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سنة  2020على إيقاع الجائحة
حصيلة إيجابية ،بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا
 ،2020سنة استثنائية تطلبت منا جهدا استثنائيا
حتى نستطيع مالئمة نظام اشتغال الغرفة لتنفيذ
برنامج عملنا حسب المخطط االستراتيجي وتفعيل
األهداف المسطرة فيه المبنية على المسؤوليات
االدارية والمهنية ،مع مستجدات الوضعية الوبائية
لبالدنا وحالة الطوارئ الصحية المعلنة من قبل
السلطات العمومية.حيث شهد برنامج سنة ،2020
مواكبة خاصة واستثنائية للمهنيين لمواجهة
تداعيات الوباء ،على جميع المستويات االقتصادية
واالجتماعية .ولعل أهم المحطات التي تستحق
الذكر من عمر هذه السنة تجلت في التعبئة الشاملة
واالنخراط في مجهودات مواجهة تداعيات فيروس
كورونا»كوفيد »-19ومواكبة المهنيين وتعزيز
التواصل معهم قصد تدارس وضعية القطاعات
ووضع االقتراحات والتصورات التي من شأنها
التخفيف من حدة آثار الجائحة عليهم ولطرح رؤية
لمعالجة المشكل االقتصادي بالجهة ،وذلك تم
من خالل عقد عدة اجتماعات مع الجمعيات المهنية
والرابطات والفدراليات والفاعلين االقتصاديين وعبر
سلسلة من اللقاءات التواصلية جهوية وإقليمية
تهم القطاعات المتضررة ونذكر منها اللقاء المنظم
حول «وضعية قطاع التجارة الداخلية بالجهة في
ظل جائحة كورونا وآفاق العمل» وندوات في عدة
مواضيع تهم المهنيين «كندوة مشروع قانون المالية
لسنة  »2021والندوة الصحفية عن بعد حول نتائج
الدراسة الميدانية للتداعيات االقتصادية واالجتماعية
لجائحة كوفيد ”-19على جهة طنجة-تطوان-
الحسيمة»وغيرها من الندوات .ومن أجل انطالقة
جيدة للمهنيين بعد الحجر الصحي وقفنا على اتخاذ
جملة من اإلجراءات التي تروم مواكبة االقتصاديين
والمهنيين من تجار وصناع وخدماتيين والقطاعات
المتضررة من خالل عدة لقاءات تواصلية وتحسيسية
التي تم تنظيمها عن بعد على مستوى الجهة
إليجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها القطاعات
االقتصادية ،خاصة القطاعات الخدماتية المرتبطة
بالسياحة والنقل ،والقطاعات التي تحتاج المزيد

من المواكبة ،هذا فضال عن تنظيم تكوينات لفائدة
المهنيين والمقاوالت لمواكبتهم في برامج وآليات
التمويل خاصة في إطار تنزيل البرنامج المندمج لدعم
وتمويل المقاوالت «برنامج «انطالقة» وكذا تنزيل
اتفاقية الشراكة بين الجامعة المغربية لغرف التجارة
والصناعة والخدمات ومجموعة «التجاري وافابنك»
لمواكبة المقاولين الشباب والتجار والمقاوالت
الصغرى على مستوى الجهة .وبالرغم من التحديات
التي فرضتها جائحة كورونا هذه السنة عرفت
الغرفة حصيلة جد إيجابية ،تمثلت في تتويج نجاحها
بحصولها على شهادة الجودة  ISO 9001نسخة
 2015لتعزيز آليات الحكامة الجيدة على مستوى
الغرفة والرقي بخدماتها في القطاعات الثالث
التجارة والصناعة والخدمات ،وفق أعلى المعايير
والمواصفات العالمية ولتحقيق مناخ عمل أفضل
في مؤسستنا .وكما تميزت سنة  2020بنجاح الغرفة
في إطالق مشاريع كإطالق خدمات مركز الوساطة
والتحكيم نظرا ألهميته كوسيلة بديلة لحل المنازعات
وتحسين مناخ األعمال .وتميزت أيضا بإبرام العديد
من االتفاقيات مع العديد من المؤسسات كتوقيع
اتفاقية تعاون بين الغرفة والمؤسسة المسؤولة عن
تسيير مؤسسات التكنو-بارك بالمغرب» للتعاون في
مجاالت تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الخضراء
والصناعات الثقافية والفنية .واتفاقيات أخرى مع
مؤسسات صحية وخدماتية لتقديم خدمات جديدة
للمنخرط وتثمين بطاقته .ولتعزيز عالقات التعاون
والشراكة مع دول األجانب عرفت الغرفة أيضا ربط
عالقات جديدة ومتميزة كاستقبال رئيس االتحاد العام
لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي للبحث عن
سبل تطوير وتعزيز عالقات التعاون لتنمية المبادالت
التجارية بين البلدين واستقباالت أخرى .والقيام بعدة
أنشطة لجمعية غرف التجارة والصناعة للبحر األبيض
المتوسط»  »ASCAMEخالل الجائحة لدعم اقالع
النشاط االقتصادي في القطاعات المتضررة .وتتبع
اتفاقيات اخرى كبريمن األلمانية واتفاقية الشراكة
في مجال الصناعة الغذائية.

السياق العام لبرنامج عمل الغرفة لسنة 2020

• باعتماد مقاربة تحضير تشاركية تعتمد على الشفافية وروح العمل واالنسجام
بين أعضاء المكتب المسير من جهة ومداوالت الجمعية العامة من جهة أخرى
حتى يكون في مستوى آمال وتطلعات المنتسبين والمهنيين بالجهة ويعنى
بتنشيط وتدبير الشأن االقتصادي الجهوي.
• وبناء على المخطط االستراتيجي  ،2015-2021ومن جهة أخرى البرنامج
التعاقدي الموقع بين الغرفة والوزارة الوصية .واندرج سياق هذا البرنامج حول:
 - 1اتمام األوراش التي سبق أن انطلقت في سنة  2019وتعميمها
في جميع األقاليم.
 - 2إضافة مشاريع جديدة وإضفاء طابع من التجديد لوسائل قيادة
المشاريع وتفعيلها.

الرؤيـــة
جعل جهة طنجة -تطوان-الحسيمة
قوة اقتصاديا وعادلة ومتضامنة
مجاليا في ظل تنمية مستدام.

خدمـــــــة التجـــــــــــــار والصنــــــــــــاع
والخدماتييـــن لتنميـــة الجهـــة،
عبـــر تمثيلهـــم ودعمهـــم وتأميـــن
الترويـــج االقتصـــادي محليـــا
و جهويـــا .

الرسالة

األهداف اإلستراتيجية

* تأهيل الغرفة كفاعل اقتصادي أساسي على مستوى الجهة
* بنيات ادارية متطورة وفعالة
* انخراط وتأثير ايجابي في الملفات التنموية جهويا ووطنيا
* دعم ومواكبة منتقاة وذات أثر للمنتسبين
* قيادة وانجاز مشاريع نموذجية على المستوى الوطني
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حصيلة العمل
في أرقام

أرقام وإحصائيات لمجموع ما تم عمله خالل ســنة  2020وهي أرقام ومؤشــرات
تــدل علــى تطــور عمــل غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات لجهــة طنجــة تطــوان
الحســيمة  ،فــي ســنة اســتثنائية والتــي تميــزت بالحجــر الصحــي التــي شــهدته
بالدنــا
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حصيلة العمل في أرقام
الجموع العمومية

 02دورات

 20نقطة متداولة

المصادقة على 40
اتفاقية

المكتب المسير للغرفة
 17اجتماع

اللجان واألقطاب
 19اجتماع

اجتماعات برؤساء الجمعيات
والرابطات على مستوى الجهة
23

التكوين لفائدة األطر والموظفين
 18حصة
 14تكوين

إصدارات 35

التكوين لفائدة المقاوالت
والمهنيين 18

الندوات والورشات
10

اللقاءات التواصلية 35

المشاركة في األنشطة المحلية
والجهوية والوطنية43
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حصيلة العمل في أرقام

المواكبة وتقديم المعلومة
 1168منتسب

المشاركة في البعثات
04

تنظيم الملتقيات الدولية
01

استقبال الوفود األجنبية
11

الشواهد المهنية
 1339شهادة

البطاقة المهنية
 1577بطاقة.

شواهد المنشأ
 1550شهادة

التأشير على الوثائق التجارية
 859تأشيرة

الشواهد السالبة
137

رخص التنقل المهني
 5015رخصة

( شهر ) 12 - 11
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أنشطة أجهزة الغرفة
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الجمعية العامة

ســاهمت الجمعيــة العامــة للغرفــة
خــال ســنة  ،2020والتــي تعتبــر الهيئــة
العليــا للغرفــة وتضــع اإلطار العام لعمل
الغرفــة وتتخــذ القــرارات والتوصيــات
بشــأنها وتوافق على برامجها الميزانية،
برنامــج العمــل والتقاريــر األدبيــة
والماليــة وغيــر ذلــك مــن المهــام ،بنقــل

دورتي يونيو وأكتوبر2020

وبلــورة تصــورات المهنييــن ووضــع
الســيناريوهات بخصــوص كيفيــة تجــاوز
األزمــة ،وذلــك عبــر عــدة لقــاءات عــن
بعدنظمــت لتــدارس أوضــاع المهنييــن
بالجهــة فــي ظــل وبــاء كورونــا وأثارهــا
علــى القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة.

+
=

دورة فبراير 2020

 02دورات خالل سنة 2020
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الجمعية العــامة

دورة فبراير 2020
تاريخ ومكان الدورة 25 :فبراير  2020بمقر الغرفة بطنجة.

جدول أعمال الدورة
 -1المصادقة على مشـــروع محضر الدورة
الفارطة ،وكذا التقرير الســـنوي برســـم العام
المنصرم.
 -2عرض الحساب اإلداري للعام الماضي،
وكذا طرح تعديالت الميزانية لسنة .2020
 -3تقريـــر ألهم األنشـــطة المنجزة ،فضال
عـــن تقديـــم عـــرض حـــول المواكبـــة التقنيـــة
لبرنامـــج تطـــور الغرفـــة .2021 / 2018
ومشـــروع قانـــون رقـــم « « 08.19المتعلق
بالنظام األساســـي لغـــرف التجارة والصناعة
والخدما ت
 -4المصادقـــة علـــى ســـتة اتفاقيـــات
شـــراكة ،أربـــع منهـــا مؤسســـات:

المكتـــب الوطنـــي للملكيـــة الصناعيـــة
والتجاريـــة «»OMPIC
الجمعية المغربية للمصدرين «»ASMEX
ومكتب بريد بنك.
غرفـــة التجارة والصناعـــة والخدمات لجهة
مراكش-اســـفي ومجموعـــة جماعات صدينة
للبيئـــة واتفاقيـــة تنميـــة مخطـــط الغـــرف
(الملحـــق األول منهـــا).
اتفاقيـــات أخـــرى مـــع مؤسســـات أجنبية
عربيـــة المنظمـــة العربية للصناعـــة والتعدين
وغرفـــة التجارة صـــاح الدين بالعـــراق وغرفة
التجـــارة المصرية لمحافظة الشـــرقية واتحاد
المســـتثمرات العرب.
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الجمعية العــامة

دورة يونيو  -أكتوبر 2020
تاريخ ومكان الدورتيين 27 :أكتوبر  2020بمقر الغرفة بطنجة.

جدول أعمال الدورتين
 -1المصادقـــة علـــى مشـــروع محضر دورة
فبراير 2020
 -2عرض ورقة إخبارية عن أنشـــطة الغرفة
منذ فبراير إلى شـــتنبر .2020
 -3عرض ومناقشـــة مشـــروع برنامج عمل
الغرفة لســـنة 2021
 -4المصادقـــة علـــى التعديل الـــذي أدخل
علـــى ميزانيـــة الغرفـــة لســـنة ( 2020ارتباطا
بمواجهـــة تداعيـــات كوڤيد)-19
 -5عـــرض ومناقشـــة مشـــروع ميزانيـــة
الغرفـــة لســـنة .2021
 -6عـــرض ودراســـة مشـــروع إحـــداث مركز
الوســـاطة والتحكيـــم بالغرفـــة.

 -7عـــرض ممثل الـــوزارة الوصية حول بنك
المشـــاريع المقتـــرح مـــن طرف الـــوزارة في
مجال االســـتثمارات الصناعية.
 -8عـــرض حـــول الدراســـة التـــي أنجزتهـــا
الغرفـــة بخصـــوص اقتصـــاد الجهـــة مـــا بعد
كوڤيـــد -19وتـــدارس مخرجاتهـــا علـــى ضوء
المســـتجدات االقتصاديـــة الحاليـــة.
 -9المناقشـــة والمصادقـــة على مجموعة
مـــن االتفاقيـــات مـــا بيـــن الغرفـــة والعديـــد
مـــن المؤسســـات صحية واجتماعيـــة لتقوية
عـــرض الغرفة لفائدة المهنييـــن وتوفير باقة
خدمـــات جديـــدة لهم.
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المكتب المسير للغرفة

عــرف عمــل المكتــب المســير خــال ســنة
 2020عــدة اجتماعــات جمعــت بيــن تتبــع عمــل
المؤسســة لتنفيــذ برنامــج العمــل حســب
المخطط االســتراتيجي والعمل على االنخراط
فــي مجهــودات مواجهــة تداعيــات فيــروس
كورونا»كوفيــد« -19لمواكبــة المهنييــن:
*كوفيــد :-19لكــي تواصــل الغرفــة تعبئتهــا
الشــاملة وانخراطهــا فــي جميـــع المجهــودات
التـــي بذلتهــا الدولــة للتخفيــف مــن اآلثــار
االقتصاديــة واالجتماعيــة الناجمــة عن تداعيات
األزمــة العالميــة النتشــار فيــروس كورونــا
المســتجد وتأثيرهــا علــى أوضــاع المهنييــن
مــن التجــار والصنــاع والخدماتيين ومؤسســات
القطــاع الخــاص ،الشــركات والمقــاوالت
بجميــع أشــكالها ،عمــل مكتــب المســير للغرفــة
علــى عقــد عــدة اجتماعــات دوريــة واســتثنائية

بالمقــر وذلــك بحضــور جميــع أعضائــه قصــد

معالجــة النقــط التاليــة:

 -1البحــث عــن آليــات التعامــل مــع التطــورات

الناتجــة عــن انتشــار الفيــروس.

 -2تكويــن لجــان داخليــة والتــي تــم خلقهــا

داخــل الغرفــة مــوازاة مــع بدايــة انتشــار الوبــاء.
 -3تــدارس أوضــاع المهنييــن ومواكبتهــم

وتأطيرهــم فــي جميــع التدابيــر واالجــراءات

االحترازيــة المتخــذة مــن طــرف الدولــة.

 -4التواصــل مــع المهنييــن لنقــل وبلــورة

تصوراتهــم بخصــوص كيفيــة تجــاوز األزمــة
مــن أجــل وضــع الســيناريوهات الممكنــة
للمســاهمة فــي التخفيــف مــن تداعيــات هــذا

الوبــاء علــى القطاعــات االقتصاديــة خاصــة
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 -3مناقشــة المشــاريع التــي تعمــل عليهــا

األكثــر تضــررا منهــا:

الغرفــة مــع االنكبــاب علــى القضايــا التــي

 -5اصــدار عــدة بالغــات ،لمواكبــة المهنييــن
فــي التدابيــر واالجــراءات االحترازيــة المتخــذة تهــم المهنييــن كالبرامــج المندمجــة لمواكبــة
وتمويــل المقــاوالت.
مــن طــرف الدولــة.
*وأيضــا شــهدت اجتماعــات المكتــب
المســير لســنة :2020

 -4التحضير للجموع العامة .2020
 -5ملفــات التعــاون والشــراكات التــي تربــط

 -1دراســة مشــروع الحســاب اإلداري للغرفــة الغرفــة بمؤسســات وهيئــات وطنيــة ودوليــة.
برســم ســنة .2019
 -6متابعــة أشــغال أوراش مشــروع المواكبــة
 -2متابعة أنشطة وتسطير برامج الغرفة.

التقنيــة واإلداريــة للغرفــة.

اجتماعات عن
بعد خالل الحجر
الصحي 05

اجتماعات
حضورية قبل
الجائحة 04

اجتماعات اعضاء
المكتب المسير

اجتماعات
المكتب
المسير17

مع رؤساء اللجان
بالغرفة 01

اجتماعات مع
مكاتب الدراسات
04

اجتماعات بعد
الحجر الصحي
06
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استقبال المكتب المسير للغرفة من طرف السيد والي جهة طنجة
تطوان الحسيمة

اســتقبل الســيد والــي جهــة طنجــة تطــوان
الحســيمة محمــد مهيديــة يــوم األربعــاء 05
فبرايــر  2020بمقــر الواليــة بطنجــة الســيد
عمــر مــورو رئيــس غرفــة التجــارة والصناعــة
والخدمــات بجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة ،
والــذي كان مرفوقــا بالســادة أعضــاء المكتــب
المســير الســادة  :مصطفــى بــن عبدالغفــور:
النائب األول للرئيس  -عبد الحفيظ الشــركي:
النائــب الثانــي للرئيــس -عبــد الحميــد
الحسيســن  :النائــب الثالــث للرئيــس -محمــد
اغطــاس :النائــب الرابــع للرئيــس -الحســين

ابــن الطيــب :أميــن المــال  -مصطفــى بناجي:
نائــب أميــن المــال  -أشــرف بوجيــر :المقــرر-
مصطفى ديرى  :نائب المقرر -الســيد المدير
الجهــوي للغرفــة ربيــع الخمليشــي .وقــد
تنــاول االجتمــاع ملفــات اقتصاديــة ومشــاريع
مهيكلــة تهــم اقتصــاد الجهــة وتعــزز الديناميــة
التربيــة عبــر تظافــر جهــود مختلــف الفاعليــن
والمؤسســات المتدخلــة علــى مســتوى
الجهــة .وقــد تكلــل االجتمــاع باالتفــاق علــى
مجموعــة مــن المبــادرات واإلجــراءات ذات
الصلــة.
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اجتماع أعضاء المكتب المسير مع رؤساء اللجان بالغرفة

فــي إطــار أجــرأة برنامــج عمــل الغرفــة برســم
ســنة  2020ومباشــرة تنفيــذه ،عقــد اجتمــاع
يــوم االربعــاء  05فبرايــر  2020علــى الســاعة
العاشــرة صباحــا بفنــدق ســوالزور بطنجــة مــا
بيــن أعضــاء المكتــب المســير للغرفــة والســادة
رؤســاء اللجان.حيــث تــم الوقــوف فيــه علــى
حصيلــة عمــل الغرفــة لســنة  2019وتقيــم
اآلليــات والطــرق التــي اعتمــدت فــي تنزيلــه.
وذلــك بتقديــم عــروض مــن طــرف رؤســاء
االقســام ومســؤولي الغرفــة الجهويــة .كمــا
تناول االجتماع العديد من القضايا والملفات
التــي تهــم المهنييــن وعلــى رأســها كيفيــة
مواكبــة الغرفــة لبرنامــج انطالقــة بخصــوص
تمويــل المقــاوالت الصغــرى والمتوســطة،
والعديــد مــن المواضيــع األخــرى المرتبطــة
بمهــام اشــتغال المؤسســة.وترأس هــذا
االجتمــاع الســيد عمــر مــورو رئيــس الغرفــة
وبحضــور الســادة أعضــاء المكتــب المســير
الســادة :مصطفــى بــن عبدالغفــور :النائــب
األول للرئيس  -عبد الحفيظ الشــركي :النائب
الثانــي للرئيــس -عبــد الحميــد الحسيســن:
النائــب الثالــث للرئيــس -محمــد اغطــاس:
النائــب الرابــع للرئيــس -الحســين ابــن الطيــب:
أميــن المــال  -مصطفــى بناجــي :نائــب أميــن

المــال  -أشــرف بوجير:المقــرر -مصطفــى
ديــرى :نائــب المقــرر .و الســادة رؤســاء اللجــان:
عثمــان اليعقوبــي  :رئيــس لجنــة التواصــل-
العــرود ياســين :رئيــس لجنــة تنميــة أنشــطة
المناولــة  -عمــاد الحفيــظ رئيــس لجنــة الســياحة
 رشــيد قنطــار :رئيــس لجنــة البيئــة والطاقــاتالمتجــددة -خالــد االبراهيمــي :رئيــس لجنــة
العالقــات العامــة والشــراكة مــع المنظمــات
المهنيــة  -محمــد حمانــي :رئيــس لجنــة دعــم
المقــاوالت الشــابة والتكنولوجيــات الحديثــة.
و مــن جانــب اإلدارة حضــره الســيد ربيــع
الخمليشــى :المديــر الجهــوي الغرفــة ،و
الســادة :ناصــر الفقيــه اللنجــري مديــر ملحقــة
تطــوان ،و جمــال المخلوفــي رئيــس قســم
بملحقــة الحســيمة ،و فاطمــة اعجيــول:
إطــار بفرعيــة العرائــش ،و حوريــة البوزارتــي:
رئيســة قســم خدمــات المنتســبين ،و
نبيــل الخمليشــى:رئيس قســم العالقــات
المؤسســاتية ،وعزيــز اغبالــو  :رئيــس قســم
االســتراتيجية والشــراكة ،و محمد يجو :رئيس
قســم الدعــم والترويــج ،و عبــد الرحمــان
يــوالل :رئيــس القســم االداري والمالــي ،و
عبدالرحيــم أشــرقي و خلــود خيــاري و نــدى
جيــوك و أســماء الطاهــري أطــر بالغرفــة.
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اجتماع المكتب المسير مع مكتب الدراسات المكلف بالمواكبة
التقنية لتأهل الغرفة

فــي إطــار تنزيــل مخطــط تنميــة غرفــة التجــارة
والصناعــة والخدمــات لجهــة طنجــة تطــوان
الحســيمة تــم صبــاح اليــوم ،الخميــس 05
مــارس  2020بمقــر الغرفــة بطنجــة اجتمــاع
بيــن الســادة أعضــاء المكتــب المســير لغرفــة
التجــارة والصناعــة والخدمــات لجهــة طنجــة
تطــوان الحســيمة وممثليــن عــن مكتــب
الدراســات المكلــف بالمواكبــة التقنيــة ،وذلــك
قصــد تتبــع تقــدم اشــغال أوراش مشــروع
المواكبــة التقنيــة واإلداريــة للغرفــة  ،وكــذا
برمجــة وتتبــع الخطــوات المقبلــة المتصلــة
بهــذا المشــروع.
تــرأس هــذا االجتمــاع الســيد عمــر مــورو
رئيــس الغرفــة وحضــره كل مــن :
الســيد مصطفــى بنعبــد الغفــور النائــب
األول لرئيــس الغرفــة
الســيد عبدالحفيــظ الشــركي النائــب الثانــي
لرئيــس الغرفــة
الســيد عبــد الحميــد الحسيســن النائــب الثالث
لرئيــس الغرفة
الســيد محمــد أغطــاس الســعيدي النائــب
الرابــع لرئيــس الغرفــة
الســيد الحســين بــن الطيــب أميــن مــال

ا لغر فــة
الســيد مصطفــى بناجــي نائــب أميــن مــال
الغرفــة
السيد المصطفى ديرى نائب المقرر
الــى جانــب المديــر الجهــوي الســيد ربيــع
الخمليشــي ُ
وأشــرقي عبــد الرحيــم اإلطــار
المكلــف بتتبــع المشــروع باإلضافــة إلــى
ممثلــي مكتــب الدراســات  ،كمــا حضــر هــذا
االجتمــاع المنــدوب الجهــوي لــوزارة الصناعــة
والتجــارة واالقتصــاد الرقمــي واألخضــر
الســيد أديــب أقلعــي.
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مواكبة ودعم المكتب المسير للغرفة للمهنيين
( لقاء تواصلي )

فــي اطــار المقاربــة التواصليــة التــي تنهجهــا
الغرفــة وفــي ظــل حالــة الحجــر الصحــي الــذي
تعيشــه بالدنــا عقــدت غرفــة التجــارة والصناعــة
والخدمــات لجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة
لقــاء داخليــا يــوم االثنيــن  22يونيــو 2020
وذلــك علــى الســاعة التاســعة ليــا ،باعتمــاد
طريقــة التواصــل االجتماعــي عــن بعــد،
وانصــب هــذا النقــاش علــى تقديــم عــرض
حــول عمــل المؤسســة خــال الفتــرة التــي
شــملها الحجــر الصحــي كمــا تــم تقديــم عــرض
آخــر حــول النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة
التــي انجزتهــا الغرفــة حــول استشــراف آفــاق
اقتصــاد الجهــة لمــا بعــد كورونــا وقــد تــرأس
هــذا اللقــاء الســيد رئيــس الغرفــة عمــر مــورو
بحضــور أعضــاء المكتــب المســير ،الســيد
مصطفــى بــن عيــد الغفــور النائــب االول،
عبــد الحفيــظ الشــركي النائــب الثانــي ،عبــد
الحميــد الحسيســن النائــب الثالــث  ،الحســين
بــن الطيــب اميــن المــال اشــرف بوجيــر المقــرر.
وقــد حضــره مــن الســادة االعضــاء كل مــن:
نجيــب والعالي-العربــي أبركي-المــودن
محمد-محمــد أجانة-رشــيد قنطار-احمــد
اعزيبــو شامو-اســماعيل دادي-عبــد الكريــم

بــن يعقوب-محمــد ازميزم-احمــد بوكمــزة-
مــراد بنونة-عامــر زغينو-ابراهيــم امنــكاي-
محمــد بوعيــاد -محمــد بــن عيسى-ياســين
العرود-اســامة الباش-الحســن التوزني-احمــد
زيطان-عبــد الســام الســلماني-عبد اللطيــف
التويجري-امحمــد ابضالص-احمــد اليوســفي-
عبــد المالــك اعدياطي-زهرة شــهير-احمد يحيا-
محمــد الطاهــري ،ومــن جانــب االدارة شــارك
خــال هــذا اللقــاء الســيد ربيــع الخمليشــي
المديــر الجهــوي للغرفــة ومديــري الملحقتيــن
بتطــوان والحســيمة إلــى جانــب الســادة
رؤســاء االقســام وأطــر الغرفــة.
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االجتماعات الدورية بعد الحجر الصحي
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أقطاب ولجان الغرفة

لعبــت أقطــاب ولجــان الغرفــة دورا استشــاريا كبيــرا مــن
خــال اجتماعاتهــا الدوريــة لتــدارس أوضــاع المهنييــن بالجهــة
فــي ظــل وبــاء كورونــا وأثارهــا علــى القطاعــات االقتصاديــة
المختلفــة والبحــث عــن آليــات التعامــل مــع التطــورات الناتجــة
عــن انتشــار الفيــروس ونقــل وبلــورة تصــورات المهنييــن ووضــع
الســيناريوهات بخصــوص كيفيــة تجــاوز األزمــة،
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اللجان واألقطاب
 -Iاجتماع قطب التجارة والخدمات واالستثمار:

 3اجتماعات
التاريخ والمكان
 28يناير  2020بمقر الغرفة
 14أبريل  2020عن بعد
 13اكتوبر  2020عن بعد

أعضاء القطب
الســادة األعضاء:مصطفــى بــن عبــد الغفــور ،النائــب االول
للرئيــس  :حفيــظ الشــركي  :النائــب الثانــي للرئيس-عبــد الحميــد
الحســين :النائــب الثالــت للرئيس-مصطفــى بناجــي نائــب اميــن
المال-اســماعيل دادي:رئيــس لجنــة الشــؤون الخدماتية-عامــر
ازغينــو :رئيــس لجنــة النقــل واللوجســتيك-احمد بوكمــزة :رئيــس
اللجنــة الجهويــة لالســتثمار-عبد الكريــم بــن يعقــوب :عضــو اللجنــة
الجهويــة لالســتثمار-عماد الحفيــظ :رئيــس لجنــة السياحة-حســن
الحســناوي :عضــو لجنــة الشــؤون التجارية-احمــد العاطفــي :عضــو
لجنــة الشــؤون التجارية-محمــد الصنهاجــي :عضــو لجنــة الشــؤون
التجارية-حســن التوزاني:عضــو لجنــة الشــؤون التجارية-عبــد اللــه
زرغيل:عضــو لجنــة النقــل واللوجســتيك محمــد الصنهاجــي :عضــو
لجنــة الشــؤون التجاريــة ،محمــد التوناتــي :عضــو لجنــة الشــؤون
التجارية،,الســعيد بوغــاد :عضــو لجنــة الســياحة؛ عبــد الكريــم بــن
يعقــوب :عضــو اللجنــة الجهويــة لالســتثمار؛ مــرزوق احيدار:عضــو
اللجنــة الجهويــة لالســتثمار -مــوالي عمــر ســيخت :عضــو اللجنــة
الجهويــة لالســتثمار،عبد االاله جرجــور :مقــرر اللجنــة اإلداريــة
والقانونيــة.
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اللجان واألقطاب
 -IIاجتماع قطبي الصناعة ودعم األنشطة والمشاريع التنموية

 3اجتماعات
التاريخ والمكان
29يناير  2020بمقر الغرفة
 15ابريل  2020عن بعد
 15أكتوبر  2020بمقر الغرفة

أعضاء القطب
الســادة األعضــاء :الحســين بــن الطيــب أميــن مــال الغرفــة
ســعيد اليونســي رئيــس لجنــة الصناعــة ومناطــق األنشــطة
االقتصادي-محمــد آيــت الحــاج احمــد :مقــرر لجنــة التتبــع و انجــاز
المشــاريع التنموية-مــراد بنونــة :مقــرر لجنــة تنظيــم المناطــق
الصناعيــة والمعارض-محمــد اجانــة  :عضــو لجنــة تنظيــم المناطــق
الصناعيــة والمعارض،ابراهيمامنــكاي مقــرر لجنــة الصناعــة ومناطــق
األنشــطة االقتصادية؛الزبيــر عــزوز مقــرر لجنــة التدقيــق وتدبيــر
المخاطر-مصطفــى الخمليشــي:مقرر لجنــة الشــؤون االقتصاديــة
واالجتماعيــة
 محمــد حمانــي  :رئيــس لجنــة دعــم المقاولــة والتكنولوجيــاالحديثــة
 نجيــب ولعالــي  :مقــرر لجنــة دعــم المقاولــة والتكنولوجيــاتالحديثــة
 عبــد اللطيــف التويجري:رئيــس لجنــة تنظيــم المناطــق الصناعيــةوالمعــارض
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اللجان واألقطاب
 -IIIاجتماع قطب التدبير المؤسساتي وقطب اإلعالم والتواصل

 3اجتماعات
التاريخ والمكان
 30يناير  2020بمقر الغرفة
 16أبريل  2020عن بعد
 15أكتوبر  2020بمقر الغرفة

أعضاء القطب
الســادة األعضــاء :الحســين بــن الطيــب أميــن مــال الغرفــة
أشــرف بوجيــر مقــرر الغرفــة- ،عثمــان اليعقوبــي :رئيــس لجنــة
اإلعــام والتواصل-عبــد االلــه جرجــر مقــرر لجنــة الشــؤون القانونيــة
واإلدارية-محمــد بوعيــاد :عضــو لجنــة الشــؤون الماليــة والميزانيــة-
احمــد يحيــى :عضــو لجنــة الشــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة
العربي ابركي:عضو لجنة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةمصطفــى الخمليشــي:مقرر لجنــة الشــؤون االقتصاديــةواالجتماعيةمحمــد المــودن الخزيمــي :عضــو لجنــة الشــؤون
التجاريــة.
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اللجان واألقطاب

 -IVقطب التعاون والشراكات

 3اجتماعات
التاريخ والمكان
 07فبراير  2020بمقر الغرفة
 17أبريل  2020عن بعد
 13أكتوبر  2020عن بعد

أعضاء القطب
الســادة األعضــاء :ياســينالعرود :رئيــس لجنــة تنميــة أنشــطة
المناولــة
رشــيد قنطــار رئيــس لجنــة البيئــة والطاقــات المتجــددة- :خالــد
ابراهيمــي :رئيــس لجنــة العالقــات العامة والشــراكة مــع المنظمات
المهنية-محمــد الطاهــري :مقــرر لجنــة العالقــات العامــة والشــراكة
مــع المنظمــات المهنية-كريــم غزولــة :عضــو لجنــة البيئــة والطاقــات
المتجددة-جمــال الديــن حنيــن عضــو القطــب -احمــد عزيبــو شــامو
عضــو القطــب -عبــد الســام الســليماني عضــو القطــب
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اللجان واألقطاب

 -Vاجتماعات قطب التكوين والتعليم:

 3اجتماعات
التاريخ والمكان
 31يناير  2020بمقر ملحقة تطوان
 18ابريل  2020عن بعد

أعضاء القطب
الســادة األعضــاء :عبــد اللطيــف أفيــال :رئيــس لجنــة التكويــن
والتعليم-اســماعيل دادي :رئيــس لجنــة الشــؤون الخدماتيــة

احمــد بوكمــزة :رئيــس لجنــة الجهويــة لالســتثمار-موهبالقاســمي :مقــرر لجنــة التكويــن والتعليم-محمــد الزميــزم :عضــو
 16اكتوبر  2020بمقر ملحقة تطوان
لجنــة التكويــن والتعليم-أســامة البــاش :عضــو لجنــة التكويــن
والتعليــم كريــم غزولــة :عضــو لجنــة البيئــة والطاقــات المتجــددة
-عبد االله جرجر:مقرر لجنة الشؤون القانونية واالدارية
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اللجان واألقطاب
 -VIاجتماع لجنة الشؤون المالية

 2اجتماعات
التاريخ والمكان
 13فبراير  2020بمقر الغرفة
 9أكتوبر  2020بمقر الغرفة

أعضاء القطب
الســادة األعضــاء :الحســين بــن طيب أمين مــال الغرفة مصطفى
بناجــي ،نائــب اميــن المــال بالغرفــة ،بوعيــاد محمــد  ،محمــد ســعيد
اهــروش الســيد أزمانــي منصــف -ا بوعيــاد محمــد.

 -VIIاجتماع لجنة السياحة

 2اجتماعات
التاريخ والمكان
 06يناير  2020بمقر الغرفة
 9أكتوبر  2020بمقر الغرفة

أعضاء القطب
الســادة األعضــاء :عبــد الحميــد الحسيســن :النائــب الرئيــس عبــد
الحفيــظ الشــركي :نائــب الرئيــس ،عمــاد الحفيــظ :رئيــس لجنــة
الســياحة الســعيد بوغــاد :عضــو لجنــة الســياحة،عبد اللــه جرجــر:
مقــرر لجنــة الشــؤون القانونيــة واإلداريــة.
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اإلدارة وتطوير بيئة
العمل

تقوية وتعزيز القدرات
بغية تحقيق الجودة المطلوبة داخل الغرفة والحفاظ على مستوى أدائها،
والتزمها بحصولها على اشهاد iso 9001نسخة  ،2015نظمت الغرفة خالل
سنة  2020سلسلة من التكوينات الهادفة الى الرفع من النجاعة والمردودية
داخل االدارة ،وذلك في إطار برنامجها السنوي للتكوين الخاص بموظفي غرفة
التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ،والهادف الى تطوير
أداء الجهاز االداري وتحسين مردوديته ،والرفع من الكفاءات وتعزيز القدرات،
وذلك من خالل اعتماد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير اإلدارة.
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اإلدارة وتطوير بيئة العمل
لقاء لتتبع برنامج تطوير الغرفة والمخطط االستراتيجي بالحسيمة

انعقــد يــوم االربعــاء  16دجنبــر 2020
بملحقــة الغرفــة بالحســيمة لقــاء جمــع كل مــن
الســيد أشــرف بوجيــر مقــرر الغرفــة ،والســيد
المصطفــى ديــرا نائــب المقــرر ،والســادة
أعضــاء الغرفــة كل مــن الســيد محمــد
برموحنــد ،الســيد العربــي أبركــي ،الســيد
محمــد الحنكــوري ،الســيد ســعيد اليحيــاوي،
الســيد مصطفــى الخمليشــي ،الســيد خالــد
البشــريوي ،الســيد أحمــد بوكمــزة ،الســيد
منصــف أزمانــي ،الســيد نجيب بودرة ،الســيد
إليــاس الزيانــي ،الســيد بدرالديــن أوخيــار.
والســيد ربيــع الخمليشــي المديــر الجهــوي
للغرفــة ،والســيدة نبيلــة لهيــت مديــرة ملحقــة
الحســيمة ،والســيد عبد الرحمان يوالل رئيس

القســم المالــي واإلداري بالغرفــة الجهويــة،
والســيد جمــال المخلوفــي رئيــس قســم
الدعــم والترويــج بالملحقــة ،والســيد محمــد
العــزوزي إطــار بالملحقة.حيــث انصــب اللقــاء
علــى تتبــع برنامــج تطويــر الغرفــة والمخطــط
االســتراتيجي لهــا مــع التركيــز علــى الملفــات
والقضايــا التــي تهــم شــؤون المهنييــن
بإقليــم الحســيمة ،الســيما األوضــاع التــي
أفرزتهــا جائحــة كورونــا وتبعاتهــا االقتصاديــة
واالجتماعيــة .كمــا تــم التطــرف الــى ســبل
وكيفيــة تحســين ســبل التواصــل والعمــل
المشــترك علــى مســتوى الملحقــة وفــق
آليــات وأدوات الحكامــة الجيــدة.
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اجتماع اعطاء انطالق اشغال اصالح الملحقة بالحسيمة
انعقـــد بمقـــر ملحقـــة الغرفـــة
بالحســـيمة يـــوم الجمعـــة  14فبرايـــر
 2020اجتمـــاع ترأســـه الســـيد
أش ــرف بوجي ــر مق ــرر الغرف ــة بحض ــور
المهن ــدس المعم ــاري وممث ــل مكت ــب
الدراس ــات والمختب ــر وممث ــل الش ــركة
ُ
وأط ــر الغرف ــة وذل ــك م ــن أج ــل اعط ــاء
انطـــاق اشـــغال اصـــاح الملحقـــة
با لحســـيمة

اجتماع بملحقة الحسيمة حول استعمال الطاقة الشمسية
بالغرفة
وفـــي اطـــار االســـتفادة مـــن مختلـــف
التجـــارب الصناعيـــة فـــي مجـــال الطاقـــة،
تـــرأس الســـيد أشـــرف بوجيـــر مقـــرر الغرفـــة
بحضـــور أعضـــاء الغرفـــة :الســـيد أحمـــد
بوكمـــزة والســـيد منصـــف ازمانـــي والســـيد
اليـــاس الزيانـــي  ،و عـــن اإلدارة الســـيد
محمـــد العـــزوزي ،يـــوم الخميـــس 24
دجنبـــر  2020جلســـة عمـــل مـــع المهنـــدس
المســـؤول بمكتـــب  ENERSOLENأطلعهـــم
خاللهـــا علـــى المزايـــا والفوائـــد المتعـــددة
المرتبط ــة باس ــتعمال المع ــدات والتجهي ــزات
التـــي يوفرهـــا نظـــام الطاقـــة الشمســـية
و المتمثلـــة أساســـا فـــي االقتصـــاد الكبيـــر
للطاقـــة الموجهـــة لالســـتخدام المكتبـــي

أو لتســـخين المـــاء ،وســـهولة االندمـــاج مـــع
الشـــبكة الكهربائيـــة القائمـــة ،المرونـــة فـــي
تعدي ــل الطاق ــة االس ــتيعابية للجه ــاز ،الكلف ــة
المنخفضـــة للتجهيـــزات أثنـــاء االســـتعمال
والصيانـــة ،لوحـــة ذكيـــة ومبســـطة للتتبـــع
والمراقبــة ،إضافــة إلــى تقديــم عــرض حــول
أنــواع ومميــزات األلــواح والخاليــا الشمســية
األخـــرى المتوفـــرة بالســـوق ،كمـــا تولـــى
اإلجابـــة علـــى االستفســـارات والتســـاؤالت
التـــي وجههـــا إليـــه الســـادة األعضـــاء ،وكان
محمـــد الهيشـــو المهنـــدس المســـؤول
بالمكتــب المشــار إليــه قــد قــام بجولــة بأرجــاء
الملحقـــة حيـــث عايـــن جميـــع اإلصالحـــات
والتعديـــات التـــي تشـــهدها البنايـــة.
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لقاءات داخلية بملحقة الحسيمة للوقوف على تقدم أشغال تهيئة وتجديد
القاعة الكبرى ومرتفقاتها بمقر ملحقة الحسيمة

وف ــي اط ــار برنام ــج الغرف ــة الس ــنوي وبن ــاء
علـــى توصيـــة الجمـــع العـــام للغرفـــة خـــال
دورتــه المنصرمــة ،عقــد الســيد اشــرف بوجيــر
مقــرر الغرفــة والســادة االعضــاء :الســيد احمــد
بوكمـــزة ،الســـيد منصـــف ازمانـــي ،الســـيد
اليــاس الزيانــي ،الســيد نجيــب بــودرة والســيد
بـــدر الديـــن اوخيـــار مرفقيـــن بالســـيدة نبيلـــة
لهي ــت مدي ــرة الملحق ــة والس ــيد عب ــد الوه ــاب
امهمــوج رئيــس مصلحــة خدمــات المنتســبين
بالحســـيمة والســـيد اميـــن طنـــان رئيـــس

قســـم المنتســـبين بتطـــوان ،يـــوم االربعـــاء
 23دجنبـــر  2020بمقـــر الغرفـــة بالحســـيمة
لق ــاء داخلي ــا للوق ــوف عل ــى تق ــدم األش ــغال
تهيئـــة و تجديـــد القاعـــة الكبـــرى ومرتفقاتهـــا
بمق ــر ملحق ــة الحس ــيمة ،بحض ــور المهن ــدس
المعمـــاري ومكتـــب الدراســـات والمقاولـــة
المنفـــذة للمشـــروع .وقـــد تـــم خـــال اللقـــاء
تقديــم تقديــم مختلــف الشــروحات القانونيــة
والتقني ــة والمعماري ــة بخص ــوص المش ــروع .

عقـــد زوال يـــوم الخميـــس  2يوليـــوز 2020
علـــى الســـاعة الثانيـــة بعـــد الـــزوال اجتمـــاع عـــن
بع ــد عب ــر تقني ــة تطبي ــق زووم م ــع اعض ــاء مدين ــة
وزان وذلـــك مـــن اجـــل تتبـــع برنامـــج تطويـــر
الغرفــة والمخطــط االســتراتيجي لهــا مــع التركيــز
علـــى الملفـــات والقضايـــا التـــي تهـــم شـــؤون
المهنييـــن بإقليـــم وزان التاليـــة:

حضـــر هـــذا اللقـــاء الســـادة اعضـــاء الغرفـــة
بــوزان :محمــد الطاهــري خالــد االبراهيمــي رشــيد
قنط ــار وم ــن جان ــب االدارة حض ــر الس ــادة :ب ــال
بــزدي والعوامــي محمــد العربــي رؤســاء مصالــح
والســـيد محمـــد يجـــو رئيـــس قســـم الدعـــم
والترويـــج.

