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  افتتاحية العدد: 
  كلمة السيد عمر مورو رئيس الغرفة حول " مشروع قانون املالية لسنة املالية 

"2021

  املكتب االداري:
-  االجتماعات الدورية لشهر أكتوبر2020

  الجمعية العامة للغرفة: 
- انعقاد دورتي يونيو وأكتوبر2020. 

  أقطاب ولجان الغرفة:
- الجدولة الزمنية الجتماعات أقطاب ولجان الغرفة.

  لقاءات مباشرة:
- الغرفة تجتمع بالجمعيات املهنية والفاعلين االقتصاديين لتتبع قضاياهم

الجمعيات  عن  وممثلين  رؤساء  مع  املركزي  الضمان  بصندوق  تواصلي  لقاء   -
املهنية".

- ندوة حول مشروع قانون املالية لسنة 2021   تحت شعار: "أية إجابات ملشروع 
على  واالجتماعية  االقتصادية   19 كوفيد  آثار  ملواجهة   2021 املالية  قانون 

املهنيين؟".

- لقاء تحسي�شي عن بعد حول "أهمية الوساطة في حل املنازعات التجارية"

  أنشطة جهوية:
- رئيس الغرفة يشارك في اجتماع بمقر الوالية حول منظومة السياحة بالجهة

- مشاركة الغرفة في مائدة مستديرة بالجمعية املغربية لخريجي معاهد النسيج 
واأللبسة ".

- الغرفة تشارك في ندوة عن بعد بمناسبة تقديم التقرير السنوي ملرصد حماية 
البيئة واملآثر التاريخية بطنجة.

  اتفاقيات وشراكة: 
والسيد  فرانسوا  دونيس  السيد  الفرن�شي  العام  القنصل  السيد  استقبال   -
القنصل العام اإلسباني دون ألفونصو منويل برتباليس فاسكيس بمقر الغرفة 

بطنجة

  مستجدات قانونية:
- رؤساء الغرف وجامعتها يناقشون مشروع قانون املالية لسنة 2021

  مستجدات اقتصادية:
- لجنة اليقظة االقتصادية)CVE(: مخرجات االجتماع العاشر 

فريق التحرير:

رسالة الغرفة
نشرة شهرية ألنشطة غرفة التجارة والخدمات لجهة طنجة –تطوان- 

الحسيمة

محتويات العدد
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االفتتاحية

ان مشروع قانون املالية لسنة 2021 ال شك أنه يحمل خيارات 
املعالم  واضحة  استشرافية  تنموية  رؤية  ويتضمن  استراتيجية 
تهدف مواكبة إقالع االقتصاد املغربي ووضع خطة النقاذ بالدنا من 
املتسارعة  بالتطورات  املقترنة  الصعب  واملالي  االقتصادي  الوضع 
واملقلقة لجائحة فيروس كورونا ومواجهة تداعياته وآثاره الصحية 
االختالالت  معالجة  وكذا  والنفسية  واالجتماعية  واالقتصادية 

ومظاهر العجز التي أبانت عنها األزمة.

يتضمن عدد من   2021 لسنة  املالية  قانون  ان مشروع    فعال 
الرهانات تقت�شي االنكباب على تفعيل اإلصالحات الكبرى تنفيذا 
للتعليمات امللكية السامية املتضمنة في خطاب العرش األخير، من 
خالل تفعيل األوراش اإلصالحية املتعلقة بخطة إنعاش االقتصاد 
العام  القطاع  وإصالح  االجتماعية،  التغطية  وتعميم  الوطني، 
التعليم والصحة.  وإعطاء األولوية للقطاعات االجتماعية خاصة 
والتي  واالستثنائية،  الخاصة  اإلجراءات  من  عددا  يحمل  ولكنه 
أنها تسعى  تتجلى في فرض حزمة من اإلجراءات الضريبية، فرغم 
وتحقيق  الضريبي،  الوعاء  وتوسيع  العام  اإلنفاق  في  للتحكم 
املساواة بين دافعي الضرائب، فانها ال تراعي اإلكراهات الحقيقية 
املتوسطة  املقاوالت  السيما  واسعة  مهنية  قطاعات  تعيشها  التي 
على  خاصة  مواكبة  بالعكس  تحتاج  التي  والفردية  والصغيرة 
مستوى قانون املالية لسنة 2021. وفي هذا الصدد قد تم االتفاق 
في املوضوع تخدم  بين رؤساء الغرف وجامعتها على إعداد مذكرة 

مصالح املهنيين ومنتسبيي الغرف وتقديمها إلى الجهات املعنية.

"مشروع قانون املالية لسنة املالية 2021"

السيد عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات
لجهة طنجة –تطوان- الحسيمة
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بمقر   ،2020 أكتوبر   01 الخميس  وم  عقد    
الغرفة بطنجة، اجتماع املكتب املسير للغرفة وذلك 
لتتبع عمل املؤسسة ومناقشة البرامج املقررة لشهر 
عقد  إمكانية  مناقشة  رأسها  وعلى   .2020 أكتوبر 
الدورة في موعدها والوسائل املمكنة واملتاحة لذلك. 
وكذا تدارس النقط األخرى الواردة في جدول أعمال 
الوساطة  مركز  مشروع  مناقشة  والسيما  االجتماع، 
االجتماع  عرف  كما  الداخلي.  ونظامه  والتحكيم 
تداول ومناقشة العديد من مشاريع االتفاقيات التي 
العمومية  الجمعية  اجتماع  خالل  تقديمها  يمكن 
للغرفة. ترأس هذا االجتماع السيد عمر مورو، رئيس 
الغفور،  عبد  بن  مصطفى  السيد  بحضور  الغرفة، 
السعيدي  محمد  والسيد  للرئيس،  األول  النائب 
بن  الحسين  والسيد  للغرفة،  الرابع  النائب  أغطاس 
مقرر  بوجير،  أشرف  والسيد  املال،  أمين  الطيب 
املدير  الخملي�شي،  ربيع  السيد  اإلدارة  وعن  الغرفة. 

الجهوي للغرفة.

على   2020 أكتوبر   22 الخميس  يوم  تم  وكما    
الذي  اللقاء  هامش  على  مساء  السابعة  الساعة 
لسنة  املالية  قانون  مشروع  حول  الغرفة  نظمته 
ترأسه  للغرفة  املسير  للمكتب  اجتماع  عقد   ،2021
من:  كل  وحضره  الغرفة  رئيس  مورو  عمر  السيد 
السيد مصطفى بن عبد الغفور النائب األول للرئيس 
الثالث  النائب  الحسيسين:  الحميد  عبد  -السيد 
النائب  السعيدي:  أغطاس  محمد  -السيد  للرئيس 
الطيب:  بن  الحسين  -السيد  الغرفة  لرئيس  الرابع 
املال  أمين  نائب  بناجي  مصطفى  -السيد  املال  أمين 
والسيد ربيع الخملي�شي: املدير الجهوي للغرفة. وقد 
النعقاد  التحضيرات  متابعة  الى  املجتمعون  تطرق 
العامة  للجمعية   2020 وأكتوبر  يونيو  شهري  دورة 
تشتغل  التي  واملواضيع  امللفات  باقي  كذا  و  للغرفة 

عليها وتواكبها الغرفة.

