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يسعدني أن أتقدم بآيات الحب والتقدير والعرفان لكل من ساهم يف إنجاا  العلال    
الدؤوب لغرفتنا غرفة الصناعة التقليدية لجهاة فااس مكنااس، ةيلاة فتارل تحللاي       
مسؤولية رئاستها، وما كان لهذه الحصيلة املنجزل أن تصل لهذا املستوى املتليز لوال 
تظافر الجهود والعلل الجاد واملتواصل كفريق علل ناجح من جلعية عاماة للغرفاة   
ومكتبها وأعضائها الشرفيين وكافة مكوناتهاا، وأصاب بالاذكر الساادل وزراص الصاناعة      
التقليدية واملالية والتكوين املهناي الاذين تنااوبوا ح تحلال املساؤولية صاال        

رئيس مجلس جهة فاس مكناس  بها، والخلس سنوات األصيرل وأةرها وكل العاملين 
والاي جهاة فااس مكنااس وعلاا  علااالت وأقااليم         و املستشار البرملاني بالغرفة و

الجهة واملدراص الجهويين واإلقليليين لوزارل الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتلاعي 
بالجهة واملندوب الجهوي للتكوين املهني ومدير املكتب الجهوي للتكوين وإنعاا   

مكناس ومدير مكتاب تنلياة التعااون     –فاس  لإلستثلارالشغل ومدير املركز الجهوي 
بالجهااة ورؤساااص الجلاعااات ومجااالس العلاااالت واألقاااليم بالجهااة ورؤساااص املصااالح  
الخارجية بالجهة ورؤسااص وعلاداص الجامعاات بالجهاة ورجاا  ونسااص اإلعاالم وكافاة         

 .الصانعات والصناع التقليديين بالجهة
وال يفوتني التنويه بأةر وموظفي الغرفة الذين قادموا أفضال ماا لاديهم للنهاو        

 .بهذه املؤسسة ح إصالصهم وتفانيهم يف العلل
فشكرا  جزيال لكم ح مجهوداتكم العظيلة وكل الثناص والتقدير والعرفاان ح ماا   
بذلتلوه يف سبيل الوصاو  إلام ماا ةلحناا لاه جليعاا للنهاو  بقنااع الصاناعة          

 . التقليدية وازدهاره

 شكر و امتنان

   البوطيينالمالك عبد 
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يهاد  تقاديم يصايلة املنجازات باألسااس إلام تعزياز امللارساات التدبيرياة املتعلقاة بارب  املسااؤولية             
باملحاسابة عبار إغناااص املعلوماات واملعنياات املوجهااة ألجهازل الحكاماة وملجلااوع الفرقااص واملتاادصلين        

 .واألةرا  املعنية
كلا أنها تشكل أيضا أهلية صاصاة بالنسابة للتوثياق وتاوفير املعلوماات وتساهيل اساتخدامها لنقلهاا مان          

املؤسساة ماا التحاوالت التاي يعرفهاا       إساتراتيجية املاضي إلم الحاضر الستشرا  املستقبل، قصد مالصماة  
مكنااس لللضاي قادما يف     –وكذا رصد التنور الذي عرفته غرفة الصاناعة التقليدياة لجهاة فااس     . محينها

سياق صاص استرشادا فيه باإلرادل امللكية السامية لصايب الجاللة امللك محلاد الساادس نصاره اللاه وأياده      
التي تضا اإلنساان يف صالب مخنناات التنلياة يف مغارب يجاب أن تشاكل فياه املاوارد البشارية الثارول            

 .الرئيسية والغاية املثلم للسياسات العلومية
ويف هذا الصدد، وضعت الغرفة ح عاتقها منذ أن تولات تلثيلياة الصاناع التقلياديين يف إةاار التقنياا       

، ضارورل تحاديم منظوماة اإلدارل وتناوير قنااع الصاناعة       2015الجهوي الجدياد وبالضاب  مناذ شاهر غشات      
تكتنازه   ذيالا التقليدية وإعنائه صورل جديدل غيار نلنياة تظهار بجاالص اإلمكاناات الهائلاة والازصم التراثاي         

مكناس؛ من صال  تبني قيم الشفافية واإلنصاا    –املننقة، وإماةة اللثام عن مهارات الحرفيين بجهة فاس 
والتضامن ما استحضار رو  اإلباداع واملنافساة الشاريفة لتلكاين كال املنتسابين إلام القنااع الحاريف مان           

 .وةلوياتهم النتظاراتهمصدمات ترقم 
وتتوصم هذه الحصيلة رصد التقدم املحرز يف إةار هذه الرؤية الجديدل الهادفة إلعناص دفعة قوية لتحديم 
العلل يف املؤسساة املنتخباة وتحلال مساؤولية التسايير جنباا إلام جناب ماا أعضااص املكتاب واألعضااص             

كلا تسل  الضوص ح الجهود املبذولة لتبني امللارساات  . املستشارين واألعضاص الشركاص واألةر واملوظفين
الفضلم يف مجا  الحكامة الجيدل، والسيلا من ييم تأهيل اإلدارل من صال  إصال  املقارات اإلدارياة التابعاة    

وفتح قنوات اإلعالم والتواصل وتكوين الصناع التقلياديين   الرقلنةلها بالجهة وتنزيل التنظيم اإلداري واعتلاد 
 .واملوظفين، وتنزيل نظام التكوين بالتدرج املهني يف مختلف ربوع الجهة وصاصة املناةق القروية

كلا تعكس هذه الحصيلة قدرل املؤسسة ح صلق قيلة مضافة نوعية عبر تنويا سلة الخادمات والشاروع   
 .مساةر االستفادل منها رقلنةيف 

التي تخب اإلنعا  والتكوين، فقد أبانت الغرفة  واملبياناتأما من النايية الكلية وبلغة األرقام واإليصائيات 
تنورا مسجال بلرور الست سنوات ح مشاركة الصاناع التقلياديين يف مختلاف املعاار  التاي نظلتهاا أو       

وهاذا ماا أكاد بجاالص ملساار التجوياد        ، محلية، جهوية أو دولية؛موضوعاتيةشاركت فيها الغرفة، سواص أكانت 
 .املستلر الذي عرفته املؤسسة املنتخبة

 تقديم
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ملا تقدم، فقد أولت املؤسسة أهلية صاصة لالنفتا  والتفاعل ما محينها الوةني والادولي، للاك أن   وفقا 

مقاربة الغرفة الواقعية واملبادرل استهدفت عقد شراكات متينة ومثلرل ما شركاص جهويين ودوليين اننالقا 

من قناعتها بأن التعاون والعلل املشترك املبتكار يسااهلان بشاكل فعاا  يف تجوياد العلال وفساح  فااق         

التنشي  واإلنعا  االقتصادي واساتعرا  اإلمكانياات وتبااد  التجاارب وتجلياا اإلمكانياات قصاد االساتفادل         

 .املثلم من املوارد املتاية

باملوازال ما للك، عللت الغرفة ح تحديم منظومة إدارل الجودل ييم يصلت صال  الفترل االنتدابية ح 

لللرل الثانية ح التوالي بعد االيتفاظ بها ملدل ثالث سنوات، ييم وضعت  2015نسخة  9001 اإليزوشهادل 

 .صدمات جديدل الستقبا  املنتسبين وتلقي ةلباتهم

اننالقا من كل هاذه املنجازات، يلكان اعتباار الحصايلة إيجابياة بفضال اللاه تعاالم وتظاافر جهاود الصاناع             

 –والصانعات، وتد  ح التزام املكتاب املساير والجلعياة العاماة لغرفاة الصاناعة التقليدياة لجهاة فااس          

مكناس، كلا تبرهن ح الثقة التاي وضاعها فيهاا شاركاؤها مان سالنات محلياة ووزارل وصاية ومؤسساات          

علومية وصواص ومجتلا مدني داصل املغرب وصارجه لتحقيق هذه القفازل النوعياة، التاي نعتبرهاا بداياة      

ويتعلق األمار يف هاذا الصادد،    ...ملسار تنلوي بلعالم جديدل وةلويات كبيرل ال زالت تنتظرها تحديات هامة

، الرقلناة ؛ مان أهلهاا اساتكلا  عللياة     مهيكلاة ببناص مرتكزات قنااع الصاناعة التقليدياة مان صاال  أورا       

واستغال  قاعادل املعنياات والبياناات الشااملة وتحساين البنياات التحتياة وإعنااص دفعاة قوياة للصاناعة            
التي وضعتها الاوزارل الوصاية لتنلياة قنااع الصاناعة       اإلستراتيجيةمكناس يف إةار  –التقليدية بجهة فاس 

 .2030-2021التقليدية 

وكذا تعزيز قدرل املؤسسة ح املالئلاة الساريعة لتادبيرها وصادماتها ماا تحاوالت محينهاا إضاافة إلام          

 .مراعاتها ملعايير النوع واملسؤولية االجتلاعية والبيئية

تلكم هي املتنلبات األساسية من أجل التأسيس لعلال تشااركي جدياد يسااهم يف باروز جيال جدياد مان         

الكفاصات البشرية مبدعاة ومحفازل، ملتزماة بأصالقياات الوظيفاة وصدماة الصاالح العاام، متنلعاين لإلباداع           

، قادرين ح رفا جودل الخدمات املقدمة لللنتسبين واملاواةنين، وح تعزياز مصاداقية اإلدارل،    والرقلنة

أةر إدارية مؤهلة لحلل مشعل نلولج تنلوي جديد وإعاادل االعتباار لللاوروث الثقاايف الالماادي والكفااصات       

