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االفتتاحية

السيد عمرمورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات
لجهة طنجة –تطوان -الحسيمة

"مشروع قانون املالية لسنة املالية "2021
ان مشروع قانون املالية لسنة  2021ال شك أنه يحمل خيارات
استراتيجية ويتضمن رؤية تنموية استشرافية واضحة املعالم
تهدف مواكبة إقالع االقتصاد املغربي ووضع خطة النقاذ بالدنا من
الوضع االقتصادي واملالي الصعب املقترنة بالتطورات املتسارعة
واملقلقة لجائحة فيروس كورونا ومواجهة تداعياته وآثاره الصحية
واالقتصادية واالجتماعية والنفسية وكذا معالجة االختالالت
ومظاهر العجز التي أبانت عنها األزمة.
فعال ان مشروع قانون املالية لسنة  2021يتضمن عدد من
الرهانات تقت�ضي االنكباب على تفعيل اإلصالحات الكبرى تنفيذا
للتعليمات امللكية السامية املتضمنة في خطاب العرش األخير ،من
خالل تفعيل األوراش اإلصالحية املتعلقة بخطة إنعاش االقتصاد
الوطني ،وتعميم التغطية االجتماعية ،وإصالح القطاع العام
وإعطاء األولوية للقطاعات االجتماعية خاصة التعليم والصحة.
ولكنه يحمل عددا من اإلجراءات الخاصة واالستثنائية ،والتي
تتجلى في فرض حزمة من اإلجراءات الضريبية ،فرغم أنها تسعى
للتحكم في اإلنفاق العام وتوسيع الوعاء الضريبي ،وتحقيق
املساواة بين دافعي الضرائب ،فانها ال تراعي اإلكراهات الحقيقية
التي تعيشها قطاعات مهنية واسعة السيما املقاوالت املتوسطة
والصغيرة والفردية التي تحتاج بالعكس مواكبة خاصة على
مستوى قانون املالية لسنة  .2021وفي هذا الصدد قد تم االتفاق
بين رؤساء الغرف وجامعتها على إعداد مذكرة في املوضوع تخدم
مصالح املهنيين ومنتسبيي الغرف وتقديمها إلى الجهات املعنية.
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املكتب اإلداري للغرفة
االجتماعات الدورية لشهرأكتوبر 2020للمكتب املسيرلغرفة التجارة والصناعة
والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة
عقد وم الخميس  01أكتوبر  ،2020بمقر
الغرفة بطنجة ،اجتماع املكتب املسير للغرفة وذلك
لتتبع عمل املؤسسة ومناقشة البرامج املقررة لشهر
أكتوبر  .2020وعلى رأسها مناقشة إمكانية عقد
الدورة في موعدها والوسائل املمكنة واملتاحة لذلك.
وكذا تدارس النقط األخرى الواردة في جدول أعمال
االجتماع ،والسيما مناقشة مشروع مركز الوساطة
والتحكيم ونظامه الداخلي .كما عرف االجتماع
تداول ومناقشة العديد من مشاريع االتفاقيات التي
يمكن تقديمها خالل اجتماع الجمعية العمومية
للغرفة .ترأس هذا االجتماع السيد عمر مورو ،رئيس
الغرفة ،بحضور السيد مصطفى بن عبد الغفور،
النائب األول للرئيس ،والسيد محمد السعيدي
أغطاس النائب الرابع للغرفة ،والسيد الحسين بن
الطيب أمين املال ،والسيد أشرف بوجير ،مقرر
الغرفة .وعن اإلدارة السيد ربيع الخملي�شي ،املدير
الجهوي للغرفة.
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وكما تم يوم الخميس  22أكتوبر  2020على
الساعة السابعة مساء على هامش اللقاء الذي
نظمته الغرفة حول مشروع قانون املالية لسنة
 ،2021عقد اجتماع للمكتب املسير للغرفة ترأسه
السيد عمر مورو رئيس الغرفة وحضره كل من:
السيد مصطفى بن عبد الغفور النائب األول للرئيس
السيد عبد الحميد الحسيسين :النائب الثالثللرئيس -السيد محمد أغطاس السعيدي :النائب
الرابع لرئيس الغرفة -السيد الحسين بن الطيب:
أمين املال -السيد مصطفى بناجي نائب أمين املال
والسيد ربيع الخملي�شي :املدير الجهوي للغرفة .وقد
تطرق املجتمعون الى متابعة التحضيرات النعقاد
دورة شهري يونيو وأكتوبر  2020للجمعية العامة
للغرفة و كذا باقي امللفات واملواضيع التي تشتغل
عليها وتواكبها الغرفة.
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دورة يونيو-أكتوبر2020
الجمعية العامة للغرفة تعقد دورتي يونيو-أكتوبربرسم سنة 2020

انطلقت دورة يونيو وأكتوبر  2020لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم
الثالثاء  27أكتوبر  2020بمقر الغرفة بطنجة ،في ظل احترام تام للبروتكول الصحي واإلجراءات االحترازية من
تعقيم للفضاءات ،ومراعاة مسافات التباعد ،والتشوير والتهوية وغيرها .واعتبارا لحالة الطوارئ الصحية
فقد اقتصر الحضور على السادة أعضاء الغرفة :السيد عمر مورو رئيس الغرفة وبحضور السادة أعضاء
املكتب املسير والسادة أعضاء الغرفة والسادة ممثلي السلطات بأقاليم الجهة والسادة مندوبي وزارة التجارة
والصناعة بالجهة والطاقم اإلداري للغرفة .وبهذه املناسبة جددت الغرفة شكرها لجميع السيدات الصحفيات
والسادة الصحفيين والسادة ممثلي الجمعيات املهنية واملجتمع املدني الذين دأبوا على حضور دورات الغرفة
والتفاعل معها حيث تعذر تأمين حضورهم في الظروف الحالية مع التأكيد على استمرار التواصل معهم وتوفير
كل ما يلزم من معلومات ومعطيات ،كما أعلنت على أنها ستصدر بالغا بخصوص الدورة الجارية .وقد شهدت
أشغال هذه الدورة مناقشة النقاط التالية:
1املصادقة على مشروع محضر دورة فبراير 20202عرض ورقة إخبارية عن أنشطة الغرفة منذ فبراير  2020إلى شتنبر 20203عرض ومناقشة مشروع برنامج عمل الغرفة لسنة 20214املصادقة على التعديل الذي أدخل على ميزانية الغرفة لسنة ( 2020ارتباطا بمواجهة تداعيات كوڤيد)-195عرض ومناقشة مشروع ميزانية الغرفة لسنة 20216عرض ودراسة مشروع إحداث مركز الوساطة والتحكيم بالغرفة7عرض ممثل الوزارة الوصية حول بنك املشاريع املقترح من طرف الوزارة في مجال االستثمارات الصناعية8عرض حول الدراسة التي أنجزتها الغرفة بخصوص اقتصاد الجهة ما بعد كوڤيد -19وتدارس مخرجاتهاعلى ضوء املستجدات االقتصادية الحالية.
9املناقشة واملصادقة على مجموعة من االتفاقيات ما بين الغرفة والعديد من املؤسسات صحية واجتماعيةلتقوية عرض الغرفة لفائدة املهنيين وتوفير باقة خدمات جديدة لهم.
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أقطاب ولجان الغرفة
اجتماع لجنة املالية للغرفة
وكما انعقد بمقر الغرفة بطنجة يوم االربعاء  23شتنبر
 2020على الساعة الثانية عشرة والنصف زواال اجتماعا
مع ممثلي رابطة الفاعلين في القطاع السياحي باصيلة حول
بعض املشاكل واإلكراهات التي يواجهها الفاعلين في القطاع
السياحي في ظل جائحة كورونا التي تعرفها بالدنا منذ شهر
مارس املا�ضي.وترأس هذا االجتماع السيد عمر مورو رئيس
الغرفة بحضور السيد مصطفى بن عبد الغفور ،النائب
االول للرئيس وعدد من أطر الغرفة .وقد تطرق هذا االجتماع
إلى مختلف االكراهات التي يعيشها القطاع نتيجة تداعيات
جائحة كوفيد .19

