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االفتتاحية

في إطار حرص الغرفة على االنخراط في البرنامج املندمج لدعم 
تحث  التي  السامية  امللكية  للتعليمات  تنفيذا  املقاوالت،  وتمويل 
وتحفيز  املهنيين  مواكبة  على  والبنوك  االقتصادية  املؤسسات 
روح املبادرة واملقاولة. وذلك من خالل تمكين أكبر عدد من شباب 
لتقديم  بنكية  قروض  على  الحصول  من  املشاريع  حاملي  الجهة 
الدعم لهم، وتمكينهم من تحقيق ذاتهم وطموحاتهم. عملت الغرفة 
خالل شهر يناير 2021 على التنزيل الجهوي التفاقية شراكة التي 
املغربية  الغرف  وجامعة  بنك  وفا  التجاري  مجموعة  بين  تجمع 
دجمبر  شهر  في  توقيعها  تم  والتي  والخدمات،  والصناعة  للتجارة 

املا�شي2020. 

بالجهة  االقتصادية  الدينامية  دعم  في  املساهمة  هو  هدفنا، 
مهنيي  مواكبة  خالل  من  الجائحة،  عن  الناجمة  األزمة  لتجاوز 
البنكية  الخدمات  تقريب  عبر  وحرفيين،  وصناع  تجار  من  الجهة 
وتوفير السيولة املالية والغير املالية لهم ولحاملي املشاريع، وتقديم 
عروض ومنتجات وخدمات تالئم احتياجاتهم، خاصة البرامج من 
لتحقيق مشاريعهم وطموحاتهم  إقالع"  "انطالقة" و"ضمان  قبيل 
املقاوالت  مواكبة  وكذلك  القائمة  الشغل  مناصب  على  والحفاظ 
إلى  بأنشطتها  اإلقالع  قصد  الناشئة،  واملقاوالت  املتأثرة  الصغرى 

جانب تنظيم دورات تكوينية واالستشارة  وخلق فرص األعمال .

"البرنامج املندمج لدعم وتمويل املقاوالت"

السيد عمر مورو  رئيس جامعة الغرف املغربية للتجارة والصناعة 
والخدمات ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات

لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة
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2021 باملقر الجهوي بطنجة اجتماعا للمكتب املسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات  07 يناير  عقد يوم الخميس 
لجهة طنجة تطوان الحسيمة. ترأسه السيد عمر مورو رئيس الغرفة بحضور كل من: السيد مصطفى بن عبد الغفور النائب 
األول للرئيس -السيد عبد الحميد الحسيسين: النائب الثالث للرئيس -السيد محمد أغطاس السعيدي: النائب الرابع لرئيس 
الغرفة -السيد الحسين بن الطيب: أمين املال -السيد أشرف بوجير مقرر الغرفة والسيد ربيع الخملي�شي: املدير الجهوي 
للغرفة. وقد خصص االجتماع لتدارس املستجدات االقتصادية واالجتماعية التي تهم املهنيين والفاعلين االقتصاديين، وكذا 
تتبع مختلف امللفات واألوراش التي يتابعها املكتب املسير، مع تحديد أولويات العمل خالل شهري يناير وفبراير وفق ما هو 

مسطر في برنامج عمل الغرفة لسنة 2021.

االجتماع الدوري لشهر يناير 2021 للمكتب املسير لغرفة التجارة والصناعة 
والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة

املكتب اإلداري للغرفة
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في إطار تمتين عالقات التعاون والشراكة مع التمثيليات الدبلوماسية املعتمدة باملغرب واملهام املرتبطة بالترويج 

الترابي والتعاون الدولي استقبل السيد عمر مورو:

بطنجة  الغرفة  بمقر   2021 يناير   06 األربعاء  يوم 

السيد سفير دولة أملانيا باملغرب. د. غوتس شميت بريمن 

والسيد زهير مكور القنصل الشرفي الملانيا بطنجة.  وقد 

كان اللقاء مناسبة لالتفاق على توقيع اتفاقية تعاون بين 

بريمن  وغرفة  الحسيمة  تطوان  لطنجة  الجهوية  الغرفة 

األملانية، مع تأكيد أهمية التعاون والتنسيق بين الجانبين 

في الكثير من املجاالت وامللفات ذات االهتمام املشترك.

مملكة  سفير  استقبال   2021 يناير   14 يوم  وتم 

 Jeroen األرا�شي املنخفضة السيد جيرون رودينبورغ

للتعرف  اللقاء فرصة  Roodenburg. وقد كان هذا 

املتواجدة  التحتية  البنيات  تطور  مستوى  على 

تزخر  التي  االستثمار  فرص  على  والوقوف  بالجهة 
تداول  كما  االقتصادية؛  القطاعات  مختلق  في  بها 

دعم  مجال  في  املشترك  التعاون  إمكانيات  الطرفان 

الخارجية  األسواق  على  وانفتاحها  املقاوالت  خلق 

خصوصا في ظل تواجد جالية مغربية مهمة مقيمة 

بهوالندا. حضر اللقاء كل من السيد ربيع الخملي�شي 

 Luc شيلينغ  لوك  والسيد  للغرفة  الجهوي  املدير 

بالسفارة  االقتصادي  القسم  رئيس   Schilling

االقتصادية  الشؤون  منسق  رتاب  عادل  والسيد 

والتجارية بالسفارة.

