرض تجاري
بأكادير
اجتماع لجنة التجارة يوم الخميس  5مارس ـ خصص هذا اإلجتماع لتدارس تداعيات الفصل  145مكرر من
القانون املالي  2014على التجارة2014 ،
اجتماع لجنة مراقبة األسعار والجودة بإنزكان بمقر عمالة إنزكان أيت ملول بحضور السيد صالح بيكنوان ممثل
غرفة التجارة والصناعة والخدمات ألكادير

لجنة الصناعة والبنيات التحتية وتأهيل املقاولة
اجتماع تحسيس ي و تواصلي حول موضوع "املستجدات وااللتزامات القانونية املرتبطة بالتلوث الصناعي
وتداعياتها و عالقة الوكالة املستقلة املتعددة الخدمات ألكادير باملقاوالت الصناعية" وذلك يوم الخميس
03فبراير  2014بمقر الغرفة
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المشاركة في التظاهرات
اإلقتصادية والتجارية الدولية
والمحلية
 لقاءات هامة للوفد السياس ي و املدني املغربي بكاتالونيا لالستفادة من تجربة متقدمة في مجال املراقبة و
تقييم السياسات العمومية
 اليوم الدراس ي حول التشريع الغابوي بين العمل االداري و االجتهاد القضائي  ،يوم  26بريل 2013
 تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس ،نظمت وزارة االقتصاد واملالية املؤتمر
الوطني بشأن الضرائب ،يومي  29و  30أبريل  ،2013في املركز الدولي للمؤتمرات محمد السادس
الصخيرات ،كانت مناسبة لتبادل اآلراء واملقترحات قصد إعطاء دفعة جديدة للنظام الجبائي باملغرب،
 امللتقى الدولي للصحافيين  14-13ماي  2013بأكادير ،كانت مبادرة إلى خلق فضاء دولي لتبادل األفكار
والتجارب بين مختلف املشاركين والصحفيين من أنحاء العالم
 املنتدى الجهوي رؤية  2020للسياحة يوم الجمعة  17ماي  2013حول مضاعفة حجم القطاع السياحي
و كذا التوقيع على برنامج عقد للسياحة بجهة سوس ماسة درعة
 انعقد املجلس اإلداري لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين يوم  17ماي  2013بمقر الوالية
 الوزارة نظمت اللقاء الوطني حول الرؤية اإلستراتيجية لتشجيع املقاوالت الصغيرة جدا يوم الجمعة 17
ماي  2013حول مختلف محاور األرضية اإلستراتيجية للنهوض بهذا النوع من املقاوالت .
 اجتماع مجلس جامعة بن زهر يوم  31ماي  2013لدراسة الدخول الجامعي الجديد  ،و تقدم مشاريع
الجامعة
 القافلة الثانية للحوار اإلجتماعي يوم  27يونيو  2013للحوار مع أرباب الشركات عن أهمية العالقات
اإلجتماعية والحوار اإلجتماعي مع الطبقة الشغيلة وما ينتح عن ذلك من تحسين التنافسية للشركات.
 اجتماع يوم  25يوليوز  2013باملقر بلدية الدشيرة الجهادية من أجل معاينة ودراسة ملف الترشيح الذي
تقدمت به جمعية تتريت أكادير للخدمات اإلجتماعية إلقامة معرض تجاري .
 نظم مجلس أوروبا لقاء تواصليا يوم  12شتنبر  2013بمقر الغرفة من أجل مناقشة سبل تطوير منهج
القائم على املشاركة ،
قسم شؤون املجلس
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 يوم دراس ي حول الطاقة الشمسية واستعماالتها في القطاع الفالحي باملقر الجديد للغرفة الفالحية يوم
 24شتنبر  2013ويهدف هذا اللقاء إلى التعريف بالجانب التقني للطاقة الشمسية وتعميم املعلومات
املتعلقة بمستجدات قانون الدعم املخصص من طرف الدولة في هذا املجال
 LOGIPOLE اللجنة املنظمة املكلفة بتكوين كلوستر لوجيبول سوس ماسة درعة قد تشرفت بدعوة
الغرفة لحضور اشغال جمعيتها العامة و التي حضرها مهنيو القطاع و الناشطون في قطاع اللوجستيك و
النقل بكل مكوناته بالجهة ،يوم  30شتنبر  2013بمقر الجهة .