عقد اجتماع عن بعد للسادة أعضاء الغرفة

 مشـــروع تصميـــم التهيئـــة لمدينـــة وزانوالنواحـــي وكـــذا مشـــروع تصميـــم التهيئـــة
والحفـــاظ علـــى المدينـــة العتيقـــة لـــوزان
 تحيين برنامج تنمية اقليم وزان ودعمه. اقتـــراح انجـــاز انشـــطة برامـــج لمنتســـبياقليـــم وزان.
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دورة تكوينية في التنمية الذاتية لفائدة أطر وموظفي الغرفة
أيــام  18و 19و 25و 26شــتنبر2020
بالمدرســة العليــا للتجــارة التابعــة للغرفــة
بتطــوان وتضمنــت هــذه الــدورة التكوينيــة
أربــع محــاور اساســية:
 -1البرمجة العصبية اللغوية
 -2الذكاء العاطفي
 -3تدبير اإلرهاق داخل مقرات العمل
 -4النجاعة المهنية

دورة تكوينية في موضوع «التدقيق الداخلي» لفائدة موظفي الغرفة
فــي إطــار سياســة الجــودة التــي انخرطــت فيهــا غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات لجهــة طنجــة
تطــوان الحســيمة ،نظمــت يومــي الجمعــة والســبت  18و 19دجنبــر  2020دورة تكوينيــة فــي
موضــوع «التدقيــق الداخلــي» لفائــدة موظفيها.وتهــدف هــده الــدورة الــى تمكيــن الفريــق
المســؤول عــن التدقيــق الداخلــي مــن مجموعــة مــن االدوات والطــرق التــي مــن شــانها الرفــع
مــن نجاعــة التدقيــق والمســاعدة علــى بلــوغ غايتــه.
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(الندوات والورشات)
المواكبة
والتحسيسالعمل
وتطوير بيئة
اإلدارة
عمــل الطاقــم اإلداري خــال فتــرة كوفيــد 19علــى مالئمــة برنامــج عملــه مــع حالــة الطــوارئ
الصحيـــة وتداعياتهـــا ووضـــع مخطـــط تكوينـــي لضمـــان تنفيـــذ خطـــة برنامـــج عملـــه الســـنوية
وانســجامها مــع مقتضيــات شــهادة الجــودة االيــزو  ،9001وكذلــك تتمــة مخططهــا التنمــوي عبــر
مش ــروع المواكب ــة التقني ــة ف ــي ش ــقه التكوين ــي .ولذل ــك فق ــد ت ــم تنظي ــم وبرمج ــة مجموع ــة
م ــن التكوين ــات ف ــي مج ــاالت مختلف ــة ومواضي ــع متنوع ــة أهمه ــا:

مجموعة من التكوينات المبرمجة ضمن مشروع مخطط تنمية الغرفة
المؤطرة من طرف مكتب مزار

تكوين حول التواصل
التجاري  27ماي 2020

تكوين حول التدقيق
الداخلي أيزو  28/ماي
2020

تكوين حول هيكلة وتدبير
المشاريع التنموية 29
ماي 2020

34

حصيلة عمل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة

لسنة 2020

اإلدارة وتطوير بيئة العمل
تكوين لفائدة أطر وموظفي
الغرفة بتطوان يوم 12
فبراير  2020وبطنجة يوم
 13مارس  2020حول
المساعدة التقنية في إدارة
المشاريع من تأطير مكتب
مزار المشرف على مشروع
المواكبة التقنية لتأهيل
الغرفة

مجموعة من الحصص التكوينية حول البوابتين في إطار برنامج الخدمات
الرقمية للمراسالت اإلدارية من تأطير التنمية الرقمية

بوابة الظبط الضبط
الرقمي للمراسالت
اإللكترونية

بوابة الخدمة االلكترونية
والحامل االلكتروني
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بيئة العمل
أنشطــةوتطوير
اإلدارة
مختلفـــــة
الغرفة وجمعية األعمال االجتماعية لموظفيها تحتفل
بالعيد األممي للمرأة  08مارس 2020

نظمــت غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات
لجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة بشــراكة مــع
جمعيــة األعمــال االجتماعيــة لموظفــي
الغرفــة يــوم االثنيــن  09مــارس  2020لفائــدة
الموظفــات بمناســبة اليــوم العالمــي للمــرأة
الــذي يصــادف يــوم  8مــارس مــن كل ســنة.
وقــد كان هــذا الحفــل فرصــة للــم شــمل
موظفــات الغرفــة علــى مســتوى الجهــة مــن
مــدن تطــوان والحســيمة وطنجــة وزميالتهــن
مــن مندوبيــة التجــارة والصناعــة بطنجــة.
وخــال هــذا الحفــل ألقيــت كلمــات بالمناســبة
للتعريــف بمكانــة المــرأة وفضلهــا فــي
دعــم عجــات التنميــة والمســاهمة فــي كل
مجــاالت الحيــاة ،ومــا أصبحــت تقــوم بــه علــى
مســتوى االدارة المغربيــة عمومــا والغرفــة
بشــكل خــاص .حيــث تنــاول الكلمــة الســيد عمــر
مــورو رئيــس الغرفــة والســيد عبــد الحفيــظ
الشــركي النائــب الثانــي والســيد عبــد الحميــد
الحسيســن النائــب الثالــث والســيد مصطفــى
ديــرى نائــب المقــرر والســيد ربيــع الخمليشــي
المديــر الجهــوي للغرفــة والســيد أديــب
أقلعــي منــدوب التجــارة والصناعــة بطنجــة.
كمــا تقدمــت الســيدة ســعاد الســباح رئيســة
جمعيــة األعمــال االجتماعيــة ألطــر وموظفــي
ومتقاعــدي الغرفــة الجهويــة بكلمــة شــكرت

فيهــا كل مــن رئاســة وادارة الغرفــة علــى
هــذا التقليــد الســنوي الهــام احتفــاال بالمــرأة
وتقديــرا لهــا .كمــا حضــر الحفــل مجموعــة مــن
الزمــاء مــن كل مــن الغرفــة والمندوبيــة.
وختــم الحفــل بكلمــات ممثلــات للموظفــات
الحاضــرات ركــزت فيهــا علــى حصيلــة حقــوق
المــرأة وطنيــا وأمميــا وعلــى ضــرورة مزيــد
مــن البــدل والعطــاء لتحصيــن المكتســبات
وتوســيع مجــال الحقــوق وتطويرهــا ،منوهات
االيجابيــة
ً
علــى مســتوى الغرفــة باألجــواء
والمتحفــزة التــي تســود المؤسســة .وكمــا
وزعــت علــى الموظفات بعــض الهدايا الرمزية
تقديــرا لعطائهــن ومجهوداتهــن الرائعــة.
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اإلدارة وتطوير بيئة العمل
الجمع العام لجمعية االعمال االجتماعية لموظفي اطر ومتقاعدي الغرفة

تــم يــوم الســبت  29فبرايــر  2020بمقــر جهة
طنجــة تطــوان الحســيمة عقــد الجمــع العــام
لجمعيــة األعمــال االجتماعيــة لموظفــي غرفــة
التجــارة والصناعــة والخدمــات لجهــة طنجــة
تطــوان الحســيمة.وبعد المصادقــة علــى
التقريرين األدبي والمالي للجمعية مر الجمع
إلــى انتخــاب المكتــب الجديــد ،وجــرت هــذه
العمليــة فــي أجــواء عاديــة تطبعهــا الشــفافية
والنزاهــة .وقــد قدمــت  3ترشــيحات لمنصــب
الرئاســة وعــي علــى التوالــي :الســيد ناصــر
الفقيــه اللنجريــو الســيد عزيــز أغبالــو والســيدة
ســعاد الســباح.
وقــد أســفرت عمليــة فــرز األصــوات عــن
انتخــاب الســيدة ســعاد الســباح رئيســة
للجمعيــة .كمــا جــاءت تشــكيلة المكتب المســير
علــى الشــكل التالــي :نائــب الرئيــس :الســيد
جمــال المخلوفــي
نائب الرئيس :السيد الصديق أمزيب
الكاتب العام :السيدة لطيفة دركال

نائبــة الكاتــب العــام :الســيدة ســعيدة
ا لنو ا لــي
أمين المال :السيد بالل بزدي
نائبة أمين المال :السيدة حسناء الحرشني
المستشاران :السيدة حورية البزراتي
والسيد مصطفى الحضري.
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المشاركة في المجالس
اإلدارية ولجان العمل

وفي سياق تتبع السياسات االقتصادية الوطنية وتنزيلها على المستوى
الجهوي ،وكذا تتبع تنزيل الشق االقتصادي في مخطط التنمية الجهوية 16
( )PACوابداء الرأي في المؤسسات التي تمثل فيها الغرفة بحكم القانون:
البرلمان ،جامعة الغرف ،الجامعة ،وكاالت األحواض المائية ،الوكاالت الحضرية،
مراكز االستثمار الجامعة .وللمساهمة أيضا في تحقيق اقالع النشاط االقتصادي
الجهوي ،شاركت الغرفة في عدة أنشطة وطنية وجهوية وإقليمه:
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المشاركة في المجالس اإلدارية ولجان العمل
االجتماع برئاسة الحكومة ورؤساء الغرف المغربية
للتجارة والصناعة والخدمات وجامعتها والسيد
موالي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة
واالقتصاد االخضر والرقمي
رئيــس الحكومــة :نعتــز بــدور غــرف التجــارة والصناعــة
والخدمــات وورش توســيع التغطيــة االجتماعيــة مســتمر
أكــد رئيــس الحكومــة ،الدكتــور ســعد الديــن العثمانــي،
أن غــرف التجــارة والصناعــة والخدمــات قامــت بــأدوار
مهمــة ،وينتظــر منهــا أن تقــوم بالمزيــد خــال المراحــل
المقبلــة لمواجهــة تداعيــات جائحــة كورونــا .وفــي إطــار
مواصلتــه سلســلة اللقــاءات التشــاورية مــع مختلــف
القــوى السياســية والنقابيــة والجمعويــة لتدبيــر مرحلــة مــا بعــد  10يونيــو ،عقــد رئيــس الحكومــة ،لقــاء
عــن بعــد يــوم الســبت  30مايــو  2020جمعــه برؤســاء غــرف التجــارة والصناعــة والخدمــات بحضــور
وزيــر الصناعــة والتجــارة واالقتصــاد األخضــر والرقمــي ،أوضــح خاللــه علــى دور وقيمــة الغــرف فــي
هــذه المرحلــة وفــي المراحــل المقبلــة ،داعيــا الجميــع إلــى التعبئــة الواســعة «لنتمكــن جميعــا مــن
التغلــب علــى المشــاكل وتجاوزهــا ،بقيــادة جاللــة الملــك محمــد الســادس حفظــه اللــه ،وبفضــل تعــاون
جميــع المؤسســات وتضامــن كافــة المغاربــة .وتوقــف رئيــس الحكومــة عنــد ضــرورة تفعيــل المقاربــة
التشــاركية مــع الغــرف معتبــرا أن «اللقــاء التشــاوري الــذي نعقــده اليــوم ليــس التخــاذ القــرارات بــل هــو
بدايــة سلســلة لقــاءات ،إذ رغــم أننــا فــي فتــرة الجائحــة ،إال أننــا نعــول علــى التعــاون المشــترك مــع
مختلــف الفاعليــن الذيــن مــن بينهــم غــرف الصناعــة والتجــارة والخدمــات .ودعــا رئيــس الحكومــة رؤســاء
الغــرف المشــاركين فــي االجتمــاع إلــى المبــادرة بتقديــم مذكــرات تتضمــن كل مــا يرتبــط بتخفيــف الحجــر
الصحــي وبمخطــط اإلنعــاش االقتصــادي التــي تشــتغل عليهــا الحكومــة ،إلــى جانــب إبــداء اقتراحــات
نــوه رئيــس الحكومــة بمــا
الغــرف بشــأن قانــون الماليــة التعديلــي برســم  .2020وبهــذه المناســبةّ ،
قامــت بــه بالدنــا مــن إجــراءات منــذ ظهــور أول حالــة إصابــة بوبــاء كورونــا بهــا ،وكيــف تمكنــت مــن
تجنــب األســوأ صحيــا واجتماعيــا ،ومــن التحكــم فــي الحالــة الوبائيــة ،إلــى جانــب التدابيــر االقتصاديــة
واالجتماعيــة المتمثلــة فــي دعــم األســرة والمقــاوالت المتضــررة مــن الجائحــة« ،لقــد اســتطعنا القيــام
بعمــل مهــم ،والدعــم الــذي خصــص للفئــات المعنيــة ،دعــم اجتماعــي وإنســاني ،وإن كان دعمــا مؤقتــا،
فهــو لمســاعدتهم فــي هــذه الظرفيــة بســبب تضررهــم مــن الحجــر الصحــي .إلــى ذلــك ،أشــار رئيــس
الحكومــة إلــى الــورش الكبيــر الــذي أطلقتــه الحكومــة ،والــذي يــروم تعميــم التغطيــة الصحيــة علــى
أصحــاب المهــن الحــرة واألجــراء المســتقلين ،وهــو الــورش الــذي اســتطاعت هــذه الحكومــة إعطــاءه
انطالقــة جديــدة ،بعــد أن بقــي ينتظــر اســتكمال ترســانته القانونيــة منــذ ســنة  .2005وأكــد رئيــس
الحكومــة ،فــي هــذا الســياق ،أن الحكومــة وبعــد عمــل كبيــر ،وتعــاون مــع البرلمــان ومــع مختلــف
الفاعليــن مــن قطاعــات ومؤسســات معنيــة ومــع مهنييــن وممثليهــم ،تمكنــت مــن إخــراج النصــوص
القانونيــة الالزمــة ،كمــا تــم اإلطــاق الفعلــي للتغطيــة االجتماعيــة لثــاث فئــات مــن المهنييــن .كمــا
نــوه رئيــس الحكومــة بالعمــل الــدؤوب والمســتمر ،مــن أجــل توســيع أكبــر للتغطيــة االجتماعيــة لفائــدة
فئــات ومهــن أخــرى ،داعيــا رؤســاء الغــرف إلــى اإلســهام فــي هــذا الــورش الكبيــر الــذي يحتــاج جرعــة
عاليــة مــن التشــاور والتشــارك ،إلنجاحــه وإخراجــه إلــى الوجــود ،بمــا يخــدم الفئــات المســتهدفة مــن
المهنييــن ،والذيــن يفتقــدون حاليــا ألي تغطيــة اجتماعيــة تضمــن لهــم العيــش الكريــم فــي مختلــف
مراحــل حياتهــم.
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المشاركة في المجالس اإلدارية ولجان العمل
اجتماع بمقر الوزارة لتتبع تطور برامج تنمية الغرف والجامعة

عقــد معالــي وزيــر الصناعــة و التجــارة
واالقتصــاد األخضــر و الرقمــي لقــاء عمــل
مــع الســيد عمــر مــورو رئيــس جامعــة الغــرف
المغربيــة للتجــارة ًوالصناعــة و الخدمــات و
رئيــس الغرفــة الجهويــة لطنجــة تطــوان و
الســادة رؤســاء الغــرف الجهويــة للتجــارة
ًوالصناعــة والخدمــات الحســين عليــوة عــادل
ياســر عبــد الحفيــظ الجــارودي محمــد أنصــاري
عبداللــه عبــاد كريــم أشــكلي و محمــد البطــاح
و الســيد عمــر ريحــان أميــن مــال غرفــة بنــي
مــال و الســيد الحســين بنطيــب أميــن مــال

غرفــة طنجــة تطــوان الحســيمة و ذلــك يــوم
ـاء بمقــر الــوزارة
الخميــس  16ينايــر  2020مسـ ً
خصــص لتتبــع تطــور برامــج تنميــة الغــرف و
الجامعــة باإلضافــة إلــى مواضيــع أخــرى و قــد
حضــر هــذا االجتمــاع الســيد عبــد الواحــد رحــال
المديــر العــام للتجــارة الســيد ربيــع الخمليشــي
المدير الجهوي لغرفة طنجة تطوان الحســيمة
الســيد محمــد نســيم المديــر الجهــوي لغرفــة
بنــي مــال خنيفــرة و الســيدة مديــرة الجامعــة
باإلضافــة إلــى أطــر الــوزارة .

جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات تقدم اقتراحات بخصوص
النموذج التنموي الجديد
اســتقبل الســيد شــكيب بنموســى رئيــس
اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي يــوم
الثالثــاء  21ينايــر  2020بالربــاط الســيد عمــر
مــورو رئيــس جامعــة الغــرف المغربيــة للتجــارة
والصناعــة والخدمــات مرفوقــا بعــدد مــن
رؤســاء الغــرف الجهويــة وقدعــرض الســيد
رئيــس الجامعــة اقتراحــات الجامعــة بخصــوص
النمــوذج التنمــوي الجديــد كمــا ســلمه مذكــرة
تتضمــن مالحظــات ومقترحــات الجامعةمــن
أجــل إرســاء نموذج ســليم يســتفيد مــن تجارب
الماضــي ويحقــق مــا أراده لــه صاحــب الجاللــة
نصــره اللــه مــن تقــدم واندمــاج وعدالــة مجاليــة
واجتماعيــة مــن خــال التوزيــع األمثــل للثــروة.
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رئيس الغرفة يشارك في افتتاح للدورة التدريبية حول كيفية إعداد السياسة
الجهوية للشباب
شــارك الســيد عمر مورو رئيس الغرفة يوم
الخميــس  24شــتمبر  2020بمدينــة أصيلــة
فــي افتتــاح للــدورة التدريبيــة حــول كيفيــة
إعــداد السياســة الجهويــة للشــباب المنظــم
مــن طــرف المنتــدى المتوســطي للشــباب
بالمغــرب بشــراكة مــع مؤسســة كونراداديناور
تحــت شــعار « :الشــباب وسياســة التنميــة
الجهويــة ،مــن موضــوع لهــا الــى فاعــل فــي
صنعهــا» حيــث خصصــت الجلســة االفتتاحيــة
لموضــوع »:مكانــة ودور الشــباب فــي تفعيل
الجهويــة المتقدمــة ،قــراءات متقاطعــة».

اجتماع رؤساء الغرف وجامعتها بالسيد عبد الواحد رحال ،المدير العام للتجارة
بتاريخ  15أكتوبر 2020

فــي إطــار متابعــة تنفيــذ االتفاقيــات
المتعلقــة بمخططــات تنميــة غــرف التجــارة
والصناعــة والخدمــات وجامعتهــا ،وتتبــع
العديــد مــن الملفــات ذات األولويــة ،عقــد
الســادة رؤســاء غــرف التجــارة والصناعــة
والخدمــات وجامعتهــا لقــاءا مــع الســيد عبــد
الواحــد رحــال ،المديــر العــام للتجــارة ،يــوم
الخميــس  15أكتوبــر  ،2020عبــر تقنيــة التناظــر
عــن بعــد ،تــم خاللــه مدارســة مجموعــة مــن
النقــط المهمــة منهــا :
 مشــروع قانــون رقــم  19.38الــذي يغيــرويتمــم القانــون رقــم  12.38المتعلــق
بالنظــام األساســي لغــرف التجــارة والصناعــة
والخدمــات؛
 التغطية االجتماعية للتجار المستقلين؛ تقــدم تنفيــذ برنامــج الســنة األولــى مــنمخططــات تنميــة غــرف التجــارة والصناعــة
والخدمــات وجامعتهــا؛

 المشــاريع االقتصاديــة المهيكلــة المودعــةفــي إطــار المرحلــة األولــى مــن طلــب إبــداء
االهتمــام بالمشــاريع؛

 التوقعــات األوليــة لمشــاريع ميزانيــاتالغــرف والجامعــة برســم ســنة .2021

كمــا عقــد مكتــب جامعــة الغــرف المغربيــة
للتجــارة والصناعــة والخدمــات ،خــال نفــس
اليــوم ،اجتماعــا تــم خالله مدارســة مســتجدات
القانــون األساســي للغــرف والوضعيــة
الحاليــة للبرنامــج التعاقــدي للجامعــة ومتابعــة
انعقــاد الجمــوع العامــة للغــرف فــي ظــل
جائحــة كورونــا وكان هــذا اللقــاء فرصــة
لمناقشــة منهجيــة تقديــم مقترحــات الجامعــة
بخصــوص قانــون الماليــة  2021وتتبــع الحالــة
االقتصاديــة الناتجــة عــن جائحــة كوفيــد .19
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اإلدارية ولجان العمل
المواكبة
المجالس
اليات
كوفيد:19-في
المشاركة
اجتماع رؤساء الغرف وجامعتها بتاريخ  22أكتوبر2020

عقــد الســادة رؤســاء غــرف التجــارة والصناعــة
والخدمــات المغربيــة وجامعتهــا لقــاء عمــل
يــوم الخميــس  22أكتوبــر  2020بالمقــر
المركــزي لغرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات
للــدار البيضــاء ســطات ،خصــص لمناقشــة كل
مــن مشــروع قانــون الماليــة  2021ومشــروع
القانــون األساســي المنظــم لغــرف التجــارة
والصناعــة والخدمــات .فــي بدايــة االجتمــاع
وقــف الســادة الرؤســاء علــى حصيلــة تقــدم
وتنفيــذ برنامــج تطويــر الغــرف وجامعتهــا
الوطنيــة حيــث تمكنــت جميــع الغــرف المغربيــة
وكــذا جامعتهــا الوطنيــة مــن تســجيل تقــدم
ملمــوس فــي جميــع األوراش المســطرة.
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
المخطــط المذكــور .وارتباطــا بملــف تطويــر
الغــرف وعالقــة بمشــروع القانــون األساســي
لغــرف التجــارة والصناعة والخدمــات بالمغرب،
واعتبــارا للورقــة التــي قدمتهــا جامعــة الغــرف
والتــي تتضمــن العديــد مــن االقتراحــات
المتعلقــة بتحســين اإلطــار القانونــي للغــرف
وتمكينهــا مــن الوســائل األساســية ألداء
أدورهــا الدســتورية فــي تمثيــل المهنييــن
ومواكبتهــم ،فقــد أكــد الســادة الرؤســاء

مواصلــة متابعتهــم لهــذا الملــف فــي اتجــاه
تجويــد المشــروع بمــا يســمح بتفعيــل دور
هــذه المؤسســات علــى الســاحة االقتصاديــة
وتعزيــز دور أعضائهــا وهيئاتهــا التقريريــة.
حيــث تطمــح الغــرف وجامعتهــا الــى جعــل
هــذه المحطــة فرصــة مهمــة مــن أجــل تحقيــق
محطــة نوعيــة لتمتيــع الغــرف بصالحيــات
تنقلهــا مــن األدوار االستشــارية إلــى أدوار
تمثيليــة وتنمويــة ،وتحســين تموقعهــا
والرفــع مــن مكانتهــا االعتباريــة .مــن ناحيــة
أخــرى ،بالنســبة لمشــروع قانــون الماليــة
 ،2021وعلــى ضــوء العــرض الــذي تقــدم بــه
خبيــر مختــص فــي المجاليــن المالــي والجبائي
الــذي شــارك بعرضــه فــي هــذا اللقــاء ،ناقــش
الســادة الرؤســاء جملــة مــن االقتراحــات التــي
تقدمــت بهــا الغــرف الجهويــة إلــى الجامعــة
بخصــوص ضــرورة اســتحضار مشــروع الماليــة
المذكــور لإلكراهــات الحقيقيــة التــي تعيشــها
قطاعــات مهنيــة واســعة ومــا تحتــاج اليــه
مــن مواكبــة علــى مســتوى قانــون الماليــة
لســنة  2021الســيما بالنســبة للمقــاوالت
المتوســطة والصغيــرة والفرديــة .وقــد تــم
االتفــاق فــي هــذا الصــدد علــى إعــداد مذكــرة
فــي الموضــوع تخــدم مصالــح المهنييــن
ومنتســبيي الغــرف وتقديمهــا إلــى الجهــات
المعنيــة.
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المشاركة في المجالس اإلدارية ولجان العمل
مشاركة جامعة الغرف في االجتماع الثالث للمجلس األعلى للتقييس وشهادة
المطابقة واالعتماد

شــارك الســيد عمــر مــورو رئيــس جامعــة
الغــرف المغربيــة للتجــارة والصناعــة والخدمات
فــي االجتمــاع الثالــث للمجلــس األعلــى
للتقييــس وشــهادة المطابقــة واالعتمــاد
الــذي ترأســه يومــه األربعــاء  04نونبــر 2020
الســيد مــوالي حفيــظ العلمــي وزيــر الصناعــة
والتجــارة واالقتصــاد األخضــر والرقميوقــد
عبــر الســيد الرئيــس فــي كلمتــه عــن إشــادته
بالــدور الحيــوي والهــام لهــذا المجلــس
العتبــارات عــدة ،لعــل أهمهــا :المســاهمة في
تأهيــل االقتصــاد الوطنــي ورفــع تنافســية
المقاولــة الوطنيــة عبــر اعتمــاد معاييــر دقيقــة
ومعتمــدة وموحــدة فــي شــتى المجــاالت
ً
وتدبيــرا .خاصــة ان التحديــات
انتاجــا ومراقبــة
المطروحــة علــى ضــوء أزمــة كوفيــد تفــرض
بإلحــاح تأهيــل المنتــوج المغربــي والرفــع
مــن جودتــه وقدرتــه علــى التنافســية وولــوج
األســواق الدوليــة والتــي تتجــه عمومــا نحــو
فــرض المزيــد مــن المعاييــر والمواصفــات
علــى واردتهــا الخارجيــة .وكمــا جــدد انخــراط
غــرف للتجــارة والصناعــة والخدمــات فــي هــذا
المســار لتعزيــزه وللمســاهمة فــي بلــورة
رؤيــة طموحــة لتعميــق ونشــر ثقافــة التنميــط
والمطابقــة ونشــر مبــادئ الحكامــة الجيــدة
والجــودة الشــاملة لــدى النســيج االقتصــادي
قاطبــة والســيما الشــركاتالصغرى .مذكــرا بــأن
جميــع الغــرف المغربيــة للتجــارة و الصناعــة
و الخدمــات انخرطــت فــي مســار الجــودة و

التقييــس ضمــن ورش الحكامــة المتضمــن
فــي برنامــج تطويــر الغــرف الموقــع بينهــا
و بيــن وزارة الصناعــة و التجــارة واالقتصــاد
الرقمــي و األخضــر و وزارة االقتصــاد
والماليــة و إصــاح اإلدارة بحيــث أن جميــع
الغــرف أثبتــت جهوزيتهــا فــي هــذا المجــال
بــل أن بعضهــا حصلــت علــى شــهادة الجــودة
 iso9001 version 2015خــال هــذه الســنة،
وأعطــت بذلــك النمــوذج لجميــع المؤسســات
و الهيئــات المهنيــة و المنتخبــة للمضــي
قدمــا علــى هــذا المضمار.كمــا أشــاد الســيد
الرئيــس فــي مداخلتــه بالســيد الوزيــر و
بطاقمــه اإلداري لدعمــه و اهتمامــه و متابعته
المســتمرة للغــرف ممــا مكنهــا مــن تحقيــق
هــذه الخطــوة األولــى فــي مجــال الحكامــة،
فــي انتظــار خطــوات أخــرى لتأهيــل هــذه
المؤسســات الدســتورية و جعلهــا فــي قلــب
عمليــة بنــاء اقتصــاد وطنــي قــوي و تنافســي
مســتدام  ،بمنتوجــات و خدمــات ذات جــودة و
مصداقيــة وطنيــا و قاريــا و دوليــا.
وقــد عــرف جــدول أعمــال االجتمــاع تــداول
التقــاط التاليــة:
تقديم حصيلة أشغال المجلستقديــم مشــروع المنهجيــة المقترحــة إلعــدادمشــروع السياســة الوطنيــة للجــودة
تقديم مقترحات النظام الداخلي للمجلس-تشكيل لجان العمل
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المجالس اإلدارية ولجان العمل
المشاركة في
مختلفـــــة
أنشطــة
الجمع العام العادي لجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات

تــرأس الســيد عمــر مــورو رئيــس غرفــة التجــارة
والصناعــة والخدمــات لجهــة طنجــة تطــوان
الحســيمة ورئيــس جامعــة غــرف التجــارة
والصناعــة والخدمــات اجتمــاع الجمــع العــام
العــادي للجامعــة يــوم الخميــس  16ينايــر
 2020بمقــر جامعــة الغــرف بالربــاط ،بحضــور
الســيد الحســين بــن الطيــب أميــن مــال الغرفــة
والســيد ربيــع الخمليشــي المديــر الجهــوي
للغرفــة والســيد عبــد الواحــد رحــال ،المديــر
العــام للتجــارة ورؤســاء غــرف التجــارة والصناعة
والخدمــات الجهوية.وتــداول الســادة رؤســاء
غــرف التجــارة والصناعــة والخدمــات ،خــال
هــذا اللقــاء ،مجموعــة مــن النقــط التــي تهــم
الجانــب التمثيلــي لغــرف التجــارة والصناعــة
والخدمــات بالمجالــس اإلداريــة للمؤسســات
العموميــة والمســاطر االنتخابيــة داخــل الغرف
المهنيــة ،فضــا عــن المخططــات التنمويــة
ومشــاريع برنامــج وميزانيــة الجامعــة برســم
ســنة .2020
وقــد كان هــذا الجمــع العــام فرصــة للتنويــه
بــورش النمــوذج التنمــوي ،الــذي أعطــى

انطالقتــه عاهــل البــاد ،الملــك محمــد
الســادس نصــره الله ،حيــث أوصى الحاضرون
بضــرورة فتــح نقــاش جــاد ومســؤول علــى
مســتوى غــرف التجــارة والصناعــة والخدمــات،
تصــدر عنــه مقترحــات تعكــس انشــغاالت
وتطلعــات مؤسســات الغــرف مــع التأكيــد
علــى أدوارهــا داخــل النســيج االقتصــادي
الوطنــي الرامــي لتفعيل التنميــة االقتصادية
واالجتماعيــة الوطنيــة والجهويــة ببالدنــا.
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السيد عمر مورو على رأس وفد رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات
بالمغرب الى معبر الكركارات بالصحراء المغربية

قــام رؤســاء غــرف التجــارة والصناعــة
والخدمــات بالمغــرب بزبــارة الــى معبــر
الــكاركارات علــى الحدود المغربيــة الموريطانية
وذلــك يــوم الســبت  05دجنبــر  ،2020حيــث
تــرأس الوفــد الســيد عمــر مــورو رئيــس جامعــة
الغــرف المغربيــة للتجــارة والصناعــة والخدمات
بحضــور الســادة رؤســاء الغــرف المغربيــة
أعضــاء المكتــب المســير للجامعــة .وتنــدرج
هــذه الزيــارة فــي إطــار التأكيــد علــى حالــة
االجمــاع الوطنــي بخصــوص قضيــة الوحــدة
الترابيــة وتجنــد جميــع مكونــات الشــعب

المغربــي خلــف القيــادة الرشــيدة لصاحــب
الجاللــة الملــك محمــد الســادس نصــره اللــه.
كما شــكلت هذه الزيارة فرصة للســادة رؤســاء
الغــرف للوقــوف علــى العمــل الجبــار الــذي
تقــوم بــه قواتنــا المســلحة للــذود عــن حــوزة
الوطــن وحمايــة المواطنيــن المغاربــة والســهر
علــى أمــن وســامة الحركــة التجاريــة بيــن كل
مــن المغــرب وموريتانيــا ومــا يتيحــه ذلــك
مــن اســتقرار وازدهــار للبلديــن الشــقيقين
ولعمــوم المنطقــة.
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المشاركة في المجالس اإلدارية ولجان العمل
المشاركة في اجتماع بمقر والية طنجة تطوان الحسيمة لتتبع مستجدات
الوضع الصحي واالقتصادي بالجهة

فــي إطــار متابعــة المســتجدات المرتبطــة
بتفشــي فيــروس كورونــا المســتجد «كوفيــد
 »19علــى المســتوى العالمــي ،وانعكاســات
ذلــك علــى الصعيديــن الوطنــي والجهــوي،
عقد يوم السبت  14مارس  2020بمقر الجهة
بطنجــة اجتماعــا ترأســه الســيد مــوالي حفيــظ
العلمــي وزيــر الصناعــة والتجــارة واالقتصــاد
الرقمــي واألخضــر والســيد محمــد المهيديــة
والــي الجهــة ،وحضــره الســيد عمــر مــورو
رئيــس غرفــة التجــارة الصناعــة والخدمــات لجهة
طنجــة تطــوان الحســيمة وممثلــي المصالــح
االداريــة وممثلــي الجمعيــات المهنيــة.

وقــد خصــص هــذا االجتمــاع لتدارس ســبل
مواجهــة هــذا الوضــع الطــارئ والــذي يظــل
لحــد اآلن تحــت الســيطرة بفضــل االجــراءات
االحترازيــة التــي اتخذتهــا الســلطات المغربيــة
بشــكل سريع ومضطرد استرشادا بالتوجهات
الملكيــة الســامية والتــي جعلــت مــن أمــن
وســامة المواطنيــن أولــى أولوياتهــا .وفــي
هــذا الصــدد تنــاول المجتمعــون الخطــوات
واإلجــراءات التــي مــن شــأنها الحفــاظ
علــى صحــة المواطنيــن وتأميــن الظــروف
المعاشــية المالئمــة ،مــع العمــل علــى الحــد

مــن اآلثــار والتداعيــات علــى مختلــف األصعدة
والقطاعــات االقتصاديــة ،والوقــوف علــى
آليــات وإجــراءات مواكبــة المقــاوالت المتأثــرة
بهــذه الظرفيــة ،خاصة تلك المرتبطة بالســوق
الدوليــة .وكمــا تقــرر رفــع مســتوى جهوزيــة
مختلــف المصالــح اإلداريــة والمؤسســات
والتطلــع إلــى مــا ســينبثق عــن اجتمــاع لجنــة
اليقظــة االقتصاديــة التــي ســتعقد اجتماعهــا
يــوم االثنيــن المقبــل ،وذلــك ألجــرأة كافــة
المقتضيــات والتدابيــر المتفــق عليهــا
وتنفيذهــا علــى المســتوى الجهــوي .وقــد
ثمــن المجتمعــون فــي األخير مســتوى انخراط
كافــة الفاعليــن مــن مؤسســات وســلطات
محليــة وهيئــات وجمعيــات ووســائل اإلعــام
وعمــوم الســاكنة لمواجهــة تداعيــات هــذا
الفيــروس ،داعيــن فــي اآلن ذاتــه عمــوم
المواطنــات والمواطنيــن إلــى عــدم االنســياق
وراء اإلخبــار الزائفــة والمضللــة ،وااللتــزام
بتتبــع المعلومــة مــن المصــادر الرســمية،
مــع التأكيــد علــى مواصلــة اليقظــة وااللتــزام
بقواعــد الوقايــة التــي اعتمدتهــا الســلطات
الحكوميــة ،والتــي مــن شــأنها ضمــان أمــن
وســامة الجميــع.
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المشاركة في المجالس اإلدارية ولجان العمل
مشاركة رئيس الغرفة في اجتماع بمقر الوالية حول
«منظومة السياحة بالجهة»

شــارك الســيد عمــر مــورو رئيــس غرفــة التجــارة
والصناعــة والخدمــات لجهــة طنجة-تطــوان
الحســيمة فــي اإلجتمــاع الــذي احتضنــه مقــر
الواليــة يــوم األربعــاء  21أكتوبــر  2020حــول
منظومــة الســياحة بالجهــة والســبل الكفيلــة
بتطويــر وإنعــاش القطــاع وكــذا المجهــودات
المبذولــة فــي هــذا اإلطــار .اللقــاء ترأســه كل
مــن الســيدة ناديــة فتــاح العلــوي وزيــرة الســياحة
والصناعــة التقليديــة والنقــل الجــوي واالقتصــاد
االجتماعــي والســيد محمــد امهيديــة والــي

الجهــة ،وبحضــور مهنيــي القطــاع والمصالــح
اإلداريــة ذات الصلــة ،ومهنيــي قطــاع الســياحة
بالجهــة .وكانــت مداخلــة الســيدة الوزيــرة حــول
تطــور المؤشــرات الســياحية خــال موســم صيــف
 2020لهــذه الوجهــة الشــاطئية بإمتيــاز بشــمال
المملكــة ،وحــول تنزيــل البرنامــج التعاقــدي 2020
–  2022لدعــم وإقــاع القطــاع الســياحي علــى
مســتوى جهــة طنجة-تطوان-الحســيمة.

المجلس البلدي بشفشاون :عقد لقاء مع أعضاء الغرفة بشفشاون

عقــد رئيــس المجلــس البلــدي لمدينــة
شفشــاون يــوم الجمعــة  12يونيــو  2020لقاء
تشــاوريا مــع أعضــاء الغرفــة الجهويــة للتجــارة
والصناعــة والخدمــات بإقليــم شفشــاون
الســادة :ابــن يعقــوب عبــد الكريــم ،عمــاد
الحفيــظ ،مــوالي عمــر الســيخت ،و ســعيد
بوغــاد و بحضــور اعضــاء الغرفــة الجهويــة
للصناعــة التقليديــة باإلقليــم وبعــض نــواب

الرئيــس وأطــر المجلــس ،وقــد كان اللقــاء
مناســبة لإلشــادة باإلجــراءات االســتباقية
للدولــة المغربيــة تحــت القيــادة الســامية و
الحكيمــة لصاحــب الجاللــة نصــره اللــه و كــذا
التدابيــر المصاحبــة لفتــرة حالــة الطــوارئ
الصحيــة والمجهــودات المبذولــة مــن كافــة
األطــراف وطنيــا ومحليــا مــن اجــل التخفيــف
مــن آثــار انتشــار الوبــاء.
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المشاركة في المجالس اإلدارية ولجان العمل
مشاركة الغرفة في أشغال الدورة السابعة للمجلس اإلداري
للوكالة الحضرية للعرائش-وزان
انعقــد يــوم الثالثــاء  10مــارس  2020بمقــر
عمالــة إقليــم العرائــش المجلــس اإلداري الســابع
للوكالــة الحضريــة للعرائــش-وزان ،حضــره الســيد
عبــد الحميــد الحسيســن نائــب رئيــس الغرفــة.
وتــرأس أشــغال هــذا المجلــس الســيدة بدريــة
بنجلــون مديــرة التعميــر ،نيابــة عــن الســيدة وزيــرة
إعــداد التــراب الوطنــي والتعميــر واإلســكان
وسياســة المدينــة بحضــور الســيدين عاملــي
صاحــب الجاللــة علــى إقليمــي العرائــش ووزان،
وكــذا الســيدات والســادة أعضــاء المجلــس
وممثلــو وســائل اإلعــام الوطنيــة والمحليــة .كمــا

قــدم الســيد عبــد الناصــر لهنــاوي مديــر الوكالــة
الحضريــة للعرائــش -وزان عرضــا تضمــن حصيلــة
أنشــطة الوكالــة الحضريــة خــال ســنة ،2019
وبرنامــج العمــل برســم ســنة  2020والبرنامــج
االستراتيجي خالل الفترة الممتدة ما بين 2020-
 .2022وكمــا تــم فــي ختــام أشــغال المجلــس،
التوقيــع علــى اتفاقيــة تتعلــق بالمســاعدة التقنيــة
والمعماريــة فــي العالــم القــروي .وهــي اتفاقيــة
ترمــي إلــى دعــم البنــاء بالعالــم القــروي ،وفــق
مقاربــة جديــدة مــن شــأنها دعــم الســاكنة القرويــة
ومســاعدتهم مــن أجــل التوفــر علــى ســكن الئــق.

المشاركة في الدورة العادية لمجلس االداري لحوض اللوكوس بتطوان
شــارك الســيد محمــد اغطــاس الســعيدي نائــب
الرئيــس يــوم الجمعــة  6مــارس  2020فــي
دورة المجلــس اإلداري لوكالــة الحــوض المائــي
اللكــوس برســم ســنة  2019بمقــر عمالــة إقليــم
تطــوان .وتــرأس الــدورة الســيد الكاتــب العــام
للــوزارة التجهيــز والنقــل واللوجســتيك والمــاء
والســيد عامــل صاحــب الجاللــة علــى إقليــم
تطــوان.

حيــث تمــت المصادقــة علــى حســابات الوكالــة
برســم ســنة  2019وتقديــم حصيلــة المنجــزات
برســم ســنتي  2018و 2019ومشــروع ميزانيــة
الوكالــة برســم ســنة  2020وبرنامــج عملهــا والــذي
يــروم مواصلــة مجهــودات التقييــم والتعبئــة
والمحافظــة علــى المــوارد المائيــة لالســتجابة
للطلــب المتزايــد علــى المــوارد المائيــة ،ومواكبــة
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة المنشــودة

لهــذه المناطــق ،مشــددا علــى أن هــذا التشــاور
ســيتعزز بعــد تنصيــب مجلــس حــوض المائــي
اللوكــوس الــذي هــو فــي طــور التشــكيل وســيرى
النــور قريبــا .وكمــا تــم خالل هذا اليــوم المصادقة
علــى تغييــر الشــعار الجديــد الوكالــة ،والموافقــة
مبدئيــا علــى إحــداث مندوبيــة لوكالــة الحــوض
المــاء اللوكــوس بمدينــة القصــر الكبيــر بالنظــر
إلــى توفــر المنطقــة علــى مؤهــات وإمكانيــات
هامــة مــن المــوارد المائيــة وقربهــا مــن ثــاث
ســدود بســعة تخزيــن تفــوق المليــار متــر مكعــب
وتوفرهــا علــى أكبــر فرشــة مائيــة علــى مســتوى
شــمال المغــرب مــا يقتضــي تتبعهــا وتدبيرهــا
عــن قــرب بتنســيق مــع جميــع المتدخليــن .واختتــم
المجلــس بتــاوة البرقيــة المرفوعــة الســيدة
العاليــة باللــه المناســبة.
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مواكبة تداعيات كوفيد

مــع تفشــي فيــروس كورونــا المســتجد «كوفيــد »-19فــي العالــم ،وإعــان
المغــرب عــن حالــة الطــوارئ الصحيــة يــوم  19مــارس  ،2020بســائر أرجــاء التراب
الوطنــي ،تفاعلــت الغرفــة بســرعة مــع تطــورات األوضــاع الصحيــة واإلداريــة
علــى المســتوى الوطنــي ،بتوجيهــات مــن الســيد رئيســها والســادة أعضــاء
مكتبهــا المســير .وعجلــت باتخــاذ سلســلة مــن التدابيــر واالجــراءات الالزمــة مــن
أجــل ضمــان اســتمرارية أداء المرفــق العمومــي وضمــان صحــة وســامة االطر
اإلداريــة والمرتفقــن ،وأيضــا باطــاق جملــة مــن المبــادرات للحــد مــن تداعيــات
فيــروس كورونــا المســتجد (كوفيــد  )19علــى مختلــف القطاعــات االقتصاديــة،
والتــي تكللــت بالعديــد مــن القــرارات طيلــة امتــداد الفتــرة المرتبطــة بحالــة
الطــوارئ الصحيــة .وتتلخــص هــذه التدابيــر واالجــراءات والمبــادرات فــي ثــاث
محــاور:
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كوفيد :19-حصيلة التدابير واإلجراءات
- Iمالئمة عمل المؤسسة واتخاذ التدابير االحترازية
اتخاذ التدابير االحترازية

 -1اتخــاذ مــا يلــزم ســواء مــن خــال ضمــان اســتمرارية العمــل االداري واتخــاذ تدابيــر الوقائيــة
مــن خــال التعقيــم الــدوري لمقــرات العمــل وتوفيــر وســائل التطهيــر والتعقيــم والكمامــات
وتنزيــل أشــرطة فيديــو تحسســية الحتــرام االجــراءات الوقائيــة داخــل مقــرات عملهــا.