استقبال السيدان سفير دولة أملانيا باملغرب وقنصلها الشرفي بطنجة

استقبال سفير مملكة األرا�ضي املنخفضة بالغرفة

التعاون والشراكة
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بمقر   2021 يناير   27 األربعاء  يوم 
السيد سفير  الغرفة بطنجة استقبال 
بيكا هيفونين   " السيد  باملغرب  فنلندا 
بالسادة  مرفوق   "Pekka Hyvonen  "
محمد علوي، القنصل الفخري لفنلندا 
كيهاري مدير  في طنجة  والسيد جاري 
البيضاء  الدار  في  الفنلندية  األعمال 
السيدة  وكذلك  الفنلندية(  )األعمال 
كارولينا هيكينهايمو بيريز رئيسة البعثة 
من:  كل  بحضور  فنلندا.  سفارة  في 
السيد مصطفى بن عبد الغفور النائب 

األول السيد مصطفى بناجي نائب أمين املال بالغرفة والسيد أديب أقلعي مندوب التجارة والصناعة بطنجة. وقد كان 
اللقاء مناسبة للتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين الجانبين في الكثير من املجاالت. 

وبنفس اليوم األربعاء 27 يناير 2021 
بمقر الغرفة بطنجة، تم استقبال وفد 
في  ممثال  الباكستانية  السفارة  عن 
املستشار  ميمون  أحمد  جنيد  السيد 
الهواوي  زينب  والسيدة  االقتصادي 
اللقاء  هذا  ترأس  التسويق.  مسؤولة 
النائب  الغفور  بنعبد  السيد مصطفى 
بالسيد  مصحوبا  الغرفة  لرئيس  األول 
والسيد  الغرفة  عضو  والعالي  نجيب 
عزيز اغبالو: رئيس قسم االستراتيجية 
إطار  املعلم  رجاء  واآلنسة  والشراكة 
بالغرفة. وقد انصب اللقاء حول سبل تعزيز العالقات االقتصادية بين البلدين خصوصا في مجال الخياطة والنسيج، 
حيث قدم ممثلو الغرفة الجهوية معطيات حول خصوصيات قطاع الخياطة والنسيج بالجهة وإمكانات تطويره عبر 
البنيات التحتية املتوفرة واالتفاقيات الدولية املوقعة التي تتيح الوصول إلى مختلف السواق األوربية والدولية.من 
" والذي يعد  الباكستاني "طيكسبو2021  الباكستانية عرضا حول املعرض االفترا�شي  جهتهم قدم ممثلو السفارة 
مناسبة لربط االتصال مع كبريات الشركات العاملة في هذا مجال الخياطة والنسيج. كما تم االتفاق في نفس اإلطار 

على تبادل الزيارات لوفود رجال األعمال بعد انجالء الجائحة وفتح الحدود بين البلدين.

استقبال سفير فنلندا باملغرب بالغرفة

استقبال وفد عن السفارة الباكستانية

التعاون والشراكة
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طبيعة املركز:

يعمل املركز تحت إشراف غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة غير ان تدبيره يتم 

بطريقة مستقلة وذلك بالنظر لطبيعة العمل الذي يقوم به.

االهداف:

تتلخص اهداف املركز في تدبير وتنظيم الوساطة والتحكيم، ويتضمن ذلك االجراءات التالية:

تنظيم جلسات الوساطة والتحكيم وتوفير التسهيالت االدارية املصاحبة لهذه العملية،  -

نشر ثقافة الوساطة والتحكيم،  -

املساهمة في جلب االستثمارات،  -

مسطرة الوساطة والتحكيم:

-تجري اجراءات الوساطة والتحكيم في احترام تام ملقتضيات لألحكام القانونية والم نظام الداخلي للمركز،

شرط  ادراج  يتم  ان  تجارية  لشركة  االسا�شي  القانون  تحرير  او  عقد  ابرام  حالة  في  االطراف  على  املركز  -يقترح 

الوساطة او التحكيم ضمن بنود العقد،

-في حال عدم ادراج هذا البند في العقد فانه يمكن لألطراف إبرام اتفاق وساطة او تحكيم يتم بموجبه االتفاق 

على اللجوء الى املركز الدولي للوساطة والتحكيم بالشمال لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان 

الحسيمة إلنهاء النزاع النا�شئ.

تم انعقاد اجتماع للمركز الدولي 

 " بالشمال  والتحكيم  للوساطة 

CIMA Nord" اجتماعا يوم الجمعة 

الجهوي  باملقر   2021 يناير   8

االجتماع  هذا  خصص  للغرفة. 