 الدورة الرابعة للملتقى األطلس ي للوجستيك والنقل أيام  10-9و  11أكتوبر  2013بالس باملاس من أجل
تعزيز وتصرف األعمال و الكشف عن الفرص وفتح أسواق جديدة وزيادة العقود والتحالفات وتلبية
رغبات الزبائن الجدد ورفع دعوى التوسع في الشبكات التجارية واملؤسسات العمومية والوطنية وكذلك
الدولية التي لها مصلحة في السوق الكنارية واألسواق الدولية األخرى
 نظمت وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة " ،قطاع البيئة" بتعاون مع الوكالة الدولية للتعاون األملاني
 GIZيوما تحسيسيا للتعريف بالقوانين البيئية ونصوصها وكيفية تطبيقها كما سلط الضوء خالل هذا
اللقاء على مختلف عناصر اإلشكاالت البيئية التي تعرفها املنطقة
 مرور  57سنة على تأسيس األمن الوطني وقد شكل اإلحتفال مناسبة للتذكير بجهود رجال ونساء األمن
الوطني في الحفاظ على النظام العام
 مشكل االسواق املتواجدة وسط املدينة  :حضرت الغرفة و كعادتها في شخص السيد صالح بيكنوان
اجتماعات متوالية باملجلس البلدي للدشيرة أشغال اللجنة املكلفة باألسواق املتواجدة وسط املدينة
 السفير الفرنس ي بالرباط في زيارة إلى غرفة التجارة والصناعة والخدمات ألكادير  ،يوم  22نونبر 2013
هدفها توطيد العالقات الثنائية املغربية الفرنسية و كان عنوانها األبرز تعزيز الروابط بين البلدين
الشقيقين وترسيخ العالقات االستثنائية والنموذجية التي تجمع البلدين
 حفل تنصيب السيد سعيد ضور قنصال شرفيا لدولة بولونيا يوم  17يناير  2014هذا التنصيب الرسمي
ليؤكد مثانة العالقات بين املغرب وبولندا كما يعزز الروابط اإلقتصادية والثقافية والسياحية بين جهة
سوس ماسة درعة ودولة بولندا
 إنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية على مستوى العالم في مدينة ورزازات املغربية :لقد ساهم
الحكومة األملانية في تمويل مشروع للطاقة الشمسية بورزازات بمبلغ قدره  115مليون يورو
 الدورة األولى للمجلس اإلداري للوكالة الحضرية لتارودانت يوم الجمعة  20دجنبر  2013يعتبر هذا اللقاء
األول من نوعه على مستوى إقليم تارودانت ويأتي بعد إحداث وإنشاء الوكالة الحضرية لتارودانت
كتعزيز آلليات تأطير النمو املجالي  ،وتقوية شبكة املؤسسات املعنية بقطاع التعمير بجهة سوس ماسة
درعة
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تطوير العالقات الخارجية للغرفة
 استقبل كل من السيدين محمد املودن وحميد التوفيقي يوم  22أبريل  2013نائب املستشار اإلقتصادي
للواليات املتحدة األمريكية بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات ألكادير
 حضر كل من السيد املودن محمد والسيد عبد العزيز أشنكلي املجلس اإلداري والجمعية العامة العادية
للمجلس الجهوي للسياحة بأكادير بمقر الوالية وذلك يوم  24أبريل .2013
 حضرت الغرفة حفل الغذاء الذي أقيم على شرف املشاركين في اليوم الدراس ي و ذلك باملركب االصطيافي
و الترفيهي لقضاة و موظفي العدل بحي فونتي املنطقة السياحية بأكادير ،وذلك يوم  26أبريل 2013
 كانت الغرفة حاضرة في فعاليات افتتاح الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بأكادير بمقر
الجماعة الحضرية بأكادير يوم الثالثاء  23أبريل 2013
 كانت الغرفة متواجدة باليوم الجهوي للمستهلك الذي أقيم بقر الغرفة والذي نظم بشراكة مع مندوبية
التجارة يوم  14مارس 2013
 حضور الغرفة في مراسيم اإلحتفال بالعيد الوطني للجمهورية الهنغارية يوم  15مارس 2013