 .الحرفية

 تقديم
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 اتيرصا ح تهييئ ظرو  االشتغا  الجيدل داصل مرافق املؤسساة فقاد تام إصاال  مقار     
بلجلوعاة مان املعادات    هاا  وتجهياز  و صافرو   تاازل ، مكنااس ، الغرفة الجهوية بكل من فاس

 .السلعية البصرية وتأثيثها وتزويدها بعتاد املكتب
 تاوناتبكل من  تم إيداث مقر للغرفة  من الغرفة ح تقريب اإلدارل من املواةن ويرصا 

 .وتجهيزها بعتاد املكتب وتأثيم قاعة االجتلاعاتالحاجب و 

 قبل

 بعد

 املقرات اإلدارية إصالح1.
.Iتأهيل اإلدارة 
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مكناس عللياة جارد و تحفايم ملتلكاات      -كلا باشرت غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس 
 :الغرفة وتصحيح الوثائق املتعلقة بها، و يتعلق األمر ب 

 إقامة الريا ، زنقة شكيب أرسالن فاس 2: العنوان •

 مقر الغرفة بفاس

 فاس 3دو  سيد الخياط رقم  بنسودل: العنوان •

 CPAاملركز الدولي لتنلية الصناعات التقليدية 

 زنقة وادي الفجالين املدينة القديلة : العنوان •

 نادي الصناع التقليديين

 ممتلكات الغرفة2.
.Iتأهيل اإلدارة 
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مكناس منذ انعقاد أو  دورل  –وضعت الجلعية العامة لغرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس 
بلدينة مكناس، من بين أهم مقرراتها تنظيم لقاصات تواصلية  2015أكتوبر  28لها يوم األربعاص 

ما جليا املوظفين واألةر للخروج بهيكلة إدارية جديدل ترقام بلساتوى الحكاماة اإلدارياة     
املنتظرل من املؤسسة املنتخبة، ييم عللت رئاسة الغرفة ح تنظيم املصالح الجهوياة  

مكنااس، إلام    –لها ح مستوى جليا منااةق جهاة فااس    التابعة و امللحقات واإلقليلية 
يونياو   14يين تنزيل الهيكلة الجديدل التي رأت النور بناص ح املقرر الوزاري املوقاا بتااري    

 :، وفقا للشكل التالي2016

 الجلعية العامة

نااللج  املكتب املسير 

 الرئيس

(ل) املدير  

املصلحة 
اإلقليلية 
 بلكناس

املصلحة 
اإلقليلية 
 بتازل

اإلنعا  و مصلحة 
تتبا البنيات 
 التحتية و التكوين

التنشي  مصلحة 
و شؤون  اإلقتصادي

الصناع و الهيئات 
 الحرفية

الشؤون مصلحة 
املالية و اإلدارية و 

 القانونية

 التنظيم اإلداري3.
.Iتأهيل اإلدارة 
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تثلينا لحسن أدائها ورفا جودل صدماتها لدى املرتفقين التي تهد  من صاللها إلام تنلياة   
القناع الحريف، وتكريس ريادل الصناعة التقليدية ح املستوى الوةني، فقد يرصت غرفة 
الصناعة التقليدية كل الحرص ح اعتلاد مقارباة إدارل الجاودل يف أدائهاا ويصالت لللارل      

الخاضاعة لللعاايير الدولياة، بعاد      2015نساخة    (ISO 9001:2015) الثانياة ح مواصافات   
لتأكياد اساتحقاق    الخارجيوللك وفقا للتدقيق  ،2020إلم غاية  2017االيتفاظ بها من سنة 

برسام سانة   له جليا املصالح اإلدارية لللؤسساة  صضعت شهادل الجودل لللرل الثانية و الذي 
2020. 

 غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس
Chambre d’Artisanat de la 

Région Fès-Meknès 

 تطبيق سياسة الجودة4.
.Iتأهيل اإلدارة 
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 البرامج املعلوماتية

تدبير الشواهد 
و البنائق  
 املهنية

تدبير التدرج  
 املهني

تدبير  
 املعار 

تدبير املوارد 
 البشرية

الجلعيات و 
 التعاونيات

 الحسابات

منذ الخناب امللكي السامي الذي وجهه صايب الجاللاة امللاك محلاد الساادس نصاره اللاه       
بلناسبة يلو  الاذكرى الثامناة عشارل لترباا جاللتاه ح       2017يوليوز  29وأيده يوم السبت 

تساييرها   رقلناة أصبحت اإلدارات مدعول إلم االبتكار والتحو  ونهج . عر  أسالفه املنعلين
الداصلي، ويف هذا اإلةار وضعت الغرفة من بين أولوياتها تعزيز استخدام تكنولوجياا اإلعاالم   
واالتصا  لالندماج ساريعا يف التحاو  الرقلاي داصال إدارتهاا العلومياة، بهاد  االساتجابة         

املواةنين واملرتفقين داصال املغارب وصارجاه، وللاك عبار إنشااص مجلوعاة مان          النتظارات
البرامج املعلوماتية واملواقا اإللكترونية واالنخراط يف منصاات إلكترونياة وةنياة موجهاة     
ملرتفقي الهيئات العلومية التي تروم ضلان استلرارية املرفق العلومي وتبسي  املساةر 

 .اإلدارية وتقريب الخدمات من املواةنين ما الحفاظ ح صحتهم وسالمتهم

 اإلدارة رقمنة5.
.Iتأهيل اإلدارة 
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قامات  يف إةار توةيد العالقة بين املؤسسة و كل الفاعلين يف قناع الصاناعة التقليدياة   
تهاد   الغرفة بفتح مجلوعة من قنوات التواصل سواص الورقياة منهاا أو اإللكترونياة و التاي     

 :باألساس إلم 

 التعريف باملؤسسة و بالخدمات التي تقدمها 
نشر املستجدات و اإلعالنات و كل ما له عالقاة  
 بقناع الصناعة التقليدية بجهة فاس مكناس
التعريف بالحر  املليزل لكال إقلايم و التارويج    

 السيايي للجهة
تقااديم بعااخ الخاادمات اإللكترونيااة عاان بعااد 

ةلبااات التسااجيل بباارامج التكااوين، ةلبااات    )
 التسااائالتاملشاااركة باملعااار ، اإلجابااة عاان 

 (الشكايات
فتح قنوات للتواصل املباشر عبر مواقا التواصل 

 اإلجتلاعي
التساااويق اإللكتروناااي ملنتوجاااات الصاااناعة   

 التقليدية 

 اإلعالم و التواصل6.

 التواصل االجتماعيمواقع  1.6

www.instagram.com/chambre_a
rtisanat_fes_meknes 

 

https://www.facebook.com/
CAFESMEKNES 

18,7 K 42,5 K 

.Iتأهيل اإلدارة 
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 اإللكترونيةاملواقع  2.6

 :ح مستوى املواقا اإللكترونية قامت الغرفة بإةالق املواقا التالية 

 املوقع الرابط

www.carfm.ma املوقا الرسلي لللؤسسة 

www.event.carfm.ma 

 
 باملعار موقا صاص 

www.sibm.carfm.ma 
موقا املعر  الدولي 

 للخشب

www.coiffure-

beaute.carfm.ma 

موقا ملتقم سايس للحالقة 
 و التجليل

www.boutique.carfm.ma  موقا للتسويق اإللكتروني 

 اإلعالم و التواصل6.
.Iتأهيل اإلدارة 

 حصيلة غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس 12      2020-2015

http://www.carfm.ma/
http://www.event.carfm.ma/
http://www.sibm.carfm.ma/
http://www.coiffure-beaute.carfm.ma/
http://www.coiffure-beaute.carfm.ma/
http://www.coiffure-beaute.carfm.ma/
http://www.boutique.carfm.ma/


 -فاسالتواصلية ما الصناع التقليديين بجهة اللقاصات قام السيد الرئيس بعقد مجلوعة من 
 :مكناس موزعة ح الشكل التالي 

 الصحافة اإللكترونية الصحافة املكتوبة

390 
47 

466 

التلفزيةالقنوات   

مكتاوب    عرفت األنشنة التي نظلتها الغرفة تغنية صحفية متنوعة بين ما هاو إلكتروناي،   
 :و تلفزي موزعة ح الشكل التالي 

 املقاالت الصحفية 3.6

 اإلعالم و التواصل6.

 معدل اللقاءات التواصلية للسيد رئيس الغرفة مع الصناع التقليديين بالجهة 4.6

 

10 

26 
34 

55 

74 

102 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

 اللقاءات التواصلية للسيد رئيس الغرفة مع الصناع التقليديين 

 301 لقاء تواصلي

.Iتأهيل اإلدارة 
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  اليوتاوب و  الفايسابوك عللت غرفة الصاناعة التقليدياة ح نقال و بتقنياة املباشار عبار       
الحادث،  مجلوعة من أنشنتها و ح رأسها أشغا  الجلعياة العاماة و برناامج نافادل ح     

مان  الصناعة التقليدياة  بنرق ايترافية لتلكين الصناع التقليديين و املهتلين بقناع وللك 
 .القناعالتواصل ما املسؤولين و تتبا كل املستجدات التي تهم 

 النقل املباشر 5.6

 

 اإلعالم و التواصل6.
.Iتأهيل اإلدارة 
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54 

22 

12 

52 

3 3 2 3 

 بناص الفريق تسويق املنتوج املعلوميات األدوار املنوةة باألعضاص

 عدد األيام عدد املستفيدين

تخصصات 4 يوما 11   

يوم  47
 تكويني

موضوع  13
 تكويني

اسااتفاد أعضاااص غرفااة الصااناعة التقليديااة 
و ةاقلهاا  ( عضوا  82) مكناس لجهة فاس 

مااان مجلوعاااة مااان  ( موظفاااا 52)اإلداري 
التااي  التكوينااات يف مختلااف التخصصااات 

تتلاشي و ةبيعة املهاام املوكلاة إلايهم    
داصل الغرفة، ملا انعكاس بشاكل إيجاابي    

 .املؤسسةح أداص و مردودية 

 تكوين املوارد البشرية7.