اجتماع قطب التكوين والتعليم
انعقد يوم الجمعة  16اكتوبر 2020باملدرسة العليا
للتجارة بتطوان ،اجتماع قطب التكوين والتعليم ،على
الساعة العاشرة والنصف صباحا .وترأس هذا االجتماع
السيد عبد اللطيف افيالل رئيس لجنة التكوين بمشاركة
السيد مصطفى بناجي نائب أمين املال.وحضره كل من
السادة األعضاء املحترمون :منصف أزماني :مقرر لجنة
الشؤون املالية وامليزانية-موهب القاسمي :مقرر لجنة
التكوين والتعليم-مصطفى الخملي�شي :مقرر لجنة الشؤون
االقتصادية واالجتماعية -محمد ازميزم :عضو لجنة التكوين
والتعليم -كريم غزولة :عضو لجنة البيئة والطاقات املتجددة.
ومن الجانب اإلداري حضر كل من السادة :ناصر الفقيه
اللنجري :مدير ملحقة الغرفة بتطوان -سعيد شفيق :رئيس
قسم الدعم والترويج -محمد حجاجي :رئيس مصلحة الدعم
والترويج -خلود خياري :إطار بقسم العالقات املؤسساتية.
وخصص هذا االجتماع لتدارس ومناقشة النقاط الواردة في
جدول األعمال التالي:
 1املصادقة على مشروع محضر االجتماع السابق2تتبع املشاريع التي يشرف عليها القطب خالل سنة 2020 3مناقشة خطة العمل بخصوص تنفيذ برنامج عملالغرفة برسم سنة 2021
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أقطاب ولجان الغرفة
في إطاراالجتماعات الدورية لالقطاب ولجان عمل الغرفة ،وتفعيال للمقاربة اإللكترونية الرامية لتسهيل
عملية التواصل عن بعد:

اجتماع قطب التجارة والخدمات
واالستثماروالسياحة

اجتماع قطب التعاون والشراكات

انعقد يوم الثالثاء  13اكتوبر  2020على الساعة الرابعة بعد
الزوال اجتماع قطب التجارة والخدمات واالستثمار والسياحة،
عبر تقنية التواصل عن بعد .وقد ترأس هذا االجتماع السيد
مصطفى بن عبد الغفور النائب االول للرئيس وكما شارك فيه
كل من السادة االعضاء املحترمون:اسماعيل دادي  :رئيس
لجنة الشؤون الخدماتية -عامر ازغينو :رئيس لجنة النقل
واللوجستيك -عماد الحفيظ  :رئيس لجنة السياحة-احمد
بوكمزة :رئيس اللجنة الجهوية لالستثمار-حسن التوزني  :عضو
لجنة الشؤون التجارية ومن الجانب اإلداري ،شارك كل من
السيدات والسادة:ناصر الفقيه اللنجري :مدير ملحقة الغرفة
بتطوان ونبيل الخملي�شي :رئيس قسم العالقات املؤسساتية
خلود خياري :إطار بقسم العالقات املؤسساتية وحنان
امغاس:اطار بقسم العالقات املؤسساتية ومحمد يجو :رئيس
قسم الدعم والترويج والعلوي عبد الرحيم :رئيس مصلحة
خدمات املنتسبين وعبد الرحمان يوالل :رئيس القسم املالي
واالداريوندى جيواك :اطار بقسم الدعم والترويج واسماء
الطاهري  :إطار بقسم املالية.
وخصص هذا االجتماع لتدارس ومناقشة النقاط الواردة في
جدول األعمال والتي همت بالخصوص:
-1املصادقة على مشروع محضر االجتماع السابق،
 -2تتبع املشاريع التي يشرف عليها القطب برسم سنة 2020
 -3مناقشة خطة العمل بخصوص تنفيذ برنامج عمل الغرفة
برسم سنة 2020
 -4مناقشة امكانية تنظيم االيام التجارية جهويا وسبل ذلك
 -5تقديم حصيلة الدورة التكوينية "للتجارة االلكترونية "
 -6مختلفات

وبنفس اليوم انعقد اجتماع قطب التعاون والشراكات وقد
ترأس هذا االجتماع السيد عبد الحميد الحسيسن النائب
الثالث للرئيس ،بحضور كل من السادة :رشيد قنطار :رئيس
لجنة البيئة والطاقات املتجددة -خالد ابراهيمي :رئيس لجنة
العالقات العامة والشراكة مع املنظمات املهنية-ياسين العرود:
رئيس لجنة تنمية أنشطة املناولة -محمد الطاهري :مقرر لجنة
العالقات العامة والشراكة مع املنضمات املهنية -جمال الدين
حنين :عضو لجنة البيئة والطاقات املتجددة -عبد السالم
السليماني :عضو لجنة البيئة والطاقات املتجددة .ومن الجانب
اإلداري شارك كل من السيدات والسادة :ناصر فقيه اللنجري:
مدير ملحقة الغرفة بتطوان -نبيل الخملي�شي :رئيس قسم
العالقات املؤسساتية -عزيز اغبالو :رئيس قسم االستراتيجية
والشراكة -عبد الرحمان يوالل :رئيس القسم املالي واإلداري-
سعيد شفيق :رئيس قسم الدعم والترويج بملحقة الغرفة
بتطوان-محمد يجو :رئيس قسم الدعم والتريج -خلود خياري:
إطار بقسم العالقات املؤسساتية-ندى جيواك :إطار بقسم
الدعم والترويج -اسماء الطاهري :إطار بمصلحة املوارد البشرية
واملسؤولة املعلوماتية للغرفة .وخصص هذا االجتماع لتدارس
ومناقشة النقاط الواردة في جدول األعمال والتالية:
 -1املصادقة على مشروع محضر االجتماع السابق،
 -2تتبع املشاريع التي يشرف عليها القطب برسم سنة 2020
 -3مناقشة خطة العمل بخصوص تنفيذ برنامج عمل الغرفة
برسم سنة 2021
 -4مختلفات

رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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أقطاب ولجان الغرفة
اجتماع قطب الصناعة ودعم
االنشطة واملشاريع التنموية

اجتماع قطب التدبيراملؤسساتي
واالعالم والتواصل

وانعقد يوم الخميس  15اكتوبر  2020على الساعة العاشرة
صباحا باملقر الجهوي للغرفة اجتماع قطب الصناعة ودعم
االنشطة واملشاريع التنموية.وتراس هذا االجتماع السيد
الحسين بن طيب امين املال ،وقد افتتحه السيد محمد اجانة
عضو لجنة تنظيم املناطق الصناعية واملعارض وحضره كل
من السادة االعضاء املحترمون :عبد اللطيف التوجري :رئيس
لجنة تنظيم املناطق الصناعية واملعا ض-محمد ايت الحاج
:مقرر لجنة التتبع وانجاز املشاريع التنموية-نجيب ولعالي :مقرر
لجنة دعم املقاولة والتكنولوجيات الحديثة -ابراهيم امنكاي
 :مقرر لجنة الصناعة ومناطق االنشطة االقتصادية -الزبير
عزوز :مقرر لجنة التدقيق وتدبير املخاطر -خالد ابراهيمي
:عضو لجنة الصناعة ومناطق االنشطة االقتصادية .ومن
الجانب االداري حضر كل من السادة :مصطفى الحضري:
رئيس مصلحة االستراتيجية والشراكة -ندى جيواك :إطار
بقسم الدعم والترويج مكلفة بمشا يع الغرفة -خلود خياري:
إطار بقسم العالقات املؤسساتية .وخصص هذا االجتماع
لتدارس ومناقشة النقاط الواردة في جدول االعمال والتي همت
بالخصوص:
-1املصادقة على مشروع محضر االجتماع السابق
 -2تتبع املشار يع التي يشرف عليها القطب خالل سنة 2020
 -3مناقشة خطة العمل بخصوص تنفيذ برنامج عمل الغرفة
برسم سنة .2021
 -4مختلفات

