تقريرعن أنشطة ومنجزات الغرفة
خالل سنة 2020
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على ضوء انعقاد الجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة
طنجة تطوان الحسيمة برسم دورتها األولى لسنة  ،2021طبقا ملقتضيات القانون
رقم  08.19القاض ي بتغيير وتتميم القانون رقم  38.12املتعلق بالنظام األساس ي
لغرف التجارة والصناعة والخدمات الصادر في شأن تنفيذه الظهير الشريف رقم
 1.20.84صادرفي  25من ربيع اآلخر 11( 1442ديسمبر.)2020
وتجدر االشارة الى أن الغرفة قد سعت من خالل األنشطة التي يرصدها هذا
العرض إلى تحقيق الطموحات والرغبة الكبيرة التي عبر عنها أعضاء هذه املؤسسة،
من أجل النهوض بالتنمية االقتصادية لهذه الجهة ،وتحقيق التطلعات الكبيرة
لألسرة التجارية والصناعية والخدماتية املنتمية لدائرة إشراف هذه املؤسسة،
ومواصلة أنشطتها و إبراز مشاركتها وتمثيليتها في مختلف اللقاءات واالجتماعات،
سواء منها املحلية أو الجهوية أو الخارجية ،وإعطاء صورة مشرفة عن عمل غرف
التجارة والصناعة والخدمات باملغرب كهيئات أساسية ومحورية في تفعيل املسار
التنموي لبالدنا ،تحت القيادة الرشيدة والنيرة لرائد االقالع اإلقتصادي صاحب
الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا.
وسنورد موجزهاته االنشطة والتحركات حسب نوعيتها وكذا ترتيبها الزمني.

2

عرض إخباري عن أهم أنشطة غرفة التجارة والصناعة والخدمات
لجهة طنجة تطوان الحسيمة
املنجزة خالل سنة 2020
*********************

"إذا كانت أزمة كورونا قد وضعت الجميع أمام اختبارات وخيارات صعبة
للغاية ،فإنها على مستوى غرفة التجارة والصناعة والخدمات بهذه الجهة كانت
بالفعل فرصة لالجتهاد والتحرك على نطاقات واسعة في مسعى للخروج بأخف
األضرار وتكثيف الجهود والتنسيق مع الجهات املسؤولة ،ونعني بذلك وزارة
الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي ووالية الجهة ،فضال عن أنها جعلتنا
نزيد من جرعة التواصل مع املهنيين الذين واجهوا مصاعب كثيرة ،ويعود الفضل
أيضا للسادة أعضاء الغرفة الذين أبانوا عن حس حقيقي باملسؤولية ،دون إنكار
مجهود إدارة الغرفة التي حرصت على التتبع واملواكبة حتى في األوقات الخارجة عن
العمل .وكل هذا يزيدنا إصرارا من أجل املض ي نحو األفضل ،كما يجعلنا بحاجة
أيضا الى مساهمة املهنيين في رفع التحديات واالنخراط في املبادرات الكفيلة بإعطاء
النتائج املنتظرة على صعيد تراب الجهة".
-مقطع من كلمة الرئيس عمر مورو خالل افتتاح دورتي يونيو-أكتوبر-2020
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 -1األنشطة التنظيمية للغرفة
1.1أنشطة الجمعية العامة
2.1أنشطة املكتب
3.1أنشطة األقطاب واللجان
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 1.1أنشطة الجمعية العامة
اجتماع الجمعية العامة العادية لشهرفبراير.2020
طبقا ملقتضيات املادة  22من القانون رقم  38.12املتعلق بالنظام األساس ي لغرف التج ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
والصناعة والخدمات كما تم تتميمه وتغييره بقانون رقم  ،62.15عقدت غرفة التجـ ـ ـ ـ ـ ــارة والصنـ ـ ـ ــاعة
والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة دورتها العامة العادية لشهر فبراير ،واملنعقدة يوم الثالثاء
 25فبراير 2020املو افق لـ  01رجب  ،1441بطنجة ،وذلك ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
وقد حضر هذه الدورة ثالث وسبعون عضوا ( 73عضوا) ،وتغيب عنها أحد عشر عضوا (11
عضو) بعذر ،وثالثة عشرة عضوا (13عضوا) بدون عذر .كما حضر أشغال هذه الدورة الطاقم
اإلداري للغرفة؛ وبعض رؤساء املصالح الخارجية؛ وممثلي السلطات بأقاليم الجهة؛ وممثلي بعض
املؤسسات الخاصة؛ ونساء ورجال الصحافة واإلعالم.
وقد شمل جدول أعمال هذه الدورة النقط التالية:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

عرض مشروع محضرالدورة السابقة قصد املناقشة واملصادقة،
عرض التقريرالسنوي برسم  ،2019قصد املناقشة واملصادقة،
عرض الحساب اإلداري برسم  ،2019قصد املناقشة واملصادقة،
عرض مشروع تعديالت امليزانية لسنة  ،2020قصد املناقشة واملصادقة،
عرض تقريراألنشطة وتقريراألقطاب واللجان بين الدورتين،
عرض حول تقدم أشغال املواكبة التقنية لبرنامج تطويرالغرفة 2021-2018
عرض حول مشروع اإلشهاد) (ISO 9001
عرض حول مشروع قانون رقم  08.19املتعلق بالنظام األساس ي لغرف التجارة والصناعة
والخدمات.
املناقشة واملصادقة على مشروع االتفاقيات التالية:



اتفاقية الشراكة مع املنظمة العربية للصناعة والتعدين.



اتفاقية الشراكة مع غرفة صالح الدين.
بروتكول التعاون مع الغرفة التجارية املصرية ملحافظة الشرقية.



اتفاقية الشراكة مع اتحاد املستثمرات العرب.



اتفاقية الشراكة مع غرفة جهة مراكش آسفي.

-9



6



اتفاقية الشراكة مع مجموعة جماعات صدينة للبيئة.



تحيين اتفاقية الشراكة مع املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية OMPIC



اتفاقية الشراكة مع الجمعية املغربية للمصدرين ASMEX

 اتفاقية الشراكة مع بريد بنك.
 امللحق األول التفاقية برنامج مخطط تنمية الغرف.
في مستهل أشغال هذه الدورة ،تقدم السيد الرئيس عمر مورو من خالل كلمته بلمحة حول أبرز
املحطات التي وسمت عمل الغرفة في الفترة املمتدة مابين دورة أكتوبر  2019ودورة فبراير .2020
وخص بالذكر عملية تأهيل الغرفة لنيل اإلشهاد التي انخرطت فيها الغرفة بكل جد ومسؤولية منذ
يناير  2018واستمرت طيلة سنة  . 2019وعلى ضوء ذلك حصلت الغرفة على شهادة اإلشهاد ISO
9001كأول مؤسسة جهوية منتخبة وأول غرفة مهنية على الصعيد الوطني.
كما عرض السيد الرئيس مجموعة من املقترحات توصل بها من مجموعة من السادة األعضاء
إلضافتها كنقط في جدول األعمال .وبعد عرضها على الجمع العام ،تم االتفاق على أنها عمليا موجودة
في جوهرها ضمن جدول األعمال وبالتالي سوف يتم مناقشتها خالل تداول النقط املعتمدة في املقترح
األصلي .مع التطرق إلى النقط الباقية بعد النقطة األخيرة في جدول األعمال.
وقد تميزت أشغال هذه الدورة بأجواء بناءة ،وتمت اإلشادة بما قامت به الغرفة من مجهودات سواء
السادة األعضاء والطاقم اإلداري خالل الفترة الفارطة.
ُ
وبعد مناقشة مستفيضة لجميع نقط جدول األعمال توجت هذه الدورة باملصادقات،
التوصيات واملقترحات التالية:

املصادقات:
 تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على مشروع محضر الجمعية العامة فيدورتها العادية لشهر أكتوبر  2019املنعقدة يوم الخميس  31اكتوبر  2019بمدينة طنجة ،مع إدخال
بعض التعديالت املقترحة من طرف السادة األعضاء.
 تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على التقريرالسنوي برسم سنة .2019 تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على الحساب اإلداري برسم سنة(2019تصحيح األخطاء املطبعية) ،وقد صوت عضو واحد ضد املشروع.
 تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على مشروع تعديالت امليزانية لسنة ،2020مع منح املكتب املسير للغرفة صالحيات مناقشاتها مع الوزارة الوصية وقد صوت عضو واحد ضد
املشروع.
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 تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على اتفاقية الشراكة بين غرفة التجارةوالصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة مع املنظمة العربية للصناعة والتعدين.
 تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على اتفاقية الشراكة بين غرفة التجارةوالصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة مع غرفة تجارة صالح الدين العر اقية.
 تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على بروتكول التعاون بين غرفة التجارةوالصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة مع الغرفة التجارية املصرية ملحافظة الشرقية.
 تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على اتفاقية الشراكة بين غرفة التجارةوالصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة مع اتحاد املستثمرات العرب.
 تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على اتفاقية الشراكة بين غرفة التجارةوالصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة مع اتحاد املستثمرات العرب.
 تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على اتفاقية الشراكة بين غرفة التجارةوالصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة مع غرفة جهة مراكش آسفي.
 تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على اتفاقية الشراكة بين غرفة التجارةوالصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة مع مجموعة جماعات صدينة للبيئة.
 تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على تحيين اتفاقية الشراكة مع املكتباملغربي للملكية الصناعية والتجارية .OMPIC
 تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على اتفاقية الشراكة بين غرفة التجارةوالصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة مع الجمعية املغربية للمصدرين .ASMEX
 تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على اتفاقية الشراكة مع بريد بنك. تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على امللحق األول التفاقية برنامج مخططتنمية الغرف.

التوصيات:
 ضرورة انخراط جميع أعضاء مختلف األقاليم في مبادرات و اقتراحات تنعكس إيجابا علىامللحقات وعلى املشاريع الكبرى
 اقتناء لوحات الكترونية للسادة األعضاء ليتسنى لهم التتبع في مختلف الوثائق التي ترسل لهمالكترونيا وذلك في إطار تفعيل وتجويد سبل التواصل الداخلي بين أجهزتها( .استمارةللسادة األعضاء
الختيارالتعامل الورقي أو االلكتروني)
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 كتابة أسماء السادة األعضاء على الشارات الخاصة بهم في حضور أشغال الجمعية العامةللغرفة.
 التحضير الجيد الحتفال الغرفة بمناسبة حصولها على شهادة االيزو  9001نسخة  2015يليقبأهمية الحدث.
 تنظيم يوم دراس ي حول مشروع القانون  08.19قبل عرضه على البرملان -برمجة تكوينات جديدة في إطارمدرسة استكمال تكوين التاجر.

املقترحات:
 تعميم جدول أعمال اجتماعات املكتب املسير على وسائل التواصل الداخلي الطالع السادةاألعضاء على ما يتم تناوله داخل املكتب.
 اقتراح عقد بعض اجتماعات االقطاب بملحقة الحسيمة. تخصيص حيز داخل "املجلة االقتصادية" التي تصدرها الغرفة للمعطيات والدراساتاالقتصادية داخل الجهة.
 التأكيد على تخصيص اعتمادات ملشروع "مدرسة تكوين التاجر" لضمان جودته. عرض مسودة مشروع امليزانية على اجتماعات األقطاب لتمكين السادة األعضاء من وضعتصوراتهم و إبداء اقتراحاتهم بها.
 تنظيم مناظرة جهوية للصناعات البديلة للمساهمة في إيجاد حلول فعالة لحالة الركوداالقتصادي الذي تعرفه الجهة.
 تنظيم ايام تحسيسية للتعريف باملؤهالت االقتصادية التي تزخربها الجهة. برمجة يوم تحسيس ي للمهنيين حول أهمية الحصول على البطاقة املهنية للغرفة ،لالستفادة منباقة الخدمات التي تقدمها الغرفة.
 مراسلة شركات املالحة البحرية حول غالء أثمنة التذاكروتأثيرها على سفراملهنيين. يوم دراس ي حول ضرورة تغيير ظهير  21مايو  1974املتعلق بتحديد املسؤولية القانونية في حالوجود مواد محظورة بشاحنات النقل الطرقي للبضائع.
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اجتماع الجمعية العامة العادية في دورتيها يونيو و أكتوبر2020
طبقا ملقتضيات املادة  22من القانون رقم  38.12املتعلق بالنظام األساس ي لغرف التج ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
والصناعة والخدمات كما تم تتميمه وتغييره بقانون رقم  ،62.15عقدت غرفة التجـ ـ ـ ـ ـ ــارة والصنـ ـ ـ ــاعة
والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة جمعيتها العامة في دورتيها يونيو و أكتوبر  ،2020واملنعقدة
يوم الثالثاء  27أكتوبر  2020املو افق لـ  10ربيع األول  ،1442بطنجة ،وذلك ابتداء من الساعة
العاشرة صباحا.
وقد حضر هذه الدورة خمسة وستون ( 65عضوا) ،وتغيب عنها أربعة عشر عضوا ( 14عضو)
بعذر ،وثمانية عشرة عضوا (18عضوا) بدون عذر.
كما حضر أشغال هذه الدورة الطاقم اإلداري للغرفة؛ وبعض رؤساء املصالح الخارجية؛ وممثلي
السلطات بأقاليم الجهة؛ وممثلي بعض املؤسسات بالجهة.
وقد اشتمل جدول أعمال هذه الدورة النقاط التالية:
 -1املصادقة على مشروع محضردورة فبراير.2020
 -2عرض ورقة اخبارية عن أنشطة الغرفة منذ فبراير 2020إلى شتنبر.2020
 -3عرض ومناقشة مشروع برنامج عمل الغرفة لسنة .2021
 -4املصادقة على التعديل الذي أدخل على ميزانية الغرفة لسنة ( 2020ارتباطا بمواجهة تداعيات
كوفيد )19
 -5عرض ومناقشة مشروع ميزانية الغرفة لسنة .2021
 -6عرض ودراسة مشروع إحداث مركزالوساطة والتحكيم بالغرفة.
 -7عرض ممثل الوزارة الوصية حول بنك املشاريع املقترح من طرف الوزارة في مجال االستثمارات
الصناعية
 -8عرض حول الدراسة التي أنجزتها الغرفة بخصوص اقتصاد الجهة ما بعد كوفيد 19 -وتدارس
مخرجاتها على ضوء املستجدات االقتصادية الحالية
 -9املناقشة واملصادقة على االتفاقيات التالية:


مشروع اتفاقية الشراكة بين الغرفة وجمعية املعشرين املقبولين لدى الجمارك
مشروع اتفاقية بين الغرفة واملنظمة العربية األورومتوسطية للتعاون االقتصادي



مشروع ملحق اتفاقية مع جماعة وزان



مشروع اتفاقية مع املجلس االقليمي للسياحة
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مشروع اتفاقية مع شركة (ابينور ) IB Nord



مشروع اتفاقية مع مختبرالتحليالت الطبية ميدي الب بطنجة
مشروع اتفاقية مع مختبرالتحليالت الطبية البونوربطنجة



مشروع اتفاقية مع مختبرالتحليالت الطبية الدردابي بطنجة



مشروع اتفاقية مع مختبرالتحليالت الطبية بيوحمان بطنجة
مشروع اتفاقية مع مختبرالفاس ي الفهري للتحليالت الطبية بتطوان



مشروع اتفاقية مع مختبرالدردابي رندة للتحليالت الطبية بتطوان



مشروع اتفاقية مع مختبرالدردابي سارة للتحليالت الطبية بطنجة خاصة بالسادة األعضاء



مشروع اتفاقية مع مختبرالشمال للتحاليل الطبية واإلنجاب بتطوان



مشروع اتفاقية مع بصريات الكوطيط بتطوان



مشروع اتفاقية مع بصريات سكيرج بتطوان



مشروع اتفاقية مع مختبرالسعادة للتحليالت الطبية والبيولوجية بالعرائش



مشروع اتفاقية مع عيادة الترويض الطبي والعالج الفيزيائي بالعرائش



مشروع اتفاقية مع عيادة صائب السعود للترويض الطبي والعالج الفيزيائي بطنجة



مشروع اتفاقية مع بصريات املرابط بالحسيمة



مشروع اتفاقية مع بصريات سناء بالحسيمة



مشروع اتفاقية مع بصريات أمروس بالحسيمة





في مستهل كلمته عبر رئيس الغرفة باسم الجمعية العامة عن استنكار وإدانة شديدين ضد
الهجمة الشرسة على الرسول األعظم محمد صلى هللا عليه وسلم من خالل الرسوم الكاريكاتورية
الرعناء ،مشيدا بمو اقف وبيانات كل من وزارة الخارجية املغربية واملجلس العلمي األعلى في املوضوع.
كما عبرت الجمعية العامة عن تضامنها املطلق مع التجار املتضررين من الحريق الذي اندلع
بسوق الثالثاء بالحسيمة ،ونوهت بتدخالت السيد والي الجهة والسيد عامل إقليم الحسيمة ،كما
طالبت بضرورة االهتمام بالتجاراملتضررين بعد جرد الخسائرومواكبتهم في استئناف أنشطتهم.
بعدها وقف السيد الرئيس على أهم الخطوات وامللفات واألنشطة الحضورية أو عن بعد التي
نظمتها أو و اكبتها الغرفة خالل املرحلة السابقة ،أعقب ذلك تناول مختلف نقاط جدول األعمال
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بالنقاش واملدارسة ،وقد تميزت أشغال هذه الدورة بأجواء بناءة وإجابية ،حيث اجمع املشاركون على
اإلشادة بما قامت به الغرفة أعضاء وأطرمن مجهودات خالل الفترة الفارطة.
ُ
وبعد مناقشة مستفيضة لجميع نقط جدول األعمال توجت هذه الدورة باملصادقات،
التوصيات واملقترحات التالية:

املصادقات:
 تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على أن تعقد هذه الدورة بصفة مغلقةبالنظر إلى االجراءات االحترازية املرتبطة بوباء كوفيد  ،19مع تمكين وسائل االعالم وعموم املتدخلين
من جميع املعطيات واملعلومات املرتبطة بالدورة.
 تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين وامتناع عضوين عن التصويت والتصويتبضد من طرف عضوين آخرين على تدوين تدخالت السادة األعضاء املشاركين في هذه الدورة بتقنية
التواصل عن بعد.
 تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على مشروع محضر الجمعية العامة فيدورتها العادية لشهر فبراير  2020املنعقدة يوم الثالثاء  25فبراير  2020بمدينة طنجة ،مع إدخال
التعديل املقترح من طرف السيد منصف أزماني
 تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على مشروع برنامج عمل الغرفة لسنة.2021
 تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على التعديل الذي أدخل على ميزانيةالغرفة لسنة ( 2020املرتبط بمواجهة تداعيات كوفيد )19
 تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على مشروع ميزانية الغرفة لسنة  .2021معالتعديالت املقترحة من السادة األعضاء.
 تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على مشروع اتفاقية الشراكة بين الغرفةوجمعية املعشرين املقبولين لدى الجمارك
 تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على مشروع اتفاقية بين الغرفة واملنظمةالعربية األورومتوسطية للتعاون االقتصادي
 تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على مشروع ملحق اتفاقية مع جماعة وزان تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على مشروع اتفاقية مع املجلس االقليميللسياحة
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 تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على مشروع اتفاقية مع شركة (ابينور IB )Nordمع إدخال التعديل على املادة الثانية من املشروع.
 تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على مشروع اتفاقية مع مختبر التحليالتالطبية ميدي الب بطنجة
 تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على مشروع اتفاقية مع مختبر التحليالتالطبية البونوربطنجة
 تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على مشروع اتفاقية مع مختبر التحليالتالطبية الدردابي بطنجة
 تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على مشروع اتفاقية مع مختبر التحليالتالطبية بيوحمان بطنجة
 تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على مشروع اتفاقية مع مختبر الفاس يالفهري للتحليالت الطبية بتطوان
 تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على مشروع اتفاقية مع مختبر الدردابي رندةللتحليالت الطبية بتطوان
 تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على مشروع اتفاقية مع مختبرالدردابي سارةللتحليالت الطبية بطنجة خاصة بالسادة األعضاء
 تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على مشروع اتفاقية مع مختبر الشمالللتحاليل الطبية واإلنجاب بتطوان
 تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على مشروع اتفاقية مع بصريات الكوطيطبتطوان
 تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على مشروع اتفاقية مع بصريات سكيرجبتطوان
 تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على مشروع اتفاقية مع مختبر السعادةللتحليالت الطبية والبيولوجية بالعرائش
 تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على مشروع اتفاقية مع عيادة الترويضالطبي والعالج الفيزيائي بالعرائش
 تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على مشروع اتفاقية مع عيادة صائبالسعود للترويض الطبي والعالج الفيزيائي بطنجة
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 تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على مشروع اتفاقية مع بصريات املرابطبالحسيمة
 تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على مشروع اتفاقية مع بصريات سناءبالحسيمة
 تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على مشروع اتفاقية مع بصريات أمروسبالحسيمة
 تمت املصادقة بإجماع السادة األعضاء الحاضرين على إحداث مركز الوساطة والتحكيمبالغرفة مع إعطاء كامل الصالحية للسيد رئيس الغرفة في اختيارالصيغة املناسبة لذلك.

التوصيات:
 إصدار بالغ بمناسبة انعقاد الدورة يتضمن التنديد بالرسومات املسيئة لرسولنا الكريم محمدعليه أفضل الصالة والسالم.
 تضمين البالغ السالف الذكر التضامن مع تجار سوق الثالثاء بالحسيمة جراء الحريق الذيتعرض له السوق.
 ضرورة العمل على تفعيل جميع قرارات وتوصيات اجتماعات األقطاب والتي تعكس انخراطجميع أعضاء مختلف األقاليم في مبادرات و اقتراحات تنعكس إيجابا على امللحقات وعلى املشاريع
الكبرى.
 برمجة لقاءات بين املهنيين مع ممثلي صندوق الضمان املركزي على مستوى جميع أقاليم الجهة،كل على حدة لتدارس جميع اإلشكاالت املطروحة
 تخصيص مبلغ  1مليون درهم من ميزانية الغرفة في مشروع تثمين الفيتوربوزان -التدخل لحل مشاكل املهنيين بخصوص رخص التنقل على مستوى الجهة.

املقترحات:
 ضرورة العمل ودق ناقوس الخطر بخصوص التجار الصغار والعمل على تجميعهم وتنظيمهمملواجهة املنافسة الغيرمشروعة لألسواق التجارية الكبرى واملساحات الكبرى.
 مالئمة برنامج عمل الغرفة لسنة  2021مع الضروف الحالية وما ترتب على جائحة كوفيد 19معتقديم اقتراحات و أفكارذات أبعاد عملية لتخطي هذه املرحلة الحرجة واملتعلقة بتداعيات تفش ي وباء
كوفيد .19
 اقتراح زيادة عدد املوظفين املكلفين بملفات طلب رخص التنقل14

 املطالبة بدليل التسعيرة بخصوص فواتيرخدمات توصيل املاء والكهرباء اقتراح تعميم مشروع الطاقة الشمسية على جميع مقرات الغرفة الجهوية واملؤسسات التابعةلها للمساهمة في النجاعة الطاقية.
 تعميم دليل املستهلك على مختلف وسائل اإلعالم. ضرورة استدعاء ذوي االختصاص في تنشيط كل اللقاءات التي تنظمها الغرفة. التدخل لدى الوزارة الوصية والوزارة املكلفة باملالية قصد اقتراح إحداث صندوق للتضامن معاملهنيين على مستوى الغرفة.
 -ضرورة تعزيزدورالغرفة في مجال تسهيل مساطراالستثمار.
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 2.1أنشطة املكتب
اجتماع املكتب املسيرللغرفة ليوم  13يناير2020
عقد املكتب املسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم
االثنين  13يناير  2020بمقر الغرفة بطنجة ،االجتماع الشهري للمكتب املسير للغرفة .وقد افتتح
االجتماع بكلمة للسيد الرئيس الذي رحب فيها بالسادة الحاضرين ،مهنئهم بمناسبة السنة امليالدية
الجديدة ،ومتمنيا للجميع الصحة والعافية ومزيدا من العمل والعطاء في العام الجديد .وقد كانت
املناسبة فرصة أكد فيها اعتزازه بعمل املكتب املسيروالسادة األعضاء والجهازاإلداري للغرفة.
كما تم االخبار بتعذر حضور السيد عبداالله الحسيسن لتواجده خارج أرض الوطن والسيد
مصطفى ديرا لظروف طارئة .بعد ذلك تم االنكباب على تدارس جدول األعمال ،وفق ما يلي:
 -1حصيلة أنشطة الغرفة بين اجتماعي املكتب
بعد تقديم ملخص األنشطة األساسية بين اجتماعي املكتب .وبعد التداول في مختلف األنشطة
الواردة فيها ،تم تسجيل مايلي:
 اإلشادة بالتراكم الحاصل في عمل املؤسسة على مستوى االشهاد وتنزيل أدوات الحكامة الجيدة،حيث وفق املكتب على التقدم الحاصل والنجاح املتميز في مجال الحصول على شهادة الجودة ،والذي
يعتبر حدثا متميز يجب استثماره من أجل تحسين موقع الغرفة بشكل خاص والغرف املغربية بشكل
عام.
 االتفاق على وضع تقرير سنوي حول أهم القضايا االقتصادية الجهوية خالل سنة .وذلك ضمنبرنامج  ،2020وتشكيل لجنة خاصة لذلك تتكون من كل من السادة :مصطفى بن عبد الغفور
وحفيظ الشركي والحسين بن الطيب وأشرف بوجير والسادة رؤساء اللجانـ ،على أن يواكب قسم
العالقات التعاون والشراكات هذه اللجنة.
 تم التأكيد على ضرورة وضع تقريرمفصل بخصوص مجموع أنشطة السنة. التحفظ على الطريقة التي تم بها تأسيس شبكة التموين واملقاولة بتطوان بتاريخ  27دجنبر ،2019العتبار دور الشبكة يتقاطع مباشرة مع أدوار الغرفة ،حيث كان يستلزم التداول في املوضوع
على مستوى املكتب قبل اللقاء املذكور.
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 بخصوص لقاء القاهرة واللقاءات الخارجية بشكل عام تم التأكيد على ضرورة التواصل معالسيد الرئيس بخصوص أي مقتضيات تلزم الغرفة السيما إذا تعلق األمر بتوقيع مشروع اتفاقيات أو
بروتكوالت تعاون.
 بخصوص الندوة التي نظمتها الغرفة خالل مؤتمر األطراف  25بمدريد والتي تمت تحت اشرافالسيد الرئيس وبمشاركة السيد املدير الجهوي فهي تأتي في سياق تحسين تموقع الغرفة على مستوى
غرف املتوسط واملكانة التي باتت تتبوؤها في مجال حماية البيئة والتنمية املستدامة .وهي مبادرة
مشكورة السيما أنها لم تكلف الغرفة أي التزامات مالية اعتبارا أن املشاركة في املؤتمر املذكور كانت في
إطارمشاركة فردية وعلى الحساب الشخص ي للمشارك.
 بخصوص تقدم أشغال الورش واملرتقب انتهاؤه خالل نهاية شهر يناير ،عبر أعضاء املكتب عنرضاهم بخصوص جودة األشغال مع الحرص على جعل املقر جاهزا في حلة جديدة في أقرب األوقات.
مع التوصية بمباشرة اعداد دفترالتحمالت الخاص باقتناء املكتبيات.
 تقديم عرض حول تقدم أشغال املواكبة التقنية والذي يبلغ حوالي  60في املئة ،مع التذكيرباألوراش التي تم االنتهاء منها وتلك التي التزال قيد اإلنجاز.
 تهنئة املدير الجهوي ومن خالله الطاقم الوظيفي على ما تم إنجازه في مشروع الحصول علىشهادة الجودة .مع التنويه باملنهجية التدبيرية الهادفة الى تحفيزأكبرقدرممكن من املوظفين في حدود
اإلمكانيات املتاحة.
أما على املستوى التدبيري فقد تمت دعوة املديرالجهوي والطاقم االداري الى مزيد من العمل من أجل
ضمان متابعة أفضل للمكتب املسير ملجموع األنشطة التي تبرمجها الغرفة ،السيما على مستوى
ملحقة تطوان .كما تم التأكيد على ضرورة احترام عقد دورية االجتماعات املكتب املسير خالل
الخميس األول من كل شهر .كما تم االتفاق بخصوص اللقاءات املبرمجة بشكل عاجل واستثنائي على
ضرورة توصل السادة أعضاء املكتب باخبارات قبلية وبوقت كاف من خالل الواتسابعلى أقل تقدير.
 -2تسطيربرنامج عمل شهرينايروفبراير:
تنفيذا للمخطط االستراتيجي للغرفة  2021-2015وبناء على برنامج عمل املؤسسة لسنة 2020
واملصادق عليه في دورة أكتوبراملاض ي ،تم مناقشة تنفيذ البرنامج خالل شهري ينايروفبراير.
حيث تم التركيز في هذا اإلطار ،على ضرورة إعطاء األهمية الالزمة لحدثي تدشين املقر الجهوي
والحصول على شهادة الجودة .وبعد التداول في مجموع النقاط تقررمايلي:
-

إطالق النسخة الجديدة لأليام التجارية بكل من تطوان والعرائش.
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 تثمين مبادرة عقد ورشة عمل خاصة بالغرفة بخصوص النموذج التنموي. بالنسبة لبرامج التعاون الخارجية ضرورة االشراف عليها من املقرالجهوي بدل املحقات. بخصوص ملف املدرسة والتكوين تقرر دعوة مكتب جمعية التكوين والتنمية الى االنعقادملتابعة املوضوع.
 االتفاق على االعداد لعقد اجتماع مع السيد والي الجهة ومع السيدة رئيسة مجلس الجهة،ملواكبة املشاريع التي تشرف عليها الغرفة وكذا مجاالت االهتمام املشترك.
 مناقشة ملف منظومة التجارةوضرورة اخراج االستراتيجية الوطنية لتطوير هذا القطاع بمايتالئم مع مطالب التجار واملهنيين املعبر عنها خالل املناظرات الجهوية وكذلك خالل امللتقى الوطني
بمراكش.
 ضرورة التحضيرإلعالن صفقة طلبات العروض بخصوص مرصد املعلومة والظرفيةاالقتصادية.
 برمجة مباشرة الحصول اإلجراءات لعقد اتفاق بخصوص الحصول على بطائق القطار السريعلفائدة األعضاء
 التحضيرللقاء مغرب مقاوالت برمجة لقاء للتتبع ملف الغرف املتوسطية اقتراح تنظيم ندوة حول األثاراالقتصادية للقطارالفائق السرعة. االجباربانعقاد املجلس املغربي التركي املزمع تنظيمه يوم  15يناير 2020بالرباط. اخبار بخصوص اجتماع املواكبة التقنية مع مازار يوم الجمعة  17يناير  2020على الساعةالحادية والنصف صباحا.
 مواصلة تحضير بعثة زيارة بريم بأملانيا بين  19و 23يناير  ،2020والتي تتكون من السيد الرئيسوالسيد مصطفى بن عبد الغفوروالسيد أشرف بوجيروالسيد ربيع الخمليش ي.
 االتفاق على مباشرة االعداد للمشاركة في معرض السياحة بمدريد  22و 26يناير  ،2020حيثسيمثل املكتب كل من السيد عبد الحميد الحسيسن والسيد مصطفى دبيرا.
 تقرير لقاء وفد من سفارة التشيلي وتنظيم زيارة مليناء طنجة املتوسط يوم الجمعة  24يناير.2020
 عقد لقاء مع رجال األعمال الهند وبحضور السيد سفير الهند وذلك يوم الخميس  30يناير.2020
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 -3التعاون والشراكات:
 املو افقة على بروتكول التعاون مع غرفة الشرقية واحالتها على جدول أعمال دورة فبراير. املو افقة على اتفاقية الشراكة مع مجموعة جماعات صدينة للبيئة ،مع ضرورة إضافة املدةالزمنية ،واحالتها على جدول أعمال دورة فبراير.
 املو افقة على اتفاقية الشراكة مع غرفة صالح الدين واحالتها على جدول أعمال دورة فبراير. املو افقة على اتفاقية الشراكة مع غرفة جهة مراكش واحالتها على جدول أعمال دورة فبراير. -4مناقشة التوصيات الصادرة عن أقطاب الغرفة.
بعد عرض التوصيات الصادرة عن أقطاب الغرفة و اتخاذ القرارات ذات الصلة ،أشاد السادة أعضاء
املكتب باملجهودات الحثيثة التي يقوم بها أعضاء الغرفة ملتابعة مختلف برامج ومشاريع الغرفة ،مع
تأكيد على مواصلة منهجية العمل التشاركي من خالل تتبع توصيات االجتماعات املقبلة لألقطاب
واملقررة نهاية شهر يناير وكذا من خالل االجتماع املزمع تنظيمها مع رؤساء اللجان بداية شهر فبراير
بمناسبة االجتماع املقبل للمكتب املسير.
 -5التفويضات:
طبقا للقانون األساس ي والنظام الداخلي للغرفة تم تحيين قرارات التفويض الخاصة بالسادة أعضاء
املكتب وذلك وف ق منهجية تستثمر التراكم الحاصل وتنسجم مع انخراط الغرفة في مسار الجودة
واالشهاد.
حيث تم التأكيد في هذا الصدد بأن سنة  2020هي سنة أساسية في تنفيذ مجموعة من املشاريع املهمة
وأجرأة تدابيرأساسية لخدمة قضايا املهنيين واملنتسبين جهويا ووطنيا.
ذلك أنه وباإلضافة على املهام التمثيلية ،سيتوى السادة األعضاء مواكبة االشراف على تنزيل برنامج
العمل من خالل تتبع تنفيذ املشاريع والبرامج الواردة فيها وفق مسؤوليات تتبع األقطاب ،وذلك حسب
الجدول التالي:
السيد عضواملكتب املسير

الصفة

تتبع املشاريع والبرامج الواردة في كل من:

السيد مصطفى بن عبد النائب األول للرئيس
الغفور

-

قطب التجارة والخدمات واالستثمار
قطب التكوين والتعليم

النائب الثاني للرئيس

-

قطب التجارة والخدمات واالستثمار
قطب الصناعة ودعم املشاريع التنموية

السيد حفيظ الشركي
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السيد
الحسيسن

عبد

الحميد النائب الثالث للرئيس

-

قطب التجارة والخدمات واالستثمار
قطب التعاون والشراكات

السيد
السعيدي

محمد

أغطاس النائب الرابع للرئيس

-

قطب التدبيراملؤسساتي واالعالم والتواصل
قطب التكوين والتعليم

السيد الحسين بن الطيب

أمين املال

السيد مصطفى بناجي

نائب أمين املال

السيد أشرف بوجير

مقررالغرفة

السيد مصطفى ديرا

نائب مقررالغرفة

-

قطب الصناعة ودعم املشاريع التنموية
قطب التدبيراملؤسساتي واالعالم والتواصل
قطب التجارة والخدمات واالستثمار
قطب التعاون والشراكات
قطب التدبيراملؤسساتي واالعالم والتواصل
قطب التكوين والتعليم
قطب الصناعة ودعم املشاريع التنموية
قطب التعاون والشراكات

وفي األخير ،ووفق قرار املكتب بخصوص دورية االجتماعات فمن املقرر عقد االجتماع املقبل
للمكتب يوم الخميس  06فبراير 2020على الساعة العاشرة صباحا بمقرالغرفة الجهوية بطنجة.

