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 2022ماي  31الدار البيضاء، في 

 
، بانتخاب ثنائي جديد:  2022ماي  26قامت الجمعية المغربية لصناعات النسيج واأللبسة، يوم 

لوالية تمتد  ويتعلق األمر بالسيد أناس األنصاري، رئيسا للجمعية والسيد عمر ساجد، نائبا للرئيس، 

المغربية لصناعات من شأنه تحويل دور الجمعية (، ببرنامج طموح 2025-2022على ثالث سنوات )

 النسيج واأللبسة كأول فاعل صناعي على الصعيد الوطني.

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                 

 عمر ساجد            أناس األنصاري
 رئيس  النائب                                                        رئيس ال                                               

 " AZAFILM  "شركة                         " RODUCTIONCRC P" شركة                             

 

البرنامج   أن هذا  الرئيس  أكد  وال  نبنييوقد  الشفافية  قيم  ويلتزم  على  الحسنة  والنوايا  بتوحيد  تكامل 

 جميع مكونات القطاع حول برنامجه.

 

المنتخب  وي   الثنائي  فيما يخص على  ذكر  الوطني  الصعيد  واأللبسة على  النسيج  قطاع  أهمية  مدى 

ال يزال تشغيل اليد العاملة والقيمة المضافة والصادرات وجلب العملة الصعبة، مضيفا أن القطاع  

يوفر فرصا ينبغي االستفادة منها، وأن الجمعية المغربية لصناعات النسيج واأللبسة تضطلع بمهمة 

 مة في خلق والحفاظ على ظروف مواتية لألعمال. المساهبأساسية تتمثل 

 

 ( التالية: 6كما تعهد الثنائي الجديد بإنجاز برنامج يتمحور حول النقاط الست )

 

 دعم السيادة الصناعية للمغرب والتقليل من التبعية للواردات المرتبطة بالنسيج،  .1
 تطوير الصادرات وولوج أسواق جديدة وجلب زبائن جدد،  .2
 فرص للشغل في القطاع، دعم خلق  .3
 النهوض بالتكوين وتطوير المهارات، .4
 تطوير التصنيع واإلدماج المرتبط بالقطاع،  .5
 . الجنوبية المغربية األقاليمتسهيل إقامة مشاريع جهوية للقطاع، خصوصا في   .6



 

 

النسيج   لصناعات  المغربية  الجمعية  به  تضطلع  الذي  بالدور  التذكير  الرئيس  يفت  واأللبسة،  ولم 

كجمعية مكانتها  تستعيد  أن  يجب  بمعالجة   والتي  يتعلق  فيما  اقتراحية  وقوة  ورائدة  وفعالة  قوية 

 الملفات مع جميع الشركاء.

 

الجمارك   وإدارة  والصناعة  التجارة  وزارة  من  الشركاء  لجميع  بالشكر  الرئيس  توجه  وأخيرا، 

األنشطة الخاصة بالجمعية،  في تنظيم  مؤكدا على ضرورة انخراط جميع األعضاء    وغيرهما ...،

لم شمل األعضاء والدفاع عن ب  التزامه مجددا  ومستمر ألعضائها،    إنصاتالجمعية في  وأن تكون  

 .مصالح القطاع للمساهمة في  تقدم بلدنا وازدهاره

 

 :بخصوص الجمعية المغربية لصناعات النسيج واأللبسة

 

قرن،  نصف  من  أكثر  منذ  تأسست  التي  واأللبسة،  النسيج  لصناعات  المغربية  الجمعية  تضطلع 

تطوير مصالحه    بمهمة  عن  والدفاع  المغربي  واأللبسة  النسيج  مهاراته،   الرفعوضمان  قطاع  من 

كونها   إلى  مصالح   باإلضافة  عن  والمدافعة  وتطوره،  وديناميته  إبداعه  لواء   المنظومات  حاملة 

 . الخاصة بقطاع الصناعة

 

غاية  إلى  التكوين  من  انطالقا  تقوم،  واأللبسة  النسيج  لصناعات  المغربية  الجمعية  أن    كما 

في الترويج، مساطرها  الحكامة    معايير  باالنخراط  جميع  مستوى  على  واالجتماعية  البيئية 

 والتطوير. في عملية التنميةوتدابيرها، وتعمل على مر األيام على مواكبة أعضائها 

 

جميع  في  الجهوية،  مكاتبها  بفضل  حاضرة،  واأللبسة  النسيج  لصناعات  المغربية  الجمعية  وتعد 

واأل النسيج  صناعات  توجد  حيث  بالمملكة  الرئيسية  من الجهات   قريبة  تكون  لكي  وذلك  لبسة، 

 التحديات اليومية ألعضائها.

 

صناعة النسيج المغربية فيما يتعلق باكتساح أسواق وطنية ودولية،  كما تقوم الجمعية بتقييم ومواكبة  

 وتضع مصالح عامالت وعمال القطاع في صلب اهتماماتها. 
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