 الغرفةتكوين السادة أعضاء  1.7

.Iتأهيل اإلدارة 
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3 

2 

6 

6 

6 

6 

2 

2 

3 

7 

52 

52 

52 

52 

7 

7 

15 

15 

 بوابة الصفقات العمومية

 بناء الفريق

 مهارات التواصل الفعال وتدبير النزاعات

 الدكاء العاطفي و تدبيرالتوثر

 القيادة الذاتية

 املكتبيات

 تسيير فريق عمل

 التدقيق الداخلي

 الصفقات العمومية

 أيام التكوين عدد املستفيدين

موظفاا، اساتفادوا مان     52يبلغ عدد موظفي غرفة الصناعة التقليدية لجهة فااس مكنااس   

 .مجلوعة من التكوينات يف تخصصات مختلفة

  9 يوما 36
 تخصصات

 تكوين املوارد البشرية7.

 املوظفينتكوين  2.7

.Iتأهيل اإلدارة 
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باإلضافة إلم تأهيل املوارد البشرية لللؤسسة أولت غرفاة الصاناعة التقليدياة لجهاة فااس      
يف برنامجهاا   اعتلادت التقليدياة، ييام   مكناس عناية صاصة للتكوين يف يار  الصاناعة   

 : عنصرين أساسيينالتكويني ح 
 من الكفاصات املهنية للحرفيين عبر التكوين املستلرالرفا 

الحفاظ ح الحر  و تكوين الشباب املنقنا عان الدراساة عبار برناامج التكاوين      
 بالتدرج املهني

التكوين يف 
ير  الصناعة 
 التقليدية

 التكوين املستلر للصناع

 التكوين بالتدرج املهني

 تكوين الصناع1.
.IIالتكوين 

من بارامج للتكاوين املساتلر و اساتكلا  التكاوين يف إةاار التعااون        بالجهة استفاد الصناع 
وغرفاة  الدولي من صال  الشراكة التي تجلا غرفة الصناعة التقليدية لجهاة فااس مكنااس    

 .بالجهة املهنيو التأهيل التكوين و مراكز  ، املهن فرانكفورت راين ا ماين

ي
دول

ن ال
عاو

الت
ار 

إط
يف 

ن 
وي

تك
ال

 

 السيارات ميكاترونيك

 ضوئية الفولناالناقة الشلسية 

 الناقة الحرارية الشلسية

 CNC اآلالت الرقلية للنجارل 

 التلحيم

 امليكانيك

 النجارل

 الصحي الترصيب التكوين املهني
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 2019-2016اتفاقية : إطار التعاون الدولي التكوين يف  1.1

وغرفة املهن فرانكفورت راين ا   غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس ا مكناسبين  شراكة توقيا اتفاقية
 .الشغلماين بشراكة ما مكتب التكوين املهني وإنعا  

 تكوين الصناع1.
.IIالتكوين 

 التكوين املستمر

 حسب الشعب•
 خالل ثالثة أيام•

 استكمال التكوين

 حسب الشعب•
 أشهر 6خالل •

 التكوين األولي

 تكوين تأهيلي•
 تكوين إشهادي•

تام اعتلااد ثالثاة أنلااط مان      االتفاقية إةار هذه من أجل تنزيل برنامج التكوين املسنر يف 
 :التكوين 

 حصيلة غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس 19      2020-2015



106 

74 

59 
56 

0 

7 
2 2 

الطاقة الشمسية  ميكاترونيك السيارات
 الفولطاضوئية

 الخشب الطاقة الحرارية الشمسية

 توزيع املكونين املستفيدين من الدورات التدريبية

295 

11 

 نساء املجموع

 املجموع

 نساء

 تكوين املكونين التابعين ملكتب التكوين املهني   1.1.1

 تكوين الصناع1.
.IIالتكوين 

يار   بالجهة يف لتكوين املكونين التابعين ملكتب التكوين املهني صصصت املريلة األولم 
يف تأةيرهاا  السيارات والناقات املتجددل والخشاب عبار دورات تكوينياة سااهم      ميكاترونيك

 .أملانصبراص 
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الصاناع التقلياديين   التكوين املستلر هو عبارل عن تكوين مركز مدته ثالثة أيام، استفاد مناه  
 :مكناس موزعين ح الشكل التالي فاس بجهة 

200 

99 

69 

65 

42 

36 

29 

27 

 مكناس

 صفرو

 تازل

 يعقوب.م-فاس

 إفران

 الحاجب

 بوملان

 مكناس تاونات
35% 

 صفرو
18% 

 تازل
12% 

-فاس
 يعقوب.م

12% 

 إفران
7% 

 الحاجب
 بوملان 6%

5% 
 تاونات
5% 

 مستفيد567 

 التكوين املستمر يف إطار التعاون الدولي  2.1.1

 تكوين الصناع1.
.IIالتكوين 

 األقاليم/العماالتتوزيع املستفيدين من التكوين املستمر حسب 
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152 157 

138 

120 

 الخشب الحرارية الشمسية  الفولطاضوئية ميكاترونيك

49 

32 

58 

18 

 ميكاترونيك السيارات

 الفولناضوئية

 الحرارية الشلسية

 الخشب 

 توزيع املستفيدين من استكمال التكوين حسب الشعب

 الشعبتوزيع املستفيدين من التكوين املستمر حسب 

 تكوين الصناع1.
.IIالتكوين 

ميكاترونيك 

 السيارات

27% 

 الفولطاضوئية

28% 

الحرارية 

 الشمسية

24% 

 الخشب

21% 

 (أشهر6مدته )التكوين استكمال   3.1.1
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161 

690 

 تكوين إشهادي تكوين تأهيلي

 توزيع املستفيدين من التكوين األولي حسب نوع التكوين

396 

176 

118 

11 

11 

8 

 التأهيل

 تقني

 تقني متخصص

 التأهيالتحسب  اإلشهاديمن التكوين توزيع املستفيدين 

 مستفيد 690
بلا فيهم نساص 

 مستفيد851 

 األوليالتكوين   4.1.1

 تكوين الصناع1.
.IIالتكوين 

 مدته سنتين: السيارات ميكاترونيكيف  اإلشهاديالتكوين 

 مستفيد 161

 أشهر 9إلى  6من : التكوين التأهيلي يف الفولط ضوئية و الحرارية الشمسية

65 

96 

 الفولناضوئية

الحرارية  
 الشلسية
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 ميكاترونيك السيارات
 الفولناضوئية

 الحرارية الشلسية

 ( الت الليزر)الخشب 
 تكوين املكونين

 التكوين األولي
 التكوين املستلر

 استكلا  التكوين

106 

690 

152 

49 
74 

65 157 

32 

59 
96 

138 

58 

56 

120 

18 

 توزيع املستفيدين من التكوين يف إطار التعاون الدولي حسب النوع و الشعب

 خالصة التكوين يف إطار التعاون الدولي  5.1.1

 تكوين الصناع1.
.IIالتكوين 

295 

851 

567 

157 

 استكلا  التكوين التكوين املستلر التكوين األولي تكوين املكونين

 توزيع املستفيدين من التكوين يف إطار التعاون الدولي

 مستفيد 1870
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 التلحيم

 النجارل

ميكانيك 
 السيارات

 :التالية هذا البرنامج التكوين يف الحر  شلل 

32 

56 

123 

 ميكانيك السيارات النجارل التلحيم

 توزيا املستفيدين من استكلا  التكوين يسب الشعب

 التلحيم
15% 

 النجارل
27% 

ميكانيك 
 السيارات
58% 

 استكمال التكوين يف إطار التوأمة  2.1

 

 تكوين الصناع1.
.IIالتكوين 

 حصيلة غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس 25      2020-2015



يف إةار التعاون بين غرفة الصناعة التقليدياة لجهاة فااس مكنااس و الاوزارل الوصاية ح       
صاانا يف يرفاة    411ياوالي   ين املهنا يالتكاو من التكوين املساتلر بلراكاز   استفاد القناع 

 :الترصيب و للك بأربعة أقاليم موزعة ح الشكل التالي 

 فاس

157 

 مكناس

136 

صفرو 
بوملان/  

85 

 تازة

33 

411 

2492  
 مستفيد

  ميكاترونيك
 السيارات 

الناقة  997•
الشلسية 
 الفولناضوئية

•328 

الناقة 
الحرارية  
 الشلسية

•351 

 الخشب

•250 
 التلحيم

•32 

 امليكانيك

•123 

الترصيب  
 الصحي

•411 

 املهنيالتكوين املستمر بمؤسسات التكوين   3.1

 تكوين الصناع1.
.IIالتكوين 

 خالصة عامة  4.1
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يعتبر التكوين بالتدرج املهني نل  من أنلاط التكوين األكثر مالصمة لتلقاين يار  الصاناعة    
يف املائاة ح األقال مان املادل اإلجلالياة       80التقليدية، وياتم أساساا باملقاولاة بنسابة     

يف املائاة ح األقال بلراكاز التادرج      10للتكوين، ويتلم بتكوين عاام وتكنولاوجي بنسابة    
و يستهد  هذا  .والتأهيالتو يلتد هذا التكوين من سنة إلم سنتين يسب الحر   .املهني

النل  من التكوين باألساس الشباب الذين ال يتوفرون بالضرورل ح الشروط املنلوبة لولاوج  
وللك بهاد  تلكيانهم مان الحصاو      ( املنلوباملستوى الدراسي والسن )التكوين املهني 