االجتماعات الدورية لشهر أكتوبر 2020 للمكتب املسير لغرفة التجارة والصناعة 
والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة 

املكتب اإلداري للغرفة
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الجمعية العامة للغرفة تعقد دورتي يونيو-أكتوبر برسم سنة 2020 

 انطلقت دورة يونيو وأكتوبر 2020 لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم 
الثالثاء 27 أكتوبر 2020 بمقر الغرفة بطنجة، في ظل احترام تام للبروتكول الصحي واإلجراءات االحترازية من 
الصحية  الطوارئ  لحالة  واعتبارا  وغيرها.  والتهوية  والتشوير  التباعد،  مسافات  ومراعاة  للفضاءات،  تعقيم 
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 2020

-2عرض ورقة إخبارية عن أنشطة الغرفة منذ فبراير 2020 إلى شتنبر 2020 
-3عرض ومناقشة مشروع برنامج عمل الغرفة لسنة 2021

-4املصادقة على التعديل الذي أدخل على ميزانية الغرفة لسنة 2020 )ارتباطا بمواجهة تداعيات كوڤيد19-(
-5عرض ومناقشة مشروع ميزانية الغرفة لسنة 2021

-6عرض ودراسة مشروع إحداث مركز الوساطة والتحكيم بالغرفة 
-7عرض ممثل الوزارة الوصية حول بنك املشاريع املقترح من طرف الوزارة في مجال االستثمارات الصناعية 
-8عرض حول الدراسة التي أنجزتها الغرفة بخصوص اقتصاد الجهة ما بعد كوڤيد19- وتدارس مخرجاتها 

على ضوء املستجدات االقتصادية الحالية.
-9املناقشة واملصادقة على مجموعة من االتفاقيات ما بين الغرفة والعديد من املؤسسات صحية واجتماعية 

لتقوية عرض الغرفة لفائدة املهنيين وتوفير باقة خدمات جديدة لهم. 

دورة يونيو-أكتوبر 2020
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اجتماع لجنة املالية للغرفة

اجتماع قطب التكوين والتعليم

أقطاب ولجان الغرفة

شتنبر   23 االربعاء  يوم  بطنجة  الغرفة  بمقر  انعقد  وكما 
اجتماعا  زواال  والنصف  عشرة  الثانية  الساعة  على   2020
باصيلة حول  السياحي  القطاع  في  الفاعلين  رابطة  مع ممثلي 
بعض املشاكل واإلكراهات التي يواجهها الفاعلين في القطاع 
شهر  منذ  بالدنا  تعرفها  التي  كورونا  جائحة  ظل  في  السياحي 
السيد عمر مورو رئيس  املا�شي.وترأس هذا االجتماع  مارس 
النائب  الغفور،  عبد  بن  مصطفى  السيد  بحضور  الغرفة 
االول للرئيس وعدد من أطر الغرفة. وقد تطرق هذا االجتماع 
نتيجة تداعيات  القطاع  التي يعيشها  إلى مختلف االكراهات 

جائحة كوفيد 19.

العليا  باملدرسة  اكتوبر2020   16 الجمعة  يوم  انعقد 
على  والتعليم،  التكوين  قطب  اجتماع  بتطوان،  للتجارة 
االجتماع  هذا  وترأس  صباحا.   والنصف  العاشرة  الساعة 
بمشاركة  التكوين  لجنة  رئيس  افيالل  اللطيف  عبد  السيد 
من  كل  املال.وحضره  أمين  نائب  بناجي  مصطفى  السيد 
لجنة  مقرر  أزماني:  منصف  املحترمون:  األعضاء  السادة 
لجنة  مقرر  القاسمي:  وامليزانية-موهب  املالية  الشؤون 
الشؤون  لجنة  مقرر  الخملي�شي:  والتعليم-مصطفى  التكوين 
االقتصادية واالجتماعية -محمد ازميزم: عضو لجنة التكوين 
والتعليم -كريم غزولة: عضو لجنة البيئة والطاقات املتجددة. 
الفقيه  ناصر  السادة:  من  كل  حضر  اإلداري  الجانب  ومن 
اللنجري: مدير ملحقة الغرفة بتطوان -سعيد شفيق: رئيس 
قسم الدعم والترويج -محمد حجاجي: رئيس مصلحة الدعم 
املؤسساتية.  العالقات  بقسم  إطار  خياري:  -خلود  والترويج 
وخصص هذا االجتماع لتدارس ومناقشة النقاط الواردة في 

جدول األعمال التالي:
-1 املصادقة على مشروع محضر االجتماع السابق 

-2تتبع املشاريع التي يشرف عليها القطب خالل سنة 2020
عمل  برنامج  تنفيذ  بخصوص  العمل  خطة  مناقشة   3-

الغرفة برسم سنة 2021

أقطاب ولجان الغرفة
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انعقد يوم الثالثاء 13 اكتوبر 2020 على الساعة الرابعة بعد 
الزوال اجتماع قطب التجارة والخدمات واالستثمار والسياحة، 
السيد  االجتماع  هذا  ترأس  وقد  بعد.  عن  التواصل  تقنية  عبر 
مصطفى بن عبد الغفور النائب االول للرئيس وكما شارك فيه 
رئيس   : دادي  املحترمون:اسماعيل  االعضاء  السادة  من  كل 
النقل  لجنة  رئيس  ازغينو:  -عامر  الخدماتية  الشؤون  لجنة 
السياحة-احمد  لجنة  رئيس   : الحفيظ  عماد  واللوجستيك- 
بوكمزة :رئيس اللجنة الجهوية لالستثمار-حسن التوزني : عضو 
من  كل  شارك  اإلداري،  الجانب  ومن  التجارية  الشؤون  لجنة 
السيدات والسادة:ناصر الفقيه اللنجري: مدير ملحقة الغرفة 
املؤسساتية   العالقات  قسم  رئيس  الخملي�شي:  ونبيل  بتطوان 
وحنان  املؤسساتية  العالقات  بقسم  إطار  خياري:  خلود 
:رئيس  يجو  ومحمد  املؤسساتية  العالقات  بقسم  امغاس:اطار 
مصلحة  :رئيس  الرحيم  عبد  والعلوي  والترويج  الدعم  قسم 
املالي  القسم  :رئيس  يوالل  الرحمان  وعبد  املنتسبين  خدمات 
واسماء  والترويج  الدعم  بقسم  :اطار  جيواك  واالداريوندى 

الطاهري : إطار بقسم املالية.
وخصص هذا االجتماع لتدارس ومناقشة النقاط الواردة في 

جدول األعمال والتي همت بالخصوص:
1-املصادقة على مشروع محضر االجتماع السابق،

2- تتبع املشاريع التي يشرف عليها القطب برسم سنة 2020
3- مناقشة خطة العمل بخصوص تنفيذ برنامج عمل الغرفة 

برسم سنة 2020
4- مناقشة امكانية تنظيم االيام التجارية جهويا وسبل ذلك

5- تقديم حصيلة الدورة التكوينية "للتجارة االلكترونية "
6- مختلفات

وبنفس اليوم انعقد اجتماع قطب التعاون والشراكات وقد 
النائب  الحسيسن  الحميد  عبد  السيد  االجتماع  هذا  ترأس 
رئيس  قنطار:  رشيد  السادة:  من  كل  بحضور  للرئيس،  الثالث 
لجنة  رئيس  ابراهيمي:  -خالد  املتجددة  والطاقات  البيئة  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 
السالم  -عبد  املتجددة  والطاقات  البيئة  لجنة  عضو  حنين: 
السليماني: عضو لجنة البيئة والطاقات املتجددة. ومن الجانب 
اإلداري شارك كل من السيدات والسادة: ناصر فقيه اللنجري: 
قسم  رئيس  الخملي�شي:  -نبيل  بتطوان  الغرفة  ملحقة  مدير 
رئيس قسم االستراتيجية  اغبالو:  -عزيز  املؤسساتية  العالقات 
واإلداري- املالي  القسم  رئيس  يوالل:  الرحمان  -عبد  والشراكة 

