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افتتاحية العدد: 
كلمة السيد عمر مورو رئيس الغرفة حول التشجيع على استهالك املنتوج املحلي" .

املكتب االداري: 
على  الغرفة  عمل  طريق  خارطة  تدارس   :2020 يوليوز  لشهر  الدوري  االجتماع   -

املستويات الترابية و القطاعية ملرحلة ما بعد كورونا.

لقاءات مباشرة:
- عقد اجتماع داخلي للسادة أعضاء الغرفة باقليم وزان.

- رئيس الغرفة يجتمع مع املهنيين لتتبع قضاياهم.

التكوين عبر "ويبنار-زووم":
- استئناف الدورات التكوينية  لتابعة ملركز استكمال تكوين التاجر باقليم العرائش 

وتطوان.

اتفاقيات وشراكة: 
يضم  الغرفة  داخل  فضاء  خلق  أجل  من  للشراكة  اإلطار  االتفاقية  بنود  تفعيل   -
الشبابيك الجهوية ملؤسستي "الجمعية املغربية للمصدريّن" و"املكتب املغربي للملكية 

الصناعية" إلى جانب مؤسسة "مغرب املقاوالت.
- اقليم وزان: تطوير الشراكة في مجال الصناعة الغذائية

مستجدات اقتصادية:
تنزيل التوجيهات امللكية السامية التي تضمنها خطاب العرش

كوفيد19-:بالغات:
.)CVE(  لجنة اليقظة االقتصادية *

* بالغات الجهات املختصة.

فريق التحرير:

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

الحسيمة

محتويات العدد
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االفتتاحية

  ان تعزيز البنية االقتصادية داخليا مهما وضروريا، حيث ان األزمة 
التي يمر بها العالم تمثل فرصة كبيرة للمغرب من أجل تعزيز نسيجه 
االقتصادي واالجتماعي، وتقوية ونجاعة آلياته لذا يجب التنسيق بين 
تحويل  اتجاه  في  "املقاولة"  الخاص  والقطاع  املدني  املجتمع  مكونات 
من  التزامات  يتطلب  وهذا  املغربي"  "املنتوج  نحو  الداخلي  الطلب 
يتوفر على  منتوج مغربي  بتقديم  الخاص  مطالب  فالقطاع  الطرفين: 
القدرة  مراعاة  مع  املغربي  املستهلك  رغبات  تلبي  التي  املطلوبة  الجودة 
من  بالرفع  تهتم  أن  املقاوالت  على  فيجب  املغربي،  للمواطن  الشرائية 
الرفع من  بدوره مسؤول عن  املدني،  واملجتمع  املحلي.  املنتوج  جاذبية 
وعي املستهلك بآثار نمط االستهالك املتبع على االقتصاد الوطني و كذا 
املنتوج  تفضيل  ضرورة  على  التركيز  مع  لألسر،  الفردي  الدخل  على 
تعتمد  التي  القطاعات  لدعم  استهالكه  ثقافة  لترسيخ  والسعي  املحلي 

على اليد العاملة بشكل كبير.

ندعو املواطنين إلى تشجيع 
ذات  املغربية  املنتوجات 
الصنع املغربي، ألن استهالك 
هذه املنتجات املحلية يقلص 
وبالتالي  الواردات  حجم  من 
امليزان  على  إيجابا  ينعكس 

التجاري املغربي  .

"التشجيع على استهالك املنتوج املحلي خطة 
من خطط إنعاش االقتصاد الوطني "

السيد عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات
لجهة طنجة –تطوان- الحسيمة
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     عقد يوم الخميس 09 يوليوز 2020 بمقر الغرفة بطنجة االجتماع الدوري للمكتب املسير لغرفة التجارة 
والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة. وقد ترأس هذا االجتماع السيد عمر مورو رئيس الغرفة 
الشركي  عبدالحفيظ  والسيد  الغرفة  لرئيس  األول  النائب  الغفور  بنعبد  مصطفى  :السيد  من  كل  وحضره 
محمد  والسيد  الغرفة  لرئيس  الثالث  النائب  الحسيسن  الحميد  عبد  والسيد  الغرفة  لرئيس  الثاني  النائب 
أغطاس السعيدي النائب الرابع لرئيس الغرفة والسيد الحسين بن الطيب أمين مال الغرفة و السيد أشرف 
الوضعية  تقييم  االجتماع  تناول  وقد  للغرفة.  الجهوي  املدير  الخملي�شي  ربيع  والسيد  الغرفة  مقرر  بوجير 