 .يح الكفاصات الضرورية مللارسة نشاط مهن

شابة و شابا بجهاة   11,444إلم تكوين  2016دجنبر  28تهد  االتفاقية التي تم توقيعها يف 
 :فاس مكناس و تتوزع ح الشكل التالي 

وزارل التربية  
الوةنية و التكوين  

قناع  - املهني 
 التكوين املهني

غرفة الصناعة  
التقليدية لجهة 
 فاس مكناس

وزارل الصناعة  
التقليدية و 

 االقتصاد االجتلاعي

 و التضامني

 بالتدرج املهنيالتكوين 2.
.IIالتكوين 

  2020-2016االستراتيجية الوطنية للتكوين املهني  –اتفاقية الشراكة   1.2

1590 

2033 2164 
2325 

2496 
2674 

2017-20162018-20172019-20182020-20192021-20202022-2021

 2021استراتيجية التكوين يف أفق  سنة  
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410 

1097 

1439 

0 

1503 

1797 

294 

706 
860 

59 

966 

2016-20152017-2016 2018-2017(*)2019-20182020-2019 2021-2020

 عدد املسجلين

 عدد الخرجين

 السنة الثانية)*( 
 من التكوين  

يف ةور  %64 %64 %64 %72 التخرج نسبة
 التكوين

65% 

 

1797 

4449 

2885 

2021-2020 2020-2015

 الحصيلة االجلالية للتكوين بالتدرج املهني

 عدد المسجلين

 عدد الخرجين

 حصيلة التكوين بالتدرج املهني حسب السنوات 1.2.2

 بالتدرج املهنيالتكوين 2.
.IIالتكوين 

 حصيلة التكوين بالتدرج املهني بالنسبة للمتدرجين  2.2
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1768 

239 261 

562 

195 

799 

268 
357 

1084 153 137 381 144 515 208 263 

 افران الحاجب مكناس تاونات تازة بوملان صفرو فاس

 توزيع الخريجين و املسجلين بالنفود الترابي للغرفة

 املسجلون 

 الخريجون 

61% 64% 

52% 

68% 
74% 

64% 

78% 74% 

 افران الحاجب مكناس تاونات تازة بوملان صفرو فاس

 بالنسبة للعماالت و األقاليم نسبة التخرج

 فاس

40% 

 صفرو

 بولمان 5%

6% 

 تازة

13% 

 تاونات

4% 

 مكناس

18% 

 الحاجب

6% 
 افران

8% 

 بالتدرج املهنيالتكوين 2.
.IIالتكوين 

 حصيلة التكوين بالتدرج املهني حسب العماالت و األقاليم 2.2.2
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594 

96 
105 

320 

69 

266 

176 191 

490 

57 32 

61 

75 

249 

32 
72 

 افران الحاجب مكناس تاونات تازة بوملان صفرو فاس

 األقاليم/ توزيع الخريجين حسب الجنس و العماالت

 الذكور اإلناث

 اإلناث

63% 

 الذكور

37% 

1817 

1068 

 الخريجون

 توزيا الخريجين يسب الجنس

 الذكور

 اإلناث

55% 
63% 

77% 84% 

48% 52% 

85% 
73% 

 نسبة اإلناث

 بالتدرج املهنيالتكوين 2.
.IIالتكوين 

 حصيلة التكوين بالتدرج املهني حسب الجنس 3.2.2
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69% 

55% 
63% 

43% 41% 

 نسبة التخرج بالنسبة للقطاعات

1291 

145 

245 

26 43 47 

 املنتوجات النباتية الطين والحجر الجلد املعادن الخشب النسيج

 حسب القطاعات2021-2020توزيع املسجلين بالنسبة لفوج 

 النسيج
72% 

 الخشب
8% 

 المعادن
14% 

 الجلد
1% 

الطين 
 والحجر

2% 

المنتوجات 
 النباتية

3% 

2964 

619 
649 

117 100 

2046 

342 406 

50 41 

 الطين والحجر الجلد املعادن الخشب النسيج

  )2020-2015(توزيع املسجلين و الخريجين حسب القطاعات

 عدد الخرجين  عدد المسجلين 

 بالتدرج املهنيالتكوين 2.
.IIالتكوين 

 حصيلة التكوين بالتدرج املهني حسب القطاعات 4.2.2
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 بالتدرج املهنيالتكوين 2.
.IIالتكوين 

 األقاليم و القطاعات/حصيلة التكوين بالتدرج املهني حسب العماالت 5.2.2

س
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.م/
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ن 
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662 

145 

115 

333 

107 

303 

185 
196 

140 

3 
9 23 

10 

114 

16 27 

223 

5 
13 

25 
27 

73 

40 

43 

7 

16 

25 

 األقاليم و القطاعات/توزيع الخريجين حسب العماالت
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1803 

583 

189 

 التعاونيات املقاوالت النسائية املجموع

 الذكورية 
57% 

 النسائية 
32% 

 التعاونيات 
11% 

 توزيع املقاوالت املستفيدة

 بالتدرج املهنيالتكوين 2.
.IIالتكوين 

 حصيلة التكوين بالتدرج املهني بالنسبة للمقاوالت املستفيدة  3.2

 توزيع املقاوالت املستفيدة 1.3.2 
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2020 2019 2018 2017 2016

22% 

35% 

43% 

34% 

26% 

 نسبة املقاولة النسائية

2020 2019 2018 2017 2016

13% 

11% 

10% 
10% 

6% 

 نسبة التعاونيات

 بالتدرج املهنيالتكوين 2.
.IIالتكوين 

401 

435 

337 

419 

211 

2020 2019 2018 2017 2016

 السنواتاملقاوالت حسب توزيع 

 توزيع املقاوالت املستفيدة حسب السنوات 2.3.2
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21% 

38% 
45% 

55% 

33% 
29% 32% 31% 

 افران الحاجب مكناس تاونات تازل بوملان صفرو فاس

 األقاليم/النسائية يسب العلاالتنسبة املقاوالت 

5% 

13% 

6% 

15% 

8% 

13% 

23% 

10% 

 افران الحاجب مكناس تاونات تازل بوملان صفرو فاس

 األقاليم/التعاونيات يسب العلاالتنسبة 

 بالتدرج املهنيالتكوين 2.
.IIالتكوين 

602 

136 
88 

283 

95 

335 

101 

163 

 افران الحاجب مكناس تاونات تازل بوملان صفرو فاس

 األقاليم/العلاالتالصناع املستفيدون يسب توزيا 

 توزيع املقاوالت املستفيدة حسب العماالت و األقاليم 3.3.2
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 مجموع املسجلين

6246 

يف طور  1797•
 التكوين

إلى حدود  4449•
 2019سنة 

الخريجون إلى حدود سنة 
2020 

2885 

 نسبة التخرج 

2015-2020 

   65 %: العامة  

 إناث %52 

 مقاولة مستفيدة 1803

189 
 تعاونية

538 
مقاولة 
 نسائية

1076 
مقاولة 
 ذكورية

 املتدرجون

 املستقبلة املقاوالت

 خالصة عامة   4.2

 بالتدرج املهنيالتكوين 2.
.IIالتكوين 
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14 

23 

4 
3 

1 
2 

4 

2 
3 

6 

موالي  افران تازة مكناس فاس
 يعقوب

خارج  بوملان الحاجب تاونات صفرو
 الجهة

 األقاليم/العماالتتوزيع املعارض املنظمة حسب 

 معرض 62

تعتبر املعار  وسيلة أساسية لترويج وتسويق منتوجات الصناعة التقليدياة، كونهاا رافعاة    
قويااة للنهااو  بالقناااع وتنليتااه والرفااا ماان املسااتوى االقتصااادي واالجتلاااعي للصااناع   

تنظايم مجلوعاة   من ، ييم تلكنت غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس نيالتقليدي
و الوةنياة، الجهوياة   ( الخشب، املعادن، الجلاد، الفخاار و الازليج   )املوضوعاتية من املعار  
 .الدوليةيف املعار  املشاركة كذا واملحلية، و 

 الحصيلة العامة للمعارض1.

151 
168 

36 

66 

10 13 18 
9 9 

76 

 خارج الجهة بوملان الحاجب تاونات صفرو موالي يعقوب افران تازة مكناس فاس

 مدة العرض باأليام

 عرض يوم 556

 الحصيلة العامة  1.1

.IIIاإلنعاش والتسويق 
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918 

1013 

206 

465 

24 
91 

60 
27 

74 

244 

موالي  افران تازة مكناس فاس
 يعقوب

خارج  بوملان الحاجب تاونات صفرو
 الجهة

 توزيع املشاركين يف املعارض املنظمة حسب العماالت و األقاليم

 مشارك 3122

810 

841 

163 

315 

12 

65 

32 

15 

5 

201 

108 

172 

43 

150 

12 

26 

28 

12 

69 

43 

 فاس

 مكناس

 تازة

 افران

 موالي يعقوب

 صفرو

 تاونات

 الحاجب

 بولمان

 خارج الجهة

 املجال الجغرايفاملشاركين باملعارض حسب توزيع 

79% 

21% 

 قروي حضري

 الحصيلة العامة للمعارض1.
.IIIاإلنعاش والتسويق 
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32,935 

27,012 

1,8 

3,59 

0,095 

0,191 

0,265 

0,095 

0,12 

12,1 

 فاس

 مكناس

 تازل

 افران

 موالي يعقوب

 صفرو

 تاونات

 الحاجب

 بوملان

 صارج الجهة

 حجم املبيعات بمليون درهم

 الذكور
65% 

 إناث
35% 

 نسبة املشاركة حسب الجنس

 مليون درهم 203,78

3122 

1095 
926 

 تعاونيات إناث اإلجمالي

 توزيع املشاركين

 تعاونيات إناث اإلجمالي

 نسبة التعاونيات % 30

 الحصيلة العامة للمعارض1.
.IIIاإلنعاش والتسويق 
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2 

