
االتحاد العام ملقاوالت املغرب
صـوت الـقطاع الـخـاص الـمغربي
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 االتحاد العام ملقاوالت
املغرب

القطاع الخاص املغربي، تم  العام ملقاوالت املغرب هو صوت  االتحاد 
تأسيسه سنة 1947، و يمثل أكثر من 90.000 عضوا مباشرا و منخرط، 
95% منها مقاوالت صغيرة جدا وصغرى و متوسطة. و قد رسخ مكانته 
و  العمومية  السلطات  أمام  الخاص  للقطاع  الرسمي  املمثل  بصفته 

الشركاء االجتماعيين و املؤسسيين.

مقاوالت صغيرة جدا عضوا مباشرا و منخرط
و صغرى و متوسطة

90.00095%

70
يف خدمة املقاولة
سنة

أكثر من
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مهمتنا
الخاص  القطاع  صوت  يحمل  املغرب  ملقاوالت  العام  االتحاد 
دوليا و  وطنيا  و  جهويا  مصالحه  عن  ويدافع  يمثله   املغربي، 

و يعمل من أجل مناخ مالئم لريادة األعمال.
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البعد األفقي
أمام  اقتراحية  قوة  املغرب  ملقاوالت  العام  االتحاد  يعتبر 

السلطات العمومية.

االتحاد  يتمحور عمل  األعمال،  لريادة  األول  املساند  بصفته 
حول 17 لجنة موضوعاتية تشكل مجاال للنقاش و تبادل اآلراء.

لجنة االبتكار و التنمية الصناعية

اللجنة التشريعية و القانونية

لجنة الذكاء االقتصادي

لجنة املقاوالت الناشئة و التحول الرقمي

لجنة إفريقا

اللجنة االجتماعية

اللجنة الدولية

لجنة املقاوالت الصغيرة جدا و الصغرى و املتوسطة

لجنة الضرائب و الجمارك

لجنة مواكبة القطاعات و املقاوالت املحتاجة إلى إعادة هيكلة

لجنة الحكومة اإللكترونية

لجنة التنافسية اللوجستية و الطاقية

لجنة االقتصاد األخضر

لجنة رأس املال البشري

لجنة املقاولة املسؤولة و املواطنة

لجنة الدينامية الجهوية و الشراكات بين القطاع العام و الخاص

لجنة بيئة األعمال
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من خالل 37 فيدرالية مهنية نظامية، يغطي االتحاد مجمل األنشطة االقتصادية يف املغرب. تعبر هذه 
أمام  الدور  بنفس  تقوم  كما  للمقاولة،  الوطني  املجلس  و  اإلدارة  مقترحاتها يف مجلس  الفيدراليات عن 

الشركاء املؤسساتيين لالتحاد العام ملقاوالت املغرب فيما يخص اإلشكاليات التي يواجهها كل قطاع.

زيادة ىلع ذلك، يضم االتحاد العام ملقاوالت املغرب تجمعات ذات مصلحة اقتصادية و تعاونيات و جمعيات 
مهنية.

البعد القطاعي

Fédération Nationale
de la Minoterie

FMAESS Fédération
 de l’Agriculture

الفيدراليات الداخلية

الفيدراليات الخارجية
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للمغاربة  الجهة املخصصة  اتحاد جهوي، بما يف ذلك   16 االتحاد بتمثيلية واسعة من خالل  يتمتع 
املقاولين يف العالم. 

ىلع الصعيد الدولي، يعمل االتحاد ىلع النهوض باملقاوالت 
من  األعمال،  شبكات  توحيد  عبر  انفتاحها  تعزيز  و  املغربية 
زيارة  مئة  من  أكثر  و   ،62 عددها  البالغ  أعماله  مجالس  خالل 
سنة  كل  تنظم  ثنائية  اقتصادية  منتديات  عن  فضال  أعمال، 
هذه  أمام  يتيح  مما  املقاوالت،  لفائدة  خارجه  و  املغرب  يف 

األخيرة الفرصة الستشراف أسواق جديدة.

+100
62

زيارة و منتدى ثنائي سنويا

مجلس أعمال

البعد الجهوي
الدبلوماسية االقتصادية

البعد الدولي
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منصة العمل 
املشتركة مع الحكومة

الفريق البرملاني 
بمجلس املستشارين

الحوار االجتماعي الثالثي 
 بينه و بين الحكومة

و النقابات

حوار دائم مع مختلف 
الهيئات الدستورية

Conseil Economique, Social et Environnemental

ىلع مستوى السلطات العمومية و الشركاء االجتماعيين

يعمل االتحاد ىلع إيصال صوت القطاع الخاص عبر :

ىلع مستوى املؤسسات الوطنية و الدوليةتمثيلية االتحاد العام ملقاوالت الـمغرب

االتحاد عضو يف مجالس إدارة أكثر من 50 هيئة وطنية.

كما يعد محاورا مميزا للمؤسسات الدولية باملغرب
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داخل  املجتمعية  املسؤولية  تعزيز  أجل  من   ،2006 سنة  منذ  جهوده،  املغرب  ملقاوالت  العام  االتحاد  يعبئ 
املقاوالت، و قد اعتمد ميثاق و ميزة املسؤولية املجتمعية للمقاولة اعترافا باملقاوالت امللتزمة و تشجيعا لها 

ىلع التقدم املستمر.

