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La Chambre de Commerce et d’Industrie et de Services de Souss Massa, a 
tenu le mardi 27/10/2015 à neuf heures du matin à son siège à Agadir, la 
session Octobre 2015, afin de débattre l’ordre du jour suivant: 
  
1-Examiner et approuvé le projet de règlement interne. 
  
2. Validation de commissions permanentes. 
  
3-Présentation et approbation  du budget pour l’année 2016. 

  

 اإلعالم الجهوي 

 

                                                                                  

     

 

La Chambre de Commerce et d’Industrie et de 
Services Souss Massa, a tenu le mardi 

27/10/2015 à neuf heures du matin à son siège  
à Agadir, la session Octobre 2015 
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كريم أشنكلي رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات على الرغبة الجامحة ملكتب الغرفة الجديد للعمل أكد 

بالشكل املطلوب. وشكر سعيد ضور الرئيس السابق املنتهية واليته وأعضاء املكتب السابق على الجهود التي 

 .بذلوها في الفترة السابقة

 

أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر املنعقدة صباح اليوم الثالثاء بمقر وذكر رئيس الغرفة خالل تدخله في افتتاح 

الغرفة بأكادير، باللقاء الذي استقبل فيه وزير التجارة والصناعة رؤساء الغرف، مؤكدا بأن هذا اللقاء تم 

التي يجب  كراهات والصعوبات التي تعترض عمل هذه املؤسسات، مع التذكير باألدوار التطرق فيه إلى عدد من اإل

 .أن تقوم بها لتقوم بدورها كامال من طرف املنتخبين

 

أشنكلي أوضح أيضا خالل اللقاء مع الوزير، أنه تم التطرق ملشروع إصالح مؤسسات الغرف التي ال يشرف 

 .واقعها، على حد قوله خصوصا وأن اململكة تعرف انطالقة ورش الجهوية املوسعة

ال الدورة، أكد بأن مشروع النظام الداخلي للغرفة قدمت فيه مجموعة وفي ذات السياق وعالقة بجدول أعم

ن كمنصات للتفكير إلعداد دراسات ووضع تصورات وهو ما امن النقط الهامة كما شدد على أهمية اللج

 .يستدعي إنخراط جميع األعضاء لصالح القطاعات املنتمين إليها

 

كتب اتخذ قرارا لعقد اجتماعات الغرفة بمراك  الجماعات من جانب آخر، أخبر رئيس الغرفة الحاضرين بأن امل

التابعة لنفوذها وتنفيذ سياسات القرب واإلنصات للمنتسبين وذكر بأن الدورة املقبلة ستخصص للتداول في 

نقطتين تتعلقان بانتخاب الغرفة في املكاتب التي تديرها املؤسسات ذات الصلة بها ووضع برنامج عمل الغرفة 

 .تعانة بمكتب دراسات متخصصبعد االس

 

يذكر أن أشغال دورة أكتوبر التي حضرها أغلب أعضاء املجلس، تضمنت جدول أعمال يتكون من النقط 

التالية: كلمة رئيس الغرفة، دراسة مشروع النظام الداخلي واملصادقة عليه، إحداث لجن دائمة للغرفة، تقديم 

 واملصادقة عليه 2016مشروع امليزانية برسم 

 أكادير24

 

 كريم أشنكلي يؤكد على الرغبة الجامحة للمكتب ويكشف 

 عن مضامين اللقاء مع وزير التجارة



 قسم شؤون المجلس 3

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس  2015أكتوبر  27شهدت قاعة اإلجتماعات صباح يوم الثالثاء 

وكذا  2015والتي شهدت املناقشة و املصادقة على ميزانية الغرفة لسنة  2015ماسة انعقاد دورة أكتوبر 

 واملصادقة عليه. تشكيل اللجان الدائمة وعددها عشرة ، ومناقشة مشروع النظام الداخلي للغرفة 

الدورة مرت في جو من الشفافية والتوافق واإلنسجام بين مكوناتها مما يبشر بوالية ناجحة تصب في خدمة 

الجهة والقطاعات واألصناف املهنية والصناعية والتجارية و الخدماتية بالجهة كما غطت الدورة عدد من 

 املنابر اإلعالمية الوطنية والجهوية.