وكما انعقد بنفس اليوم بمقر طنجة اجتماع قطب
التدبير املؤسساتي واالعالم والتواصل وتراس هذا االجتماع
السيد الحسين بن طيب امين املال ،بمشاركة السيد عثمان
اليعقوبي رئيس لجنة االعالم والتواصل .وحضره كل من السادة
األعضاء :مصطفى الخملي�شي :مقرر لجنة الشؤون االقتصادية
واالجتماعية العربي ابركي :عضو لجنة الشؤون االقتصادية
واالجتماعية -بوعياد محمد :عضو لجنة الشؤون املالية
وامليزانية -محمد املودن الخزيمي :عضو لجنة الشؤون التجارية.
ومن الجانب االداري حضر كل من :السيدة ندى جيواك :إطار
بقسم الدعم والترويج مكلفة بمشا يع الغرفة-السيدة خلود
خياري :إطار بقسم العالقات املؤسساتية .وخصص هذا
االجتماع لتدارس ومناقشة النقاط الواردة في جدول االعمال
والتي همت بالخصوص:
-1املصادقة على مشروع محضر االجتماع السابق
-2تتبع املشا ريع التي يشرف عليها القطب خالل سنة 2020
-3مناقشة خطة العمل بخصوص تنفيذ برنامج عمل الغرفة
برسم سنة 2021
-4مختلفات

رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة

8

العدد  - 18أكتوبر2020

الدعم واملواكبة
في إطار الدور االستشاري والتحسي�سي الذي تقوم به الغرفة ومواكبتها لقضايا املهنيين على الصعيد الجهوي،
ععقدت الغرفة خالل شهر أكتوبر  2020عدة اجتماعات مع الجمعيات املهنية:

الغرفة تجتمع مع رابطة منتدى التاجرلطنجة الكبرى
عقد بمقر الغرفة بطنجة يوم الثالثاء  06أكتوبر 2020
على الساعة الثانية عشرة زواال اجتماعا مع رابطة منتدى
التاجر لطنجة الكبرى .وترأس هذا االجتماع السيد عمر
مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة
تطوان الحسيمة ،بحضور نائبه األول السيد مصطفى بن
عبد الغفور ،وكذا السيد عثمان الزيتوني عضو الغرفة.
وقد تطرق إلى مختلف االكراهات التي يعيشها التجار نتيجة
تداعيات جائحة كوفيد  ،19كما تناول االجتماع السبل
واآلليات املمكن اعتمادها من قبل الغرفة في مواكبة التجار
خالل هذه املرحلة الدقيقة التي يمر بها القطاع والنهوض
بقطاع التجارة عامة.

الغرفة تجتمع بوكالء الجدد وتجارسوق الجملة للخضروالفواكه بطنجة
وأيضا عقد يوم الثالثاء  06أكتوبر  2020على الساعة
الواحدة زواال ،اجتماعا مع الوكالء الجدد والتجار لسوق
الجملة للخضر والفواكه .ترأس هذا االجتماع السيد عمر
مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة
تطوان الحسيمة ،وبحضور نائبه األول السيد مصطفى بن
عبد الغفور ،وكذا السيد العضو عثمان الزيتوني ،والسيد
العضو أحمد القري�شي .حيث استهل االجتماع بالترحيب
بالسادة الوكالء الجدد الذين تم انتدابهم للفترة القادمة.
وقد تناول االجتماع بالخصوص مسألة الترحيل التي سوف
تتم من السوق الحالي نحو السوق الجديد .كما تطرق
االجتماع لضرورة عقد االجتماعات خالل االيام املقبلة
ملتابعة كافة االنشغاالت التي تهم كافة الفئات العاملة
داخل السوق .وهو الدور الذي قامت الغرفة تجاه هذه
الفئة على الدوام.
رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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الدعم واملواكبة
رئيس الغرفة يجتمع بالجمعية الوطنية ملموني الحفالت والتظاهرات
عقد بمقر غرفة بطنجة يوم االربعاء  07أكتوبر  2020على
الساعة الثانية بعد الزوال اجتماعا مع ممثلين عن الجمعية
الوطنية ملموني الحفالت والتظاهرات .ترأس هذا االجتماع
السيد عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات
لجهة طنجة تطوان الحسيمة .وقد تطرق هذا االجتماع إلى
الوضعية الدقيقة التي يعيشها قطاع مموني الحفالت ،وهو
القطاع الذي يعتبر من القطاعات التي شملها الحضر التام
ملزاولة أنشطتها نتيجة التداعيات الناتجة عن كوفيد.-19
وقد ثمن املجتمعون االتفاقية التي وقعتها لجنة اليقظة
االقتصادية في املغرب مع مموني ومنظمي الحفالت ،من أجل
مساندتهم لتجاوز عواقب جائحة فيروس كورونا .وبالنظر
لتراجع شراسة وباء كورونا بجهة طنجة تطوان الحسيمة ،تناول االجتماع سبل استئناف هذا القطاع نشاطه وفق
املعايير والتدابير الصحية الضامنة الستمرار االنفراج الصحي بالجهة من جهة ،مع االخذ بعين االعتبار حالة مهنيي
هذا القطاع من جهة أخرى.

رئيس الغرفة يجتمع وأعضاء مكتب فدرالية مموني الحفالت باملغرب
وكما انعقد صباح يوم األربعاء  14أكتوبر 2020
بمكتب الرئيس اجتماع ضم أعضاء مكتب فدرالية
مموني الحفالت باملغرب برئاسة السيد الحاج رحال
محمد السلمي مع السيد رئيس الغرفة عمر مورو
مرفوقا بالسيد مدير الغرفة الجهوية السيد ربيع
الخملي�شي والسيد محمد العربي العوامي رئيس مصلحة
بالغرفة .وكان هذا اللقاء فرصة ألعضاء الفدرالية
للتعبير عن االكراهات والتداعيات التي نتجت عن
كوفيد  19ببالدنا ،وقد جدد السيد رئيس الغرفة دعمه
لهذا القطاع مستحضرا املبادرات التي تم القيام بها بهذا
الخصوص.كما تناول املجتمعون سبل تدعيم عالقة
التعاون والشراكة بين الجانبين السيما في مجال التكوين
ومواكبة املهنيين.
رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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الدعم واملواكبة
الغرفة تجتمع بالفاعلين االقتصاديين ومندوب وزارة التجارة والصناعة بطنجة
لدراسة مساطراملطابقة للمنتوجات الصناعية املستوردة

ترأس السيد عمر مورو رئيس الغرفة والسيد عبد الواحد رحال مدير التجارة الداخلة بوزارة الصناعة
والتجارة واالقتصاد االخضر والرقمي باملقر الجهوي للغرفة يوم الجمعة  16اكتوبر  ،2020اجتماعين مع كل
من الصناع و املستوردين خصصا لدراسة مساطر املطابقة للمنتوجات الصناعية املستوردة.وقد تم هذين
اإلجتماعين بحضور السيد أديب أقلعي مندوب وزارة التجارة و الصناعة بطنجة والسيد مصطفى بنعبد الغفور
الغرفة و السيد الحسين بن الطيب أمين مال الغرفة و رؤساء و ممثلين عن الهيئات املهنية
النائب األول لرئيس
ُ
و الجمعيات الصناعية و أطر الوزارة والغرفة .وعقب هذين االجتماعين أصدرت الغرفة بالغ في املوضوع.

رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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الدعم واملواكبة
عقد اجتماع مع الجمعية املغربية لرواد األعمال
وعقد بمقر الغرفة بطنجة يوم الثالثاء  20أكتوبر 2020
على الساعة العاشرة صباحا اجتماعا مع ممثلين عن الجمعية
املغربية لرواد االعمال .وترأس هذا االجتماع السيد مصطفى
بن عبد الغفور النائب األول لرئيس غرفة التجارة والصناعة
والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة ،كما حضر هذا
اللقاء السيد مصطفى ديرى مقرر املكتب املسير للغرفة.
وحضره من الجانب اإلداري كل من السيد محمد يجو والسيد
نبيل الخملي�شي .وقد تطرق هذا االجتماع إلى سبل التعاون
بين الجمعية والغرفة في مجال اختصاص كل منهما ،كالبحث
عن كيفية تمويل املشاريع الصغرى ،وخلق بنك معلومات
للمشاريع القطاعية .واالنفتاح على املؤسسات األجنبية بقصد
خدمة املهنيين واملنتسبين للغرفة.

رئيس الغرفة يجتمع وأعضاء الهيئة العليا ملهنيي التصوير
وأيضا استقبل السيد عمر مورو رئيس جامعة
الغرف املغربية للصناعة والتجارة والخدمات ورئيس
غرفة التجارة والصناغة والخدمات لجهة طنجة تطوان
الحسيمة صباح يوم الثالثاء  20أكتوبر  2020بمكتبه
بالغرفة السادة أعضاء مكتب الهيئة العليا ملهنيي
التصوير .وكان هذا اللقاء فرصة ألعضاء مكتب الهيئة
العليا للتصوير للتعبير عن االكراهات التي يعيشها هذا
القطاع جراء التداعيات التي نتجت عن جائحة كوفيد
 19ببالدنا ،وقد جدد السيد رئيس الغرفة دعمه لهذا
القطاع .كما تناول املجتمعون سبل تدعيم عالقة
التعاون والشراكة بين الجانبين السيما في مجال التكوين
ومواكبة املهنيين.

رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
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الدعم واملواكبة /لقاءات تواصلية
لقاء تواصلي بصندوق الضمان املركزي مع رؤساء وممثلين
"عن الجمعيات املهنية"

في إطار املجهودات التي تبذلها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة ،ألجل
التخفيف من آثار االزمة املترتبة عن جائحة كورونا وتداعياتها السلبية على أوضاع املهنيين من تجار وصناع
وخدماتيين .نظمت الغرفة يوم  09أكتوبر  2020على الساعة الثانية عشرة زواال ،لقاء تواصليا جمع العديد
من رؤساء الجمعيات والرابطات وممثلين عنها ،بمدير صندوق الضمان املركزي بطنجة ،الذي قدم شروحات
تفصيلية عن املنتوجات التي يقدمها الصندوق للمقاوالت واملهنيين لتمكينهم من استئناف أنشطتهم بشكل
اعتيادي ،كمنتوج "ضمان أكسجين" و "ضمان إقالع" .كما شارك في اللقاء ممثل عن وكالة بنكية ،لتقديم
الشروحات في الجانب املتعلق باألبناك في التزامها ومساهمتها في مثل تلك البرامج .وقد ترأس هذا اللقاء السيد
عمر مورو رئيس الغرفة ،رفقة نائبه األول السيد مصطفى بن عبد الغفور ،وأين مال الغرفة السيد الحسين
بن الطيب.
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13

العدد  - 18أكتوبر2020

الدعم واملواكبة /لقاءات تواصلية
ندوة حول مشروع قانون املالية لسنة  2021تحت شعار" :أية إجابات ملشروع قانون
املالية  2021ملواجهة آثاركوفيد  19االقتصادية واالجتماعية على املهنيين؟"

تحت شعار" :أية إجابات ملشروع قانون املالية  2021ملواجهة آثار كوفيد  19االقتصادية واالجتماعية على
املهنيين؟" نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة ندوة حول مشروع قانون
املالية لسنة  2021يوم الخميس  22أكتوبر  2020بفندق سوالزور طنجة .واعتبارا لإلجراءات االحترازية املعتمدة
فقد تم تحديد عدد الحضور مع تأمين نقل الندوة على صفحات التواصل االجتماعية .وقد افتتحت الندوة
بكلمة للسيد مصطفى بن عبد الغفور النائب األول لرئيس الغرفة بسياق اللقاء وأهدافه ،قبل أن يبسط مسير
الندوة الدكتور حميد النهري اإلطار العام وأرضية النقاش .حيث تم تقديم ثالث مداخالت من طرف السادة:
الدكتور عبد اللطيف بروحو :عضو لجنة املالية والتنمية االقتصادية بالبرملان وخبير مالي واألستاذ الصادق
الكنفاوي :مستشار ومكون في املالية والضرائب واملحاسبة واألستاذ محمد لحياني :خبير محاسبتي ومستشار
مالي .وفتح النقاش أمام مداخالت السادة الحاضرين واملتفاعلين عبر صفحات التواصل االجتماعية .وقد
خلص اللقاء الى مجموعة من التوصيات التي ستعمل الغرفة على بلورتها في إطار متابعتها ملشروع قانون املالية
للسنة املقبلة .وعرف اللقاء مشاركة السادة أعضاء املكتب املسير للغرفة والسادة رؤساء اللجان بالغرفة وأطر
املؤسسة ،كما التحق السيد الرئيس عمر مورو باللقاء ملتابعة مجرياته ومخرجاته.
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الدعم واملواكبة /لقاءات تواصلية
لقاء تحسي�سي عن بعد حول "أهمية الوساطة في حل املنازعات التجارية"