الغرفة  بملحقة  والترويج  الدعم  قسم  رئيس  شفيق:  سعيد 
بتطوان-محمد يجو: رئيس قسم الدعم والتريج -خلود خياري: 
بقسم  إطار  جيواك:  املؤسساتية-ندى  العالقات  بقسم  إطار 
الدعم والترويج -اسماء الطاهري: إطار بمصلحة املوارد البشرية 
واملسؤولة املعلوماتية للغرفة. وخصص هذا االجتماع لتدارس 

ومناقشة النقاط الواردة في جدول األعمال والتالية:
1- املصادقة على مشروع محضر االجتماع السابق،

2- تتبع املشاريع التي يشرف عليها القطب برسم سنة 2020
3- مناقشة خطة العمل بخصوص تنفيذ برنامج عمل الغرفة 

برسم سنة 2021
4- مختلفات

اجتماع قطب التجارة والخدمات 
واالستثمار والسياحة

اجتماع قطب التعاون والشراكات

في إطار االجتماعات الدورية لالقطاب ولجان عمل الغرفة، وتفعيال للمقاربة اإللكترونية الرامية لتسهيل 
عملية التواصل عن بعد:

أقطاب ولجان الغرفة
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 وانعقد يوم الخميس 15 اكتوبر 2020 على الساعة العاشرة 
ودعم  الصناعة  قطب  اجتماع  للغرفة  الجهوي  باملقر  صباحا 
السيد  االجتماع  هذا  التنموية.وتراس  واملشاريع  االنشطة 
الحسين بن طيب امين املال ،وقد افتتحه السيد محمد اجانة 
كل  وحضره  واملعارض  الصناعية  املناطق  تنظيم  لجنة  عضو 
:رئيس  التوجري  اللطيف  :عبد  املحترمون  االعضاء  السادة  من 
الحاج  ايت  ض-محمد  واملعا  الصناعية  املناطق  تنظيم  لجنة 
:مقرر لجنة التتبع وانجاز املشاريع التنموية-نجيب ولعالي: مقرر 
امنكاي  -ابراهيم  الحديثة  والتكنولوجيات  املقاولة  دعم  لجنة 
-الزبير  االقتصادية  االنشطة  ومناطق  الصناعة  لجنة  مقرر   :
ابراهيمي  خالد  املخاطر-  وتدبير  التدقيق  لجنة  :مقرر  عزوز 
ومن  االقتصادية.  االنشطة  ومناطق  الصناعة  لجنة  :عضو 
الحضري:  مصطفى  السادة:  من  كل  حضر  االداري  الجانب 
إطار  جيواك:  -ندى  والشراكة  االستراتيجية  مصلحة  رئيس 
خياري:  -خلود  الغرفة  يع  بمشا  مكلفة  والترويج  الدعم  بقسم 
االجتماع  هذا  وخصص  املؤسساتية.  العالقات  بقسم  إطار 
لتدارس ومناقشة النقاط الواردة في جدول االعمال والتي همت 

بالخصوص: 
1-املصادقة على مشروع محضر االجتماع السابق 

2- تتبع املشار يع التي يشرف عليها القطب خالل سنة 2020
3- مناقشة خطة العمل بخصوص تنفيذ برنامج عمل الغرفة 

برسم سنة 2021.
4- مختلفات 

قطب  اجتماع  طنجة  بمقر  اليوم  بنفس  انعقد  وكما 
االجتماع  هذا  وتراس  والتواصل  واالعالم  املؤسساتي  التدبير 
عثمان  السيد  بمشاركة  املال،  امين  طيب  بن  الحسين  السيد 
اليعقوبي رئيس لجنة االعالم والتواصل. وحضره كل من السادة 
األعضاء: مصطفى الخملي�شي: مقرر لجنة الشؤون االقتصادية 
االقتصادية  الشؤون  لجنة  عضو  ابركي:  العربي  واالجتماعية 
املالية  الشؤون  لجنة  عضو  محمد:  -بوعياد  واالجتماعية 
وامليزانية -محمد املودن الخزيمي: عضو لجنة الشؤون التجارية. 
ومن الجانب االداري حضر كل من: السيدة ندى جيواك: إطار 
خلود  الغرفة-السيدة  يع  بمشا  مكلفة  والترويج  الدعم  بقسم 
هذا  وخصص  املؤسساتية.  العالقات  بقسم  إطار  خياري: 
االعمال  جدول  في  الواردة  النقاط  ومناقشة  لتدارس  االجتماع 

والتي همت بالخصوص: 
1-املصادقة على مشروع محضر االجتماع السابق 

2-تتبع املشا ريع التي يشرف عليها القطب خالل سنة 2020
3-مناقشة خطة العمل بخصوص تنفيذ برنامج عمل الغرفة 

برسم سنة 2021
4-مختلفات 

اجتماع قطب الصناعة ودعم 
االنشطة واملشاريع التنموية

اجتماع قطب التدبير املؤسساتي 
واالعالم والتواصل

أقطاب ولجان الغرفة
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الغرفة تجتمع مع رابطة منتدى التاجر لطنجة الكبرى

 الغرفة تجتمع بوكالء الجدد وتجار سوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة

الدعم واملواكبة

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

بقطاع التجارة عامة.

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

2020 على الساعة  06 أكتوبر  وأيضا عقد يوم الثالثاء 
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 
بالترحيب  االجتماع  استهل  حيث  القري�شي.  أحمد  العضو 
بالسادة الوكالء الجدد الذين تم انتدابهم للفترة القادمة. 
وقد تناول االجتماع بالخصوص مسألة الترحيل التي سوف 
تطرق  كما  الجديد.  السوق  نحو  الحالي  السوق  من  تتم 
املقبلة  االيام  خالل  االجتماعات  عقد  لضرورة  االجتماع 
العاملة  الفئات  كافة  تهم  التي  االنشغاالت  كافة  ملتابعة 
هذه  تجاه  الغرفة  قامت  الذي  الدور  وهو  السوق.  داخل 

الفئة على الدوام.
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عقد بمقر غرفة بطنجة يوم االربعاء 07 أكتوبر 2020 على 
الساعة الثانية بعد الزوال اجتماعا مع ممثلين عن الجمعية 
االجتماع  هذا  ترأس  والتظاهرات.  الحفالت  ملموني  الوطنية 
التجارة والصناعة والخدمات  السيد عمر مورو رئيس غرفة 
إلى  االجتماع  هذا  تطرق  وقد  الحسيمة.  تطوان  طنجة  لجهة 
الحفالت، وهو  يعيشها قطاع مموني  التي  الدقيقة  الوضعية 
التام  الحضر  التي شملها  القطاعات  يعتبر من  الذي  القطاع 
كوفيد19-.  عن  الناتجة  التداعيات  نتيجة  أنشطتها  ملزاولة 
اليقظة  لجنة  وقعتها  التي  االتفاقية  املجتمعون  ثمن  وقد 
االقتصادية في املغرب مع مموني ومنظمي الحفالت، من أجل 
وبالنظر  كورونا.  فيروس  جائحة  عواقب  لتجاوز  مساندتهم 
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 بالجمعية الوطنية ملموني الحفالت والتظاهرات

رئيس الغرفة يجتمع وأعضاء مكتب فدرالية مموني الحفالت باملغرب

الدعم واملواكبة

 2020 أكتوبر   14 األربعاء  يوم  صباح  انعقد  وكما     

فدرالية  مكتب  أعضاء  ضم  اجتماع  الرئيس  بمكتب 

رحال  الحاج  السيد  برئاسة  باملغرب  الحفالت  مموني 

مورو  عمر  الغرفة  رئيس  السيد  مع  السلمي  محمد 

ربيع  السيد  الجهوية  الغرفة  مدير  بالسيد  مرفوقا 

الخملي�شي والسيد محمد العربي العوامي رئيس مصلحة 

الفدرالية  ألعضاء  فرصة  اللقاء  هذا  وكان  بالغرفة. 