 -2انشــاء خليــة اليقظــة علــى مســتوى مقــرات الغرفــة (المذكــرة اإلداريــة  17مــارس 2020
المذكــرة اإلداريــة  23مــاي  )2020لمواكبــة المبكــرة للتجــار والمهنييــن (بــاغ  16مــارس 2020وبالغــات أخــرى دوريــة).
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كوفيد :19-حصيلة التدابير واإلجراءات
 -IIعمل هياكل الغرفة
ويتلخص في اجتماعات لجان اليقظة الداخلية والمكتب المسير واألقطاب والجهاز اإلداري:

اجتماعات لتتبع أعمال لجان اليقظة على مستوى
مدن طنجة وتطوان والحسيمة والعرائش
فــي إطــار مجهــودات الغرفــة فــي تنفيــذ االحتياطات
الضروريــة وتنفيــذ التوصيــات واإلجــراءات االحترازيــة
للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا المســتج ،COVID-19
انعقــد اجتمــاع بإشــراف مــن رئيــس الغرفــة الســيد عمــر
مــورو عبــر تقنيــة التواصــل عــن بعــد للطاقــم اإلداري
لغرفــة التجــارة والصناعــة والخدمات بجهــة طنجة تطوان
الحســيمة يــوم الثالثــاء  24مــارس  ،2020حيــث خصــص
االجتمــاع لتتبــع أعمــال لجــان اليقظة على مســتوى مدن
طنجــة وتطــوان والحســيمة والعرائــش ،وكــذا الوقــوف
علــى تقــدم تنفيــذ برنامــج العمــل ومراجعــة أهدافــه
بخصــوص األشــهر الثــاث األولــى لســنة  2020وفقــا
لمقــررات المكتــب المســير للغرفــة وأخــذا بعيــن االعتبــار
لهــذا الظــرف االســتثنائي.
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كوفيد :19-حصيلة التدابير واإلجراءات
*انصــب عمــل لجــان اليقظــة الداخليــة المكــون مــن الطاقــم اإلداري وأعضــاء الغرفــة خــال
هــذه الفتــرة علــى تنفيــذ قــرارات وتوجيهــات المكتــب المســير بخصــوص مواكبــة المهنييــن عبــر
التواصــل المســتمر ومتابعــة التطــورات الوطنيــة والجهويــة ،حيــث تــم عقــد مجموعــة مــن
اللقــاءات التواصليــة واإلجتماعــات مــع المنتســبين لمدارســة وضــع المهنييــن بالجهــة ( أنظــر
محــور المواكبــة واليقظــة اإلقتصاديــة)

للتواصـــل مـــع المهنييـــن
لتبادل الـــرأي وتعميق النقاش
واستشـــراف مرحلـــة مـــا بعـــد
كورونـــا العطـــاء انطالقـــة
جديـــدة لمختلـــف القطاعـــات
االقتصاديـــة والمهنيـــة:

تنظيـــم  11لقـــاء تواصلـــي
مـــع الجمعيـــات المهنيـــة على
صعيـــد أقاليم الجهـــة لتدارس
وضعيـــة القطاعـــات والبحـــث
عن الســـبل للخـــروج من األزمة

تنظيـــم  09نـــدوة تواصليـــة
حـــول عـــدة مواضيـــع

تنظيـــم تكوينات عـــن بعد على
مســـتوى أقاليم الجهـــة لفائدة
الجمعيـــات المهنية والتجار.

للعمـــل علـــى مالئمـــة برنامج
عمل الغرفـــة مع حالة الطوارئ
الصحيـــة وتداعياتهـــا ووضـــع
مخطـــط ضمـــان اســـتمرارية
العمـــل وفقـــا لدوريـــة قطـــاع
وطبقـــا
اإلدارة
تحديـــث
لمقتضيـــات الجـــودة وشـــهادة
«االيـــزو  ،»9001وتنفيـــذ
قـــرارات وتوجيهـــات المكتـــب
المســـير بخصـــوص مواكبـــة
المهنييـــن عبـــر التواصـــل
المســـتمر ومتابعـــة التطورات
الوطنيـــة والجهويـــة:

عقد  95اجتماع للفريق اإلداري
عن بعد

برمجـــة  10حصـــص مـــن
التكوينـــات لفائـــدة األطـــر في
االدارة االلكترونيـــة ومواضيـــع
أخـــرى.

لبلورة التصورات واالجراءلت:

عقـــد  06اجتماعـــات شـــهرية
للمكتـــب عـــن بعـــد لتكثيـــف
اتصاالتـــه ومشـــاورته الداخلية

عقـــد  05اجتماعـــات األقطاب
لتـــدارس أوضـــاع المهنييـــن
والقطاعـــات المتضـــررة

أكثـــر من  20لقـــاء بين األعضاء
والمهنييـــن بمختلـــف أقاليـــم
الجهـــة بغية وضـــع االقتراحات
والتصـــورات مـــن أجـــل صياغة
مذكـــرة تتضمـــن تصـــورات
الغرفـــة بخصـــوص األزمـــة.
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كوفيد :19-حصيلة التدابير واإلجراءات

إلخبار المهنيين بالمستجدات:

إصـــدار  20بالغـــات وبيانـــات
لتقديـــم موافقتها واقتراحاتها
بخصـــوص تطـــورات األوضاع
واالقتصاديـــة
الصحيـــة
ولمتابعـــة
واالجتماعيـــة
التطـــورات الوطنيـــة والجهوية

نشـــر مـــا يقـــارب  120مـــواد
و 19اصـــدارات تتضمـــن
دالئـــل قانونيـــة واجتماعيـــة
للمشـــغل فـــي ظـــل حالـــة
الطـــوارئ لتســـعف المهنييـــن
فـــي التعامـــل مـــع األوضـــاع
المســـتجدة الطارئـــة

اعـــداد  05أشـــرطة فيديـــو
تحسيســـة حـــول تشـــجيع
المنتـــوج الوطنـــي وكيفيـــة
اســـتئناف العمـــل بالمحـــات
التجارية والمقاوالت الصناعية
والخدماتيـــة مـــن أجـــل ضمـــان
الســـامة الصحيـــة للمواطنين
وتأميـــن الشـــروط المناســـبة
لعـــودة الحيـــاة االقتصاديـــة
لطبيعتهـــا .

للمســـاهمة فـــي احتـــواء
االقتصاديـــة
التداعيـــات
للجائحـــة وللتخفيف مـــن اآلثار
واالجتماعيـــة
االقتصاديـــة
الناجمـــة عـــن تداعيـــات األزمـــة
العالميـــة النتشـــار فيـــروس
كورونـــا المســـتجد:

المســـاهمة فـــي صنـــدوق
«كوفيـــد»-19
مواجهـــة

التواصـــل المســـتمر مـــع لجنة
اليقضة االقتصادية والجهات
المختصـــة للبحـــث عـــن آليـــات
التعامل مع التطـــورات الناتجة
منـــذ انشـــائها يـــوم  11مارس
 2020الى اخر اجتماعها الثامن
بتاريـــخ  06ينايـــر 2021عـــن
انتشـــار فيـــروس لتقديم جميع
اقتراحـــات وتوصيات المهنيين
الســـيما تلـــك المنبثقـــة عـــن
اجتماعـــات الســـادة رؤســـاء
الغـــرف كورونا

لتوفيـــر المعلومة واالســـهام
فـــي تشـــخيص وضعيـــة
القطاعـــات االقتصاديـــة بجهة
طنجـــة -تطـــوان -الحســـيمة
ومـــدى تضررهـــا مـــن تداعيات
فيـــروس كورونا قمنـــا باصدار
دراســـتين:

دراســـة ميدانيـــة باللغتيـــن
العربيـــة والفرنســـية أنجزتهـــا
الغرفـــة بخصـــوص رؤيـــة
اقتصاديـــة وخارطـــة طريـــق
القتصـــاد الجهـــة فـــي زمن ما
بعـــد كورونـــا ،وتـــم تقديمهـــا
فـــي نـــدوة صحفيـــة عـــن بعد
بتاريـــخ  13يونيـــو 2020

دراســـة مقارنة حول االجراءات
المتخـــذة لمواجهـــة تداعيـــات
فيروس كورونا على مســـتوى
عينة مختـــارة من بلدان الفضاء
المتوسطي.

مراســـلة  17جماعـــة محليـــة
لألخذ بعيـــن االعتبـــار الظروف
الحاليـــة فـــي مـــا يتصـــل
باحتســـاب الضرائـــب الجماعية
وكـــذا األكريـــة الجماعيـــة
وللتواصـــل مـــع المهنيين من
أجـــل حثهم علـــى المســـاهمة
فـــي مجهـــودات مواجهـــة
ا لجا ئحـــة .

ونتيجــة لــكل هــذه االجتماعــات تمــت صياغــة مذكــرة تتضمــن تصــورات الغرفة بخصــوص األزمة
وتتمثــل هــذه التصــورات فــي :مقترحــات ذات طابــع إداري ومؤسســاتي ،وإجــراءات متصلــة
بالقطــاع البنكــي وإجــراءات ذات طابــع تشــريعي واجــراءات تنظيميــة للنشــاط المهنــي واجــراءات
الصحــة والســامة واشــراك المهنييــن فــي التحــول الرقمــي واجــراءات الحمايــة والتضامــن
االجتماعــي .وقــد تــم تقديــم المذكــرة الــى جامعــة الغرف المغربيــة للتجارة والصناعــة والخدمات
بتاريــخ  28أبريــل .2020
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كوفيد :19-حصيلة التدابير واإلجراءات
 -IIIمواكبة المهنيين واالنخراط في مجهودات مواجهة تداعيات
فيروس كورونا :
انخرطــت الغرفــة فــي جميـــع المجهــودات

يــوم  11مــارس  2020الــى اخــر اجتماعهــا

التـــي بذلتهــا الدولــة للتخفيــف مــن اآلثــار

الثامــن بتاريــخ  05ينايــر  ،2021بصفتــه رئيــس

عــن

جامعــة غــرف التجــارة والصناعــة والخدمــات

االقتصاديــة

واالجتماعيــة

الناجمــة

تداعيــات األزمــة العالميــة النتشــار فيــروس
كورونــا المســتجد وتأثيرهــا علــى أوضــاع
المهنييــن مــن التجــار والصنــاع والخدماتييــن
ومؤسســات القطــاع الخــاص ،الشــركات
والمقــاوالت بجميــع أشــكالها ،وذلــك مــن
خــال:
 -1تواصلهــا المســتمر مــع لجنــة اليقظــة
االقتصاديــة والجهــات المختصــة للبحــث عــن
آليــات التعامــل مــع التطــورات الناتجــة عــن
انتشــار فيــروس كورونــا كوفيــد :19
واكــب الســيد رئيــس الغرفــة عمــر مــورو
عمــل لجنــة اليقظــة االقتصاديــة منــذ انشــائها

بالمغــرب ،عضــو مــن أعضــاء لجنــة اليقظــة
االقتصاديــة ،حيــث تــم خــال اجتماعاتهــا
تقديــم جميــع اقتراحــات وتوصيــات المهنييــن
الســيما تلــك المنبثقــة عــن اجتماعــات الســادة
رؤســاء الغــرف.
 -2مســاهمتها فــي صنــدوق مواجهــة
«كوفيــد :»19وعيــا منها بالظرف االســتثنائي
الــذي تمــر بــه بالدنــا ومــن أجــل المســاهمة
فــي احتــواء التداعيــات االقتصاديــة لجائحــة
كوفيــد ،-19قــررت الغرفــة التقــدم بمســاهمة
ماليــة علــى شــكل هبــة قدرهــا عشــرة مالييــن
درهــم لفائــدة «الصنــدوق الخــاص بتدبيــر
جائحــة فيــروس كورونــا كوفيــد .19
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كوفيد :19-حصيلة التدابير واإلجراءات
• قامــت الغرفــة علــى امتــداد فتــرة الحجــر
الصحــي بإصــدار:
• دراســتين باللغتيــن العربيــة والفرنســية،
وهــي الدراســة التــي قدمتهــا الغرفــة فــي نــدوة
صحفيــة عــن بعــد حــول الموضــوع بتاريــخ 13
يونيــو  .2020ودراســة مقارنــة حــول االجــراءات
المتخــذة لمواجهــة تداعيــات فيــروس كورونــا
علــى مســتوى عينــة مختــارة مــن بلــدان الفضــاء
المتوســطي.
• دالئــل قانونيــة واجتماعيــة للمشــغل فــي
ظــل حالــة الطــوارئ

• دالئل وملصقات للمهنيين.
•  05أشرطة فيديو تحسيسة.

 -3التواصــل مــع المؤسســات المختصــة
وتشــجيع المبــادرات المهنيــات لمواجهــة الوبــاء:
فــي هــذا اإلطــار واصلــت الغرفــة التنســيق مــع
المؤسســات المختصــة بخصــوص تتبــع االوضــاع
والوقــوف علــى مــا يجــب اتخــاذه مــن اجــراءات
وتدابيــر وفــي هــذا الصــدد قامــت:
بمراســلة  17جماعــة محليــة علــى مســتوى
•
الجهــة علــى غــرار جماعــات واد لــو ،أجديــر ،امــزورن،
العرائــش شفشــاون...
بالتواصــل مــع المهنييــن مــن أجــل حثهــم
•
علــى المســاهمة فــي مجهــودات مواجهــة
الجائحــة .وذلــك علــى غــرار االجتمــاع بجمعيــة
المغربيــة لصناعــة النســيج واأللبســة مــن أجــل

انتــاج كمامــات مجانيــة وكــذا تشــجيع الصنــاع
المحلييــن علــى االبتــكار لمواجهــة الفيــروس.
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بالغات الغرفة

 -1البــاغ الصــادر عــن اجتمــاع المكتــب
المســير للغرفــة ليــوم الخميــس  02أبريل
 2020عبــر مكتــب الغرفــة عــن اعتــزازه
بالخطــوات االســتباقية التــي اتخذتهــا
الســلطات المغربيــة بفضــل التوجيهــات
والتعليمــات الســامية لصاحــب الجاللــة
الملــك محمــد الســادس نصــره اللــه،
 -2دعــوة المهنييــن التجــار إلــى تعميــم
التضامــن وذلــك عبــر تدابيــر عاجلــة لحمايــة
صحــة المواطنيــن مــن جهــة ،واالمتثــال
الــى

مختلــف

التدابيــر

واالجــراءات

المتخــذة مــن طــرف القطاعــات الحكوميــة
والســلطات

العموميــة

ومواصلــة

دورهــم فــي تزويــد الســوق الوطنيــة
بالمــواد الغذائيــة والحاجيــات األساســية
بــكل تفــان ووطنيــة وبعيــدا عــن كل شــكل
مــن أشــكال المضاربــة واالحتــكار.
-3

بــاغ

الغرفــة

لعمــوم

التجــار

والمهنييــن حــول آليــات مواكبــة وتتبــع

تداعيــات انتشــار فيــروس كورونــا.
 -4تحديــد الئحــة األنشــطة التجاريــة
والخدماتيــة الضروريــة التــي يجــب أن
تســتمر فــي تقديــم خدماتهــا ومنتوجاتها
للمواطنيــن

خــال

فتــرة

الطــوارئ

ا لصحيــة .
 -5اخبــار للســادة التجــار والمهنييــن
بغلــق المحــات قبــل الســاعة السادســة
مســاء مــن كل يــوم.
 -6مســاهمة الغرفــة فــي دعــم
«الصنــدوق
فيــروس

الخــاص

بتدبيــر

جائحــة

كورونــا.

 -7فــي ســياق مواكبتهــا لمنتســبيها،
وانشــغالها بأوضاعهــم أعلنــت الغرفــة
عــن أنهــا وضعــت رهــن اشــارة عمــوم
المهنييــن مــن تجــار وصنــاع وخدماتييــن
خدمــة التواصــل المســتمر وعلــى مــدار
الســاعة الســتقبال تســاؤالتهم عبــر
منصــة الواتســاب.
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 -8فــي إطــار متابعتهــا للتطــورات

 -9مــن أجــل المســاهمة فــي احتــواء

واالجتماعيــة

التداعيــات االقتصاديــة لجائحة كوفيد-19

المترتبــة عــن تفشــي جائحــة كورونــا

وضمــان الســامة الصحيــة للمواطنيــن

الصحيــة

واالقتصاديــة

علــى مســتوى جهتهــا ،وحرصــا منهــا
علــى اعــداد مذكــرة وتصــور شــامل
ومفصــل بخصــوص الصعوبــات التــي
يواجههــا التجــار والصنــاع والخدماتييــن
ســواء خــال فتــرة الحجــر الصحــي أو مــا
قــد يترتــب عنهــا مــن نتائــج بعــد فتــرة
الحجــر ،مــع تقديــم اقتراحــات وحلــول
بشــأنها .أصــدرت الغرفــة بــاغ يــوم 23
أبريــل  2020الــى عمــوم رؤســاء وأعضــاء
الفيدراليــات والجمعيــات المهنيــة علــى
مســتوى جهــة طنجــة تطــوان الحســيمة،
مــن أجــل ايفادهــا بمذكراتهــا واقتراحاتهــا
بخصــوص المشــاكل واإلكراهــات التــي
يعيشــها القطــاع الــذي يمثلونــه فــي

وتأميــن الشــروط المناســبة لعــودة الحياة
االقتصاديــة لطبيعتهــا ،أصــدرت الغرفــة
بالغيــن فــي هــذا الشــأن :بــاغ مشــترك
للغرفــة واللجنــة المؤقتــة لتدبيــر شــؤون
فــرع الشــمال للجمعيــة المغربيــة للنســيج
واأللبســة حــول اســتئناف أنشــطة
الوحــدات االنتاجيــة بالقطــاع بتاريــخ 21
مــاي .2020
 -10بــاغ الغرفــة حــول مواصلــة تدابيــر
اســتئناف الــدورة االقتصاديــة علــى
مســتوى الجهــة بتاريــخ  22مــاي .2020
 -11مــن أجــل ضمــان الســامة الصحيــة
للمهنييــن والمواطنيــن وتأميــن الشــروط
المناســبة الســتئناف األنشــطة وعــودة

ظــل ظرفيــة جائحــة فيــروس كورونــا؛

الحيــاة االقتصاديــة لطبيعتهــا ،أصــدرت

وذلــك مــن أجــل بلــورة مذكــرة شــاملة

الغرفــة بــاغ فــي هــذا الشــأن بتاريــخ 11

بهــذا الخصــوص.

مــاي .2020
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برنامج إنطالقة
وآليات المواكبة المالية

تنفيــذا للتعليمــات الملكيــة بخصــوص برنامــج «انطــالقــــة» انخرطــت غرفــة
التجــارة والصناعــة والخدمــات لجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة منــذ البدايــة فــي
إنجــاح هــذا الــورش والهــدف ،تمكيــن أكبــر عــدد مــن الشــباب المؤهــل ،حاملــي
المشــاريع ،المنتميــن لمختلــف الفئــات ااالجتماعيــة ،مــن الحصــول علــى
قــروض بنكيــة ،إلطالــق مشــاريعهم ،وتقديــم الدعــم لهــم ،لضمــان أكبــر نســبة
مــن النجــاح باإلضافــة إلــى تقديــم دعــم للمقــاوالت الصغــرى والمتوســطة،
واالســتفادة مــن القيمــة المضافــة ،لالقتصــاد الوطنــي.
وفــي هــذا الصــدد ركــز صاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس ،نصــره اللــه،
علــى ضــرورة إعطــاء دفعــة قويــة للتمويــل البنكــي للمقــاوالت الصغيــرة جــدا
والصغــرى والمتوســطة  ،وذلــك فــي الخطــاب الســامي الــذي ألقــاه ،بمناســبة
افتتــاح الــدورة األولــى مــن الســنة التشــريعية الرابعــة مــن الواليــة التشــريعية
العاشــرة  11أكتوبــر .2019
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السيد عمر مورو رئيس الجامعة المغربية غرف التجارة والصناعة والخدمات
يوقع اتفاقية مع مجموعة «التجاري وافابنك» بالدار البيضاء لمواكبة المقاولين
الشباب والتجار والمقاوالت الصغرى

وقعــت جامعــة الغــرف المغربيــة للتجــارة
والصناعــة والخدمــات ومؤسســة “التجــاري
وفــا بنــك” يــوم الخميــس 17دجنمبــر 2020
بالــدار البيضــاء ،اتفاقيــة للشــراكة بحضــور
الســيد محمــد الكتانــي ،الرئيــس المديــر العــام
لمجموعــة “التجــاري وفــا بنــك” والســيد عمــر
مــورو ،رئيــس جامعــة الغــرف المغربيــة للتجــارة
والصناعــة والخدمــات .االتفاقيــة تشــكل
إطــارا متينــا لمواكبــة المبــادرات المشــتركة،
ســواء تعلــق األمــر بالخدمــات الماليــة أو غيــر
الماليــة مــن خــال توفيــر حلــول ماليــة لحاملــي
المشــاريع والتجــار والمقــاوالت الصغــرى،
فضــا عــن عروض لمنتجات وخدمات مناســبة
الحتياجاتهــم .وســتتيح هــذه المبــادرة ،حســب
المجموعــة ،توفيــر حلــول ماليــة لحاملــي
المشــاريع والتجــار والمقــاوالت الصغــرى،
فضــا عــن عــروض لمنتجــات وخدمــات
مناســبة الحتياجاتهــم ،ومواكبــة المقاوليــن
مــن خــال منظومــة دار المقــاول للتجــاري

وفــا بنــك عــن طريــق توفيــر خدمــات للمواكبــة
مالئمــة ومجانيــة ،ســواء بشــكل حضــوري أو
عــن بعــد .وتشــمل االتفاقيــة أيضــا ،تكويــن
التجــار والمقــاوالت الصغــرى مــن طــرف
مستشــاري مراكــز دار المقــاول ،وتقديــم
النصــح مــن جانــب مستشــارين متخصصيــن
مكلفيــن بمرافقتهــم فــي جميــع مراحــل دورة
حيــاة مشــاريعهم ،وخلــق فــرص لألعمــال
مــن خــال أنشــطة لربــط العالقات.ومــن تــم،
يقــوم التجــاري وفــا بنــك وجامعــة الغــرف
المغربيــة للتجــارة والصناعــة والخدمــات ،باتخاذ
مبــادرات هامــة لتأكيــد دعمهمــا المتواصــل
للمقاوليــن ولحاملــي المشــاريع ،مــن أجــل
تحقيــق مشــاريعهم وطموحاتهــم ،ومواكبــة
المقــاوالت الصغــرى المتأثــرة بهــذه األزمــة
قصــد اإلقــاع بأنشــطتها.
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البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاوالت‘برنامج «انطالقة»
في إطار تنزيل البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاوالت ،نظمت الغرفة لقاءين:

• لقــاء تواصليــا يــوم للخميــس  27فبرايــر
 2020بفنــدق ســوالزور بطنجــة حــول
موضــوع »:برنامــج انطالقــة لدعــم وتمويــل
المقــاوالت بالمجاليــن الحضــري والقــروي.
بشــراكة مــع االتحــاد العــام لمقــاوالت
المغــرب بالشــمال وجمعيــة النســاء
المقــاوالت بالمغــرب بالشــمال والجمعيــات
المهنيــة والخبــراء المحاســباتيين وقــد عــرف
اللقــاء كلمــة افتتاحيــة ترحيبيــة للســيد عمــر
مــورو رئيــس الغرفــة ومداخــات كل مــن
رئيــس اتحــاد مقــاوالت المغــرب بالشــمال
والســيد المديــر الجهــوي لالســتثمار بالجهــة
والســيدة رئيســة جمعيــة النســاء المقــاوالت
والســيد رئيــس جمعيــة الخبــراء المحاســباتيين

بالشــمال .وكمــا عــرف تقديــم عــرض تأطيــري
للســيد هشــام الزناتــي الســرغيني المديــر
العــام لصنــدوق الضمــان المركــزي ،حيــث
بســط مختلــف المناحــي المرتبطــة بالبرنامــج
قبــل فســح المجــال لتدخــات وتســاؤالت
الحاضرين.وقــد عــرف اللقــاء مشــاركة مــا
يفــوق  580مشــارك ،فــي مقدمتهــم الســادة
اعضــاء المكتــب المســير للغرفــة والســادة
أعضــاء الغرفــة والســادة مــدراء ومســؤولي
المؤسســات البنكيــة بالجهــة والســادة ممثلي
المصالــح الخارجيــة والســادة رؤســاء وممثلــي
الجمعيــات والرابطــات المهنيــة والجمعيــات
الشــبابية والســادة حاملــي المشــاريع وعمــوم
المهتميــن والســادة ممثلــي وســائل اإلعــام
المختلفــة.
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لقــاء خصــص لتقديــم البرنامــج المندمــج لدعــم وتمويــل المقــاوالت «برنامــج
انطالقــة» لألعضــاء

• يــوم الخميــس  20فبرايــر  ،2020لقــاء
خصــص لتقديــم البرنامــج المندمــج لدعــم
وتمويــل المقــاوالت «برنامــج انطالقــة»
لألعضــاء
انعقــد يــوم الخميــس  20فبرايــر  ،2020لقــاء
خصــص لتقديــم البرنامــج المندمــج لدعــم
وتمويــل المقــاوالت «برنامــج انطالقــة»
لفائــدة أعضــاء الغرفــة حيــث حضــره كل مــن :
الســيد مصطفــى بــن عبــد الغفــور ،نائــب
الرئيس-الســيد عبــد الحفيــظ الشــركي،
نائــب الرئيس-عبــد الحميــد احسيســن ،نائــب
الرئيس-الســيد الحســين بــن الطيــب ،اميــن
مــال الغرفة-الســيد مصطفــى بناجــي،
نائــب اميــن مــال الغرفة-الســيد مصطفــى

ديــرا ،نائــب المقرر-الســيد العــرود ياســين ،
رئيــس لجنــة تنميــة انشــطة المناولة-الســيد
ابراهيمــي خالــد ،رئيــس لجنة العالقات العامة
والشــراكة مــع المنظمــات المهنية-الســيد
رشــيد قنطــار ،رئيــس لجنــة البيئــة والطاقــات
المتجــددة -.الســيدة شــهير زهــور ،رئيســة لجنة
الشــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة -الســيد
عبــد اللطيــف افيــال ،رئيــس لجنــة التكويــن
والتعليم-الســيد اســماعيل دادي ،رئيــس لجنــة
الشــؤون الخدماتية-الســيد احمــد بوكمــزة
،رئيــس اللجنــة الجهويــة لالستثمار-الســيد
محمــد التوناتــي ،عضــو بالغرفة-الســيد ربيــع
الخمليشــي ،المديــر الجهــوي للغرفة-الســيد
محمــد اميــن انــكام ،المديــر الجهــوي لصنــدوق
الضمــان المركــزي ،اضافــة الــى عــدد مــن اطــر
وموظفــي الغرفــة.
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لقاء تواصلي بصندوق الضمان المركزي مع رؤساء وممثلين
عن الجمعيات المهنية»»
يوم  09أكتوبر 2020
لقــاء تواصليــا جمــع العديــد مــن رؤســاء الجمعيــات
والرابطــات وممثليــن عنهــا ،بمديــر صندوق الضمان
المركــزي بطنجــة ،الــذي قــدم شــروحات تفصيلية عن
المنتوجــات التــي يقدمهــا الصنــدوق للمقــاوالت
والمهنييــن لتمكينهــم مــن اســتئناف أنشــطتهم
بشــكل اعتيــادي ،كمنتــوج «ضمــان أكســجين» و
«ضمــان إقــاع» .كمــا شــارك فــي اللقــاء ممثــل
عــن وكالــة بنكيــة ،لتقديــم الشــروحات فــي الجانــب
المتعلــق باألبنــاك فــي التزامهــا ومســاهمتها فــي
مثــل تلــك البرامــج .وقــد تــرأس هــذا اللقــاء الســيد
عمــر مــورو رئيــس الغرفــة ،رفقــة نائبــه األول الســيد
مصطفــى بــن عبــد الغفــور ،وأيــن مــال الغرفــة
الســيد الحســين بــن الطيــب.

جلسة عمل مع مدير مركز األعمال بالبنك المغربي التجارة الخارجية
«بنك أفريقيا»
فــي إطــار تطويــر عالقــات التعــاون مــع
المؤسســات الماليــة لمواكبــة المنتســبن
وعمــوم الفاعليــن االقتصادييــن ،اســتقبل الســيد
مصطفــى بــن عبــد الغفــور النائــب األول لرئيــس
غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات لجهــة طنجــة
تطــوان الحســيمة مرفوقــا بالســيد عبــد الحفيــظ
الشــركي النائــب الثانــي للرئيــس والســيد ربيــع
الخمليشــي المديــر الجهــوي للغرفة ،يــوم الثالتاء
 01دجنبــر  2020بالمقــر الجهــوي للغرفــة كل مــن
الســادة :عبــد المجيــد ياســين مديــر مركــز األعمــال
بالبنــك المغربــي التجــارة الخارجيــة «بنــك أفريقيــا»
ومحمــد عــادل الســقاط مســؤول التســويق
بالبنــك المذكــور .حيــث تنــاول اللقــاء ســبل العمــل
المشــترك بيــن الجانبيــن.
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لقاء عمل مع وفد من مستشاري البنك الدولي حول مشروع مواكبة المقاوالت
الصغيرة والمتوسطة لولوج المناقصات العامة بالجهة.

انعقــد يــوم االثنيــن  24فبرايــر  2020بالمقــر
المركــزي بطنجــة ،لقــاء عمــل مــع وفــد مــن
مستشــاري البنــك الدولــي خصــص لتقديــم
مشــروع مواكبــة المقــاوالت الصغيــرة
والمؤسســات والشــركات العامــة بجهــة طنجــة
تطــوان الحســيمة .وتــرأس هــذا اللقــاء الســيد
عمــر مــورو رئيــس الغرفــة والســيد عبــد الحفيــظ
الشــركي ،نائــب الرئيــس والســيد مصطفــى
ديــرا ،نائــب المقــرر والســيد ســعيد اليونســي
والســيد مــراد بنونــة عضــوي الغرفــة والســيد ربيع

الخمليشــي ،المديــر الجهــوي للغرفــة اضافــة الى
الســادة :محمــد يجــو وعبــد الرحيــم العلــوي وخالــد
بولعيــش اطــر الغرفة.ومــن جانــب البنــك الدولــي
حضــر اللقــاء كل مــن :الســيد مصطفــى البشــير،
مستشــار البنــك الدولــي خبيــر المناقصــات.
الســيد محمــد بنانــي ،مستشــار البنــك الدولــيخبيــر المناقصات.الســيدة شــيماء بلوالــي،
مستشــارة البنــك الدولــي خبيــرة تن-الســيدة
خديجــة بــرادة ،مستشــارة البنــك الدولــي.

مشاركة الغرفة في لقاء تواصلي حول برنامج دعم وتمويل المقاوالت

شــارك الســيد الحســين بــن الطيــب أميــن مــال
غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات لجهــة طنجــة
تطــوان الحســيمة فــي لقــاء تواصليــا مــن تنظيــم
مركــز المهنييــن الشــباب حــول البرنامــج المندمــج
لدعــم وتمويــل المقــاوالت يــوم الخميــس 13
فبرايــر  2020بفنــدق ســوالزور بحضــور
 غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات لجهــةطنجــة تطــوان الحســيمة.
 -البنك الشعبي

مؤسسة الضمان المركزيالمركز الجهوي لالستثمار .وقــد عــرف اللقــاء نجاحــا ضخمــا بالنظــر للمحتــوى
التقنــي والتوضيحــي الــذي قدمتــه المؤسســات
التــي اطــرت اللقــاء والــى العــدد الكبيــر الذي حضر
اللقــاء مــن شــباب وشــابات ،مقاوليــن وحاملــي
افــكار مشــاريع...
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برنامج انطالقة وآليات المواكبة المالية
الغرفة تشارك في برنامج المشاركة المواطنة الممول من طرف االتحاد
األوروبي
حضــر رئيــس الغرفــة الســيد عمــر مــورو
والســيد الحســين بــن طيــب اميــن المــال
وكذلــك المديــر الجهــوي للغرفــة الســيد ربيــع
الخمليشــي  ،فــي اجتمــاع عــن بعــد مــع
مــن اجــل تنســيق الجهــود إلنجــاح مشــروع
فضــاءات التوجيــه المهنــي للقــرب الــذي
ينجــزه مركــز المهنييــن الشــباب مــن خــال
برنامــج المشــاركة المواطنــة وبتمويــل مــن
االتحــاد األوروبــي عبــر مكتــب األمــم المتحــدة
لخدمــات المشــاريع

أمين مال الغرفة يشارك في لقاء لمشروع فضاءات التوجيه المهني للقرب

شــارك الســيد الحســين بــن الطيــب أميــن
مــال غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات
لجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة بتاريــخ 06
الحفــل
أكتوبــر  2020بفنــدق ســوالزور فــي
ٍ
الختامــي لمشــروع فضــاءات التوجيــه
المهنــي المشــروع حســب المنظميــن وفــر
فــرص تدريــب وتمكيــن للمئــات مــن الشــابات
و الشــباب بمدينــة طنجــة فــي عــدة مجــاالت
تقنيــة ومهنيــة إضافــة إلــى إتاحــة فــرص
العمــل والتشــغيل للعديــد منهــم ،كمــا قــام
المشــروع بتكويــن مدربيــن وميســرين فــي
التوجيــه المهنــي.

وقــد حضــر اللقــاء ورؤســاء المنظمــات
المدنيــة والمؤسســات العموميــة وعــدد
مــن الشــابات و الشــباب المشــاركين فــي
المشــروع حيــث تــم عــرض حصيلــة المشــروع
وتكريــم عــدة شــخصيات وتســليم شــواهد
التخــرج للمدربيــن
المشــروع ممــول مــن االتحــاد األوروبــي عبــر
مكتــب األمــم المتحــدة لخدمــات المشــاريع
ضمــن برنامــج مشــاركة مواطنــة بالمغــرب.
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برنامج انطالقة وآليات المواكبة المالية
تنظيم لقاء مع القطاع البنكي
فــي إطــار التعــاون والشــراكة لتنزيــل المبادرة
الملكيــة لدعــم وتمويــل المقــاوالت الصغــرى
والمتوســطة والشــباب حاملــي افــكار
المشــاريع فــي الوســطين الحضــري والقــروي
نظمــت غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات
لجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة بمقــر ملحقتهــا
بتطــوان يــوم الثالثــاء  18فبرايــر  2020لقــاء
جمــع مــدراء وممثليــن عــن القطــاع البنكــي
بتطوان.شــارك فــي هــذا اللقــاء كل مــن
الســادة االعضــاء :عبــد اللطيــف افيــال
ومهيــب القاســمي وكريــم غزولــة الــى جانــب
مجموعــة مــن اطــر الملحقة.تمحــور اللقاء حول
المذاكــرة حــول مختلــف المنتوجــات المرتبطــة
ببرنامــج انطالقــة وبالســبل واآلليــات الكفيلــة
بانجاحــه فــي اقليــم تطوان.وخــال هــذا
اللقــاء تــم االتفــاق علــى تنظيــم لقــاء آخــر
يجمــع القطــاع البنكــي بباقــي المؤسســاء

تنظيم لقاء مع القطاع البنكي
وفــي إطــار دعــم التجــار للخــروج مــن مرحلــة
الركــود االقتصــادي والعمــل علــى ادمــاج
التجــار المســتفيدين مــن التجــارة مــع ســبتة
تــم تنظيــم يــوم الجمعــة  21فبرايــر 2020
بملحقــة الغرفــة بتطــوان لقــاء جمــع جمعيــات
التجــار وفاعليــن فــي التجــارة االكترونيــة مــن
اجــل انجــاز برنامــج يعمــل علــى تحفيــز التجــار
لتطويــر تجارتهــم واعتمــاد التجــارة االلكترونيــة.
وتــرأس هــذا اللقــاء نائــب اميــن المــال الســيد
مصطفــى بناجــي وشــارك فيــه العضــو
الســيد عبــد اللطيــف افيــال واطــر ملحقــة
الغرفــة بتطــوان.

الشــريكة فــي مجــال تاطيــر المقاولــة ودعــم
الشــباب حاملــي المشــاريع كمــا ابــدى الســادة
المــدراء رغبتهــم للمشــاركة فــي تاطيــر لقــاءات
تعريفيــة وتواصليــة بهــذا البرنامــج.
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برنامج تطوير الغرفة

في إطار تنزيل ورش البرنامج التعاقدي ومشروع إصالح الغرف2018-2021
بشــكل عــام ،وخاصــة الشــق المتعلــق بمشــروع المواكبــة التقنيــة لتأهيــل
الغرفــة تــم عــرض حصيلــة المرحلــة األولــى مــن المواكبــة التقنيــة لتأهيــل غرفــة
التجــارة والصناعــة والخدمــات لجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة
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إن إعــداد برنامــج مخطــط تنميــة الغــرف يهــدف الــى جعــل غرفــة التجــارة والصناعــة
والخدمــات لجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة شــريكا اســتراتيجيا ومصــدر اقتــراح لمشــاريع
اســتثمارية علــى صعيــد الجهــة ،وتمكينهــا مــن ان تلعــب دورا هامــا فــي تنزيــل
االســتراتيجيات القطاعيــة وكــذا برامــج الدعــم المقدمــة مــن قبــل الــوزارة الوصيــة ،وكــذا
قــوة اقتراحيــة لمشــاريع التنميــة االقتصاديــة المهيكلــة للجهــة.

«حصيلة المرحلة األولى من المواكبة التقنية لتأهيل
غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة
 -طنجة -تطوان – الحسيمة»
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الجزء 1

أوراش المشروع
المرحلة 1
حكامة أوراش التغيير
والتحول

تنفيذ منهجية الجودة
واإلشهاد

مشروع قيادة التغير
ووحدة تدبير PMOالمشاريع

المرحلة 2

المحور 1

النظام المعلوماتي

المحاسبة العامة

المحور 2
تنفيذ وتطوير خدمة « فضاء المقاولة»

تنفيذ وتطوير خدمة «المساطر اإلدارية»

تنفيذ وتطوير خدمة « النشرة اإللكترونية
واليقظة الترابية»

تنفيذ وتطوير خدمة شبابيك القرب

المحور 3
المشاريع االقتصادية المهيكلة ذات البعد الجهوي

المرحلة 3
حصيلة المشروع

منهجية عمل
األوراش

تنفيذ وتطوير خدمة «المساطر اإلدارية»
إنشاء رسالة المهمة
عقد اجتماع تأطيري للمهمة
تحديد الوضعية والحالة الراهنة للورش
اعداد تشخيص أولي مع تحديد االحتياجات
بلورة تصور دقيق للمشروع مع تحديد التكوينات المناسبة
إعداد تقارير خاصة باألوراش
إعداد ملف المخرجات ودراستها
المصادقة النهائية على المخرجات
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برنامج تطوير الغرفة
المرحلة األولى :تنزيل آليات الحكامة الجيدة للغرفة
الورش األول :حكامة أوراش التغيير والتحول
نسبة اإلنجاز%100 :
أتاح ورش «حكامة أوراش التغيير والتحول» تحديد إطار المهمة وتحديد طرق وفرق العمل من
أجل االستجابة بدقة لتحديات وأهداف المواكبة التقنية.
وعليه تم ترسيم ذلك من خالل اعتماد مخطط الجودة الذي يحدد أدوار والتزامات كل من الجهات
الفاعلة.
المخرجات
• تقرير تأطير المهمة
• مخطط الجودة لمشروع المواكبة

الورش الثاني :مشروع قيادة التغير ووحدة تدبير المشاريع PMO
نسبة اإلنجاز%100 :
لقد ساعد ورش «مشروع قيادة التغير ووحدة تدبير المشاريع» تنظيم المهمة في الميدان
وإشراك جميع الموظفين في تنفيذ التغيير .وذلك عبر:
• إنشاء لجنة إدارة المشاريع لضمان مراقبة تقدم األوراش والتواصل بين مختلف الجهات الفاعلة
• تنظيم ندوات تحسيسية وإعالمية ودورات تكوينية وورشات ...بإشراك الموظفين في
مختلف المشاريع
• نقل المهارات إلى الفريق اإلداري من خالل الدورات التدريبية لـ «إدارة المشاريع» من أجل
ضمان متابعة اوراش برنامج التنمية حتى بعد المواكبة التقنية
المخرجات
• تقرير مفصل عن التدخالت في إطار مهام مكتب إدارة المشاريع
واإلجراءات المتخذة لمواكبة التغيير
• الدورات التدريبية المقدمة لموظفي غرفة التجارة والصناعة والخدمات
مرفق بورقة التقييم لرضاهم
• خطة إدارة المشروع
• تقارير أسبوعية عن اجتماعات مراقبة التقدم للمشاريع واألوراش المختلفة
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الورش الثالث :تنفيذ منهجية الجودة واإلشهاد
نسبة اإلنجاز%100 :
أتاح ورش العمل «تنفيذ منهجية الجودة واإلشهاد» وذلك عبر إكمال العمل الذي قامت به
سابقا ،من خالل إنشاء:
ً
الغرفة
 تدقيق داخلي على مستوى كافة الملحقات .ركز هذا التدقيق على الجزء الوثائقي وكذلك علىتطبيق العمليات بالرجوع إلى نظام الجودة  ISO 9001تم من خالله كتابة تقرير موجز يتضمن
جميع النقاط الواجب تحسينها من أجل التحضير بشكل أفضل للحصول على شهادة اإليزو 9001
 دفتر التحمالت والقوانين االستشارية المتعلقة بالدعوة المفتوحة لمناقصة اختيار مكتباالشهاد
المخرجات
• تقرير عن اإلجراءات واألدوات المتعلقة بالتحضير للتدقيق
• دفتر التحمالت والقوانين االستشارية المتعلقة بالدعوة المفتوحة لمناقصة اختيار مكتب االشهاد

• تقرير مفصل عن مهمات مكتب تطبيق نظام الجودة واإلشهاد
بتاريخ يناير  2020حصلت الغرفة على شهادة الجودة  ISO 9001نسخة 2015

المرحلة الثانية :تنزيل الخدمات التنافسية ذات المنفعة العامة
الورش الرابع :النظام المعلوماتي
نسبة اإلنجاز%65 :
تمكنا في ورش «النظام المعلوماتي» ،بفضل التشخيص المعمق الذي تم إجراؤه ،من اتخاذ
قرارات استراتيجية بشأن تحول الغرفة .في الواقع ،تم إجراء العديد من عمليات التحكيم فيما
يتعلق بإعادة تصميم نظام المعلومات ،مع مراعاة العديد من العوامل :البنية التحتية والبرمجيات
الحالية ،واألهداف قصيرة وطويلة المدى فيما يتعلق بعروض الخدمات األساسية للغرف،
والميزانية المتاحة ،وتم التغلب على تعقيدات هذا المشروع من خالل اعتماد نهج شامل يدمج
مختلف التطبيقات في تطبيق واحد ،مع السعي لتحسين الموارد وتحسين تجربة العمالء بشكل
ملموس ،وتم تجسيد هذا المشروع من خالل تطوير وثائق المناقصة من أجل:
 اكتساب وتطوير البنية التحتية األساسية لتكنولوجيا المعلومات والحلول التي تسمح للغرفةبالحصول على منصة آمنة لتكنولوجيا المعلومات ومتوافقة مع المعايير ومتكيفة مع أنشطة
الغرفة
 شراء وإيجاد حل شامل ومندمج وقابل للتوسع يسمح بالتطبيق التدريجي للتطبيقات التيتلبي االحتياجات المتغيرة باستمرار .سوف يدمج هذا الحل:
• شبكة داخلية لتدبير الموارد البشرية
• شبكة خارجية إلدارة المنتسبين واألعضاء
• رقمنه العمليات :الموارد البشرية ،المشتريات ،المخزون ،مراقبة السوق ،إدارة البريد اإللكتروني،
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إدارة المنتسبين ،الميزانية ،إدارة التنقالت...كل ذلك على أساس محرك العملية))workflow(،
 دفتر تحمالت مساعد في إدارة المشروع الذي سيرافق الغرفة في تنفيذ الحلول المكتسبة معمورد الخدمة المستقبلي
المخرجات
• تقرير تدقيق تكنولوجيا المعلومات
• دفتر التحمالت بالمواصفات الخاصة ونظام االستشارة لشراء المعدات
• دفتر التحمالت بالمواصفات الخاصة ونظام االستشارة لشراء وتنفيذ الحلول األساسية
لتكنولوجيا المعلومات :الصيانة والبرمجيات
• دفتر المواصفات الخاصة ونظام االستشارة إليجاد الحل الشامل والمندمج
• دفتر التحمالت الخاصة ونظام االستشارة إلنشاء موقع موقع إلكتروني
• دفتر المواصفات الختيار مكتب المساعدة في اعداد المخطط التوجيهي
• تقرير مفصل لتدخالت المزود