االقتصادية و االجتماعية على مستوى الجهة وتتبع 
2020 وكذا تقديم  الغرفة لسنة  تنفيذ برنامج عمل 
خارطة طريق عمل الغرفة على املستويات الترابية و 
االجتماع  كان  .وقد  كورونا  بعد  ما  ملرحلة  القطاعية 
الغرفة  به  قامت  الذي  املتميز  العمل  لتثمين  فرصة 
ملواكبة  السابقة  املرحلة  امتداد  على  أطرا  و  أعضاء 
قضايا املهنيين والحضور بجانبهم وتبليغ أصواتهم و 
االقتصادية  امللفات  مختلف  بخصوص  تصوراتهم 

جهويا ووطنيا .

االجتماع الدوري لشهر يوليوز 2020 للمكتب املسير لغرفة التجارة والصناعة 
والخدمات لجهة طنجة- تطوان الحسيمة 

املكتب اإلداري للغرفة
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رئيس الغرفة يجتمع مع املهنيين لتتبع قضاياهم

تتبعها لقضايا املهنيين. وفي ظل جائحة كورونا وما     في سياق 

وتماشيا  القطاعات،  كافة  على  سلبية  اقتصادية  آثار  من  خلفته 

مع دورها التمثيلي والتأطيري للمنتسبين وعموم املهنيين، عقدت 

غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة 

برئاسة السيد عمر مورو، اجتماعا مع ممثلين عن جمعية )أرباب 

يوليو   20 االثنين  يوم  وذلك  بطنجة(  القديمة  باملدينة  البزارات 

التي  اإلشكاالت  لكافة  التطرق  تم  حيث  الجهوي.  بمقرها   2020

آثار  من  للتخفيف  املمكنة  والحلول  القطاع.  هذا  مهنيو  يعانيها 

الجائحة. وقد خرج هذا اللقاء بالخالصات التالية:

املحاسبة  مركز  خدمات  من  الجمعية  أعضاء  استفادة   -

املعتمدة. 

- تحجيم ظاهرة الوسطاء وإلزامهم بالتقيد بالشروط القانونية.

- االخذ بعين االعتبار مصالح أصحاب البازارات خالل املرحلة 

الثانية من إصالح املدينة العتيقة بطنجة.

وكما عقد السيد عمر مورو رئيس غرفة التجارة و الصناعة و 

ممثلي  مع  تشاوريا  لقاء  الحسيمة  تطوان  طنجة  لجهة  الخدمات 

جمعية املرشدين السياحيين. و بعد استعراض مختلف التاثيرات 

السلبية التي عرفها قطاع السياحة بالجهة و بمدينة طنجة بشكل 

أخص تم التطرق إلمكانات النهوض بهذا القطاع الحيوي من حيث 

البنيات التحتية و اإلجراءات التحفيزية لتطوير العرض السياحي 

مع التشديد على ضرورة تعاون مختلف املتدخلين في هذا املجال، 

الجمعيات  و  املنتخبة  املؤسسات  و  الخارجية  املصالح  فيهم  بما 

املهنية.

لقاءات مباشرة
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تفعيل بنود االتفاقية اإلطار للشراكة لخلق فضاء داخل الغرفة يضم الشبابيك الجهوية 
ملؤسستي الجمعية املغربية للمصدريّن" و"املكتب املغربي للملكية الصناعية" إلى جانب 

مؤسسة "مغرب املقاوالت"