20

اجتماع املكتب املسيرللغرفة ليوم  14فبراير2020
عقد املكتب املسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم
الجمعة  14فبراير 2020بمقرالغرفة الجهوية بطنجة ،االجتماع الشهري للمكتب املسيرللغرفة.
حضره كل من السيد عمرمورو :رئيس الغرفة ،السيد مصطفى بن عبد الغفورالنائب األول للرئيس،
السيدحفيظ الشركي :النائب الثاني للرئيس ،السيد عبد الحميد الحسيسن :النائب الثالث للرئيس،
السيد محمد السعيدي أغطاس :النائب الرابع للرئيس ،السيد الحسين بن الطيب :أمين املال،
السيد مصطفى ديرا :نائب مقررالغرفة .وعن اإلدارة السيد ربيع الخمليش ي :املديرالجهوي للغرفة
وقد افتتح االجتماع بكلمة للسيد الرئيس رحب فيها بالسادة الحاضرين ،ومقدما اعتذاركل من السيد
أشرف بوجير مقرر الغرفة والسيد مصطفى بناجي نائب أمين مال الغرفة واللذان تعذرا عليهما
الحضوراللتزامات مهنية طارئة.
وفي سياق متابعة البرنامج املندمج لدعم وتمويل املقاوالت ،قدم السيد الرئيس اخبارا بحيثيات
تأجيل النشاط الذي كان مزمعا تنظيمه خالل يومه الجمعة وذلك بالنظر اللتزام السيد املدير العام
لصندوق الضمان املركزي باجتماع بهذا الخصوص بمدينة الرباط .كما أخبر السيد الرئيس السادة
األعضاء باالجتماع الذي سيعقد يوم االثنين املقبل بوزارة الداخلية لتدارس حيثيات تنفيذ وتتبع
البرنامج املذكور .كما تم االتفاق على برمجة جديدة للقاء بين املدير الجهوي للضمان املركزي مع
السادة أعضاء املكتب والسادة رؤساء لجان الغرفة ،خالل األسبوع املقبل.
بعد ذلك تناول املجتمعون مختلف نقاط جدول األعمال وفق ما يلي:
 -1املصادقة على املحضرالسابق:
تمت املصداقة على محضراالجتماع السابق دون مالحظات
 -2تقريراألنشطة بين االجتماعين
تم عرض أنشطة الغرفة خالل املمتدة من  05فبرايرالى  14فبراير.2020
وقد تم في هذا الصدد التذكير بضرورة احترام البرمجة الشهرية ألنشطة الغرفة وفق ما هو مسطر في
برنامج العمل السنوي أو وفق ما تم االتفاق عليه داخل املكتب .وفي نفس اإلطار ،تقرر الحرص على
التدقيق في األنشطة الخارجية للغرفة واملنشورة في املوقع الرسمي ،والتي يجب أن تنضبط بصرامة
لهذا التوجيه.
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كما تم باملناسبة الوقوف على توصيات قطب التعاون والشراكات ،حيث تم بهذا الخصوص التأكيد
على ضرورة إعطاء العناية الكاملة الجتماعات األقطاب باعتبارها من املحطات األساسية التي تمكن
السادة األعضاء من تتبع عمل املؤسسة وتقديم االقتراحات والتوجيهات املناسبة بخصوصه .مع
التوصية بضرورة مراعاة البعد الجغرافي إلقليم الحسيمة عند برمجة وجدولة اجتماعات األقطاب.
 -3مشروع التقريراألدبي
تم عرض مشروع التقرير األدبي ،حيث تقرر في هذا الصدد تقديم عرض مختصر بخصوص فحواه
خالل الدورة.
 -4مشروع التقريراملالي (الحساب اإلداري /عرض التقريراملالي)
بعد عرض مشروع الحساب اإلداري التي تم تناوله في اجتماع لجنة املالية ،والذي تضمن باإلضافة الى
مشروع الحساب اإلداري (امللحق  ،)5ورقة تفسيرية تشرح محتوياته.
 -5تعديالت امليزانية
تم عرض مذكرة تقديمية حول مشروع ميزانية  2020ومشروع امليزانية املذكورة (امللحق  ،)8والتي تم
تناولها في اجتماع لجنة املالية ،حيث تبنى املكتب مالحظتين اثنتين :األولى بخصوص تعذر ادراج منحة
جمعية التكوين بالنظر الى مراسلة وزارة املالية بهذا الخصوص ،وتحويل مبلغها الى معرض
التكنولوجيا .ومن جهة ثانية فتح اعتماد إلصالح مقر ملحقة تطوان بمقدار  500000ألف درهم .كما
تم تصحيح رصيد الخزينة بناء على عملية الضبط املزدوج باحتساب مبلغ إضافي قدره  7261.99درهم
ضمن رصيد الخزينة.
 -6جدول أعمال الدورة
بخصوص جدول أعمال دورة فبراير  2020املزمع تنظيمها بطنجة يوم الثالثاء  25فبراير  2020على
الساعة العاشرة صباحا .فقد تم االتفاق على جدول األعمال التالي:







عرض مشروع محضرالدورة السابقة قصد املناقشة واملصادقة
عرض التقريرالسنوي برسم سنة  2019قصد املصادقة واملناقشة
عرض الحساب اإلداري برسم سنة  2019قصد املناقشة واملصادقة
عرض مشروع تعديالت امليزانية لسنة  2020قصد املناقشة واملصادقة
عرض تقريراألنشطة وتقريراألقطاب واللجان بين الدورتين،
عرض حول تقدم أشغال املواكبة التقنية لبرنامج تطويرالغرفة 2021-2018
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

عرض حول مشروع اإلشهاد ((ISO 9001
عرض حول مشروع قانون رقم  08.19املتعلق بالنظام األساس ي لغرف التجارة
والصناعة والخدمات.
املناقشة واملصادقة على مشروع االتفاقيات التالية:
اتفاقية الشراكة مع املنظمة العربية للصناعة والتعدين.
اتفاقية الشراكة مع غرفة صالح الدين بالعراق
بروتكول التعاون مع الغرفة التجارية املصرية ملحافظة الشرقية.
اتفاقية الشراكة مع اتحاد املستثمرات العرب.
اتفاقية الشراكة مع غرفة جهة مراكش آسفي.
اتفاقية الشراكة مع مجموعة جماعات صدينة للبيئة.
تحيين اتفاقية الشراكة مع املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية OMPIC
اتفاقية الشراكة مع الجمعية املغربية للمصدرين.ASMEX
اتفاقية الشراكة مع بريد بنك.
امللحق األول التفاقية برنامج مخطط تنمية الغرف.

 -7تحيين االتفاقية الخاصة ببرنامج تطويرالغرفة مع الوزارة
بخصوص تحيين االتفاقية الخاصة ببرنامج تطوير الغرفة ،وبعد االطالع على محتوى امللحق األول
الذي يهدف بشكل أساس الى التمكن من تحسين برمجة البنود املالية واعتماد املرونة بخصوص
التحويل بين هذه البنود (امللحق  9و 10و .)11كما أوص ى السادة أعضاء املكتب بضرورة إعادة النظر
في الجدول املرتبط باملداخيل التوقعية للغرفة خالل السنوات املقبلة ،وذلك بما يتالءم وما تم
مراكمته من تجربة خالل املرحلة السابقة.
 -8طلب عقد الشراكة املتوصل به من طرف به من املركزاملغربي لالستثمارالدولي
بخصوص طلب عقد الشراكة الذي تم التوصل به من طرف املركز املغربي لالستثمار الدولي ،تم
االتفاق على عقد اجتماع مع املركزاملذكورلتعميق النقاش حول املشروع.
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 -9االجتماع مع مؤسسة التكوين الجهوية
متابعة مللف مؤسسة التكوين وبالوقوف على الصعوبات املالية والتدبيرية التي تعرفها املدرسة
بالرغم من املبادرات واملجهودات التي قام ويقوم بها املكتب املسير ،تم االتفاق على استعجال عقد
اجتماع مع مكتب املؤسسة إليجاد حل لهذا االشكال.
 -10متابعة ملف التعاون مع غرفة بريم األملانية وغرفة الشرقية املصرية
وفق املجتمعون على أهمية هذين امللفين ،بجانب املوعد الهام لعقد جمع عام غرف املتوسط بطنجة.
وقد تم في هذا الصدد ،وضع اللمسات األساسية الستقبال طنجة للملتقى الدولي للتنمية والتعايش
بين الشعوب املنظم بشراكة مع مؤسسة أبناء املغرب بمصرللتنمية.
 -11مختلفات
 في إطار تطوير وتحسين باقة خدمات الغرفة ،تداول املجتمعون في مشروع االتفاقية مع البريدبنك ،وتم احالتها على أنظارالجمعية العامة.
 تم الوقوف على فحوى الزيارة املزمع تنظيمها الى مدينة طنجة من طرف اللجنة الدائمة املعنيةبالنقل والصناعة واالتصال والطاقة والعلوم والتكنولوجيا بالبرملان االفريقي ،والتي سيحتضنها
البرملان املغربي يومي  02و 03مارس  .2020وبالنظر ألهمية هذه الزيارة و أثارها اإليجابية على تحسين
تموقع املغرب على املستوى القاري ،رحب السادة األعضاء بتنظيم حفل عشاء على شرف الوفد
املذكور.
 بخصوص عقد اتفاقية مع غرفة جبل طارق ومتابعة للمحادثات مع مسؤوليها تقرر تكليفالسيد النائب األول مصطفى بنعبد الغفور والسيد النائب الثالث للرئيس عبد الحميداحسيسن
بعقد لقاء مع مسؤولي هذه الغرفة وتحديد برنامج للتعاون والزيارة بين الجانبين.
 بخصوص تتبع صفقات الغرفة ،جدد السادة أعضاء املكتب الدعوة بضرورة اإلسراع في انجازما تم االتفاق عليه في االجتماعات السابقة .سواء بخصوص تجهيز املقر الجهوي واستكمال تهيئته أو
تلك املتعلقة واملتضمنة في برنامج تطويرالغرفة.
 بخصوص قافة تكوين التلميذ املقاول الذي تعتزم وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي بتطوانتنفيذها على مستوى املدينة .أعطى املكتب املسيرمو افقته على املساهمة في القافلة املذكورة.
 بالنسبة لحفل افتتاح املقر واالعالن عن الحصول على شهادة الجودة ،وبعد الوقوف حولالعرض املرتبط بهذا الورش (امللحق  ،)13تم االتفاق مبدئيا على تنظيمه خالل بداية شهر مارس مع
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الضرورة األخذ بعين االعتبار بأجندة السيد الوزير الذي عبر سابقا عن رغبته في حضور هذا املوعد
الهام.
وتقرر في األخير عقد االجتماع املقبل للمكتب املسير يوم الخميس  05مارس  2020بمقر الغرفة
الجهوية بطنجة.
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اجتماع املكتب املسيرللغرفة ليوم  5مارس 2020
عقد يومه الخميس  05مارس  2020بمقرالغرفة بطنجة االجتماع الدوري للمكتب املسيرلغرفة
التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة .وقد ترأس هذا االجتماع السيد عمر
مورو رئيس الغرفة وحضره كل من :السيد مصطفى بنعبد الغفور النائب األول لرئيس الغرفة والسيد
عبدالحفيظ الشركي النائب الثاني لرئيس الغرفة والسيد عبد الحميد الحسيسن النائب الثالث
لرئيس الغرفة والسيد محمد أغطاس السعيدي النائب الرابع لرئيس الغرفة والسيد الحسين بن
الطيب أمين مال الغرفة والسيد مصطفى بناجي نائب أمين مال الغرفة السيد املصطفى ديرى نائب
املقرروالسيد ربيع الخمليش ي املديرالجهوي للغرفة.
وقد افتتح اإلجتماع بكلمة للسيد الرئيس رحب فيها بالسادة الحاضرين ،وقدم اعتذار السيد أشرف
بوجيرمقررالغرفة الذي تعذرعليه الحضوراللتزامات طارئة.
بعدها انكب املجتمعون على جدول أعمال اإلجتماع وفق ما يلي:
 املصادقة على املحضرالسابق:تمت املصادقة على محضراإلجتماع السابق دون مالحظات.
 تقريراألنشطة بين اإلجتماعين:تم عرض أنشطة الغرفة خالل املمتدة من  14فبرايرالى  04مارس .2020
حيث تم أخذ مالحظات السادة أعضاء املكتب بهذا الخصوص.
-

تقييم دورة فبراير:

بخصوص تقييم دورة فبراير ،ثمن املجتمعون األجواء اإليدابية والصحية التي مرت فيه الدورة ،حيث
عرفت أشغالها نقاشات مهمة ومفيدة تهم تحسين وتجويد أداء الغرفة ،وهو ما ترجم باملصادقة
باألغلبية الساحقة للسادة األعضاء على مختلف الوثائق املعروضة ،كما عرفت العروض املقدمة
حول اإلشهاد واملواكبة التقنية ومشروع القانون األساس ي للغرف اشادة واستحسان من الحاضرين
الذي بلوروا العديد من اإلقتراحات بخصوصها.
أما بخصوص التصويت على مقرارات الدورة السالفة الذكر وبخصوص تصويت أحد السادة
األعضاء ،وأخذا بعين اإلعتبار عدم وضح تصويته باإلمتناع أو الرفض .أكد السادة األعضاء على
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ضرورة التدقيق في تحديد طبيعة التصويت :حيث أجمع الحاضرون على أن التصويت الوحيد الذي
لم يصوت إيجابا على التقريركان بالرفض وليس اإلمتناع.
كما عرج املجتمعون على مسألة األزمة اإلقتصادية التي تعرفها بعض مدن الجهة وهي القضية التي
اثيرت بقوة خالل أشغال الدورة .حيث وفق املجتمعون بهذا الخصوص على ضرورة نهج مقاربة
مندمجة تروم مواكبة املهنيين على مستوى جميع أقاليم الجهة .في هذا الصدد وبخصوص تنظيم لقاء
بالحسيمة فقد رحب املجتمعون بذلك ،على أساس بلورته مع بقية املتدخلين السيما عمالة اإلقليم.
كما أشاد املجتمعون بروح الفريق التي تسود عمل املكتب والتي تساهم بشكل كبير في ضمان فعالية
ونجاعة أشغال الدورة ،مسجلين ارتياحهم لنتائج استمارة تقييم الدورة الذي أعدها القسم املختص
بناء على مقتضيات تدبيرالجودة الخاص باملؤسسة( .امللحق  3مكرر).
-

تتبع زيارة وفدي مصروأملانيا

أخذا بعير اإلعتبار للظروف املرتبطة بانشار وباء كورونا املستجد وبعد تواصل مع الشركاء املعنيين
بكلتا الزيارتين ،تقرر تأجيلهما الى وقت الحق .كما تقرر مراسلة مختلف املتدخلين بخصوص هذا
التأجيل.
-

املصادقة على تعديالت ميزانية  2020املؤشرعليها من طرف الوزارتين الوصيتين

بخصوص امليزانية املصادقة عليها خالل الدورة والتي تم ارسالها الى كل من وزارة الصناعة والتجارة
واإلقتصاد الرقمي واألخضر ،ووزارة اإلقتصاد واملالية قدم السيد أمين املال اخبارا بخصوص نتائج
اإلجتماع مع املصالح ذات الصلة والذي انعقد يوم الخميس  26فبراير  2020بالرباط ،حيث اسفرت
عن تأشيرة الوزارتين الوصيتين مع ادخال بعض التعديالت الشكلية عليها.
وعالقة بتدبير ممتلكات الغرفة قد تم اقتراح التعاقد مع مكتب مختص لتصفية جميع اإلجراءات
املرتبطة بتصفية الوضعية العقارية لبنايات الغرفة الجهوية ،والتي تتطلب مواكبة مستمرة
ومختصة.
وبنفس املناسبة تم التذكير بضرورة تجديد التعاقد مع شركة افريقيا وتفعيل مسطرة الحصول على
سيارة املصلحة.
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-

تتبع صفقات الغرفة برسم سنة .2020

تم الوقوف على الئحة الصفقات املبرمجة برسم سنة  ،2020وتم في هذا الصدد تقديم مجموعة من
املالحظات:
 تدارس برمجة صفقة بخصوص نظام املعلومات الجغرافي في الشق املتعلق بالدراسات. بالنسبة ملسائل اإليواء واإلستقبال واالطعام فهي التحتاج الى صفقة بالنظرالى طبيعتها املحددةوفق النصوص القانونية ذات الصلة.
 بالنسبة ملعرض التكنولوجية من األنسب اإلبتداء هذه السنة بمنتدى في نسخة أولى. بالنسبة لصفقة التهيئة للمسجد وقاعة الضيوف :اقتراح إضافة خدمة العنوان البريدي للغرفاملهنية.
 تحضيرصفقة تهيئة مقرتطوان خالل هذه السنة. بالنسبة لصفقة املعلوميات ،الحرص على اعداد جيد لصفقة املواكبة املستمرة assistance à ،)la maitrise d’ouvrageوذلك لضمان تنزيل أمثل للتطبيقات املعلوماتية واستثمارالخبرة والتجرية
التي راكمتها الغرفة في هذا املجال.
 برمجة صفقة املتالشيات ،مع التوصية بإرسال الصالح من املكيفات الى مدينة الحسيمة.وفي األخير تم تقديم عرض حول ورش اصالح املقر الجهوي ،حيث عبر املجتمعون عن تثمينهم لجودة
العمل املنجز وتكلفته املناسبة ،مع التوصية بإتمام ما يتوجب إنجازه بخصوص املسجد والقاعة
الكبرى ،مع الحرص على إنجازصفقة املقتنيات املكتبية في أقرب اآلجال.
 تتبع برامج عمل الغرفة لسنة 2020بخصوص تتبع مختلف األوراش واملحاوراملتضمنة ببرنامج عمل الغرفة،
 تم أخذ علم باألرقام املرتبطة بتقديم خدمات االستقبال والتوجيه برسم شهري يناير وفبراير.2020
 تم الوقوف على مساهمة الغرفة لتأهيل املنطقة الصناعية بتطوان ،حيث جدد أعضاء املكتبدعمهم لهذا املشروع املهم .مؤكدين أن التزام الغرفة كان منذ البداية الدعم املؤسساتي والبشري .ولم
يتم اإللتزام بأي دعم مالي .وبعد الوقوف على هذه املسألة والتأكيد على أن التزامات الغرفة هي
اختصاص أصيل للمكتب املسير ،تم اإلتفاق على عقد لقاء مع مكتب جمعية التكوين والتنمية
الجهوية للوقوف على حيثيات هذا امللف.
 تنظيم لقاءات بخصوص حماية املستهلك على مستوى طنجة وتطوان والحسيمة.28