 الكافية التوتضيحات و الفسيرات موتقدي مناقشة بعد اعملها جدول  نقط جميع نع باإلجماع الجمعية وصادقت

 .املكتب أعضاء طرفمن 

 

 24اكادير 

          

 

 

لغرفة التجارة والصناعة  2015نجاح دورة اكتوبر 

 والخدمات باكادير
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اكتوبر  27غرفة التجارة والصناعة والخدمات الكادير ، عقدت االخيرة يوم  عضاءأفي جو من املسؤولية وبحضور 

طار الرغبة إكتوبر والتي تميزت بالنقاش املستفيض والهادف والبناء الذي يدخل في أدورتها العادية لشهر  2015

كد رئيس أامللحة إلعادة توهج الغرفة والدفاع بمهنية وموضوعية على مشاكل وهموم املهنيين واملنتسبين حيث 

شنكلي عن كون مكونات الغرفة تروم العمل بشكل تشاركي ومتكامل من اجل الصالح العام أالغرفة كريم 

ور املنوط بها وتعيد سابق توهجها ودينامكيتها مؤكد املنتسبين للغرفة التي حان الوقت لتلعب الد لللمهنيين ولك

شغال الدورة دراسة ومناقشة أسرة واحدة جاءت لتخدم الصالح العام وهكذا تمت خالل أسرة الغرفة هي أن إ

مشروع القانون الداخلي الذي تمت املصادقة عليه باإلجماع كما تم بذات املناسبة تكوين اللجان التابعة 

يضا باإلجماع خالل أتمام عمل املكتب وترسيخه كما تمت املصادقة إر لجان ستعمل على للغرفة وعددها عش

لك مفهوم العمل الجاد وتبصم الغرفة في ذ، ليترسخ ب2016ذات الدورة على مشروع ميزانية الغرفة برسم سنة 

ة التي سطرت ي سيكون في صالح املهنيين واملنتسبين للغرفذاول دورة لها على مستوى عال من النقاش ال

 . محالة ليها الجميع والتي ستخدم املنهي الإبرنامجا طموحا ملواصلة االصالحات التي يروم 

 ت نيت 37

 

 

غرفة التجارة والصناعة والخدمات الكادير تصادق 
باالجماع على مشروع ميزانيتها السنوية وتشكل لجنها 

 . في جو من المسؤولية
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الدائمة  لجنها بتحديد وذالك  2015 اكتوبر دورة تعقد  ماسةوالخدمات لجهة سوس  والصناعة التجارة غرفة

 -: التالية

 وامليزانية؛ املالية الشؤون لجنة -1

 .واالجتماعية االقتصادية الشؤون لجنة-2

 الداخلية التجارة لجنة -3

 والتعاون  الدولية  والعالقات الشراكة لجنة -4

 والدراسات والتكوين عالمواإل  التواصل لجنة-5

 النسائية املقاولة تشجيع و والجودة والتنافسية االستثمار الستقبال التحتية والبنيات املقاوالت احداث لجنة-6

 واملؤتمرات واملعارض السياحة لجنة-7

 واالستيراد التصدير لجنة-8

 البيئة على واملحافظة الصناعة لجنة-9

  .والنقل العقار نعاشإو  العمومية شغالواأل  البناء لجنة -10

 2016سنة برسم امليزانية  ومناقشةمشروع دراسة وكدا عليه واملصادقة للغرفة -الداخلي القانون  مشروع ودراسة

 ممثلين لجميع و  جديدة نخب  فرزتأ التي و 2015  غشت 7 يوم  جرت التي  االنتخابات بعد  ولىاأل  الدورة وتعتبر  

 كتوبرأ 27 يوم الثالثاء  الدورة وستنعقد ماسة لسوس  والخدمات  والصناعة  التجارة  لغرفة  املنتمية صنافاأل  

 االعالم  جريدة ابه  توصلت  التي  الدعوة  حسب الغرفة  بمقر   صباحا  التاسعة  الساعة  على 2015

 .للغرفة شنكلي الرئيس الجديدأ كريم السيد طرف من واملوقعة الرئيس نائب حشموضأ البشير طرف من الجهوي  

 

 االعالم الجهوي جريدة 

 

 غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة

 2015تعقد دورة اكتوبر  

 

 



 قسم شؤون المجلس 6

 

 

 

 

 تعتبر غرف التجارة والصناعة والخدمات غرفا مهنية وهي مؤسسات
 عمومية ذات طابع منهي تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي. 