الورش الخامس :المحاسبة العامة
نسبة اإلنجاز%100 :
أتاح ورش «المحاسبة العامة» من وضع األسس التنظيمية العتماد المحاسبة العامة .وكانت
اإلجراءات الرئيسية هي:
• تدريب فريق العمل على المبادئ األساسية للمحاسبة العامة من أجل إعدادها لتطبيقها
• قرار االستعانة بمصادر خارجية إلدارة المحاسبة
• التنسيق مع موقع نظم المعلومات من أجل مراعاة االحتياجات المستقبلية المتعلقة بإدارة
المحاسبة
• وضع دفتر المواصفات الخاصة يتماشى مع احتياجات الغرفة وسياقها

المخرجات
• دفتر التحمالت ونظام االستشارة الختيار مقدم خدمة يضمن تنفيذ المحاسبة العامة
• منهجية وآليات ومناهج إتقان النظام المحاسباتي
• تقرير مفصل عن تدخالت مقدم الخدمة لتنفيذ الحسابات العامة
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برنامج تطوير الغرفة
الورش السادس :تنفيذ وتطوير خدمة «فضاء المقاولة»
نسبة اإلنجاز%100 :
تمثل خدمة «فضاء المقاولة» واجهة الغرفة أمام المنتسبين وعلى أساس هذا المبدأ
التوجيهي تم تنفيذ الورش ،حيث تم إيالء اهتمام خاص لما يلي:
 تنفيذ اآلليات واإلجراءات لتقديم المعلومات ذات الصلة بالمنتسبين جمع وهيكلة البيانات األولى لوضعها في خدمة المنتسبين التنسيق مع جميع مصالح وأقسام الغرفة من أجل تحسين خدمات المنتسبين وضمانسسسهولة مرورهم وولوجهم للمعلومة
المخرجات
• المسطرة المنظمة لتحديد إجراءات تنفيذ الخدمة (محتوى العرض التسعيرة ،التسليمات،
األهداف ،طريقة التسويق ،إلخ).
• مخطط توزيع الموارد البشرية حسب المنصب والوظيفة واإلجراءات التي ترتبط بها
• حصيلة التكوينات المقدمة لموظفي الغرفة مطابقة مع مستوى رضاهم
• خطة التواصل المتعلقة بهذه الخدمة
• تقرير مفصل عن التدخالت المختلفة لمزود الخدمة لدعم نشر واستدامة خدمة « فضاء المقاولة»

الورش السابع :تنفيذ وتطوير خدمة «المساطر اإلدارية»
نسبة اإلنجاز%100 :
خالل تنفيذ ورش خدمة «المساطر اإلدارية» أتيحت لفريق العمل إصدار الوثائق المتعلقة بالنشاط
المهني للمنتسبين بحيث كانت النقاط الرئيسية للورش:
 ضمان سهولة تقديم الخدمة باقتراح طريقة جديدة للتنظيم وأساليب عمل مبتكرة ومتطورة اقتراح سبل للرقمنة التدريجية للخدمة بهدف المضي قدما في تحسينها  ،وال سيما فيمايتعلق بالمستهدف المنتسب (األشخاص الذاتيين والمعنويين)
المخرجات
• المسطرة المنظمة لتحديد إجراءات تنفيذ الخدمة (محتوى العرض التسعيرة التسليمات،
األهداف ،طريقة التسويق ،إلخ).
• مخطط توزيع الموارد البشرية حسب المنصب والوظيفة واإلجراءات التي ترتبط بها
• حصيلة التكوينات المقدمة لموظفي الغرفة مطابقة مع مستوى رضاهم
• خطة التواصل المتعلقة بهذه الخدمة
• تقرير مفصل عن التدخالت المختلفة لمزود الخدمة لدعم نشر واستدامة خدمة « فضاء المقاولة»
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برنامج تطوير الغرفة
الورش الثامن :تنفيذ وتطوير «خدمة النشرة االلكترونية واليقظة»
نسبة اإلنجاز%100 :
توفر خدمة «النشرة االلكترونية واليقظة» للمنتسبين والمعلومات ذات الصلة ،والتي يتم
تحديثها بالصيغ المناسبة والمحتويات المطابقة والضرورية ،ومن أهم نقاط االهتمام الرئيسية
للورش:
 تحديد االستراتيجية التي يتم تبنيها لتقديم خدمة عالية الجودة (من حيث المحتوى المضموناقتصاديا من أجل ضمان استدامتها.
والشكل) تتناسب مع احتياجات المنتسبين ومجدية
ً
 تسليط الضوء على مسطرة التواصل (خاصية التواصل الرقمي :الموقع اإللكتروني والشبكاتاالجتماعية وما إلى ذلك) بالتعاقد مع وكالة متخصصة من أجل تحقيق األهداف المرجوة
 مثال على اإلنجازات في إطار هذا المشروع الملفات القطاعية، نموذج النشرة االلكترونية للغرفةالمخرجات
• المسطرة المنظمة لتحديد إجراءات تنفيذ الخدمة (محتوى العرض التسعيرة التسليمات،
األهداف ،طريقة التسويق ،إلخ).
• مخطط توزيع الموارد البشرية حسب المنصب والوظيفة واإلجراءات التي ترتبط بها
• حصيلة التكوينات المقدمة لموظفي الغرفة مطابقة مع مستوى رضاهم
• خطة التواصل المتعلقة بهذه الخدمة
• تقرير مفصل عن التدخالت المختلفة لمزود الخدمة لدعم نشر واستدامة خدمة « فضاء المقاولة»

الورش التاسع :تنفيذ وتطوير «خدمة شبابيك القرب»
نسبة اإلنجاز%100 :
جزء من الخدمات التي تقدمها الهيآت الشريكة.
توفر خدمة «شبابيك الشركاء» للمنتسبين ً
كانت نقاط االهتمام الرئيسية للورش هي:
 تحديد الطريق والنهج الذي يجب إتباعه إلنشاء الشراكات واستعمالها وفق الشروط المحددة:(النموذج التنظيمي والنموذج التشغيلي والنموذج االقتصادي والشروط التعاقدية)...
 وضع العناصر التنظيمية الالزمة لالستعمال المناسب للشبابيك التي تم إنشاؤها في إطارالمساعدة التقنية :وضع اإلجراءات وتدريب الموظفين.
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المخرجات
•

المسطرة المنظمة لتحديد إجراءات تنفيذ الخدمة (محتوى العرض التسعيرة التسليمات،

األهداف ،طريقة التسويق ،إلخ).
•

مخطط توزيع الموارد البشرية حسب المنصب والوظيفة واإلجراءات التي ترتبط بها

•

حصيلة التكوينات المقدمة لموظفي الغرفة مطابقة مع مستوى رضاهم

•

خطة التواصل المتعلقة بهذه الخدمة

•

تقريرعن التدخالت المختلفة لمزود الخدمة لدعم واستدامة خدمة « فضاء المقاولة»

المرحلة الثالثة :تنزيل المشاريع االقتصادية المهيكلة
الورش العاشر :تصميم المشاريع االقتصادية ذات البعد الجهوي
نسبة اإلنجاز%100 :
الهدف من مشروع ورش» تصميم المشاريع االقتصادية ذات البعد الجهوي» هو تحديد المشاريع
ذات القيمة العالية والمدرة للدخل للغرفة ولمنتسبيها وللجهة بصفة عامة ،وذلك من خالل
دراسة جدواها المالية والتقنية وربحيتها من أجل الحصول على التمويل الالزم لتنفيذها.
كانت حصيلة اإلنجازات الرئيسة كما يلي:
 تحديد أولويات المشاريع فيما يتعلق بالتحديات االستراتيجية للغرفة إنشاء ملفات دعوة إبداء الرأي للمشاريع:متحف التجارة  -قاعة العروض  -مركز الخدمات  -المدرسة العليا للتجارة  -حاضنات المقاوالت
 /إنشاء صالة عرض في طنجة في المرحلة األولى ثم االستفادة من هذه تجربة من أجل تعميمها
مستقبال في تطوان والحسيمة والعرائش
 /إنشاء حاضنة المقاوالت ومركز أعمال في المنطقة الصناعية بإكزناية واالستفادة من الخبرة،
ثم تعميمها في مدن أخرى في الجهة
 /خلق التآزر بين مختلف المراكز مما يسمح بالترويج للمقاوالت المحتضنة
 /تصميم عرض دعم كامل (تدريب ،اإلرشاد ،توجيه  ،مواكبة فيما يخص التمويل  ،الخ) من خالل
شبكة من الشركاء
 /تصميم نموذج مطبوع مستدام حول دراسة المشاريع يضمن التسيير السلس في الزمن
للمراكز المختلفة
 /تدريب فريق المكلف بالورش على مبادئ وطرق إنشاء وإدارة المشاريع
 /تقديم ملفات ترشيح ثالثة مشاريع (متحف التجارة مركز الخدمات وصالة العرض تطوان)
للوزارة الوصية من أجل التمويل
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برنامج تطوير الغرفة
المخرجات
• تقرير عن مراجعة حافظة مشاريع الغرفة واختيار المشروع أو (المشاريع) التي ستقدمها
الغرفة كجزء من دعوة الوزارة الوصية إلبداء الرأي فيها وبالتالي تمويلها
• ملف حول النموذج التدبيري األمثل
• ملف كامل لكل مشروع تم اختياره في إطار طلب إبداء الرأي والتي دعت إليه الوزارة الوصية.
• دراسة الجدوى للمشروع
• خطة عمل المشروع ;
• تقرير مفصل عن التدخالت المختلفة لمقدم الخدمة

الورش الحادي عشر :حصيلة المشروع
نسبة اإلنجاز%100 :
الهدف من» حصيلة المشروع « هو إعداد تقرير شامل عن جميع األعمال واألنشطة المنجزة،
حيث كانت حصيلة اإلنجازات الرئيسية للورش كما يلي:
• إنشاء تقرير نهائي عن المشروع يحتوي ملخص لجميع األوراش
• وضع خارطة طريق لتحقيق استدامة حقيقية وذلك عبر توصيات للحفاظ على التغييرات
والمنجزات المحققة
المخرجات
• تقرير نهائي شامل عن مشروع المواكبة التقنية
• حصيلة المنجزات حسب كل ورش
• خارطة الطريق لتحقيق استدامة الخدمات المنجزة
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برنامج تطوير الغرفة

ملخص االنجازات حسب الخدمة
خالل فترة المساعدة التقنية والتي امتدت لنحو  15شهرا ،تم اتخاد العديد من اإلجراءات
واكبها العديد من التحوالت الهيكلية والتنظيمية والتقنية من أجل تنفيذ خطة التنمية هاته،
ويتعلق األمر بشكل خاص بأوراش العمل المرتبطة بالخدمات التي تمثل واجهة الغرفة والتي
تهدف باألساس إلى تجويد الخدمات المقدمة للمنتسبين .ويمكن تقسيم هذه اإلجراءات إلى
ثالث فئات:

إنشاء واعتماد
أدوات عمل جديدة

مالئمة الخدمة في
سياق الجهوية المتقدمة

إعادة تنظيم الخدمة
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الحصول على شهادة الجودة
ISO 9001

تطوير منظومة الجودة
يرتكــز نظــام الجــودة لغرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات علــى مجموعــة مــن
العمليــات ،المســاطر واإلجــراءات التــي مــن شــأنها تنظيــم العمــل وتحقيــق
أهــداف وسياســة الجــودة للمؤسســة .فــي هــذا اإلطــار وتثمينــا لحصــول
الغرفــة علــى شــهادة الجــودة إيــزو  -2015 9001تعمــل المؤسســة بصفــة
منتظمــة ودوريــا لتطويــر المنظومــة وجعلهــا أكثــر فعاليــة ونجاعــة.
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عنـــد الشـــروع فـــي هندســـة نظـــام الجـــودة
ح ــددت الغرف ــة أهداف ــا اس ــتراتيجية للعم ــل يت ــم
قيـــاس إنجازهـــا عبـــر تتبـــع معـــدل تقـــدم إنجـــاز
المش ــاريع المتعلق ــة ب ــكل ه ــدف .حي ــث تتجل ــى
هـــذه األهـــداف فيمـــا يلـــي:
• تثبيت هيكلة إدارية متطورة وفعالة

• تحقيـــق التأثيـــر اإليجابـــي والمســـاهمة
الفعالـــة عـــي األوراش التنمويـــة الكبـــرى علـــى
المســـتويين الجهـــوي والوطنـــي
عقـــب التدقيـــق الخارجـــي الـــذي أجـــري مـــن
طـــرف  TUV NORDفـــي ينايـــر 2020

• ضمـــان مواكبـــة جيـــدة للمنتســـبين مـــع
الســعي إلــى تحقيــق قيمــة مضافــة عاليــة فيمــا
يحصلـــون عليـــه مـــن خدمـــات

حصل ــت الغرف ــة عل ــى ش ــهادة الج ــودة إي ــزو
 -2015 9001التـــي جـــاءت لتتـــوج الجهـــود
المتواصلـــة و المبذولـــة مـــن طـــرف الطاقـــم
اإلداري و المنتخـــب.

علمـــا منهـــا أن مفتـــاح تحقيـــق ونجـــاح هـــذه
األهـــداف مرتبـــط بشـــكل وثيـــق بمنهجيـــة
االشـــتغال ،جعلـــت الغرفـــة مـــن التطويـــر
المســـتمر لمختلـــف األنشـــطة الوظيفيـــة
والعمليـــات التســـييرية عنصـــر أساســـي للتميـــز
وبلـــوغ المـــراد.

حســـب مســـتجدات القوانيـــن احتياجـــات العمـــل
الجهـــات الفاعلـــة والزبنـــاء

• إدارة وتطوير المشاريع المهيكلة بالجهة

ويندرج في إطار تطوير منظومة الجودة:
• العمـــل علـــى تحييـــن وتجويـــد المســـاطر

• تتبـــع مؤشـــرات األداء وتحســـين فعاليـــة
العمـــل
• برمج ــة وإنج ــاز التدقيق ــات الداخلي ــة لترس ــيخ
مفه ــوم الرقاب ــة عل ــى الج ــودة
• التطوير المستمر ألليات العمل
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الحصول على شهادة الجودة ISO 9001
إعالن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة عن
الحصول على شهادة الجودة ()ISO 9001
بتاريخ يناير  2020حصلت الغرفة على شهادة الجودة  ISO 9001نسخة 2015

ش ــهد مق ــر طنج ــة الغرف ــة ي ــوم الخمي ــس 24
دجنب ــر  2020ن ــدوة اإلع ــان ع ــن حص ــول الغرف ــة
على شهادة الجودة (،)ISO 9001 version 2015
وذلـــك فـــي احتـــرام تـــام لإلجـــراءات االحترازيـــة
المرتبطـــة بالحـــد مـــن آثـــار انتشـــار فيـــروس
كورونا.وقـــد تـــم هـــذا اإلعـــان بحضـــور الســـيد
عم ــر م ــورو رئي ــس الغرف ــة والس ــيد عب ــد الواح ــد
رح ــال المدي ــر الع ــام للتج ــارة ممث ــا للس ــيد وزي ــر
التجــارة والصناعــة واالقتصــاد األخضــر والرقمــي
والس ــيد الحبي ــب العلم ــي الكات ــب الع ــام لوالي ــة
جه ــة طنج ــة تط ــوان الحس ــيمة والس ــيدة فاطم ــة
بلحســـن نائبـــة عمـــدة مدينـــة طنجـــة والســـادة
أعضـــاء المكتـــب المســـير للغرفـــة وعـــدد مـــن
الســـادة المـــدراء ورؤســـاء المصالـــح واألبنـــاك
والمؤسســات الشــريكة ومنتخبــي وأطــر الغرفــة
الجهويـــة والســـادة ممثلـــي وســـائل اإلعـــام
الوطني ــة والجهوي ــة وع ــدد م ــن ضي ــوف الغرف ــة.
وتعتب ــر ه ــذه الش ــهادة محط ــة مهم ــة ف ــي عم ــل
مؤسســـة الغرفـــة باعتبارهـــا أول مؤسســـة

جهوي ــة منتخب ــة عل ــى الصعي ــد الوطن ــي تحص ــل
علـــى هـــذا االســـتحقاق ،والـــذي يعتبـــر مدخـــا
أساســيا إلرســاء قواعــد الحكامــة الجيــدة وتمكيــن
الغرف ــة م ــن األدوات الالزم ــة ألداء أدواره ــا ف ــي
مواكبـــة المنتســـبين والمقـــاوالت وتحســـين
جاذبيـــة المجـــال االقتصـــادي الجهـــوي وقدراتـــه
التنافس ــية.وقد افتت ــح اللق ــاء بكلم ــة م ــن ط ــرف
الســيد رئيــس الغرفــة الــذي أكــد علــى أن حصــول
الغرف ــة عل ــى ش ــهادة الج ــودة ل ــم يك ــن ترف ــا أو
صدفـــة ،بـــل هـــو نتيجـــة لتظافـــر جهـــود كافـــة
الس ــادة األعض ــاء والموظفي ــن ،ونتيج ــة مباش ــرة
للعمـــل الجماعـــي ولتفاعـــل وتناغـــم عمـــل
المكتـــب المســـير مـــع لجـــان الغرفـــة وأقطابهـــا
وك ــذا موظفيه ــا وأطره ــا .كم ــا أوض ــح ف ــي ذات
الصـــدد علـــى أن التعـــاون وروح االنفتـــاح الـــذي
تنهجــه الغرفــة مــع باقــي اإلدارات والمؤسســات
األخ ــرى ه ــو ال ــذي أدى ال ــى تحقي ــق ه ــذا االنج ــاز
الرائـــد علـــى مســـتوى المؤسســـات العموميـــة
المنتخبـــة وطنيـــا.
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الحصول على شهادة الجودة ISO 9001
ومــن جهتــه أكــد الســيد المدير العــام للتجارة
عــن أهميــة هــذا الحــدث ،وعــن اعتــزاز واشــادة
الســيد مــوالي حفيــظ العلمــي وزيــر الصناعــة
والتجــارة واالقتصــاد األخضــر والرقمــي بهــذا
اإلنجـــاز الهـــام الـــذي يعتبـــر باكـــورة برنامـــج
تطويـــر الغـــرف الموقـــع ســـنة  2014تحـــت
أنظـــار العنايـــة الســـامية لصاحـــب الجاللـــة
الملـــك محمـــد الســـادس نصـــره الله.وفـــي
نفـــس الصـــدد ،اعتبـــر الســـيد الكاتـــب العـــام
لوالي ــة طنج ــة تط ــوان الحس ــيمة أن حص ــول
مؤسس ــة جهوي ــة عل ــى ه ــذه الش ــهادة لي ــس
باألمـــر الســـهل بـــل هـــو مجهـــود مشـــكور
يج ــب أن يش ــكل حاف ــزا لجمي ــع المؤسس ــات
للمض ــي قدم ــا ف ــي ه ــذا المس ــار ،الس ــيما
فـــي ظـــل التطـــورات التـــي تعرفهـــا اإلدارة
العموميـــة والمؤسســـات والمقـــاوالت
بشـــكل عام.بعـــد هـــذه الكلمـــات قـــدم أطـــر

الغرفــة المكلفيــن بمنظومــة الجــودة وبرنامــج
التطوي ــر عرضي ــن ح ــول األش ــواط األساس ــية
الت ــي ت ــم قطعه ــا ف ــي مس ــار إرس ــاء قواع ــد
الجـــودة ،وأهـــم المحطـــات التـــي عرفتهـــا
المؤسســـة منـــذ إرســـاء قواعـــد الجهويـــة،
مـــع التذكيـــر بالمؤشـــرات واألرقـــام الدالـــة
الت ــي حققته ــا خ ــال ه ــذه الفت ــرة .كم ــا ع ــرف
اللقــاء عــرض شــريط فيديــو يوثــق لشــهادات
الســادة أعضــاء المكتــب المســير وأطــر الغرفــة
بخص ــوص ه ــذه المناس ــبة.وقد اختت ــم اللق ــاء
بتســليم شــهادة الجــودة مــن طــرف مســؤولة
مكتـــب الدراســـات المعتمـــد ،حيـــث قدمـــت
الشـــهادة الـــى الســـيد رئيـــس الغرفـــة تحـــت
أنظـــار الســـادة الحضـــور.
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مركز استكمال
تكوين التاجر

الهدف
تقويــة مهــارات التاجر ،وتحســين
منــاخ التجــارة وتطويــر القطــاع،
ويتنــاول مواضيــع ترمــي إلــى
تحســين تدبيــر المقاولــة واالطــاع
علــى المســتجدات المرتبطــة
بحقــوق وواجبــات التاجــر.
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حصيلة مركز تكوين التاجر لسنة 2020
نظــم مركــز تكويــن التاجــر خــال ســنة  2020دوارات تكوينيــة عــن بعــد عبــر تطبيــق
«زوم» علــى مســتوى أقاليــم التاليــة :طنجة-العرائش-تطــوان –شفشــاون-ووزان-عمالة
المضيق-الفنيــدق.
حــول «تقنيــات الولــوج إلــى التجــارة اإللكترونيــة» لفائــدة أعضــاء الجمعيــات المهنيــة.
اســتفاد مــن هــذه الــدورات عــدد كبيــر مــن تجــار التابعيــن لألقاليــم.
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حصيلة مركز تكوين التاجر لسنة 2020
االقليم

التاريخ

الموضوع

المؤطر

طنجة

سيد حمزة واكريم صاحب
الحصة األولى :يوم االثنين  22في موضوع تصميم المتجر
مقاولة متخصصة في
االلكتروني
يونيو 2020
التسويق الرقمي

طنجة

الحصة الثانية يوم الثالثاء23
يونيو 2020

في موضوع خصائص
ومميزات منصات التجارة
اإللكترونية والتسليم
واألداء

السيد حمزة واكريم
صاحب مقاولة
متخصصة في التسويق
الرقمي

طنجة

الحصة الثالثة يوم األربعاء 24
يونيو 2020

في موضوع أسس
التسويق الرقمي
عبر وسائط التواصل
.االجتماعي

السيد حمزة واكريم
صاحب مقاولة
متخصصة في التسويق
.الرقمي

العرائش

الحصة األولى :االثنين 6
يوليوز 2020

كيفية اختيار االستراتيجية
التسويقية :التسويق
الرقمي كمثال

عبد المطلب العثماني
مستشار في التسويق
وتطوير الخدمات

العرائش

الحصة الثانية :األربعاء 8
يوليوز 2020

التسويق الرقمي والسوق
المحلي

عبد المطلب العثماني
مستشار في التسويق
وتطوير الخدمات

العرائش

الحصة الثالثة :الخميس 9
يوليوز 2020

طريقة عمل وإنجاح
التسويق عموما والرقمي
على وجه الخصوص

عبد المطلب العثماني
مستشار في التسويق
وتطوير الخدمات

تطوان –
المضيق/
الفنيدق

الحصة األولى :يوم الخميس
 23يوليوز 2020

الفاتورة اإللكترونية
واإلشهار التجاري عبر
السيد علي ورياش مدير
وسائط التواصل اإلجتماعي
شركةwinBooksmaroc
ومحور ثالث ذو صلة بالبيع
.عبر المتجر اإللكتروني

الحصة الثانية :السبت 25
يوليوز2020

السيد علي ورياش مدير
التدبير اإللكتروني للمخزون
شركةwinBooksmaroc

الحصة الثالثة :اإلثنين 27
يوليوز2020

منصات التجارية اإللكترونية :السيد علي ورياش مدير
شركةwinBooksmaroc
prestachopكنموذج،

شفشاون
-وزان

الحصة األولى :الجمعة 24
يوليوز2020

صفحة الفايسبوك
وتطبيقاتها كآلية للتسويق
الرقمي

السيدة خولة عليلو
صاحبة مقاولة متخصصة
في التسويق الرقمي

الحسيمة

الحسيمة :الحصة األولى 10
يوليوز 2020

وسائل التسويق الرقمي

أسماء الفركاني
استشارية متخصصة
في االستراتيجية

الحسيمة

الحصة الثانية  16 :يوليوز
2020

إدارة منصة التواصل
الجتماعي

أسماء الفركاني
استشارية متخصصة
في االستراتيجية

تطوان –
المضيق/
الفنيدق
تطوان –
المضيق/
الفنيدق
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المعهد المتوسطي المتخصص للتدبير
تقرير موجز حول وضعية مؤسسات التكوين التابعة للغرفة
.1المعهد المتخصص المتوسطي للتدبير:
 1-1حصيلة الموسم الدراسي :2019/2020
نظ ــرا للظ ــروف المرتبط ــة بجائح ــة كوفي ــد ،-19وكم ــا ه ــو معل ــوم ،فإن ــه ابت ــداء م ــن أواس ــط
م ــارس إل ــى غاي ــة أواخ ــر يوني ــو  ،2020ت ــم تقدي ــم ال ــدروس ع ــن بع ــد لفائ ــدة جمي ــع الطلب ــة
المنتمي ــن للمعه ــد الش ــيء ال ــذي جع ــل م ــن الض ــروري القي ــام باإلج ــراءات التالي ــة بع ــد رف ــع
الحج ــر الصح ــي:
أ -بالنسبة للطلبة المقبلين على التخرج (عددهم  12طالب وطالبة):
 تنظيــم حصــص للمراجعــة فــي المــواد والــدروس التــي تلقوهــا فــي األســدس األول مــنالموســم الدراســي .2019/2020
 تنظيم االمتحانات المتعلقة باألسدس األول للموسم الدراسي .2019/2020 مواكبتهم في تداريبهم الميدانية داخل المقاوالتبع ــد عملي ــة تأطي ــر الطلب ــة وإعداده ــم ت ــم بتاري ــخ  25دجنب ــر  2020تقدي ــم ومناقش ــة بح ــوث
نهاي ــة التكوي ــن ل  11طال ــب وطالب ــة أم ــام لجن ــة التحكي ــم يترأس ــها الس ــيد القاس ــمي موه ــب.

ب -بالنسبة للطلبة المنتقلين للسنة الثانية (عددهم  15طالب وطالبة):
 تنظي ــم حص ــص للمراجع ــة س ــيما ف ــي الم ــواد األساس ــية والم ــواد الت ــي ل ــم يتلق ــواالـــدروس الكافيـــة فيهـــا (ابتـــداء مـــن أواســـط شـــتنبر.)2020
-

تنظيم امتحانات تقييمية من  12أكتوبر 2020إلى غاية  20منه.
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المعهد المتوسطي المتخصص للتدبير
المؤشر

النتيجة إلى غاية منتصف أكتوبر

عدد الحمالت اإلعالنية

46

عدد

1 677 069

المشاهدين

عدد المشاهدات

2 925 146

معدل المشاهدات

مشاهدتين لكل شخص

عدد مرات النقر على اإلعالن

59 630

عدد التفاعالت

116 400

عدد األشخاص الذين راسلوا الصفحة

683

عدد المراسالت في الواتساب

420

عدد بطاقات التسجيل القبلي المملوءة

215

عدد الطلبة المسجلين

41

ب-على قنوات اليوتوب:

نوع الحملة

إلى غاية منتصف أكتوبر

عدد المشاهادات

إلى غاية منتصف أكتوبر

فيديو ترويجي من إنتاج مؤثرة
على منصة يوتوب

5000

366

عدد النقرات

ج-أيام األبواب المفتوحة:
فــي إطــار تدعيــم الحملــة الدعائيــة التــي قامــت بهــا إدارة المعهــد ومــن أجــل الوصــول إلــى
أكب ــر ع ــدد م ــن المس ــجلين تم ــت برمج ــة األي ــام المفتوح ــة أي ــام  11و 12ش ــتنبر  2020بتط ــوان
وي ــوم  17م ــن نف ــس الش ــهر بطنج ــة ،حي ــث كان ــت نتائجه ــا عل ــى الش ــكل التال ــي:
أيام  11و 12شتنبر بتطوان

يوم  17شتنبر بطنجة

حضور  63زائر وزائرة من طلبة وآباء وأولياء
التالميذ بتطوان

لم يتم تنظيمها بسبب جائحة كورونا
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المعهد المتوسطي المتخصص للتدبير
المستوى

األول

الثاني

عدد الطلبة

الشعبة
وكيل تجاري

17

مساعد في التسيير اإلداري
والمحاسباتي

09

المصرح بالجمارك

15

وكيل تجاري

15
المجموع:

56

.1المعهد المتخصص المتوسطي للتدبير:
 1-2األنشطة الموازية
ف ــي إط ــار دعاي ــة ألس ــاك التكوي ــن المبرمج ــة بالمعه ــد المتخص ــص المتوس ــطي للتدبي ــر
ومــن أجــل اعطــاء اشــعاعا للمؤسســة فــي اوســاط ابــاء واوليــاء التالميــذ بتطــوان عملــت ادارة
المعه ــد عل ــى برمج ــة وتنفي ــذ ع ــدد م ــن االنش ــطة الموازي ــة لفائ ــدة الطلب ــة المس ــجلين ف ــي
مختل ــف االس ــاك والمس ــتويات ،ويمك ــن تلخي ــص ه ــذه االنش ــطة كالتال ــي:
 1-3-1يوم إدماج الطلبة)Journée d’Intégration( :
عمل ــت إدارة المعه ــد بتنس ــيق م ــع الطلب ــة المس ــجلين بالس ــنة الثاني ــة عل ــى إع ــداد وتنظي ــم
ي ــوم لإلدم ــاج بتاري ــخ  13أكتوب ــر  ،2020وال ــذي كان اله ــدف من ــه اس ــتقبال الطلب ــة الج ــدد ف ــي
جــو مــن الحمــاس واإليجابيــة ليتمكنــوا مــن االندمــاج فــي المسلســل التكوينــي ،كمــا كان هــذا
النشــاط فرصــة بالنســبة للطلبــة القدامــى الكتشــاف مهاراتهــم فــي تنظيــم وتدبيــر األنشــطة
ذات الطابــع الثقافــي.
 1-3-2انتخاب مكتب الطلبة خالل منتصف دجنبر 2020
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انطالق مركز تأهيل
المقاوالت الصغيرة جدا

يدخــل عمــل المركــز ضمــن الخدمــات التــي تقدمهــا غرفــة التجــارة والصناعــة
والخدمــات لجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة لفائــدة المقــاوالت الصغيــرة جــدا،
المقاوليــن الذاتييــن وحاملــي المشــاريع كمــا يأتــي احــداث هــذا المركــز فــي
إطــار الســياق التالــي:
 مهــام الدعــم والترويــج المنصــوص عليهــا فــي النظــام األساســي لغــرفالتجــارة والصناعــة والخدمــات.
 التزامــات الغرفــة فــي إطــار مخطط تنمية غرفــة التجارة والصناعة والخدماتلجهة طنجة –تطوان-الحسيمة
 الحاجيــات المعبــر عنهــا مــن طــرف المقــاوالت الصغيــرة جــدا مــن اجــلاالســتفادة مــن تكويــن موجــه لتطويــر القــدرات المعرفيــة والمهــارات المهنيــة.
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انطالق مركز تأهيل المقاوالت الصغيرة جدا
انطالق أشغال الدورة التكوينية االولى لفائدة حاملي
المشاريع في مجال المقاوالت

فـــي إطـــار المجهـــودات التـــي تبذلهـــا

غرفـــة التجـــارة والصناعـــة والخدمـــات لجهـــة
طنجـــة تطـــوان الحســـيمة ،مـــن أجـــل دعـــم

ومواكبـــة المهنييـــن وفـــي إطـــار البرنامـــج
الس ــنوي لمرك ــز تأهي ــل المق ــاوالت الصغي ــرة

جـــدا التابـــع للغرفـــة ٬اعطيـــت يـــوم االثنيـــن
 2نونبـــر  2020االنطالقـــة ألشـــغال الـــدورة

التكويني ــة االول ــى لفائ ــدة حامل ــي المش ــاريع
فـــي مجـــال المقـــاوالت بحضـــور الســـيد

عمـــر مـــورو رئيـــس الغرفـــة والســـيد ربيـــع
الخمليش ــي المدي ــر الجه ــوي للغرف ــة .ال ــدورة
كان ــت م ــن تأطي ــر الس ــيد محم ــد يج ــو رئي ــس
قســـم الدعـــم والترويـــج بالغرفـــة .يتضمـــن
برنام ــج ال ــدورة اج ــراء ثالث ــة حص ــص تكويني ــة
ايــام  4/3/2نونبــر  .2020وكمــا ســيتم الحقــا
برمجـــة دورات تكوينيـــة أخـــرى لفائـــدة جميـــع
المســـجلين.
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انطالق مركز تأهيل المقاوالت الصغيرة جدا
تنظيم لقاءات تكوينية لفائدة المقاوالت
فـــي إطـــار تحفيـــز الشـــباب علـــى انشـــاء
مقوالتهــم نظمــت الغرفــة بشــراكة مــع المعهــد
العالــي للتجــارة بتطــوان لقــاء تكوينيــا وتحسيســيا
حـــول انشـــاء المقـــاوالت أطـــره مديـــر ملحقـــة
الغرفـــة بتطـــوان الســـيد ناصـــر الفقيـــه اللنجـــري
وحضـــره مجموعـــة مـــن الشـــابات والشـــباب
وذلــك يــوم االربعــاء 2دجنبــر  2020بمقــر المعهــد
بطريـــق الماللييـــن بتطوان.وخـــال هـــذا اللقـــاء
ت ــم التذكي ــر بمس ــارات االدم ــاج بس ــوق الش ــغل
بالمغـــرب وبالمراحـــل والخطـــوات االساســـية
العـــداد جـــدوى مشـــروع اقتصـــادي وإنشـــاء
المق ــاوالت .كم ــا كان ه ــذا اللق ــاء فرص ــة لتقدي ــم ش ــهادات لش ــباب انش ــؤوا مقاوالته ــم واس ــتقروا
بحاضنـــة المقـــاوالت التابعـــة للغرفـــة فـــي المنطقـــة الصناعيـــة بتطـــوان.

دورة تكوينية في موضوع «برامج وآليات تمويل المقاوالت»

فـــي إطـــار برنامـــج عمـــل الغرفةوفـــي
إطـــار مواكبـــة أصحـــاب المقـــاوالت الناشـــئة
والشـــباب الحامليـــن للمشـــاريع بإقليـــم
الحســـيمة ،نظمـــت الغرفـــة بملحقـــة
الحســـيمة يـــوم الثالثـــاء  8دجنبـــر ،2020
حصـــة تكوينيـــة فـــي موضـــوع «برامـــج
وآليـــات تمويـــل المقـــاوالت « التـــي تنـــدرج
ضمـــن دورة تشـــمل عـــددا مـــن المواضيـــع
المماثلـــة وذلـــك بمقـــر الملحقـــة لفائـــدة 20
مشـــاركا ،مـــع احتـــرام تـــام لتدابيـــر الحمايـــة
وشـــروط التباعـــد االجتماعـــي التـــي أقرتهـــا
الس ــلطات المختص ــة ،وكذل ــك عب ــر تقني ــة «
زووم  « zoom /لنفـــس العـــدد تقريبـــا عبـــر
اســـتعمال الرابـــط الـــذي تـــم وضعـــه رهـــن

إشـــارة المشـــاركين.
أط ــر فق ــرات ه ــذا التكوي ــن الس ــيد محم ــد
البلحاجـــي إطـــار بقســـم الدعـــم والترويـــج
بالملحقــة ،وتمحــورت علــى الخصــوص حــول
أن ــواع التموي ــات المتاح ــة وه ــي كم ــا يل ــي:
 تمويل منحة. قرض شرف. تمويل بنكي. تمويل تشاركي. -تمويل مختلط.
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انطالق مركز تأهيل المقاوالت الصغيرة جدا
حفل لتوزيع شواهد المشاركة في الدورة
التكوينية لفائدة حاملي المشاريع في مجال المقاوالت
تــرأس الســيد عمــر مــورو رئيــس الغرفــة رفقــة
الســـادة االعضـــاء :مصطفـــى بنعبـــد الغفـــور
النائ ــب االول للرئي ــس  ٬عب ــد الحمي ــد الحسيس ــن
النائـــب الثالـــث للرئيـــس ٬محمـــد اغطـــاس
الس ــعيدي النائ ــب الراب ــع للرئي ــس  ٬الحس ــين ب ــن
الطي ــب امي ــن الم ــال ومصطف ــى بناج ــي نائ ــب
امي ــن الم ــال والس ــيد ربي ــع الخمليش ــي المدي ــر

الجهــوي للغرفــة ٬يــوم الخميــس  10دجنبــر 2020
بالمق ــر الجه ــوي للغرف ــة حف ــا لتوزي ــع ش ــواهد
المش ــاركة ف ــي ال ــدورة التكويني ــة االول ــى الت ــي
نظمه ــا مرك ــز تأهي ــل المق ــاوالت الصغي ــرة ج ــدا
التابـــع للغرفـــة لفائـــدة حاملـــي المشـــاريع ايـــام
 2/3/4نونبـــر . 2020

وفـــي نفـــس اليـــوم تـــم تنظيـــم يـــوم
الخمي ــس  10دجنب ــر  ،2020ف ــي إط ــار البرنام ــج
الســـنوي لمركـــز تكويـــن التاجـــر التابـــع للغرفـــة
بالمق ــر الجه ــوي للغرف ــة حف ــا لتوزي ــع ش ــواهد
المشــاركة فــي الــدورة التكوينيــة الرابعــة لفائــدة
اعضـــاء جمعيـــة اربـــاب المقاهـــي والمطاعـــم
بطنجـــة.

لجهـــة طنجـــة تطـــوان الحســـيمة رفقـــة الســـادة
االعضـــاء :مصطفـــى بنعبـــد الغفـــور النائـــب
االول للرئي ــس  ٬عب ــد الحمي ــد الحسيس ــن النائ ــب
الثالـــث للرئيـــس ٬محمـــد اغطـــاس الســـعيدي
النائـــب الرابـــع للرئيـــس  ٬الحســـين بـــن الطيـــب
اميـــن المـــال ومصطفـــى بناجـــي نائـــب اميـــن
المــال وبحضــور الســيد ربيــع الخمليشــي المديــر
الجه ــوي للغرف ــة والس ــيد خال ــد بولعي ــش رئي ــس
مصلح ــة التكوي ــن والتش ــبيك والس ــيدة خديج ــة
بوحايـــك إطـــار بالغرفـــة.

تـــرأس هـــذا الحفـــل الســـيد عمـــر مـــورو
رئيـــس غرفـــة التجـــارة والصناعـــة والخدمـــات

94

حصيلة عمل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة

لسنة 2020

حاضنة المقاوالت

بهدف جعل جهة طنجة تطوان الحســيمة كمثال في تعزيز خلق مقاوالت
ناشــئة ،فكــرت الغرفــة فــي إطــاق حاضنــة مقــاوالت فــي مدينــة تطــوان.
الفكــرة هــي تشــجيع ومواكبــة مبــادرات حاملــي المشــروع ،أو فكــرة مشــروع.
ايضــا المســاهمة فــي خلــق منــاخ يشــجع علــى العمــل الحــر وروح المقاولــة.
يرتكــز هــذا المشــروع علــى :مواكبــة هيكلــة المشــاريع ،وتقييــم أفــكار خلــق
مقاولــة ،اإلقامــة والدعــم اللوجســتيكي لحاملــي المشــروع ،العمــل الجماعــي
وتكويــن المحتضنيــن ،رصــد المشــروع ،التحســيس علــى خلــق المقاولــة،
الدعم الشــخصي (التدريب) ،التنشــيط والتشــبيك ،دراســة الجدوى للمشــروع،
باإلضافــة الــى الدعــم فــي البحــث عــن التمويــل.
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حاضنة المقاوالت
حاضنة المقاوالت بتطوان:
تنظيم لقاءات تكوينية لفائدة الشباب حاملي المشاريع
فـــي إطـــار المجهـــودات التـــي تبذلهـــا
الغرفـــة مـــن أجـــل دعـــم ومواكبـــة المهنييـــن
وف ــي إط ــار البرنام ــج الس ــنوي لمرك ــز تأهي ــل
المقـــاوالت الصغيـــرة جـــدا التابـــع للغـــرف،
تـــم تنظيـــم بمقـــر حاضنـــة المقـــاوالت
بتطـــوان يـــوم الجمعـــة  20نونبـــر 2020
تكويـــن لفائـــدة المقـــاوالت فـــي موضـــوع:
«الضريبـــة علـــى الشـــركات وكل مـــا يتعلـــق
بالنظ ــام المحاس ــباتي والمال ــي للمقاول ــة أو
التعاوني ــة» .وكان اله ــذف م ــن التكوي ــن ه ــو
اإلجابـــة حـــول جميـــع التســـاؤالت المرتبطـــة
بتدبيــر المقــاوالت فــي الشــق المحاســباتي.

أط ــرت التكوي ــن محاس ــبة معتم ــدة وأش ــرف
عليـــه الســـيد أشـــرف صالـــح إطـــار بملحقـــة
تطـــوان ومكلـــف بملـــف الحاضنـــة.
نظـــم بمقـــر حاضنـــة المقـــاوالت بتطـــوان
بتعــاون مــع التعاونيــات النســوية باقليم تطوان
تكويــن لفائــدة حامــات المشــاريع وذلــك مــن7
الـــى 11دجنبـــر  2020فـــي موضوع»:صناعـــة
المواقـــد الشمســـية».
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إحداث «المركز الدولي للوساطة
والتحكيم بالشمال»

ســيعمل المركــز تحــت إشــراف غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات لجهــة طنجــة تطــوان
الحس ــيمة غي ــر ان تدبي ــره يت ــم بطريق ــة مس ــتقلة وذل ــك بالنظ ــر لطبيع ــة العم ــل ال ــذي
يقــوم بــه .وتتلخــص اهــداف المركــز فــي تدبيــر وتنظيــم الوســاطة والتحكيــم ،ويتضمــن
ذل ــك االج ــراءات التالي ــة:
 تنظيـــم جلســـات الوســـاطة والتحكيـــم وتوفيـــر التســـهيالت االداريـــة المصاحبـــةلهـــذه العمليـــة.
-

نشر ثقافة الوساطة والتحكيم.

-

المساهمة في جلب االستثمارات.