نظم ــت الغرف ــة لق ــاء تحسي�س ــي ع ــن بع ــد ح ــول " أهمي ــة الوس ــاطة ف ــي ح ــل املنازع ــات التجاري ــة" وذل ــك ي ــوم
الســبت  31أكتوبــر  2020علــى الســاعة الخامســة مســاء .وقــام بتنشــيطها هــذا اللقــاء األســتاذ نــور الديــن أوجــار
نائ ــب رئي ــس املحكم ــة الدولي ــة للوس ــاطة والتحكي ــم املوج ــود مقره ــا بالرب ــاط ،وحض ــره النائ ــب األول لرئي ــس
الغرفــة الســيد مصطفــى بــن عبــد الغفــور وعــدد مــن أعضــاء الغرفــة الســادة :عمــاد الحفيــظ ،خالــد االبراهيمــي،
عامــر ازغينــو ،عبــد اللطيــف التويجــري ،محمــد املــودن واســماعيل دادي ،كمــا حضــره عــدد مــن الســادة رؤســاء
الجمعيات املهنية بالجهة ،إضافة إلى أطر الغرفة السيدات والسادة :محمد يجو رئيس قسم الدعم والترويج،
خالــد بولعيــش رئيــس مصلحــة التكويــن والتشــييك وخديجــة بوحايــك إطــار بنفــس القســم .اللقــاء الــذي إســتمر
أكثــر مــن ســاعتين ،يدخــل ضمــن املجهــودات التــي تقــوم بهــا الغرفــة مــن أجــل إحــداث مركــز للتحكيــم والوســاطة
ونشــر ثقافــة الوســاطة والتحكيــم فــي أوســاط املهنييــن .وقــد شــكل اللقــاء مناســبة لتعزيــز التواصــل مــع املهنييــن
واطالعهــم علــى آخــر املســتجدات فــي هــذا املجــال ،وهــو األمــر الــذي لقــي تجــاوب مــن قبــل املشــاركين وتفاعــل كبيــر
مــع منشــط اللقــاء.
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الدعم والترويج
عقد اجتماع بهدف استكمال بناء أجهزة مركزالتحكيم والوساطة الذي تعتزم
الغرفة إحداثه
في اطار تتبع تنفيذ البرنامج السنوي للغرفة عقد
النائب األول لرئيس الغرفة السيد مصطفى بن
عبد الغفور رفقة املدير الجهوي للغرفة السيد ربيع
الخملي�شي يوم األربعاء 21أكتوبر 2020باملقر الجهوي،
اجتماعا مع السادة محمد بن يحيى خبير في املحاسبة
والسيد حدوش محمد العربي محاسب معتمد وذلك
في أفق تعزيز الشراكة والتعاون و استكمال بناء أجهزة
مركز التحكيم والوساطة الذي تعتزم الغرفة إحداثه.
وقد حضر االجتماع كل من السيد عزيز اغبالو رئيس
قسم و السيد خالد بولعيش رئيس مصلحة بالغرفة
الجهوية.

دليل للمعارض واألروقة

لتحميل الدليل تضع الغرفة رهن إشارة منتسبيها رابط الدليل :
http://www.ccistanger.gov.ma/.../136-Guide_Foires_Salons.pdf
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حكامة وتواصل
مشاركة الغرفة في ورشة حول االقتصاد الغيراملهيكل
ش ــارك الس ــيد مصطف ــى بنعب ــد الغف ــور،
النائ ــب األول لرئي ــس الغرف ــة ي ــوم الجمع ــة
2اكتوبــر 2020فــي ورشــة عــن بعــد نظمهــا املجلــس
االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي حــول االقتصــاد
الغيــر املهيــكل ،وذلــك فــي أفــق تجميــع املقترحــات
ح ــول مجموع ــة م ــن القضاي ــا ذات الصل ــة وف ــي
مقدمته ــا قضي ــة تمثيلي ــة القط ــاع الغي ــر املهي ــكل
واعتم ــاد اس ــتراتيجية انتقالي ــة لألنش ــطة الغي ــر
املهيكل ــة نح ــو اقتص ــاد مهي ــكل .وتمي ــزت الورش ــة
بتقدي ــم ع ــروض ومقترح ــات هام ــة ف ــي املوض ــوع
م ــن ط ــرف ع ــدد م ــن املؤسس ــات املش ــاركة.

مشاركة الغرفة في مائدة مستديرة بالجمعية املغربية لخريجي معاهد النسيج
واأللبسة
ش ــارك الس ــيد مصطف ــى ب ــن عب ــد الغف ــور ،النائ ــب األول لرئي ــس غرف ــة التج ــارة والصناع ــة والخدم ــات لجه ــة
طنج ــة تط ــوان الحس ــيمة ،مرفوق ــا بالس ــيد محم ــد العرب ــي العوام ــي ،اط ــار بالغرف ــة ،ي ــوم الجمع ــة  09أكتوب ــر
 2020بفن ــدق س ــوالزور بطنج ــة ف ــي أش ــغال املائ ــدة املس ــتديرة الت ــي نظمته ــا الجمعي ــة املغربي ــة لخريج ــي معاه ــد
النس ــيج واأللبس ــة بحض ــور وازن للمؤسس ــات املعني ــة بالش ــغل واملجال ــس املنتخب ــة بالجه ــة.
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حكامة وتواصل
الغرفة تشارك في ندوة عن بعد بمناسبة تقديم التقريرالسنوي ملرصد حماية
البيئة واملآثرالتاريخية بطنجة
تفعيال للمقاربة التشاركية التي تنهجها الغرفة ،شارك
السيد الحسين بالطيب أمين مال الغرفة  ،في ندوة عن بعد
بمناسبة تقديم التقرير السنوي ملرصد حماية البيئة واملآثر
التاريخية بطنجة وذلك يوم الجمعة  09أكتوبر .2020
وقد افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها السيد عيد العزيز
جناتي رئيس املرصد .تلتها مداخالت مختلف شركاء املرصد
كل حسب مجال اختصاصه .بعدها تم إلقاء عرض حول
أهم الخطوط العريضة التي تضمنها التقرير ،الذي شمل
مجموعة من املحاور املرتبطة بحالة البيئة واملآثر التاريخية
باملدينة .وقد عرف اللقاء تفاعل مهم ونقاش غني من قبل
املتدخلين ومتتبعي البث املباشر ومختلف املهتمين بالبيئة
والتراث.

مشاركة الغرفة في اجتماع حول رصد و تتبع تلوث املياه بمدينة طنجة
وأيضا شارك السيد الحسين بن الطيب أمين مال
الغرفة رفقة السيد محمد يجو رئيس قسم الدعم
والترويج والسيدة خديجة بوحايك إطار بالغرفة
يوم الجمعة  23أكتوبر  2020بطنجة في اإلجتماع
الثاني الخاص بخلق مجموعة تفكير لرصد وتتبع
تلوث املياه بمدينة طنجة الذي نظمه مرصد حماية
البيئة واملآثر التاريخية بطنجة .ويأتي هذا اإلجتماع
في إطار أنشطة مشروع «املياه الخضراء" الذي يضم
ممثلين عن الفاعلين و املتدخلين في مجال تدبير
املاء في القطاعين العام و الخاص و أيضا فعاليات
املجتمع املدني ومؤسسات البحث العلمي.
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حكامة وتواصل
مشاركة رئيس الغرفة في اجتماع بمقرالوالية حول "منظومة السياحة بالجهة"