عن  نتجت  التي  والتداعيات  االكراهات  عن  للتعبير 

كوفيد 19 ببالدنا، وقد جدد السيد رئيس الغرفة دعمه 

لهذا القطاع مستحضرا املبادرات التي تم القيام بها بهذا 

عالقة  تدعيم  سبل  املجتمعون  تناول  الخصوص.كما 

التعاون والشراكة بين الجانبين السيما في مجال التكوين 

ومواكبة املهنيين.
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الدعم واملواكبة

الغرفة تجتمع بالفاعلين االقتصاديين ومندوب وزارة التجارة والصناعة بطنجة 
لدراسة مساطر املطابقة 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 16 اكتوبر 2020، اجتماعين 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 
النائب األول لرئيس الغرفة و السيد الحسين بن الطيب أمين مال الغرفة و رؤساء و ممثلين عن الهيئات املهنية 

طر الوزارة والغرفة. وعقب هذين االجتماعين أصدرت الغرفة بالغ في املوضوع.
ُ
و الجمعيات الصناعية و أ
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   وعقد بمقر الغرفة بطنجة يوم الثالثاء 20 أكتوبر 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 
هذا  حضر  كما  الحسيمة،  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات 
للغرفة.  املسير  املكتب  مقرر  ديرى  مصطفى  السيد  اللقاء 
وحضره من الجانب اإلداري كل من السيد محمد يجو والسيد 
التعاون  سبل  إلى  االجتماع  هذا  تطرق  وقد  الخملي�شي.  نبيل 
بين الجمعية والغرفة في مجال اختصاص كل منهما، كالبحث 
معلومات  بنك  وخلق  الصغرى،  املشاريع  تمويل  كيفية  عن 
للمشاريع القطاعية. واالنفتاح على املؤسسات األجنبية بقصد 

خدمة املهنيين واملنتسبين للغرفة.

عقد اجتماع مع الجمعية املغربية لرواد األعمال

رئيس الغرفة يجتمع وأعضاء الهيئة العليا ملهنيي التصوير

الدعم واملواكبة

جامعة  رئيس  مورو  عمر  السيد  استقبل  وأيضا    

ورئيس  والخدمات  والتجارة  للصناعة  املغربية  الغرف 

غرفة التجارة والصناغة والخدمات لجهة طنجة تطوان 

2020 بمكتبه  20 أكتوبر  الثالثاء  الحسيمة صباح يوم 

ملهنيي  العليا  الهيئة  مكتب  أعضاء  السادة  بالغرفة 

التصوير. وكان هذا اللقاء فرصة ألعضاء مكتب الهيئة 

العليا للتصوير للتعبير عن االكراهات التي يعيشها هذا 

التي نتجت عن جائحة كوفيد  القطاع جراء التداعيات 

لهذا  دعمه  الغرفة  رئيس  السيد  جدد  وقد  ببالدنا،   19

عالقة  تدعيم  سبل  املجتمعون  تناول  كما  القطاع. 

التعاون والشراكة بين الجانبين السيما في مجال التكوين 

ومواكبة املهنيين.
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الدعم واملواكبة/ لقاءات تواصلية

لقاء تواصلي بصندوق الضمان املركزي مع رؤساء وممثلين
"عن الجمعيات املهنية"

ألجل  الحسيمة،  تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  تبذلها  التي  املجهودات  إطار  في 
التخفيف من آثار االزمة املترتبة عن جائحة كورونا وتداعياتها السلبية على أوضاع املهنيين من تجار وصناع 
وخدماتيين. نظمت الغرفة يوم 09 أكتوبر 2020 على الساعة الثانية عشرة زواال، لقاء تواصليا جمع العديد 
من رؤساء الجمعيات والرابطات وممثلين عنها، بمدير صندوق الضمان املركزي بطنجة، الذي قدم شروحات 
أنشطتهم بشكل  استئناف  لتمكينهم من  واملهنيين  للمقاوالت  الصندوق  يقدمها  التي  املنتوجات  تفصيلية عن 
لتقديم  بنكية،  وكالة  عن  ممثل  اللقاء  في  شارك  كما  إقالع".  "ضمان  و  أكسجين"  "ضمان  كمنتوج  اعتيادي، 
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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ندوة حول مشروع قانون املالية لسنة 2021   تحت شعار: "أية إجابات ملشروع قانون 
املالية 2021 ملواجهة آثار كوفيد 19 االقتصادية واالجتماعية على املهنيين؟"

   تحت شعار: "أية إجابات ملشروع قانون املالية 2021 ملواجهة آثار كوفيد 19 االقتصادية واالجتماعية على 
املهنيين؟" نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة ندوة حول مشروع قانون 
املالية لسنة 2021 يوم الخميس 22 أكتوبر 2020 بفندق 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 
وقد  االجتماعية.  التواصل  صفحات  عبر  واملتفاعلين  الحاضرين  السادة  مداخالت  أمام  النقاش  وفتح  مالي. 
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.

الدعم واملواكبة/ لقاءات تواصلية
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لقاء تحسي�سي عن بعد حول "أهمية الوساطة في حل املنازعات التجارية"

نظمـــت الغرفـــة لقـــاء تحسي�شـــي عـــن بعـــد حـــول " أهميـــة الوســـاطة فـــي حـــل املنازعـــات التجاريـــة" وذلـــك يـــوم 
الســـبت 31 أكتوبـــر 2020 علـــى الســـاعة الخامســـة مســـاء. وقـــام بتنشـــيطها هـــذا اللقـــاء األســـتاذ نـــور الديـــن أوجـــار 
لرئيـــس  النائـــب األول  بالربـــاط، وحضـــره  للوســـاطة والتحكيـــم املوجـــود مقرهـــا  الدوليـــة  نائـــب رئيـــس املحكمـــة 
الغرفـــة الســـيد مصطفـــى بـــن عبـــد الغفـــور وعـــدد مـــن أعضـــاء الغرفـــة الســـادة: عمـــاد الحفيـــظ، خالـــد االبراهيمـــي، 
عامـــر ازغينـــو، عبـــد اللطيـــف التويجـــري، محمـــد املـــودن واســـماعيل دادي، كمـــا حضـــره عـــدد مـــن الســـادة رؤســـاء 
الجمعيات املهنية بالجهة، إضافة إلى أطر الغرفة السيدات والسادة: محمد يجو رئيس قسم الدعم والترويج، 
خالـــد بولعيـــش رئيـــس مصلحـــة التكويـــن والتشـــييك وخديجـــة بوحايـــك إطـــار بنفـــس القســـم. اللقـــاء الـــذي إســـتمر 
أكثـــر مـــن ســـاعتين، يدخـــل ضمـــن املجهـــودات التـــي تقـــوم بهـــا الغرفـــة مـــن أجـــل إحـــداث مركـــز للتحكيـــم والوســـاطة 
ونشـــر ثقافـــة الوســـاطة والتحكيـــم فـــي أوســـاط املهنييـــن. وقـــد شـــكل اللقـــاء مناســـبة لتعزيـــز التواصـــل مـــع املهنييـــن 
واطالعهـــم علـــى آخـــر املســـتجدات فـــي هـــذا املجـــال، وهـــو األمـــر الـــذي لقـــي تجـــاوب مـــن قبـــل املشـــاركين وتفاعـــل كبيـــر 

مـــع منشـــط اللقـــاء.