وســتجرى اجــراءات الوســاطة والتحكيــم فــي احتــرام تــام لمقتضيــات لألحــكام القانونيــة
والمنصــوص عليهــا فــي النظــام الداخلــي للمركــز:
يقت ــرح المرك ــز عل ــى االط ــراف ف ــي حال ــة اب ــرام عق ــد او تحري ــر القان ــون االساس ــيلش ــركة تجاري ــة ان يت ــم ادراج ش ــرط الوس ــاطة او التحكي ــم ضم ــن بن ــود العق ــد،
فـــي حـــال عـــدم ادراج هـــذا البنـــد فـــي العقـــد فانـــه يمكـــن لألطـــراف إبـــرام اتفـــاقوس ــاطة او تحكي ــم يت ــم بموجب ــه االتف ــاق عل ــى اللج ــوء ال ــى المرك ــز الدول ــي للوس ــاطة
والتحكي ــم بالش ــمال لغرف ــة التج ــارة والصناع ــة والخدم ــات لجه ــة طنج ــة تط ــوان الحس ــيمة
إلنه ــاء الن ــزاع الناش ــئ.
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إحداث « المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالشمال»
إعالن الغرفة عن إحداث «المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالشمال»

اعتبـــارا لألهميـــة التـــي يكتســـيها موضـــوع
تطويـــر الوســـائل البديلـــة لحـــل المنازعـــات
التجاريـــة وبمناســـبة االعـــان الرســـمي عـــن
إحـــداث «المركـــز الدولـــي للوســـاطة والتحكيـــم
بالشـــمال» CIMANordنظمـــت الغرفـــة نـــدوة
حـــول « دور الوســـائل البديلـــة لحـــل المنازعـــات
فـــي تحســـين منـــاخ األعمـــال» وذلـــك يـــوم
الجمعــة  18دجنبــر  2020بالمقــر الجهــوي للغرفــة.
تـــرأس هـــذا االجتمـــاع الســـيد مصطفـــى بنعبـــد
الغفـــور النائـــب االول للرئيـــس وحضـــره أعضـــاء
المكت ــب :الس ــيد عب ــد الحفي ــظ الش ــركي النائ ــب
الثانــي للرئيــس والســيد عبــد الحميــد الحسيســن

النائـــب الثالـــث للرئيـــس والســـيد الحســـين بـــن
الطيـــب اميـــن المـــال كمـــا حضـــره الســـيد عامـــر
ازغين ــو رئي ــس لجن ــة بالغرف ــة .وم ــن جان ــب االدارة
حض ــره الس ــيد ربي ــع الخمليش ــي المدي ــر الجه ــوي
للغرف ــة واط ــر الغرفة.كم ــا حض ــر اللق ــاء ع ــدد م ــن
ممثلـــي المصالـــح االداريـــة والمؤسســـات ذات
الصل ــة بالموض ــوع وعل ــى رأس ــها مجل ــس الجه ــة
والمرك ــز الجه ــوي لالس ــتثمار والمحكم ــة التجاري ــة
والغـــرف المهنيةوفـــرع الشـــمال لالتحـــاد العـــام
لمقـــاوالت المغـــرب ،إضافـــة الـــى عـــدد مـــن
ممثلـــي الجمعيـــات المهنيـــة بالجهـــة.

لقاء تحسيسي عن بعد حول
« أهمية الوساطة في حل المنازعات التجارية»
نظمــت الغرفــة يــوم  31أكتوبــر  2020لقــاء
تحسيســي عــن بعــد حــول « أهميــة الوســاطة
فــي حــل المنازعــات التجاريــة» قــام بتنشــيط هــذا
اللقــاء األســتاذ نــور الديــن أوجــار نائــب رئيــس
المحكمــة الدوليــة للوســاطة والتحكيــم الموجــود
مقرهــا بالربــاط ،وحضــره النائــب األول لرئيــس
الغرفــة الســيد مصطفــى بــن عبــد الغفــور وعــدد
مــن أعضــاء الغرفــة الســادة :عمــاد الحفيــظ ،خالــد
االبراهيمــي ،عامــر ازغينــو ،عبــد اللطيــف التويجــري،
محمــد المــودن واســماعيل دادي ،كمــا حضــره عــدد
من الســادة رؤســاء الجمعيات المهنية بالجهة وأطر
الغرفــة .شــكل اللقــاء مناســبة لتعزيــز التواصــل مــع
المهنييــن واطالعهــم علــى آخــر المســتجدات فــي
هــذا المجــال ،وهــو األمــر الــذي لقــي تجــاوب مــن
قبــل المشــاركين وتفاعــل كبيــر مــع منشــط اللقــاء.

حصيلة عمل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة

لسنة 2020

99

إحداث « المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالشمال»
اجتماعات تحضيرية إلطالق خدمات مركز الوساطة والتحكيم
ف ــي إط ــار تتب ــع تنفي ــذ البرنام ــج الس ــنوي
للغرفـــة عقـــد النائـــب األول لرئيـــس الغرفـــة
الســـيد مصطفـــى بـــن عبـــد الغفـــور رفقـــة
المديـــر الجهـــوي للغرفـــة الســـيد ربيـــع
الخمليشـــي يـــوم األربعـــاء 21أكتوبـــر2020
بالمق ــر الجه ــوي ،اجتماع ــا م ــع الس ــادة محم ــد
بـــن يحيـــى خبيـــر فـــي المحاســـبة والســـيد

حـــدوش محمـــد العربـــي محاســـب معتمـــد
وذلـــك فـــي أفـــق تعزيـــز الشـــراكة والتعـــاون
واســـتكمال بنـــاء أجهـــزة مركـــز التحكيـــم
والوســاطة الــذي تعتــزم الغرفــة إحداثــه .وقــد
حضـــر االجتمـــاع كل مـــن الســـيد عزيـــز اغبالـــو
رئي ــس قس ــم والس ــيد خال ــد بولعي ــش رئي ــس
مصلحـــة بالغرفـــة الجهويـــة

فـــي إطـــار اســـتكمال تحضيـــر الغرفـــة
إلطــاق مركــز الوســاطة والتحكيــم وانســجاما
مـــع مقـــررات الجمعيـــة العامـــة والمكتـــب
المس ــير للغرف ــة ،عق ــد ي ــوم الجمع ــة  4دجنب ــر
 2020بالمقــر الجهــوي للغرفة ،اجتماعا ترأســه
الس ــيد عم ــر م ــور رئي ــس الغرف ــة بحض ــور كل
م ــن الس ــيد مصطف ــى بنعب ــد الغف ــور النائ ــب
األول لرئي ــس الغرف ــة والس ــيد عب ــد الحفي ــظ
الشـــركي النائـــب الثانـــي للرئيـــس والســـيد

ربيـــع الخمليشـــي المديـــر الجهـــوي للغرفـــة
والس ــيد عزي ــز اغبال ــو رئي ــس قس ــم والس ــيد
خالـــد بولعيـــش رئيـــس مصلحـــة والســـيدة
خديج ــة بوحاي ــك أط ــار بالغرف ــة .حي ــث انص ــب
االجتمـــاع علـــى مناقشـــة النظـــام الداخلـــي
للمركـــز وموعـــد إطـــاق خدماتـــه وبرنامـــج
عملـــه ،وكـــذا مشـــاريع االتفاقيـــات مـــع
مؤسســـات وهيئـــات شـــريكة.

100

حصيلة عمل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة

لسنة 2020

مواكبة قضايا المهنيين

في سياق تتبعها لقضايا المهنيين في ظل جائحة كورونا وما خلفته
من آثار اقتصادية سلبية على كافة القطاعات ،وتماشيا مع دورها
التمثيلي والتأطيري للمنتسبين وعموم المهنيين ،عقدت الغرفة خالل
سنة  2020عدة اجتماعات لتتبع ومواكبة قضايا المهنيين على الصعيد
الجهوي مع الجمعيات المهنية ،ممثيلي الفيدراليات والرابطات والفاعلين
االقتصاديين:
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مواكبة قضايا المهنيين
رغــم ظــروف جائحــة كورونــا عرفــت الغرفــة سلســلة مــن النــدوات والورشــات جــد متميــزة والتــي
تمــت فــي احتــرام تــام لكافــة التدابيــر االحترازيــة ضــد فيــروس كوفيــد.19 -

نـــدوة حـــول مشـــروع قانـــون
الماليـــة لســـنة  2021تحـــت
شـــعار« :أيـــة إجابات لمشـــروع
قانون الماليـــة  2021لمواجهة
آثـــار كوفيـــد  19االقتصاديـــة
واالجتماعية علـــى المهنيين؟»

ندوة صحفية عن بعد حول نتائج
الدراســـة الميدانية لللتداعيات
واالجتماعيـــة
ااالقتصاديـــة
لجائحـــة كوفيـــد ”-19على جهة
طنجة-تطوان-الحســـيمة»

مائـــدة مســـتديرة جهويـــة عـــن
بعد حول «مســـتقبل الســـياحة
بعـــد كورونا»

نـــدوة تحـــت عنـــوان التدابيـــر
الصحيـــة واإلجـــراءات الوقائيـــة
الســـتئناف األنشـــطة التجاريـــة

البرنامـــج المندمـــج لدعـــم
وتمويـــل المقاوالت‘برنامـــج
« ا نطال قـــة »

ورشـــة تفاعليـــة حـــول النموذج
التنمـــوي الجديد

نـــدوة تواصليـــة عـــن بعـــد حول
«التدابييـــر الماليـــة والجبائيـــة
لمجابهـــة األزمـــة الناتجـــة عـــن
جائحـــة فيـــروس كورونـــا»

نـــدوة تواصليـــة عـــن بعـــد حول
«االقتصـــاد والرقمنـــة فـــي
ظـــل جائحـــة كورونـــا ،التحديات
والرهانـــات»

102

حصيلة عمل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة

لسنة 2020

مواكبة قضايا المهنيين
وبعــد اللقــاء الجهــوي الموســع الناجــح الــذي تــم تنظيمــه يــوم الجمعــة  08مــاي  .2020ارتــأت
الغرفــة تنظيــم لقــاءات إقليميــة حــول موضــوع «وضعيــة قطــاع التجــارة الداخليــة بالجهــة فــي
ظــل جائحــة كورونــا وآفــاق العمــل».

يوم الجمعة  15ماي 2020
بتقنية التواصل عن بعد
الحضور:
الســيد مصطفــى بنعبــد الغفــور النائــب االول
للرئيــس والســيد عبــد الحفيــظ الشــركي النائــب
الثانــي .والســادة أعضــاء الغرفــة المحترمــون:
محمــد أجانــة؛ أحمــد يحيــا؛ ا محمــد ســعيد
أهــروش؛ محمــد المــودن .كمــا شــارك فــي هــذا
اللقــاء بعــض الســادة رؤســاء الجمعيــات بمدينــة
طنجــة- :الســيد محمــد البكوري-الســيدعبد اللــه
بوشــتى -الســيد مصطفــى بــن قصاصــة-
الســيد عبــد العظيــم الطويــل -الســيد محمــد
علــي اليعقوبــي -الســيد ســعيد الزيــدي-
والســيد بــال المرابــط.

يوم األربعاء  20ماي 2020
بتقنية التواصل عن بعد
الحضور:
الســيد عبــد الحميــد الحسيســن النائــب الثالــث
للرئيــس وعضــو المكتــب المســير للغرفــة
والســادة حســن الحســناوي؛ ســمير الكمونــي و
محمــد الحمانــي أعضــاء الغرفــة .ومــن ممثلــي
الجمعيــات المهنيــة بــكل مــن العرائــش والقصــر
الكبيــر حضــره كل مــن الســادة :بنشــريف عبــد
القاســم؛ حســن نــور؛ حســن المــودن؛ كمــال
بوزيــان؛ معتصــم العامــري والســيد يوســف
البركانــي.
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مواكبة قضايا المهنيين
يوم الخميس  14ماي 2020
بتقنية التواصل عن بعد
الحضور:
الســيد مصطفــى بــن عبــد الغفــور النائــب األول للرئيــس
والســيد عبــد الحفيــظ الشــركي النائــب الثانــي للرئيــس
والســيد مصطفــى بناجــي نائــب أميــن المــال .كمــا حضــره
الســادة األعضــاء المحترمــون :محمــد الصنهاجــي  -أحمــد
العاطفــي  -محمــد التوناتــي  -اســماعيل دادي -حميــد
الدراق.وشــارك فــي هــذا اللقــاء بعــض الجمعيــات المهنيــة
ممثلــة ب :الســيد ياســين اكزنــاي :رئيــس جمعيــة التضامــن
لتجــار تطوان-الســيد عمــر الحنــاوي :اميــن مــال جمعيــة تجــار
وســط المدينــة لتطوان-الســيد مصطفــى اكــوح :رئيــس
جمعيــة أربــاب المقاهــي بتطوان-الســيد محمــد الفتــوح:
رئيــس جمعيــة تجــار قطــاع الســيارات بتطوان-الســيد زهيــر
المرابــط  :عــن جمعيــة مــواد البنــاء بتطوان-الســيد النالــي
نــور الديــن :عــن جمعيــة تجــار ومهنــي مارتيل-الســيد عبــد
الكريــم ابــا حــدو :عــن جمعيــة تجــار قيســارية األندلــس
بتطوان-الســيد خليــل المتنــي :عــن جمعيــة الصياغــة بإقليــم
تطوان-الســيد محمــد قاشــي :عــن جمعيــة المحاســبين
بتطوان-الســيد مصطفــى الشــيخي :عــن جمعيــة تجــار
الطرانــكات بتطوانالســيد عبــد الســام الشــعرة :عــن جمعيــة
تجــار الســوق المركــزي بتطــوان.

يوم الجمعة  15ماي 2020
بتقنية التواصل عن بعد
الحضور:
الســيد مصطفــى بناجــي عضــو المكتــب المســير للغرفــة
والســادة عمــاد الحفيــظ وعبــد الكريــم بــن يعقــوب و احمــد
زيطــان اعضــاء الغرفــة  ،وممثلــي الجمعيــات المهنيــة
بشفشــاون ،كل مــن :الســيد عبــد العالــي عــن جمعيــة
الســويقة و الســيد محمــد مصبــاح عــن الفضــاء المغربــي
للمهنييــن والســيد إســماعيل المنصــوري عــن جمعيــة اربــاب
المطاعــم وطــاء حمــام و الســيد مصطفــى اغــزال عــن
المجلــس اإلقليمــي للســياحة و الســيد العياشــي الحضــري
عــن جمعيــة قيســارية مــوالي عبــد الرحمــان الشــريف و
الســيد غفيــر عبــد المالــك عــن الجمعيــة التنميــة االقتصاديــة
و الســيد علــي بنســعيد والســيد عمــر العلــوي عــن جمعيــة
شفشــاون بــرج.
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األيام التجارية الجهوية

األيـــام التجـــارية الجهويــــة

تنــدرج هــذه الفعاليــة االقتصاديــة والتــي تنظــم كل ســنة ،فــي إطــار األدوار
والمهــام الكبــرى للغرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات لجهــة طنجة-تطــوان-
الحســيمة في تنشــيط الحركة التجارية وتكثيف التواصل بين مختلف الفاعلين
فــي الشــأن التجــاري الجهــوي وبيــن التجــار والجمعيــات المهنيــة ،وكــذا خلــق
رواج تجــاري بمختلــف مــدن الجهــة ،والمســاعدة علــى مزيــد مــن تنظيــم التجــارة
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األيام التجارية الجهوية
فــي إطــار النســخة الثانيــة عشــر مــن االيــام التجاريــة وللمســاهمة فــي
عصرنــة وتطويــر التجــارة المحليــة نظمــت غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات
بجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة بــكل مــن إقليــم العرائــش وتطــوان انطــاق
األيــام التجاريــة:

تــم يــوم االثنيــن  24فبرايــر  2020افتتــاح األيام
التجاريــة فــي دورتهــا الثانيــة بمدينــة العرائــش
والتــي تنظمهــا غرفــة التجــارة والصناعــة
والخدمــات لجهــة طنجــة – تطــوان – الحســيمة
بشــراكة مــع جماعــة العرائــش والجمعيــات
المهنيــة بالمدينــة ،تــرأس هــذا االفتتــاح الســيد
عمــر مــورو رئيــس الغرفــة الجهوية بمعية الســيد
عبــد الحميــد الحسيســن نائــب الرئيــس ونائــب
رئيــس جماعــة العرائــش كمــا حضــره الســادة
األعضــاء ســمير الكامونــي والســيد عبــد االلــه
بنتهــرة وممثلــي الســلطة المحليــة بالعرائــش،
باإلضافــة إلــى مهنيــي القطــاع.
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األيام التجارية الجهوية
تنظيم لقاء تحسيسي وتعريفي بالتجارة االلكترونية بملحقة تطوان
بشــراكة مــع مؤسســات وفعاليــات محليــة
وجهويــة لقــاء تحسيســيا وتعريفيــا بالتجــارة
االلكترونيــة وذلــك يــوم االربعــاء  4مــارس 2020
مســاء بمقــر ملحقــة الغرفــة بتطوان.وقــد ســاهم
فــي تأطيــر هــذا اللقــاء الهــام ثلــة مــن الخبــراء
الممارســين للتجــارة االلكترونيــة الــى جانــب
ممثليــن لمختلــف المؤسســات المتدخلــة فــي
هــذا المجــال مــن وزارة التجــارة وادارة الجمــارك
ومصالــح البريــد والقطــاع البنكــي كمــا تــم تقديــم
شــهادات لشــركات ومبــادرات فــي التجــارة
والتســويق االلكتروني.وحضــر هــذا اللقــاء الســيد
مصطفــى بناجــي نائــب اميــن مــال الغرفــة

والســادة اعضــاء الغرفــة مهيــب القاســمي وعبــد
الطيــف افيــال ومصطفــى الخمليشــي ومحمــد
التوناتــي واســماعيل دادي ومحمــد الصنهاجــي
واحمــد العاطفــي كمــا حضــره عــدد غفيــر مــن
التجــار والمهنييــن ورؤســاء الجمعيــات والمنتخبيــن
والباحثين.ونظــرا لالقبــال الكبيــر علــى هــذا النــوع
مــن التجــارة ونظــرا الهميتهــا في تطويــر وعصرنة
التجــارة المحليــة فســتعمل الغرفــة علــى تنظيــم
لقــاءات مماثلــة فــي هــذا المجــال الحقــا كمــا
ســتنظم تكوينات متخصصة للراغبين في انشــاء
مقــاوالت مختصــة فــي التجــارة االلكترونيــة.

تنظيم لقاء تعريفيا حول مستجدات قانون المالية 2020

بشــراكة مــع كل مــن المديريــة االقليميــة
للضرائــب والمديريــة االقليميــة للجمــارك بتطــوان
وذلــك يــوم الجمعــة  6مــارس  2020بمقــر الغرفــة
بتطوان.ســاهم فــي تأطيــر هــذا اللقــاء كل مــن
الســيد المديــر االقليمــي للضرائــب بتطــوان
والســيد المديــر االقليمــي للجمــارك بتطــوان

وطاقمهمــا االداري.وحضــر هــذا اللقــاء الســادة

أعضــاء الغرفــة بتطــوان وثلــة مــن المحاســبين
والعــدول والتجــار والمهنييــن وتخللــه نقــاش
رصيــن وهــادف مــن طــرف الحاضريــن واجابــة
شــافية مــن لــدن ادارتــي الضرائــب والجمــارك.
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المشاركة في اللقاءات والندوات التحسيسية
في سياق مواكبة الغرفة لمنتسبيها نظمت ملحقة الغرفة بتطوان:

لقاء عن بعد لتتبع تموين األسواق بالمواد الغدائية
اجتماعــا ترأســه الســيد مصطفــى بناجــي عضــو المكتب
المســير للغرفــة بتاريــخ الجمعــة  24أبريــل  ، 2020لتتبــع
تمويــن األســواق بالمــواد الغدائيــة خــال شــهر رمضــان
االبــرك وحضــره الســيد اســماعيل دادي عضــو الغرفــة
عــن عمالــة المضيــق الفنيــدق والســيد حميــد الــدراق
رئيــس جمعيــة تجــار المــواد الغدائيــة بالجملــة ونصــف
الجملــة وعضــو الغرفــة ورئيــس جماعــة ،والســيد عزالدين
العــزاوي منــدوب وزارة الصناعــة والتجــارة بتطــوان،
ورؤســاء بعــض الجمعيــات المهنيــة

مشاركة الغرفة في اجتماع حول السوق الجديد للخضر والفواكه بطنجة
انعقــد مســاء الخميــس  05نونبــر 2020بدعــوة
مــن واليــة طنجــة ،اجتماعــا موســعا لتــدارس
وتقييــم عمليــة الترحيــل والصعوبــات المرافقــة
التــي صاحبــت عمليــة االنتقــال للســوق الجديــد
للخضــر والفواكــه بطنجــة .تــرأس اللقــاء الســيد
الكاتــب العــام لواليــة طنجــة بحضــور الســيد عمــر
مــورو رئيــس الغرفــة الجهويــة للتجــارة والصناعــة
ونائبــه األول الســيد مصطفــى بــن عبــد الغفــور
والســيد محمــد امحجــور النائــب األول لرئيــس
الجماعة والســيد اليزيد ايناو وكيل المداخيل وكذا
الســيد مديــر ســوق الجملــة وممثلــي االمصالــح
الخارجيــة المعنيــة وبمشــاركة ممثليــن عــن التجــار
ووكالء ســوق الجملــة للخضــر والفواكــه.

اجتماع حول الترتيبات المتعلقة بترحيل ونقل سوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة
احتضــن مقــر جماعــة طنجــة زوال يــوم الجمعــة
 10يوليــوز  2020اجتماعــا ثالثيــا جمــع بين الجماعة
وغرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات لجهــة طنجــة
تطــوان الحســيمة والغرفــة الجهويــة الفالحيــة.
حــول موضــوع «ترحيــل ونقــل ســوق الجملــة
للخضــر والفواكــه بمدينــة طنجة».وقــد حضــر
هــذا اللقــاء مــن جانــب غرفــة التجــارة والصناعــة
والخدمــات الســيد الرئيــس عمــر مــورو والســيد
مصطفــى بــن عبــد الغفــور نائبــه األول ،ومــن
جانــب الجماعــة حضــر هــذا االجتمــاع الســيد محمــد
البشــير العبــدالوي رئيــس المجلــس الجماعــي

لمدينــة طنجــة والســيد محمــد أمحجــور نائبــه
األول.
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عمالة المضيق-الفنيدق تستعد لفترة ما بعد الحجر الصحي
شــاركت الغرفــة ممثلــة فــي شــخص الســيد
إســماعيل دادي عضــو الغرفــة اجتماعــا مــن أجــل
االســتعداد لفتــرة مابعــد الحجــر الصحــي المرتبــط
بجائحــة وبــاء كوفيــد 19بحضــور:
 السيد باشا مدينة المضيق رئيس قســم الشــؤون االقتصادية والتنســيقبعمالــة المضييــق الفنيدق
 المنــدوب االقليمــي للتجــارة والصناعــةبتطــوان
واالقتصادالرقمــي
 المنــدوب االقليمــي للصحــة بعمالــة المضييقالفنيدق

متابعة الغرفة النشغاالت تجار منتوجات الصناعة التقليدية المرخصين

فــي ســياق أهــداف الغرفــة ودورهــا التمثيلــي
لســائر المهنيين ،ومتابعتها للقضايا االقتصادية
والتجاريــة بالجهــة .وبالنظــر للمســاهمة الفعليــة
والعمليــة فــي حــل مشــكل تجــار منتوجــات
الصناعــة التقليديــة المرخصيــن بطنجــة ،وتدخلهــا
لــدى الجهــات المعنيــة .دعيــت الغرفــة لحضــور
الجمــع العــام للجمعيــة الممثلــة لهــذه الفئــة مــن
المهنييــن .وذلــك يــوم الســبت  11ينايــر .2020
والــذي عقــد علــى الســاعة الخامســة مســاء
بمركــز ابــن بطوطة.وقــد مثــل الغرفــة فــي هــذا
االجتمــاع ،الســيد عبــد الحفيــظ الشــركي النائــب
الثانــي للرئيــس ،الــذي كان مرفوقــا بالســيد
نبيــل الخمليشــي رئيــس قســم العالقــات
المؤسســاتية بالغرفــة.

احتضان اللقاء الوطني لجمعيات اسواق الجملة بالمغرب
احتضنــت ملحقــة الغرفــة بتطــوان يــوم الجمعــة
 7فبرايــر  2020الــدورة األولــى للمجلــس
الوطنــي لالتحــاد الوطنــي لجمعيــات أســواق
الجملــة للخضــر والفواكــه بالمغــرب تحــت شــعار «
أســواق الجملــة بالمغــرب رهانــات الحاضــر وأفــاق
المســتقبل»
وقــد مثــل الغرفــة فــي هــذا اللقــاء الســيد
محمــد اغطــاس الســعيدي النائــب الرابــع للرئيــس
و الســيد مصطفــى بناجــي نائــب أميــن مــال
الغرفــة ،والســيد عثمــان الزيتونــي عضــو الغرفــة
كمــا حضرهــا كل مــن الســادة  :رئيــس الجماعــة
الترابيــة لتطــوان  ،وممثــل المديريــة للضرائــب
بتطــوان ورئيــس االتحــاد الوطنــي لجمعيــات

أســواق الجملــة للخضــر والفواكــه بالمغــرب
ورؤســاء مختلــف الجمعيــات المنضويــة تحــت
لــواء االتحــاد علــى المســتوى الوطنــي.
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اجتماع مع ممثلين عن جمعية (أرباب البازارات بالمدينة القديمة بطنجة)
عقــدت الغرفــة برئاســة الســيد عمــر مــورو،
اجتماعــا مــع ممثليــن عــن جمعية (أربــاب البازارات
بالمدينــة القديمــة بطنجــة) وذلــك يــوم االثنيــن
 20يوليــو  2020بمقرهــا الجهــوي .حيــث تــم
التطــرق لكافــة اإلشــكاالت التــي يعانيهــا مهنيــو
هــذا القطــاع .والحلــول الممكنــة للتخفيــف مــن
آثــار الجائحــة .وقــد خــرج هــذا اللقــاء بمجموعــة
مــن الخالصــات .

اجتماع ثاني مع ممثلين عن جمعية (أرباب البازارات بالمدينة القديمة بطنجة)
وعقــد بمقــر الغرفــة يــوم االثنيــن  14شــتنبر
 2020اجتماعــا تكميليــا أمــع جمعيــة أربــاب
البــازارات حــول التحديــات التــي يواجههــا قطــاع
عــرض وبيــع منتوجــات الصناعــة التقليديــة بطنجــة
فــي ظــل جائحــة كورونــا التــي تعرفهــا بالدنــا منــذ
شــهر مــارس الماضــي .وتــرأس هــذا االجتمــاع
الســيد عمــر مــورو رئيــس الغرفــة بحضــور الســيد
مصطفــى بــن عبــد الغفــور النائــب األول للرئيس.

لقاء تشاوريا مع ممثلي جمعية المرشدين السياحيين
وكمــا عقــد الســيد عمــر مــورو رئيــس الغرفــة
يــوم االثنيــن  20يوليــو  2020بمقرهــا الجهــوي
لقــاء تشــاوريا مــع ممثلــي جمعيــة المرشــدين
الســياحيين.وبعد اســتعراض مختلــف التأثيــرات
الســلبية التــي عرفهــا قطــاع الســياحة بالجهــة
وبمدينــة طنجــة بشــكل أخــص تــم التطــرق
إلمكانــات النهــوض بهــذا القطــاع الحيــوي مــن
حيــث البنيــات التحتيــة واإلجــراءات التحفيزيــة
لتطويــر العــرض الســياحي مــع التشــديد
علــى ضــرورة تعــاون مختلــف المتدخليــن فــي
هــذا المجــال ،بمــا فيهــم المصالــح الخارجيــة
والمؤسســات المنتخبــة والجمعيــات المهنيــة.
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لقاء عن بعد مع مختلف الفاعلين في القطاع السياحي بتطوان
بتاريــخ  25ابريــل  2020عقــد اجتماعــا ضــم مختلــف
الفاعليــن فــي القطــاع الســياحي حيــث خصــص
لتشــخيص الوضعيــة الراهنــة للقطــاع وكيفيــة الخــروج
مــن هــده االزمــة بعــد انتهــاء فتــرة الحجــر الصحــي الــدي
تعيشــه بالدنــا والعالــم اجمــع .وقــد تــرأس االجتمــاع
الســيد مصطفــى بناجــي ،عضــو المكتــب المســير
للغرفة والســيد اســماعيل دادي عضو الغرفة عن عمالة
المضيــق الفنيــدق ورئيــس جمعيــة اربــاب المطاعــم،
والســيد موهــب القاســمي عضــو الغرفــة ،وبحضــور
الســيد منصــف الطــوب ،رئيــس المجلــس االقليمــي
للســياحة بتطــوان

المشاركة في تأطير مبادرة لتشغيل الشباب المتدربين في قطاع السياحة
ســاهمت الغرفــة بملحقتهــا بتطــوان الــى
جانــب المجلــس االقليمــي للســياحة بتطــوان
ومؤسســات اقليميــة اخــرى فــي تأطيــر متدربــات
ومتدربــي جمعيــة االمــل بتطــوان فــي مجالــي
الســياحة والفندقــة وذلــك يــوم االثنيــن  11فبراير
.2020ولقــد عــرف هــذا اللقــاء مشــاركة مكثفــة
وتــم خاللــه التعريــف بمختلــف خدمــات الغرفــة
وخاصــة المرتبطــة بالتشــغيل وانشــاء المقــاوالت
وكــذا باوجــه انخــراط الغرفــة فــي المبــادرة الملكيــة
االخيــرة الراميــة الــى تاطيــر ومواكبــة المقــاوالت
الصغــرى وكــذا الراغبيــن فــي انشــاء المقــاوالت.

مشاركة الغرفة في اجتماع بالوالية حول تأهيل المدينة العتيقة بطنجة
ف ــي س ــياق أه ــداف الغرف ــة ودوره ــا التمثيل ــي
لســـائر المهنييـــن ،ومتابعتهـــا للقضايـــا
االقتصاديـــة والتجاريـــة بالجهـــة .شـــارك الســـيد
عبـــد الحفيـــظ الشـــركي النائـــب الثانـــي لرئيـــس
غرفـــة التجـــارة والصناعـــة والخدمـــات لجهـــة
طنج ــة تط ــوان الحس ــيمة ،ف ــي اجتم ــاع بالوالي ــة
يـــوم الجمعـــة 18ديســـمبر  2020والمتعلـــق
بإع ــادة تأهي ــل وتثمي ــن المدين ــة العتيق ــة ،وق ــد
ت ــرأس هـــذا االجتمـــاع الســـيد الوالـــي حيـــث تـــم
التط ــرق لألش ــغال الت ــي تم ــت ،م ــع تأكي ــده عل ــى
التفاصيـــل التـــي يجـــب مراعاتهـــا ،واالتفـــاق
حولهـــا مـــع كافـــة المعنييـــن.
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المشاركة في ورشة تشاورية حول «رصد وتتبع تلوث المياه العادمة
بمدينة طنجة»

فــي إطــار تنفيــذ مشــروع الميــاه الخضــراء «
المنجــز مــن طــرف مرصــد حمايــة البيئــة والمآثــر
التاريخيــة طنجــة  ،ضمــن برنامــج دعــم المجتمــع
المدنــي « مشــاركة مواطنــة « ،الممــول مــن
طــرف االتحــاد األوروبــي بالمغــرب ،بشــراكة مــع
المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ،ووزارة
الدولــة المكلفــة بحقــوق اإلنســان والعالقــات مــع
البرلمــان ،تحــت إشــراف مكتــب األمــم المتحــدة
لخدمــات المشــاريع «  ،»UNOPSاحتضــن فنــدق
ســوالزور بطنجــة يــوم األربعــاء  30شــتنبر ،2020
مائــدة مســتديرة لمرصــد حمايــة البيئــة والمآثــر
التاريخيــة ،لخلــق مجموعــة تفكيــر في مجال «رصد
وتتبــع تلــوث الميــاه العادمــة بمدينــة طنجــة».

وشــارك فــي هــذه المائــدة الســيد الحســين بــن
الطيــب أميــن مــال الغرفــة والســيد محمــد يجــو
رئيــس قســم الدعــم والترويــج والســيدة خديجــة
بوحايــك إطــار بالغرفــة.

مشاركة الغرفة في فعاليات الندوة الوطنية حول « العدالة الجبائية
و االمتثال الضريبي»
شــارك الســيد عبدالحفيــظ الشــركي نائــب رئيــس
الغرفــة بمداخلــة افتتاحيــة فــي النــدوة الوطنيــة
التــي نظمتهــا الجمعيــة الوطنيــة للمحققيــن
المغاربــة حــول موضــوع « :العدالــة الجبائيــة و
االمتثــال الضريبــي» ،وذلــك يــوم الســبت  11ينايــر
 2020بطنجــة.
وقــد حضــر اللقــاء كذلــك المديــر الجهــوي للغرفــة
الســيد ربيــع الخمليشــي و الســيد رئيــس فــرع
الشــمال التحــاد مقــاوالت المغــرب ورئيــس فــرع
طنجــة لجمعيــة المحاســبين باالضافــة الــى اســاتذة
و خبــراء و محققيــن مــن مختلــف المــدن المغربيــة.

المشاركة في ندوة عن بعد بمناسبة تقديم التقرير السنوي
لمرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة
تفعيــا للمقاربــة التشــاركية التــي تنهجها الغرفة،
شــارك الســيد الحســين بالطيــب أميــن مــال الغرفــة،
فــي نــدوة عــن بعد بمناســبة تقديم التقرير الســنوي
لمرصــد حمايــة البيئــة والمآثــر التاريخيــة بطنجــة وذلك
يــوم الجمعــة  09أكتوبــر  .2020وقــد افتتــح اللقــاء
بكلمــة ترحيبيــة ألقاهــا الســيد عيــد العزيــز جناتــي
رئيــس المرصــد .تلتهــا مداخــات مختلــف شــركاء
المرصــد كل حســب مجــال اختصاصــه.
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المشاركة في اللقاءات والندوات التحسيسية
المشاركة في اجتماع حول رصد وتتبع تلوث المياه بمدينة طنجة

وأيضــا شــارك الســيد الحســين بــن الطيــب
أميــن مــال الغرفــة رفقــة الســيد محمــد يجــو
رئيــس قســم الدعــم والترويــج والســيدة خديجــة
بوحايــك إطــار بالغرفــة يــوم الجمعــة  23أكتوبــر
 2020بطنجــة فــي اإلجتمــاع الثانــي الخــاص بخلق
مجموعــة تفكيــر لرصــد وتتبــع تلوث الميــاه بمدينة
طنجــة الــذي نظمــه مرصــد حمايــة البيئــة والمآثــر
التاريخيــة بطنجــة .ويأتــي هــذا اإلجتمــاع فــي إطــار
أنشــطة مشــروع «الميــاه الخضــراء» الــذي يضــم
ممثليــن عــن الفاعليــن و المتدخليــن فــي مجــال
تدبيــر المــاء فــي القطاعيــن العــام و الخــاص

استقبال أعضاء مكتب للدراسات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
فــي إطــار تنزيــل المرحلــة الثالثــة مــن المبــادرة
الوطنيــة للتنميــة البشــرية  ،2019-2023اســتقبل
أميــن مــال الغرفــة الســيد الحســين بــن الطيــب رفقــة
المديــر الجهــوي للمؤسســة الســيد ربيــع الخمليشــي
يــوم الجمعــة 11شــتنبر2020بالمقر الجهوي للغرفة،
وفــد يمثــل مكتــب الدراســات المكلــف بإعــداد تحليــل
حــول سالســل اإلنتــاج بإقليــم الفحص-أنجــرة .وقــد
تقدمــت الغرفــة خــال هــذا االســتقبال بمجموعــة
مــن االقتراحــات حــول األنشــطة االقتصاديــة التــي
يمكــن أن تكــون مــدرة للدخــل.

لقاء اعدادي لشراكة بين الغرفة وجمعية المعشرين
المقبولين لدى الجمارك بالمغرب
فــي إطــار مواكبــة ودعــم منتســبي الغرفــة
الفاعليــن فــي مجــال التجــارة الخارجيــة وتوســيع
قاعدتهــم تــم تنظيــم يــوم الخميــس 17
شــتنبر ،2020بمقــر الغرفــة بطنجــة لقــاء اعداديــا
البــرام اتفاقيــة تعــاون وشــراكة بيــن الغرفــة
وجمعيــة المعشــرين المقبوليــن لــدى الجمــارك
بالمغــرب .وتــرأس هــذا اللقــاء الهــام عــن الغرفــة
الســيد مصطفــى بــن عبــد الغفــور نائــب رئيــس
الغرفــة وحضره الســادة الحســين بــن الطيب امين
مــال الغرفــة وعبــد اللطيــف افيــال عضــو الغرفــة
ورئيــس المؤسســة الجهويــة للتكويــن والتنميــة
والســيد ربيــع الخمليشــي المديــر الجهــوي
للغرفــة وحضــر عــن الجمعيــة الســيد محمــد الجــاي

نائــب رئيــس جمعيــة المعشــرين المقبوليــن لــدى
الجمــارك بالمغــرب.
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لقاء مع ممثلي الجمعية المغربية لخريجي معاهد النسيج واأللبسة
فــي إطــار» مشــروع تشــغيل الشــباب مــن اجــل
التنميــة» عقــدت الغرفــة اجتماعــا مــع الجمعيــة
المغربيــه لخريجــي معاهــد النســيج وااللبســة،
وذلــك يــوم االربعــاء  09شــتنمبر 2020بمقــر
الغرفــة بطنجــة ،وقــد ترأس هذا االجتماع الســيد
عمــر مــورو رئيــس الغرفة بحضــور المديرالجهوي
للغرفــة الســيد ربيــع الخمليشــي ورئيــس
الجمعيــة الســيد رشــيد الورديغــي والســيدة
فــردوس ايموروطــن منســقة المشــروع.

اجتماع بالفاعلين االقتصاديين إثر تطبيق النظام الجديد لمراقبة المنتوجات
الصناعية عند االستيراد

انعقــد بمقــر الغرفــة بطنجــة يــوم 11
شــتنبر 2020اجتمــاع بخصــوص التحديــات التــي
يواجههــا الفاعلــون االقتصاديــون إثــر تطبيــق
النظــام الجديــد لمراقبــة المنتوجــات الصناعيــة
عنــد االســتيراد.وقد تــرأس هــذا االجتمــاع الســيد
عمــر مــورو رئيــس الغرفــة والســيد اديــب اقلعــي
منــدوب وزارة الصناعــة والتجــارة واالقتصــاد
االخضــر والرقمــي وبمشــاركة الســيد عمــار
الشــماع رئيــس جمعيــة المنطقــة الصناعيــة
بطنجــة باإلضافــة الــى ممثلــي بعــض الشــركات
الصناعيــة.

اجتماع مع الفاعلين االقتصاديين ومندوب وزارة التجارة والصناعة بطنجة
لدراسة مساطر المطابقة للمنتوجات الصناعية المستوردة
تــرأس الســيد عمــر مــورو رئيــس الغرفــة
والســيد عبــد الواحــد رحــال مديــر التجــارة الداخلــة
بــوزارة الصناعــة والتجــارة واالقتصــاد االخضــر
والرقمــي بالمقــر الجهــوي للغرفــة يــوم الجمعــة
 16اكتوبــر  ،2020اجتماعيــن مــع كل مــن الصنــاع
والمســتوردين خصصا لدراسة مساطر المطابقة
للمنتوجــات الصناعيــة المســتوردة .وقــد تــم
هذيــن االجتماعيــن بحضــور الســيد أديــب أقلعــي
منــدوب وزارة التجــارة والصناعــة بطنجــة والســيد
مصطفــى بنعبــد الغفــور النائــب األول لرئيــس
الغرفــة والســيد الحســين بــن الطيــب أميــن مــال

الغرفــة ورؤســاء وممثليــن عــن الهيئــات المهنيــة
ُ
الصناعيةوأطــر الــوزارة والغرفــة.
والجمعيــات
وعقــب هذيــن االجتماعيــن أصــدرت الغرفــة بــاغ
فــي الموضــوع.
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الغرفة تجتمع بجمعية الوحدة لنقل المستخدمين بطنجة
وعقــد بمقــر الغرفــة يــوم الجمعــة  18شــتنبر  2020علــى
الســاعة الواحــدة زواال اجتماعــا مــع جمعيــة الوحــدة لنقــل
المســتخدمين بطنجــة حــول بعــض المشــاكل واإلكراهــات
التــي يواجههــا قطــاع نقــل المســتخدمين بطنجــة فــي
ظــل جائحــة كورونــا التــي تعرفهــا بالدنــا منــذ شــهر مــارس
الماضي.تــرأس هــذا االجتمــاع الســيد عمــر مــورو رئيــس
الغرفــة وتطــرق هــذا االجتمــاع إلــى مختلــف االكراهــات
التــي يعيشــها قطــاع نقــل المســتخدمين فــي ظــل جائحــة
كورونــا ،خاصــة الطاقــة االســتيعابية والمطالبــة بإعــادة
تنظيــم وتقنيــن القطــاع وكذلــك مشــكل توقيــف رخــص
نقــل المســتخدمين بطنجــة وغيرهــا مــن المشــاكل العالقــة.

لقاء بالجمعية المغربية لخريجي معاهد النسيج واأللبسة
عقــد بمقــر الغرفــة بطنجــة يــوم الثالثــاء  06أكتوبــر 2020
علــى الســاعة الثانيــة عشــرة زواال اجتماعــا مــع رابطــة
منتــدى التاجــر لطنجــة الكبــرى .وتــرأس هــذا االجتمــاع الســيد
عمــر مــورو رئيــس غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات
لجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة ،بحضــور نائبــه األول الســيد
مصطفــى بــن عبــد الغفــور ،وكــذا الســيد عثمــان الزيتونــي
عضــو الغرفــة .وقــد تطــرق إلــى مختلــف االكراهــات التــي
يعيشــها التجــار نتيجــة تداعيات جائحــة كوفيد  ،19كما تناول
االجتمــاع الســبل واآلليــات الممكــن اعتمادهــا مــن قبــل
الغرفــة فــي مواكبــة التجــار خــال هــذه المرحلــة الدقيقــة
التــي يمــر بهــا القطــاع والنهــوض بقطــاع التجــارة عامــة.

اجتماع مع رابطة منتدى التاجر لطنجة الكبرى
وكمــا انعقــد بمقــر الغرفــة بطنجــة يــوم االربعاء  23شــتنبر
 2020علــى الســاعة الثانيــة عشــرة والنصــف زواال اجتماعــا
مــع ممثلــي رابطــة الفاعليــن فــي القطــاع الســياحي
بأصيلــة حــول بعــض المشــاكل واإلكراهــات التــي يواجههــا
الفاعليــن فــي القطــاع الســياحي فــي ظــل جائحــة كورونــا
التــي تعرفهــا بالدنــا منــذ شــهر مــارس الماضي.وتــرأس
هــذا االجتمــاع الســيد عمــر مــورو رئيــس الغرفــة بحضــور
الســيد مصطفــى بــن عبــد الغفــور ،النائــب االول للرئيــس
وعــدد مــن أطــر الغرفــة .وقــد تطــرق هــذا االجتمــاع إلــى
مختلــف االكراهــات التــي يعيشــها القطــاع نتيجــة تداعيــات
جائحــة كوفيــد.-19
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اجتماع بوكالء الجدد وتجار سوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة
وأيضــا عقــد يــوم الثالثــاء  06أكتوبــر  2020علــى الســاعة
الواحــدة زواال ،اجتماعــا مــع الــوكالء الجــدد والتجــار لســوق
الجملــة للخضــر والفواكــه .تــرأس هــذا االجتمــاع الســيد عمــر
مــورو رئيــس غرفــة التجارة والصناعــة والخدمات لجهة طنجة
تطــوان الحســيمة ،وبحضــور نائبــه األول الســيد مصطفــى
بــن عبــد الغفــور ،وكــذا الســيد العضــو عثمــان الزيتونــي،
والســيد العضــو أحمــد القريشــي .حيــث اســتهل االجتمــاع
بالترحيــب بالســادة الــوكالء الجــدد الذيــن تــم انتدابهــم
للفتــرة القادمــة .وقــد تنــاول االجتمــاع بالخصــوص مســألة
الترحيــل التــي ســوف تتــم مــن الســوق الحالــي نحــو الســوق الجديــد .كمــا تطــرق االجتمــاع لضــرورة عقــد
االجتماعــات خــال االيــام المقبلــة لمتابعــة كافــة االنشــغاالت التــي تهــم كافــة الفئــات العاملــة داخــل
الســوق .وهــو الــدور الــذي قامــت الغرفــة تجــاه هــذه الفئــة علــى الــدوام.