ش ــارك الس ــيد عم ــر م ــورو رئي ــس غرف ــة التج ــارة والصناع ــة والخدم ــات لجه ــة طنجة-تط ــوان الحس ــيمة ف ــي
اإلجتمــاع الــذي احتضنــه مقــر الواليــة يــوم األربعــاء  21أكتوبــر  2020حــول منظومــة الســياحة بالجهــة والســبل
الكفيلــة بتطويــر وإنعــاش القطــاع وكــذا املجهــودات املبذولــة فــي هــذا اإلطــار .اللقــاء ترأســه كل مــن الســيدة ناديــة
فتاح العلوي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي والسيد محمد امهيدية
وال ــي الجه ــة ،وبحض ــور مهني ــي القط ــاع واملصال ــح اإلداري ــة ذات الصل ــة ،ومهني ــي قط ــاع الس ــياحة بالجه ــة .وكان ــت
مداخلــة الســيدة الوزيــرة حــول تطــور املؤشـرات الســياحية خــال موســم صيــف  2020لهــذه الوجهــة الشــاطئية
بإمتيــاز بشــمال اململكــة ،وحــول تنزيــل البرنامــج التعاقــدي  2022 – 2020لدعــم وإقــاع القطــاع الســياحي علــى
مســتوى جهــة طنجة-تطوان-الحســيمة وكمــا االجتمــاع فرصــة لتبــادل اآلراء مــع املهنييــن حــول عــدد مــن املواضيــع
املتعلقــة بهــذا البرنامــج .وفرصــة لتحديــد ســبل التدخــل للتحضيــر الســتئناف اســتقبال الســياح الدولييــن حيــث
أن النتائ ــج األولي ــة مش ــجعة نظ ـرا لتزاي ــد ع ــدد الوافدي ــن عل ــى مط ــار طنج ــة اب ــن بطوط ــة واالهتم ــام املعب ــر عن ــه
م ــن ل ــدن وكاالت وموزع ــي األس ــفار الدوليي ــن وأيض ــا لتنس ــيق الجه ــود بي ــن ال ــوزارة والس ــلطات املحلي ــة واملهنيي ــن
وكل املتدخلي ــن لتس ــهيل رج ــوع الس ــياح الوطنيي ــن والدوليي ــن ولتأمي ــن تجرب ــة س ــياحية تراع ــي التدابي ــر الصحي ــة
الوقائيــة خاصــة الشــارة “مرحبــا بكــم بأمــان” « »Welcome Safelyفــي ظرفيــة جائحــة كورونــا.
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اتفاقيات وشراكة
استقبال السيد القنصل العام الفرن�سي السيد دونيس فرانسوا والسيد القنصل
العام اإلسباني دون ألفونصو منويل برتباليس فاسكيس بمقرالغرفة بطنجة
في إطار تطوير وتعزيز العالقات الديبلوماسية املغربية الفرنسية
وانسجاما مع مهام وأدوار الغرفة في مجال الديبلوماسية االقتصادية،
استقبل السيد عمر مورو رئيس الغرفة مرفوقا بالسيد مصطفى
ديرا نائب مقرر الغرفة والسيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي يومه
االثنين  19أكتوبر  2020بمقر الغرفة الجهوية بطنجة السيد دونيس
فرانسوا  Denis Françoisالقنصل العام لفرنسا بطنجة.حيث جدد
السيد الرئيس تهنئته للسيد القنصل العام بمناسبة استالم مهامه،
مثنيا على تميز العالقات املغربية الفرنسية في شتى املجاالت .وقد
كان اللقاء مناسبة لتعريف السيد القنصل العام بمؤسسة غرفة
طنجة تطوان الحسيمة و مجاالت عملها و اشتغالها ،مبرزا في ذات
الوقت أهم املقومات االقتصادية التي تزخر بها الجهة و ما تقدمه
من فرص قيمة لالستثمار و ريادة األعمال للمستثمرين األجانب .من
جهته عبر السيد القنصل العام عن شكره لحفاوة االستقبال و عن
اعجابه بالدينامية املتميزة التي تعرفها الغرفة معبرا عن استعداده
لدعم و تشجيع التعاون االقتصادي بين الجانبين السيما في مجاالت
التكوين و مواكبة املقاوالت و تشجيع االستثمار و تنمية التعاون في
مجالي االقتصاد الرقمي و االقتصاد األخضر واألزرق.
وفي نفس اإلطار وفي سياق تطوير وتعزيز العالقات
الديبلوماسية املغربية االسبانية استقبل السيد
عمر مورو رئيس الغرفة يومه األربعاء  21أكتوبر
 2020بمقر الغرفة الجهوية بطنجة السيد القنصل
العام دون ألفونصو منويل برتباليس فاسكيس Don
 .Alfonso Manuel Portabales Vazquezوتأتي
هذه الزيارة في إطار مباشرة السيد القنصل العام
ملهامه الجديدة بمدينة طنجة حيث جدد السيد
الرئيس تهنئته للسيد القنصل العام ،مؤكدا على
قوة وصالبة العالقات املتميزة بين اململكة املغربية
واململكة االسبانية ،والسيما العالقات االقتصادية بين
الجانبين على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة.
من جهته عبر السيد القنصل العام عن شكره لحفاوة
االستقبال وعن تقديره kللمهام التي تقوم بها الغرفة
في مجال تعزيز مناخ األعمال واالستثمار على مستوى
الجهة ،معبرا في هذا الصدد عن استعداد القنصلية
العامة مواكبة هذه الدينامية املتميزة بما يعزز سبل
التعاون ومناخ األعمال بين الجانبين.
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اتفاقيات وشراكة
مشاركة الغرفة في حفل افتتاح املقرالجديد وتنصيب السيد زهيرمكورقنصل
شرفي ألملانيا بطنجة
ش ــاركت غرف ــة التج ــارة و
الصناع ــة و الخدم ــات لجه ــة
طنج ــة تط ــوان الحس ــيمة ف ــي حف ــل
افتت ــاح املق ــر الجدي ــد وتنصي ــب
الس ــيد زهي ــر مك ــور قنص ــل ش ــرفي
ألملاني ــا بطنج ــة وذل ــك ي ــوم االثني ــن
 05اكتوب ــر  2020و ذل ــك بحض ــور
الس ــيد الس ــفير األملان ــي باملغ ــرب
و العدي ــد م ــن ممثل ــي الهيئ ــات
وراملؤسس ــات باملدين ــة .وق ــد مث ــل
الغرفــة كل مــن الســيد الحســين بــن
الطيــب أميــن مــال الغرفــة و الســيد
ربي ــع الخملي�ش ــي املدي ــر الجه ــوي
للغرف ــة.

استقبال وفد من رجال اعمال روس بالغرفة
إس ــتقبل الس ــيد عم ــر م ــورو رئي ــس غرف ــة التج ــارة
والصناع ــة والخدم ــات لجه ــة طنج ــة تط ــوان الحس ــيمة
ي ــوم الخمي ــس 8اكتوب ــر 2020باملق ــر الجه ــوي للغرف ــة،
وف ــدا م ــن رج ــال األعم ــال ال ــروس .تمح ــور اللق ــاء ح ــول
املشــاريع االســتثمارية التــي يعتــزم الوفــد إنجازهــا خاصــة
ف ــي مي ــدان إقام ــة املنتجع ــات الترفيهي ــة .وق ــد قدم ــت
للوفــد عرضــا حــول فــرص االســتثمار باملغــرب و بالجهــة
علــى وجــه الخصــوص مــع التأكيــد علــى اســتعداد الغرفــة
ملواكب ــة الوف ــد ب ــكل م ــا يل ــزم م ــن اإلرش ــادات واملعطي ــات
ذات الصل ــة.
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بالغات جامعة الغرف
بالغ جامعة الغرف عقب اجتماع رؤساء الغرف وجامعتها بالسيد عبد الواحد
رحال ،املديرالعام للتجارة بتاريخ  15أكتوبر2020

فــي إطــار متابعــة تنفيــذ االتفاقيــات املتعلقــة بمخططــات تنميــة غــرف التجــارة والصناعــة والخدمــات وجامعتهــا،
وتتب ــع العدي ــد م ــن امللف ــات ذات األولوي ــة ،عق ــد الس ــادة رؤس ــاء غ ــرف التج ــارة والصناع ــة والخدم ــات وجامعته ــا
لقــاءا مــع الســيد عبــد الواحــد رحــال ،املديــر العــام للتجــارة ،يــوم الخميــس  15أكتوبــر  ،2020عبــر تقنيــة التناظــر
عــن بعــد ،تــم خاللــه مدارســة مجموعــة مــن النقــط املهمــة منهــا :
 مشــروع قانــون رقــم  19.38الــذي يغيــر ويتمــم القانــون رقــم  12.38املتعلــق بالنظــام األسا�ســي لغــرف التجــارةوالصناعــة والخدمــات؛
 التغطية االجتماعية للتجار املستقلين؛ تقدم تنفيذ برنامج السنة األولى من مخططات تنمية غرف التجارة والصناعة والخدمات وجامعتها؛ املشاريع االقتصادية املهيكلة املودعة في إطار املرحلة األولى من طلب إبداء االهتمام باملشاريع؛ التوقعات األولية ملشاريع ميزانيات الغرف والجامعة برسم سنة .2021كم ــا عق ــد مكت ــب جامع ــة الغ ــرف املغربي ــة للتج ــارة والصناع ــة والخدم ــات ،خ ــال نف ــس الي ــوم ،اجتماع ــا ت ــم
خاللــه مدارســة مســتجدات القانــون األسا�ســي للغــرف والوضعيــة الحاليــة للبرنامــج التعاقــدي للجامعــة ومتابعــة
انعقــاد الجمــوع العامــة للغــرف فــي ظــل جائحــة كورونــا وكان هــذا اللقــاء فرصــة ملناقشــة منهجيــة تقديــم مقترحــات
الجامعــة بخصــوص قانــون املاليــة  2021وتتبــع الحالــة االقتصاديــة الناتجــة عــن جائحــة كوفيــد .19
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بالغات جامعة الغرف
بالغ جامعة الغرف عقب اجتماع رؤساء الغرف وجامعتها بتاريخ  22أكتوبر2020