تنافسية  والرفع من  األعمال  ريادة  وإنعاش  املقاوالت  إحداث  أجل  للشراكة من  اإلطار  االتفاقية  بناء على 
املقاوالت املغربية عامة والجهوية خاصة ؛ ترأس السيد عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات 
لجهة طنجة تطوان الحسيمة باملقر املركزي بطنجة صباح يوم االربعاء 8 يوليو 2020اجتماعا خصص لتفعيل 
االتفاقية اإلطار التي وقعها وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي السيد موالي حفيظ العلمي 
ورئيس جامعة الغرف املغربية للتجارة والصناعة والخدمات السيد عمر مورو والسيد حسن السنتي�شي رئيس 
الجمعية املغربية للمصدرين و السيد العربي بنرزوق املدير العام للمكتب املغربي للملكية الصناعية في أفق 
ومغرب  الصناعية  للملكية  املغربي  املكتب  و  للمصدرين  املغربية  الجمعية  من  لكل  القرب  شبابيك  إحداث 
املقاوالت لفائدة املنتسبين بغرفة التجارة و الصناعة والخدمات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة. وقد تم خالل 
اللقاء  الغرفة: حضر هذا  الذكر.ومن جانب  الشبابيك سالفة  الفضاء املخصص الحتضان  اللقاء زيارة  هذا 
أيضا السيد عبد الحفيظ الشركي – النائب الثاني للرئي�شي، السيد عبد الحميد الحسيسن – النائب الثالث 
للرئيس، السيد الحسين ابن الطيب – أمين مال الغرفة.كما حضره السيد أديب أقلعي – املندوب الجهوي 
لوزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي،وعن املكتب املغربي للملكية الصناعية : حضر كل من 
:السيد العربي بنرزوق: املدير العام والسيد محمد الوراد: رئيس مصلحة والسيدة فاطمة الزهراء الوكيل: رئيسة 
مصلحة عن الجمعية املغربية للمصدرين حضر : السيد حسن السنتي�شي: الرئيس وا لسيد محمد السعدي: 
نائب الرئيس والسيد عبدالعزيز التعارجي: نائب رئيس الجمعية املغربية للمصدرين والسيد عبيد كبدي: نائب 
الرئيس والسيد عبدالعزيز بلحسن: املدير والسيد منير فرام: املدير التنفيذي والسيدة زهراء املعافري مديرة 
مكتب االستشارة ZAFRIXCS والسيد محمد األحمدي مستشار مكتب االستشارة. وعن إدارة الغرفة: السيدة 

حورية البزراتي رئيسة قسم خدمات املنتسبين والسيد العلوي عبد الرحيم رئيس مصلحة خدمات القرب.

اتفاقيات وشراكة
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طبقا للقانون رقم 31.13 املتعلق بالحق في الحصول على املعلومات والذي دخل حيز التنفيذ بشكل كامل بتاريخ 12 مارس 
2020؛ ودعما لتفعيل هذا القانون الذي يروم تعزيز الديمقراطية والتنمية والنجاعة االقتصادية وتقوية املشاركة املواطنة 

في تحسين جودة الخدمات العمومية،
تنهي غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة إلى علم كافة املواطنين واملواطنات بالقرار االتي:

الغرفة تدخل مسار املؤسسات املنفتحة

إعالن

حكامة وتواصل
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املؤسسات  وبعض  الغرفة  بين  الشراكة  تفعيل  اطار  في 
بعد  عن  لقاء   2020 غشت   25 الثالثاء  يوم  انعقد  االملانية 
للنظر في امكانية تفعيل الشراكة في مجال الصناعة الغذائية.

الغرفة  عضو  قنطار  رشيد  السيد  من  كل  الغرفة  مثل 
اللنجري مدير ملحقة الغرفة بتطوان  الفقيه  والسيد ناصر 
كما تعذر الحضور السباب تقنية في آخر لحظة على السيد 
االملاني  الجانب  ومثل  الغرفة  مال  امين  طيب  بن  الحسين 
االملانية   Schwerin ل  والصناعة  التجارة  غرفة  عن  ممثلين 

.EMA.E.V. والجمعية املغربية االملانية
وباملؤهالت  بالغرفة  تعريف  اللقاء  اعمال  جدول  وتضمن 
االقتصادية للجهة كما تم عرض الخطوط العريضة ملشروع 

الشراكة حول الصناعة الغذائية.
تنزيل  املبدأ  حيث  من  تقرر  مستفيضة  مناقشة  وبعد 
تهتم  اخرى  اقاليم  اضافة  امكانية  مع  وزان  باقليم  املشروع 
اللقاءات  في  ذلك  في  التفصيل  وسيتم  الغذائية  بالصناعة 

املقبلة.

عقد زوال يوم الخميس 2 يوليوز 2020 على الساعة الثانية 
بعد الزوال اجتماع عن بعد عبر تقنية تطبيق زووم مع اعضاء 
مدينة وزان وذلك من اجل دراسة ومناقشة املواضيع التالية: 
- مشروع تصميم التهيئة ملدينة وزان والنواحي وكذا مشروع 

تصميم التهيئة والحفاظ على املدينة العتيقة لوزان
- تحيين برنامج تنمية اقليم وزان ودعمه. 