اجتماع بالجمعية الوطنية لمموني الحفالت والتظاهرات
عقــد بمقــر غرفــة بطنجــة يــوم االربعــاء  07أكتوبــر 2020
اجتماعــا مــع ممثليــن عــن الجمعيــة الوطنيــة لممونــي الحفــات
والتظاهــرات .تــرأس هــذا االجتمــاع الســيد عمــر مــورو رئيــس
الغرفــة .وقــد تطــرق هــذا االجتمــاع إلــى الوضعيــة الدقيقــة التــي
يعيشــها قطــاع ممونــي الحفــات ،وهــو القطــاع الــذي يعتبــر
مــن القطاعــات التــي شــملها الحضــر التــام لمزاولــة أنشــطتها
نتيجــة التداعيــات الناتجــة عــن كوفيــد .-19وقــد ثمــن المجتمعــون
االتفاقيــة التــي وقعتهــا لجنــة اليقظــة االقتصاديــة فــي المغــرب
مــع ممونــي ومنظمــي الحفــات ،مــن أجــل مســاندتهم لتجــاوز
عواقــب جائحــة فيــروس كورونــا .وبالنظــر لتراجــع شراســة وبــاء
كورونــا بجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة ،تنــاول االجتمــاع ســبل اســتئناف هــذا القطــاع نشــاطه وفــق
المعاييــر والتدابيــر الصحيــة الضامنــة الســتمرار االنفــراج الصحــي بالجهــة مــن جهــة ،مــع االخــذ بعيــن
االعتبــار حالــة مهنيــي هــذا القطــاع مــن جهــة أخــرى.

استقبال رئيس الفدرالية المغربية لمموني الحفالت
بجهة طنجة تطوان-الحسيمة
وأيضــا فــي إطــار مواكبــة الحســيمة لقضايــا المهنييــن وفــي إطــار
تتبــع ملــف الممونيــن اســتقبل الســيد عمــر مــورو رئيــس الغرفــة
يــوم االربعــاء  25نوفمبــر  ،2020الســيد عبــد الكريــم الفقيهــي
رئيــس الفدراليــة المغربيــة لممونــي الحفــات بجهــة طنجــة تطــوان
الحســيمة والســيد حمــزة ايــت علــي كاتبهــا العــام .وذلــك بحضــور
كل مــن؛ الســيد ربيــع الخمليشــى المديــر الجهــوي للغرفــة والســيد
خالــد بولعيــش :رئيــس مصلحــة التكويــن والتشــييك والســيد
مصطفــى الحضــري :رئيــس مصلحــة الشــراكة والســيدة خلــود
خيــاري إطــار بقســم العالقــات المؤسســاتية.
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استقبال رئيس فرع الشمال للجمعية المغربية للنسيج واأللبسة
فــي إطــار متابعــة وتقييــم اآلثــار االقتصاديــة
المرتبطــة بتفشــي فيــروس كورونــا المســتجد
وتــدارس ســبل وكيفيــة اإلقــاع فــي مرحلــة
مابعــد كورونــا ،اســتقبل الســيد عمــر مــورو
رئيــس غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات
لجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة يــوم االثنيــن
 23نوفمبــر  2020بالمقــر الجهــوي للغرفــة
بطنجــة كمــال مــزاري رئيــس فــرع الشــمال
للجمعيــة المغربيــة للنســيج واأللبســة بحضــور
كل مــن الســيد عــادل الدفــوف عضــو الغرفــة
وعضــو الجمعيــة والســيد أحمــد أمرنيس عضو
فــرع الشــمال للجمعيــة المغربيــة للنســيج
واأللبســة.

اجتماع بأعضاء مكتب فدرالية مموني الحفالت بالمغرب
وكمــا انعقــد صبــاح يــوم األربعــاء  14أكتوبــر
 2020بمكتــب الرئيــس اجتمــاع ضــم أعضــاء
مكتــب فدراليــة ممونــي الحفــات بالمغــرب
برئاســة الســيد الحــاج رحــال محمــد الســلمي
مــع الســيد رئيــس الغرفــة عمــر مــورو مرفوقــا
بالســيد مديــر الغرفــة الجهويــة الســيد
ربيــع الخمليشــي والســيد محمــد العربــي
العوامــي رئيــس مصلحــة بالغرفــة .وكان هــذا

اللقــاء فرصــة ألعضــاء الفدراليــة للتعبيــر عــن
االكراهــات والتداعيــات التــي نتجــت عن كوفيد
 19ببالدنــا ،وقــد جــدد الســيد رئيــس الغرفــة
دعمــه لهــذا القطــاع مســتحضرا المبــادرات
التــي تــم القيــام بهــا بهــذا الخصوص.كمــا
تنــاول المجتمعــون ســبل تدعيــم عالقــة
التعــاون والشــراكة بيــن الجانبيــن الســيما فــي
مجــال التكويــن ومواكبــة المهنييــن.
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اجتماع مع الجمعية المغربية لرواد األعمال
وعقــد بمقــر الغرفــة بطنجــة يــوم الثالثــاء  20أكتوبــر
 2020علــى الســاعة العاشــرة صباحــا اجتماعــا مــع
ممثليــن عــن الجمعيــة المغربيــة لــرواد االعمــال.
وتــرأس هــذا االجتمــاع الســيد مصطفــى بــن عبــد
الغفــور النائــب األول لرئيــس غرفــة التجــارة والصناعــة
والخدمــات لجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة ،كمــا حضــر
هــذا اللقــاء الســيد مصطفــى ديــرى مقــرر المكتــب
المســير للغرفــة .وحضــره مــن الجانــب اإلداري كل مــن
الســيد محمــد يجــو والســيد نبيــل الخمليشــي .وقــد
تطــرق هــذا االجتمــاع إلــى ســبل التعــاون بيــن الجمعيــة والغرفــة فــي مجــال اختصــاص كل منهمــا،
كالبحــث عــن كيفيــة تمويــل المشــاريع الصغــرى ،وخلــق بنــك معلومــات للمشــاريع القطاعيــة .واالنفتــاح
علــى المؤسســات األجنبيــة بقصــد خدمــة المهنييــن والمنتســبين للغرفــة.

اجتماع بأعضاء الهيئة العليا لمهني التصوير
وأيضــا اســتقبل الســيد عمــر مــورو رئيــس الغرفــة
يــوم الثالثــاء  20أكتوبــر  2020بمكتبــه بالغرفــة الســادة
أعضــاء مكتــب الهيئــة العليــا لمهنــي التصويــر .وكان هذا
اللقــاء فرصــة ألعضــاء مكتــب الهيئــة العليــا للتصويــر
للتعبيــر عــن االكراهــات التــي يعيشــها هــذا القطــاع جــراء
التداعيــات التــي نتجــت عــن جائحــة كوفيــد -19ببالدنــا،
وقــد جــدد الســيد رئيــس الغرفــة دعمــه لهــذا القطــاع.
كمــا تنــاول المجتمعــون ســبل تدعيــم عالقــة التعــاون
والشــراكة بيــن الجانبيــن الســيما فــي مجــال التكويــن
ومواكبــة المهنييــن.

استقبال مكتب جمعية انفتاح لتجار المركب التجاري «بئر الشفا» بطنجة:
والســتمرار عمــل الغرفــة فــي تتبــع ملفــات أســواق
القــرب ،ومــن أجــل النهــوض بهــا وحــل اإلشــكاالت التــي
تواجههــا .وتماشــيا مــع أهــداف الغرفــة ودورهــا التمثيلــي
لســائر المهنييــن ،ومتابعتهــا للقضايــا االقتصاديــة والتجاريــة
بالجهــة .والطالعهــا علــى مثــل هــذه الملفــات ،كان قــد
اســتقبل الســيد مصطفــى بــن عبــد الغفــور النائــب األول
لرئيــس غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات لجهــة طنجــة
تطــوان الحســيمة ،مرفوقــا بالســيد نبيــل الخمليشــي رئيــس
قســم العالقــات المؤسســاتية بالغرفــة ،صبــاح يــوم األربعاء
 15ينايــر  .2020بمقــر الغرفــة الجهويــة ،أعضــاء مكتــب
جمعيــة انفتــاح لتجــار المركــب التجــاري «بئــر الشــفا» بطنجــة.
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في سياق مواكبة الغرفة لمنتسبيها نظمت ملحقة الغرفة بالحسيمة:
لقاء عمل مع ممثلي فرع الحسيمة للجمعية الوطنية ألرباب المقاهي والمطاعم
يوم الخميس  10دجنبر 2020
عقــد كل مــن الســيد أشــرف بوجيــر مقــرر الغرفــة
والســيد المصطفــى ديــرا نائــب المقــرر ،عضــوي
المكتــب المســير للغرفــة مرفوقيــن بالســيدة نبيلــة
لهيــت مديــرة ملحقــة الغرفــة بالحســيمة والســيد
محمــد بلحــاج إطــار بالغرفــة ،يــوم الخميــس 10
دجنبــر  2020بمقــر الغرفــة بالحســيمة لقــاء عمــل مــع
ممثلــي فــرع الحســيمة للجمعيــة الوطنيــة ألربــاب
المقاهــي والمطاعــم ممثلــة فــي شــخص رئيســها
الســيد عمــاد بلحــاج والســيد ســعيدالغلبزوري نائــب
أميــن المــال والســيد محمــد اشحشــاح والســيد
رؤوف الخطابي مستشــارين بالمكتب المســير للجمعية.وقد خصص اللقاء لدراســة ومناقشــة
األوضــاع الراهنــة لهــذا القطــاع فــي خضــم التأثيــرات الســلبية الكبيــرة التــي أفرزتهــا جائحــة
كورونــا ،وكذلــك اقتــراح بعــض األفــكار والحلــول للتخفيــف مــن وطأتهــا ســواء بالنســبة ألربــاب
المقاهــي والمطاعــم أو بالنســبة لمســتخدمي القطــاع وعائالتهــم.

اجتماع مع أعضاء نقابة تجار سوق الثالثاء
يوم االثنين  21دجنبر 2020
وأيضــا عقــد الســيد أشــرف بوجيــر مقــرر الغرفــة
والســادة االعضــاء الســيد أحمــد بوكمــزة ،الســيد
إليــاس الزيانــي ،الســيد منصــف أزمانــي ،الســيد
مصطفــى الخمليشــي والســيد بــدر الديــن أوخيــار
مرفوقيــن بالســيد محمــد العــزوزي عــن االدارة ،يــوم
االثنيــن  21دجنبــر  2020بمقــر الغرفــة بالحســيمة
لقــاء عمــل مــع أعضــاء نقابــة تجــار ســوق الثالثــاء:
الســيد عــادل البوشــعيبي عضــو النقابــة الوطنيــة
للتجــار والمهنييــن رئيــس المكتــب اإلقليمــي ،الســيد
محماديواعلــي ،الســيد يوســف كريشــتو ،الســيد
عمــاد المنصــوري والســيد خالدالدمغي.وقــد خصــص اللقــاء لدراســة ومناقشــة االوضــاع
الراهنــة والتباحــث فــي مجموعــة مــن القضايــا واألحــداث التــي همــت الســوق وبخاصــة األضــرار
التــي خلفهــا الحريــق الــذي شــب بــه مؤخــرا ،وكذلــك اإلصالحــات التــي يعرفهــا ومشــاريع إعــادة
التهيئــة التــي يتــم العمــل عليهــا .هــذا ولــم يتــم إغفــال الحديــث عــن الصعوبــات التــي تعتــرض
المشــتغلين بــه الســيما تداعيــات وبــاء كورونــا وغيرهــا علــى الــرواج التجــاري بشــكل عــام ،وكــذا
الــدور الــذي يمكــن أن تقــوم بــه الغرفــة مواكبــة ومســاندة ودعمــا للمهنييــن بالســوق المذكــور.

حصيلة عمل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة

لسنة 2020

119

المشاركة في اللقاءات والندوات التحسيسية
لقاء عمل مع ممثلي فرع الحسيمة للفدرالية الوطنية
لمموني الحفالت بالحسيمة
يوم الثالثاء  22دجنبر 2020
وعقد الســيد أشــرف بوجير مقرر الغرفة والســادة
االعضــاء الســيد محمــد الحنكــوري ،الســيد منصــف
ازمانــي ،الســيد احمــد بوكمــزة والســيد بــدر الديــن
اوخيــار مرفوقيــن بالســيد محمــد البلحاجــي ومحمــد
العــزوزي عــن االدارة ،يــوم الثالثــاء  22دجنبــر 2020
بمقــر الغرفــة بالحســيمة لقــاء عمــل مــع ممثلــي فــرع
الحســيمة للفدراليــة الوطنيــة لممونــي الحفــات
بالحســيمة فــي شــخص رئيســها الســيد نــور الديــن
المعروفــي و الســيد فتحــي احنتاريــو كاتــب عــام و
الســيد عبــد الكريــم الزيانــي نائــب كاتــب عام والســادة
احمــد بــادي  ،امحمدبورجيلــة  ،عمــر اســويق  ،اســماعيل بــن احمــد مستشــارين بالمكتــب المســير
للجمعية.وقــد خصــص اللقــاء لدراســة ومناقشــة األوضــاع الراهنــة لهــذا القطــاع فــي خضــم
التأثيــرات الســلبية الكبيــرة التــي أفرزتهــا جائحــة كورونــا ،وكذلــك اقتــراح بعــض األفــكار والحلــول
للتخفيــف مــن وطأتهــا ســواء علــى األربــاب او مســتخدمي القطــاع.

اجتماع مع ممثلي جمعية أرباب المطاعم والمقاهي بامزورن والنواحي
يوم السبت  25ابريل 2020
وكمــا عقــد الســيد أشــرف بوجيــر مقــرر الغرفــة والســادة
االعضــاء الســيد محمــد الحنكــوري ،الســيد منصــف
ازمانــي ،الســيد احمــد بوكمــزة ،الســيد بــدر الديــن اوخيــار
والســيد اليــاس مرفوقيــن بالســيد محمــد البلحاجــي
والســيد محمــد العــزوزي عــن االدارة ،يــوم الثالثــاء 22
دجنبــر  2020بمقــر الغرفــة بالحســيمة لقــاء عمــل مــع
ممثلــي جمعيــة اربــاب المطاعــم والمقاهــي بامــزورن
والنواحــي ابتــداء مــن الســاعة الرابعــة والنصــف زواال
فــي شــخص رئيســها الســيد جمــال الموساوي،الســيد
عبــد الكريــم المحدالــي نائــب الرئيــس ،الســيد عــادل
الروبيــو كاتــب عام،والســادة عبــد المجيــد العيــادي ،ايــت
بلحــاج هشــام ومحســن الصديقــي مستشــارين بالمكتــب المســير للجمعية.وقــد خصــص االجتمــاع
لمناقشــة األوضــاع الراهنــة لقطــاع المطاعــم و المقاهــي خصوصــا مســالة الضرائــب والجبايــات
المحليــة و التأثيــرات الســلبية لجائحــة كورونــا علــى منهيــي القطــاع .وبعــد مناقشــة النقــط المطروحــة
بيــن كال الطرفيــن ،تــم االتفــاق .علــى خطــوات عمليــة إليجــاد حلــول عاجلــة للمشــاكل التــي يعانــي منهــا
القطاع.واختتــم االجتمــاع فــي جــو مــن التفــاؤل واالرتيــاح لــدى جميــع المشــاركين.
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المشاركة في اللقاءات والندوات التحسيسية
المشاركة في لقاء بخصوص قطاع التكنولوجيات واألمن المدني
شــارك الســيد عامــر زغينــو رئيــس لجنــة النقــل
واللوجســتيك بغرفة التجارة والصناعة والخدمات
لجهــة طنجة-تطوان-الحســيمة فــي اشــغال
اللقــاء الــذي احتضنــه المركــز الجهــوي لالســتثمار
بمناســبة االســتقبال الــذي خصــص لوفــد مــن
رجــال األعمــال األلمــان يمثــل قطــاع التكنولوجيات
واألمــن المدنــي وذلــك يــوم الخميــس  30ينايــر
.2020

إمزورن :تأهيل المنطقة الصناعية
تحــت إشــراف الســيد فريــد شــوراق عامــل
إقليــم الحســيمة ،شــارك الســيد المصطفــى
ديــرا عضــو المكتــب الجهــوي للغرفــة إلــى جانــب
الســادة رؤســاء المؤسســات والمصالــح المعنيــة
بموضــوع تأهيــل المنطقــة الصناعيــة إلمــزورن
يــوم األربعــاء  10يونيــو  2020علــى الســاعة
الثانيــة عشــرة والنصــف ( )12:30زواال بمقــر
الكتابــة العامــة لعمالــة اإلقليــم فــي اجتمــاع تــم
التطــرق خاللــه إلــى مشــاكل البنيــة التحتيــة بهــذه
المنطقــة

المشاركة في أشغال المائدة المستديرة الجهوية المنظمة
من طرف جمعية خريجي معاهد النسيج واأللبسة
شــارك الســيد مصطفــى بــن عبد الغفــور النائب

األول لرئيــس غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات

لجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة يــوم الجمعــة
 27نونبــر  2020بطنجــة فــي أشــغال المائــدة

المســتديرة الجهويــة المنظمــة مــن طــرف جمعيــة
خريجــي معاهــد النســيج واأللبســة حــول موضــوع

دور المؤسســات المهنيــة والجمعوية.وقــد

عــرف اللقــاء مشــاركة كل مــن الســيدة البورقــادي

المديــرة الجهويــة التحاد العام لمقاوالت المغرب
والخبيــر الدولــي الســيد الحموتــي وممثــل جمعية

النســيج وعضــو الغرفــة الجهويــة الســيد ياســين

العــرود واالســتاد الجامعــي ورئيــس جمعيــة

الشــفاء الدكتــور الطاهــر القــور.
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المشاركة في اللقاءات والندوات التحسيسية
مشاركة الغرفة في لقاء حول التكوين والتشغيل
شــارك الســيد مصطفــى بــن عبــد الغفــور،
النائــب األول لرئيــس الغرفــة يــوم األربعــاء 23
ديســمبر  2020طبنجــة ،فــي اللقــاء المنظــم
مــن طــرف الجمعيــة المغربيــة لخريجــي معاهد
النســيج واأللبســة ،وهــو الملتقــى الوطنــي
الســابع للجمعيــة والــذي تمحــور هــذه الســنة
حــول موضــوع «مناهــج التكويــن وأفــاق
التشــغيل فــي ظــل التحــوالت االقتصاديــة».
وخــال كلمــة الغرفــة قــدم الســيد مصطفــى
بــن عبــد الغفــور نبــذة عــن الــدور الــذي تقــوم
بــه الغرفــة فــي الدفــاع عــن القطاعــات
االقتصاديــة.

مشاركة الغرفة في ورشة حول االقتصاد الغير المهيكل
شــارك الســيد مصطفى بنعبد الغفور ،النائب
األول لرئيــس الغرفــة يــوم الجمعــة 2اكتوبــر2020
فــي ورشــة عــن بعد نظمها المجلــس االقتصادي
واالجتماعــي والبيئــي حــول االقتصــاد الغيــر
المهيــكل ،وذلــك فــي أفــق تجميــع المقترحــات
حــول مجموعــة مــن القضايــا ذات الصلــة وفــي
مقدمتهــا قضيــة تمثيليــة القطــاع الغيــر المهيــكل
واعتمــاد اســتراتيجية انتقاليــة لألنشــطة الغيــر
المهيكلــة نحــو اقتصــاد مهيــكل .وتميــزت الورشــة
بتقديــم عــروض ومقترحــات هامة فــي الموضوع
مــن طــرف عــدد مــن المؤسســات المشــاركة.

مشاركة الغرفة في مائدة مستديرة بالجمعية المغربية
لخريجي معاهد النسيج واأللبسة
شــارك الســيد مصطفى بن عبد الغفور ،النائب
األول لرئيــس غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات
لجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة ،مرفوقــا بالســيد
محمــد العربــي العوامــي ،إطــار بالغرفــة ،يــوم
الجمعــة  09أكتوبــر  2020بفنــدق ســوالزور بطنجة
فــي أشــغال المائــدة المســتديرة التــي نظمتهــا
الجمعيــة المغربيــة لخريجــي معاهــد النســيج
واأللبســة بحضــور وازن للمؤسســات المعنيــة
بالشــغل والمجالــس المنتخبــة بالجهــة.
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المشاركة في اللقاءات والندوات التحسيسية
مشاركة الغرفة في اللقاء المنظم من طرف مركز ابن بطوطة للدراسات واالبحاث
حول موضوع «المسؤولية االجتماعية للمقاولة»
شــارك الســيد مصطفــى بــن عبــد الغفــور
النائــب األول لرئيــس الغرفــة يــوم الســبت 28
نونبــر  2020بطنجــة فــي اللقــاء المنظــم مــن
طــرف مركــز ابــن بطوطــة للدراســات واالبحــاث
حــول موضــوع «المســؤولية االجتماعيــة
للمقاولــة» .وقــد عــرف اللقــاء مشــاركة كل
مــن الســيدات والســادة :الدكتــورة جميلــة
الدحيمــدي واألســتاذ عبــد االه الحلوطــي
األميــن العــام لالتحــاد الوطنــي للشــغل
بالمغــرب ونائــب رئيــس مجلس المستشــارين
واألســتاذة المهندســة الســيدة الشــعبية
العلــوي نائــب رئيــس اتحــاد العــام للمقــاوالت
بالمغــرب

CGEMوالســيد ســعد اغــزاف نائــب الكاتــب
الوطنــي للفضــاء المغربــي للمهنييــن .حيــث
قــارب المتدخلــون الموضــوع مــن خــال زوايــا
متعــددة ووجهــات نظــر مختلفــة ،وذلــك قبــل
فســح المجــال لتدخــات وتفاعــات الســيدات
والســادة المشــاركين.

الغرفة تنظم زيارة ميدانية للميناء المتوسطي لفائدة التجار
فــي إطــار عمليــة تاطيــر ومواكبــة التجــار
المتعامليــن مــع مدينــة ســبتة والراغبيــن فــي
تنظيــم تجارتهــم فــي منظومــة االســتيراد
والتصديــر تــم تنظيــم يــوم الثالثــاء  18فبرايــر
 2020بشــراكة بيــن الغرفــة والمديريــة الجهويــة
والمديريــة االقليميــة للجمــارك بتطــوان زيــارة
ميدانيــة للمينــاء المتوســطي لالطــاع مباشــرة
علــى التدابيــر واالجــراءات المرتبطــة باالســتيراد.
شــارك فــي هــذه الزيــارة اعضــاء الغرفــة الســادة
مصطفــى بناجــي ومحمــد التوناتــي واحمــد
العاطفــي ومحمــد الصنهاجــي الــى جانــب
مجموعــة مــن التجــار مــن مدينتــي الفنيــدق
وتطــوان .وســيعقب هــذه الزيــارة زيــارات لتجــار
آخريــن الــى جانــب تنظيــم لقــاءات تأطيريــة مــع
هيئــة المعشــرين والمحاســبين وادارت مختصــة
مــن قبيــل ادارة التجــارة والصناعــة والمكتــب
الوطنــي للســامة الغذائيــة وغيرهــا.
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خالل هاته السنة قامت الغرفة بالتعبئة الشاملة واالنخراط في مجهودات مواجهة تداعيات
فيروس كورونا»كوفيد »-19ومواكبة المهنيين وتعزيز التواصل معهم قصد تدارس وضعية
القطاعات ووضع االقتراحات والتصورات التي من شأنها التخفيف من حدة آثار الجائحة عليهم
ولطرح رؤية لمعالجة المشكل االقتصادي بالجهة ،وذلك تم من خالل عقد عدة اجتماعات مع
الجمعيات المهنية والرابطات والفدراليات والفاعلين االقتصاديين وعبر سلسلة من اللقاءات
التواصلية جهوية وإقليمية تهم القطاعات المتضررة ونذكر منها اللقاء المنظم حول «وضعية
قطاع التجارة الداخلية بالجهة في ظل جائحة كورونا وآفاق العمل» وندوات في عدة مواضيع
تهم المهنيين «كندوة مشروع قانون المالية لسنة  »2021والندوة الصحفية عن بعد حول
نتائج الدراسة الميدانية للتداعيات االقتصادية واالجتماعية لجائحة كوفيد ”-19على جهة طنجة-
تطوان-الحسيمة»وغيرها من الندوات .ومن أجل انطالقة جيدة للمهنيين بعد الحجر الصحي
وقفنا على اتخاذ جملة من اإلجراءات التي تروم مواكبة االقتصاديين والمهنيين من تجار وصناع
وخدماتيين والقطاعات المتضررة من خالل عدة لقاءات تواصلية وتحسيسية التي تم تنظيمها
عن بعد على مستوى الجهة
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ورشة تفاعلية حول النموذج التنموي الجديد

نظمــت غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات
لجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة ،يــوم الثالثــاء
 14يناير ،2020بفندقســوالزور بطنجة ورشــة
تفاعليــة حــول المقترحــات المزمــع رفعهــا الــى
الجامعــة المغربيــة لغــرف التجــارة والصناعــة
والخدمــات ،لتركيبهــا ضمــن مذكــرة تعكــس
رؤيتهــا إزاء النمــوذج التنمــوي الجديــد فــي
افــق تقديمهــا الــى اللجنــة االستشــارية
المحدثــة لهــذه الغاية.وتميــزت هــذه الورشــة
بحضــور كل مــن الســيد عمــر مــورو رئيــس

الغرفــة والســادة اشــرفبوجير :مقــرر الغرفــة
والحســين بــن الطيــب :مين مــال الغرفة وربيع
الخمليشــي :المديــر الجهــوي للغرفــة ،وبعض
اطــر الغرفــة الــى جانــب ممثليــن لمؤسســات
إداريــة محلية وجهويــة واكاديميين وجامعيين،
وتــم فــي هــذا المضمــار تشــخيص النمــوذج
التنمــوي الحالــي وطــرح أفــكار ومقترحــات
بالنســبة للنمــوذج المرتقــب انطالقــا مــن
تحديــد حاجيــات كل قطــاع مــن القطاعــات
االقتصاديــة واالجتماعيــة.
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ندوة تواصلية عن بعد حول «التدابير المالية والجبائية لمجابهة األزمة الناتجة
عن جائحة فيروس كورونا»

وكمــا نظمــت الغرفــة نــدوة تواصليــة
عــن بعــد حــول «التدابييــر الماليــة والجبائيــة
لمجابهــة األزمــة الناتجــة عــن جائحــة فيــروس
كورونــا» يــوم االجمعــة  22مــاي  2020علــى
الســاعة  22:00ليــا ،عبــر تقنيــة التواصــل
الويبنــار» « webinaireزووم « »zoomبالبــث
الحــي علــى صفحــة الفيســبوك للغرفــة
ترأســها الســيد مصطفــى بــن عبــد الغفــور
النائــب األول للرئيــس ،وشــارك فــي هــذه
النــدوة  -:الســيد عبــد الحفيــظ الشــركي النائب
الثانــي للرئيــس.
 الســيد الصــادق الكنفــاوي :مستشــار فــيالمحاســبة والضرائــب ومفتــش اقليمــي
للضرائــب ســابقا -.الســيد محمــد اميــن انــكام:
المديــر الجهــوي لصنــدوق الضمــان المركــزي
الســيد اليزيــد اينــو :رئيــس قســم تنميــةالمــوارد الماليــة بجماعــة طنجــة .كمــا حضــر
هــذه المائــدة المســتديرة الســيد عبــد الحميــد
النقراشــي والســيدة حوريــة البزراتــي اطــر
الغرفة ،وافتتح اللقاء بكلمة السيد مصطفى
بــن عبــد الغفــور النائــب األول للرئيــس ،وســير

النــدوة الســيد عبــد الحميــد النقراشــي ،حيــث
شــهدت مداخــات الســادة المشــاركين وتــم
عــرض جميــع التدابيــر المتخــذة على المســتوى
المالــي والضريبــي واالجتماعــي لفائــدة
االجــراء المتوقفنيــن مؤقتــا عــن العمــل
واألســر العاملــة فــي القطــاع غيــر المهيــكل،
والمقــاوالت المتضــررة جــراء هــذه الجائحــة،
وخاصــة المقــاوالت الصغــرى جــدا والصغيــرة
والمتوســطة والمهــن الحــرة لمجابهــة األزمــة
الناتجــة عــن جائحــة فيــروس كورونــا .وعــرف
اللقــاء نجاحــا حيــث حقــق مشــاهدة وتتبــع مــا
يقــارب  2000شــخص وتمــت االجابــة علــى
الكثيــر مــن التســاؤالت وأســئلة المهنييــن
واالجــراء والمقاوليــن وأصحــاب المهــن الحــرة،
وذلــك عــن طريــق الرابــط صفحــة الفيســبوك
للغرفــة وعبــر منصــة الواتســاب.
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ندوة تواصلية عن بعد حول «االقتصاد والرقمنة في ظل جائحة كورونا،
التحديات والرهانات»

ونظمــت الغرفــة نــدوة تواصليــة عــن
بعــد حــول «االقتصــاد والرقمنــة فــي ظــل
جائحــة كورونــا ،التحديــات والرهانــات» يــوم
األربعــاء 20مــاي  2020علــى الســاعة 22:00
ليـلا ،عبـ�ر تقنيـ�ة التواصـ�ل الويبنـ�ا»ر»�webi
 « naireزووم « »zoomبالبــث الحــي علــى
صفحــة الفيســبوكالغرفة .وشــارك فــي هــذه
النــدوة:
 الســيدة ســناء األكحــل :رئيســة مصلحــةرقمنــة المقــاوالت الصغــرى والمتوســطة
بوكالــة التنميــة الرقميــة -الســيد الدكتــور
مصطفــى الزيانــي :أســتاذ جامعــي بكليــة
العلــوم والتقنيــات :شــعبة الهندســة
المعلومياتية-الســيد العمــاري محمــد :مندوب
و مستشــا ر
 الســيد عصــام بلفحيل:مديــر تكنوبــاركبطنجــة .
كمــا حضــر هــذه المائــدة المســتديرة
الســيد عزيــز اغبالــو رئيــس قســم العالقــات
الخارجيــة بالغرفــة ،والــذي افتتــح اللقــاء
بقــراءة كلمــة الســيد الحســين بــن الطيــب
أميــن المــال بالغرفــة والــذي تغيــب عــن
النــدوة لظــروف قاهــرة ،وســير النــدوة الســيد

العمــاري محمــد وشــهدت تقديــم عــرض
الســيدة ســناء األكحــل ،رئيســة مصلحــة
رقمنــة المقــاوالت الصغــرى والمتوســطة
بوكالــة التنميــة الرقميــة حــول كيفيــة ولــوج
المقــاوالت الــى الرقمنــة ،وكــذا مداخــات
الســادة المشــاركين حــول دوراالرقمنــة فــي
دعــم االبتــكار وســهولة الحصــول علــى
المعلومــة ،وتحســين التنافســية وتقليــص
الوقــت واالرتقــاء باالقتصــاد .خاصــة وأن
أزمــة كورونــا أحدثــت دفعــة فــي حركــة الرقمنــة
العموميــة
والمؤسســات
لدىــاالدارات
وبعــض الشــركاتوالمقاوالت .وعــرف اللقــاء
نجاحــا حيــث حقــق مشــاهدة وتتبــع ألكثــر
مــن  2000شــخص وتمــت االجابــة علــى
الكثيــر مــن التســاؤالت وأســئلة المقاوليــن
والفاعلييــن فــي العديــد مــن القطاعــات،
وذالــك عــن طريــق الرابــط صفحــة الفيســبوك
للغرفــة وعبــر منصــة الواتســاب .وفــي الختــام
دعــا جميــع المتدخليــن اربــاب المقــاوالت
والمؤسســات العموميــة الــى االعتمــاد
الكثيــف علــى الخدمــات الرقميــة واســتخدم
الوســائل الرقميــة بــدال مــن عمليــات العمــل
الورقيــة.
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تنظيم لقاء جهوي حول «النظام الجديد لمراقبة المنتجات الصناعية عند
االستيراد»

فــي إطــار تفعيــل مشــروع مراجعــة نظــام
مراقبــة المنتوجــات الصناعيــة عنــد االســتيراد
الرامي إلى تعزيز حماية المســتهلك وتحقيق
انســيابية أكبــر لعمليــات اســتيراد المنتوجــات
الصناعيــة وضمــان منافســة نزيهــة بيــن
الفاعليــن ،نظمــت وزارة الصناعــة والتجــارة
واالقتصــاد األخضــر والرقمــي بشــراكة مــع
غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات لجهــة
طنجــة تطــوان الحســيمة ،لقــاء جهويــا حــول
موضــوع «النظــام الجديــد لمراقبــة المنتوجات
الصناعيــة عنــد االســتيراد» وذلــك يومــه
الخميــس  09ينايــر  2020على الســاعة الرابعة
بعــد الــزوال بفنــدق موفمبيــك – طنجــة.
تــرأس هــذا اللقــاء الســيد عمــر مــورو  ،رئيــس
الغرفــة ،ومثــل وزارة الصناعــة واالســتثمار
واالقتصــاد األخضــر والرقمــي فــي حلقــة
النقــاش الســيد محمــد بنجلــون  ،مديــر حمايــة
المســتهلك ومراقبــة الســوق والجــودة .كمــا
حضــره الســيد أديــب أقلعــي منــدوب الــوزارة
بطنجــة وكذلــك ممثلــي شــركات التفتيــش
الثــاث المعتمــدةApplusFomento، TUV :
Rheinlandو.Veritasوفــي كلمتــه االفتتاحية،
رحــب الســيد الرئيــس بجــودة هــذا النظــام
الجديــد الــذي ســيدخل حيــز التنفيــذ فــي 1

فبرايــر  .2020وأكــد علــى الــدور الهــام لغرفــة
التجــارة والصناعــة .والخدمــات ،فــي تطويــر
االقتصــاد جهويــا ووطنيا.ومــن جهتــه ،حــدد
الســيد محمــد بنجلــون فــي عرضــه ،اإلطــار
القانونــي المتعلــق بهــذا النظــام الجديــد
وكذلــك األهــداف المحــددة ،وهــي- :تحســين
المســتوردة-حماية
المنتجــات
مراقبــة
المســتهلك مــن المنتجــات التــي ال تلبــي
متطلبــات الســامة؛ -إرســاء شــروط تنافســية
منصفة.ومــن جانبهــم ،أبــرز المتحدثــون
مزيــدا مــن
مــن هيئــات التفتيــش الثــاث
ً
المعلومــات لتمكيــن الفاعليــن االقتصادييــن
مــن التعــرف علــى جميــع جوانــب نظــام
التحكــم هــذا والتفاعــل مــع المعلومــات
المقدمة.وعرفهــذا اللقــاء حضــور مــا يناهــز
 300مشــارك مــن رجــال األعمــال والخبــراء
المهتميــن بالموضــوع كمــا حضــره عــدد مــن
أعضــاء الغرفــة وأطرهــا.
وبعــد العــروض تــم تخصيص اللقاء لألســئلة
المتعلقــة بإصــاح نظــام التحكــم فــي منتجات
االســتيراد الصناعيــة والتــي أصبحــت اليــوم
تكتســي أهميــة قصــوى مــع إطــاق عمليــة
االســتعانة بمصــادر خارجيــة للتحكــم.
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ندوات ولقاءات تواصلية
فــي إطــار المجهــودات التــي بذلتهــا الغرفــة مــن أجــل التخفيــف مــن آثــار االزمــة المترتبــة عــن
جائحــة كورونــا وتداعياتهــا الســلبية علــى أوضــاع المهنييــن مــن تجــار وصنــاع وخدماتييــن .نظمــت
الغرفــة عــدة لقــاءات تحسيســية وتواصليــة:

لقاء تواصلي عن بعد حول « التدابير االحترازية لمكافحة جائحة كورونا لفائدة
المقاوالت بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة

بشــراكة مــع مندوبيــة الصناعــة والتجــارة بطنجــة
والمديريــة الجهويــة للشــغل واالدمــاج المهنــي
لقــاء تواصلــي عــن بعــد حــول» التدابيــر االحترازيــة
لمكافحــة جائحــة كورونــا لفائدة الوحــدات الصناعية
والتجاريــة وكــذا الخدماتيــة المتواجــدة بجهــة طنجــة
تطــوان الحســيمة» وذلــك يــوم الجمعة  11شــتنبر
 2020علــى الســاعة  11:00صباحا.افتتــح هــذا
اللقــاء الســيد عمــر مــورو الغرفــة حيــث تنــاول فــي
كلمتــه المبــادرات التــي اتخذتهــا الغرفــة مــن اجــل
مواكبــة المهنييــن فــي ظــل هــذه الجائحــة وأشــاد
بالمجهــودات المبذولــة مــن أجــل توفيــر ظــروف
الســامة والصحــة داخــل مقــاوالت الجهــة مــن
طــرف أربــاب العمــل وطالــب باالســتمرار فــي
تحصيــن وتعزيــز المكاســب المســجلة بالتعــاون
مــع الجهــات المســؤولة.كما تطــرق الســيد ادريس
عبــد الرســول المديــر الجهــوي للشــغل واالدمــاج
المهنــي الــى المجهــودات المبذولــة مــن
طــرف وزارة الشــغل ووزارة الصناعــة والتجــارة
فــي إطــار اللجــان المشــتركة والــدور التوعــوي
والتحسســي الــذي تقــوم بــه الــوزارة فــي هــذا
اإلطــار .ومــن جهتــه اشــار الســيد اديــب اقلعــي
منــدوب وزارة الصناعــة والتجــارة بطنجــة الــى
األهميــة التــي تكتســبها العالمــة التجــارة التــي

وضعتهــا مصالــح الــوزارة رهــن إشــارة المقــاوالت
والمعروفــة باســم»عالمة تحصيــن» وذلــك مــن
اجــل تحفيــز المقــاوالت علــى االنخــراط فــي
التدابيــر االحترازيــة المعمــول بهــا ضــد جائحــة
كورونا.بالنســبة للعــرض الــذي تقــدم بــه الســيد
طــارق غيــان طبيــب ومفتــش شــغل بالمديريــة
الجهويــة للشــغل واالدمــاج المهنــي ٬فقــد
تنــاول اساســا بروتوكــول تدبيــر خطــر العــدوى
فــي اماكــن العمــل والتفاصيــل المرتبطــة بهــذا
البروتوكــول والتــي ســتكون المقــاوالت مطالبــة
بتطبيقــه وااللتــزام بــه مســاهمة منهــا فــي
تحســين ظــروف العمــل فــي ظــل هــذه الجائحــة.
بعــد ذلــك فتــح بــاب النقــاش حيــث تدخــل عــدد
مــن المشــاركين لالستفســار حــول خصوصيــة
بعــض القطاعــات االنتاجيــة مــن حيــث التدابيــر
االزم التقيــد بها.واختتــم اللقــاء بتقديــم توصيــات
حــول ضــرورة انشــاء معهــد للصحــة والســامة
علــى المســتوى الجهــوي وكــذا وضــع قانــون
إطــار متعلــق بالصحــة والســامة المهنيــة .وقــد
أخبــر المنظمــون انــه ســيتم تنظيــم لقــاءات اخــرى
لتشــمل المهنييــن بمختلــف اصنافهــم مــن صنــاع
وتجــار وخدماتييــن.
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ندوات ولقاءات تواصلية
المشاركة في ندوة حول موضوع مساهمة العقار المطهر في التنمية
االقتصادية الجهوية وإنجاح االستثمار

شــارك الســيد عمــر مــورو رئيس غرفــة التجارة
والصناعــة والخدمــات لجهــة طنجــة تطــوان
الحســيمة مرفوقــا بالســيد الحســين بــن طيــب
أميــن مــال الغرفــة فــي نــدوة حــول موضــوع
مســاهمة العقــار المطهــر فــي التنميــة
االقتصاديــة الجهويــة وإنجــاح االســتثمار،
وذلــك يــوم الخميــس  13فبرايــر2020
بفنــدق موفينبيــك بطنجــة .حضــر هــذا
اللقــاء مديــر المركــز ابــن بطوطــة للدراســات
واألبحــاث العقاريــة بطنجــة الســيد دحمــان
المزرياحــي ونائــب رئيــس المركــز والباحــث
الجامعــي المتخصــص فــي العقار،الســيد

رشــيد الســماللي ،وفاعليــن فــي الميــدان
األبنــاك وممثلــي المؤسســات.ان تنظيــم
هــذه المائــدة المســتديرة ينــدرج فــي إطــار
األنشــطة التــي ينظمهــا المركــز بهــدف
جمــع مختلــف الفاعليــن االقتصادييــن الذيــن
تربطهــم صلــة مباشــرة بقطــاع العقــار مــن
أجــل بحــث موضــوع العقــار المطهــر .ويهــذف
الــى تبــادل التجــارب فــي ميــدان العقــار بيــن
أعضــاء المركــز وباقــي المشــاركين ،الســيما
اإلدارات والفاعليــن فــي القطــاع البنكــي
والقضــاة وكافــة المتدخليــن فــي مسلســل
تطهيــر العقــار.
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لمناقشــة نتائــج الدراســة الميدانيــة التــي أصدرتهــا الغرفــة باللغتيــن العربيــة والفرنســية
بخصــوص رؤيــة اقتصاديــة وخارطــة طريــق القتصــاد الجهــة فــي زمــن مــا بعــد كورونــا ،والتــي
تــم إعدادهــا فــي إطــار اإلســهام فــي تشــخيص وضعيــة القطاعــات االقتصاديــة بجهــة طنجــة
تطــوان -الحســيمة وقيــاس مــدى تضررهــا مــن تداعيــات أزمــة فيــروس كورونــا ،نظمــت الغرفــةنــدوة صحفيــة عــن بعــد:

ندوة صحفية عن بعد حول نتائج الدراسة الميدانية للتداعيات االقتصادية
واالجتماعية لجائحة كوفيد ”-19على جهة طنجة-تطوان-الحسيمة»

يــوم الســبت 13يونيــو  2020حــول نتائــج
الدراســة الميدانيــة التــي أنجزتهــا الغرفــة
وأعدها األســتاذ عبد الرحمن الصديقي الخبير
فــي التنميــة الترابيــة واللوجســتيك ومنســق
فريــق البحــث الجامعــي فــي الحكامــة الترابيــة
والتنميــة المســتدامة بطنجــة ،بخصــوص
رؤيــة اقتصاديــة وخارطــة طريــق القتصــاد
الجهــة فــي زمــن مــا بعــد كورونــا .وحضــر
النــدوة الســيد رئيــس الغرفــة عمــر مــورو
والســادة أعضــاء مكتــب الغرفــة :مصطفــى
بــن عبــد الغفــور النائــب األول للرئيــس وعبــد
الحفيــظ الشــركي :النائــب الثانــي للرئيــس
والحســين بــن الطيــب :أميــن المــال والســيد
ربيــع الخمليشــي المديــر الجهــوي للغرفــة

واألســتاذ عبــد الرحمــن الصديقــي ،والســادة
الصحفيــون .وانصــب النقــاش خــال النــدوة
حــول النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة
المرتبطــة باســتطالع رأي المهنييــن بخصــوص
الظرفيــة الحاليــة حــول استشــراف آفــاق
اقتصــاد الجهــة لمــا بعــد كورونــا ،وشــهدت
النــدوة أيضــا تقديــم عــرض حــول عمــل
المؤسســة خــال الفتــرة التــي شــملها الحجــر
الصحــي .عرفــت النــدوة نجاحــا حيــث ســجلت
مــا يقــارب  7700مشــاهد وتمــت اإلجابــة
علــى جميــع تســاؤالت الســادة الصحفييــن
الحاضريــن وأســئلة المهنييــن والمتتبعيــن عبــر
صفحــة الفايســبوك الخــاص بالغرفــة.
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ندوة عن بعد بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للتاجر
بمناســبة ذكــرى اليــوم الوطنــي للتاجــر ،نظمــت
الغرفــة بشــراكة مــع مندوبيــة التجــارة والصناعــة
بطنجــة نــدوة عــن بعــد يــوم االثنيــن  29يونيــو
 2020علــى الســاعة التاســعة ليــا .تــرأس النــدوة
الســيد رئيــس الغرفــة عمــر مــورو والســادة أعضــاء
مكتــب الغرفــة :مصطفــى بــن عبــد الغفــور النائب
األول للرئيــس وعبــد الحفيــظ الشــركي :النائــب
الثانــي للرئيــس والســيد أديــب اقلعــي منــدوب
التجــارة والصناعــة بطنجــة ،وقــام بتنشــيط النــدوة
الســيد حميــد النقراشــي ،إطــار بالغرفــة وكانــت
النــدوة فرصــة دعــا فيهــا الحاضــرون إلــى رفــع
الضــرر عــن التجــار عبــر دعــم القطــاع ومســاعدته
لمواكبــة متطلبــات التنشــيط االقتصــادي

والتجــاري ،ووضــع اللبنــات األساســية لعصرنتــه
وتطويــره وتأهيلــه لمواجهــة التحديــات المطروحــة
عليــه ،وكل المعيقــات التــي تحــول دون أداء
دوره الطالئعــي فــي التنميــة والتطــور ،وأيضــا
تمكيــن التجــار والمهنييــن مــن حقهــم فــي حمايــة
اجتماعيــة الئقــة ومتكاملــة ،والتســريع بتنزيــل
توصيــات المناظــرة الثالثــة للجبايــات بالصخيــرات
وتوصيــات ومخرجــات المنتــدى المغربــي للتجــارة
بمراكــش للعــام الماضــي .وتــم خــال النــدوة
اســتعراض حصيلــة التدابيــر واإلجــراءات المتخــذة
مــن طــرف غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات
لجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة لمواجهــة تداعيــات
فيــروس كورونــا المســتجد «كوفيــد.»-19

ندوة تحت عنوان التدابير الصحية واإلجراءات الوقائية الستئناف األنشطة التجارية
نظمــت الغرفــة نــدوة تحــت عنــوان :التدابيــر
الصحيــة واإلجــراءات الوقائيــة الســتئناف
األنشــطة التجاريــة ،يــوم الجمعة  12يونيو،2020
تــرأس النــدوة الســيد مصطفــى بــن عبــد الغفــور
النائــب األول للرئيــس والســيد عبــد الحفيــظ
الشــركي :النائــب الثانــي للرئيــس ،وأطرهــا
الســيد منصــف العمرانــي ،خبيــر متخصــص فــي
الوقايــة الصحيــة ،وأشــرف علــى النــدوة الســيد

عبــد الرحيــم العلــوي إطــار بالغرفــة .وكان الهــدف
مــن النــدوة هــو مواكبــة إعادة التشــغيل التدريجي
ألنشــطة مختلــف القطاعــات االقتصاديــة،
ومواصلــة الجهــود االحترازيــة واســتئناف العمــل
وفــق التــزام باحتــرام تــام لمقتضيــات الســامة
والصحــة ،وأيضــا للدعــوة والتأكيــد علــى ضــرورة
مواصلــة مجهــودات االحتــراز والرقابــة وفــق مــا
تســطره الســلطات المختصــة.