برسم  املركز  عمل  برنامج  ملناقشة 

وقد  عليه.  واملصادقة   2021 سنة 

ترأس هذا اإلجماع السيد مصطفى 

بنعبد الغفور النائب االول للرئيس 

الغرفة وبحضور السيد عبد الحفيظ الشركي النائب الثاني للرئيس، والسيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي للغرفة 

التكوين والتشبيك والسيد عزيز اغبالو رئيس قسم االستراتيجية والشراكة  والسيد خالد بولعيش رئيس مصلحة 

والسيدة خديجة بوحايك إطار بالغرفة.

املركز الدولي للوساطة والتحكيم بالشمال

اجتماع تحضيري للمركز الدولي للوساطة والتحكيم بالشمال

الدعم والترويج
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بين  توقيعها  تم  التي  الشراكة  اتفاقية  مع  تماشيا 
والخدمات  والصناعة  للتجارة  املغربية  الغرف  جامعة 
تم  ما  أيضا  ضوء  وعلى  وفابنك،  التجاري  ومجموعة 
تدارسه من آليات للعمل املشترك بين غرفة جهة طنجة 
اجتماعهما  خالل  وفابنك  والتجاري  الحسيمة  تطوان 
يوم  تم   .2020 دجنبر   22 بتاريخ  الغرفة  بمقر  املنعقد 
الخميس 7 يناير 2021 التوقيع على اتفاقية الشراكة بين 
غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان 
الحسيمة ومجموعة التجاري وفابنك بحضور السيد عمر 
الجهوي  املدير  مكان  رشيد  والسيد  الغرفة  رئيس  مورو 
ملجموعة التجاري وفابنك بجهة طنجة تطوان الحسيمة. 
الى جانب أعضاء مكتب الغرفة السادة مصطفى بن عبد 
طيب  بن  والحسين  السعيدي  أغطاس  ومحمد  الغفور 
وأشرف بوجير وكدا السيد ربيع الخملي�شي املدير الجهوي 

املحلية.  الصحافة  من  مهم  وجانب  املؤسستين  وأطر 
وتوفر هده االتفاقية اطارا متينا من شأنه ارساء قواعد 
تطوان  طنجة  جهة  غرفة  من  كل  به  تقوم  الذي  العمل 
الحسيمة والتجاري وفا بنك على مستوى دعم وتشجيع 
الصغيرة  املقاوالت  وتطوير  ومواكبة  املقاوالتية  املبادرة 
والصغيرة جدا خاصة بعد األزمة الصحية واالقتصادية 
التي مرت بها بالدنا نتيجة تف�شي وباء كوفيد 19. وبموجب 
وغير  املالية  الخدمات  من  مجموعة  فان  االتفاقية  هذه 
الفئة من املهنيين والتي  املالية ستوضع رهن اشارة هده 
ستتمثل في توفير السيولة املالية لحاملي املشاريع والتجار 
ملنتجات  عروض  تقديم  جانب  الى  الصغرى  واملقاوالت 
دورات  تنظيم  عن  فضال  الحتياجاتهم  مناسبة  وخدمات 
تكوينية وتقديم النصح واالستشارة وخلق فرص لألعمال 

من خالل أنشطة لربط العالقات.

الغرفة توقع اتفاقية شراكة مع مجموعة التجاري وفابنك

الدعم واملواكبة
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تنزيل الشراكة مع التجاري وفابنك بتطوان

الدعم واملواكبة/تطوان

يناير   15 الجمعة  يوم  تنظيم  تم  وفابنك  للتجاري  الجهوية  واالدارة  الغرفة  بين  الشراكة  اتفاقية  تفعيل  إطار  في 
2021 بمقر ملحقة الغرفة بتطوان لقاء تنسيقي ترأسه السيد مصطفى بناجي عضو مكتب الغرفة وبحضور السيد 
بتطوان.  وفابنك  التجاري  بامللحقة ومدراء  رئيس قسم  والسيد سعيد شفيق  امللحقة  اللنجري مدير  الفقيه  ناصر 

اللقاء  وتضمن جدول اعمال هذا 
تفعيل االتفاقية املشتركة وخاصة 
االتفاق على باقة خدمات التجاري 
وفابنك للمهنيين ومنتسبي الغرفة 
لتفعيل  مشترك  برنامج  وتسطير 
الصدد  هذا  وفي  انطالقة  برنامج 
سيتم اعطاء االنطالقة له بتنظيم 
الغرفة  اطر  يجمع  تكويني  لقاء 
بتطوان  وفابنك  التجاري  واطر 
يناير   21 الخميس  يوم  وذلك 
للتجارة  العليا  باملدرسة   2021

بتطوان.