الدعم واملواكبة/ لقاءات تواصلية
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عقد اجتماع بهدف استكمال بناء أجهزة مركز التحكيم والوساطة الذي تعتزم 
الغرفة إحداثه

دليل للمعارض واألروقة
          لتحميل الدليل تضع الغرفة رهن إشارة منتسبيها رابط الدليل :

http://www.ccistanger.gov.ma/.../136-Guide_Foires_Salons.pdf

عقد  للغرفة  السنوي  البرنامج  تنفيذ  تتبع  اطار  في 
بن  مصطفى  السيد  الغرفة  لرئيس  األول  النائب 
ربيع  السيد  للغرفة  الجهوي  املدير  رفقة  الغفور  عبد 
الخملي�شي يوم األربعاء 21أكتوبر2020 باملقر 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 
بالغرفة  السيد خالد بولعيش رئيس مصلحة  قسم و 

الجهوية.

الدعم والترويج
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حكامة وتواصل

مشاركة الغرفة في ورشة حول االقتصاد الغير املهيكل

مشاركة الغرفة في مائدة مستديرة بالجمعية املغربية لخريجي معاهد النسيج 
واأللبسة

الغفـــور،  بنعبـــد  مصطفـــى  الســـيد  شـــارك    
الجمعـــة  يـــوم  الغرفـــة  لرئيـــس  األول  النائـــب 
2اكتوبـــر2020 فـــي ورشـــة عـــن بعـــد نظمهـــا املجلـــس 
االقتصـــادي واالجتماعـــي والبيئـــي حـــول االقتصـــاد 
الغيـــر املهيـــكل، وذلـــك فـــي أفـــق تجميـــع املقترحـــات 
مـــن القضايـــا ذات الصلـــة وفـــي  حـــول مجموعـــة 
مقدمتهـــا قضيـــة تمثيليـــة القطـــاع الغيـــر املهيـــكل 
واعتمـــاد اســـتراتيجية انتقاليـــة لألنشـــطة الغيـــر 
املهيكلـــة نحـــو اقتصـــاد مهيـــكل. وتميـــزت الورشـــة 
فـــي املوضـــوع  بتقديـــم عـــروض ومقترحـــات هامـــة 

مـــن طـــرف عـــدد مـــن املؤسســـات املشـــاركة.

شـــارك الســـيد مصطفـــى بـــن عبـــد الغفـــور، النائـــب األول لرئيـــس غرفـــة التجـــارة والصناعـــة والخدمـــات لجهـــة 
طنجـــة تطـــوان الحســـيمة، مرفوقـــا بالســـيد محمـــد العربـــي العوامـــي، اطـــار بالغرفـــة، يـــوم الجمعـــة 09 أكتوبـــر 
2020 بفنـــدق ســـوالزور بطنجـــة فـــي أشـــغال املائـــدة املســـتديرة التـــي نظمتهـــا الجمعيـــة املغربيـــة لخريجـــي معاهـــد 

النســـيج واأللبســـة بحضـــور وازن للمؤسســـات املعنيـــة بالشـــغل واملجالـــس املنتخبـــة بالجهـــة. 
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الغرفة تشارك في ندوة عن بعد بمناسبة تقديم التقرير السنوي ملرصد حماية 
البيئة واملآثر التاريخية بطنجة

مشاركة الغرفة في اجتماع حول رصد و تتبع تلوث املياه بمدينة طنجة

   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 
 .2020 أكتوبر   09 الجمعة  يوم  وذلك  بطنجة  التاريخية 
وقد افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها السيد عيد العزيز 
جناتي رئيس املرصد. تلتها مداخالت مختلف شركاء املرصد 
إلقاء عرض حول  تم  بعدها  اختصاصه.  كل حسب مجال 
شمل  الذي  التقرير،  تضمنها  التي  العريضة  الخطوط  أهم 
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.

وأيضا شارك السيد الحسين بن الطيب أمين مال 
الغرفة رفقة السيد محمد يجو رئيس قسم الدعم 
بالغرفة  إطار  بوحايك  خديجة  والسيدة  والترويج 
في اإلجتماع  2020 بطنجة  أكتوبر   23 الجمعة  يوم 
وتتبع  لرصد  تفكير  مجموعة  بخلق  الخاص  الثاني 
تلوث املياه بمدينة طنجة الذي نظمه مرصد حماية 
البيئة واملآثر التاريخية بطنجة. ويأتي هذا اإلجتماع 
في إطار أنشطة مشروع »املياه الخضراء" الذي يضم 
تدبير  مجال  في  املتدخلين  و  الفاعلين  عن  ممثلين 
املاء في القطاعين العام و الخاص و أيضا فعاليات 

املجتمع املدني ومؤسسات البحث العلمي.

حكامة وتواصل
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حكامة وتواصل

مشاركة رئيس الغرفة في اجتماع بمقر الوالية حول "منظومة السياحة بالجهة"

  شـــارك الســـيد عمـــر مـــورو رئيـــس غرفـــة التجـــارة والصناعـــة والخدمـــات لجهـــة طنجة-تطـــوان الحســـيمة فـــي 
اإلجتمـــاع الـــذي احتضنـــه مقـــر الواليـــة يـــوم األربعـــاء 21 أكتوبـــر 2020 حـــول منظومـــة الســـياحة بالجهـــة والســـبل 
الكفيلـــة بتطويـــر وإنعـــاش القطـــاع وكـــذا املجهـــودات املبذولـــة فـــي هـــذا اإلطـــار. اللقـــاء ترأســـه كل مـــن الســـيدة ناديـــة 
فتاح العلوي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي والسيد محمد امهيدية 
والـــي الجهـــة، وبحضـــور مهنيـــي القطـــاع واملصالـــح اإلداريـــة ذات الصلـــة، ومهنيـــي قطـــاع الســـياحة بالجهـــة. وكانـــت 
مداخلـــة الســـيدة الوزيـــرة حـــول تطـــور املؤشـــرات الســـياحية خـــالل موســـم صيـــف 2020 لهـــذه الوجهـــة الشـــاطئية 
بإمتيـــاز بشـــمال اململكـــة، وحـــول تنزيـــل البرنامـــج التعاقـــدي 2020 – 2022 لدعـــم وإقـــالع القطـــاع الســـياحي علـــى 
مســـتوى جهـــة طنجة-تطوان-الحســـيمة وكمـــا االجتمـــاع فرصـــة لتبـــادل اآلراء مـــع املهنييـــن حـــول عـــدد مـــن املواضيـــع 
املتعلقـــة بهـــذا البرنامـــج. وفرصـــة لتحديـــد ســـبل التدخـــل للتحضيـــر الســـتئناف اســـتقبال الســـياح الدولييـــن حيـــث 
أن النتائـــج األوليـــة مشـــجعة نظـــرا لتزايـــد عـــدد الوافديـــن علـــى مطـــار طنجـــة ابـــن بطوطـــة واالهتمـــام املعبـــر عنـــه 
مـــن لـــدن وكاالت وموزعـــي األســـفار الدولييـــن وأيضـــا لتنســـيق الجهـــود بيـــن الـــوزارة والســـلطات املحليـــة واملهنييـــن 
وكل املتدخليـــن لتســـهيل رجـــوع الســـياح الوطنييـــن والدولييـــن ولتأميـــن تجربـــة ســـياحية تراعـــي التدابيـــر الصحيـــة 