عق ــد الس ــادة رؤس ــاء غ ــرف التج ــارة والصناع ــة والخدم ــات املغربي ــة وجامعته ــا لق ــاء عم ــل ي ــوم الخمي ــس 22
أكتوب ــر  2020باملق ــر املرك ــزي لغرف ــة التج ــارة والصناع ــة والخدم ــات للدارالبيض ــاء س ــطات ،خص ــص ملناقش ــة
كل مــن مشــروع قانــون املاليــة  2021ومشــروع القانــون األسا�ســي املنظــم لغــرف التجــارة والصناعــة والخدمــات.
فــي بدايــة االجتمــاع وقــف الســادة الرؤســاء علــى حصيلــة تقــدم وتنفيــذ برنامــج تطويــر الغــرف وجامعتهــا الوطنيــة
حي ــث تمكن ــت جمي ــع الغ ــرف املغربي ــة وك ــذا جامعته ــا الوطني ــة م ــن تس ــجيل تق ــدم ملم ــوس ف ــي جمي ــع األوراش
املســطرة .وقــد أشــاد الســادة الرؤســاء بمجهــودات الســيد وزيــر الصناعــة والتجــارة واالقتصــاد األخضــر والرقمــي
وطاقمــه اإلداري الراميــة إلــى تفعيــل وتعزيــز دور غــرف التجــارة والصناعــة والخدمــات وجامعتهــا فــي إطــار املخطــط
املذكــور .وارتباطــا بملــف تطويــر الغــرف وعالقــة بمشــروع القانــون األسا�ســي لغــرف التجــارة والصناعــة والخدمــات
باملغــرب ،واعتبــارا للورقــة التــي قدمتهــا جامعــة الغــرف والتــي تتضمــن العديــد مــن االقتراحــات املتعلقــة بتحســين
اإلطــار القانونــي للغــرف وتمكينهــا مــن الوســائل األساســية ألداء أدورهــا الدســتورية فــي تمثيــل املهنييــن ومواكبتهــم،
فقــد أكــد الســادة الرؤســاء مواصلــة متابعتهــم لهــذا امللــف فــي اتجــاه تجويــد املشــروع بمــا يســمح بتفعيــل دور هــذه
املؤسســات علــى الســاحة االقتصاديــة وتعزيــز دور أعضائهــا وهيئاتهــا التقريريــة .حيــث تطمــح الغــرف وجامعتهــا
ال ــى جع ــل ه ــذه املحط ــة فرص ــة مهم ــة م ــن أج ــل تحقي ــق محط ــة نوعي ــة لتمتي ــع الغ ــرف بصالحي ــات تنقله ــا م ــن
األدوار االستش ــارية إل ــى أدوار تمثيلي ــة وتنموي ــة ،وتحس ــين تموقعه ــا والرف ــع م ــن مكانته ــا االعتباري ــة .م ــن ناحي ــة
أخ ــرى ،بالنس ــبة ملش ــروع قان ــون املالي ــة  ،2021وعل ــى ض ــوء الع ــرض ال ــذي تق ــدم ب ــه خبي ــر مخت ــص ف ــي املجالي ــن
املالــي والجبائــي الــذي شــارك بعرضــه فــي هــذا اللقــاء ،ناقــش الســادة الرؤســاء جملــة مــن االقتراحــات التــي تقدمــت
به ــا الغ ــرف الجهوي ــة إل ــى الجامع ــة بخص ــوص ض ــرورة اس ــتحضار مش ــروع املالي ــة املذك ــور لإلكراه ــات الحقيقي ــة
الت ــي تعيش ــها قطاع ــات مهني ــة واس ــعة وم ــا تحت ــاج الي ــه م ــن مواكب ــة عل ــى مس ــتوى قان ــون املالي ــة لس ــنة 2021
الســيما بالنســبة للمقــاوالت املتوســطة والصغيــرة والفرديــة .وقــد تــم االتفــاق فــي هــذا الصــدد علــى إعــداد مذكــرة
فــي املوضــوع تخــدم مصالــح املهنييــن ومنتســبيي الغــرف وتقديمهــا إلــى الجهــات املعنيــة.
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بالغات وزارة االقتصاد واملالية واصالح االدارة/
لجنة اليقظة االقتصادية
االجتماع العاشرللجنة اليقظة االقتصادية
ف ــي إط ــار عم ــل لجن ــة اليقظ ــة االقتصادي ــة الهادف ــة ال ــى احت ــواء تبع ــات األزم ــة الناتج ــة ع ــن في ــروس كورون ــا
املســتجد ،شــارك الســيد عمــر مــورو رئيــس غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات لجهــة طنجــة تطــوان الحســية
بصفته رئيسا لجامعة الغرف املغربية للتجارة والصناعة و الخدمات يومه االثنين  5أكتوبر  2020في االجتماع
الــذي عقدتــه هــذه اللجنــة ،لدراســة القضايــا املرتبطــة بالقطاعــات التجاريــة والصناعيــة والخدماتيــة ووضعيــة
املهنييــن املتضرريــن و كــذا توقيــع بعــض االتفاقيــات ذات ّ
الصلــة.
ِ