املسؤولية املجتمعية للمقاولة

1

2

3

45

6

7

8

9

تنمية االلتزام املشترك

احترام حقوق اإلنسان

تحسين ظروف العمل، بشكل مستمر، 
و االشتغال ىلع العالقات املهنية

الحفاظ ىلع البيئة

الوقاية من الفساد

احترام قواعد 
املنافسة الشريفة

تقوية الشفافية

احترام مصالح الزبائن و املستهلكين

 تنمية املسؤولية االجتماعية

لدى املزودين و املناولين
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يرافق االتحاد العام ملقاوالت املغرب أعضاءه و يقدم لهم مجموعة متكاملة من الخدمات يف املجاالت 
التالية :

التكوين و اكتساب مهارات جديدة

يقدم االتحاد العام ملقاوالت املغرب ألعضائه مجموعة من التكوينات يف 
مختلف املجاالت بما يف ذلك »الوساطة االجتماعية« من خالل أكاديميته 
بشراكة  ينظمها  تكوينية  دورات  عن  فضال  إشهادي(،  )تكوين  االجتماعية 
مع هيئات دولية، مثل البنك األوروبي لإلنشاء و التعمير و مؤسسة التمويل 
الالزمة   باآلليات  يمدهم  لكي  باملستجدات  ذات صلة  قضايا  الدولية، حول 

للتعامل مع الظرفية االقتصادية.

اإلعالم 

ينشر االتحاد العام ملقاوالت املغرب، سنويا، مجموعة من الدراسات و األدلة 
بانتظام،  و قطاعية  إخبارية جهوية  بمنشورات  أعضائه  يوايف  و  العملية 
إضافة إلى العديد من املنشورات التي تمكنهم من االطالع ىلع املستجدات 

االقتصادية الوطنية و الدولية.

ربط العالقات 

ىلع الصعيد الوطني : يعمل االتحاد العام ملقاوالت املغرب ىلع تيسير 
للضمان  الوطني  الصندوق  مثل  مؤسسات  لدى  أعضائه  طلبات  معالجة 
االجتماعي، و صندوق الضمان املركزي واملديرية العامة للضرائب، و األبناك 
عن طريق املركز املغربي للوساطة سواء ىلع املستوى الجهوي أو الوطني 
من خالل خدمة الوساطة Corridors by CGEM. باإلضافة إلى ذلك، أعلنت 
الجهة الثالثة عشر لالتحاد )MeM by CGEM( بتاريخ 16 فبراير 2021 عن 

خدمة وساطة موجهة لدعم االستثمار.

ىلع الصعيد الدولي : عبر 57 مجلسا استشاريا لألعمال و تنظيم لقاءات 
ثنائية لتعزيز العالقات االقتصادية. كما ينظم االتحاد العام ملقاوالت املغرب 

بعثات إلى الخارج من أجل استشراف فرص األعمال خاصة بإفريقيا.

للمزيد من املعلومات

 الخدمات املقدمة لألعضاء

coronavirus.cgem.ma/corrirdors-by-cgem

https://coronavirus.cgem.ma/corridors-by-cgem/
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تعزيز فرص األعمال

يمكن تطبيق MyCGEM املخصص لألعضاء من :

االطالع ىلع آخر أخبار و مستجدات االتحاد العام ملقاوالت املغرب،  	
و اللجان املوضوعاتية، و الفدراليات القطاعية و االتحادات الجهوية. 

متابعة الفعاليات التي ينظمها االتحاد و التسجيل للمشاركة بها. 	
 تداول و اغتنام فرص االعمال 	
التواصل مع أعضاء االتحاد العام ملقاوالت املغرب من خالل خاصية  	

البحث و تبادل الرسائل
إنشاء مجموعات املناقشة وفقا ملعايير محددة 	
االستفادة من خدمات االتحاد العام ملقاوالت املغرب بكبسة زر. 	

املواكبة يف إجراءات الحصول ىلع امليزات

يواكب  االتحاد العام ملقاوالت املغرب أعضاءه و يمنحهم مزايا تنافسية،  
من بينها ميزة املسؤولية املجتمعية للمقاوالت. يتم منح هذه امليزة  
للمقاوالت التي تمتثل  للمجاالت التسعة مليثاق املسؤولية املجتمعية 
العاملية  لألهداف  وفقا  ممارساتها  تقييم  بعد  وذلك  للمقاوالت، 

للمسؤولية املجتمعية و التنمية املستدامة.

للتقييس املغربي  املعهد  مع  شراكة  اتفاقية  االتحاد  وقع   كما 
)IMANOR( ملنح ميزة  »تحصين«  لفائدة املقاوالت التي تلتزم بأحكام 
التجارة و االقتصاد األخضر و  البروتوكول املشترك بين وزارة الصناعة و 
الرقمي، و وزارة الشغل و اإلدماج املهني املتعلقة بتدبير مخاطر العدوى 

بكوفيد-19 يف أماكن العمل. 

أخيًرا، صممت  فدرالية التجارة و الخدمات عالمة تميز مع االتحاد العام 
ملقاوالت املغرب لدعم الشركات و املؤسسات من جميع األحجام و يف 

جميع القطاعات يف عملية هيكلة و تثمين عالقتها مع الزبناء.

للمزيد من املعلومات اطلعوا :

 الخدمات املقدمة لألعضاء

rse.cgem.mafcs.ma/labellisation imanor.gov.ma/label-tahceine

http://www.rse.cgem.ma/
https://www.fcs.ma/labellisation
https://www.imanor.gov.ma/label-tahceine/
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تدبير النفقات

يمكن االتحاد أعضاءه من االستفادة من أسعار تفضيلية يف إطار شراكات 
السيارات، و  الفندقة،  و  العقار،   : مثل  املجاالت  مختلف  يف   موقعة 

و النقل البحري، و الطيران، و التأمين، و الهواتف النقالة.

+Guide Avantagesللمزيد من املعلومات اطلعوا ىلع الدليل 

https://drive.google.com/file/d/1qGvsADqIFS8QPALHUoCTWJkIK7T6N57e/view?usp=sharing