وفي نفس اإلطار تم تنظيم لقاء تكويني وتواصلي بين مديري واطر التجاري وفابنك واطر ملحقة الغرفة بتطوان 
وذلك يوم الخميس 28 يناير2021 باملدرسة العليا للتجارة التابعة للغرفة بتطوان. وخصص هذا اللقاء لالطالع على 
للمهنيين  املخصصة  القروض  باقة  وكذا  وفابنك  لتجاري  البنكية  الخدمات  وباقة  للمهنيين،  الغرفة  خدمات  باقة 
والحاملين الفكار املشاريع وعلى رأسها برنامج انطالقة. وبعد املعرفة والتدقيق في مختلف الخدمات تم االتفاق على 

تنزيل برنامج مشترك مستمر للتعريف بهذه الخدمات املختلفة وتقريبها من املهنيين.
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والخدمات لجهة طنجة تطوان  والصناعة  التجارة  بين غرفة  التعاون  إطار عالقة  وفي  املهنيين  لقضايا    مواكبة 
الحسيمة والجماعات، وتفعيال لدورها في تمثيل ودعم املهنيين شاركت ملحقة الحسيمة في:  

ازماني  منصف  السيدان  مثل 
اعضاء  الزياني  الياس  والسيد 
محمد  بالسيد  مرفوقان  الغرفة، 
اجتماع  في  بالغرفة،  إطار  البلحاجي 
ايت  جماعة  رئيس  السيد  مع  عمل 
يوسف وعلي والسادة ممثلي جمعية 
بامزورن  واملقاهي  املطاعم  ارباب 
 05 الثالثاء  يوم  وذلك  والنواحي 
2021 بمقر الجماعة السالفة  يناير 
االجتماع  هذا  وخصص  الذكر. 

لتدارس أوضاع قطاع املطاعم واملقاهي وبحث السبل الكفيلة للخروج من األزمة التي يعاني منها مهنيو القطاع، ووضع 
خريطة طريق للعمل املشترك الثالثي في املستقبل القريب.

امزورن  جماعة  بمقر  وانعقد   
بتاريخ 13 يناير 2021، اجتماعا بين 
والصناعة  التجارة  غرفة  مؤسسة 
تطوان  طنجة  لجهة  والخدمات 
جماعة  رئيس  والسيد  الحسيمة 
ارباب  جمعية  وممثلي  امزورن 
املطاعم واملقاهي بامزورن والنواحي. 
من  كل  الغرفة  جانب  من  حضره 
والسيد  ازماني،  منصف  السيد 
مصطفى  والسيد  الحنكوري  محمد 
الخملي�شي أعضاء الغرفة والسيد محمد البلحاجي عن االدارة. وحضره عن جماعة امزورن كل من السيد فريد اوالد 
علوش رئيس الجماعة ونواب السيد الرئيس: السيدة كريمة اقضاض والسيد جمال املوساوي والسيد هشام السريخي 
والسيد حسن احمدوش. ومن جانب جمعية أرباب املطاعم واملقاهي بامزورن والنواحي كل من السيد جمال املوساوي 
رئيس الجمعية وأعضاء الجمعية السيد ازواغ عجيب والسيد عادل الروبيو والسيد ايت بلحاج هشام والسيد عبد 
املجيد العيادي. وقد خصصت أشغال هذا االجتماع ملناقشة تداعيات جائحة كورونا على القطاع، والبحث عن سبل 

وحلول من أجل التخفيف من وطأة األزمة وإنعاش القطاع.

جلسة عمل مع السيد رئيس جماعة ايت يوسف وعلي بإقليم الحسيمة

اجتماع مع ممثلي جمعية أرباب املطاعم واملقاهي بامزورن والنواحي

الدعم واملواكبة/الحسيمة
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الخاص  املقر  وتهيئة  تجهيز  أشغال  تتبع  إطار  في 
املتجددة  والطاقات  الغدائية  الصناعة  في  بالتكوين 
األربعاء  الغرفة بطنجة صباح  بمقر  بمدينة وزان، اجتمع 
الغرفة  رئيس  مورو  عمر  السيد  برئاسة   2020 يناير   13
وكل من السيد رشيد قنطار رئيس لجنة البيئة والطاقات 
ملحقة  مدير  اللنجري  الفقيه  ناصر  ،والسيد  املتجددة 
املالية  املوارد  مصلحة  رئيس  بزد ي  بالل  والسيد  تطوان، 
واللوجستيك، والسيد العيادي عبد املجيد ممثل الجمعية 
للوقوف  االقتصادي،  للتعاون  األورومتوسطية  العربية 
على أهم اإلجراءات املتخذة في أشغال تجهيز وتهيئة املقر 

الخاص بالتكوين.

التجارة والصناعة والخدمات بجهة  الجماعي لوزان وغرفة  بين املجلس  املبرمة  الشراكة  اتفاقية  تنفيذ  إطار  وفي 
طنجة تطوان الحسيمة، من أجل إحداث مركز أعمال لفائدة املقاوالت والشركات الصغرى والتعاونيات، عقد بمقر 
الجماعة يوم 22 يناير 2021 اجتماع تنسيقي من أجل اإلعداد النطالق مشروع املركز موضوع االتفاقية، حضره كل 
من السادة: عبدالحليم عالوي رئيس املجلس الجماعي لوزان ومحمد نور النائب األول للرئيس وعبداإلاله حجاج مدير 
العيادي  وعبداملجيد  والخدمات  والصناعة  التجارة  غرفة  عن  الطاهري  ومحمد  ابراهمي  وخالد  بالجماعة  املصالح 

وفيروز ردادي عن املنظمة األورومتوسطية للتعاون االقتصادية.