132

حصيلة عمل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة

لسنة 2020

(الندوات والورشات)
المواكبة
والتحسيسالعمل
وتطوير بيئة
اإلدارة

ندوة حول مشروع قانون المالية لسنة 2021

تحــت شــعار« :أيــة إجابــات لمشــروع قانــون
الماليــة  2021لمواجهــة آثــار كوفيــد 19
االقتصاديــة واالجتماعيــة علــى المهنييــن؟»
نظمــت غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات
بجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة نــدوة حــول
مشــروع قانــون الماليــة لســنة  2021يــوم
الخميــس  22أكتوبــر  2020بفنــدق ســوالزور
طنجة .واعتبارا لإلجراءات االحترازية المعتمدة
فقــد تــم تحديــد عــدد الحضــور مــع تأميــن نقــل
النــدوة علــى صفحــات التواصــل االجتماعيــة.
وقــد افتتحــت النــدوة بكلمة للســيد مصطفى
بــن عبــد الغفــور النائــب األول لرئيــس الغرفــة
بســياق اللقــاء وأهدافــه ،قبــل أن يبســط
مســير النــدوة الدكتــور حميــد النهــري اإلطــار
العــام وأرضيــة النقــاش .حيــث تــم تقديــم
ثــاث مداخــات مــن طــرف الســادة :الدكتــور

عبــد اللطيــف بروحــو :عضــو لجنــة الماليــة
والتنميــة االقتصاديــة بالبرلمــان وخبيــر مالــي
واألســتاذ الصــادق الكنفــاوي :مستشــار
ومكــون فــي الماليــة والضرائــب والمحاســبة
واألســتاذ محمــد لحيانــي :خبيــر محاســبتي
ومستشــار مالــي .وفتــح النقــاش أمــام
مداخــات الســادة الحاضريــن والمتفاعلين عبر
صفحــات التواصــل االجتماعيــة .وقــد خلــص
اللقــاء إلــى مجموعــة مــن التوصيــات التــي
ســتعمل الغرفــة علــى بلورتهــا فــي إطــار
متابعتهــا لمشــروع قانــون الماليــة للســنة
المقبلــة .وعــرف اللقــاء مشــاركة الســادة
أعضــاء المكتــب المســير للغرفــة والســادة
رؤســاء اللجــان بالغرفــة وأطــر المؤسســة،
كمــا التحــق الســيد الرئيــس عمــر مــورو باللقــاء
لمتابعــة مجرياتــه ومخرجاتــه.
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ندوات ولقاءات تواصلية
وفــي إطــار االســهام فــي تشــخيص وضعيــة القطاعــات االقتصاديــة بجهــة طنجــة تطــوان
الحســيمة ومــدى تضررهــا مــن تداعيــات فيــروس كورونــا ،نظمــت الغرفــة عــدة لقــاءات تواصليــة
لدعــم المهنييــن ومواكبتهــم:

لقاءات تواصلية حول «وضعية قطاع التجارة الداخلية بالجهة في ظل جائحة
كورونا وآفاق العمل»

لقــاء تواصليــا باالعتمــاد علــى تقنيــة
التواصــل عــن بعــد حــول موضــوع «وضعيــة
قطــاع التجــارة الداخليــة بالجهــة فــي ظــل جائحة
كورونــا وآفــاق العمــل» .وذلــك مســاء يــوم
الجمعــة  8مــاي  2020علــى الســاعة  10ليــا.
علــى أن تتلــوه لقــاءات أخــرى خــال األيــام
القادمــة .تــرأس هــذا اللقــاء الســيد عمــر مــورو
رئيــس الغرفــة بحضــور الســيد مصطفــى
بنعبــد الغفــور النائــب االول للرئيــس والســيد
عبــد الحفيــظ الشــركي النائــب الثانــي والســيد
مصطفــى بناجــي نائــب أميــن المــال .كمــا
حضــره الســادة االعضــاء :الســيد اســماعيل
دادي؛ الســيد محمــد بوعيــاد؛ الســيد احمــد
العاطفــي والســيد العضــو محمــد التوناتــي.
وحضــره مــن االدارة الســيد ربيــع الخمليشــي
المديــر الجهــوي وبعــض اطــر الغرفــة .كمــا
شــارك فــي هــذا اللقــاء بعــض الســادة رؤســاء
الجمعيــات التجاريــة بالجهــة- :الســيد المدنــي

يحيــا -الســيد خالــد الشــاهد -الســيد نــور
لفيــف -الســيد كمــال بوزيــان -الســيد احمــد
الشاهين-الســيد رشــيد قبــوع -الســيد عمــر
الحنــاوي -الســيد مصطفــى الدرادبي-الســيد
محمــد مصبــاح -الســيد نــور الديــن الفــراق-
الســيد الرئيــس محمــد.
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وفــي إطــار اللقــاءات الجهويــة بيــن المهنييــن نظمــت غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات بجهــة
طنجــة تطــوان الحســيمة سلســلة مــن النــدوات واللقــاءات التواصليــة لتتبــع آثــار األزمــة المترتبــة
عــن فيــروس كورونــا ،ولمواكبــة المســتجدات القانونيــة المرتبطــة بجائحــة فيــوس كورونــا
المســتجد كوفيــد:-19

مائدة مستديرة جهوية عن بعد حول «مستقبل السياحة بعد كورونا»

مائــدة مســتديرة جهويــة عــن بعــد حــول
«مســتقبل الســياحة بعــد كورونــا» يــوم
الثالثــاء  19مــاي  2020علــى الســاعة 14:00
بعـ�د الـ�زوال ،عبر تقنيـ�ة التواصل الويبنا»ر»�we
 « binaireزووم « »zoomبالبــث الحــي علــى
صفحــة الفيســبوك للغرفــة ترأســها الســيد
عبــد الحميــد الحسيســن نائــب رئيــس الغرفــة.
وشــارك فــي هــذه النــدوة:
 الســيدة رقيــة العلــوي :رئيســة المجلــسالجهــوي للســياحة بجهــة طنجــة تطــوان
الحسيمة-.الســيد ســعد العباســي :منــدوب
وزارة الســياحة بطنجة-الســيد عبــد العالــي
الرحمانــي :منــدوب وزارة الســياحة بتطــوان-
الســيد عزيــز الدهنــة  :منــدوب وزارة الســياحة
بالحســيمة -الســيد منصــف الطــوب  :رئيــس
المجلــس اإلقليمــي للســياحة بتطــوان-
الســيد مصطفــى الغــزال  :رئيــس المجلــس
اإلقليمــي للســياحة بشفشاون-الســيد عبــد
المالــك حمــدي :عضــو بالمجلــس اإلقليمــي

للســياحة بالحسيمة-الســيد عمــاد الحافــظ :
رئيــس لجنــة الســياحة بالغرفــة .كمــا حضــر هــذه
المائــدة المســتديرة جانــب مــن أطــر اإلدارة:
الســيد ناصــر الفقيــه اللنجــري والســيد ســعيد
شــفيق والســيد امزيــب الصديــق .افتتــح
اللقــاء بكلمــة الســيد عبــد الحميــد الحسيســن
نائــب رئيــس الغرفــة مســير النــدوة وشــهد
تقديــم عــرض للســيدة رقيــة العلــوي :رئيســة
المجلــس الجهــوي للســياحة بالجهــة حــول
الســيناريوهات التــي ســيعتمدها المجلــس
للخــروج مــن األزمــة مابعــد كورونــا وأيضــا
مداخــات الســادة مندوبيــن وزارة الســياحة
بجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة حــول ماخلفتــه
األزمــة والحلــول الممكنــة .ولقــي اللقــاء
نجاحــا وتجاوبــا مــن طــرف المتتبعيــن وتمــت
االجابــة علــى الكثيــر مــن التســاؤالت وأســئلة
المهنييــن واألجــراء والفاعلييــن فــي قطــاع
الســياحة والخدمــات ،وذلــك عــن طريــق الرابــط
صفحــة الفيســبوك للغرفــة.
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لقاء حول «اجراءات التخفيف المعتمدة من طرف الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي».

نظمــت الغرفــة والمديريــة الجهويــة
للضمــان االجتماعــي يــوم االثنيــن 14
دجنيــر  2020بالمقــر الجهــوي للغرفــة فــي
احتــرام تــام للضوابــط واالجــراءات االحترازيــة
لقــاء تحسيســيا حــول « اجــراءات التخفيــف
المعتمــدة مــن طــرف الصنــدوق الوطنــي
للضمــان االجتماعي».افتتــح اللقــاء بكلمــة
ترحيبيــة للســيد عمــر مــورو رئيــس الغرفــة تــاه
عــرض للســيدة المديــرة الجهويــة للصنــدوق
والســيد القابــض ُ
وأطــر المؤسســة حــول
اجــراءات التخفيــف المعتمــدة مــن طــرف
الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي
وذلــك فــي إطــار سياســة المواكبــة التــي
تعتمدهــا بالدنــا للتخفيــف مــن اآلثــار الســلبية
للجائحــة علــى المقاولــة المغربية.عــرف اللقــاء

مشــاركة الســيد حفيــظ الشــركي النائــب
الثانــي لرئيــس الغرفــة والســيد عبــد الحميــد
الحسيســن النائــب الثالــث للرئيــس والســيد
الحســين بــن الطيــب اميــن المــال والســادة
االعضــاء :عبــد المالــك اعذياطــي ونجيــب
والعالــي ومحمــد العســاوي وكــذا رؤســاء
الجمعيــات المهنيــة المهتمة.وقــد كان اللقــاء
مناســبة لمناقشــة واســتيضاح التفاصيــل
والمســتجدات المرتبطــة بهــذا الموضــوع ،كما
تــم فتــح نقــاش بنــاء وإيجابــي بيــن المؤطريــن
والمشــاركين فــي النشــاط.واعتبارا ألهميــة
هــذا اللقــاء أوصــى المشــاركون بضــرورة
برمجــة لقــاءات أخــرى بطنجــة وبباقــي مــدن
الجهــة.
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ندوات ولقاءات تواصلية
تنظيم لقاء حول «النظام الجديد لمراقبة المنتوجات الصناعية عند االستيراد» بالقصر الكبير
احتضــن مقــر دار الثقافــة بمدينــة القصــر الكبيــر،
يــوم الجمعــة  28فبرايــر  ،2020لقــاءا تواصليــا
تحسيســيا حــول موضــوع « :النظــام الجديــد
لمراقبــة المنتوجــات الصناعيــة عنــد االســتيراد.
ويــروم هــذا اللقــاء الــذي تنظمــه غرفــة التجــارة
والصناعــة والخدمــات لجهــة طنجــة تطــوان
الحســيمة بشــراكة مــع وزارة الصناعــة والتجــارة
واالقتصــاد األخضــر والرقمــي وجماعــة القصــر
الكبيــر وفيدراليــة تجــار القصــر الكبيــر ،إلــى
التعريــف بالتدابيــر الجديــدة لمراقبــة المنتوجــات
الصناعيــة عنــد االســتيراد بعــد مراجعــة النظــام
الســابق والترخيــص لثالثــة هيئــات عالميــة
بالتفتيــش والمراقبــة .وحضــر هــذا اللقــاء الســيد
الحــاج محمــد الســيمو عضــو الغرفــة ورئيــس
جماعــة القصــر الكبيــر ،الســيد حســن الحســناوي
عضــو الغرفــة بالعرائــش ،الســيد المرابــط محمــد
ممثل وزارة التجارة والصناعة واالقتصاد األخضر

والرقمــي ،الســيد محمــد عــزوز مديــر الجمــارك
بالعرائــش ،ممثلــة قســم العمــل االجتماعــي
بعمالــة العرائــش وتجــار مدينــة القصــر الكبيــر.
وقــام بتأطيــره كل مــن الســادة اقلعــي اديــب
منــدوب الــوزارة بطنجــة عــز الديــن العــزاوي
منــدوب الــوزارة بتطــوان وممثلــو الهيئــات الثالث
للتفتيــش المرخــص لهــا بالقيــام بمراقبــة مطابقة
المنتوجــات الصناعيــة المســتوردة.

لقاءا تواصليا حول «موضوع اإلجراءات االجتماعية والقانونية»
المرتبطة بأزمة كورونا
لقــاءا تواصليــا «ويبنــار « webinaireعبــر تقنيــة
التواصــل زووم « « zoomحــول موضــوع اإلجراءات
االجتماعيــة والقانونيــة المرتبطــة بأزمــة كورونــا
مــع الدكتــور خالــد بوقيــش أســتاذ جامعــي خبيــر
فــي قانــون الشــغل عبــر البــث الحــي علــى صفحــة
الفيســبوك للغرفــة .شــارك فــي اللقــاء الســيد عبــد
الحفيــظ الشــركي النائــب الثانــي للرئيــس وقــام
بتنشــيطه الســيد عبــد الحميــد النقراشــي رئيــس
مصلحــة بالغرفــة .وعــرف اللقــاء نجاحــا حيــث حقــق
مشــاهدة وتتبــع ألكثــر مــن  4000شــخص وتمــت
االجابــة علــى أزيــد مــن  100أســئلة مباشــرة وكذاعبــر
منصــة الواتســاب وذالــك عــن طريــق ربــط االتصــال
بالرقــم الــذي خصصته الغرفة الســتقبال تســاؤالت
وأســئلة المهنييــن واألجــراء.
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اصدارات الغرفة

تميز عمل المؤسسة بتوثيق مجموعة من

(التظاهرات

ندوات

معارض لقاءات دراسات أنشطة )....اإلصدارات إيمانا منها بضرورة
نشر المعلومة االقتصادية وتسويقها ليستفيد منها الجميع وفي
هذا الصدد عملنا على نشر ما يفوق  35إصدار.
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اصدارات الغرفة
تم اصدار خالل سنة :2020

 8دالئل
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حصيلة اإلصدارات
 12عدد
من النشرة الشهرية

فــي إطــار مواكبتهــا للمســتجدات القانونيــة
المرتبطــة بجائحــة فيــوس كورونــا المســتجد
كوفيــد ،-19أصــدرت الغرفــة عــدة دالئــل لدعــم
المهنييــن ارتباطــا بالتداعيــات االقتصاديــة
لفيــروس كورونــا المســتجد كوفيــد -19وتضعتهم
رهــن إشــارة منتســبيها وعمــوم المهتميــن
تحميــل الدليــل بربــط االتصــال برقــم الغرفــة
الخــاص بمتابعــة فيــروس كورونــا المســتجد
:06.88.00.42.44
 -1دليــل االجــراءات االحترازيــة واليــات دعــم
المهنييــن ارتباطــا بالتداعيــات االقتصاديــة
بالتداعيــات االقتصاديــة لفيــروس كورونــا
المســتجد كوفيــد -19االصــدار األول بتاريــخ
 01/04/2020واالصــدار الثانــي بتاريــخ  21أبريــل
 .2020واإلصــدار الثالــث بتاريــخ  21مــاي 2020
 -2الدليــل القانونــي واالجتماعــي للمشــغل
فــي ظــل حالــة الطــوارئ الصحيــة المرتبطــة
بجائحــة كورونــا بتاريــخ .12/04/2020
 -3الدليــل المهنــي لاللتزامــات والعقــود فــي
ظــل جائحــة كورونــا بتاريــخ .20/04/2020
 -4ولمواكبــة إعــادة التشــغيل التدريجــي
ألنشــطة مختلــف القطاعــات االقتصاديــة،
ومواصلــة الجهــود االحترازيــة واســتئناف العمــل
وفــق التــزام باحتــرام تــام لمقتضيــات الســامة
والصحــة ،أصــدرت الغرفــة دليــا االجــراءات

 04أعداد من
الرسالة االقتصادية

والتدابيــر الوقائيــة لمواجهــة جائحــة كوفيــد-19
الخــاص بالمحــات التجاريــة التــي ســمح لهــا
باســتئناف أنشــطتها بنــاء علــى مقــررات رســمية
وتحــت إشــراف الســلطات الترابيــة المحليــة :ومــن
أجــل تحميلــه وضعتــه رهــن اشــارة المهنييــن
علــى مواقعهــا للتواصــل ،وللتأكيــد علــى ضــرورة
مواصلــة مجهــودات االحتــراز والرقابــة وفــق مــا
تســطره الســلطات المختصــة أيضــا وضعــت
الغرفــة بيــن أيــدي منتســبيها شــريطا تحسيســيا
الســتئناف العمــل بالمقــاوالت الصناعيــة و
الخدماتيــة.
 -5لمواكبــة المهنييــن أصــدرت الغرفــة ملصقات
للمهنييــن وأشــرطة فيديــو تحسيســة حــول
تشــجيع المنتــوج الوطنــي واســتئناف األنشــطة
وعــودة الحيــاة االقتصاديــة لطبيعتهــا.
 -6دليــل المعــارض واألنشــطة االفتراضيــة
للترويــج وزيــادة األعمــال.
 -7دليــل الشــروط التقييــد فــي غرفــة التجــارة
والصناعــة والخدمــات لجهــة طنجة-تطــوان-
الحســيمة.
 -8اصــدار  11نشــرة شــهرية و 01نشــرة
اســتثنائية خاصــة بعمليــة اشــهاد الغرفــة.
 -9اصــدار  03أعــداد مــن الرســالة االقتصاديــة
و 01عــدد اســتثنائي خــاص بكوفيــد.-19
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اجتماعات هيئة االصدارات

يوم الخميس  17شتنبر 2020
انعقــد بمقــر الغرفــة بطنجــة لجنــة تتبــع مجلــة الغرفة
برئاســة الســيد مصطفــى بــن عبــد الغفــور نائــب
رئيــس الغرفــة وحضــره الســادة الحســين بــن طيــب
اميــن مــال الغرفــة والســيد ربيــع الخمليشــي المديــر
الجهــوي للغرفــة والســيد ناصــر الفقيــه اللنجــري مدير
ملحقــة الغرفــة بتطــوان والســيد ســعيد شــفيق
رئيــس قســم بالغرفــة والســيدة نــورة العيســاوي
إطــار بالغرفــة والســيد عبــد المالــك ســعود مديــر
الشــركة المتعاقــدة مــع الغرفــة.
وقــد تــم خــال هــذا اللقــاء تحديــد مختلــف مضاميــن
العــدد المقبــل مــن المجلــة وكــذا التــداول فــي
مجموعــة مــن القضايــا المالية والمســطرية المرتبطة
بالســير العــادي للمجلــة.

الثالثاء  01دجنبر 2020
انعقــد بمقــر الغرفــة طنجــة اجتماعــا لهيئــة تحريــر
إصــدارات الغرفــة ،حيــث انكبــت علــى تقييــم حصيلــة
االشــتغال لســنة  2020والتــي بلغــت العــدد  8مــن
«الرســالة االقتصاديــة» والعــدد  20مــن «نشــرة
الغرفــة الشــهرية» اضافــة الــى اعــداد وإصــدارات
اســتثنائية الســيما المرتبطــة بتداعيــات جائحــة
كوفيــد  .19كمــا تــدارس أولويــات المرحلــة المقبلــة
علــى ضــوء مقــررات الجمعيــة العامــة والمكتــب
المســير للغرفــة .تــرأس اللقــاء الســيد مصطفــى
بنعبــد الغفــور النائــب األول للرئيــس بحضــور الســيد
الحســين بن الطيب امين مال الغرفة والســيد عثمان
اليعقوبــي رئيــس لجنــة االعــام والتواصــل والســيد
ربيــع الخمليشــي المديــر الجهــوي للغرفــة والســيد
ناصــر الفقيــه لنجــري مديــر ملحقــة تطــوان والســيدة
نــورة العســاوي إطــار بالغرفــة مكلفــة باإلصــدارات.
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145

جمعية غرف التجارة والصناعة لحوض
البحر األبيض المتوسط «»ASCAME

جمعيـ�ة غـ�رف التجـ�ارة والصناعـ�ة للبحـ�ر االبيض المتوسـ�ط( المتوسـ�طية)( (�AS
 )CAMEهــي منظمــة دوليــة غيــر ربحيــة يقــع مقرهــا ببرشــلونة .تمثــل القطــاع
الخــاص للبحــر األبيــض المتوســط وتعمــل علــى اعــادة تجميــع غــرف التجــارة
والصناعــة والكيانــات المماثلــة علــى ضفتــى االقليــم .كمــا تجمــع جمعيــة غــرف
التجــارة والصناعــة للبحراالبيــض المتوســط  ASCAMEأكثــر مــن  300غرفــة
تجاريــة وصناعيــة وتعتبــر الجمعيــة أهــم ممثــل للقطــاع الخــاص فــي البحــر
المتوســط حيــث تدافــع عــن مصالــح مالييــن الشــركات فــي منطقــة البحــر
األبيــض المتوســط .وســاهمت الجمعيــة فــي الســنوات القليلــة الماضيــة
بمبــادرات ومشــروعات كبــرى فــي التجديــد االقتصــادي بالمنطقــة ،وتعزيــز
المبــادرات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص مــن قبــل القطــاع الخــاص لتســهيل
تدفــق االســتثمارات ،وزيــادة جاذبيــة المنطقــة األرومتوســطية فــي جــذب
االســتثمارات بصــورة عامــة.
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اجتماع المكتب المسير لألسكامي
(جمعية غرف التجارة والصناعة لحوض البحر األبيض المتوسط)

فــي إطــار األنشــطة الدوليــة لغرفــة التجــارة
والصناعــة والخدمــات لجهــة طنجة-تطــوان-
الحســيمة ،شــارك الســيد عمــر مــورو رئيــس
الغرفــة ونائــب رئيــس األســكامي فــي اجتمــاع
مكتبهــا المســير (جمعيــة غــرف التجــارة والصناعــة
لحــوض البحــر األبيــض المتوســط) الــذي عقــد عــن
بعــد يــوم األربعــاء  10يونيــو  2020علــى الســاعة
العاشــرة والنصــف صباحــا.
وذلك لمناقشة جدول األعمال التالي:
 -1المصادقــة علــى محضــر اجتمــاع المكتــب
الســابق لألســكام،
 -2التهييــئ لالجتمــاع المقبــل للمجلــس
لألســكام،
التنفيــذي
 -3اقتراحــات حــول االنتعــاش االقتصــادي
و ا لقطا عــي ،
 -4االعالم والملتقيات،
 -5التعاون والمشاريع،
وبعــد كلمــة رئيــس األســكام الســيد أحمــد
الوكيــل ومناقشــة مســتفيضة للمحضــر الســابق،
تمــت المصادقــة عليــه باإلجمــاع وتــم تحديــد
أواخــر هــذا الشــهر للنظــر فــي التهييــئ الجتمــاع
المجلــس التنفيــذي لالســكامي .وخــال مناقشــة
جائحــة كورونــا وآثارهــا علــى اقتصــاد بلــدان البحــر
األبيــض المتوســط ،والسياســات الحكوميــة

الهادفــة للحــد مــن هــذه اآلثار.تدخــل الســيد عمــر
مــورو واقتــرح علــى مكتــب األســكام مــا يلــي:
 -1تنظيــم تظاهــرة عــن بعــد حــول دور الغــرف
المتوســطية فــي اإلقــاع االقتصــادي.
 -2تعزيــز دور جمعيــة األســكام عبــر خلــق بنــك
معلومــات يشــمل جميــع اإلجــراءات االحترازيــة
الصحيــة واإلداريــة واالقتصاديــة لمواجهــة
هــذه الجائحة3-.إعطــاء أهميــة كبــرى لالقتصــاد
الرقمــي.
وقــد رحــب الســادة أعضــاء المكتــب التنفيــذي
باقتراحــات الســيد الرئيــس ،وبعــد اســتعراض
األنشــطة والمشــاريع التــي ســطرتها األســكام
ومناقشــتها ،تمــت المصادقــة عليهــا ورفعــت
الجلســة علــى الســاعة الثانيــة عشــرة والنصــف
صباحــا.
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ASCAME
تنظيم ندوة عن بعد تحت عنوان «أفاق وتحديات وانتظارات قطاع النسيج
في إطار أنشــطة جمعية غرف التجارة والصناعة
للبحــر األبيــض المتوســط ،شــارك الســيد عمــر
مــورو ،رئيــس الغرفــة كنائــب رئيــس جمعيــة غرفــة
حــوض البحــر األبيــض المتوســط ،فــي نــدوة عــن
بعــد ،تحــت عنــوان «أفــاق وتحديــات وانتظــارات
قطــاع النســيج خــال فتــرة مــا بعــد كورونــا»
وذلــك يــوم الخميــس  3شــتنبر  2020علــى
الســاعة الواحــدة والنصــف .ونظمــت هــذه النــدوة
بمســاهمة غرفــة التجــارة والصناعــة لمدينــة أزميــر
بتركيــا ،وذلــك بهــدف مســاعدة قطــاع النســيج
للخــروج مــن التأثيرات الســلبية لجائحة كورونا على
االقتصــاد العالمــي مــن جهــة ،واعــادة تنشــيط
القطــاع عبــر النمــوذج التنمــوي واالقتصــادي

الــذي تبنتــه جمعيــة غــرف حــوض البحــر األبيــض
المتوســط مــن جهــة أخــرى .وعرفــت هــذه النــدوة
نجاحــا متميــزا ،وذلــك بمســاهمة ممثلــي وزارة
التجــارة والصناعــة التركيــة وكــذا عــدة جمعيــات
مهنيــة لحــوض البحــر األبيــض المتوســط النــي
تعمــل فــي قطــاع النســيج والخياطــة.

اجتماعات لجنة تتبع برنامج جمعية غرف المتوسط
عقــد بمقــر الغرفــة الجهويــة يــوم  06فبرايــر
 2020اجتمــاع لجنــة تتبــع برنامــج جمعيــة غــرف
المتوســط وقــد تــرأس االجتمــاع الســيد ديــرى
المصطفــى نائــب المقــرر وحضــره الســادة اعضــاء
الغرفــة :الســيد ســعيد اليــو نســي والســيد مــراد
بنونــة .كمــا حضــره الســيد ربيع الخمليشــي المدير
الجهــوي للغرفــة وكل مــن الســيد مصطفــى
الحضــري والســيدة نــدى جيــوك اطاريــن بالغرفــة.
تــم خــال هــذا االجتمــاع تــدارس مشــروع احتضــان
طنجــة للجمــع العــام لجمعيــة غــرف المتوســط
المزمــع عقــده خــال شــهر اكتوبــر  2020كما تناول

وكمــا عقــدت لجنــة برنامــج جمعيــة غــرف
المتوســط يــوم االثنيــن  24فبرايــر  2020بمقــر
الغرفــة بطنجــة اجتماعــا برئاســة الســيد ديــرى
مصطفــى نائــب المقــرر بالغرفــة وحضــره كل مــن
الســيد ســعيد اليونســي والســيد مــراد بنونــة
عضــوي الغرفــة .وعــن االدارة حضــره الســيد ربيــع
الخمليشــي المديــر الجهــوي وأطــر الغرفة :الســيد
مصطفــى الحضــري ،والســيدة نــدى جيــواك
والســيدة ســعاد الســباح .وذلــك لتــدارس مشــروع
برنامــج اللقــاء حــول الطاقــات المتجــددة والتنميــة

هــذا االجتمــاع ملــف تنظيــم الغرفــة لملتقــى
غــرف المتوســط المســتدامة علــى هامــش
فعاليــات الجمــع العــام لجمعيــة غــرف المتوســط
« »ASCAME

المســتدامة المزمــع عقــده بالمــوازاة مــع أشــغال
الجمــع العــام لالســكام لســنة .2020
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المشاركة في وفد من جهة طنجة-تطوان -الحسيمة
لزيارة مدينة بريمن بألمانيا

في إطار برنامج عمل الغرفة لسنة ،2020
ال ســيما المحــور المتعلــق بالتعــاون الدولــي،
شــاركت الغرفــة فــي وفــد مــن الجهــات الفاعلــة
مــن جهــة طنجــة تطــوان الحســيمة إلــى المدينــة
بريمــن فــي المانيــا مــا بيــن  19و 23ينايــر .2020
ومثــل الغرفــة الســيد أشــرف بوجيــر :الكاتــب
العــام للغرفــة ،مرفوقــا بالســيد ربيع الخمليشــي:
المديــر الجهــوي للغرفــة ،والســيدة أمــال وحيــد:
مديــرة وكالــة تنفيــذ مشــاريع بمجلــس الجهــة،
والســيد عبــد المولــى صــادق :المديــر االجهــوي
لمكتــب التكويــن المهنــي والســيد زهيــر مغــور:
رئيــس المؤسســة المغربيــة األلمانيــة بطنجــة.
وخــال الزيــارة تــم عقــد سلســلة مــن االجتماعــات
المثمــرة الهــدف منهــا تبــادل الخبــرات وإيجــاد
ســبل للتعــاون بيــن الطرفيــن .واســتقبل الوفــد
نائــب رئيــس غرفــة التجــارة لبريمــن الســيد «إدوارد
دوبــرز ألبريشــت» ،وقنصــل المملكــة المغربيــة
الســيد «فولكــر كرونينــغ» ،وكاتــب الدولــة لــوزارة
االقتصــاد والشــغل الســيد  Sven Wiebeوكاتــب
الدولــة الســيد «أوالف يواكيــم» ،الممثــل الدائــم
لمدينــة بريمــن الحــرة لــدى الدولــة الفيدراليــة.
وكمــا تــم تنظيــم زيــارات وكــذا عقــد اجتماعــات
عمــل مــع رؤســاء المؤسســات والمؤسســات
التاليــة:
 المجلــس البلــدي لمدينــة بريمن الحرة والهانزية(حكومة الندر).

 غرفة تجارة بريمن. وكالة بريمن للترويج االقتصادي. المركــز األلمانــي لألبحــاث حــول الــذكاءاالصطناعــي ( DKFIموقــع بريمــن).
 المركز األلماني للطيران والخاص.DLR : مركز بريمن  GVZللوجستيك والنقلواختتمــت الزيــارة بعقــد اجتمــاع للتقييــم بمقــر
غــرف التجــارة ببريمــن يــوم الخميــس  23ينايــر
 .2020حيــث قــدم الوفــد شــكره للمنظميــن
علــى جــودة االجتماعــات والمقابــات فــي
القائمــة خــال الزيــارة .واتفقــا الطرفــان علــى
محــاور التعــاون المحتملــة ،ال ســيما فــي
مجــاالت تشــجيع االســتثمار ،والتكويــن المهنــي،
والخدمــات اللوجســتية ،والطاقــات القابلــة
لالســترداد ،والتكنولوجيــا الرقميــة ،وكذلــك مجــال
تغيــر المنــاخ والحفــاظ علــى البيئــة.
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لقاء لتقييم الزيارة التي قام بها مسؤولون بالجهة أللمانيا
فــي إطــار مواكبــة مشــروع الشــراكة بيــن
مؤسســات جهــة طنجــة تطــوان الحســيمة وجهــة
بريمــن األلمانيــة ،عقــد يــوم الجمعــة  07فبرايــر
 2020بطنجــة بدعــوة مــن الســيد ســفير الفدراليــة
األلمانيــة بالمغــرب وحرمــه لقــاء لتقييــم الزيــارة
التــي قــام بهــا مســؤولون بالجهــة الــى ألمانيــا
خــال شــهر ينايــر المنصرم.وتــم خــال الزيــارة
بدعــوة مــن الســيد ســفير الفدراليــة األلمانيــة
بالمغــرب ،تــدارس الخطــوات المقبلــة بخصــوص
هــذا الملــف المهــم .وقــد حضــر هــذا اللقــاء عــن
الغرفــة الســيد عمــر مــورو رئيــس الغرفــة مرفوقــا
بــكل مــن الســيد أشــرف بوجيــر مقــرر الغرفــة
والســيد ربيــع الخمليشــي المديــر الجهــوي ،وعــن
مجلــس الجهــة الســيد محمــد بوهريــز نائب رئيســة

جهــة طنجــة تطــوان الحســيمة ،كمــا حضــره الســيد
الصــادق عبــد المولــى المديــر الجهــوي للتكويــن
المهنــي والســيد ياســين الســلواني عــن وزارة
الصناعــة والتجــارة واالقتصــاد الرقمــي واألخضــر
بطنجــة والســيد زهيــر مكــور رئيــس المؤسســة
المغربيــة األلمانيــة للتعــاون بطنجــة.

اجتماع تنسيقي بين الغرفة وغرفة بريمر بألمانيا
ومتابعــة لمشــروع اتفاقيــة الشــراكة بيــن غرفــة
جهــة طنجــة تطــوان الحســيمة وغرفــة بريمــر
بألمانيــا ،عقــد يــوم الخميــس  27فبرايــر 2020
بمقــر الغرفــة بطنجــة اجتمــاع تنســيقي بيــن
الغرفــة الجهويــة ممثلــة فــي الســيد الحســين بــن
الطيــب اميــن مــال الغرفــة والســيد أشــرف بوجيــر
مقــرر الغرفــة والســيد مصطفــى ديــرا نائــب مقــرر
الغرفــة والســيد ربيــع الخمليشــي المديــر الجهــوي
والســيد زهيــر مكــور رئيــس المؤسســة المغربيــة
األلمانيــة بطنجــة

مشاركة الغرفة في حفل افتتاح المقر الجديد وتنصيب السيد زهير مكور
قنصل شرفي أللمانيا بطنجة
شــاركت غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات
لجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة فــي حفــل افتتــاح
المقــر الجديــد وتنصيــب الســيد زهيــر مكــور
قنصــل شــرفي أللمانيــا بطنجــة وذلــك يــوم
االثنيــن  05اكتوبــر  2020وذلــك بحضــور الســيد
الســفير األلمانــي بالمغــرب والعديــد مــن ممثلي
الهيئــات والمؤسســات بالمدينــة .وقــد مثــل
الغرفــة كل مــن الســيد الحســين بــن الطيــب أميــن
مــال الغرفــة والســيد ربيــع الخمليشــي المديــر
الجهــوي للغرفــة.
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المشـــاركـــات
المشاركة في المعرض الدولي للسياحة «فيتور»FITUR2020

شــارك وفــد مــن مجلــس غرفــة التجــارة والصناعة
والخدمــات بجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة
اليــوم ،األربعــاء  22ينايــر  2020بالعاصمــة
اإلســبانية مدريــد فــي المعــرض الدولــي
للســياحة (فيتــور )2020برئاســة الســيد عبــد
الحميــد الحسيســن نائــب رئيــس الغرفــة طنجــة

تطــوان الحســيمة وبمعيــة رئيســة المجلــس
الجهــوي للســياحة والســيد أميــن طنــان رئيــس
قســم بالغرفــة .وتميــزت التظاهــرة بحضــور ملكــة
إســبانيا ليتيثيــا ،التــي افتتحــت الــدورة ال 40
والتــي تعــرف مشــاركة  165دولــة.

اقليم وزان :تطوير الشراكة في مجال الصناعة الغذائية
فــي إطــار تفعيــل الشــراكة بيــن الغرفــة
وبعــض المؤسســات االلمانيــة انعقــد يــوم
الثالثــاء  25غشــت  2020لقــاء عــن بعــد للنظــر
فــي امكانيــة تفعيــل الشــراكة فــي مجــال
الصناعــة الغذائيــة.
مثــل الغرفــة كل مــن الســيد رشــيد قنطــار
عضــو الغرفــة والســيد ناصــر الفقيــه اللنجــري
مديــر ملحقــة الغرفــة بتطــوان كمــا تعــذر
الحضــور الســباب تقنيــة فــي آخــر لحظــة علــى

الســيد الحســين بــن طيــب اميــن مــال الغرفــة
ومثــل الجانــب االلمانــي ممثليــن عــن غرفــة
التجــارة والصناعــة ل  Schwerinااللمانيــة
والجمعيــة المغربيــة االلمانيــة.EMA.E.V.
وتضمــن جــدول اعمــال اللقــاء تعريــف
بالغرفــة وبالمؤهــات االقتصاديــة للجهــة
كمــا تــم عــرض الخطــوط العريضــة لمشــروع
الشــراكة حــول الصناعــة الغذائيــة.
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المشـــاركـــات

المشاركة في ندوة بعنوان« :العالقات بين المغرب وجزر القمر،
أية فرص لالستثمار؟»
بمناســبة افتتــاح دولــة اتحــاد جــزر القمــر
لقنصليتهــا بمدينــة العيــون ،بمــا يعكــس
العالقــات المميــزة بيــن الدولتيــن ،تــم بتاريــخ
االربعــاء  05فبرايــر  2020بمقــر بيــت الصحافــة
بطنجــة ،تنظيــم نــدوة تحــت عنــوان :العالقــات
بيــن المغــرب وجــزر القمــر ،أيــة فــرص لالســتثمار.
وذلك بهدف تدارس إمكانات الشــراكة و التعاون
بيــن الفاعليــن االقتصادييــن بالدولتين.وقــد
عرفــت هــذه التظاهــرة المشــاركة الفعليــة للســيد
ســعيد عمــر ســعيد حســن القنصــل العــام لدولــة
اتحــاد جــزر القمر.ومثــل غرفــة التجــارة و الصناعــة
و الخدمــات لجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة فــي
هــذا الملتقــى الســيد عامــر زغينــو عضــو الغرفة و
رئيــس لجنــة النقــل واللوجســتيك ،حيــث أكــد فــي
كلمتــه علــى أهميــة العالقــات التاريخيــة التــي

تجمــع بيــن المغــرب و جــزر القمــر و ضــرورة ترجمــة
هــذه العالقــات علــى المســتوى االقتصــادي
مــن خــال تبــادل الخبــرات و التجــارب و كذلــك
البحــث بطريقــة تشــاركية عــن ســبل التعــاون بيــن
الفاعليــن االقتصادييــن فــي مختلــف المجــاالت.