 بخصوص مشروع تشجيع زيادة األعمال الخضراء الذي تنفذه جمعية النهضة للكهرباء واملاءوالطاقة املتجددة .وبالنظر الى تماش ي هذا املشروع مع برنامج الغرفة املستدامة ،وبناء على التواصل
مع هذه الجمعية تمت املو افقة على تقديم الدعم املؤسساتي للمشروع املذكور .والذي سيتميز برمجة
تكوين لفائدة حاملي املشاريع على مستوى مدينتي الحسيمة ووزان ،واعداد دراسة تزويد ملحقة
الحسيمة بالطاقة الشمية .بخصوص طلب بنظيم ندوة مشتركة حول مشروع القانون املنظم ملهنة
الوكيل العقاري ،والذي تقدمت به الجمعية الوطنية للوكيل العقاري باملغرب ،تم إعطاء املو افقة
على هذا التنظيم.
 بخصوص مشروع املجلة اإلقتصادية ،سجل السادة األعضاء أهمية ما يتم إنجازه بهذاالخصوص .مستحضرين أن املجلة لحد الساعة يتم تحمل تكلفتها من طرف الشريك اإلعالمي للغرفة.
وعليه يجب التفكير في طريقة لضمان استمرار نشر املجلة اإللكترونيا وورقيا بنفس الجودة ،مع
الحرض على ضمان حقوق جميع األطراف ،حيث تم في هذا الصدد برمجة لقاء مع الشريك اإلعالمي
بهذا الخصوص.
 بالنسبة للعدد املقبل للمجلة اإلقتصادية للغرفة ،اقترح السادة أعضاء املكتب أن يتضمنالعدد ملف حول :الوضعية اإلقتصادية بالجهة والتحديات والفرص املتاحة.
 تمت اإلحاطة علما باستمارة املقياس السنوي للمقاوالت اإلفريقية برسم سنة  ،2020والذييشرف عليه املؤتمرالدائم للغرف القنصلية اإلفريقية والفرنسية.
 بخصوص الكلب الذي تقدمت به غرفة جبل طارق ،تم فتح املجال ملن شاء من أعضاء املكتبللقيام بزيارة أولية لجبل طارق لتدارس سبل التعاون املشترك وذلك مبدئيا يوم  07أبريل .2020
 تتبع منهجية تدارس برنامج انطالقةبعد التداول بخصوص كيفية مواكبة الغرفة لبرنامج انطالقة تم اإلتفاق على ما يلي:
 تنظيم أبواب مفتوحة لفائدة املهتمين. تحديد يوم  12مارس للقاء التواصلي بإقليم الفحص أنجرة. مواصلة التنسيق مع باقي العماالت لتحديد مواعيد اللقاءات والندوات على مستوى باقياألقاليم.
 مختلفات بخصوص توسيع مقر الغرفة ،تقرر توديه رسالة الى السيد وزير الصناعة والتجارة واإلقتصادالرقمي واألخضرللنظرفي إمكانية استغالل الطابق الثاني من بناية الغرفة.
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 تم اإلتفاق على تخليد ذكرى اإلحتفاق باليوم العاملي للمرأة بشراكة مع جمعية األعمالاإلجتماعية بتنظيم لقاء جهوي يوم اإلثنين املقبل بطنجة ،وذلك تأكيدا على البعد الجهوي
والتضامني لعمل املؤسسة.
 بمناسبة انتخاب مكتب جديد لجمعية األعمال اإلجتماعية للموظفين تم اإلتفاق على توجيهتهنئة للمكتب املسير املنتخب وللسيد الرئيسة املنتخبة .مؤكدين على الطابع املتميز الذي يسم عالقة
املنتخبين باملوظفين باعتبارهم أسرة واحدة للمؤسسة.
 في إطار اإلستعداد الفتتاح املقر الجديد وحفل اإلعالن عن اشهاد الغرفة ،اقترح السيد املديرانجازشريط مع السادة أعضاء املكتب وبعض أطرالغرفة لعرضه خالل حفل اإلفتتاح.
 بخصوص املشاريع املهيكلة السيما مشروع املتحف وقاعات العروض ،وبالنظر للوقت الذييمكن أن يستغرفه النقاش فيها ،تقررتنظيم لقاء خاص حولها يوم األربعاء  11مارس .2020
 أما بخصوص متابعة أشغال املواكبة التقنية فقد تم التطرق لها في اإلجتماع الذي عقد بحضورمكتب الدراسات قبل هذا خالل الصبيحة نفسها.
 وفي األخير تقرر عقد اإلجتماع املقبل للمكتب املسير يوم الخميس  02أبريل  2020مبدئيا بمقرامللحقة بالحسيمة.
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اجتماع املكتب املسيرللغرفة ليوم  2أبريل 2020