الوقائيـــة خاصـــة الشـــارة “مرحبـــا بكـــم بأمـــان” »Welcome Safely« فـــي ظرفيـــة جائحـــة كورونـــا.
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استقبال السيد القنصل العام الفرن�سي السيد دونيس فرانسوا والسيد القنصل 
العام اإلسباني دون ألفونصو منويل برتباليس فاسكيس بمقر الغرفة بطنجة

 في إطار تطوير وتعزيز العالقات الديبلوماسية املغربية الفرنسية 
وانسجاما مع مهام وأدوار الغرفة في مجال الديبلوماسية االقتصادية، 
مصطفى  بالسيد  مرفوقا  الغرفة  رئيس  مورو  عمر  السيد  استقبل 
ديرا نائب مقرر الغرفة والسيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي يومه 
االثنين 19 أكتوبر 2020 بمقر الغرفة الجهوية بطنجة السيد دونيس 
فرانسوا Denis François القنصل العام لفرنسا بطنجة.حيث جدد 
السيد الرئيس تهنئته للسيد القنصل العام بمناسبة استالم مهامه، 
وقد  املجاالت.  شتى  في  الفرنسية  املغربية  العالقات  تميز  على  مثنيا 
غرفة  بمؤسسة  العام  القنصل  السيد  لتعريف  مناسبة  اللقاء  كان 
طنجة تطوان الحسيمة و مجاالت عملها و اشتغالها، مبرزا في ذات 
بها الجهة و ما تقدمه  التي تزخر  الوقت أهم املقومات االقتصادية 
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 
السيد  استقبل  االسبانية  املغربية  الديبلوماسية 
أكتوبر   21 األربعاء  يومه  الغرفة  رئيس  مورو  عمر 
القنصل  السيد  بطنجة  الجهوية  الغرفة  بمقر   2020
 Don العام دون ألفونصو منويل برتباليس فاسكيس 
وتأتي    .Alfonso Manuel Portabales Vazquez
العام  القنصل  السيد  مباشرة  إطار  في  الزيارة  هذه 
السيد  جدد  حيث  طنجة  بمدينة  الجديدة  ملهامه 
على  مؤكدا  العام،  القنصل  للسيد  تهنئته  الرئيس 
املغربية  اململكة  بين  املتميزة  العالقات  وصالبة  قوة 
واململكة االسبانية، والسيما العالقات االقتصادية بين 
الحسيمة.  تطوان  طنجة  جهة  مستوى  على  الجانبين 
من جهته عبر السيد القنصل العام عن شكره لحفاوة 
الغرفة  بها  تقوم  التي  kللمهام  تقديره  االستقبال وعن 
في مجال تعزيز مناخ األعمال واالستثمار على مستوى 
القنصلية  استعداد  عن  الصدد  هذا  في  معبرا  الجهة، 
سبل  يعزز  بما  املتميزة  الدينامية  هذه  مواكبة  العامة 

التعاون ومناخ األعمال بين الجانبين.

اتفاقيات وشراكة
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اتفاقيات وشراكة

مشاركة الغرفة في حفل افتتاح املقر الجديد وتنصيب السيد زهير مكور قنصل 
شرفي ألملانيا بطنجة

استقبال وفد من رجال اعمال روس بالغرفة

و  التجـــارة  غرفـــة  شـــاركت 
لجهـــة  الخدمـــات  و  الصناعـــة 
طنجـــة تطـــوان الحســـيمة فـــي حفـــل 
وتنصيـــب  الجديـــد  املقـــر  افتتـــاح 
شـــرفي  قنصـــل  مكـــور  زهيـــر  الســـيد 
ألملانيـــا بطنجـــة وذلـــك يـــوم االثنيـــن 
05 اكتوبـــر 2020 و ذلـــك بحضـــور 
باملغـــرب  األملانـــي  الســـفير  الســـيد 
الهيئـــات  ممثلـــي  مـــن  العديـــد  و 
مثـــل  وقـــد  باملدينـــة.  وراملؤسســـات 
الغرفـــة كل مـــن الســـيد الحســـين بـــن 
الطيـــب أميـــن مـــال الغرفـــة و الســـيد 
الجهـــوي  املديـــر  الخملي�شـــي  ربيـــع 

. للغرفـــة

التجـــارة  غرفـــة  رئيـــس  مـــورو  عمـــر  الســـيد  إســـتقبل 
والصناعـــة والخدمـــات لجهـــة طنجـــة تطـــوان الحســـيمة 
يـــوم الخميـــس8 اكتوبـــر2020 باملقـــر الجهـــوي للغرفـــة، 
وفـــدا مـــن رجـــال األعمـــال الـــروس. تمحـــور اللقـــاء حـــول 
املشـــاريع االســـتثمارية التـــي يعتـــزم الوفـــد إنجازهـــا خاصـــة 
قدمـــت  وقـــد  الترفيهيـــة.  املنتجعـــات  إقامـــة  ميـــدان  فـــي 
للوفـــد عرضـــا حـــول فـــرص االســـتثمار باملغـــرب و بالجهـــة 
علـــى وجـــه الخصـــوص مـــع التأكيـــد علـــى اســـتعداد الغرفـــة 
ملواكبـــة الوفـــد بـــكل مـــا يلـــزم مـــن اإلرشـــادات واملعطيـــات 

الصلـــة.  ذات 
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بالغات جامعة الغرفبالغات جامعة الغرف

فـــي إطـــار متابعـــة تنفيـــذ االتفاقيـــات املتعلقـــة بمخططـــات تنميـــة غـــرف التجـــارة والصناعـــة والخدمـــات وجامعتهـــا، 

وتتبـــع العديـــد مـــن امللفـــات ذات األولويـــة، عقـــد الســـادة رؤســـاء غـــرف التجـــارة والصناعـــة والخدمـــات وجامعتهـــا 

لقـــاءا مـــع الســـيد عبـــد الواحـــد رحـــال، املديـــر العـــام للتجـــارة، يـــوم الخميـــس 15 أكتوبـــر 2020، عبـــر تقنيـــة التناظـــر 

عـــن بعـــد، تـــم خاللـــه مدارســـة مجموعـــة مـــن النقـــط املهمـــة منهـــا :

- مشـــروع قانـــون رقـــم 19.38 الـــذي يغيـــر ويتمـــم القانـــون رقـــم 12.38 املتعلـــق بالنظـــام األسا�شـــي لغـــرف التجـــارة 

والصناعـــة والخدمـــات؛

- 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 2021.

كمـــا عقـــد مكتـــب جامعـــة الغـــرف املغربيـــة للتجـــارة والصناعـــة والخدمـــات، خـــالل نفـــس اليـــوم، اجتماعـــا تـــم 

خاللـــه مدارســـة مســـتجدات القانـــون األسا�شـــي للغـــرف والوضعيـــة الحاليـــة للبرنامـــج التعاقـــدي للجامعـــة ومتابعـــة 

انعقـــاد الجمـــوع العامـــة للغـــرف فـــي ظـــل جائحـــة كورونـــا وكان هـــذا اللقـــاء فرصـــة ملناقشـــة منهجيـــة تقديـــم مقترحـــات 

الجامعـــة بخصـــوص قانـــون املاليـــة 2021 وتتبـــع الحالـــة االقتصاديـــة الناتجـــة عـــن جائحـــة كوفيـــد 19.