 وهي تخضع لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها ضمان 

 هذا القانون، والحرص على تطبيق النصوصتقيدها بأحكام 

 التشريعية والتنظيمية املتعلقة باملؤسسات العمومية واملراقبة  

 تحدد مقارها ودوائر نفوذها الترابي  املالية للدولة.تعين الغرف و

 وعدد مقاعدها بموجب مرسوم.

   رهانات  أعضاء الغرف املهنية أمام  نتخابات الجديدةاال تضع و 

 جديدة، في إطار تفعيل الجهوية املوسعة،وأدوار 

 وتحقيق التنمية املحلية. بمختلف انتماءاتهم  و في أفق جعلها رافعة أساسية للدفاع عن مصالح املهنيين 

للوقوف عند الحالة الراهنة مكتبا للدراسات  ،جهة سوس ماسةطار كلف مكتب املجلس لغرفة في هذا اإل 

هم مكوناتها و هو أحد أشرح مبسط وواضح ملفهوم الغرفة في حلتها الجديدة مع التركيز  على و تقديم   تنا سملؤس

يضاح ضرورة استخدام هذا املفهوم في سياسة املؤسسة املستقبلية . كما قدم إتيجي من خالل االتخطيط االستر 

ركان ألكافة  تنفيذيةضع استراتيجية متكاملة و بعيدة املدى رفقة خطط و  دارة و املكتب تصورا الستحداث اإل 

 هداف املسطرة.تحقيق كل األ  بهدفاملؤسسة 

 لجهة سوس ماسةباحثون و أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات القتصاديون و االفاعلون ال دعا و قد 

إلى تع ي  دور الغرف التجارية، في  ، 2015 كتوبرأ  09الحاضرين في الندوة التي نظمتها املؤسسة يوم الجمعة 

  . إطار الجهوية املوسعة و اإلصالحات الدستورية والسياسية املستقبلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و شدد املشاركون على تقديم مقترحات إلصالح نظام غرف 

التجارة مع ضرورة إعطاء هذه املؤسسات املكانة التي احتلتها 

مهارات و صالحيات كبيرة في أعقاب االستقالل، إضافة إلى 

 فيما يخص اإلدارة والترويج للشؤون االقتصادية املحلية.

في هذا الصدد، أكد السيد كريم أشنكلي ، رئيس الغرفة ، 

على أهمية اغتنام فرصة الجهوية املوسعة، لتع ي  دور الغرف 

التجارية كمؤسسات التمثيل و الدفاع عن مصالح املهنيين 

 وتشجيع االستثمار والتنمية

 

 غرفة أكادير تتحرك في إطار الجهوية املوسعة
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إلى تع ي  املوارد املالية والبشرية لتحسين األداء العام للغرف التجارية،  عضاء الغرفة  أباإلضافة إلى ذلك، دعا 

 . وضمان انفتاحها على املشهد االقتصادي الجهوي، وتفعيل دورها في تشجيع االستثمار

اللقاءات  تجديد مثل هاته   بضرورة  الجميع الشروحات اقتنع   و املسائالت و املقترحات  ساعات من   3و خالل 

سس و النظم الجديدة وفق األ   العمل  يبقى هو   املنشودة  لتحقيق الغايات  مثلن السبل األ أ جماع دركوا  باإل أو 

 . مكانات البشرية و املادية و السعي بكل الوسائل التقنية و اإل 

عضاء أصالة عن نفسه و نيابة عن أخير، شكر السيد الرئيس للحضور استجابتهم الدعوة و توجه لهم و في األ 

كر على تشّرف  
ّ

صر أو واملساهمة فيها بفعالّية وإخالص.  هذه املبادرة  م بحضور  فعالّيات  هالغرفة  بأحّر عبارات الش

 عباء الرسالة املهنية .أنهم شركاء جديون و متحمسون يعول عليهم في النهوض بأمن جديد على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأشار الحضور في هذا السياق ، على ضرورة إعطاء 

الغرف دورا تقريريا وليس مجرد دور استشاري وذلك 

داري، في إطار تنفيذ لتع ي  استقاللها املالي واإل 

هو  الالمرك ية وضمان حيادها فيما يتعلق بكل ما

 سياس ي، وذلك بهدف التركيز على الجوانب املهنية.