 كانت الغرفة حاضرة في اجتماع نادي املستثمرين املغاربة بالخارج يوم  24يونيو 2013
 كانت الغرفة حاضرة في موسم العسل بإيموزار إيداوتنان يوم  22غشت 2013
 كانت الغرفة حاضرة في اجتماع املكتب التنفيذي لجمعية إقامة الطالبة بأكادير يوم  26دجنبر 2013
 كانت الغرفة حاضرة في اجتماع مجلس جامعة ابن زهر يوم  27دجنبر 2013
 كانت الغرفة حاضرة في اجتماع املجلس اإلداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي بالرباط يوم  22يناير
-2014
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 كانت الغرفة حاضرة في اجتماع الدورة العادية األولى للغرفة الفالحية لجهة سوس ماسة درعة بورزازات
بوم  22بناير 2014
 لقاء حول معهد محمد الحبيب البوشواري للتعليم العتيق بمقر عمالة إقليم اشتوكة أيت باها وذلك يوم
 24يناير 2014
 كانت الغرفة حاضرة في اجتماع املجلس اإلداري للمجلس الجهوي للسياحة بمقر الوالية يوم  31يناير
.2014
 اجتماع بمقر الوالية لدراسة املخطط املديري الخاص بعمالتي أكادير إداوتنان وإنزكان أيت ملول لتدبير
النفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها بحضور السيد املودن نائب الرئيس وذلك يوم  6فبراير 2014
 كانت الغرفة حاضرة في اجتماع  conseil de surveillanceالبنك الشعبي يوم  6فبراير 2014
 كانت الغرفة حاضرة في اللقاء التنظيمي مع منتسبي الفرع للنقابة الوطنية للتجار واملهنيين املكتب
اإلقليمي بإنزكان أيت ملول يوم  13فبراير 2014
 كانت الغرفة حاضرة في اإلجتماع حول تنمية السياحة اإلكولوجية بتنسيق مع املركز الجهوي لإلستثمار
والجمعية الفرنسية املغربية للتنمية السياحية
 كانت الغرفة حاضرة في حفل افتتاح املقر الجديد للغرفة الفالحية من طرف السيد عزيز أخنوش وزير
الفالحة والصيد البحري
 كانت الغرفة حاضرة في أشغال" أديكوت بلوس بالس باملاس"
 اجتماع للتدارس حول محاور التعاون اآلتية  :السياحة القروية ،الصحة ،الرياضة و توطيد العالقات
فيما بين غرفة أكادير و مونبولييه حضره من الجانبين السادة :جو لوك فابر و ساندرا باريتانطوان
بورلوسو و محمد املودن
 السيد محمد املودن نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات ألكادير حضر اجتماع للتشاور فيما
بين الغرف املهنية الثالث بالجهة والكونفدرالية العامة للمقاوالت واملدير الجهوي للضرائب من أجل
استقبال املدير العام للضرائب بأكادير
 اجتماع تنسيقي حول مشاركة الجهة كضيف شرفي في املنتدى  France Maghrebاملقام بباريس يوم 15
مارس 2014
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 محمد املودن كان حاضرا مع مجموعة من مسؤولي شركة الفارج بفندق روايال
 استقبل السيد سعيد ضور رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات ألكادير املكتب املكلف بالدراسات
للتدارس حول احتياجات القطاعات االقتصادية للغات األجنبية و أهميتها في االنفتاح على العالم
الخارجي.
 زيارة عمل السيد رينار .ج  .فريد ستيد ( نائب رئيس و مدير جهوي )و السيد عبد االاله الشامي ( مدير
العالقات الخارجية لشركة كوسموس انرجي شركة امريكية حديثة العهد بأكادير للتنقيب عن البترول و
الغاز  .كان حاضرا في هذا اللقاء كل من مرحوم محمد ،علي بدوح ومحمد املودن
 حضر السيد محمد املودن في اللجنة املكلفة بالسلفات دون ضمان والتي قد وافقت على  5مشاريع:
crémerie, menuiserie, orchestre, imprimerie et cyber
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