المصنع الكوري
المشاركة في افتتاح مجموعة «هاندس» ُ
لمعدات السيارات بطنجة

شــارك الســيد عمــر مــورو رئيــس غرفــة التجــارة
والصناعــة والخدمــات لجهــة طنجــة تطــوان
الحســيمة فــي افتتــاح مجموعــة “هانــدس”،
المصنــع الكــوري لمعــدات الســيارات المتخصــص
ُ
فــي صناعــة إطــارات العجــات مــن األلومنيــوم،
اليــوم الثالثــاء  14ينايــر بطنجــة،
تــرأس مراســيم هــذا االفتتــاح الســيد وزيــر
الصناعــة والتجــارة واالقتصــاد األخضــر والرقمي،
مــوالي حفيــظ العلمــي ،وســفير كوريــا بالمغــرب،
ســيونغ– ديونــك يــون ،ورئيــس مجموعــة
“هاندس كوربورايشــن” ،رييفسوكشــو ،ورئيس
طنجــة المتوســط ،فــؤاد البرينــي ،باالضافــة إلــى
تزويــد كبــار المصنعيــن مثــل “بوجــو– ســتروين”
و”فولكســفاغن”
و”نيســان”
و”رونــو”
و”هيونــداي” و”جــي إم” و”فــورد” و”كيــا”
و”ســكودا” و”ســوزوكي” و”كرايزلر».ويعتبــر
هــذا المشــروع االســتراتيجي (مصنــع هانــدس)
أول مشــروع كــوري رائــد بالمغــرب باســتثمار

يصــل إلــى  4,3مليــار درهم.يتولــى إنجــازه أحــد
الفاعليــن البارزيــن فــي الصناعــة الكوريــة وأحــد
المصنعيــن الخمــس األوائــل العالمييــن إلطــارات
العجــات مــن األلمنيوم.وســيمكن هــذا المركــب
الصناعــي الكائــن بمدينــة صناعــة معــدات
الســيارات “أوتوموتيــف ســيتي” بطنجــة علــى
مســاحة  23هكتــارا ،مــن إحــداث  1.600فرصــة
عمــل ،حيــث ســتصل قدرتــه اإلنتاجيــة علــى األمــد
المتوســط إلــى  8مالييــن وحــدة ســنويا 85 ،فــي
المائــة منهــا موجهــة للتصديــر.
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المشـــاركـــات
توقيع اتفاقية تعاون بين الغرفة والمؤسسة المسؤولة عن تسيير مؤسسات
التكنوبارك بالمغرب «»MITC

فــي إطــار مجهــودات لبنــاء جســور التعــاون
والشــراكة مــع مختلــف الفاعليــن العمومييــن
والخــواص العامليــن فــي مجــال دعــم
المقــاوالت وتقويــة النســيج االقتصــادي
الوطنــي؛ تــم يومــه اإلثنيــن  21دجنبــر 2020
بالمقــر الجهــوي للغرفــة عقــد حفــل توقيــع
اتفاقيــة تعاون بين الغرفة وMITCالمســؤولة
عن تســيير مؤسســات التكنوبارك» بالمغرب.
فــي مســتهل اللقــاء وبعــد الكلمــة الترحيبيــة
لرئيــس الغرفــة ،تــم عــرض فيلــم ترويجــي
عــن منــاخ األعمــال وفــرص االســتثمار
بالجهــة ،كمــا تــم تقديــم عرضيــن حــول الغرفــة
الجهويــة ومؤسســة طكنوبــارك طنجــة .بعــد

تقديــم هــذه العــروض ،تــم فتــح النقــاش
حــول ســبل التعــاون بيــن المؤسســتين فــي
مجــاالت تكنولوجيــا المعلومــات والتقنيــات
الخضــراء والصناعــات الثقافيــة والفنيــة،
حيــث تــم االتفــاق علــى تبــادل الخبــرات فــي
هــذه المجــاالت وتنظيــم أنشــطة مشــتركة
للنهــوض بالمقــاوالت المشــتغلة بهــا .وفــي
نهايــة اللقــاء ،تــم توقيــع اتفاقيــة تعــاون بيــن
الغرفــة الجهويــة ومؤسســة  MITCلينتقــل
الحاضــرون بعــد ذلــك للقيــام بزيــارة تفقديــة
لمرافــق تكنوبــارك طنجــة قصــد الوقــوف
عــن كثــب علــى مختلــف الخدمــات المقدمــة
للمقــاوالت المحتضنــة فــي هذه المؤسســة.
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المعــــارض والملتقيات
تنظيم ملتقى األعمال المغربي الهندي

فــي إطــار مجهوداتهــا لدعــم انفتــاح
المقــاوالت الجهويــة علــى األســواق الدوليــة،
نظمــت غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات
لجهــة طنجــة تطوان الحســيمة ،يومه الخميس
 30ينايــر  2020بطنجــة ،بشــراكة مــع ســفارة
الهنــد بالمغــرب «ملتقــى األعمــال المغربــي
الهنــدي» الــذي عــرف مشــاركة مــا يناهــز 15
مقاولــة هنديــة و 60مقاولــة جهويــة تمثــل
مختلــف القطاعات.افتتــح هــذا النشــاط الســيد
الرئيــس عمــر مــورو والســيد ShriShambhu
 S. Kumaranســفير جمهوريــة الهنــد ،كمــا

عرفــت هــذه التظاهــرة مشــاركة كل مــن مديــر
المركــز الجهــوي لالســتثمار الســيد محمــد
غســان بوهيــا والســيد  Mr. Colinرئيــس
الغرفــة المغربيــة الهنديــة للتجــارة والصناعــة.
وبعــد تقديــم عــروض كل مــن الوكالــة الخاصــة
طنجــة المتوســط و المركــز الجهــوي لالســتثمار
و الســفارة الهنديــة لتســليط الضــوء علــى
مناخــات االســتثمار بالبلديــن ،تــم تنظيــم
لقــاءات عمــل ثنائيــة بيــن المقــاوالت الهنديــة
و مثيالتهــا بالجهــة لتــدارس ســبل التعــاون و
الشــراكة بيــن الطرفيــن.
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المعــــارض والملتقيات

«الملتقى الدولي للتنمية والتعايش بين الشعوب»
في إطار التحضير لملتقى التعايش بين الشعوب الذي كان مزمعا تنظيمه بمدينة طنجة في الفترة
من  23إلى  25مارس  2020بطنجة تحت شعار« :التكامل االقتصادي العربي الدولي اإلفريقي»
بتعاون بين الغرفة ومؤسسة أبناء المغرب بمصر للتنمية .تم عقد عدة اجتماعات:
تاريخ  12فبراير 2020
حضــر هــذا االجتمــاع الســيد مصطفــى بنعبــد
الغفــور النائــب األول لرئيــس الغرفــة والســيد عبــد
الحفيــظ الشــركي النائــب الثانــي لرئيــس الغرفــة،
إضافــة للمديــر الجهــوي الســيد ربيــع الخمليشــي
ورئيــس قســم االســتراتيجية والشــراكة الســيد عزيــز
اغبالــو.
يوم االربعاء  19فبراير 2020
تــراس هــذا االجتمــاع الســيد مصطفــى بــن عبــد
الغفــور ،النائــب األول لرئيــس الغرفــة ،وحضــره
الســيد عبــد الحفيــظ الشــركي ،النائــب الثانــي
للرئيــس والســيد ربيــع الخمليشــي ،المديــر
الجهوي للغرفة ،الســيد حميد النقراشــي ،رئيس
مصلحــة االســتراتيجية والتســويق الترابــي،
والســيد محمــد العربــي العواميبورزيــن ،رئيــس
مصلحــة الترويــج.
يوم الخميس  27فبراير 2020

عقــد اجتمــاع بمقــر الجهــة بيــن الســيد ســعيد خيــرون
نائــب رئيســة مجلــس الجهــة و الطاقــم االداري
بهــا ،ومــن جهــة الغرفــة الســيد مصطفــى بنعبــد
الغفــور النائــب األول لرئيــس الغرفــة والســيد عبــد
الحفيــظ الشــركي النائــب الثانــي لرئيــس الغرفــة
و الســيد مصطفــى ديــرا نائــب المقــرر والســيد
ربيــع الخمليشــي المديــر الجهــوي للغرفــة والســيد
حميــد النقراشــي رئيــس مصلحــة اإلســتراتيجية
والتســويق الترابــي بالغرفــة.
يوم الخميس  5مارس 2020
عقــد الســيد مصطفــى بــن عبــد الغفــور النائــب
االول لرئيس الغرفة والســيد عبدالحفيظ الشــركي
النائــب الثانــي للرئيــس مرفوقيــن باألطــر االداريــة
للغرفــة مجموعــة مــن اللقــاءات التحضيريــة مــع
جمعيــات النســاء رائــدات االعمــال ومســؤولي
بيــت الصحافــة وممثلــي الــوزارة الوصيــة والمركــز
الجهــوي لالســتثمار وذلــك مــن أجــل ضمــان
التنظيــم الجيــد لهــذا الملتقــى.
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اإلستقبــــاالت
استقبال السيد القنصل العام الفرنسي السيد دونيس فرانسوا والسيد القنصل
العام اإلسباني دون ألفونصو منويل برتباليس فاسكيس بمقر الغرفة بطنجة
في إطار تطوير وتعزيز العالقات الديبلوماسية
المغربيــة الفرنســية وانســجاما مــع مهــام وأدوار
الغرفــة فــي مجــال الديبلوماســية االقتصاديــة،
اســتقبل الســيد عمر مورو رئيس الغرفة مرفوقا
بالســيد مصطفــى ديــرا نائــب مقــرر الغرفــة
والســيد ربيــع الخمليشــي المديــر الجهــوي يومــه
االثنيــن  19أكتوبــر  2020بمقــر الغرفــة الجهويــة
بطنجــة الســيد دونيــس فرانســوا Denis François
القنصــل العــام لفرنســا بطنجة.حيــث جــدد الســيد
الرئيــس تهنئتــه للســيد القنصــل العــام بمناســبة
اســتالم مهامــه ،مثنيــا علــى تميــز العالقــات
المغربيــة الفرنســية فــي شــتى المجــاالت .وقــد
كان اللقــاء مناســبة لتعريــف الســيد القنصــل
العــام بمؤسســة غرفــة طنجــة تطــوان الحســيمة
و مجــاالت عملهــا و اشــتغالها ،مبــرزا فــي ذات
الوقــت أهــم المقومــات االقتصاديــة التــي
تزخــر بهــا الجهــة و مــا تقدمــه مــن فــرص قيمــة

وفــي نفــس اإلطــار وفــي ســياق تطويــر وتعزيــز
العالقــات الديبلوماســية المغربيــة االســبانية
اســتقبل الســيد عمــر مــورو رئيــس الغرفــة
يومــه األربعــاء  21أكتوبــر  2020بمقــر الغرفــة
الجهويــة بطنجــة الســيد القنصــل العــام دون
ألفونصـ�و منويـ�ل برتباليـ�س فاسـ�كي س �Don Al
 .fonso Manuel Portabales Vazquezوتأتــي
هــذه الزيــارة فــي إطــار مباشــرة الســيد القنصــل
العــام لمهامــه الجديــدة بمدينــة طنجــة حيــث جــدد
الســيد الرئيــس تهنئتــه للســيد القنصــل العــام،
مؤكــدا علــى قــوة وصالبــة العالقــات المتميــزة

لالســتثمار و ريادة األعمال للمســتثمرين األجانب
.مــن جهتــه عبــر الســيد القنصــل العــام عــن شــكره
لحفــاوة االســتقبال و عــن اعجابــه بالديناميــة
المتميــزة التــي تعرفهــا الغرفــة معبــرا عــن
اســتعداده لدعــم و تشــجيع التعــاون االقتصــادي
بيــن الجانبيــن الســيما فــي مجــاالت التكويــن
و مواكبــة المقــاوالت و تشــجيع االســتثمار و
تنميــة التعــاون فــي مجالــي االقتصــاد الرقمــي
و االقتصــاد األخضــر واألزرق.

بيــن المملكــة المغربيــة والمملكــة االســبانية،
والســيما العالقــات االقتصاديــة بيــن الجانبيــن
علــى مســتوى جهــة طنجــة تطــوان الحســيمة.
مــن جهتــه عبــر الســيد القنصــل العــام عــن شــكره
لحفــاوة االســتقبال وعــن تقديــره kللمهــام التــي
تقــوم بهــا الغرفــة فــي مجــال تعزيــز منــاخ األعمال
واالســتثمار علــى مســتوى الجهــة ،معبــرا فــي
هــذا الصــدد عــن اســتعداد القنصليــة العامــة
مواكبــة هــذه الديناميــة المتميــزة بمــا يعــزز ســبل
التعــاون ومنــاخ األعمــال بيــن الجانبيــن.

156

حصيلة عمل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة

لسنة 2020

اإلستقبــــاالت
استقبال القنصل بالنيابة لفرنسا بطنجة

اســتقبل الســيد عمــر مــورو رئيــس غرفــة
التجــارة والصناعــة والخدمــات لجهــة طنجــة
تطــوان الحســية يومــه الجمعــة  18ديســمبر
 2020بمقــر الغرفــة الجهويــة بطنجــة الســيد
ســيلفان بيرجيــر  Sylvain Bergerالقنصــل

العــام بالنيابــة لفرنســا بطنجــة وقــد كان اللقــاء
مناســبة لتأكيــد أهميــة التعــاون والتنســيق
بيــن الجانبيــن فــي المجــاالت والملفــات ذات
االهتمــام المشــترك.

استقبال السيدة «« DANG Thi Thu Haسفيرة دولة الفيتنام بالمغرب

في إطار المهام المرتبطة بالترويج الترابي
والتعــاون الدولــي وتطويــر العالقــات مــع
دولــة الفييتنــام ،اســتقبل الســيد عمــر مــورو
رئيــس غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات
لجهــة طنجــة تطــوان الحســية يومــه الجمعــة
 25ديســمبر  2020بمقرالغرفــة الجهويــة
بطنجــة الســيدة:

«« DANG Thi Thu Haسفيرة دولة الفيتنام
بالمغرب.
وقــد كان اللقــاء مناســبة لتأكيــد أهميــة
التعــاون والتنســيق بيــن الجانبيــن فــي الكثيــر
مــن المجــاالت والملفــات ذات االهتمــام
المشــترك.
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اإلستقبــــاالت
لقاء بين الغرفة وأعضاء وفد الجمهورية التشيلية

تــم عقــد لقــاء بيــن غرفــة التجــارة والصناعــة
والخدمــات لجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة
وأعضــاء الوفــد الممثــل للجمهورية التشــيلية.
بتاريــخ  24ينايــر  2020وقــد مثــل الغرفــة
فــي هــذا اللقــاء الســادة:عمر مــورو رئيــس
الغرفــة الجهويــة و الســيد عامــر زغينــو عضــو
الغرفــة ورئيــس لجنــة النقــل واللوجســتيك،
إضافــة لممثلــي اإلدارة الجهويــة :الســيد
عزيــز اغبالــو رئيــس قســم االســتراتيجية
و الشراكةوالســيد مصطفــى الحضــري
رئيــس مصلحــة الشــراكة والدبلوماســية
االقتصاديــةو الســيدة شــيرين الحــراق إطــار
بقســم االســتراتيجية و الشــراكةفيما حضــر

باســم جمهوريــة التشــيلي كل مــن :الســيد
 JORGE O’RYAN SCHUTZالســفير و المديــر
العـ�ام لهيئـ�ة صـ�ادرات التشـ�يلي و السـ�ي د �Ro
berto Abu Eidقنصــل التشــيلي و الســيد
ســعيد باحاجيــن ممثــل مكتــب هيئــة صــادرات
التشــيلي بالمغــرب .وقــد تمحــور اللقــاء حــول
ســبل تطويــر العالقــات التجاريــة بيــن البلديــن
واالســتفادة مــن البنيــات التحتيــة والفــرص
االســتثمارية التــي يزخــر بهــا البلــدان ،حتــى
تكــون العالقــات االقتصاديــة فــي مســتوى
العالقــات السياســية الطيبــة الموجــودة بيــن
المغــرب والتشــيلي.
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لقاء مشترك مغربي اسباني حول القطاع السياحي
نظمــت غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات
لجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة والمجلــس
الجهــوي للســياحة بجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة
يــوم االربعــاء  19فبرايــر  2020بفنــدق مارينــا
ســمير بالمضيــق لقــاء دراســيا لتقويــة العالقــات
الســياحية بيــن الفاعليــن الســياحيين بــكل مــن
جهــة طنجــة تطــوان الحســيمة وجهــة مالقــا
واالندلــس .حضــرت هــذا اللقــاء غرفــة التجــارة
والصناعــة والمالحــة بغرناطــة ومجموعــة مــن
الفاعلين االقتصاديين والمؤسســاتيين االســبان
وتــم تقديــم عــدة توصيــات لتقويــة العالقــات

الســياحية البينيــة .وقــد تــرأس هــذا اللقــاء الســيد
عبــد الحميــد احسيســن نائــب رئيــس غرفــة التجــارة
والصناعــة والخدمــات بالجهــة.

استقبال وفد من رجال اعمال روس بالغرفة
اســتقبل الســيد عمــر مــورو رئيــس غرفــة التجــارة
والصناعــة والخدمــات لجهــة طنجــة تطــوان
الحســيمة يــوم الخميــس  08أكتوبــر 2020بالمقــر
الجهــوي للغرفــة ،وفــدا من رجال األعمال الروس.
تمحــور اللقــاء حــول المشــاريع االســتثمارية التــي
يعتــزم الوفــد إنجازهــا خاصــة فــي ميــدان إقامــة
المنتجعــات الترفيهيــة .وقــد قدمــت للوفــد عرضــا
حــول فــرص االســتثمار بالمغــرب وبالجهــة علــى
وجــه الخصــوص مع التأكيد على اســتعداد الغرفة
لمواكبــة الوفــد بــكل مــا يلــزم مــن اإلرشــادات
والمعطيــات ذات الصلــة.

اجتماع لتعزيز التعاون والشراكة مع جبل طارق
فــي اطــار تعزيــز التعــاون الشــراكة ،اســتقبل
الســيد عمــر مــورو ،رئيــس الغرفــة بالمقــر الجهوي
بطنجــة مرفوقــا بالســيدة كريمــة حلتــوت الرهوني
اطــار بالغرفــة ،يــوم ااألربعــاء  23فبرايــر ،2020
Exchange” Gibraltar
ممثليــن عــن شــركة
»Morocco Business
وقــد خصــص هــذا االجتمــاع لتــدارس وتعزيــز
التعــاون والشــراكة مــع جبــل طــارق.
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استقبال السيد محمد الرعيض رئيس مجلس ادارة االتحاد العام لغرف التجارة
والصناعة والزراعة الليبي بمقر الغرفة بطنجة

فــي اطــار تطويــر وتعزيــز عالقــات التعــاون
والشــراكة االقتصادية،وبدعــوة مــن رئيــس
الغرفــة لجهــة طنجــة تطــوان الحســيمة ،التــي
اســتجاب لهــا الســيد محمــد الرعيــض رئيــس
مجلــس ادارة االتحــاد العــام لغــرف التجــارة
والصناعــة والزراعــة الليبــي ،احتضــن مقــر
الغرفــة صبيحــة يــوم الجمعــة  27نونبــر ،2020
جلســة عمــل جمعــت بيــن الضيــف الكريــم
واعضــاء مكتــب الغرفــة الجهويــة برئاســة
الســيد عمــر مــورو ،رئيــس الغرفــة ورئيــس
الجامعــة المغربيــة لغــرف التجــارة والصناعــة
والخدمــات وحضــور الســيد مصطفــى بــن
عبدالغفــور النائــب األول للرئيــس و الســيد
حفيــظ الشــركي النائــب الثانــي للرئيــس
و الســيد الحســين بــن الطيــب أميــن مــال
الغرفة.وقــد تناولــت المحادثــات بيــن الجانبيــن
ســبل تطويــر وتعزيــز عالقــات التعــاون

والشــراكة االقتصاديــة بيــن البلديــن ،خاصــة
بعــد النجــاح السياســي الكبيــر الــذي عرفــه
االجتمــاع التشــاوري المنظــم بمدينــة طنجــة
ألعضــاء مجلــس النــواب الليبــي ،بمشــاركة
ازيــد مــن  120نائــب يمثلــون مختلــف الطيــف
السياســي الليبــي ،لتوحيــد الصفــوف
مــن أجــل مســتقبل ليبيــا الشــقيقة .كمــا
تــم التأكيــد علــى ضــرورة دعــم المجهــودات
المبذولــة مــن اجــل االســراع فــي إعــادة بنــاء
العالقــات االقتصاديــة المتينــة التــي ربطــت
دائمــا بيــن البلديــن الشــقيقين ،وخلــق بنيــات
تواصــل حديثــة وتشــجيع المبــادرات الهادفــة
الــى تنميــة المبــادالت التجاريــة بيــن الفاعليــن
االقتصادييــن والهيئــات الممثلــة لرجــال المــال
واالعمــال التــي مــن شــأنها ان تلعــب ادوارا
طالئعيــة ورياديــة فــي تثميــن مخرجــات اللقــاء
التشــاوري المنعقــد بطنجــة( .انظــر البــاغ)
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اجتماع حول تثمين مشروع تثمين الزيتون بإقليم وزان
فــي اطــار تتبــع مختلــف مشــاريع التنميــة
الجهويــة بأقاليــم الجهــة ،عقــد يومــه الخميــس
 27فبرايــر  2020بمقــر الغرفــة اجتماعــا حــول
مشــروع تثميــن سلســلة الزيتــون بإقليــم وزان،
حيــث تــرأس االجتمــاع الســيد مصطفــى بــن عبــد
الغفــور النائــب األول للرئيــس بحضــور الســيد
حميــد الحسيســن النائــب الثالــث للرئيــس والســيد
رشــيد قنطــار رئيــس لجنــة بالغرفــة و الســيد ربيــع
الخمليشــي المديــر الجهــوي و الســيدة نــدا جيــوك
اطــار بالغرفــة  ،باالضافــة الــى مســؤولي شــركة
عالميــة مختصــة فــي تثميــن منتوجــات الزيتــون .

اجتماع بوزان مع مسؤولي البنك األوربي إلعادة اإلعمار والتنمية «»BERD
نظمــت غرفــة التجــارة والصناعــة والخدمــات لجهــة
طنجــة تطــوان الحســيمة بقاعــة االجتماعات التابعة
لجماعة وزان يوم األربعاء  26فبراير  2020اجتماعا
مــع مســؤولي البنــك األوربــي العــادة اإلعمــار
والتنميــة  BERDالســيد رشــيد العمرانــي والســيدة
زينــب األزرق أخصائيــا مشــاريع.ومثل الغرفــة فــي
هــذا االجتمــاع الســيد رشــيد قنطــار عضــو بالغرفــة
والســيد ياســين المــاح إطــار بالغرفــة.

استقبال السيدة سميرة العشيري رئيسة «مؤسسة أبناء المغرب بمصر»
اســتقبل الســيد مصطفــى بنعبــد الغفــور نائــب
رئيس الغرفة الجهوية ،الســيدة ســميرة العشيري
رئيســة «مؤسســة أبنــاء المغــرب بمصــر» وذلــك
لتــدارس ســبل تشــجيع الشــراكة االقتصاديــة بيــن
المغــرب وجمهوريــة مصــر الشــقيقة .حضــر هــذا
اللقــاء الســيد عبــد المالــك أعذياطــي رئيــس لجنــة
العالقــات الدوليــة بالغرفــة إضافــة للســيد عزيــز
اغبالــو رئيــس قســم االســتراتيجية الشــراكة؛
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االجتماعات
االنشطة
اجتماع حول اصالح قاعة ملحقة الغرفة بالحسيمة
اجتماع لجنة تتبع برنامج جمعية غرف دول البحر األبيض
املتوسط
اجتماع بملحقة الحسيمة مع مسؤولي البنك الشعبي
اجتماع تمهيدي لتنظيم "امللتقى الدولي للتنمية والتعايش بيت
الشعوب"
اجتماع تحظيري حول عقد لقاء تواصلي لفائدة املقاولين الشباب
اجتماع إعطاء انطالق اشغال اصالح قاعة امللحقة بالحسيمة
اجتماع حول تدارس مشروع تثمين الزيوت بإقليم وزان
اجتماع مكتب جمعية االعمال االجتماعية
اجتماع حول تعزيز التعاون والشراكة مع جبل طارق
اجتماع لجنة تتبع برنامج جمعية غرف املتوسط
اجتماع تحضيري الستضافة امللتقى الدولي للتنمية والتعايش بين
الشعوب
اجتماع تنسيقي بين الغرفة وغرفة بريمر بأملانيا
الجمع العام لجمعية االعمال االجتماعية ملوظفي اطر ومتعاقدي
غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-
الحسيمة
اجتماع اعدادي لعقد لقاء تواصلي حول دعم وتمويل املقاوالت
الصغرى
اجتمع حول تتبع اشغال تهيئة قاعة امللحقة
لقاء تواصلي مع جمعية تجار السوق الصغير بالعرائش

التاريخ
 31يناير 2020
 06فبراير 2020

املكان
الحسيمة
طنجة

 11فبراير 2020
12فبراير 2020

الحسيمة
طنجة

 14فبراير 2020
 14فبراير 2020
 17فبراير 2020
 18فبراير 2020
20فبراير 2020
24فبراير 2020
27فبراير 2020

الحسيمة
الحسيمة
وزان
طنجة
طنجة
طنجة
طنجة

27فبراير 2020
 29فبراير 2020

طنجة
طنجة

 03مارس 2020

الحسيمة

 03مارس 2020
 04مارس 2020

الحسيمة
العرائش
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تأسيس جمعية للحرفيين بملحقة الحسيمة
اجتماع بعمالة الحسيمة حول تداعيات كورونا
اجتماع املكتب املسير للغرفة مع مكتب الدراسات املكلف
باملواكبة التقنية لتأهل الغرف
عقد اجتماع مع الطاقم اإلداري حول جائحة كورونا
اجتماع للطاقم اإلداري للغرفة بتقنية التواصل عن بعد
اجتماع الطاقم اإلداري للغرفة بتقنية التواصل عن بعد
اجتماع الطاقم اإلداري للغرفة بتقنية التواصل عن بعد
اجتماع الطاقم اإلداري للغرفة بتقنية التواصل عن بعد
اجتماع الطاقم اإلداري للغرفة بتقنية التواصل عن بعد
اجتماع ألطر وموظفي ملحقة الحسيمة
اجتماع عن بعد للطاقم اإلداري بملحقة الحسيمة
اجتماع مدراء ورؤساء األقسام بالغرفة
اجتماع ألطر وموظفي ملحقة الحسيمة
اجتماع الطاقم اإلداري بملحقة تطوان
اجتماع الطاقم اإلداري بملحقة تطوان
اجتماع مدراء ورؤساء األقسام بالغرفة
اجتماع ألطر وموظفي ملحقة الحسيمة
اجتماع عن بعد للطاقم اإلداري بملحقة تطوان
اجتماع مدراء ورؤساء األقسام بالغرفة
لقاء عن بعد على مستوى تطوان لتتبع تمويل األسواق باملواد
الغدية خالل شهر رمضان االبرك
لقاء عن بعد لتتبع تمويل األسواق باملواد الغذائية بتطوان
لقاء بتطوان لتشخيص الوضعية الراهنة بالقطاع السياحي
اجتماع مدراء ورؤساء األقسام بالغرفة

 06مارس  2020الحسيمة
الحسيمة
 05مارس  2020طنجة
 23مارس 2020
 24مارس 2020
 27مارس 2020
 30مارس 2020
 03ابريل 2020
 07ابريل 2020
 07ابريل 2020
 07ابريل 2020
 14ابريل 2020
 14ابريل 2020
 14ابريل 2020
 17ابريل 2020
 20ابريل 2020
 21ابريل 2020
 22ابريل 2020
 23ابريل 2020
 24ابريل 2020

الحسيمة
عن بعد
عن بعد
عن بعد
عن بعد
عن بعد
عن بعد
عن بعد
عن بعد
عن بعد
عن بعد
عن بعد
عن بعد
عن بعد
عن بعد
عن بعد
عن بعد

 24ابريل 2020
 25ابريل 2020
 27ابريل 2020

عن بعد
تطوان
عن بعد
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تطوان اجتماع الطاقم اإلداري بملحقة
اجتماع ألطر وموظفي ملحقة الحسيمة
اجتماع مدراء ورؤساء األقسام بالغرفة
اعداد دراسة حول تداعيات كورونا بالجهة
اجتماع عن بعد للطاقم اإلداري بملحقة تطوان
اجتماع ألطر وموظفي ملحقة الحسيمة
اجتماع السيد املدير الجهوي مع اطر الغرفة لتتبع سير العمل
بمختلف األقسام
االجتماع السابع للجنة اليقظة االقتصادية
اجتماع مديري ورؤساء أقسام الغرفة
االجتماع الدوري عن بعد للمدير الجهوي واطر الغرفة بطنجة
اجتماع ألطر وموظفي ملحقة الحسيمة
اجتماع ألطر وموظفي ملحقة تطوان
اجتماع مديري ورؤساء أقسام الغرفة
اجتماع عن بعد للطاقم اإلداري للغرفة حول تنزيل منظومة
الجودة بالغرفة
اجتماع مديري ورؤساء أقسام الغرفة
االجتماع الدوري عن بعد للمدير الجهوي واطر الغرفة بطنجة
تنظيم مائدة مستديرة جهوية عن بعد حول "مستقبل السياحة
بعد كورونا"
االجتماع الدوري للطاقم اإلداري بملحقة تطوان
االجتماع الدوري للطاقم اإلداري بملحقة الحسيمة
اجتماع اللجنة املحلية لتقدير الضريبة بالحسيمة
اجتماع حول تأهيل ملحقة الغرفة بالحسيمة
اجتماع بالحسيمة لتأهيل املنطقة الصناعية إلمزورن

 28ابريل 2020
 29ابريل 2020
 04ماي 2020
 04ماي 2020
 05ماي 2020
 05ماي 2020
 06ماي 2020

تطوان
عن بعد
عن بعد
عن بعد
عن بعد
عن بعد
عن بعد

 08ماي 2020
 11ماي 2020
 12ماي 2020
 12ماي 2020
 12ماي 2020
 13ماي 2020
 15ماي 2020

عن بعد
عن بعد
عن بعد
عن بعد
تطوان
عن بعد
عن بعد

 18ماي 2020
 19ماي 2020
 19ماي 2020

عن بعد
عن بعد
عن بعد

 19ماي 2020
 01يونيو 2020
 05يونيو 2020
 09يونيو 2020
 10يونيو 2020

عن بعد
الحسيمة
الحسيمة
الحسيمة
امزورن
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اجتماع ملكتب املسير لالسكامي (جمعية غرف التجارة والصناعة
لحوض البحر األبيض املتوسط)
اجتماع لجنة التحول حول مشروع املواكبة التقنية واإلدارية
لتنمية الغرفة
مشاركة الغرفة في اجتماعات لتدارس وضعية ارباب املقاهي
بالجهة
عقد الطاقم اإلداري للغرفة حول تتبع سياسة الجودة
اجتماع حول اإلجراءات االحترازية بالحسيمة
عقد اجتماع مع أعضاء مدينة وزان
عقد اجتماع حول تأهيل بناية ملحقة الحسيمة
اجتماع حول تفعيل بنود اتفاقية اإلطار للشراكة من اجل خلق
فضاء داخل الغرفة يضم الشبابيك الجهوية ملؤسستي "الجمعية
املغربية للمصدرين" و "املكتب املغربي للملكية الصناعية" الى
جانب مؤسسة "مغرب املقاوالت"
اجتماع حول الترتيبات املتعلقة بترحيل ونقل سوق الجملة
والخضر والفواكه
اجتماع الطاقم اإلداري حول تنزيل النظام املعلوماتي
اجتماع مكتب جمعية االعمال االجتماعية
اجتماع رئيس الغرفة مع ارباب البازارات باملدينة القديمة بطنجة
اجتماع مع الجمعية املغربية لخريجي معاهد النسيج واأللبسة
اجتماع بخصوص التحديات التي يواجهها الفاعلون االقتصاديون
إثر تطبيق النظام الجديد ملراقبة املنتوجات الصناعية عند
االستيراد
اجتماع مع مكتب للدراسات لتفعيل املرحلة الثالثة من املبادرة
الوطنية للتنمية البشرية

 10يونيو 2020

عن بعد

11يونيو 2020

عن بعد

 17يونيو 2020

طنجة

22يونيو 2020
 23يونيو 2020
 02يوليوز 2020
 03يوليوز 2020
 08يوليوز 2020

عن بعد
الحسيمة
عن بعد
الحسيمة
طنجة

 10يوليوز 2020

طنجة

 10يوليوز 2020
 13يوليوز 2020
 20يوليوز 2020
 09شتنبر 2020
 11شتنبر 2020

عن بعد
طنجة
طنجة
طنجة
طنجة

 11شتنبر 2020

طنجة
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اإلجتمــــاعـــات

اجتماع مع ارباب البازارات بطنجة بخصوص التحديات التي
يواجهها هذا القطاع في ظل الجائحة
اجتماع عن بعد حول استطالع حول رضا املنتسبين على خدمات
الغرفة
عقد اجتماع مع جمعية التجار الصغار بالعرفان  2بطنجة
اجتماع لجنة تتبع مجلة الغرفة
اجتماع موظفي ملحقة الحسيمة
اجتماع حول تتبع اشغال تهيئة ملحقة الغرفة بالحسيمة
اجتماع الطاقم الداري بالحسيمة مع املدير الجهوي
اجتماع عمل مع شركة من جبل طارق
اجتماع جمعية االعمال االجتماعية
اجتماع اللجنة املحلية لتقديم الضريبة
اجتماع بخصوص سوق الجملة بطنجة
اجتماع حول تتبع اشغال تهيئة امللحقة بالحسيمة
اجتماع بعمالة الحسيمة حول تداعيات كورونا
اجتماع هيئة تحرير إصدارات الغرفة
اجتماع مع مكتب فرع الحسيمة للجمعية الوطنية ألرباب املقاهي
واملطاعم
اجتماع بالحسيمة مع أعضاء نقابة تجار سوق الثالثاء
جلسة عمل بمحقة الغرفة بالحسيمة لتدارس مدى أهمية
استعمال املعدات والتجهيزات التي يوفرها نظام الطاقة الشمسية

 14شتنبر 2020

طنجة

 15شتنبر 2020

عن بعد

 18شتنبر 2020
 17شتنبر 2020
 21شتنبر 2020
 22شتنبر 2020
 22شتنبر 2020
 23شتنبر 2020
 30شتنبر 2020
 05نونبر 2020
 5نونبر 2020
 26نونبر 2020

طنجة
طنجة
الحسيمة
الحسيمة
الحسيمة
طنجة
عن بعد
الحسيمة
طنجة
الحسيمة
الحسيمة
طنجة
الحسيمة

 01دجنبر 2020
 10دجنبر 2020

 21دجنبر  2020الحسيمة
 24دجنبر  2020الحسيمة
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اللقــــاءات

األنشطة
العالقات بين املغرب وجزر القمر .اية فرص االستثمار
لقاء سيد والي الجهة مع السادة أعضاء املكتب املسير للغرفة
احتضان اللقاء الوطني لجمعيات أسواق الجملة باملغرب
لقاء لتقييم الزيارة التي قاو بها مسؤولون بالجهة ألملانيا
تنظيم زيارة للميناء املتوسطي لفائدة التجار املتعاملين مع سبتة

التاريخ
 05فبراير 2020
 05فبراير 2020
 07فبراير 2020
 07فبراير 2020
18فبراير 2020

تنظيم لقاء مع القطاع البنكي بملحقة الغرفة بتطوان
تنظيم لقاء لتقديم البرنامج املندمج لدعم وتمويل املقاوالت
"برنامج انطالقة"

 18فبراير 2020
 20فبراير 2020

املكان
العيون
طنجة
الرباط
طنجة
امليناء
املتوسطي
تطوان

تنظيم لقاء حول تطوير التجارة والتشجيع على التجارة اإللكترونية

 21فبراير 2020
 24فبراير2020
 24فبراير 2020

تطوان
العرائش
طنجة

إطالق األيام التجارية بمدينة العرائش
لقاء عمل مع وفد من مستشاري البنك الدولي حول مشروع
مواكبة املقاوالت الصغيرة واملتوسطة لولوج املناقصات العامة
بالجهة
لقاء تواصلي حول برنامج دعم وتمويل املقاوالت "انطالقة"
لقاء بالقصر الكبير حول النظام الجديد ملراقبة املنتوجات
الصناعية عند االستيراد
تنظيم لقاء تحسيسيا وتعريفيا بالتجارة االلكترونية بتطوان
تنظيم لقاء تعريفيا حول مستجدات قانون املالية  2020بتطوان
لقاء تواصلي لتتبع اثار االزمة املترتبة عن فيروس كورونا على مستوى
تطوان
لقاء تواصلي عن بعد لتتبع اثار االزمة املترتبة عن فيروس كورونا على
مستوى اقليم شفشاون
لقاء تواصلي عن بعد حول وضعية قطاع التجارة في ظل وباء كورونا
بإقليم العرائش

طنجة
 27فبراير 2020
 27فبراير  2020القصر الكبير
 04مارس 2020
 06مارس 2020
 14ماي 2020

تطوان
تطوان
تطوان

 15ماي 2020

عن بعد

 20ماي 2020

عن بعد
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اللقــــاءات

لقاء تواصلي عن بعد حول وضعية قطاع التجارة في ظل وباء
كورونا بإقليم العرائش
تنظيم ندوة عن بعد تحت عنوان "االقتصاد والرقمنة في ظل
جائحة كورونا"
عقد لقاء بين أعضاء الغرفة بشفشاون ورئيس املجلس البلدي

 20ماي 2020

عن بعد

 20ماي 2020

عن بعد

 12يونيو 2020
تنظيم ندوة صحفية عن بعد تعرض نتائج االستبيان حول تأثير كورونا  13يونيو 2020
 29يونيو 2020
تنظيم ندوة عن بعد بمناسبة اليوم الوطني التاجر
 27يوليوز
عقد لقاء تشاوري مع ممثلي جمعية املرشدين السياحيين
 25غشت 2020
لقاء حول إمكانية تطوير الشراكة في مجال الصناعة الغذائية
العالقات املغربية األملانية :
 11شتنبر 2020
لقاء تواصلي عن بعد حول "التدابير االحترازية ملكافحة
جائحة كورونا لفائدة املقاوالت بجهة طنجة-تطوان-
الحسيمة"
 17شتنبر
لقاء اعدادي لشراكة بين الغرفة وجمعية املعشرين املقبولين لدى
الجمارك باملغرب
 25نونبر 2020
لقاء لتتبع ملف املمولين
تنظيم لقاء من طرف مركز ابن بطوطة للدراسات واألبحاث حول  28نونبر 2020
موضوع "املسؤولية االجتماعية للمقاولة"
 10دجنبر 2020
لقاء عمل مع الجمعية الوطنية ألرباب املقاهي واملطاعم –فرع
الحسيمة-
 22دجنبر 2020
عقد لقاء مع ممثلي فرع الحسيمة للفدرالية الوطنية ملمولي
الحفالت
لقاء حول "إجراءات التخفيف املعتمدة من طرف الصندوق
 14دجنبر 2020
الوطني للضمان االجتماعي"
 16دجنبر 2020
عقد لقاء بالحسيمة لتتبع برنامج تطوير الغرفة واملخطط
االستراتيجي لها
 18دجنبر 2020
اإلعالن عن حدات "املركز الدولي للوساطة والتحكيم بالشمال"

شفشاون
عن بعد
عن بعد
طنجة
عن بعد
عن بعد

طنجة
طنجة
طنجة
الحسيمة
الحسيمة
طنجة
الحسيمة
طنجة
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اللقــــاءات

توقيع  MITCاملسؤولة عن تسيير مؤسسات ال "طكنوبارك"
اتفاقية تعاون بين الغرفة و
عقد لقاء داخلي بالحسيمة للوقوف على تقدم اشغال تهيئة
وتجديد القاعة الكبرى ومترفقاتها بمقر ملحقة الحسيمة
اعالن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان
(9001 ISOالحسيمة عن الحصول على شهادة الجودة )

 21دجنبر 2020

طنجة

 23دجنبر 2020

الحسيمة

 24دجنبر 2020

طنجة
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المشــــاركـــات

املشاركات:

التاريخ
 03فبراير 2020
 11فبراير 2020

االنشطة
املشاركة في ورشة عمل استشارية مع شبكة االمل بالحسيمة
املشاركة في تأطير مبادرة لتشغيل الشباب املتدربين في قطاع
السياحة بملحقة الغرفة بتطوان
 13فبراير 2020
املشاركة في ندوة حول موضوع مساهمة العقار املطهر في
التنمية االقتصادية الجهوية وإنجاح االستثمار
احتفال الغرفة وجمعية االعمال االجتماعية بموظفيها بالعيد  09مارس 2020
االممي للمرأة  08مارس 2020
حضور اشغال الدورة السابعة للمجلس اإلداري للوكالة
الحضرية للعرائش-وزان
املشاركة في اجتماع بمقر والية طنجة-تطوان-الحسيمة لتتبع
مستجدات الوضع الصحي واالقتصادي بالجهة
املشاركة في اجتماع اللجنة املحلية لتقدير الضريبة
بالحسيمة
مشاركة الغرفة في اجتماع بتطوان من اجل االستعداد لفترة
ما بعد الحجر الصحي املرتبطة بجائحة وباء كوفيد 19
املشاركة في ندوة عن بعد حول موضوع "مشروع دعم وتعزيز
دينامية املشاركة الديمقراطية بالجماعات الترابية على
الصعيد اإلقليمي والجهوي والوطني لتقليص الفوارق
السوسيو اقتصادية باملغرب
املشاركة في اشغال املجلس اإلداري لجامعة عبد املالك
السعدي بتطوان
املشاركة في ندوة عن بعد لجمعية غرف حوض املتوسط

 10مارس 2020

املكان
الحسيمة
تطوان
طنجة
طنجة-
تطوان-
الحسيمة
العرائش

 14مارس 2020

طنجة

 10ابريل 2020

الحسيمة

 02يوليوز 2020

تطوان

16يوليوز 2020

عن بعد

17يوليوز 2020

تطوان

 03شتنبر2020

عن بعد
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المشــــاركـــات

املشاركة في افتتاح الدورة التدريبية حول كيفية تعداد
السياسة الجهوية للشباب
املشاركة في افتتاح دورة تدريبية حول كيفية اعداد السياسة
الجهوية للشباب بأصيلة
املشاركة في ورشة تشاركية حول "رصد وتتبع تلوث املياه
العادمة بمدينة طنجة
املشاركة في اجتماع بالحسيمة حول التعريف ببرنامج دعم
املقاوالت
املشاركة في االجتماع الثالث للمجلس األعلى للتقييس وشهادة
املطابقة واالعتماد
املشاركة في اشغال مائدة مستديرة جهوية حول موضوع دور
املؤسسات املهنية والجهوية
مشاركة الغرفة في لقاء حول التكوين والتشغيل
املشاركة في اجتماع بالوالية حول تأهيل املدينة العتيقة
بطنجة

 24شتنبر 2020

اصيلة

 24شتنبر 2020

اصيلة

 30شتنبر 2020

طنجة

 08أكتوبر
2020
 04نونبر 2020

الحسيمة
الرباط

 27نونبر 2020

طنجة

 23دجنبر 2020
 18دجنبر 2020

طنجة
طنجة
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تكوين لفائدة األطر والموظفين

تكوين لفائدة األطر واملوظفين:
األنشطة
تنظيم دورة تكوينية لفائدة موظفي الغرفة
تنظيم ورشة تكوينية بملحقة الغرفة بتطوان
تكوين لفائدة أطر وموظفي الغرفة بطنجة حول تدبير
املشاريع
حصة تكوينية عن بعد لفائدة موظفي الغرفة حول تفعيل
العمل بمكتب الضبط االلكتروني والتوقيع االلكتروني
حصة تكوينية عن بعد حول تقنيات العمل بمكتب
الضبط االلكتروني
لقاء تكويني ألطر ملحقة تطوان
تكوين لفائدة موظفي الغرفة حول موضوع التواصل
التجاري
تكوين لفائدة موظفي الغرفة حول موضوع التدقيق
الداخلي
تكوين لفائدة موظفي الغرفة حول موضوع تدبير وهندسة
املشاريع
تنظيم حصة تكوينية عن بعد لفائدة اطر الغرفة
حصة تكوينية عن بعد لفائدة اطر وموظفي الغرفة حول
"جدوى وأهمية املشروع"
دورة تكوينية في التنمية الذاتية لفائدة اطر وموظفي
الغرفة
دورة تكوينية في موضوع "التدقيق الداخلي" لفائدة
موظفي الغرفة

التاريخ
 12فبراير 2020
 17فبراير 2020
 13مارس 2020

املكان
تطوان
تطوان
طنجة

 29ابريل 2020

عن بعد

 05ماي 2020

عن بعد

 07ماي 2020
 27ماي 2020

تطوان
عن بعد

 28ماي 2020

عن بعد

 29ماي 2020

عن بعد

 27ماي 2020
 29ماي 2020

عن بعد
عن بعد

 18-19-25-26شتنبر تطوان
2020
 18-19دجنبر  2020طنجة
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تكوين لفائدة المهنيين والتجار

األنشطة
دورة تكوينية بملحقة الحسيمة
تنظيم ورشة عمل استشارية بملحقة الحسيمة
تنظيم دورات تكوينية عن بعد لفائدة أعضاء
الجمعيات املهنية
الحصة األولى من الدورة التكوينية عن بعد حول
"تقنيات الولوج الى التجارة االلكترونية"
الحصة الثانية من الدورة التكوينية عن بعد حول
"تقنيات الولوج الى التجارة االلكترونية"
الحصة الثالثة واألخيرة من الدورة التكوينية عن بعد
حول "تقنيات الولوج الى التجارة االلكترونية"
مركز استكمال تكوين التاجر بالحسيمة- :محور
التجارة االلكترونية-
الحصة األولى من الدورة التكوينية الخاصة بالتجارة
االلكترونية لفائدة الجمعيات املهنية بكل من مدينة
تطوان واملضيق
الحصة األولى ضمن الدورة التكوينية املوجهة ألعضاء
الجمعيات املهنية بمدينة شفشاون ومدينة وزان
الحصة الثانية من الدورة التكوينية الخاصة بالتجارة
االلكترونية بكل من مدينة تطوان واملضيق والفنيدق
لقاء تكوين عن بعد
انطالق الدورة التكوينية األولى لفائدة حاملي املشاريع
تنظيم دورة تكوينية لفائدة الشباب الحاملين للمشاريع
بإقليم الحسيمة

تكوين لفائدة املهنيين والتجار:

ملكان
التاريخ
الحسيمة
 23يناير 202
الحسيمة
 03فبراير 2020
 22-23-24يونيو  2020طنجة
 06يوليوز 2020

عن بعد

 08يوليوز 2020

عن بعد

 09يوليوز 2020

عن بعد

 10-14-13يوليوز
2020
 23يوليوز 2020

الحسيمة
عن بعد

 24يوليوز 2020

عن بعد

 25يوليوز 2020

عن بعد

 15أكتوبر 2020
 02نونبر 2020
 08دجنبر 2020

عن بعد
طنجة
الحسيمة
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