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CJD-Maroc
Le nouveau bureau dévoile sa vision 2019-2021
Le nouveau président du Centre des jeunes dirigeants d’entreprise (CJD),
Tariq Zidi nommé en juillet dernier, dévoile ce vendredi à Casablanca sa
vision 2019-2021, ainsi que les objectifs de son mandat. Ceux-ci
concernent, entre autres, le renforcement de la performance globale et la
gouvernance des entreprises, l’accompagnement des PME-TPE et le
développement d’un CJD-Maroc de manière à en faire une force de
proposition sur toutes les problématiques liées à l’entrepreneuriat.
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Le CJD dévoile sa stratégie pour la période 2019-2021
Le Centre des jeunes dirigeants "CJD Maroc" a dévoilé, vendredi à
Casablanca, sa stratégie pour la période 2019-2021 placée sous le thème :
"Entreprendre entre rêve et engagement".
Présentée lors de la première conférence de presse tenue après l'élection
en juillet dernier du président national du CJD, Tariq Zidi, cette vision est
formulée en deux axes à savoir contribuer à l’encouragement de l’initiative
privée, à former des jeunes dirigeants et à donner envie à l’acte
d’entreprendre, et consolider la position du CJD en tant que qu’agitateur
d’idée et producteur d’initiatives en faveur de l’entreprise et du Maroc en
général.
"Nous avons choisi un thème qui place l’acte d’entreprendre entre la
réalisation d’un rêve et la contrainte de l’engagement économique, social et
sociétal y afférent", a déclaré Tariq Zidi, notant que le Centre s’est fixé pour
objectif durant cette période d’accompagner les entreprises dans la
croissance économique, attirer autour des valeurs du CJD en changeant
profondément l’image du patronat et faire de cette instance une force de
proposition pour la PME et lui donner un rôle d’influence à l’échelle
nationale et internationale.

Adresse du siège CJD-MAROC : 34, Bd Chefchaouni, lotissement Angel, Ain Sebaa - Casablanca
E-mail : info@cjd-maroc.net
Tel-1 : 06-61-08-20-46
Tel-2 : 06-67-79-61-52

 Hibapress :
https://www.youtube.com/watch?v=PWE9TG6sIyc

"إنجاح المقاوالت وخلق مناصب شغل " روح المقاولة بين الحلم واإللتزام

Adresse du siège CJD-MAROC : 34, Bd Chefchaouni, lotissement Angel, Ain Sebaa - Casablanca
E-mail : info@cjd-maroc.net
Tel-1 : 06-61-08-20-46
Tel-2 : 06-67-79-61-52

L’économiste :

Adresse du siège CJD-MAROC : 34, Bd Chefchaouni, lotissement Angel, Ain Sebaa - Casablanca
E-mail : info@cjd-maroc.net
Tel-1 : 06-61-08-20-46
Tel-2 : 06-67-79-61-52