4 
3 

1 
2 

5 

1 

3 3 

6 

19 

1 1 
2 

4 

2 
3 

موالي  افران تازة مكناس فاس
 يعقوب

خارج  بوملان الحاجب تاونات صفرو
 الجهة

 األقاليم/ توزيع املعارض حسب النوعية و العماالت 

 محلي جهوي وطني دولي

6 6 

12 

38 

 محلي جهوي وةني دولي

 الحصيلة العامة للمعارض1.
.IIIاإلنعاش والتسويق 
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 2019-2018-2017مكناس •  املعرض الدولي للخشب

 املعرض الوطني للمعادن
 

• 2019فاس   

 املعرض الوطني للجلد
 

• 2019فاس   

 املعرض الوطني للفخار و الزليج
 

• 2019فاس  

تجساايدا و تفعاايال السااتراتيجية غرفااة الصااناعة التقليديااة لجهااة فاااس مكناااس يف مجااا  
ساتة معااار    2019إلام   2017اإلنعاا  و التساويق، نظلات الغرفاة يف الفتاارل امللتادل مان       

بكل من مكناس و فاس يف الحر  التي تتليز بها الجهة و للك بتنسيق و تعاون  موضوعاتية
 .شركائهاما 

 املوضوعاتيةاملعارض 2.
.IIIاإلنعاش والتسويق 
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 مراسيم افتتاح النسخة الرابعة من المعرض الدولي للخشب بمكناس

140 

160 
157 

201720182019

 الدولي للخشبتقييم املعرض مع توزيع املشاركين 

 457 مشارك

  76% التقييم العام  80% 78% % 69

التي تنظم من أجل تثلين وإنعا  تسويق منتوجات الصناعة  املوضوعاتيةيف إةار املعار  
التقليدية الوةنية لات الحلولة الثقافية والحضارية، نظلت غرفة الصاناعة التقليدياة لجهاة    

مكناس بشراكة ما مجلس جهة فاس مكناس، مجلس جلاعة مكناس و مجلاس علالاة   فاس 
باااملوقا األثااري  2019 -2018- 2017املعاار  الاادولي للخشااب  يف دوراتااه  لساانوات مكناااس 

بلدينة مكناس، ييم كانت النس  الثالثاة موعادا هاماا ضام أمهار الصاناع       " صهريج السواني"
وكبار املعللين يف شعب وفنون الخشب، وفضاص لتباد  الخبرات باين الحارفيين مان مختلاف     

 .جهات املللكة ونظرائهم الدوليين

 املعارض الدولية3.
.IIIاإلنعاش والتسويق 

 املعرض الدولي للخشب  1.3

 إحصائيات املعرض الدولي للخشب 1.1.3
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جهة  
فاس 
 مكناس

50% 

خارج 
 الجهة

43% 

المشاركة  
 الدولية

7% 

 حجم املبيعات و الزوار حسب السنواتتوزيع 

228 

193 

33 

 املشاركة الدولية صارج الجهة جهة فاس مكناس

 توزيع املشاركين حسب الجهة

 3 400 000  

 5 000 000  

 8 000 000  

110000 

94000 

98000 

2017 2018 2019

 عدد الزوار رقم املعامالت بالدرهم

 ألف زائر 302

مليون درهم  16,4
 يجم مبيعات

 املعارض الدولية3.
.IIIاإلنعاش والتسويق 
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ح هامش املعر  الدولي للخشب تم تنظيم مجلوعة من الندوات  و الورشات التكوينياة  
 :لفائدل املشاركين ح الشكل  التالي

 الصناعة التقليدية بين األصالة والحداثة•
 األعرا  الحرفية لفن التسنير باملغرب•
 أي مستقبل لصناعة اآلالت املوسيقية•
 قانون الصفقات وفن املعلار•
 تسويق الصناعة التقليدية يف وسائل اإلعالم•
 املعايير الواجب توفرها يف املعلار التقليدي•
 الخشب نلولجا-التصليم يف فن املعلار التقليدي •
 تأهيل املدن العتيقة بفاس ومكناس لوكالة التنلية ورد االعتبار•
 مشاريا فرق ورشة تعزيز املهارات التجارية واإلدارية والحرفية•

 العرو 

 زصار  الخشب يف البناص املغربي•
 فن الخشب يف تاري  الهندسة املعلارية باملغرب•
 التغنية الصحية واالجتلاعية للصناع التقليديين•
الصاناا التقليادي املغرباي فاي مجاا  الخشاب من الرصياد التاريخاي إلام •

 املنافساة العاملياة
 فن الخشب يف تاري  الهندسة املعلارية باملغرب•

 الندوات

 الجودل وتسويق املنتوج•
 تعزيز املهارات التجارية واإلدارية للحرفيين•
 التسويق اإللكتروني ملنتوجات الصناعة التقليدية•

 الورشات

 املعارض الدولية3.
.IIIاإلنعاش والتسويق 

 أنشطة ىلع هامش املعرض  2.1.3
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يف إةاار األساابوع الثقاايف األو  املاانظم بالعاصالة الدانلاركيااة كوبنهااغن نظلاات غرفااة      
صاانعا مان    20الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس معرضا للصاناعة التقليدياة بلشااركة    

 .الجهةجهة فاس مكناس يف مختلف الحر  اإلنتاجية التي تتليز بها 

 املشاركين

صانعا20  

 املدل

أيام 10  

 يجم املبيعات

800000 

 الزوار

7000 

 املعارض الدولية3.
.IIIاإلنعاش والتسويق 

 املعرض الدولي بالدانمارك  2.3
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يف إةار االستراتيجية الرامية للتعرياف باالحر  اليدوياة املغربياة ح املساتوى الاوةني       
مكنااس بتعااون ماا  مجلاس جهاة      –، شاركت غرفة الصناعة التقليدية لجهة فااس  والدولي

فاس مكناس بلعر  ملنتوجات الصناعة التقليدية بالجنا  املغربي بالقرية العاملية دباي  
من جهة فاس مكناس صانعة وصانعا تقليديا   17مجلوعه ييم عر  مشاركة ما  2018-2019

أكتاوبر   25بعرو  ح املشاغل  يف الفتارل امللتادل باين    كلا شاركت  .عبر صلس مرايل 
 2019أبريل  17و 2018

 عرو  املشاغل

 النجارل الفنية
 املصنوعات الجلدية

 اللويات التشكيلية و الديكور
 الخز  و الزليج التقليدي

 الحنبل
 الخياةة التقليدية

 و النحاسيات الفضيات
 النرز

 املنتوجات املجالية
 الحناص

 زيارل السيد رئيس الغرفة لللشاركين بلعر  دبي

 املعارض الدولية3.
.IIIاإلنعاش والتسويق 

 املعرض الدولي بالقرية العاملية بدبي  3.3
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نظلت غرفة الصاناعة التقليدياة لجهاة    
مكناس بشراكة ما وزارل السياية  –فاس 

والنقااال الجاااوي والصاااناعة التقليدياااة  
واالقتصااااد االجتلااااعي، كتاباااة الدولاااة 
املكلفة بالصاناعة التقليدياة واالقتصااد    
االجتلاعي ومجلس جهاة فااس مكنااس    

جلاعاة فااس و مجلاس علالاة     ومجلس 
فاااس وبتنساايق مااا املديريااة الجهويااة 
للصااناعة التقليديااة بفاااس، املعاار     
الااوةني لللعااادن بالعاصاالة العلليااة،   

فنون املعادن ماا  عرياق   " تحت شعار 
إلم غاية   01وللك من " ومستقبل مشرق

بفضاص العر  ةريق صفرو  2019مارس  10
 .بلدينة فاس

 للمعادن بفاسالمعرض الوطني مراسيم افتتاح النسخة األولى من 

 رقم املعامالت

 مليون درهم 6•

 الزوار

 ألف95•

تقييم  جودل 
 املعر 

•70 % 

 مدل العر  

 أيام 10•

 املعارض  الوطنية4.
.IIIاإلنعاش والتسويق 

 املعرض الوطني للمعادن  1.4

 إحصائيات املعرض  1.1.4
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86 

29 

 عدد املشاركين

 توزيا املشاركين يسب الجهة

 خارج الجهة

 جهة فاس مكناس

مشارك 115  

جهة فاس 
 مكناس

75% 

خارج 
 الجهة

25% 

 "أسس وتقنيات زصرفة املنتوجات املعدنية"•
 "صناعة املعادن والتسويق اإلعالمي"•
 "فنون املعادن يف تاري  املغرب"•
 "بفاس كنلولج النقبيالحي الحريف عين : البنيات التحتية لقناع املعادن"•
 "التصليم يف صدمة املعادن"•

 املحاضرات

 "التسويق والتصدير"•
 "التلفيف"•
 التدبير املالي واإلداري للورشة الحرفية•

 الورشات

 أنشطة ىلع هامش املعرض  2.1.4

 املعارض  الوطنية4.
.IIIاإلنعاش والتسويق 
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 املعرض الوطني للجلد  2.4

نظلاات غرفااة الصااناعة التقليديااة لجهااة 
فاس مكنااس بشاراكة ماا وزارل الساياية     
والنقااال الجاااوي والصاااناعة التقليدياااة    
واالقتصااااد االجتلااااعي، كتاباااة الدولاااة   
املكلفااة بالصااناعة التقليديااة واالقتصاااد  
االجتلاعي ومجلاس جهاة فااس مكنااس     