اجتماع لتتبع أشغال تجهيز وتهيئة املقر الخاص بالتكوين في الصناعة الغدائية 
والطاقات املتجددة بمدينة وزان

اجتماع تنسيقي مع جماعة وزان من أجل إحداث مركز أعمال لفائدة املقاوالت 
والشركات الصغرى والتعاونيات

الدعم واملواكبة/وزان
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في إطار تنفيذ مشروع "املياه الخضراء " املنجز من 
طنجة،  التاريخية  واملآثر  البيئة  حماية  مرصد  طرف 
ضمن برنامج دعم املجتمع املدني" مشاركة مواطنة"، 
بشراكة  باملغرب،  األوروبي  االتحاد  طرف  من  املمول 
الدولة  ووزارة  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  مع 
املكلفة بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان، تحت 
 " املشاريع   لخدمات  املتحدة  األمم  مكتب  إشراف 
الطيب-أمين  بن  الحسين  السيد  شارك   ،"UNOPS
مال الغرفة يوم الجمعة 29 يناير 2021 على الساعة 
الرابعة بعد الزوال في حلقة للنقاش حول موضوع " 

اي حكامة تشاركية ومستدامة للتخطيط الترابي الجهوي ".وخالل هذا امللتقى تم التطرق ملشروع "املياه الخضراء" 
والذي يعتبر مشروعا طموحا من تنفيذ مرصد حماية البيئة واملآثر التاريخية بطنجة والذي يح�شى بتمويل من االتحاد 
االوروبي في اطار برنامج مشاركة مواطنة. كما شارك في تنشيط هذا النقاش عدد من الفاعلين في مجال البيئة واملاء.

وشارك السيد الحسين بن الطيب-أمين املال الغرفة يوم الخميس 29 يناير 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال 
واملدارس  بطنجة  األمانة  التعليمية  املؤسسة  بين  -ما  واي  فينلند  -األمانة  البيداغوجية  الشراكة  انطالق  حفل  في 
الفنلندية )Finelandway(. وخالل هذا الحفل تم االتفاق على تفعيل هذه الشراكة اعتبارا من شهر شتنبر 2021 

Al Amana-FinlandWay « .حيث ستتحول تسمية روضة األمانة إلى

الغرفة تشارك في ورشة تشاورية حول " مشروع "املياه الخضراء" بمدينة طنجة

مشاركة الغرفة في حفل انطالق الشراكة البيداغوجية -األمانة فينلند واي-

مواكبة الدينامية الترابية
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مواكبة الدينامية الترابية

في اطار تطوير عالقات التعاون االقتصادي مع الدول 
املقرر  أكادير"  "اتفاقية  دول  مللتقى  وتحضيرا  العربية 
ترأسه  اجتماع  القادم عقد  فبراير  تنظيمه مستهل شهر 
االول  النائب  الغفور  بنعبد  مصطفى  السيد  من  كل 
لرئيس الغرفة الجهوية و السيدة سميرة العشيري رئيسة 
مؤسسة ابناء املغرب بمصر، وذلك يومه اإلثنين 04 يناير 
السيد  من  كل  الغرفة  عن  اللقاء  هذا  في  شارك   .  2021
العرود رئيس لجنة والسيدة زهور شاهير عضوة  ياسين 

االستراتيجية  قسم  رئيس  اغبالو  عزيز  والسيد  الغرفة 
عن  ممثلين  حضور  النشاط  هذا  عرف  كما  والشراكة. 
املجتمع  ومنظمات  املستثمرين  وهيئات  التجارية  الغرف 
املدني بكل من املغرب وتونس ومصر. وبعد التأكيد على 
اكادير  اتفاقية  دول  بين  االقتصادي  التكامل  ضرورة 
وتشجيع االستثمار املشترك وتمتين التجارة البينية بينها، 
انصب النقاش حول آليات تنزيل امللتقى وطبيعة املحاور 

التي يجب تركيز االهتمام عليها.

شاركت الغرفة في اجتماع عن بعد يوم السبت 29دجنبر2020 
تحت  السعدي،  املالك  عبد  لجامعة  الحالي  االداري  للمجلس 
رئاسة السيد مصطفى ستيتو رئيس الجامعة بالنيابة وبحضور 
اعضاء املجلس االداري. حضر االجتماع السيد سعيد شفيق، 
خالله  وتمت  تطوان،  بملحقة  والترويج  الدعم  قسم  رئيس 

مناقشة واملصادقة بإجماع املشاركين على: 
- تنزيل املنظام اإلداري لجامعة عبد املالك السعدي

السعدي  املالك  عبد  لجامعة  البصرية  الهوية  توحيد   -
واملؤسسات التابعة له

- مشروع ميزانية 2021
وزان  بكليتي  الخاصة  الدراسات  لتمويل  الحسيمة  تطوان  تعاون مع مكتب مكتب جهة طنجة  اتفاقية  - مشروع 

والشاون
-  مشروع القانون الداخلي اإلطار لشعب املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان

- أشغال وتوصيات كل من اللجنة البيداغوجية ولجنة البحث العلمي املنبثقين عن مجلس الجامعة.