casaoui.ma :
https://casaoui.ma/1497949602.html

الدار البيضاء  ..مركز المسيرين الشباب بالمغرب يقدم مخطط مشاريعه برسم / 2019
2021

قدم مركز المسيرين الشباب بالمغرب ،أمس الجمعة بالدار البيضاء ،مخطط مشاريعه برسم 2019
 ، 2021/الذي حمل شعار ” روح المبادرة بين الحلم وااللتزام “.ويتوزع هذا المخطط  ،الذي جرى
تقديمه بعد انتخاب طارق الزيدي رئيسا وطنيا للمركز في شهر يوليوز الماضي  ،حول محورين
يتمثالن في المساهمة في تشجيع المبادرة الخاصة  ،وتكوين المسيرين الشباب ،وتعزيز مكانة المركز
باعتباره منتجا لألفكار والمبادرات لفائدة المقاوالت  .واعتبر رئيس المركز أن موضوع مخطط
مشاريع المركز برسم  ، 2021 / 2019ركز على روح المبادرة بين تحقيق الحلم ،وإكراهات االلتزام
االقتصادي واالجتماعي والمجتمعي للمقاولة.وتابع أن المركز وضع نصب عينية  ،من خالل هذا
المخطط ،مواكبة المقاوالت في الشق المتعلق بالنمو االقتصادي ،وتعزيز دور المركز كقوة اقتراحية
بشأن المقاوالت الصغرى والمتوسطة ،على المستويين الوطني والدولي.
ويركز المخطط أيضا على تعزيز األداء العام للمقاوالت وحكامتها ،مع تجميع كل فروع أنشطتها حول
مشروع مبن ي على التنمية الشخصية لألعضاء المنضوين تحت لواء المركز ،فضال عن التنسيق
والتعاون مع المراكز الدولية للمسيرين الشباب ،مع تقوية مفهوم االنتماء إلى شبكة دولية.
وبالمناسبة جرى توقيع اتفاقية بين مركز المسيرين الشباب بالمغرب  ،ومغرب المقاوالت ،ترمي إلى
ضمان الم واكبة والمصاحبة للمقاوالت الصغيرة جدا ،وكذا تمكين مسيريها من عملية التكوين ،في
مختلف المجاالت ،وذلك بهدف تعزيز قدراتهم في الشق المتعلق بروح المبادرة ،مع ضمان المواكبة
الفردية لهذه المقاوالت من أجل االستجابة لحاجياتها في مختلف الميادين.وتجدر اإلشارة إلى أن
المركز يمثل المسيرين الشباب ،الذين يضعون كأهداف ألنشطتهم  ،تشجيع روح المبادرة ،ومواكبة
المسيرين الشباب في إنجاز مشاريعهم عبر تمكينهم من كل الوسائل الضرورية للمصاحبة والتكوين.

Adresse du siège CJD-MAROC : 34, Bd Chefchaouni, lotissement Angel, Ain Sebaa - Casablanca
E-mail : info@cjd-maroc.net
Tel-1 : 06-61-08-20-46
Tel-2 : 06-67-79-61-52

businessman.ma
https://www.businessman.ma/2019/09/29/12836/

مركز المسيرين الشباب يقدم مشاريعه لدعم المقاوالت

قدم مركز المسيرين الشباب بالمغرب ،مخطط مشاريعه برسم  ،2021/ 2019الذي حمل شعار “روح
المبادرة بين الحلم وااللتزام“.
ويتوزع هذا المخطط ،الذي جرى تقديمه بعد انتخاب طارق الزيدي رئيسا وطنيا للمركز ،حول
محورين يتمثالن في المساهمة في تشجيع المبادرة الخاصة ،وتكوين المسيرين الشباب ،وتعزيز مكانة
المركز باعتباره منتجا لألفكار والمبادرات لفائدة المقاوالت.
واعتبر رئيس المركز أن موضوع مخطط مشاريع المركز ركز على روح المبادرة بين تحقيق الحلم،
وإكراهات االلتزام االقتصادي واالجتماعي والمجتمعي للمقاولة.
وتابع أن المركز وضع نصب مواكبة المقاوالت في الشق المتعلق بالنمو االقتصادي ،وتعزيز دور
المركز كقوة اقتراحية بشأن المقاوالت الصغرى والمتوسطة ،على المستويين الوطني والدولي.
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ويركز المخطط أيضا على تعزيز األداء العام للمقاوالت وحكامتها ،مع تجميع كل فروع
أنشطتها حول مشروع مبني على التنمية الشخصية لألعضاء المنضوين تحت لواء المركز ،فضال عن
التنسيق والتعاون مع المراكز الدولية للمسيرين الشباب ،مع تقوية مفهوم االنتماء إلى شبكة دولية.
وجرى توقيع اتفاقية بين مركز المسيرين الشباب بالمغرب ،ومغرب المقاوالت ،ترمي إلى ضمان
المواكبة والمصاحبة للمقاوالت الصغيرة جدا ،وكذا تمكين مسيريها من عملية التكوين ،في مختلف
المجاالت ،وذلك بهدف تعزيز قدراتهم في الشق المتعلق بروح المبادرة ،مع ضمان المواكبة الفردية
لهذه المقاوالت من أجل االستجابة لحاجياتها في مختلف الميادين.
وتجدر اإلشارة إلى أن المركز يمثل المسيرين الشباب ،الذين يضعون كأهداف ألنشطتهم ،تشجيع روح
المبادرة ،ومواكبة المسيرين الشباب في إنجاز مشاريعهم عبر تمكينهم من كل الوسائل الضرورية
للمصاحبة والتكوين.
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