
 



 

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس، نصره هللا 

وأيده، الرامية إلى إيالء عناية خاصة لقضايا أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، نظمت 

كة مع المركز الجهوي لالستثمار لقاءا ، جهة فاس مكناسب والية جهة فاس مكناس بشرا

 10 ربعاءاأليوم  بالخارج، وذلكتخليدا لليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة  تواصليا

 «التنمية المحلية دور الجالية المغربية المقيمة بالخارج في»تحت شعار  2022 غشت

 .بفندق ماريوت فاس

مع وقد شكل هذا اللقاء الذي نظم بصيغة حضورية وافتراضية فرصة لخلق فضاء للنقاش 

مغاربة دور مختلف المكونات والفعاليات االقتصادية واالجتماعية، وتسليط الضوء على 

العديد من الخبراء واالقتصاديين مداخالت ب هذا اللقاءتميز  المحلية. كماالعالم في التنمية 

السيد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، ك المغاربة

والسيد كريم  ،بالخارج ةة المقيميلمغربمجلس الجالية ا، رئيس اليزميادريس والسيد 

رامي، رئيس الوالسيد بوشعيب "   MEM BY CGEMالثالثة عشر " عمور، رئيس الجهة

 .نادي المستثمرين المغاربة بالخارج

تظم  ، والتي أقيمت في هذه المناسبةروقة سلسلة من األتمكن المشاركون من اكتشاف 

تضم  " ، " الدعم "،" التمويل "،" العرض القطاعي "لترابي"العرض ا قطب: ثالثة أقطاب 

تقديم  من أجل المغربية،واإلدارات المعنية بشؤون الجالية ممثلي مختلف القطاعات 

على  وبالتالي تسهيل عملية االستثمار في بلدهم األصلي واإلجابةالمعلومات والمساعدة 

 .الستفسارات والتساؤالتا

المدير العام للمركز الجهوي لالستثمار  ة ترحيبية ألقاها السيدكلمافتتح هذا اللقاء ب وقد

كد فيها فاس مكناس، السيد ياسين التازي،  للجالية المغربية  على أهمية اليوم الوطنيأ

ملكية التعليمات بناء على ال 2003 سنةمنذ  شرع العمل به، الذي المقيمة بالخارج

الدور  مؤكدا على لتخليد هذا اليومعشر ة التاسعحيت تشكل هذه السنة الذكرى سامية، ال

حيت في التنمية االقتصادية لبلدهم بالخارج  ةالمقيمالمغربية  الجالية هضطلع بتالذي 

هم مغاربة العالم في دعم االقتصاد الوطني من خالل التحويالت المالية التي بلغت ايس

المحلية وكذلك الجهود التي تبذلها السلطات مليار درهم،  93حوالي خالل سنة قيمتها 

 .لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمغاربة

المغربية في الخارج مدعوة اليوم للمشاركة  الجاليةالسيد ياسين التازي، إلى أن وأشار 

مشيرا إلى أن المركز الفعالة في مشاريع التنمية، ووضع خبراتهم في خدمة جهتهم وبلدهم، 

كبة و عالم وتوجيه المغاربة المقيمين بالخارج، إلمجندين جميع شركائه في مجال الموا

سواء عن طريق  نجاح مشاريعهم االستثماريةإوالعمل على تلبية طلباتهم ودعمهم في 



البوابة أو عبر  بدعمهم وتسهيل كافة اإلجراءات اإلدارية ةمكلفال خاصةالخليات االستقبال 

عبر الرابط للجالية  اخاص لغات والتي تخصص فضاء   بثالثطالقها مؤخرا إالتي تم  الرقمية

 الجهةيهدف إلى تقديم عرض  الذيو mre-https://fesmeknesinvest.ma/specialالتالي: 

 لممنوحة للمغاربة في جميع أنحاء العالم.االتمويل والحوافز  عروضواإلجراءات اإلدارية و
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