اجتماع تحضيري مللتقى دول "اتفاقية أكادير"

 املشاركة في اجتماع للمجلس االداري الحالي لجامعة عبد املالك السعدي

مواكبة الدينامية الترابية
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2021 على الساعة  29 يناير      عقد يوم الجمعة 
بين  اولي  تنسيقي  اجتماع  صباحا،  عشر  الحادية 
الغرفة واملنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس 
من  االجتماع  حضر  وقد   )AIDSMO( والتعدين 
مدير  تامري  الحميد  عبد  السيد  االخيرة  هذه  جانب 
ادارة املنظمة والسيدان  امير الرفاعي و عالء الدين 
السيد  الغرفة  جانب  .ومن  باملنظمة  اطر  اللذيذ 
ربيع  والسيد  الغرفة  مال  امين  الطيب  بن  الحسين 
الخملي�شي املدير الجهوي للغرفة والسيد محمد يجو 
الزكاف  مريم  والسيدة  والترويج  الدعم  قسم  رئيس 
الحسين  السيد  االجتماع  تراس  بالغرفة.وقد  اطار 
بالحضور  رحب  الذي  الغرفة  مال  امين  الطيب  بن 
الكريم واشاد بالنجاح املتميز الذي عرفته النسختين 
واملناطق  الصناعية  املناطق  دور  مللتقى  السابقتين 
الحرة في جذب االستثمار الصناعي وتنمية الصادرات 
الى  الذي يهدف  لهذا االجتماع  العام  واشارالى االطار 
وايضا  امللتقى  هذا  عقد  وديمومة  استمرارية  ضمان 

التحضير للدورة الثالثة منه.
الى  تدخالتهم  خالل  من  املشاركون  تطرق  وقد 

مناقشة جدول اعمال امللتقى والذي حدد في: 
-موعد عقد امللتقى والية التنفيذ.

-الجهات املستهدفة للتعاون.
-موعد و مكان االجتماع التحضيري االول بمشاركة 

الجهات املتعاونة.
-ما يستجد من اعمال.

حيث تم االتفاق على تحديد تاريخ مبدئي لتنظيم 
سنة  من  القادم  دجنبر  شهر  خالل  حضوريا  امللتقى 
2021 والذي سيتم عرضه على املكتب املسير للغرفة 
للحالة  وفقا  وهذا  اعتماده  قبل  املنظمة  ومديرية 
امللتقى  العالم واال فسيتم عقد  التي يعرفها  الوبائية 

عبر وسائل التواصل عن بعد.
الثاني  التنسيقي  االجتماع  موعد  تحديد  تم  كما 
اجل  من  واملنظمة  الغرفة  بين  ثنائيا  سيكون  والذي 
الشعار  تضم  القادم  بامللتقى  تعريفة  نشرة  تحديد 
قبل  والشركاء  تنفيذه  والية  اعتماده  سيتم  الذي 
وذلك  لالجتماع،  املتعاونة  الجهات  باقي  استدعاء 
عشر  الحادية  الساعة  على   2021 فبراير   12 يوم 

صباحاعبر وسائل التواصل عن بعد.

مواكبة الدينامية الترابية

اجتماع تنسيقي اولي بين الغرفة واملنظمة العربية للتنمية الصناعية 
)AIDMO( والتعدين
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تتشرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة ان تضع بين ايديكم الدليل السنوي لعروض 
الدعم املقاوالتي والذي ستجدونه عبر الرابط التالي:

http://www.ccistanger.gov.ma/.../152-RecueilAlMoukawala 

الدليل السنوي لعروض الدعم املقاوالتي

اإلعالم والتواصل
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بالغات الغرفة
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بالغات الغرفة
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االجتماع الحادي عشر للجنة اليقظة االقتصادية

بالغات وزارة االقتصاد واملالية واصالح 
االدارة/ لجنة اليقظة االقتصادية

اجتماعها   CVE االقتصادية  اليقظة  لجنة  عقدت 
الحادي عشر يوم األربعاء 6 يناير 2021 على الساعة 
12 ظهًرا. وتم تخصيص هذا االجتماع لدراسة النقاط 

التالية:
1. حصيلة الوضعية االقتصادية واملالية الوطنية.

 Damane ضمان"  عرض  وتجويد  تمديد   .2
."Relance

بقطاع  املتعلقة  البرامج  عقود  تعديالت  إقرار   .3
وكذا  وامللتقيات  الحفالت  متعهدي  وقطاع  السياحة 
بعض  وتوسيع  تمديد  بغية  واأللعاب  الترفيه  قطاع 

إجراءات الدعم.
4. توقيع خمسة عقود برامج جديدة: أرباب املطاعم، 
واإلبداعية،  الثقافية  والصناعات  والصحافة، 

والقاعات الرياضية الخاصة ودور الحضانة. 