ُعقد يوم الخميس  02أبريل  2020االجتماع الشهري للمكتب املسير لغرفة التجارة والصناعة
والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة ،حيث عقد االجتماع عن طريقة التواصل عن بعد وذلك
اعتبارا لإلجراءات االحترازية التي انخرطت فيها بالدنا ملواجهات تداعيات انتشار فيروس كورنا
املستجد .وقد ترأس االجتماع السيد عمر مورو :رئيس الغرفة بحضور كل من السيد مصطفى بن عبد
الغفور النائب األول للرئيس والسيد حفيظ الشركي :النائب الثاني للرئيس والسيد عبد الحميد
الحسيسن :النائب الثالث للرئيس والسيد محمد السعيدي أغطاس :النائب الرابع للرئيس والسيد
ا لحسين بن الطيب :أمين املال والسيد مصطفى بناجي نائب أمين مال الغرفة والسيد أشرف بوجير:
مقررالغرفة وعن اإلدارة السيد ربيع الخمليش ي :املديرالجهوي للغرفة
وتعذرالحضورعن السيد مصطفى ديرا :نائب مقررالغرفة.
في بداية االجتماع ثمن السيد الرئيس والسادة أعضاء املكتب عمل الغرفة خالل هذه الظروف
الحرجة و أثنوا على املواكبة املستمرة للسادة األعضاء لشؤون املنتسبين ،كما أشاد السادة أعضاء
املكتب بعمل الجهاز اإلداري سواء من خالل العمل اليومي املباشر داخل االدارة أو من خالل العمل
املوصول عبر تقنيات التواصل عن بعد ،حيث تميزت املؤسسة بمتابعة مهمة من طرف املنتسبين
وعموم املهتمين.
وقد انصب جدول أعمال االجتماع على تدارس مستجدات جائحة فيروس كورونا املستجد و آثاره
الصحية واالقتصادية واالجتماعية جهويا ووطنيا .كما تضمن جدول األعمال املصادقة على املحضر
السابق و أنشطة الغرفة بين اجتماع املكتبي ومنحة الغرفة لصندوق مكافحة جائحة فيروس كورونا
املستجد .وذلك على الشكل التالي:
 -1املصادقة على املحضرالسابق.
تمت املصادقة على املحضرالسابق دون مالحظات
 -2أنشطة الغرفة بين اجتماع املكتبي.
تم استعراض حصيلة عمل الغرفة بين اجتماعي املكتبين ،كما تم الوقوف على متابعة الغرفة تنفيذ
عملها ومواكبة مستجدات كورونا ،وتقرير حول خدمات املنتسبين في أرقام والتقرير الدوري لتتبع
تنفيذ برنامج تطويرالغرفة من خالل املواكبة التقنية.
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في هذا الصدد ،وعلى مستوى العمل الداخلي للمؤسسة واستحضارا لهذه الظروف الخاصة وما
سيترتب عليها من آثار في املستقبل ،وأخذا بعين االعتبار لدورية وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة
بخصوص الصفقات وبخصوص اإلدارة االلكترونية ،تقررما يلي:
 اإلسراع في اقتناء اللوحات االلكترونية لجميع األعضاء لتيسير سبل التواصل وتتبع أعمال
الغرفة السيما اجتماعات املكتب واألقطاب.
 ضرورة استكمال تنفيذ برنامج الرقمنة والنظام املعلوماتي للمؤسسة السيما إتمام صفقات
املواكبة املعلوماتية و اقتناء التقنيات والتطبيقات وكذا وسائل العمل املعلوماتية.
 ضرورة املرورالى التوقيع الرقمي ومكتب الضبط واالستقبال الرقمي.
 ضرورة تحسين تسويق صفحة الغرفة (في أفق استكمال صفقة املوقع االلكتروني)
 التوصية بالتعاقد مع شركة للتسويق االلكتروني للغرفة
 اقتناء رخصة برنامج اعالمي للتواصل عن بعد زووم أو ما يعادله.
 املو افقة على ادراج مشروع مواكبة التجارباب سبتة على مستوى تطوان
 املو افقة على ادراج مشروع ملف التجارة االلكترونية وتنزيله على مستوى الجهة كاملة.
 عقد االجتماع الدوري لألقطاب بتقنية التواصل عن بعد خالل األسبوعين املقبلين.
 -3تدارس مستجدات جائحة فيروس كورونا املستجد و آثاره الصحية واالقتصادية واالجتماعية.
بخصوص النقطة املرتبطة بمتابعة األوضاع الصحية واالقتصادية واالجتماعية للمهنيين في هذه
الظروف االستثنائية واملرتبطة بجائحة فيروس كورونا املستجد ،استحضراملجتمعون للسياق العاملي
لهذه الجائحة التي مست أغلب بلدان املعمور ،كما استحضروا املجهودات الجبارة التي قامت بها
الدولة بفضل التوجيهات امللكية السامية ،حيث تمكنت بالدنا من إعطاء النموذج بخصوص سرعة
وفعالية التحرك .كما نوه املجتمعون بالدور الذي يقوم به املهنيون والتجار لضمان استمرار الدورة
االقتصادية الحيوية بشكل طبيعي بكل مسؤولية ووطنية.
من جهة أخرى ،وضع السيد الرئيس السادة أعضاء املكتب في الصورة بخصوص العمل الذي تقوم به
لجنة اليقظة االقتصادية والتي أصبحت لجنة اليقظة االقتصادية واالجتماعية .وفي نفس السياق
أشاد املجتمعون بمبادرة جامعة الغرف بمراسلة وزارة األوقاف بخصوص تجميد استخالص واجبات
كراء عقارات األحباس.
كماتم الوقوف باستفاضة على اإلشكاالت واالكراهات التي تعاني منها بعض القطاعات التجارية
والخدماتية والصناعية على مستوى الجهة ،حيث تم التأكيد على ضرورة استحضار املصالح الوطنية
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العليا وضرورة التضحية في هذه املرحلة ،وواجب االلتفات الى الفئات األكثر تضررا واألكثر هشاشة.
حيث تم في هذا السياق االتفاق على جملة من الخطوات ستقوم بها مؤسسة الغرفة مباشرة أو تلك
التي تكتس ي طابعا وطنيا والتي تم اقتراحها على السيد الرئيس لبلورتها في إطار مبادرات جامعة الغرف
املغربية .حيث تم في هذا الصدد االتفاق على ما يلي:
 توجيه رسائل لرؤساء الجماعات الترابية لوقف استخالص واجب األكرية الجماعية واحتساب
الضرائب والرسوم للفترة املو افقة لحالة الحجرالصحي.
 توجيه رسالة الى شركات االتصاالت ملراعاة هذه الظروف بخصوص تكاليف االتصاالت ،السيما
املرتبطة باإلجراءات اإلدارية الخاصة بفيروس كورونا.
 توجيه مراسلة لألبناك لحثها على احترام ما تم االتفاق عليه داخل لجنة اليقظة ،خاصة فيما
يتعلق بتجميد احتساب فوائد القروض واستخالصها ،وكذا اإلجراءات املسطرية املرتبطة بمنح
القروض في إطارمبادرة اوكسجين.
 االتفاق على اصداربالغ حول اجتماع املكتب املسيرللغرفة
 تنظيم ندوة عبرتقنيات التواصل عن بعد حول إجراءات الضمان االجتماعي
 دراسة إمكانية مساهمة الغرفة في توزيع كمامات
 برمجة جولة ميدانية للمخابزوسوق الجملة والبقالة مع توزيع الكمامات وآليات حفظ الصحة.
 اعداد كبسوالت ملدرسة تكوين التاجر
 اعداد دليل حول مجموعة اإلجراءات التي تم اتخاذها لفائدة املهنيين ملواجهة جائحة فيروس
كورونا.
 من أجل إعادة االعتبار للمنتوج املحلي تم االتفاق على تحضير ندوة حول الصناعة االحاللية
كر افعة لالقتصاد الوطني .كما تم تقرير وضع كبسولة تواصلية في املوضوع واالتصال بشركات
مختصة لتحقيق هذا الغرض.
 التعاقد مع شركة معلوماتية متخصصة الطالق منصة الكترونية ملساعدة التجار الصغار في
تسويق منتوجاتهم وتقديم خدماتهم بفضل الوسائل الحديثة للتكنولوجية.
 ترتيب خرجات تواصلية للمكتب املسير على املستوى اإلعالمي للحديث ومواكبة املستجدات
بخصوص فيروس كورونا
 مراسلة األسكامي بخصوص املجهودات التي تقوم بها الغرفة ملواكبة فيروس كورونا املستجد.
 توجيه السيد املدير الى ضرورة الحرص على ترجمة جميع البالغات الصادرة بخصوص جائحة
كورونا عن مختلف املؤسسات الى اللغة العربية.
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 انشاء آلية للتجاوب مع استفسارات و اتصاالت املنتسبين عن طريق الواتساب.
 تخصيص واحد من األعداد املقبلة للغرفة لفيروس كورونا املستجد.
 -4منحة الغرفة لصندوق مكافحة جائحة فيروس كورونا املستجد:
بخصوص املساهمة في صندوق كورونا والذي يبلغ  10ماليين سنتيم تحول من امليزانية السنوية
للغرفة .تم التأكيد على أهمية هذه املبادرة التي تم اتخاذها واملصادقة عليها بإجماع السادة أعضاء
املكتب املسير ،واعتبارها جزء أساس ي من مهام املؤسسةوتجسيدا النخراطها الدائم في القضايا
الوطنية .وفي هذا الصدد عبر املجتمعون عن اعتزازهم بالتفاف السادة أعضاء الغرفة قاطبة حول
هذه املبادرة واشادتهم بها ومباركتها.
 -5مختلفات:
كما تم خالل االجتماع التطرق الى مجموعة من النقاط األخرى التي تهم سير املؤسسة وتتبع تنفيذ
برنامج عملها السنوي ،حيث تم في هذا اإلطاراالتفاق على مايلي:
 أخذا بعين االعتبار لهذه الظروف املستجدة وفي إطار منهجية العمل وفق مسطرة الجودة ،تقرر
إعادة النظر في البرامج واألهداف املزمع تحقيقها خالل هذه السنة .حيث تم بهذا الخصوص توجيه
املدير الجهوي إلعادة تحيين أهداف لوحة القيادة والتتبع الخاصة بمؤشرات الغرفة وفق األولويات
واملعطيات التي تم تداولها اعتبارا لهذه الظروف الخاصة.
 التأكيد على مواصلة أشغال املواكبة التقنية الستكمال مختلف األوراش املفتوحة ،السيما
ورش اقتراح مشاريع مهيكلة لتقديمها الى لجنة انتقاء الوزارة .حيث أخبر السيد املدير الجهوي السادة
أعضاء املكتب بأن العمل متواصل في هذا الورش وفق ما سطره املكتب وأن اجتماعا مقبال سيعقد
يوم االثنين مع مكتب املواكبة التقنية لوضع اللمسات األخيرة على مشروعي املتحف وقاعة العروض.
باإلضافة الى وضع الية للتقدم بخصوص املشاريع املمكنة األخرى السيما الحاضنات واملدرسة ومركز
األعمال.
 ضرورة التواصل مع مر اقبة الدولة التمام الصفقات املستعجلة للغرفة خاصة املكتبات وما
يرتبط باملعلوميات .حيث تم تكليف السيد أمين املال والسيد املدير الجهوي باتخاذ املناسب في هذا
الصدد من تحضيرالصفقات الى اإلعالن عنها و إتمام مساطرها.
 تدارس حيثيات مواكبة اإلجراءات االقتصادية املرتبط بشهر رمضان املبارك خالل االجتماع
املقبل للمكتب املسير.
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 التوصية باالتصال برئيس جمعية التضامن مع املهنيين والتي كانت قد أسست عقب
الفيضانات التي عرفتها املدينة خالل السنوات املاضية ،لتدارس كيفية استثمار ما تبقى في حساب
هذه الجمعية (حوالي  100ألف درهم) في هذه الظروف الخاصة .وعلى رأس االقتراحات إمكانية عقد
صفقة القتناء مواد التطهيرلصالح املهنيين.
وقد انتهى االجتماع على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال .حيث تقرر من أجل متابعة ملف
الجائحة عقداالجتماع املقبل للمكتب املسير يوم اإلثنين  06أبريل  2020على الساعة الخامسة مساء
عن طريق تقنية التواصل عن بعد.
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اجتماع املكتب املسيرللغرفة ليوم  01ماي 2020
ُعقد يوم الجمعة  01ماي  2020على الساعة التاسعة والنصف ليال باعتماد تقنية التواصل عن
بعد ،اجتماعا للمكتب املسيرلغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة لتتبع
عمل املؤسسة وتدارس ومتابعة مستجدات جائحة فيروس كورونا و آثاره الصحية واالقتصادية
واالجتماعية ،ودورالغرفة بهذا الخصوص.
ترأس االجتماع السيد عمر مورو :رئيس الغرفة بحضور كل من السيد مصطفى بن عبد الغفور
النائب األول للرئيس والسيد حفيظ الشركي :النائب الثاني للرئيس والسيد الحسين بن الطيب :أمين
املال والسيد مصطفى بناجي نائب أمين مال والسيد أشرفبوجير :مقررالغرفة وعن اإلدارة السيد ربيع
الخمليش ي :املدير الجهوي للغرفة .وتعذرت مشاركة كل من السيد عبد الحميد الحسيسن :النائب
الثالث للرئيس والسيد محمد السعيدي أغطاس :النائب الرابع للرئيس والسيد مصطفى ديرا :نائب
مقررالغرفة.
وقد وقف املجتمعون خالل هذا االجتماع على مستجدات األوضاع االقتصادية واالجتماعية
املرتبطة بتداعيات و آثار فيروس كورونا املستجد .حيث قدم كل واحد من السادة أعضاء املكتب
خالصة تتبعه و اتصاالته مع املهنيين ومختلف املتدخلين .كما وفق املكتب على اإلجراءات التي تم
اتخاذها منطرف الغرفة .حيث تم بهذا الخصوص بلورة مجموعة من االقتراحات واإلجراءات.
كما تم اضافة نقطتين في جدول األعمال :تتبع عمل جامعة الغرف واشكال مؤسسة التكوين الجهوية.
بعدها انكب املجتمعون على جدول أعمال االجتماع على الشكل التالي:
 -1املحضرالسابق:
تمت املصادقة على محضراالجتماع السابق
 -2الوقوف على سيرعمل الغرفة بين االجتماعين:
قدم السيد املدير الجهوي عرضا بخصوص عمل الغرفة خالل املدة الفاصلة بين االجتماعين
(امللحق ،)3حيث تميزشهرأبريل بتعدد واجهات اشتغال الغرفة و على رأسها:
 عقد اجتماع تمهيدي واجتماعي املكتب املسير(01و 02و 06أبريل )2020 عقد خمسة اجتماعات لألقطاب بين  14و 18أبريل حيث توجت بمجموعة من التوصيات ،والتيكانت أساس املذكرة املطلبية التي صاغتها الغرفة( .امللحق )4
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 كما تميزشهرابريل بإصدارأربعة بالغات للغرفة بتاريخ  03و 08و 10و 23أبريل .2020 كما تم اصدار  4دالئل مهنية تهم املنتسبين (دليلي اإلجراءات ودليل املشغلودليل االلتزاماتوالعقود) .وتنظيم ندوة تواصلية عن بعد حول موضوع اإلجراءات القانونية واالجتماعية املرتبطة
بأزمة كورونا بتأطير الدكتور خالد بوقيش بتاريخ  21أبريل  .2020وكذا عقد اجتماع على مستوى
مدينة تطوان الستقبال دخول رمضان .ومواصلة تلقي مكاملات و اتصاالت املنتسبين على الرقم
الخاص بكوفيدومجموعة التواصل على الواتساب.
 وفي هذا اإلطار تم الوقوف كذلك على تقدم أشغال املواكبة التقنية وبشكل أساس ي تقديممشروعي املتحف وقاعة العروض إلى الوزارة ،كما تم الوقوف على التدابير املتخذة بخصوص
استمرارية تنفيذ مقتضيات الجودةومخطط مواصلة العمل.
 كما تم الوقوف على حيثيات العمل سواء على مستوى املقر الجهوي أو ملحقات تطوانوالحسيمة وفرعية العرائش .وباألساس تتبع الخدمات املعتادة للغرفة وسلسلة التكويناتفي اإلدارة
الرقمية بخصوص مكتب الضبط واملساطر اإللكترونية مع الوكالة الوطنية للتقنيات الرقمية،
وتوجيه طلبية اللوحات اإللكترونية ،واإلعالن عنثالثة طلبات عروض :املواكبة املعلوماتية ،املقتنيات
املعلوماتية ،املوقع اإللكتروني .كما تم بهذا الخصوص التوصية بتحضير صفقتي املكتئبات واألنظمة
املعلوماتيةوالتكوين .ومن جهة أخرى متابعة تحضيرمشروعي مركزاألعمال وكزناية.
 -3بخصوص نقطة مؤسسة التكوين والتنمية الجهوية:
وبعد االطالع على حيثيات ملف الشراكة مع مؤسسة ايديكاتيم ،تقرر برمجة لقاءين األول مع مكتب
جمعية التكوين (يوم الثالثاء) والثاني مع مدير مؤسسة ايديكاتيم (يوم األربعاء املقبل) ،وذلك التخاذ
الالزم من أجل إطالق الحملة التواصلية للموسم املقبل وكذا تسوية مستحقات املؤسسة الشريكة.
كما تم االتفاق على ضرورة القيام بدراسة خاصة حول طرق تدبير املدرسة وإعادة النظر في املنظام
العام لحكامتها.
 -4فيما يتعلق بعمل جامعة الغرف:
حيث قدم السيد الرئيس عرضا بهذا الخصوص .وذلك عبر العمل الذي يتم القيام به على مستوى
لجنة اليقظة ،وكذا االلتفاف الحاصل للسادة الرؤساء على جامعة الغرف لكي تستطيع تبليغ مطالب
املهنيين والتر افع عنها بأحسن و أنجع الوسائل.
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 -5بخصوص خالصة التوصيات املرتبطة بتداعيات كورونا:
عودة للموضوع املتصل بالحالة االقتصادية الجهوية واألوضاع االجتماعية واالقتصادية للمهنيين
سجل املكتب املسير مجموعة من النقاط التي يستلزم مواكبتها خالل الشهر املقبل .وعلى رأسها:
مشكل اغالق املحاالت في رمضان ،وبصفة خاصة محالت تجار املالبسالسيما خالل األيام السابقة
للعيد .ومشكل اغالق املحالت الغيراملشمولة بالئحة املنع ،والتي منعتها السلطات اإلقليمية .والتطبيق
العملي ملسطرة منح القروض البنكية.
حيث تقرر بهذا الخصوص :تدخل الغرفة لدى املصالح املعنية اللتماس رفع تدريجي للحجر الصحي
على بعض األنشطة االقتصادية كشركات البناء ومراكز الفحص التقني وغيرها من األنشطة املتيسر
فيها ضمان شروط الوقاية .وكذا التدخل قصد تمكين املهنيين املنخرطين في النظام الجزافي من
قروض بشروط تفضيلية.
وبخصوص بعض الخطوات االجرائية :قرر املكتب املسير التسريع بإنتاج أشرطة تحسيسية ،ودليل
خاص بالتجار .كما تقرر انجاز دراسة حول اقتصاد الجهة على ضوء أزمة كورونا ،واملساهمة في
تحضير مذكرة الجامعة ،وتنظيم ندوتين مفتوحتين :االقتصاد والرقمنة ،واالقتصاد الجهوي بعد
كورونا .وكذا تنظيم مائدة مستديرة مغلقة :وضعية قطاع التجارة بالجهة ومناقشة التدابير املالية
والجبائية بهذا الخصوص.
وفي األخير استحضر املجتمعون العمل الذي تقوم به املؤسسة في ظل ما هو مسطر لها قانونيا
وتنظيميا باعتبارها مؤسسة دستورية .معتبرين في نفس اآلن ثقافة الشكر والعرفان مسألة قيمية
أساسية ،معبرين عن أسفهم لتدوينات بعض األعضاء والتي تفتقد للحكمة والتعقل واالنصاف ،حيث
يحرص السادة اعضاء املكتب على عدم االنسياق وراءها وبدل ذلك االنكباب على مهامهم األساسية
والحيوية.
وفي نهاية االجتماع جدد السادة األعضاء اشادتهم بعمل السيد الرئيس ومجهوداته على مستوى لجنة
اليقظة وجامعة الغرفو ما يقوده من مبادرات على مستوى الغرفة .كما نوهوا بتفاني السادة أعضاء
الغرفة لخدمة قضايا املنتسبين ،مثنين في ذات الصدد على مستوى أداء الجهاز اإلداري وعلى رأسه
السيد املديرالجهوي.
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اجتماع املكتب املسيرللغرفة ليوم  04يونيو 2020
عقد اليوم الخميس  04يونيو2020عن طريقة التواصل عن بعد االجتماع الشهري للمكتب
املسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة لتتبع عمل املؤسسة
وتدارس مستجدات جائحة فيروس كورونا و آثاره الصحية واالقتصادية واالجتماعية ،ودور الغرفة
بهذا الخصوص.
ترأس االجتماع السيد عمر مورو :رئيس الغرفة بحضورالسيد مصطفى بن عبد الغفور النائب
األول للرئيس والسيد حفيظ الشركي :النائب الثاني للرئيس والسيد عبد الحميد الحسيسن :النائب
الثالث للرئيس والسيد الحسين بن الطيب :أمين املال والسيد مصطفى بناجي نائب أمين مال .وعن
اإلدارة السيد ربيع الخمليش ي :املدير الجهوي للغرفة والسيد عبد الرحمان يوالل :رئيس القسم املالي
واالداري.
وتعذرت مشاركة كل من وا لسيد محمد السعيدي أغطاس :النائب الرابع للرئيس والسيد أشرف
بوجير :مقررالغرفة والسيد مصطفى ديرا :نائب مقررالغرفة.
وقد استهل االجتماع بكلمة للسيد الرئيس رحب بها بالسادة الحاضرين وعبر فيها عن اشادته
باملجهودات التي يقوم بها السادة أعضاء املكتب سواء الحاضرين أو الذين تعذر عنهم الحضور ،وذلك
ملا يبذلونه من عمل موصول للوقوف بجانب املهنيين في هذه الظروف الخاصة التي تمر بها بالدنا .كما
عبرعن تنويهه بعمل الطاقم االداري الذي عمل طيلة فترة الحجرالصحي بتفان واجتهاد لتنفيذ وأجرأة
مختلف قرارات املكتب وتنفيذ برنامج عمل الغرفة .حيث كان عمل املؤسسة خالل هذه الفترة محل
اشادة الجميع وعلى رأسهم السيد والي الجهة الذي عبر عن تقديره واعتزازه بعمل الغرفة طيلة املدة
السابقة.
بعدها وفق املجتمعون على مستجدات األوضاع االقتصادية واالجتماعية املرتبطة بتداعيات و آثار
فيروس كورونا املستجد  .حيث عرضالسادة أعضاء املكتب كل من جهته خالصة تتبعه وتحركاته
بجانب املهنيين ومختلف املتدخلين .خاصة في ظل الحالة الحرجة التي بات يعيش عليها التجار
واملهنيين عقب ثالث أشهر من التوقف عن العمل وعدم استفادة قطاعات واسعة منهم من املواكبة
والدعم الالزمين.
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على إثرذلك تم االنكباب على جدول أعمال االجتماع على الشكل التالي:
 -1املحضرالسابق:
تمت املصادقة على محضراالجتماع السابق دون مالحظات
الوقوف على سيرعمل الغرفة بين االجتماعين:
بعد املصادقة على املحضر السابق ،قدم السيد املدير الجهوي عرضا بخصوص عمل الغرفة خالل
فترة الحجرالصحي ،والتي يمكن تلخيصها في األرقام التالية:
 اجتماعات األجهزة التقريرية املكتب واللجان واألقطاب08 : اجتماعات الفريق االداري73 : بالغات ومذكرات ادارية08 : تكوينات عن بعد لفائدة األطراالدارية09 : اصدارات خاصة باملهنيين ملواجهة كورونا08 : لقاءات وندوات عن بعد13 : توزيع ونشر معلومات تخص املهنيين على قنوات التواصل املختلفة للغرفة :املوقع االلكترونيوقوائم التواصل االلكتروني وصفحة الفايس بوك 79 :مادة اخبارية.
باملوازاة مع ذلك استمرت الغرفة في تقديم خدماتها املختلفة من استقبال وتقديم للمعلومة و انجاز
الشواهد ومواكبة عمل اللجان املختلفة .كما تم تنفيذ قرار املكتب التنفيذي بخصوص الصفقات
املرتبطة بالخدمات الرقمية املوقع االلكتروني واملواكبة التقنية املعلوماتية واملقتنيات املعلوماتية.
في هذا الصدد عبر السادة أعضاء املكتب عن اعتزازهم بحصيه عمل الغرفة خالل هذه الفترة ،مع
التوصية بضرورة التعاقد مع مؤسسة مختصة لتحسين التواصل لدى املؤسسة.
كما عبر السادة االعضاء عن رضاهم عن تقدم مستوى املواكبة التقنية ،حيث تم في هذا اإلطار
االتفاق على عقد اجتماع عن بعد مع مكتب مازارللمواكبة التقنية يوم الخميس  11يونيو .2020
كما تم في نفس اإلطار ،التأكيد على أهمية مواصلة تنفيذ برنامج الغرفة سواء على مستوى تتبع
منظومة الجودة من خالل انجاز نظام بصري للتتبع .وكذلك من خالل برمجة باقي الصفقات وعلى
رأسها صفقة األثاث املكتبي .وكذا متابعة مشروع املتحف من خالل انجاز دراسة حول املحتوى العلمي
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للعرض املتحفي .وكذلك تعزيز حكامة الغرفة من خالل مباشرتها لالنخراط في تفعيل املقتضيات
القانونية الخاصة بحق الحصول على املعلومة.
كما تم تجديد التأكيد على ضرورة تنفيذ التزامات الغرفة اتجاه شركائها سواء مؤسسة ايديكاتيم
التعليمية أو مؤسسة التواصل ايبنوراملسؤولة عن اصدارمجلة الغرفة.
 -2تدارس جواب الوزارة الوصية بخصوص دورة يونيو 2020
بخصوص مراسلة وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي واألخضر بخصوص تأجيل دورة يونيو
الى ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية ،قرر أعضاء املكتب تأجيل النظر في هذه النقطة الى ما بعد 10
يونيو حتى تتضح الصورة أكثر.
باملقابل قرر املكتب تنظيم ثالثة لقاءات تجمعه مع مجموع أعضاء كل من طنجة وملحقتي تطوان
والحسيمة.
 -3تدارس مشروع التغطية الصحية:
وقف املجتمعون على مشروع التغطية الصحية ونظام التقاعد الخاص باملهنيين .حيث ذكر السادة
األعضاء بأن هذا املشروع كان مطل با ملحا للمهنيين منذ سنوات عدة وكان من جملة التوصيات
الصادرة عن كل من املناظرتين الجهويتين األولى والثانية حول التجارة وامللتقى الوطني حول التجارة
بمراكش .مؤكدين أن هذا املشروع يجب أن يخرج في أقرب اآلجال لكن مع ضرورة الوصول الى صيغة
معقولة ومنطقية ملساهمة املهنيين املالية.
وقد تقرربهذا الخصوص تشكيل لجينة خاص لبلورة وجهة نظرالغرفة حول هذا امللف الهام.
 -4بخصوص النقاط األساسية لعمل الغرفة خالل الشهر املقبل السيما املرتبطة بتداعيات
كورونا:
ارتباطا بالحالة االقتصادية الجهوية واألوضاع االجتماعية واالقتصادية للمهنيين اعتبر املكتب املسير
أنه مواكبة القطاعات املهنية يتطلب حزمة من االجراءات عاجلة وأخرى على املدى املتوسط.
حيث أنه على املستوى املستعجل يجب وضع خطة واضحة وعاجلة إلعادة استئناف االنشطة
التجارية والخدماتية ،وذلك من خالل املساهمة في عمل اللجان املشكلة في اطار لجنة اليقظة
االقتصادية.
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وعلى مستوى عمل الغرفة تقرربرمجة الخطوات التالية:
 مواصلة العمل اليومي ملواكبة التجار واملهنيين الستئناف أنشطتهم .وضرورة عقد اجتماعات
على مستوى جميع أقاليم الجهة بإشراف من طرف السلطات االقليمية إلطالق الدورة االقتصادية.
 تنظيم ندوات حول املواضيع التالية :ندوة حول اجراءات الحماية واالحتراز الستئناف الدورة
االقتصادية ،ندوة دولية حول دور الغرف ،ندوة حول التغطية الصحية ،ندوة حول اقتصاد الجهة
بعد كورونا
 تنظيم ندوة صحفية لتقديم نتائج الدراسة التي أنجزتها الغرفة حول اقتصاد الجهة ما بعد
كورونا
 إطالق دورة تكوين التاجر
 تشكيل لجنة للوساطة ،ملواكبة املهنيين في حل مشاكلهم
 اتمام انجازشريط تشجيع املنتوج املحلي
وفي نهاية االجتماع جدد السادة األعضاء اشادتهم بعمل املؤسسة رئيسا ومكتبا وأعضاء وادارة،
مبرزين انتظارات املهنيين املتعددة وامللحة والتي تتطلب مزيدا من البذل والعطاء وذلك تكريسا للدور
الدستوري والقانوني ملؤسسة الغرفة.
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االجتماع الشهري للمكتب املسيرللغرفة يوم  09يوليوز2020
عقد يومه الخميس  09يوليوز  2020على الساعة الثانية بعد الزوال بمقر الغرفة بطنجة
االجتماع الدوري للمكتب املسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وقد ترأس هذا االجتماع السيد عمر مورو رئيس الغرفة وحضره كل من :السيد مصطفى بنعبد الغفور
النائب األول لرئيس الغرفة والسيد عبدالحفيظ الشركي النائب الثاني لرئيس الغرفة والسيد عبد
الحميد الحسيسن النائب الثالث لرئيس الغرفة والسيد محمد أغطاس السعيدي النائب الرابع
لرئيس الغرفة والسيد الحسين بن الطيب أمين مال الغرفة والسيد أشرف بوجير مقررالغرفة والسيد
ربيع الخمليش ي املديرالجهوي للغرفة.
وتعذرالحضورعلى كل من السيد مصطفى بناجي نائب أمين املال والسيد مصطفى ديرا نائب املقرر.
وقد افتتح االجتماع بكلمة للسيد الرئيس الذي رحب بالسادة األعضاء في هذا االجتماع الحضوري
األول منذ بداية الحجر الصحي والذي جاء في سياق التخفيف من اإلجراءات االحترازية املتخذة .معبرا
عن تقديره ملجهودات السادة األعضاء واإلدارة طيلة الفترة املنصرمة ،والتي تميزت بعمل دؤوب
ومستمرمنأجل مواكبة املهنيين واسماع صوتهم ونقل مطالبهم املشروعة والحيوية.
بعد ذلك انكب املجتمعون على جدول االعمال وفق النقاط التالية:
 -1املحضرالسابق:
تمت املصادقة على محضراالجتماع السابق دون مالحظات (امللحق )2
 -2الوقوف على سيرعمل الغرفة بين االجتماعين:
تم استعراض أهم أنشطة الغرفة خالل الفترة املمتدة بين  04يونيو و 09يوليوز  2020الوارد في
(املالحق  3و 4و ،)5حيث تميزت بمواصلة االشتغال على ملف تداعيات جائحة كورونا ،إضافة الى باقي
النقاط التي تهم السيرالعادي لتنفيذ برنامج العمل السنوي للمؤسسة.
وتم بشكل خاص الوقوف على مآل مشروع االتفاقية مع الجهة التي تم اقتراحها على الغرفة ،حيث ان
اللجنة املشكلة لهذا الغرض كانت قد أبدت بعض املالحظات بخصوصها ،كما أن السيد الرئيس قد
طلب من رئيسة الجهة بعدم ادراج الغرفة كطرف في االتفاقية في الوقت الحاضر ،مع تأكيده لها على
حرصه التعاون مع الجهة في مشاريع أخرى.
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على صعيد آخر تم التأكيد على أهمية الزيارة التي قام بها مسؤولو جمعية املصدرين واملكتب امللكية
الصناعية تحضيرا الفتتاح الشباك املوحد للمنتسبين بداية شهرشتنبراملقبل.
من ناحية أخرى استأثر موضوع تدبير ملف املدرسة بحيز مهم من النقاش .حيث وفق املجتمعون على
االكراه الحقيقي لتدبير هذه املؤسسة في غياب تام ألي دعم مالي ،وذلك بالنظر الى رفض الوزارة
الوصية املصادقة على منحة جمعية التكوين والتنمية.
حيث تم في هذا الصدد االتفاق على إعادة مراسلة الوزارة الوصية حول املوضوع ،مع مواصلة مع
مكتب الدراسات على بلورة اقتراحات بخصوص نموذج حكامة معقول لتدبيراملدرسة ومعهد التكوين.
مع التأكيد على ضرورة مواصلة أداء املعهد لدوره والتحضير للموسم الجامعي املقبل بما يقتضيه
االمر من إجراءات وتدابير .وقد تقررفي هذا الصدد عقد اجتماع مع السيد مديرالجمعية يون الثالثاء
 14يوليوز 2020بتطوان التخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لضمان حسن سيراملؤسسة.
 -3عرض حول اقتصاد الجهة في الفترة الراهنة ومناقشة خارطة طريق الغرفة.
قدم السيد الحسين بن الطيب أمين مال الغرفة عرضا حول الوضعية الراهنة القتصاد الجهة
ومناقشة خارطة طريق الغرفة ،بناء على الدراسة التي انجزتها الغرفة حيث يتعين العمل على
مجموعة من املحاور ملالئمة برنامج عمل الغرفة في املرحلة املقبلة ،وذلك حتى يستوعب التحوالت
املتسارعة التي نحن مقبلون عليها ،وحتى يتسنى لها القيام بدورها على أحسن وجه.
وقد تم في نها ية االجتماع االتفاق على استئناف اجتماعات املكتب في شهر شتنبر بعد العطلة
الصيفية.
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االجتماع الشهري للمكتب املسيرللغرفة يوم  10شتنبر 2020