لى أنه على الرغم من ذكر غرف إكد الجميع أكما 

التجارة في الدستور، إلى جانب األح اب السياسية أو 

النقابات العمالية، فإن دورها قد تضاءل إلى حد كبير 

مقارنة مع الهيئات واملؤسسات األخرى التي تنظم 

 املجتمع.
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عدته الوزارة الوصية بمعية  الغرف أيعتبر قانون النظام األساس ي لغرف التجارة والصناعة والخدمات،الذي 

داة   ملنح الغرف أاملهنية و جامعتها انطالقا من خالصات املناظرة الثانية لغرف التجارة والصناعة والخدمات ك

 املهنية التي تمتاز بها أسوة بنظيراتها في البلدان املتقدمةقيمة مضافة، اعتبارا للخبرة 

لهذه املؤسسات باالندماج تسمح  كانت الاملحدودة  التي كان يرمي اليها القانون السالف املفعول  فاالختصاصات

نعاشه. والتأثير أكثر في الحقل االقتصادي، وتفعيل تدخلها ومساهمتها في تدبير الشأن االقتصادي واالجتماعي وإ

و بالتالي  ويظل هدف توسيع اختصاصات الغرف التوجه الصحيح واألسمى الذي يرمي إليه القانون األساس ي

 عادة تموقعها لتمكينها من املساهمة بشكل فعال في التنمية االقتصادية و االجتماعية للبالد.إ

وقت ليس بالبعيد تطبيق  القانون  لىإو يؤكد القانون اليوم في نسخته الجديدة على سد الثغرات التي اعترت  

مع املقتضيات املنظمة لبعض الهياكل املنتخبة التي توجد الغرف ممثلة في حضيرتها، وكذا  هومالءمة أحكام

مالءمة دور غرف التجارة والصناعة والخدمات مع املستجدات التي يعرفها االقتصاد املغربي عبر عصرنة أجه تها 

 .لها وكذا توسيع اختصاصاتهااملؤسساتية وتوسيع مجال تدخ

 

بمنحها إمكانية تحقيق مشاريع ذات النفع االقتصادي واملشاركة في تدبير بعض املؤسسات التي توجد داخل 

 .نفوذها الترابي وتعنى بالقطاعات التي تمثلها من تجارة وصناعة وخدمات

طر الغرفة ملدة يوم أوفد من مكتب الدراسات م ار ، اجتمع فيه ب سوس ماسةساس فقد زار غرفة و على هذا األ 

 كامل كان الهدف منه: 

 

 تشخيص الوضعية -1

 

  سوس ماسةة تحليل الوضعية الراهنة لغرف  

  نظرة حول الخدمات املقدمة، املوارد البشرية واملالية، اإلنجازات، انتظارات املنتسبين الفاعلين

 .الهياكل والتدبير واملراقبةاالقتصاديين، كيفية تنظيم عمل 

 

 

اطار  في ة سوس ماسة تستقبل مكتب مازار للدراساتغرف

 مخطط المواكبة
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 .مقارنة بين التجارب الناجحة -2

 تحليل للتجارب الناجحة ببعض الدول )تركيا، تونس ....( وكذا بالنسبة للغرف األجنبية باملغرب كالغرفة

 .الفرنسية والغرفة البريطانية

 

 .وضع نموذج للخدمات -3

  وتحديد مقاييس التج ئةالقيام بوضع إطار مرجعي لخدمات ذات نفع عام وتنافس ي. 

 وضع نموذج ملخطط استراتيجي لتنمية الغرف  

 حجم الوسائل التي يجب توفرها. 

 

  الحكامة الفاعلة للغرف تحديد نموذج -4

 

 .تحديد التدابير للمواكبة -5

 

 اقتراح التدابير املناسبة للمواكبة وآليات الدعم املالي  

  (.بأهدافهيكلة آلية التعاقد )اتفاقية إطار وعقد برنامج 

  تسطير مخطط تنمية الغرف 

 وضع خارطة طريق للغرف. 

 تحديد اآلجال للقيام بالتنفيذ 
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Pour plus de précisions sur les trois projets, 

veuillez contacter la CCIS Sous Massa 

Projet de réforme des Chambres de 

Commerce, d’Industrie et de Services

et de leur Fédération

Lundi 05 Octobre 2015 

 

 

 

 
 

 
 

STRATEGIE 2015-2021

Diagnostic Stratégie
Fiches 
Projets

Planification 
stratégique

 
 

 الصناعة والخدمات مشاركة غرفة  التجارة و

 مسودة لسوس ماسة في مشروع

 38-12تعديل قانون رقم 

 يتعلق بالنظام األساس ي

 والخدمات الصناعة لغرف التجارة و

 2015أكتوبر           12
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