1- حصيلة الوضعية االقتصادية واملالية:
املؤشرات  لبعض  األخيرة  التطورات  تظهر 
االقتصادي  النشاط  أن  الرئيسية  االقتصادية 
حدة  )تقلص  التدريجي  انتعاشه  يواصل  الوطني 
تراجع نمو الناتج الداخلي الخام بمقدار 8 نقاط بين 
التجاري  العجز  الثاني والثالث، وانخفاض  الفصلين 
االحتياطية  األصول  مستوى  تحسين   ،26% بنسبة 
7 أشهر من واردات  الرسمية التي تغطي ما يزيد عن 
السلع والخدمات...(، باستثناء بعض القطاعات التي 
لم تستطع بعد استعادة انتعاشها، كالسياحة والنقل 

الجوي وبعض أنشطة الخدمات.
عند  النتائج  تبرز  العمومية،  املالية  مستوى  على 

املداخيل  أداء  تطور  تسجيل   ،2020 نونبر  نهاية 
أن  ويتوقع  التوقعات.  مع  تتما�شى  بوتيرة  والنفقات 
يستقر عجز امليزانية لسنة 2020 عند معدل 7،5% 

كما هو منصوص عليه في قانون املالية املعدل.

"Damane Relance"2- عرض ضمان إنعاش
أعرب أعضاء لجنة اليقظة االقتصادية )CVE( عن 
بآليات الضمان  ارتياحهم للتقدم املحرز فيما يتعلق 
املختلفة التي تم اعتمادها ملواجهة آثار األزمة، خاصة 
منها آليات ضمان أوكسجين وضمان إنعاش وتلك التي 
تم تخصيصها لفائدة املؤسسات واملقاوالت. وهكذا، 
تم إلى غاية 23 دجنبر    2020 تسجيل86.008   عملية 

قرض.
ملواكبة  الالزمة  الشروط  ضمان  أجل  ومن 
اليقظة  لجنة  قررت  االقتصادي،  لإلنعاش  أفضل 
ملنح قروض  النهائي  األجل  تمديد   )CVE( االقتصادية 
إنعاش )Relance( إلى 31 مارس 2021 وإدخال تدابير 
العرض.  هذا  استعماالت  وتجويد  املرونة  تتوخى 

وتتعلق هذه التدابير بشكل خاص بالجوانب التالية:
وسطاء  ليشمل   )Relance(إنعاش عرض  توسيع   •

التأمين ومكاتب الصرف وشركات تحويل األموال؛
• الرفع من مبلغ قرض إنعاش إلى شهرين من رقم 
املتضررة  السياحي  النقل  مقاوالت  لفائدة  املعامالت 

من األزمة؛
واألشغال  البناء  مقاوالت  على  الشروط  تخفيف   •
معالجة  بإعادة  يتعلق  فيما  سيما  وال  العمومية، 
في  والتحقيق  املستحقة  الحقوق  على  التسبيقات 

وزارة  اصدرت  الوطني  االقتصاد  إلنقاذ  جاللته  وتوصيات  املجيد  العرش  عيد  عن  السامي  امللكي  للخطاب  تبعا 
االقتصاد واملالية واصالح االدارة بالغا خالل اجتماعها الحادي عشر:
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بالغات وزارة االقتصاد واملالية واصالح 
االدارة/ لجنة اليقظة االقتصادية

باألزمة،  املتأثرة  املقاوالت  بشأن  حدة  على  حالة  كل 
املحدثة في أقل من 3 سنوات والتي قامت باستثمارات 

كبيرة قبل األزمة وسجلت نسبة مديونية مرتفعة؛
من   )Relance(إنعاش قرض  مبلغ  سقف  زيادة   •
%40 إلى %50 من التكلفة اإلجمالية إلنجاز املشروع، 
املنعشين  لفائدة  وذلك  العقار،  احتساب  دون 
اإلنعاش  قرض  من  يستفيدوا  لم  الذين  العقاريين 

." CPI "العقاري

3- إجراءات دعم قطاع السياحة وقطاع متعهدي 
الحفالت وامللتقيات وقطاع الترفيه واأللعاب:

على  لألزمة  السلبية  اآلثار  استمرار  ظل  في 
اليقظة  لجنة  قررت  الحساسة،  القطاعات  بعض 
االقتصادية )CVE( تمديد إجراءات الدعم املخصصة 
الخصوص،  وجه  وعلى   ،2021 مارس   31 حتى  لها 
لفائدة  درهم   2000 من  جزافي  شهري  تعويض  منح 
املنخرطين في الصندوق الوطني للضمان لالجتماعي، 
بغية الحفاظ على مناصب الشغل. وفي هذا الصدد، 
قطاع  إنعاش  برنامج  عقد  تعديل  على  التوقيع  تم 
دعم  إلى  أخرى،  إجراءات  بين  من  يرمي،  السياحة، 
وكاالت  لدى  إدماج  عقد  بموجب  واملتدربين  األجراء 
فبراير  قبل  مبرمة  عقود  لديها  التي  املؤقت  العمل 
املصنفة  السياحية  اإلقامة  مؤسسات  مع   2020
وبالنسبة  السياحي.  النقل  وشركات  األسفار  ووكاالت 
لهؤالء األجراء، سيغطي التعويض الفترة املمتدة من 

فاتح أكتوبر 2020 إلى 31 مارس 2021.
خاصة  مقتضيات  أيًضا  التعديل  هذا  ويتضمن 

بقطاع النقل السياحي تنص على أنه:
أخذ  وجوب  شرط   2021 خالل  تطبيق  يتم  لن   •
استغالل  استئناف  قبل  للنقل  الوطنية  اللجنة  رأي 
أكثر  منذ  تستخدم  لم  التي  السياحي  النقل  تصاريح 

من سنة.