ُعقد يومه الخميس  10شتنبر  2020على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الغرفة بطنجة
االجتماع الدوري للمكتب املسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وقد ترأس هذا االجتماع السيد عمر مورو رئيس الغرفة وحضره كل من :السيد مصطفى بنعبد الغفور
النائب األول لرئيس الغرفة والسيد عبدالحفيظ الشركي النائب الثاني والسيد عبد الحميد
الحسيسن النائب الثالث والس يد محمد أغطاس السعيدي النائب الرابع والسيد الحسين بن الطيب
أمين مال الغرفة والسيد مصطفى بناجي نائب أمين املال والسيد مصطفى ديرا نائب املقرروالسيد
ربيع الخمليش ي املديرالجهوي للغرفة ،وتعذرالحضورعلى السيد أشرفبوجيرمقررالغرفة.
وقد افتتح االجتماع بكلمة للسيد الرئيس الذي رحب بالسادة األعضاء بعد فترة العطلة
الصيفية ،علما بأن مجموعة من السادة أعضاء املكتب كانوا دائمي الحضور خالل شهر غشت
ملواكبة قضايا املهنيين في هذه الظروف االستثنائية .شاكرا الجميع على تفانيهم وعملهم املخلص
ملصلحة املهنيين واملؤسسة ،كما ذكرالسيد الرئيس بحجماالنتظاراتاملطروحة في الوقت الحاضروالتي
تتطلب مزيدا من العمل واالجتهاد في هذه الظرفية الخاصة التي يمر منها اقتصاد البالد عموما
و اقتصاد الجهة على وجه التحديد.
بعد ذلك انكب املجتمعون على جدول االعمال وفق النقاط التالية:
-1املحضرالسابق:
تمت املصادقة على محضراالجتماع السابق دون مالحظات.
مع التوصية بوضع تقرير خاص بخدمة منح شواهد التنقل للمهنيين باعتبارها خدمة أساسية تأخذ
الكثيرمن الجهد والعمل للتخفيف من أعباء املهنيين قدراملستطاع.
2عرض األنشطة بين االجتماعين:
تم عرض األنشطة بين االجتماعين ،حيث تم التوقف بشكل خاص عند النقاط التالية:
 االجتماع بين املكتب املسير وجمعية التكوين والتنمية والذي أفض ى الى مجموعة من القراراتعلى رأسها تأمين انطالقة جيدة للموسم الدراس ي املقبل وتصفية الشراكة مع مؤسسة ايديكاتيم.
 ملف شواهد التنقل للمهنيين ،حيث أن العملية تمت بناء على اتفاق مع السيد والي الجهةباعتباره عامال إلقليم طنجة أصيلة وكذلك مندوبية الصناعة والتجارة بطنجة .هذه العملية املهمة
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التي وفرت للمهنيين شباكا خاص بهم ويراعي خصوصية تحركاتهم وأسبابها.حيث تستقبل الغرفة على
مستوى طنجة حوالي  100طلب كل يوم.
وقد سجل الحاضرون أن شهادة التنقل ال تشكل أي مشكل على مستوى جميع أقاليم الجهة باستثناء
إقليم تطوان ،حيث تداول املجتمعون بخصوص ضرورة مواصلة الجهود لتحسين ظروف وضع ملف
املهنيين.
 ملف توزيع مربعات سوق الجملة بطنجة :قدم السيد النائب األول لرئيس الغرفة مصطفى بنعبد الغفور باعتباره مكلفا بامللف عرضا حول املنهجية واملراحل التي قطعها .حيث ذكر باالجتماع
الذي تم بحضور السيد رئيس الغرفة والسيد العمدة بمقر الجماعة لشرح منهجة الجماعة في تدبير
املوضوع ،ثم تشكيل لجنة مختلطة عقدت  4اجتماعات امتدت ملا يزيد عن  12ساعة في كل اجتماع.
وقد وضعت اللجنة مجموعة من املعايير لالستفادة من املربعات بلغت  13وثيقة الزامية إضافة الى 6
شروط تكميلية .وقد أفضت العملية عن اختيار  34مستفيد من أصل قائمة من  98مرشح بما فيها
الئحة املقاومين وأعضاء جيش التحرير.
وقد أشاد السادة أعضاء املكتب بجودة العمل الذي تم إنجازه والتحسن امللحوظ في منهجية تفويت
االستفادات.
 تتبع ملف املجلة من خالل عقد اجتماع خاص يتناول طريقة تدبيرها والعالقة مع شركائها .معتحديد جدول اعمال ومحاورالعدد املقبل منها.
 الترحيب بالعمل املنجزواملرتبط بمشروع وزان استكمال استمارة قياس الرض ى وذلك في إطار تدبيرمشروع الجودة الخاص بالغرفة. -6عرض حول الوضعية االقتصادية واالجتماعية الوطنية والجهوية:
قدم السيد الرئيس عرضا حول الوضعية االقتصادية واالجتماعية الوطنية والجهوية ،حيث أكد
السيد الرئيس على طبيعة الظروف الحرجة التي يمرمنها املهنيون ،وضرورة مواكبة خاصة للمنتسبين
خالل املرحلة املقبلة.
كما تم التوفق عند بعض امللفات األساسية وعلى رأسها:
 ملف منطقة التجارة الحرة بالفنيدق ،والتي تشرف على انجزها وكالة طنجة املتوسط وعمالةاإلقليم بغالف مالي قدرة  200مليون درهم على مساحة  10هكتارات تشمل  33مخزن .وقد أكد
املجتمعون على ضرورة توفير املعلومة للمهنيين واستدراك اغفال اشراك الغرفة .مع التوصية
بضرورة إعطاء األولوية ألبناء املنطقة لالستفادة من املشروع املذكور.
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 كما تناول املجتمعون مسألة الغاء وكالة تنمية أقاليم الشمال والسيناريوهات املطروحة بدلها.حيث عبر املجتمعون عن تخ وفاتهم لفقدان أداء مؤسسة مشهود لها باالحتر افية واملهنية وما قد
يترتب عن ذلك من أثارعلى جودة أشغال األوراش لبعض اإلدارات واملؤسسات العمومية.
 كما تم التطرق الى مسألة فواتير املاء والكهرباء الصادرة عن شركة امانديس ،ومسألة اعفاءاملهنيين لعدة أشهر .حيث تقرر الدعوة الىعقد اجتماع مع الشركة بهذا الخصوص مع ضرورة إعادة
نشربالغ الشركة على جميع املهنيين قصد تعميم الفائدة.
 -7عرض مكتب الدراسات املكلف باملوقع االلكتروني:
قدم مكتب الدراسات املكلف باملوقع االلكتروني عرضا حول تقدم أشغال إنجازه مع تقديم اقتراحات
بخصوصه .وقد اعطى السادة أعضاء املكتب مالحظاتهم وتوجيهاتهم بهذا الخصوص .عرض مكتب
الدراسات املكلف بالنظام املعلوماتي:
قدم مكتب الدراسات املكلف بالنظام املعلوماتي عرضا مفصال بخصوص انتهاء املرحلة األولى من
مشروع تصميم النظام املعلوماتي للغرفة في إطار ورش رقمنة الغرفة .وقد تم بعد العرض مناقشة
فحوى العرض وإعطاء املالحظات والتوجيهات بخصوص ما تبقى منه
 -8تتبع تنفيذ برنامج العمل ملا تبقى من سنة :2020
قدم السيد املدير الجهوي مراحل تقدم تنفيذ برنامج العمل السنوي والخطوات املبرمجة فيه لبقية
السنة .حيث ناقش السادة أعضاء املكتب أولويات العمل في املرحلة املقبلة .وعلى رأسها تفعيل
مشروع التجارة االلكترونية وتنظيم امللتقى الدولي للغرف املستدامة خالل شهر دجنبر املقبلو مشروع
تفعيل مركزالتحكيم والوساطة.
 -9تتبع صفقات الغرفة:
و افق املكتب املسيرعلى تقدم أشغال مختلف الصفقات التي تشرف عليها الغرفة.
فعن سنة  2019هناك صفقات أشغال قيد اإلنجاز :صفقة صيانة مقر الحسيمة ،صفقة بناء مقر
اكزناية وصفقة اعداد املحاسبة العامة .أما بخصوص سنة  2020فقد تم برمجة ثالث صفقات
مرتبطة بالنظام املعلوماتي هي كلها قيد التنفيذ :اقتناء املعدات املعلوماتية واعداد املوقع االلكتروني
وتصميم النظام املعلوماتي .باإلضافة الى صفقة رابعة بخصوص اقتناء األثاث لم يتقدم اليها أي
مترشح .حيث تم االتفاق على إعادة برمجة صفقة األثاث باعتبارأن العرض األول لم يتقدم اليه أحد.
وتقرركذلك برمجة صفقة الحراسة بناء على مالحظات السيد القابض املؤدي.
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من جهة أخرى تم الوقوف بشكل خاص على تقدم أشغال ملحقة الحسيمة ملا تكتسيه من أهمية
لتوفيربنية اشتغال واستقبال مالئمة ملنتسبي اإلقليم.
وقد وجه السيد نائب املقرر مصطفى ديرا مالحظات عدة بخصوص تتبع سير األشغال .حيث نبه الى
غياب املر اقبة والتتبع الالزمة واملنصوص عليها في دفتر التحمالت .وقد نبه بشكل خاص الى األشغال
التي تمت بخصوص تغليف السطح ومنع تسرب املياه ،حيث يبدو أن هذه األشغال تمت بشكل ال
يراعي شروط الجودة وينذر بتسرب املياه الى البناية في املستقبل .وقد أكد أن مختلف هذه املالحظات
قد قدمها مرارا وتكرارا الى جميع املعنيين بتتبع هذا امللف.
على ضوء ذلك أكد السيد رئيس الغرفة على أن جميع الصفقات والطلبيات التي تنجزها الغرفة كانت
وستظل شديدة التقيد بتطبيق حرفي للقانون وللمساطر التنظيمية ،كما أكد بأن عمل املقاول بهذا
الورش يجب بدوره أن يخضع لإلجراءات ذات الصلة ،وقد دعا بهذا الخصوص السيد املدير الجهوي
الى تتبع هذا املوضوع مع السادة أعضاء املكتب املكلفين باإلشراف على ملحقة الحسيمة و اتخاذ
اإلجراءات املناسبة ،مع رفع تقريرفي املوضوع الى االجتماع املقبل للمكتب املسير.
 -10تدارس مشروع النظام األساس ي للغرف:
تم االتفاق الى تأجل تداول هذه النقطة الى االجتماع املقبل للمكتب املسير.
 -11اعداد الدورة املقبلة للغرفة:
بخصوص دورة أكتوبر فقد اتفق املجتمعون على عقدها داخل املقر الجهوي للغرفة مبدئيا يوم
الخميس  15أكتوبر .2020على أن يحدد جدول أعمالها في االجتماع املقبل للمكتب املسير.
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االجتماع الشهري للمكتب املسيرللغرفة يوم  1أكتوبر2020
عقد يومه الخميس  01أكتوبر 2020على الساعة العاشرة صباحا بمقرالغرفة بطنجة االجتماع
الدوري للمكتب املسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة .وقد ترأس
هذا االجتماع السيد عمر مورو رئيس الغرفة وحضره كل من :السيد مصطفى بن عبد الغفور النائب
األول للرئيس -السيد محمد أغطاس السعيدي :النائب الرابع لرئيس الغرفة -السيد الحسين بن
الطيب :أمين املال -السيد أشرف بوجيرمقررالغرفةوالسيد ربيع الخمليش ي :املديرالجهوي للغرفة.
وتعذر الحضور على كل السيد حفيظ الشركي :النائب الثاني للرئيس-السيد عبد الحميد الحسيسين:
النائب الثالث للرئيس -السيد مصطفى بناجي نائب أمين املال-السيد مصطفى ديرا نائب املقرر
وقد افتتح االجتماع بكلمة للسيد الرئيس الذي رحب بالسادة األعضاء مذكرا بجدول أعمال
االجتماع .بعد ذلك انكب املجتمعون على مختلف النقاط الواردة فيه وفق ما يلي:
 -1املحضرالسابق:
تمت املصادقة على محضراالجتماع السابق
 -2عرض األنشطة بين االجتماعين:
تم عرض األنشطة بين االجتماعين وتقريرحول رخص التنقل املنهي لشهري غشت وشتنبر2020
 -3تقريرعن تتبع صفقات الغرفة:
قدم السيد املديرالجهوي عرضا حول صفقات الغرفة بخصوص سنتي  2019و 2020سواء املنجزة أو
التي هي قيد اإلنجاز.
حيث لبت الصفقات املبرمجة حاجيات حقيقة وملموسة لدى الغرفة وتمت وفق منهجية ترعي شروط
الحكامة الجيدة ومختلف القوانينواإلجراءات ذات الصلة .وقد تم بهذا الخصوص الوقوف على
مشروع تهيئة مقر ملحقة الحسيمة حيث تم في هذا الصدد تقديم تقرير بخصوص عقد اجتماع
بمدينة الحسيمة بحضور كل من السيد أشرف بوجير مقرر الغرفة والسيد مصطفى ديرا نائب مقرر
الغرفة والسيد املدير الجهوي والسيد رئيس القسم املالي والسيد رئيس القسم املكلف بتتبع املشروع
والسيدة مديرة ملحقة الحسيمة والسيد اإلطار املكلف بامللف على مستوى امللحقة ،باإلضافة الى
املقاولة املكلفة بتنفيذ املشروع ومكتب املر اقبة املكلف بتتبع األشغال .حيث أنه بعد تقديم املقاول
لعرضه حول تقدم األشغال أكد مكتب الدراسات استيفاء جميع األشغال للشروط املنصوص عليها
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في دفتر التحمالت .بعدها قدم السادة األعضاء مالحظاتهم بخصوص بعض تقدم أشغال الورش
وشروط مر اقبته ،قبل االنتقال على عين املكان والوقوف على األشغال الجارية واملتوقفة في الوقت
الحالي بالنظر الى وضعية مقر امللحقة املرتبط بالزيارة امللكية .وقد التزم املقاول باألخذ بعين االعتبار
بجميع املالحظات التي تم تقديمها والعمل على التقيد الحرفي بدفترالتحمالت (امللحق  6وامللحق .)7
وعليه خلص املجتمعون الى التذكيربأهمية هذا الورش مع توجيه تحية شكرللمجهودات التي يقوم بها
كل من السيد أشرف بوجير والسيد مصطفى ديرا لضمان تتبع أمثل للورش ،مع التوصية بضرورة
بذل املجيد من الجهد على املستوى اإلداري ملواصلة تتبع الورش السيما على مستوى ملحقة
الحسيمة.
 -4مناقشة مشروع الوساطة والتحكيم:
تم تقديم الورقة اإلطارومشروع النظام الداخلي التي أشرفت عليه لجنة مشكلة من كل من السيد
مصطفى بن عبد الغفوروالسيد حفيظ الشركيوالسيد ربيع الخمليش ي والسيد خالد بولعيش .حيث
تم االتفاق على تفعيل األرضية املقترحة والبدئ بالتحضيرللدورة التكوينية( .امللحق .)8
 -5تدارس مشاريع االتفاقيات:
تم عرض وتناول مشاريع االتفاقيات التالية:
-

مشروع اتفاقية الشراكة بين الغرفة وجمعية املعشرين املقبولين لدى الجمارك (امللحق )9
مشروع اتفاقية بين الغرفة واملنظمة العربية األورومتوسطية للتعاون االقتصادي
ملحق بخصوص اتفاقية الشراكة مع جماعة وزان
اتفاقيات مع  4مختبرات طبية بغرض تحسين سلة الخدمات ويتعلق األمرباملختبرات التالية:



LABONORD



LABO BIOHAMMAN



LABO MEDILAB



LABO DERDABI

حيث تمت التوصية بقبولها واحالتها على الجمعية العامة قصد املصادقة.
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 -6تحضيردورة أكتوبر:2020
تناول املكتب املسير أجواء تحضير دورة أكتوبر  2020املفروض انعقادها بشكل مشترك مع دورة يونيو
 2020وذلك في سياق الزال متأثرا بظروف جائحة كورونا وما يرتبط بها من حذر عقد االجتماعات
بأعداد كبيرة .فبعكس مجالس الجماعات والجهات التي حصلت على ترخيص في املوضوع لم تتوصل
الغرفة وبالرغم من مراسلتها للوزارة الوصية باملو افقة على تنظيم الدورة حضوريا وهو شرط أساس ي
قبل املرورالى استشارة السلطة الوالئية.
وعليه قرر املكتب املسير تنظيم لقاءات األقطاب ذات العدد املحدود بشكل حضوري بكل من
الحسيمة وتطوان وطنجة ،مع عقد دورة عن بعد إلتاحة إمكانية مشاركة جميع األعضاء .على أن
تعقد بتاريخ يوم الثالثاء  27أكتوبر2020
وقد تم في هذا الصدد االتفاق على جدول االعمال التالي:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-
د-
-