بالغ جامعة الغرف عقب اجتماع رؤساء الغرف وجامعتها بالسيد عبد الواحد 
رحال، املدير العام للتجارة بتاريخ 15 أكتوبر 2020
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بالغ جامعة الغرف عقب اجتماع رؤساء الغرف وجامعتها بتاريخ 22 أكتوبر2020

بالغات جامعة الغرف

عقـــد الســـادة رؤســـاء غـــرف التجـــارة والصناعـــة والخدمـــات املغربيـــة وجامعتهـــا لقـــاء عمـــل يـــوم الخميـــس 22 
أكتوبـــر 2020 باملقـــر املركـــزي لغرفـــة التجـــارة والصناعـــة والخدمـــات للدارالبيضـــاء ســـطات، خصـــص ملناقشـــة 
كل مـــن مشـــروع قانـــون املاليـــة 2021 ومشـــروع القانـــون األسا�شـــي املنظـــم لغـــرف التجـــارة والصناعـــة والخدمـــات. 
فـــي بدايـــة االجتمـــاع وقـــف الســـادة الرؤســـاء علـــى حصيلـــة تقـــدم وتنفيـــذ برنامـــج تطويـــر الغـــرف وجامعتهـــا الوطنيـــة 
حيـــث تمكنـــت جميـــع الغـــرف املغربيـــة وكـــذا جامعتهـــا الوطنيـــة مـــن تســـجيل تقـــدم ملمـــوس فـــي جميـــع األوراش 
املســـطرة. وقـــد أشـــاد الســـادة الرؤســـاء بمجهـــودات الســـيد وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة واالقتصـــاد األخضـــر والرقمـــي 
وطاقمـــه اإلداري الراميـــة إلـــى تفعيـــل وتعزيـــز دور غـــرف التجـــارة والصناعـــة والخدمـــات وجامعتهـــا فـــي إطـــار املخطـــط 
املذكـــور. وارتباطـــا بملـــف تطويـــر الغـــرف وعالقـــة بمشـــروع القانـــون األسا�شـــي لغـــرف التجـــارة والصناعـــة والخدمـــات 
باملغـــرب، واعتبـــارا للورقـــة التـــي قدمتهـــا جامعـــة الغـــرف والتـــي تتضمـــن العديـــد مـــن االقتراحـــات املتعلقـــة بتحســـين 
اإلطـــار القانونـــي للغـــرف وتمكينهـــا مـــن الوســـائل األساســـية ألداء أدورهـــا الدســـتورية فـــي تمثيـــل املهنييـــن ومواكبتهـــم، 
فقـــد أكـــد الســـادة الرؤســـاء مواصلـــة متابعتهـــم لهـــذا امللـــف فـــي اتجـــاه تجويـــد املشـــروع بمـــا يســـمح بتفعيـــل دور هـــذه 
املؤسســـات علـــى الســـاحة االقتصاديـــة وتعزيـــز دور أعضائهـــا وهيئاتهـــا التقريريـــة. حيـــث تطمـــح الغـــرف وجامعتهـــا 
الـــى جعـــل هـــذه املحطـــة فرصـــة مهمـــة مـــن أجـــل تحقيـــق محطـــة نوعيـــة لتمتيـــع الغـــرف بصالحيـــات تنقلهـــا مـــن 
األدوار االستشـــارية إلـــى أدوار تمثيليـــة وتنمويـــة، وتحســـين تموقعهـــا والرفـــع مـــن مكانتهـــا االعتباريـــة. مـــن ناحيـــة 
أخـــرى، بالنســـبة ملشـــروع قانـــون املاليـــة 2021، وعلـــى ضـــوء العـــرض الـــذي تقـــدم بـــه خبيـــر مختـــص فـــي املجاليـــن 
املالـــي والجبائـــي الـــذي شـــارك بعرضـــه فـــي هـــذا اللقـــاء، ناقـــش الســـادة الرؤســـاء جملـــة مـــن االقتراحـــات التـــي تقدمـــت 
بهـــا الغـــرف الجهويـــة إلـــى الجامعـــة بخصـــوص ضـــرورة اســـتحضار مشـــروع املاليـــة املذكـــور لإلكراهـــات الحقيقيـــة 
التـــي تعيشـــها قطاعـــات مهنيـــة واســـعة ومـــا تحتـــاج اليـــه مـــن مواكبـــة علـــى مســـتوى قانـــون املاليـــة لســـنة 2021 
الســـيما بالنســـبة للمقـــاوالت املتوســـطة والصغيـــرة والفرديـــة. وقـــد تـــم االتفـــاق فـــي هـــذا الصـــدد علـــى إعـــداد مذكـــرة 

فـــي املوضـــوع تخـــدم مصالـــح املهنييـــن ومنتســـبيي الغـــرف وتقديمهـــا إلـــى الجهـــات املعنيـــة.
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االجتماع العاشر للجنة اليقظة االقتصادية 

بالغات وزارة االقتصاد واملالية واصالح االدارة/
لجنة اليقظة االقتصادية

                       بالغ وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة بتاريخ 05/10/2020
    عقـــدت لجنـــة اليقظـــة االقتصاديـــة )CVE( اجتماعهـــا العاشـــر يـــوم االثنيـــن 05 أكتوبـــر2020. وركـــز هـــذا 
االجتمـــاع علـــى التدابيـــر التـــي تـــم اتخاذهـــا فـــي إطـــار تفعيـــل "ميثـــاق االنعـــاش االقتصـــادي والشـــغل"، الـــذي تـــم 
توقيعـــه خـــالل االجتمـــاع التاســـع للجنـــة اليقظـــة االقتصاديـــة )CVE(، وكـــذا علـــى دراســـة جـــدوى تمديـــد هـــذه 
التدابيـــر لفائـــدة قطاعـــات أخـــرى تأثـــرت هـــي كذلـــك بشـــدة بأزمـــة Covid-19. وقامـــت اللجنـــة بتـــدارس عـــن قـــرب 
لتطـــورات الوضعيـــة االقتصاديـــة واملاليـــة للمغـــرب، بنـــاًء علـــى أحـــدث املؤشـــرات االقتصاديـــة املتاحـــة. وقـــد أبانـــت 
هـــذه املعطيـــات عـــن تراجـــع حـــدة التأثيـــرات الناجمـــة عـــن جائحـــة Covid-19 خـــالل الفصـــل الثالـــث مـــن الســـنة 
الجاريـــة )-4,8%( مقارنـــة بالركـــوٍد الحـــاد الـــذي طبـــع النشـــاط االقتصـــادي خـــالل الفصـــل الثانـــي )%14,9-(. غيـــر 
أن هـــذا التحســـن التدريجـــي، الـــذي يتوقـــع أن يتواصـــل خـــالل بقيـــة الســـنة، ال يـــزال محفوفـــا بشـــكوك كبيـــرة، 
يغذيهـــا صعوبـــة التكهـــن بالوضـــع الوبائـــي واملخاطـــر التـــي قـــد تؤثـــر علـــى تعافـــي الوضـــع االقتصـــادي لـــدى الشـــركاء 
الرئيســـيين للمغرب. وفيما يتعلق بتدابير الدعم التي تم اتخاذها لفائدة القطاعات اإلنتاجية ملواكبة اســـتئناف 
أنشـــطتها، ســـجلت اللجنـــة بارتيـــاح الديناميـــة التـــي بـــدأت تظهـــر منـــذ تفعيـــل منتجـــات الضمـــان، خاصـــة "ضمـــان 
إقـــالع -Damane Relance" و "إقـــالع املقـــاوالت الصغيـــرة جـــدا-Relance TPE ". وتثمينـــا لهـــذه الديناميـــة وبهـــدف 
تكييـــف عـــرض الضمـــان مـــع خصوصيـــات بعـــض القطاعـــات الهامـــة وذات طبيعـــة بنيويـــة، مثـــل قطـــاع اإلنعـــاش 
العقـــاري، قـــررت لجنـــة اليقظـــة االقتصاديـــة )CVE( إحـــداث صنـــف جديـــد مـــن منتـــوج "ضمـــان إقـــالع" تحـــت اســـم 