جلاعااة فاااس و مجلااس علالااة  ومجلااس 
فاااس وبتنساايق مااا املديريااة الجهويااة   
للصاااناعة التقليدياااة بفااااس املعااار    

قنااع الجلاد   " الوةني للجلد تحات شاعار   
يف الفتااارل » اقتصاااادية واعااادل   فااااق 

بسااية   2019يوليوز  21إلم  12امللتدل من 
 ملعب الخيل بفاس

 79 % 

تقييم 
 املعر 

 مليون درهم 7,98 

رقم 
 املعامالت

 ألف  100 

 الزوار

أيام 10   

 مدل العر 

 املعارض  الوطنية4.
.IIIاإلنعاش والتسويق 

 إحصائيات املعرض 1.2.4
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 تاري  يرفة الجلد•
 البنيات التحتية بقناع الجلد بلدينة فاس•
   "الواقا واآلفاق"املواد األولية بقناع الجلد •
 ير  الجلد نلولجا: التكوين املهني بقناع الصناعة التقليدية •

 الندوات و العرو 

 تقنيات التسويق والتصدير •
 كيفية تأسيس التعاونيات الحرفية •
 إيداث وتدبير املقاولة الحرفية•

 الورشات

77 

27 

 خارج الجهة جهة فاس مكناس

 املشاركون حسب الجهات 
 104 مشارك

جهة 
فاس 
 مكناس
74% 

صارج 
 الجهة
26% 

 أنشطة ىلع هامش املعرض  2.2.4

 املعارض  الوطنية4.
.IIIاإلنعاش والتسويق 

 حصيلة غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس 51      2020-2015



نظلت غرفاة الصاناعة التقليدياة لجهاة     
فاس مكنااس بشاراكة ماا وزارل الساياية     
والصاااناعة التقليدياااة والنقااال الجاااوي   

جهة فاس ومجلس االجتلاعي، واالقتصاد 
مكناس و مجلس جلاعاة فااس و مجلاس    
علالااة فاااس وبتنساايق مااا املديريااة     
الجهوياااة للصاااناعة التقليدياااة بفااااس  
املعاار  الااوةني للفخااار و الاازليج تحاات 
شااعار قناااع الفخااار و الاازليج التقلياادي    

 اإلقتصاديةمساهلة وازنة يف املنظومة 
دجنبار   29إلم  20الفترل امللتدل من يف 
 .بساية ملعب الخيل بفاس 2019

 82% 

تقييم 
 املعر 

 مليون درهم 17 

رقم 
 املعامالت

 ألف 73

 الزوار

 أيام 10 

 مدل العر 

 املعارض  الوطنية4.
.IIIاإلنعاش والتسويق 

 املعرض الوطني للفخار و الزليج  3.4

 إحصائيات املعرض 1.3.4
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مشارك 104  

63 

35 

 املشاركون

 توزيع املشاركين حسب الجهة

 صارج الجهة جهة فاس مكناس

جهة 
فاس 
 مكناس

64% 

خارج 
 الجهة

36% 

 دور القرو  الصغرى يف تنلية الويدات الحرفية للصناعة التقليدية•
 من تراث املغرب، صنائا الفخار والزليج•
 صصائب ومليزات يرفة الفخار والزليج بفاس•
 البنية التحتية لقناع الزليج بكل من فاس ومكناس•
 العالقة بين القياسي والحريف•
 ةرق استعلا  املواد األولية بقناع الفخار والزليج•

 الندوات و العرو 

 التربية املالية•
 التخني  االستراتيجي•
 التسويق الرقلي•

 الورشات

تنظيم دورات تكوينية عللية يو  الخراةة باللولب الكهربائي بالويدل •
 املتنقلة للتكوين

 التكوين

 أنشطة ىلع هامش املعرض  2.3.4

 املعارض  الوطنية4.
.IIIاإلنعاش والتسويق 
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 زيارة السيد رئيس الحكومة ملعرض ربيع أكدال املنظم من طرف الغرفة بالعاصمة الرباط

الرباط  أكدا نظلت غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس بشراكة ما مجلس مقاةعة 
وغرفة الصناعة التقليدية لجهة الرباط سال القنينارل و بتعااون    و مجلس جهة فاس مكناس 

ما املديرية الجهوياة للصاناعة التقليدياة بفااس، معرضاين ملنتوجاات الصاناعة التقليدياة         
، بلشااركة  2019و  2018سانتي   أكدا بساية محج الريا  بالرباط صال  دورتي مهرجان ربيا 

صانعات وصناع أبرزوا ما تتليز به ير  الصناعة التقليدية بجهة فاس مكناس من صصوصيات 
 .  إبداعية وفنية وجلالية

 : 2018سنة 

 عار  48 

 : 2019سنة 

 عار  48 

 العارضون
 : 2018سنة 

 40.000 

 : 2019سنة 

 70.000  

 الزوار
 : 2018سنة 

 1.200.000 

 : 2019سنة 

 1.300.000 

حجم  
 املبيعات

 املعارض  الوطنية4.
.IIIاإلنعاش والتسويق 

 بمحج الرياض بالرباط أكدالربيع معرض   4.4
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 المعرض الجهوي بمكناس المعرض الجهوي بفاس

 المعرض الجهوي بتازة المعرض الجهوي بإفران

180 

120 

190 

465 

 افران تازل مكناس فاس

 األقاليم/العماالتالجهوية حسب توزيع املشاركين باملعارض 

بشااراكة مااا مؤسسااة دار الصااانا وبتعاااون مااا املااديريات الجهويااة واالقليليااة للصااناعة   
، نظلات غرفاة الصاناعة التقليدياة لجهاة فااس مكنااس مجلوعاة مان          .التقليدية بالجهاة 

 املعار  الجهوية للصناعة التقليدية بكل من فاس مكناس تازل و إفران

 املعارض  الجهوية5.
.IIIاإلنعاش والتسويق 

 إحصائيات عامة  1.5

 

 حصيلة غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس 55      2020-2015



 الزوار يجم املبيعات

240000 
 درهم

60 
 مشارك

أيام 10  
20000 

2017 

نظلت غرفة بشراكة ما مؤسسة دار الصانا وبتعاون ما املديرية الجهوية للصناعة التقليدية 
اإلدارياة  الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس املعر  الجهوي للصناعة التقليدية بالسااية  

 "الصناعة التقليدية جودل وابداع: "تحت شعار  2017اكتوبر  15إلم  6بحلرية من 

 زيارل السيد الرئيس لللعر  الجهوي بلكناس

 املعارض  الجهوية5.
.IIIاإلنعاش والتسويق 

 املعرض الجهوي للصناعة التقليدية بمكناس  2.5

 

 إحصائيات املعرض 1.2.5
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 افتتا  املعر  الجهوي بفاس بحضور السيدل فاةلة مروان وزيرل الصناعة التقليدية

ويف إةار العناية التي توليها غرفة الصناعة التقليدية لجهة فااس مكنااس لقنااع الصاناعة     
التقليدية من أجل التعرياف بلختلاف مكوناتهاا الفنياة واإلبداعياة والنهاو  بهاا وتشاجيا         
العاملين بها ح الخلق والتليز بغية املساهلة يف التنلية االقتصادية واالجتلاعية، نظلت 
غرفة الصاناعة التقليدياة لجهاة فااس مكنااس بشاراكة ماا مؤسساة دار الصاانا وبتنسايق           

واإلقليلية للصناعة التقليدية بجهة فاس مكنااس معرضاين    وبتعاون ما املديريات الجهوية
 .جهويين ملنتوجات الصناعة التقليدية بالعاصلة العللية لللللكة

 املعارض  الجهوية5.
.IIIاإلنعاش والتسويق 

 املعرض الجهوي للصناعة التقليدية بفاس  3.5
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530000 

400000 

45000 

90000 

2017

2019

 حجم املبيعات و عدد الزوار

 حجم المبيعات بالدرهم الزوار

74 

81 

10 

15 

2017 2019

 توزيع املشاركين و مدة العرض

 مدة العرض عدد املشاركين

2019 

66 % 56% 

2017 

 حسب معايير الجودة  مؤشرات التقييم

 درهم 930.000

 إحصائيات املعرض 1.3.5

 املعارض  الجهوية5.
.IIIاإلنعاش والتسويق 
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120 
194 

151 

2017 2018 2019

 توزيع املشاركين و مدة العرض حسب السنوات

 عار  465

 يوم عر  65

 افتتاح النسخة الثالثة من المعرض الجهوي للصناعة التقليدية بإفران

مكناس بشراكة ما مؤسسة دار الصانا وبتعااون  -نظلت غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس
ما املديريات الجهوية واإلقليلية للصناعة التقليدية بالجهة ثالث معاار  جهوياة بلديناة    

بلشااركة عادد كبيار مان الصاانعات والصاناع التقلياديين إضاافة ملقااوالت وتعاونياات           فران إ
مكنااس سااهلت يف تارويج منتوجاات     -الصناعة التقليدية من مختلاف الحار  بجهاة فااس    

 .الصناعة التقليدية والتعريف بها، وتباد  التجارب والخبرات بين الصناع 

يوم 20 يوم 30  يوم 15   

 املعارض  الجهوية5.
.IIIاإلنعاش والتسويق 

 املعرض الجهوي للصناعة التقليدية بإفران  4.5

 

 إحصائيات املعرض 1.4.5
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 درهم 2.840.000

 الزوار

 : 2017سنة 
110000 

:  2018سنة 
143000 

:  2019سنة 
100000 

سنة 
2017  :
70% 

سنة 
2018  :

74% 
سنة 
2019  :