املصادقة على مشروع محضردورة فبراير2020
عرض ورقة إخبارية عن أنشطة الغرفة منذ فبراير 2020الى شتنبر2020
عرض ومناقشة مشروع برنامج عمل الغرفة لسنة 2021
عرض ومناقشة مشروع ميزانية الغرفة لسنة 2021
عرض ممثل صندوق الضمان املركزي حول وسائل املواكبة املالية للمقاوالت
عرض حول دراسة كوفيد التي أنجزتها الغرفة
عرض ودراسة مشروع احداث مركزالوساطة والتحكيم بالغرفة
املناقشة واملصادقة على االتفاقيات التالية:
مشروع اتفاقية الشراكة بين الغرفة وجمعية املعشرين املقبولين لدى الجمارك
مشروع اتفاقية بين الغرفة واملنظمة العربية األورومتوسطية للتعاون االقتصادي
ملحق بخصوص اتفاقية الشراكة مع جماعة وزان
اتفاقيات مع مختبرات التحليالت الطبية LABONORD
اتفاقيات مع مختبرات التحليالت الطبيةLABO BIOHAMMAN
اتفاقيات مع مختبرات التحليالت الطبيةLABO MEDILAB
اتفاقيات مع مختبرات التحليالت الطبيةLABO DERDABI
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 -7تدارس برنامج شهرأكتوبر:2020
بخصوص برنامج ال شهرأكتوبروباإلضافة الى عقد كل من الدورة واجتماعات األقطاب تم االتفاق على
ما يلي:
 اصداربالغ بخصوص انعقاد اجتماع املكتب املسير تنظيم تكوين حول الوساطة والتحكيم برمجة لقاء بين الجمعيات املهنية واملؤسسات البنكية وصندوق الضمان املركزيتنظيم ندوةحول مشروع قانون املالية
 تنظيم ندوة إلعالن الحصول على شهادة الجودةيوم األربعاء  28أكتوبر 2020بطنجة برمجة لقاء حول البرنامج التعاقدي بين املكتب املسيرللغرفة والسيد املديرالعام للتجارة تكليف مكتب مختص الستكمال نقل ملكية ممتلكات الغرفة تكليف السيد النائب األول بتمثيل السيد الرئيس في اللقاء املزمع تنظيمه من طرف املجلساالقتصادي واالجتماعي والبيئي حول القطاع الغيراملهيكل.
 اعداد ورقة حول حاجيات التكوين لدى املهنيين والتي يمكن للغرفة القيام بها ،وذلك قصدتقديمها الى السيد الوالي.
 اعداد ورقة حول الصناعات االحاللية ومستقبلها لتقدم الى الوزارة الوصية. مواصلة االتصال باملدير العام لتيكنوبارك قصد التعاون في مجال املقاوالت الرقمية ووضعاتفاقية تعاون في هذا املجال .مع دراسة إمكانية تقديمه عرض في االجتماع املقبل للقطب املعني.
 اعداد ورقة حول تنظيم األيام التجارية عن بعد تكليف قسم الدعم والترويج في تنظيم تكوين في تدبيراملشاريع لفائدة  10من حاملي املشاريع. تكليف عضو الغرفة السيد رشيد قنطار في تقديم عرض حول مشروع التكوين بوزان أم أنظاراملجلس الجماعي للمدينة املذكورة.
 برمجة اجتماع لجنة املالية يوم الجمعة  09أكتوبر  2020على أن يسبقها اجتماع لجينة مناملكتب املسير لصياغة التوجه العام وكذلك الخطوط العريضة لبرنامج عمل سنة  ،2021وذلك يوم
الثالثاء  06أكتوبر 2020على الساعة العاشرة صباحا.
 تشكيل لجينة خاصة لتحضيرتهيئة حصيلة الغرفة خالل الوالية االنتدابية الحالية.وقد اختتم االجتماع في أجواء من التفاؤل والتفاهم والحرص على املض ي قدما من أجل الدفاع عن
املهنيين وتمثيلهم أحسن تمثيل.
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االجتماع الشهري للمكتب املسيرللغرفة يوم  22أكتوبر 2020
عقد يومه الخميس  22أكتوبر 2020على الساعة السابعة مساء بفندق سوالزور بطنجة اجتماع
للمكتب املسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة وذلك على هامش
اللقاء الذي نظمته الغرفة حول مشروع قانون املالية لسنة  ،2021وذلك في سياق التحضير لدورة
شهري فبرايرو أكتوبر 2020للجمعية العامة للغرفة.
وقد ترأس هذا االجتماع السيد عمر مورو رئيس الغرفة وحضره كل من :السيد مصطفى بن عبد
الغفور النائب األول للرئيس -السيد عبد الحميد الحسيسين :النائب الثالث للرئيس -السيد محمد
أغطاس السعيدي :النائب الرابع لرئيس الغرفة -السيد الحسين بن الطيب :أمين املال -السيد
مصطفى بناجي نائب أمين املالوالسيد ربيع الخمليش ي :املديرالجهوي للغرفة.
وتعذرالحضورعلى كل السيد حفيظ الشركي :النائب الثاني للرئيس-السيد أشرف بوجيرمقررالغرفة-
السيد مصطفى ديرا نائب املقرر
افتتح االجتماع بقرأة الفاتحة على روح املرحوم والد السيد الحسين بن طيب أمين مال الغرفة بعدها
تطرق املجتمعون لجدول أعمال االجتماع.
 -1املحضرالسابق:
تمت املصادقة على محضراالجتماع السابق دون مالحظات
 -2متابعة التحضيرألشغال دورتي يونيو وأكتوبر:2020
بخصوص انعقاد دورة الغرفة لكل من شهري يونيو و أكتوبر  2020املزمع عقدها يوم الثالثاء 27
أكتوبر 2020وضع السيد الرئيس السادة األعضاء في الصورة بخصوص الحيثيات التي حتمت الرجوع
الى صيغة االنعقاد الحضوري للدورة وذلك على إثر مستجدات املشاورات مع الوزرة الوصية والسادة
رؤساء الغرف .مؤكدا في ذات السياق أنه يتوجب تحسين مستوى التواصل داخل املكتب بخصوص
مثل هذه املستجدات التي تتطلب سرعة االخبار والتشاور و اتخاذ القرار املناسب .مشيدا كذلك
بالتفهم والتفاعل اإليجابي للسادة أعضاء املكتب بهذا الخصوص.
وفي نفس السياق وبناء على استمزاج أراء السادة األعضاء اتضح أن األغلبية تفضل انعقاد الدورة
حضوريا وهو ما يزكي الق رار املتخذ .وقد تم االتفاق على تمكين السادة األعضاء الذين تعذر عليهم
الحضور من متابعة أشغال الدورة والتدخل واملناقشة عبر تطبيق زووم .لكن دون احتساب أصواتهم
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في النصاب أو التصويت .وقد تم تكليف اإلدارة باإلسراع باتخاذ جميع الخطوات التقنية الالزمة
لتأمين هذا النقل.
كما أوص ى السادة أعضاء املكتب بضرورة اتخاذ جميع اإلجراءات والتدابيراالحترازية الالزمة من خالل
حصر الحضور داخل الدورة على السادة األعضاء وعدد محدود من املوظفين ،وكذلك التشوير
واحترام التباعد وإلزام ارتداء الكمامة وتهوية الغرفة وتقليل عدد املقاعد في القاعة و أثناء الغذاء
والغاء األكل في االستقبال وغيرها من اإلجراءات املتصلة باملوضوع.
وقد وفق املكتب على توصيات السادة األعضاء بخصوص مقترحاتهم حول مشروع برنامج العمل
لسنة  2021وتم احالته على الجمع العام .كما تم الوقوف على مشروع امليزانية بناء على مخرجات
اجتما ع لجنة املالية واحالتها على أنظار الجمع العام .وفي نفس اإلطار ،صادق املكتب املسير على
إضافة بعض االتفاقيات الى جدول أعمال الدورة .وهي االتفاقية مع املجلس اإلقليمي للسياحة
بتطوان واالتفاقيات املتعلقة بتعزيز خدمات املنتسبين ،مع التأكيد على أن هذه املبادرات تظل
مفتوحة امام الجميع .حيث قدم السيد أمين مال الغرفة أخبار بخصوص تقدم مشروع االتفاقية مع
املكتب الوطني للسكك الحديدية.
 -3مختلفات:
 بخصوص رخص التنقل االستثنائية للمهنيين ،وبعد الوقوف على ظروف منح هذه الرخصة علىمستوى إقليم تطوان ،تم االتفاق على ضرورة التدخل لدى السلطات املعنية للوصول على األقل الى
صيغة تمدد من صالحية الرخصة ملدة معقولة.
 بخصوص مقترح التكوينات املبرمجة خالل شهر أكتوبر ونونبر  2020تم إعطاء املو افقة علىالجدول املقترح .مع التوصية بالتواصل مع السادة املؤطرين بخصوص التواريخ املناسبة للتكوينات
 كما تم الوقوف على معضلة انتشارأسواق املساحات الكبرى داخل النطاقات السكنية الشعبيةوما تمثل من ضرب لقواعد املنافسة أمام صغارالتجار ،حيث تم االتفاق في هذا الصدد التدخل لدى
الجهات املختصة ملعالجة هذا املوضوع.
وقد اختتم االجتماع في أجواء من التفاؤل والتفاهم واالنسجام وسيادة روح الفريق العازم املض ي
قدما في مسارتطويرالغرفة واالرتقاء بأدوارها على كافة املجاالت.
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االجتماع الشهري للمكتب املسيرللغرفة يوم  13نونبر2020
عقد يومه الجمعة  13نونبر  2020على الساعة العشرة صباحا باملقر الجهوي بطنجة اجتماعا
للمكتب املسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة .ترأس هذا
االجتماع السيد عمر مورو رئيس الغرفة وحضره كل من :السيد مصطفى بن عبد الغفورالنائب األول
للرئيس -السيد حفيظ الشركي :النائب الثاني للرئيس -السيد عبد الحميد الحسيسين :النائب الثالث
للرئيس -السيد محمد أغطاس السعيدي :النائب الرابع لرئيس الغرفة -السيد الحسين بن الطيب:
أمين املال -السيد مصطفى بناجي نائب أمين املالوالسيد ربيع الخمليش ي :املديرالجهوي للغرفة .وتعذر
الحضورعلى كل من السيد أشرف بوجيرمقررالغرفةوالسيد مصطفى ديرا نائب املقرر.
وقد استهل االجتماع بقراءة الفاتحة على روح املرحوم السيد عبد الحميد الورياغلي نائب رئيس
سابق لغرفة والية طنجة .بعدها قدم السيد الرئيس كلمة بخصوص أطوار مناقشة القانون 08.19
املتعلق بتغيير وتتميم القانون املتعلق بالنظام األساس ي للغرف ،مجددا على املو اقف التي عبر عنها في
العديد من املناسبات كان آخرها خالل اجتماع لجنة مجلس املستشارين املنعقدة لهذا الغرض .حيث
دعا السيد الرئيس الى ضرورة تجويد النص املذكوروادخال تعديالت تعززمن دورالغرف ومكانتها.
بعدها تم تناول النقط الواردة في جدول أعمال االجتماع وعلى رأسها تقييم مخرجات الدورة
األخيرة للغرفة وتتبع مختلف املشاريع والبرامج التي تشرف الغرفة على إنجازها ضمن برنامج عملها
السنوي ،كما اقترح السيد الرئيس إضافة نقطة متعلقة بتقرير املجلس األعلى للحسابات .وعليه تم
تناول نقاط جدول األعمال وفق ما يلي:
 -1املحضرالسابق:
تمت املصادقة باإلجماع ع لى محضر االجتماع السابق تقييم أشغال الجمعية العامة للغرفة لدورتي
يونيو وأكتوبر:2020
بخصوص تقييم مجريات الدورة ومخرجاتها ،سجل السادة األعضاء أن الدورة جاءت بعد  8أشهر من
آخر دورة .حيث كما هو معلوم تعذر عقد دورة يونيو بسبب الظروف التي أفرزتها جائحة كورونا والتي
حتمت تأجيل دورة يونيو واالستعاضة عنها بعقد اجتماعات األقطاب واللجان عن بعد ،مع تنظيم
لقاء موسع ضم جميع األعضاء للحفاظ على التواصل املستمر بين املكتب املسير والجمعية العامة.
كما استحضر املكتب املسير أن عقد الدورة حضورا جاء في ظل املعطيات املستجدة و على ضوء
التشاور مع السلطات املختصةومع اتخاذ جميع اإلجراءات االحترازية املقررة ،وبعد استمزاج رأي
السادة األعضاء الذين عبرت أغلبيتهم عن رغبتها في عقد االجتماع حضوريا.
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وعليه تم اتخاذ جميع اإلجراءات االحترازيةوتعبئت اإلدارة مشكورة إلنجاح هذا الرهان وتأمين
النقلوالتواصل املباشرمع السادة األعضاء الذين تعذرت عليهم املشاركة الحضورية.
وقد سجل املجتمعون أنه على مستوى مضمون الدورة فقد تميزت بغنى عناصرها وأهمية النقاط
املتداولة والتي تمس في الصميم اهتمامات وتطلعات السادة األعضاء وأدوار الغرفة .كما أن العروض
املقدمة سواء من طرف السادة أعضاء املكتب أو السادة األطر أو السادة ضيوف الدورة تناولت
جوانب مهمة بخصوص القضايا االقتصادية الوطنية والجهوية السيما في ظل ما أفرزته جائحة
كوفيد من فرص و اكراهات وتغييرات على جميع املستويات.
كما وقف املكتب املسير على الصدى الطيب والتفاعل اإليجابي للسادة األعضاء مع االتفاقيات التي
تم عرضها والتي حظيتبإجماع الحاضرين في أفق تثمين بطاقة العضوية وضمان اشعاع أكبر
للمؤسسة.
من ناحية أخرى سجل املكتب باعتزاز كبير الشهادات التي قيلت في حق ما تم إنجازه من طرف الغرفة،
والتي كانت محط اشادة وتنويه من طرف جميع السادة األعضاء .وقد أكد املكتب في ذات السياق أن
ما تم تحقيقه هو انجازفريق متكامل وثمرة مجهود جماعي بقيادة السيد رئيس الغرفةوبجانبه السادة
أعضاء املكتب وبتنفيذ موفق من طرف اإلدارة ،وليس هناك مجال لزرع عناصر التناقض أو التفرقة
في هذه اللحمة التي أعطت املثال على املستوى الوطني بحصول املؤسسة على شهادة الجودة
املعتمدة.
كما قيم السادة األعضاء توصيات الجمع العام وتدارسوا كيفية تفعيلها وأجرأتها .حيث تم تثمين قرار
تخصيص اعتماد مالي ملشروع وزان ،باإلضافة الى التوصية بربط االتصال بالوزارة الوصية قصد
التفاعل مع رغبة الغرفة بخصوص تقديم مساعدة مالية لتجار املركب التجاري بالحسيمة على إثر
الحريق الذي عرفة هذا األخير.
أما على املستوى الشكلي فقد سجل املكتب أن التدابير املتخذة النعقاد الدورة كانت موفقة ومرت في
أحسن األحوال وكما جرت العادة .مسجلين املجهود الكبيرالذي حققته الغرفة على املستوى املالي من
حيث ارسال الوثائق الكترونيا وتوفير البث املباشر وفق اإلمكانيات الذاتية وغيرها من اإلجراءات التي
اتخذها املؤسسة وفق مقتضيات الحكامة الجيدة .دون تفويت املناسبة إلعادة التأكيد على املكسب
الذي حققته الغرفة باإلصالح املنجزعلى مستوى البناية ،وضمنه تجديد القاعة الكبرى التي غدت في
حلة ر اقية ومؤهلة الحتضان تظاهرات على أعلى مستوى.
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وفي ختام هذه النقطة أوص ى املكتب بضرورة انجازشريط مصورحول أهم أطوارالدورة.
 -2عرض حول تقريراملجلس األعلى للحسابات:
قدم السيد املدير الجهوي عرضا بخصوص مالحظات املجلس األعلى للحسابات بخصوص تسيير
الغرفة وكذا الردود املقدمة بخصوص كل مالحظة على حذا .وقد سجل املجتمعونبهذا الخصوص
ترحيبهم بمالحظات املجلس والتي جاءت لتؤكد على املسار الجيد الذي سطره املكتب الجهوي منذ
بداية الوالية الحالية وما قدمه من تصورات ومجهودات لتحسين منظومة الحكامة وتأهيل املؤسسة.
حيث أن املالحظات املقدمة دللت على هذا املجهود وهي تشكل في حد ذاتها شهادة تعتز بها الغرفة
بجميع مكوناتها ووسام على صدرالسيد الرئيس والسادة أعضاء املكتب.
 -3مختلفات:
بعد تقديم عرض حول خدمات املنتسبين خالل شهرأكتوبر ،أشاد السادة أعضاء املكتب باملجهودات
التي ما فتئت تتطور شهرا بعد آخر .حاثين في ذات السياق على مواصلة املجهودات واالستعداد
لالفتحاص الذي ستقوم به الوزارة الوصية للغرفة خالل األسبوع املقبل للوقوف على مدى تقدم
انجاز مخطط تطوير الغرفة .حيث دعا السادة األعضاء السيد املدير الجهوي الى االعداد الجيد
واستكمال جميع الحيثيات املرتبطة بهذا امللف.
من ناحية أخرى سجل املكتب املسيرما يلي:
 بخصوص االستفادة من االتفاقية مع مغرب مقاوالت تم دعوة اإلدارة الى إعادة مراسلة الوكالةبهذا الخصوص.
 كما تم املو افقة على تطوير االتفاقية بين مكتب امللكيةالصناعيةوالغرفة ليشمل شركةسوكوجيك على غرارغرفة الرباط.
 تم االتفاق على أعداد دالئل لالعالن عن الخدمات الجديدة للغرفة :شريط مصور ومطوياتوالفتة عرض.
 تقريرعقد اجتماع اللجنة املكلفة بمركزالوساطة والتحكيم وبرمجة الخطوات املقبلة على ضوءمخرجات الجمعية العامة.
 برمجة اجتماع بخصوص تدارس اللمسات املتعلقة بكيفية تدبيرفضاء العرض بطنجة تم االتفاق على حذف مجموعة التواصل املهنية على الواتساب ،وهي املجموعة التي أدت أدواراتواصلية مهمة ومحمودة خالل فترة الحجرالصحي ،والتي انتفت الحاجة اليها في الوقت الراهن.
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 التذكيربضرورة توفيراالعتمادات املالية إلصالح مقرغرفة تطوان خالل السنة املقبلة ،مع دعوةالسيد املديرالجهوي الى تقديم عرض محين حول اصالح مقري طنجة والحسيمة.
 تقرر انجاز دراسة حول األسواق بمدينة طنجة والحسيمة على غرار ما تم إنجازه على مستوىتطوان.