تراخيص  على  حصلت  التي  العربات  تستفيد   •
االستغالل قبل توقيع هذا التعديل لعقد البرنامج من 

فترة استغالل إضافية محددة في سنة واحدة.
ومن شأن هذا اإلجراء األخير أن يمكن فاعلي قطاع 
النقل السياحي وشركات تأجير املركبات بدون سائق، 
بشأنها  املتعاقد  القروض  تسديد  آجال  تأجيل  من 
مع األبناك وشركات التمويل. كما تقرر تمديد عقود 
البرامج الخاصة بقطاع متعهدي الحفالت وامللتقيات 

وقطاع الترفيه واأللعاب الى غاية 31 مارس 2021

  4- عقود برامج جديدة:
إبرام أربعة عقود برامج جديدة تهم قطاع  كما تم 
الصحافة والصناعات الثقافية واإلبداعية والقاعات 
عقود  وتتضمن  الحضانة.  ودور  الخاصة  الرياضية 
اجتماعية  طبيعة  ذات  دعم  تدابير  هذه  البرنامج 
الشغل  مناصب  على  الحفاظ  إلى  تهدف  واقتصادية 

ودعم نشاط ريادة األعمال في هذه القطاعات.
أرباب  لدعم  برنامج  عقد  توقيع  تم  األخير،  وفي   
للضمان  الوطني  الصندوق  في  املنخرطين  املطاعم 
املتخذة  بالقرارات  تأثروا  الذين   ،)CNSS( لالجتماعي 
الحتواء انتشار الوباء. ويدخل حيز التنفيذ اعتباًرا من 

فاتح يناير 2021.
/https://www.finances.gov.ma :املصدر

بالغات جامعة الغرف
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بالغات جامعة الغرف
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أطلقت إدارة املياه والغابات التابعة لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
املسابقة الوطنية "Green Start-up  " وتم تحديد 28 فبراير 2021  كآخر أجل لقبول ملفات الترشح.

وتدخل هذه املبادرة في إطار مشروع "تعزيز املهن الخضراء لصالح الشباب في املناطق القروية والجبلية / املهن الخضراء". 
تستهدف  مناخية"،  مبادرات  و"جمعية  باملغرب  الفالحي  والقرض  األملاني  التعاون  وكالة  مع  بشراكة  املسابقة  هذه  وتنظم 
18 و35 سنة والذين تتناول مشاريعهم مواضيع تتعلق بالحفاظ  هذه املسابقة فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 
على املوارد الطبيعية وتنميتها وتلك التي تساهم في التنمية املستدامة باملناطق القروية والجبلية التابعة ألربع جهات باململكة 
)كمرحلة أولى( وهي: جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجهة فاس-مكناس وجهة الرباط-سال-القنيطرة وجهة بني مالل-خنيفرة.

يمكن للمرشحين االطالع على قانون املسابقة عبر املوقع االلكتروني"www.greenstarup.ma" وملئ استمارة االشتراك 
وتقديمها.

وستتم دراسة ملفات املرشحين من قبل لجنة تحكيم متخصصة من أجل انتقاء 20 مشروعا يستفيد أصحابه من دعم 
تقني في مجال اختصاصهم، كما سيحصل الفائزون العشر)10( األوائل على دعم مالي ومساعدة تقنية عن قرب ملدة تتراوح 
بين 3 و12 شهرا من طرف مشروع »املهن الصديقة للبيئة« وشركائه. وتم وضع رهن إشارة املرشحين العنوان اإللكتروني التالي 

.»greenstartup2021@gmail.com" :من أجل الحصول على معلومات إضافية

مشروع "دعم املهن الخضراء لصالح الشباب في املناطق القروية والجبلية / مهن خضراء"، الذي تسهر على تفعيله وزارة 
للتعاون  األملانية  الوكالة  مع  بالشراكة  والغابات  املياه  إدارة   / والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة 
املهارات  اكتساب  القروية على  املناطق  في  الشباب  الطبيعية من خالل دعم  للموارد  املستدامة  التنمية  إلى  تهدف  الدولي، 

التقنية وريادة األعمال ملمارسة املهن الخضراء، وبالتالي املساهمة في تفعيل إستراتيجية "غابات املغرب 2020-2030

"Gree Start-up"إطالق طلب املسابقة الوطنية للمقاوالت الناشئة الخضراء

بالغات مشتركة