- اقتراح انجاز انشطة برامج ملنتسبي اقليم وزان.
محمد  بوزان:  الغرفة  اعضاء  السادة  اللقاء  هذا  حضر 
االدارة  جانب  ومن  قنطار  رشيد  االبراهيمي  خالد  الطاهري 
رؤساء  العربي  محمد  والعوامي  بزدي  بالل  السادة:  حضر 

مصالح والسيد محمد يجو رئيس قسم الدعم والترويج.

اقليم وزان: تطوير الشراكة في مجال الصناعة الغذائية

اقليم وزان:عقد اجتماع عن بعد للسادة أعضاء الغرفة 

حكامة وتواصل
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  نظم مركز تكوين التاجر على مستوى اقاليم العرائش وتطوان وشفشاون ووزان وعمالة املضيق-الفنيدق 
دوارات تكوينية عن بعد عبر تطبيق "زوم" لفائدة أعضاء الجمعيات املهنية حول "تقنيات الولوج إلى التجارة 
اإللكترونية. واستفاد من هذه الدورات عدد كبير من تجار التابعين لألقاليم،  وقد تضمن برنامج هذه الدورات:

استئناف الدورات التكوينية التابعة ملركز استكمال تكوين التاجر باقاليم العرائش وتطوان 
وشفشاون ووزان وعمالة املضيق-الفنيدق 

   2020الحسيمة            يوليوز/غشت -تطوان  -غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجةرسالة   16 العدد
 

 

  

 التكوين

عرب تطبيق "زوم" تكوينية عن بعد  اتر ادو الفنيدق -اقاليم العرائش وتطوان وشفشاون ووزان وعمالة املضيقنظم مركز تكوين التاجر على مستوى   
وقد   ،استفاد من هذه الدورات عدد كبري من جتار التابعني لألقاليمو  .لفائدة أعضاء اجلمعيات املهنية حول "تقنيات الولوج إىل التجارة اإللكرتونية

 ات:هذه الدور  برانمجتضمن 
 

ؤطرالم  االقليم التاريخ الموضوع 
عبد المطلب العثماني مستشار 
 في التسويق وتطوير الخدمات

كيفية اختيار االستراتيجية 
التسويقية: التسويق الرقمي 

 كمثال

يوليوز  6الحصة األولى: االثنين 
2020 

 العرائش

عبد المطلب العثماني مستشار 
 في التسويق وتطوير الخدمات

الرقمي و السوق التسويق 
 المحلي

يوليوز  8الحصة الثانية: األربعاء 
2020 

 العرائش

عبد المطلب العثماني مستشار 
 في التسويق وتطوير الخدمات

طريقة عمل وإنجاح التسويق 
عموما والرقمي على وجه 

 الخصوص

يوليوز  9الحصة الثالثة: الخميس 
2020 

 العرائش

 السيد علي ورياش مدير شركة
winBooks maroc 

الفاتورة اإللكترونية واإلشهار 
التجاري عبر وسائط التواصل 

اإلجتماعي ومحور ثالث ذو صلة 
 .بالبيع عبر المتجر اإللكتروني

الحصة األولى: يوم الخميس 23 
 يوليوز 2020

الفنيدق/المضيق–تطوان   

 السيد علي ورياش مدير شركة
winBooks maroc 

الحصة الثانية: السبت 25  التدبير اإللكتروني للمخزون
 يوليوز2020

الفنيدق/المضيق–تطوان   

 السيد علي ورياش مدير شركة
winBooks maroc 

 : منصات التجارية اآللكترونية
prestachop ،كنموذج 

الحصة الثالثة: اإلثنين 27 
 يوليوز2020

الفنيدق/المضيق–تطوان   

السيدة خولة عليلو صاحبة 
مقاولة متخصصة في التسويق 

 الرقمي

صفحة الفايسبوك وتطبيقاتها 
 كآلية للتسويق الرقمي

الحصة األولى:الجمعة 24 
 يوليوز2020

وزان- شفشاون  

 
 
 

 استكمال تكوين التاجر مركزاستئناف الدورات التكوينية التابعة ل
  الفنيدق-وعمالة المضيق ووزان ن وشفشاون وتطوا ليم العرائشاباق

  

 

التكوين
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تنزيل التوجيهات امللكية السامية التي تضمنها خطاب العرش
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بالغات وزارة االقتصاد واملالية واصالح االدارة
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كوفيد19-: بالغات لجنة اليقظة االقتصادية 



14
العدد 16 - يوليوز / غشت 2020 رسالة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة                        

كوفيد19-: بالغات الجهات املختصة
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