64% 

 مؤشرات التقييم

670000 

980000 

1190000 

2017

2018

2019

 حجم املبيعات بالدرهم

جهة 

فاس 

 مكناس

94% 

خارج 

 الجهة

6% 

120 

179 

139 

0 
15 12 

2017 2018 2019

 توزيع املشاركين حسب الجهة

 خارج الجهة جهة فاس مكناس

 املعارض  الجهوية5.
.IIIاإلنعاش والتسويق 
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 افتتا  النسخة الثالثة من املعر  الجهوي للصناعة التقليدية بتازل

شهدت مدينة تازل تنظيم ثالث معاار  جهوياة بلشااركة عادد كبيار مان الصاانعات والصاناع         
-التقليديين إضافة ملقاوالت وتعاونيات الصاناعة التقليدياة مان مختلاف الحار  بجهاة فااس       

ما مؤسسة دار الصانا وبتعااون ماا املاديريات الجهوياة واإلقليلياة للصاناعة       بشراكة مكناس 
 .التقليدية بالجهة 

جهة فاس 

 مكناس

92% 

 خارج الجهة

8% 

52 
68 70 

2017 2018 2019

 عدد املشاركين حسب السنوات

 مشارك 190

 املعارض  الجهوية5.
.IIIاإلنعاش والتسويق 

 املعرض الجهوي للصناعة التقليدية بتازة  5.5

 

 إحصائيات املعرض 1.5.5
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500000 

650000 

700000 

2017

2018

2019

 حجم املبيعات بالدرهم

 درهم 1.850.000

 أيام العر 

 12 : 2017سنة 

:  2018سنة 
10 

:  2019سنة 
10 

 : 2017سنة 
40000 

:  2018سنة 
50000 

:  2019سنة 
55000 

 الزوار

سنة 
2017  :
سنة  59%

2018  :
سنة  89%

2019  :
85% 

 مؤشرات التقييم

 املعارض  الجهوية5.
.IIIاإلنعاش والتسويق 
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تتلقم الغرفة النلبات الخاصة بإنجاز الوثائق االدارية للصانا التقليدي مان بناائق و شاواهد    
و ياتم انجازهاا عبار     ،لهاا و شواهد مهنية وغيرهاا وفاق القواعاد والقاوانين املسانرل       أمنش
وثيقاة    111.071مجلوعاه و قاد تام إصادار ماا     ، الغر املعلوماتية املخصصة لهذا  نظلةاأل

 :إدارية بالنفود الترابي للغرفة موزعة ح الشكل التالي

تشجيع الصناع 
ىلع انتظامهم 

يف اطار جمعيات 
 وتعاونيات

دراسة القضايا 
املرتبطة بمصالح 

 الصناع

اصدار الشواهد 
 والبطائق املهنية

 :يلي ا كليخب التنشي  االقتصادي فيلا تتلخب األدوار املنوةة بالغرفة 

 الوثائق اإلدارية1.
.IVالتنشيط االقتصادي 

 إصدار الوثائق اإلدارية  1.1
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27 664 

22 396 

3 219 

479 

2 641 
943 481 40 
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 حسب العماالت و األقاليمتوزيع الشواهد املهنية 

 شهادل مهنية   57.863  

10 051 10 034 
11 140 

6 968 

19 670 

2016 2017 2018 2019 2020

 توزيع الشواهد املهنية حسب السنوات

 2020دجنبر  31املهنية إلى حدود الشواهد إحصائيات  1.1.1

 الوثائق اإلدارية1.
.IVالتنشيط االقتصادي 
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21 638 

23 351 

4 988 

360 

710 

970 

850 

74 

 يعقوب.م/فاس

 مكناس

 تازل

 افران

 صفرو

 تاونات

 الحاجب

 بوملان

 توزيع البطائق املهنية حسب األقاليم

 بطاقة مهنية  52.941    

7 387 
6 785 

6 832 

16 226 15 711 

2016 2017 2018 2019 2020

 توزيع البطائق املهنية حسب السنوات

 2020دجنبر  31املهنية إلى حدود البطائق إحصائيات  2.1.1

 الوثائق اإلدارية1.
.IVالتنشيط االقتصادي 
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43 

88 

65 

32 
39 

2016 2017 2018 2019 2020

 توزيع شواهد املنشأ حسب السنوات

 شهادة منشأ  267   

س
فا

.م/
وب

عق
ي

 

فرو
ص

 

جب
حا

ال
ران 

اف
 

س
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م
ات 

اون
ت

 

ازة
ت

 

ان
ومل

ب
 

266 

1 

21638 

710 850 
360 

23351 

970 4988 
74 

27664 

2641 

481 479 

22396 

943 3219 

40 

 توزيع الوثائق اإلدارية حسب اإلقاليم
 شهادة املنشأ

 البطائق املهنية

 الشواهد املهنية

 وثيقة إدارية   111071 

 الوثائق اإلدارية1.
.IVالتنشيط االقتصادي 

 2020دجنبر  31إلى حدود شواهد املنشأ إحصائيات  3.1.1
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170 

149 

68 

83 

55 

20 
30 

50 

13 13 

26 
17 

9 10 11 10 
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 توزيع التعاونيات حسب العماالت و األقاليم

 القروية مجموع التعاونيات

 تعاونية  625

 القروية
17% 

 الحضري
83% 

يعد االقتصاد االجتلاعي والتضامني من أهم الركائز األساساية لكساب رهاان تحقياق التنلياة      
الحرفية ح مساتوى  بالهيئات االقتصادية واالجتلاعية الشاملة، عبر تفعيل األدوار املنوةة 

 .والتعاونياتبالذكر الجلعيات ونخب مكناس - فاس جهة 

 التعاونيات و الجمعيات2.
.IVالتنشيط االقتصادي 

 تعاونيات الصناعة التقليدية  1.2

 

 حصيلة غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس 68      2020-2015



48% 

36% 

35% 

51% 

60% 

40% 

50% 

71% 

31% 

39% 

21% 

25% 

18% 

15% 

23% 

15% 

22% 

25% 

44% 

24% 

22% 

45% 

27% 

15% 

 يعقوب.م/فاس

 مكناس

 تازل

 افران

 صفرو

 تاونات

 الحاجب

 بوملان

 توزيع التعاونيات حسب الجنس و األقاليم

 المختلطة  التعاونيات الذكورية  التعاونيات النسوية 

التعاونيات 
 النسوية  

47% 
التعاونيات 
 الذكورية  

27% 

 املختلطة  
26% 

 توزيع التعاونيات حسب الجنس

27 

23 

279 

19 

103 

56 

28 

13 

77 

 املنتوجات النباتي

 الطين و الحجر

 النسيج 

 الجلد 

 الخدماتية 

 املنتوجات املجالية 

 الخشب

 املعادن 

 اختصاصات مختلفة 

 توزيع التعاونيات حسب القطاعات

المنتوجات 
 النباتي
4% 

الطين و 
 الحجر
 النسيج  4%

45% 

 الجلد 
3% 

 الخدماتية 
17% 

المنتوجات 
 المجالية 

9% 

 الخشب
4% 

 المعادن 
2% 

 اختصاصات 
 مختلفة 
12% 

 التعاونيات و الجمعيات2.
.IVالتنشيط االقتصادي 
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 الطين و الحجر

9% 

  النسيج

22% 

  الجلد

27% 

  الخدماتية

11% 

  المعادن

7% 

  اختصاصات مختلفة

7% 

  المنتوجات المجالية

7% 

 الخشب

6% 

 المنتوجات النباتية

4% 

 

31% 

 حسب القطاعات بالدرهم  توزيع الرأسمال االجتماعي للتعاونيات  

 430 800  

 828 500  

 2 065 723  

 2 544 247  

 1 061 628  

 648 600  

 532 500  

 685 873  

 655 648  

 املنتوجات النباتي

 الطين و الحجر

  النسيج

  الجلد

  الخدماتية

  املنتوجات املجالية

 الخشب

  املعادن

 اختصاصات مختلفة 

 التعاونيات و الجمعيات2.
.IVالتنشيط االقتصادي 
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/  مكناس 
 الحاجب

,  م/ فاس  تاونات  تازة  افران 
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 بوملان صفرو

 جمعيات الصناعة التقليدية  2.2 توزيع الجمعيات بالجهة
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 العماالت و األقاليم توزيع الجمعيات حسب 

 /فاس
 يعقوب.م

41% 

 /مكناس
 الحاجب

31% 

 تازة
 افران 7%

8% 

 صفرو
8% 

 تاونات
2% 

 بوملان
3% 

 التعاونيات و الجمعيات2.
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182 

210 

75 

27 

62 

7 

 مختلفات  خدماتية إنتاجية

 توزيع الجمعيات حسب الصنف

 النسائية المجموع

 نسوية 
20% 

 ذكورية 
61% 

 مختلطة 
19% 

2 052 
1 943 

350 

 مختلفات  خدماتية إنتاجية

 توزيع املنخرطين حسب الصنف

 إنتاجية
47% 

 الخدماتية
45% 

 مختلفات 
8% 

 منخرط  4345
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 شهادل املنشأ شواهد ملارسة املهنة

57.863 
52.941 267 

هنيةالبنائق امل  

 اتتعاونيال

•625 
بالدرهم    اإلجتماعيالرأسمال •

9.453.519,00 

 الجمعيات
•467 

 منخرط  4345•

 وثيقة إدارية 111.071

 ملخص3.
.IVالتنشيط االقتصادي 

 ملخص الوثائق اإلدارية  1.3

 ملخص الجمعيات و التعاونيات  2.3
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ساايس  ملتقام  نظلت غرفة الصاناعة التقليدياة لجهاة فااس مكنااس       2019بداية سنة 
 .و التجليل فن و إبداع رهان التنليةالحالقة : للحالقة والتجليل تحت شعار 