بالغ وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة بتاريخ 05/10/2020

عق ــدت لجن ــة اليقظ ــة االقتصادي ــة ( )CVEاجتماعه ــا العاش ــر ي ــوم االثني ــن  05أكتوب ــر .2020ورك ــز ه ــذا
االجتم ــاع عل ــى التدابي ــر الت ــي ت ــم اتخاذه ــا ف ــي إط ــار تفعي ــل "ميث ــاق االنع ــاش االقتص ــادي والش ــغل" ،ال ــذي ت ــم
توقيع ــه خ ــال االجتم ــاع التاس ــع للجن ــة اليقظ ــة االقتصادي ــة ( ،)CVEوك ــذا عل ــى دراس ــة ج ــدوى تمدي ــد ه ــذه
التدابيــر لفائــدة قطاعــات أخــرى تأثــرت هــي كذلــك بشــدة بأزمــة  .Covid-19وقامــت اللجنــة بتــدارس عــن قــرب
لتطــورات الوضعيــة االقتصاديــة واملاليــة للمغــرب ،بنـ ًـاء علــى أحــدث املؤشـرات االقتصاديــة املتاحــة .وقــد أبانــت
ه ــذه املعطي ــات ع ــن تراج ــع ح ــدة التأثي ـرات الناجم ــة ع ــن جائح ــة  Covid-19خ ــال الفص ــل الثال ــث م ــن الس ــنة
ـود الحــاد الــذي طبــع النشــاط االقتصــادي خــال الفصــل الثانــي ( .)-14,9%غيــر
الجاريــة ( )%4,8-مقارنــة بالركـ ٍ
أن ه ــذا التحس ــن التدريج ــي ،ال ــذي يتوق ــع أن يتواص ــل خ ــال بقي ــة الس ــنة ،ال ي ـزال محفوف ــا بش ــكوك كبي ــرة،
يغذيهــا صعوبــة التكهــن بالوضــع الوبائــي واملخاطــر التــي قــد تؤثــر علــى تعافــي الوضــع االقتصــادي لــدى الشــركاء
الرئيســيين للمغرب .وفيما يتعلق بتدابير الدعم التي تم اتخاذها لفائدة القطاعات اإلنتاجية ملواكبة اســتئناف
أنشــطتها ،ســجلت اللجنــة بارتيــاح الديناميــة التــي بــدأت تظهــر منــذ تفعيــل منتجــات الضمــان ،خاصــة "ضمــان
إقــاع  "Damane Relance-و "إقــاع املقــاوالت الصغيــرة جــدا ." Relance TPE-وتثمينــا لهــذه الديناميــة وبهــدف
تكييــف عــرض الضمــان مــع خصوصيــات بعــض القطاعــات الهامــة وذات طبيعــة بنيويــة ،مثــل قطــاع اإلنعــاش
العقــاري ،قــررت لجنــة اليقظــة االقتصاديــة ( )CVEإحــداث صنــف جديــد مــن منتــوج "ضمــان إقــاع" تحــت اســم
"ضم ــان إق ــاع اإلنع ــاش العق ــاري."Damane Relance Promotion Immobilière-
وس ــيمكن ه ــذا املنت ــوج الجدي ــد للضم ــان م ــن مواكب ــة املنعش ــين العقاريي ــن املتضرري ــن بش ــدة م ــن أزم ــة
 COVID-19والذيــن يســتوفون معاييــر االســتحقاق املحــددة لهــذه الغايــة[ ،]1مــن خــال تقديــم ضمانــات قــروض
متوس ــطة وطويل ــة امل ــدى تمكنه ــم م ــن تغطي ــة االحتياج ــات التمويلي ــة إلتم ــام مش ــاريعهم العقاري ــة.
يش ــار إل ــى أن الق ــرض ال ــذي يضمن ــه ه ــذا املنت ــوج الجدي ــد ،بس ــقف أقص ــاه  50ملي ــون دره ــم ل ــكل مش ــروع،
مفتــوح لــكل مــن املشــاريع التــي اســتفادت بالفعــل مــن قــرض اإلنعــاش العقــاري ( )CPIوتلــك التــي اعتمــدت فقــط
علــى التمويــل الذاتــي.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،وبالنظــر إلــى اآلثــار الســلبية الناجمــة عــن األزمــة الصحيــة  Covid-19علــى بعــض األنشــطة
االقتصاديــة الهشــة ،تــم إبـرام عقدين-برنامــج ،ويتعلــق األمــر علــى الخصــوص ب:
1عقــد برنامــج إلعــادة إقــاع قطــاع متعهــدي املناســبات وامللتقيــات وممونــي الحفــات .الفاعلــون املعنيــون بهــذاالعقد-برنام ــج ه ــم ممون ــو الحف ــات ،والعامل ــون عل ــى تأجي ــر املع ــدات التقني ــة املتعلق ــة بامللتقي ــات واملناس ــبات
(الصــوت والضــوء والفيديــو ومــا إلــى ذلــك) ،وعلــى اســتئجار الفضــاءات املخصصــة للمناســبات (قاعــات وصــاالت
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متنقلــة ،إلــخ) ،وعلــى تأجيــر األثــاث املخصــص للمناســبات وكــذا مقدمــو الخدمــات التــي ترتبــط بهــا.
األطراف املوقعة على هذا العقد-برنامج والتي تمثل الدولة هي:
 وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة؛ وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي؛ وزارة الشغل واإلدماج املنهي.ويمثل القطاع الخاص:
 االتحاد العام ملقاوالت املغرب ()CGEM؛ املجموعة املهنية لبنوك املغرب ()GPBM؛جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات باملغرب.2عقدبرنام ــج إلع ــادة إق ــاع قط ــاع الترفي ــه واأللع ــاب .الفاعل ــون املعني ــون ببرنام ــج العق ــد ه ــذا ه ــم املق ــاوالتالعاملــة فــي فضــاءات اللعــب املغطــاة (حلبــة التزلــج ،وفضــاءات لعــب األطفــال ،وغــرف الفيديــو وغــرف األلعــاب
اآلليــة) ،واملقــاوالت النشــطة فــي فضــاءات اللعــب الخارجيــة (منتزهــات التزلــج والكارتينــج واملينــي غولــف والرمايــة
والفروســية والحدائــق املائيــة وفضــاءات ودوائــر التســلق) ،باإلضافــة إلــى حدائــق الحيوانــات.
األطراف املوقعة على عقد البرنامج هذا والتي تمثل الدولة هي:
 وزارة الداخلية؛ وزارة االقتص ــاد واملالي ــة وإص ــاحاإلدا رة؛
 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنميةالقروية واملياه والغابات؛
 وزارة الصناع ــة والتج ــارة واالقتص ــاداألخض ــر والرقم ــي؛
 وزارة الشغل واالدماج املنهي.ويمثل القطاع الخاص:
 االتح ــاد الع ــام ملق ــاوالت املغ ــرب(  )C G E M؛
 املجموع ــة املهني ــة لبن ــوك املغ ــرب( .)GPBM
ومــن خــال ترســانة مــن تدابيــر الدعــم االقتصــادي واملالــي وغيرهــا مــن إج ـراءات أفقيــة أخــرى ،يهــدف هــذان
البرنامجــان التعاقديــان إلــى دعــم األنشــطة فــي هذيــن القطاعيــن والحفــاظ علــى نســيج املقــاوالت العاملــة فيهمــا
وكــذا مناصــب الشــغل املرتبطــة بهــا.
وتنــاط مهمــة قيــادة عقــود البرنامــج هــذه ،للجنــة متابعــة تتكــون كل منهــا مــن موقعيــن يمثلــون الدولــة والقطــاع
الخ ــاص .وق ــد تق ــرر عق ــد اجتماع ــات دوري ــة عل ــى م ــدى ش ــهرين لضم ــان التنفي ــذ الفع ــال للتدابي ــر املتف ــق عليه ــا
وتقييــم مســاهمتها فــي تحقيــق النتائــج املرجــوة.
[ ]1مق ــاوالت االنع ــاش العق ــاري الت ــي تس ــتوفي املعايي ــر التالي ــة :أن تك ــون خاضع ــة للقان ــون املغرب ــي الخ ــاص.
وأال تكــون فــي وضعيــة املراجعــة أو فــي حالــة التصفيــة القضائيــة؛ غيــر متحصلــة علــى قــرض مصنــف ضمــن خانــة
"تس ــوية" اعتب ــا ًرا م ــن .29/02/2020
غيــر مؤهليــن الســتفادة مــن هــذه اآلليــة :املشــاريع املتحصلــة علــى قــرض اإلنعــاش العقــاري ( )CPIانتهــت أو تــم
تأجيلهــا قبــل  1أكتوبــر 2018؛ املشــاريع أو املنعشــين العقارييــن موضــوع تقا�ضــي.
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بالغات الغرفة
بالغ بخصوص انعقاد املكتب املسيرللغرفة
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بالغات الغرفة
بالغ بخصوص اجتماع حول مساطراملطابقة للمنتوجات الصناعية املستوردة
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بالغات الغرفة
بالغ بخصوص انعقاد دورتي يونيو و أكتوبر2020
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بالغات الغرفة
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