."Damane Relance Promotion Immobilière-ضمـــان إقـــالع اإلنعـــاش العقـــاري"
أزمـــة  مـــن  بشـــدة  املتضرريـــن  العقارييـــن  املنعشـــين  مواكبـــة  مـــن  للضمـــان  الجديـــد  املنتـــوج  هـــذا  وســـيمكن 
COVID-19 والذيـــن يســـتوفون معاييـــر االســـتحقاق املحـــددة لهـــذه الغايـــة]1[، مـــن خـــالل تقديـــم ضمانـــات قـــروض 

متوســـطة وطويلـــة املـــدى تمكنهـــم مـــن تغطيـــة االحتياجـــات التمويليـــة إلتمـــام مشـــاريعهم العقاريـــة.
يشـــار إلـــى أن القـــرض الـــذي يضمنـــه هـــذا املنتـــوج الجديـــد، بســـقف أقصـــاه 50 مليـــون درهـــم لـــكل مشـــروع، 
مفتـــوح لـــكل مـــن املشـــاريع التـــي اســـتفادت بالفعـــل مـــن قـــرض اإلنعـــاش العقـــاري )CPI( وتلـــك التـــي اعتمـــدت فقـــط 

علـــى التمويـــل الذاتـــي.
باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، وبالنظـــر إلـــى اآلثـــار الســـلبية الناجمـــة عـــن األزمـــة الصحيـــة Covid-19 علـــى بعـــض األنشـــطة 

االقتصاديـــة الهشـــة، تـــم إبـــرام عقدين-برنامـــج، ويتعلـــق األمـــر علـــى الخصـــوص ب:
-1عقـــد برنامـــج إلعـــادة إقـــالع قطـــاع متعهـــدي املناســـبات وامللتقيـــات وممونـــي الحفـــالت. الفاعلـــون املعنيـــون بهـــذا 
العقد-برنامـــج هـــم ممونـــو الحفـــالت، والعاملـــون علـــى تأجيـــر املعـــدات التقنيـــة املتعلقـــة بامللتقيـــات واملناســـبات 
)الصـــوت والضـــوء والفيديـــو ومـــا إلـــى ذلـــك(، وعلـــى اســـتئجار الفضـــاءات املخصصـــة للمناســـبات )قاعـــات وصـــاالت 

فـــي إطـــار عمـــل لجنـــة اليقظـــة االقتصاديـــة الهادفـــة الـــى احتـــواء تبعـــات األزمـــة الناتجـــة عـــن فيـــروس كورونـــا 
املســـتجد، شـــارك الســـيد عمـــر مـــورو رئيـــس غرفـــة التجـــارة والصناعـــة والخدمـــات لجهـــة طنجـــة تطـــوان الحســـية 
بصفته رئيسا لجامعة الغرف املغربية للتجارة والصناعة و الخدمات يومه االثنين 5 أكتوبر 2020 في االجتماع 
الـــذي عقدتـــه هـــذه اللجنـــة، لدراســـة القضايـــا املرتبطـــة بالقطاعـــات التجاريـــة والصناعيـــة والخدماتيـــة ووضعيـــة 

لـــة. املهنييـــن املتضرريـــن و كـــذا توقيـــع بعـــض االتفاقيـــات ذات الِصّ
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متنقلـــة، إلـــخ(، وعلـــى تأجيـــر األثـــاث املخصـــص للمناســـبات وكـــذا مقدمـــو الخدمـــات التـــي ترتبـــط بهـــا.
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.
-2عقدبرنامـــج إلعـــادة إقـــالع قطـــاع الترفيـــه واأللعـــاب. الفاعلـــون املعنيـــون ببرنامـــج العقـــد هـــذا هـــم املقـــاوالت 
العاملـــة فـــي فضـــاءات اللعـــب املغطـــاة )حلبـــة التزلـــج، وفضـــاءات لعـــب األطفـــال، وغـــرف الفيديـــو وغـــرف األلعـــاب 
اآلليـــة(، واملقـــاوالت النشـــطة فـــي فضـــاءات اللعـــب الخارجيـــة )منتزهـــات التزلـــج والكارتينـــج واملينـــي غولـــف والرمايـــة 

والفروســـية والحدائـــق املائيـــة وفضـــاءات ودوائـــر التســـلق(، باإلضافـــة إلـــى حدائـــق الحيوانـــات.
األطراف املوقعة على عقد البرنامج هذا والتي تمثل الدولة هي:

- وزارة الداخلية؛
وإصـــالح  واملاليـــة  االقتصـــاد  وزارة   -

اإلدارة؛
- وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية 

القروية واملياه والغابات؛
واالقتصـــاد  والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة   -

والرقمـــي؛ األخضـــر 
- وزارة الشغل واالدماج املنهي.

ويمثل القطاع الخاص:
املغـــرب  ملقـــاوالت  العـــام  االتحـــاد   -

؛ )C G E M (
املغـــرب  لبنـــوك  املهنيـــة  املجموعـــة   -

. )G P B M (
ومـــن خـــالل ترســـانة مـــن تدابيـــر الدعـــم االقتصـــادي واملالـــي وغيرهـــا مـــن إجـــراءات أفقيـــة أخـــرى، يهـــدف هـــذان 
البرنامجـــان التعاقديـــان إلـــى دعـــم األنشـــطة فـــي هذيـــن القطاعيـــن والحفـــاظ علـــى نســـيج املقـــاوالت العاملـــة فيهمـــا 

وكـــذا مناصـــب الشـــغل املرتبطـــة بهـــا.
وتنـــاط مهمـــة قيـــادة عقـــود البرنامـــج هـــذه، للجنـــة متابعـــة تتكـــون كل منهـــا مـــن موقعيـــن يمثلـــون الدولـــة والقطـــاع 
الخـــاص. وقـــد تقـــرر عقـــد اجتماعـــات دوريـــة علـــى مـــدى شـــهرين لضمـــان التنفيـــذ الفعـــال للتدابيـــر املتفـــق عليهـــا 

وتقييـــم مســـاهمتها فـــي تحقيـــق النتائـــج املرجـــوة.
]1[ مقـــاوالت االنعـــاش العقـــاري التـــي تســـتوفي املعاييـــر التاليـــة: أن تكـــون خاضعـــة للقانـــون املغربـــي الخـــاص. 
وأال تكـــون فـــي وضعيـــة املراجعـــة أو فـــي حالـــة التصفيـــة القضائيـــة؛ غيـــر متحصلـــة علـــى قـــرض مصنـــف ضمـــن خانـــة 

ــاًرا مـــن 29/02/2020. "تســـوية" اعتبـ
غيـــر مؤهليـــن الســـتفادة مـــن هـــذه اآلليـــة: املشـــاريع املتحصلـــة علـــى قـــرض اإلنعـــاش العقـــاري )CPI( انتهـــت أو تـــم 

تأجيلهـــا قبـــل 1 أكتوبـــر 2018؛ املشـــاريع أو املنعشـــين العقارييـــن موضـــوع تقا�شـــي.
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بالغات الغرفة

بالغ بخصوص انعقاد املكتب املسير للغرفة
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بالغات الغرفة

بالغ بخصوص اجتماع حول مساطر املطابقة للمنتوجات الصناعية املستوردة
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بالغ بخصوص انعقاد دورتي يونيو وأكتوبر 2020

بالغات الغرفة
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بالغات الغرفة
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