 يالقة النساص

 مشارك 70•

 متأهل للنهائيات 17•
 فائزين 3•

 تزيين العرائس

 مشارك 234•

 متأهل للنهائيات 66•
 فائزين 6•

 يالقة الرجا 

 مشارك 571•

 متأهل للنهائيات 73•
 فائزين 6•

متأهل  875 مشارك
 15 فائز 156 للنهائيات

 ملتقيات4.
.IVالتنشيط االقتصادي 

 ملتقى سايس للحالقة و التجميل  4
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تلعب البنيات التحتية بقناع الصناعة التقليدية دورا أساسيا يف تحقيق التنلية وتوفير 

فرص العلل وتنوير الحيال العامة للصناع التقليديين نحو األفضل، كلاا أنهاا تسااهم يف    

 .تنظيم الحر  وتشجيا اإلبداع

وقد تعزز قناع الصناعة التقليدية يف السنين األصيرل بجهة فاس مكناس بليالد العديد 

 .من املشاريا التنلوية، بعضها تم إنجازه والبعخ اآلصر يف ةريق الدراسة واإلنجاز

 :ويلكن تلخيب هذه املشاريا فيلا يلي

 

وإياداث ةرياق جديادل     ببنجلياق تثلين مننقة األنشانة باالحي الحاريف للفخاار     

 وتزويد توسعته باملاص

 النقبيبعين  تقليدية مكللةإيداث مدبغة 

 النقبيإنشاص أنشنة مكللة للنحاسيات بعين 

مشروع برنامج جهوي إليداث أيياص يرفية صاصة باملقااوالت الصاغرى واملتوسانة    

 للصناعة التقليدية

 إصال  وترميم املركز الدولي لتنلية الصناعات التقليدية

 بلكناس الرميكةتثلين يي الصناعة التقليدية 

 النقبيبناص مركز إنعا  وتسويق منتوجات النحاسيات بالحي الحريف عين 

.Vالبنيات التحتية 
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 ترميم وتوسيا مجلا الصناعة التقليدية بفاس

 بويسالنإنشاص مشروع الحي الحريف  

 إنشاص مننقة األنشنة الحرفية بالحاجب 

 بناص مركب الصناعة التقليدية بسبا عيون

 الدرازلاملختصة يف ير   الدرازاتترميم مجلوعة من 

 ترميم املدابغ التقليدية بفاس ومكناس

بفاس الذي يتضالن فناادق    يدونة لالترميم وإعادل هيكلة مركب الصناعة التقليدية 

، النحاسايات والفضايات، الفخاار والازليج،     الدرازلوفضاصات لحر  املصنوعات الجلدية، 

 البروكارالزربية، الخرازل، املالبس التقليدية، السروج، املش ، 

 ، البركة، القنانين، الصاغةالسناونيين، السبينريينترميم فنادق الشلاعين، 

 إنشاص مشروع الحي الحريف  بعين عيشة تاونات 

 ببنجليقإيداث محنة معالجة النين بلننقة األنشنة الحرفية للفخار 

، املولاوعين  ،ترميم وإعادل هيكلة فنادق الجديد، النلبة، السلنان، النجارين، الزباادي 

 بلكناسقيسارية الحرير 

.Vالبنيات التحتية 
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إةار اتفاقية الشراكة بين وكالة إنعا  وتنلية أقاليم الشلا  والوزارل الوصية وعلالة يف 

إقليم تاونات واملجالس الحضرية والقروية باإلقليم وغرفتناا، شاهد إقلايم تاوناات مايالد      

 :العديد من املشاريا التنلوية بالقناع وفق ما يلي

 

 إيداث مركب الصناعة التقليدية بالجلاعة القروية البيبان 

 إيداث دار الصناعة التقليدية بجلاعة الكيسان 

  سسنوإيداث دار الفخار القروي النسوي بجلاعة بني 

 إيداث قرية للصناعة التقليدية لللنتوجات النباتية بجلاعة جبابرل

 بوعاد إيداث مركب للصناعة التقليدية بجلاعة 

 مزراولإيداث فضاص تسويق منتوجات الصناعة التقليدية بجلاعة 

 .إيداث فضاص لتسويق منتوجات الصناعة التقليدية بجلاعة أوالد عياد

 البنيات التحتية4.
.Vالبنيات التحتية 
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صال  هذه الفترل قامت الغرفة بعقد مجلوعة من االتفاقيات الدولية بهد  تباد  الخبرات 
 .التقليديةيف قناع الصناعة والتجارب 

.VIاالتفاقيات و الشراكات الدولية 

اتفاقية تعاون يف ميدان  •
 التكوين املهني

غرفة املهن راين ماين 
 بفرانكوفورت

اتفاقية شراكة تخب إيداث •
وتوةين شعبة فن الزجاج بلعهد 
 فنون الصناعة التقليدية بلكناس

املركز األوروبي للبحوث 
 والتدريب يف فن الزجاج

اتفاقية شراكة ما وزارل •
التشغيل والتكوين املهني 

والصناعة التقليدية بالجلهورية 
 السينغالية

وزارل التشغيل والتكوين  
املهني والصناعة  

 التقليدية

 املركز الثقايف الفرنسي •

اتفاقية شراكة ما 
املركز الثقايف الفرنسي 

 بلكناس

اتفاقية تعاون يف مجا  •
 الصناعات التقليدية

الديوان الوةني  
للصناعات التقليدية  

 تونس

مذكرل تفاهم للتعاون املشترك •
بين املنظلة العربية للتنلية 

 والتعدين والغرفةاالصناعية 

املنظلة العربية 
للتنلية الصناعية  

 والتعدين
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اتفاقية شراكة وتعاون ما غرفة •
 التجارل البلجيكية باملغرب

غرفة التجارل البلجيكية  
 باملغرب

عالقات تعاون ما السفارل •
الباكستانية باملغرب توجت 

بحضور رئاسة الغرفة يف فعاليات 
مؤتلر تنوير التجارل بين باكستان 

 وإفريقيا

السفارل الباكستانية  
 باملغرب

بروتوكو  شراكة وتباد  الخبرات  •
والتجارب بين الغرفة وغرفة 

 بكورسيكااملهن والحر  

غرفة املهن والحر   
 بكورسيكا

تعاون لتقديم معدات للوقاية •
لفائدل الصانعات  19 كوفيدمن 

  املنضوياتالتقليديات القرويات 
 يف إةار تعاونيات

صندوق األمم املتحدل  
 للسكان

مشاركة الغرفة يف قلة التعاون •
االقتصادي التركي العربي 
املنظلة من ةر  جلعية 

التعاون املشترك للبلدان التركية  
 العربية

قلة التعاون االقتصادي  
 التركي العربي

.VIاالتفاقيات و الشراكات الدولية 
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ويف نهاية هذه الحصيلة، ينبغي القول أن تجربة قيادة قاطرة تمثيلية قطاع  
الصناعة التقليدية ىلع مستوى جهة فاس ـــ مكناس ال يمكن أن يصـل إلـى   
نتائج إيجابية ومشرفة لوال القيادة املسـؤولة والحازمـة للمؤسسـة املنتخبـة     
بجميع تمثيلياتها ومكوناتها، بالتزام اإلرادة القوية والرؤية الشمولية الواضحة 
وروح العمــل التشــاركي الجــاد املتفــاني للســادة األعضــاء املنتخبــين واألطــر 
اإلدارية إلبراز املخزون التراثي والحضـاري واملـوروث الالمـادي الـذي تتميـز بـه       
الكفاءات الحرفية بالجهة، وذلك من أجل إعادة بث دينامية جديدة يف قطـاع  
الصناعة التقليدية بجهة فاس ـــــ مكناس مهد الصنائع والكنز النفيس الذي 

 .األجيال ىلع مر العصورتوارثته 
للدعم املتواصل والثقة التي حظيت بهـا غرفـة الصـناعة التقليديـة     وبالنظر 

فاس ــــ مكناس من طرف كل الفاعلين املعنيين لتعزيز مكانة الصناعة جهة ل
التقليدية باعتبارها مـن القطاعـات األساسـية الداعمـة للتنميـة املسـتدامة       
بالجهة، فقد كان لهم الفضل الكبير يف دعم املجهودات التي تبذلها الغرفـة  
لتكريس املكانة الحقة للقطاع الحريف ىلع املستوى الوطني والدولي وكـذا  

 .تكريس االنسجام والفعالية يف السياسة العمومية
فإن نشر هذه الحصيلة يعد ثمرة عمل تشاركي لكل املتدخلين ومناسبة لذلك 

خاصة لتقديم آيات الوالء واإلخالص لصاحب الجاللة املفدى جاللة امللك محمد 
السادس نصره الله وأعزه، وسائر أفراد األسرة امللكية الشريفة، وتقديم الشـكر  
والتقدير لكل القطاعات الحكومية والسـلطات املحليـة واملجـالس املنتخبـة     
واملؤسسات العمومية ومنظمات املجتمع املـدني وشـركاء املؤسسـة داخـل     
الــوطن وخارجــه، ىلع دعمهــم ومســاندتهم إلغنــاء هــذه الحصــيلة وتطــوير  

 .مقاربات وآليات اشتغال غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس ـــ مكناس

 عامة خالصة
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www.carfm.ma 

0535651758 

chambreartisanatfes@gmail.com 

https://www.facebook.com/CAFESMEKNES 

https://www.instagram.com/chambre_artisanat_fes_meknes/ 

م ج فاس 2030. ب.إقامة الرياض زنقة شكيب أرسالن ص 2رقم   
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