 تأجيل النقطة املتعلقة بقياس رض ى املنتسبين الى االجتماع املقبل للمكتب املسير.وقد اختتم االجتماع في جو من التفاهم واالنسجام مع برمجة االجتماع املقبل في موعده املحدد وفق
مقررات املكتب املسير.
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االجتماع الشهري للمكتب املسيرللغرفة يوم  10دجنبر2020
عقد يومه الخميس  10دجمبر  2020على الساعة العاشرة صباحا باملقرالجهوي بطنجة
اجتماعا للمكتب املسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة .ترأسه
السيد عمر مورو رئيس الغرفة بحضور كل من :السيد مصطفى بن عبد الغفور النائب األول للرئيس -
السيد حفيظ الشركي :النائب الثاني للرئيس -السيد عبد الحميد الحسيسين :النائب الثالث للرئيس -
السيد محمد أغطاس السعيدي :النائب الرابع لرئيس الغرفة -السيد الحسين بن الطيب :أمين املال
السيد مصطفى بناجي نائب أمين املال والسيد ربيع الخمليش ي :املدير الجهوي للغرفة .وتغيب بعذركل من السيد أشرف بوجيرمقررالغرفة والسيد مصطفى ديرا نائب املقرر.
وقد افتتح االجتماع بكلمة ترحيبية للسيد الرئيس قبل االنكباب على تدارس النقاط الواردة في جدول
االعمال .وذلك وفق ما يلي:
 -1املحضرالسابق:
تمت املصادقة باإلجماع على محضراالجتماع السابق
 -2عرض أنشطة الغرفة بين اجتماعي املكتب:
قدم السيد املدير الجهوي عرضا بخصوص أنشطة الغرفة بين اجتماعي املكتبين ،حيث تم في هذا
الصدد تقييم مختلف األنشطة .وقد ذكر املجتمون باجتماع اكاديمية التربية والتكوين الذي تم تغيير
موعده ومكان انعقادهالى طنجة بدل تطوان .كما تم الوقوف على تغييب الغرفة في أنشطة املجلس
الجهوي للسياحة وهي املؤسسة التي استفادت على الدوام من دعم واهتمام الغرفة .حيث تم في هذا
الصدد االتفاق على ضرورة تصحيح هذا الخلل التدبيري الذي يؤدي الى تفريق الجهود ومنع التكامل
في عمل املؤسسات املهنية.
كما تم الوقوف على نتائج اللقاء الذي تم مع رئيس الغرف الليبية وما طرحه من آفاق التعاون والعمل
املشترك .وقد تم تكليف السيد مصطفى بن عبد الغفورالنائب األول للرئيس بتتبع أجرأة هذا امللف.
من ناحية أخرى تم تقديم عرض حول خدمات املنتسبين حيث سجل املكتب املسير ارتياحه للعمل
املنجز السيما في الظروف الخاصة التي تمر بها بالدنا ارتباطا بانتشار فيروس كورونا ،وفي هذا اإلطار
أوص ى املجتمعون بإضافة مقارنة رقمية مع السنة املاضية مع تثمين انطالق خدمة امللكية الصناعية
على مستوى طنجة ،والتوصية بمتابعة التحضيرات إلطالق الخدمة على مستوى باقي امللحقات .كما
تم تقديم عرض حول أشغال تهيئة املقر الجهوي بطنجة .وقد أشاد املكتب بجودة اإلنجاز والحلة
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الجديدة للمقر لجهوي .كما تم التأكيد على ضرورة استكمال تشغيل توليد الطاقة الشمسية
وإضافة تسمية بالعربية والفرنسية على مستوى الواجهة الجانبية للمقر .وفي نفس اإلطار تم التطرق
الى وضعية مليكة أرضية املقر ،حيث تقررفي هذا الصدد إعادة مراسلة الوزارة بهذا الخصوص.
كما أكد املكتب على ضرورة برمجة أشغال الصيانة على مستوى ملحقة تطوان و إتمام أشغال تهيئة
مقرملحقة الحسيمة.
من جهة أخرى تم عرض الدراسة املتعلقة بقياس مستوى رض ى املنتسبين ،حيث أشاد املكتب
باملبادرة وثمن نتائجها.
 -3اتفاقيات التعاون:
تم التطرق خالل االجتماع الى مجموعة من االتفاقيات التي تعتزم الغرفة ابرامها في املرحلة املقبلة
وبشكل خاص مع مؤسسة تكنوبارك وبنك افريقيا واالتفاقية املتعلقة بتهيئة املنطقة الصناعية
بأصيلة
 -4برنامج عمل دجنبر 2020ويناير:2021
تماشيا مع برنامج العمل السنوي سطر املكتب املسير مجموعة من األنشطة خالل شهري
دجنبرويناير .كما عرج املكتب على مجموعة من املواضيع التي تهم املهنيين كالرخص التنقل
االستثنائية واملشاكل املرتبطة بتجار املدينة العتيقة بطنجة ،حيث تقرر توجيه رسالة في املوضوع الى
السلطات الوالئية قصد اشراك املهنيين وأخذ رأيهم في أشغال التهيئة الجارية على مستوى أزقة
وأحياء املدينة.
 -5مختلفات:
وفي نهاية االجتماع سجل الحاضرون أهمية العمل املنجز طيلة الخمس السنوات املنصرمة وذلك
بفضل العمل املشترك والتكامل الحاصل في عمل أجهزة الغرفة من مكتب مسير وجمعية
عموميةولجان و أقطابوطاقم وظيفي .كما سجل املكتب بشكل خاص العمل املهم الذي قامت به
الغرفة خالل السنة املنصرمة وكيف تعاملت مع تداعيات جائحة كوفيد منذ اليوم األول ،حيث كانت
من بين املؤسسات التي واصلت العمل بوثيرة أكبر من املعتاد وحاولت قدر املستطاع اسماع صوت
املهنيين ونقل مشاكلهم ومطالبهم واملساهمة في حلها بكل ما تتيحه القوانين املنظمة.
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وفي نفس اإلطار ،عبر املكتب عن تقديره ملجهودات اإلدارة واملوظفين الذي يستحقون التشجيع
والتنويه خاصة واملكتب يستعد لإلعالن الرسمي للحصول على شهادة الجودة ايزو .9001
وقد اختتم االجتماع في جو من التفاهم واالنسجام مع برمجة االجتماع املقبل في موعده املحدد وفق
مقررات املكتب املسير.
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 3.1أنشطة األقطاب واللجان
اجتماع لجنة السياحة يوم  6يناير2020
في سياق االجتماعات الدورية ألجهزة عمل الغرفة ،انعقد يوم االثنين  06يناير  2020اجتماع
لجنة السياحة على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الغرفة الجهوية ،وتمحور جدول اعماله حول
النقط التالية.
-1تدارس تنفيذ برنامج عمل الغرفة برسم سنة 2020؛
-2مختلفات؛
ترأس هذا االجتماع السيد عبد الحميد الحسيسن :نائب الرئيس وحضره كل من السيد عبد
الحفيظ الشركي :نائب الرئيس والسيد ربيع الخمليش ي :املدير الجهوي للغرفة والسيد عماد الحفيظ:
رئيس لجنة السياحة والسيد السعيد بوغالد :عضو لجنة السياحة والسيد عبد هللا جرجر :مقرر
لجنة الشؤون القانونية واإلدارية
كما حضره كل من اطراالدارة :السيد عزيزاغبالو والسيدة خلود خياري والسيد عبد الرحمان يوالل.
وبعد كلمة الشكر والترحيب افتتح السيد عبد الحميد الحسيسن االجتماع بتأكيده على ضرورة
مناقشة بعض النقاط ذات األولوية في برنامج عمل الغرفة لسنة  ،2020اخذا بعين االعتبار الفرص
واالكراهات والظروف التي يعيشها قطاع السياحة على مستوى الجهة ،كما أشار الى ضرورة اتخاد
جميع اإلجراءات والتدابير الالزمة للنهوض بهذا القطاع والرقي به ،وبهذا الخصوص فتح باب النقاش
امام الحاضرين الذين تطرقوا الهم املشاكل التي تحول دون نجاح هذا القطاع أبرزها:
 االرتفاع الصاروخي في تكاليف املبيت لدى الفنادق واملطاعم في غياب الجهات املسؤولة عناملر اقبة،
غياب االمن والنظافة واملضايقات التي يتعرض لها السائح،غياب سياسة واضحة للتعريف بمؤهالت الجهة لدى املسؤولين،كما تناول الحضور مناقشة جدول اهم املعارض التي ستشارك فيها الغرفة ،كمعرض الفيتور بمدريد
من  22الى  26يناير ،2020معرض السياحة بباريس من  12الى  15مارس ،2020معرض السياحة ببرلين
من  04الى  15مارس 2020ومعرض سيساب بالبرتغال من  02الى  04مارس،2020
ليقترح السادة األعضاء في األخيرإحالة هذا املوضوع (املشاركة في املعارض) الى املكتب املسيرللغرفة
ال تخاد القرارواختياراألعضاء املشاركين.
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وبعد نقاش شمل مختلف النقاط تقدم السادة األعضاء بمجموعة من االقتراحات والتوصيات
خلصت على الشكل التالي:
*تكوين لجنة ملدارسة العرض الذي قدمه مكتب الدراسات حول قطاع السياحة الجهوية.
*االعداد للمناظرة الجهوية للسياحة.
*عقد اجتماع لتحديد املشاكل واالكراهات تخص كل إقليم على صعيد الجهة.
*تخصيص يوم تحسس ي وتكويني بخصوص سياحة السفن العابرة ()les croisières
*عقد لقاء يوم الخميس  16يناير  2020لتنسيق املشاركة في معرض فيتور بمدريد وارسال دعوات لكل
من :
رئيسة املجلس الجهوي للسياحة.-رئيسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
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اجتماع لجنة السياحة وذلك يوم  16يناير2020
تباعا الجتماع لجنة السياحة املنعقد يوم  06يناير  2020الذي تقرر من خالله تشكيل لجنة
ملناقشة النقاط التالية:
تنسيق املشاركة في املعرض الدولي للسياحة، Fiturمناقشة اإلطارالعام للدراسة التي ستنجزها الغرفة حول مؤهالت القطاع السياحي بالجهة،انعقد يوم الخميس  16يناير  2020على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الغرفة بطنجة ،اجتماعا
للجنة السياحة بالغرفة ،تراسه السيد عبد الحميد الحسيسن نائب الرئيس ،وحضره كل من السادة
االعضاء:
عماد الحفيظ :رئيس لجنة السياحة،عبد االله جرجر :مقررلجنة الشؤون القانونية واالداريةكما شارك هذا االجتماع كل من السادة:
سعيد عباس ي :املندوب اإلقليمي للسياحةعبد الرحمان الصديقي :خبيراقتصادينعيمة الزكري :مديرة طنجة "كالسروم"يحي العباس ي :مستشارفي املجلس الجهوي للسياحةمحمد الشيوة :نائب رئيس املجلس الجهوي للسياحةومن الجانب اإلداري حضره كل من اطرالغرفة:
السيدة خلود خياريالسيد عزيزاغبالوالسيد سعيد شفيقالسيد مصطفى الحضريالسيد سعيد شفيقوبعد كلمة الشكر والترحيب افتتح السيد الرئيس االجتماع ،بتأكيده على ضرورة تضافر الجهود
للنهوض بهذا القطاع ،و إيجاد الحلول الالزمة ملواجهة االكراهات والظروف املتدهورة التي يعيشها
قطاع السياحة على مستوى الجهة ،كما تطرق ملوضوع املشاركة في املعرض الدولي للسياحة الذي
سيقام بمدريد من  22الى  26يناير  ، 2020وان الهدف من هذا االجتماع هو التنسيق مع مختلف
املؤسسات والجمعيات املهنية املهتمة بالسياحة،
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في بداية االجتماع فتح باب النقاش امام الحاضرين حول املشاركة في املعرض الدولي للسياحة
 Fiturوالذي يقام كل عام في مدريد ويعد من أكبر املعارض السياحية في العالم ،ويسمى أيضا بأجنحة
املناطق حيث يتم تقديم خصوصيات املناطق للزوار ،ويعتبر أيضا البوابة األكثر أهمية لسوق أمريكا
الالتينية ،وفي خضم النقاش تم تسجيل مالحظة بخصوص اقتراب موعد املعرض الذي سينظم بتاريخ
22يناير ،2020مما سيعيق عملية الترتيب والتنسيق مع الجهة واملجلس الجهوي للسياحة،
ومن اجل إنجاح مشاركة املؤسسات بالجهة في هذه املعارض مستقبال ،تم االتفاق على تشكيل لجنة
دائمة ،تسهر على التتبع واملشاركة في املعارض الدولية والوطنية ،من اجل تمثيلية موحدة وقوية
للجهة ،مكونة من ممثلين عن:
غرفة التجارة والصناعة والخدمات،مندوبية السياحة،املركزالجهوي للسياحة والجمعيات املهنية،كما شهد هذا االجتماع حضور السيد سعيد العباس ي املندوب اإلقليمي لوزارة السياحة بطنجة-
اصيلة،
والذي نوه باملجهودات التي تبذلها الغرفة لتشجيع هذا القطاع ،وأشاد باملؤهالت الطبيعية
واإلمكانات االجتماعية والتفافية وتواجد مدن عتيقة ومو اقع تاريخية ،باإلضافة الى املؤهالت
الطبيعية وضح السيد ان قطاع السياحة بجهة طنجة يتشكل من  112مؤسسة فندقية مصنفة
بطاقة استيعابية تصل الى  15ألف و 700سرير .وان السياحة الداخلية تستحوذ على حوالي  65في
املائة من ليلي املبيت املسجلة على مستوى الفنادق املصنفة بالجهة الفتا الى ان الطاقة االيو ائية
حاليا تبلغ حوالي  26ألف سرير’ وتصنف مدينة طنجة كرابع وجهة سياحية بعد مراكش واكادير
والدارالبيضاء،
كما توقف عند بعض املشاكل التي يعاني منها القطاع بمنطقة طنجة السيما مشكل املرشدين
السياحين وندرة املرشدين الناطقين باللغات الجنبية ،مشيرا الى انه تم إطالق برامج تكوينية لفائدة
املرشدين ويروم باألساس تكوينهم في تقافة وتاريخ املدينة ،وخلص الى ان الجهود متواصلة من كافة
املتدخلين لتنفيذ برامج تروم الستعادة وهج مدينة طنجة التي كانت في سنوات السبعينات
والثمانينات اهم وجهة سياحية على صعيد املغرب،
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وبعد التقديم الذي قدمه السيد املندوب ناقش الحضور اهم املشاكل والعوائق التي يعاني منها
القطاع
االرتفاع املهول في تكاليف املبيت، غياب االمنغياب سياسة واضحة للتعريف بمؤهالت الجهة لدى املسؤولين،املضايقات التي يعاني منها الساح سواء املغاربة او األجانب احتكار عدد من البازارات لألفواج السياحية ،إذ يتم توجيههم مباشرة نحو بازارات ّمعينة دون غيرها
من طرف بعض املرشدين السياحيين بمقابل مادي،
وفي االخير اعطيت املداخلة للسيد عبد الرحمان الصديقي خبير ومحلل اقتصادي ممثل شركة
كالسروم،
وبعد ترحيبه بالحضور ،قدم السيد الصديقي شرحا موجزا ملنهجية الدراسة ،التي سوف تنجزها
الغرفة حول السياحة بالجهة ،و اكد على ان حضوره في هذا االجتماع هو بهدف االستماع القتراحات
و انتظارات السادة اعضاء لجنة السياحة فيما يخص هذه الدراسة ،موضحا ان امليزانية املرصودة
لها غير كافية ألجراء دراسة ميدانية معمقة غير انه أكد انفتاحه على مقترحات اعضاء اللجنة
بخصوص تنظيم لقاءات "مجموعات التفكير"les Groupes de focus ،بأهم مدن الجهة قصد
اشراك منهي القطاع إلغناء الدراسة املرتقبة.
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اجتماع قطب التجارة والخدمات واالستثماروالسياحة يوم  28يناير2020
في سياق االجتماعات الدورية ألجهزة عمل الغرفة ،انعقد يوم الثالثاء  28يناير 2020االجتماع
الخاص بقطب التجارة والخدمات واالستثمار والسياحة على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر
الغرفة بطنجة ،حضره من جانب األعضاء السادة:
مصطفى بن عبد الغفور :الناىب األول للرئيسمصطفى بناجي :ناىب امين املالعامرازغينو :رئيس لجنة النقل واللوجستيكعماد الحفيظ :رئيس لجنة السياحةعبد الكريم بن يعقوب :عضو اللجنة الجهوية لالستثماراحمد بوكمزة :رئيس اللجنة الجهوية لالستثماراحمد العاطفي :عضو لجنة الشؤون التجاريةمحمد الصنهاجي :عضو لجنة الشؤون التجاريةمحمد التوناتي عضو لجنة الشؤون التجاريةحسن التوزني :عضو لجنة الشؤون التجاريةالسعيد بوغالد :عضو لجنة السياحةمرزوق احيدار :عضو اللجنة الجهوية الستثمارموالي عمرسيخت :عضو اللجنة الجهوية لالستثمارعبد االله جرجور :مقرراللجنة اإلدارية والقانونيةومن جانب اإلدارة السادة:
 خلود خياري ،نبيل الخمليش ي ،خالد بولعيش ،محمد العلوي وياسين املالح.خصص هذا االجتماع ملناقشة النقط الواردة في جدول االعمال التالي:
 -1املصادقة على مشروع محضراالجتماع السابق؛
 -2تتبع املشاريع املبرمجة خالل شهري ينايروفبراير2020التي يشرف عليها القطب،
 -3مناقشة تحيين مسطرة القطب،
 -4دراسة ومناقشة النقاط التالية،
تنظيم األيام التجارية،67

وضعية القطاع التجاري باقاليم الجهة،االطالع على مشروع برنامج التسريع التجاري التي تشتغل عليه مندوبية التجارة،النقطة األولى :املصادقة على محضراالجتماع السابق
تراس هذا االجتماع السيد مصطفى بن عبد الغفور النائب األول للرئيس ،وبعد الترحيب بالحضور
افتتح االجتماع بقراءة النقط الواردة في جدول األعمال ،وتم االطالع على مشروع محضر االجتماع
السابق وتمت املصادقة عليه باإلجماع
النقطة الثانية :تتبع املشاريع املبرمجة خالل شهري ينايروفبراير2020التي يشرف عليها القطب،
تقدمت السيدة ندى جيواك بعرض ملختلف املشاريع املبرمجة خالل شهري يناير وفبراير  2020التي
يشرف عليها القطب وهي كتالي:
تأهيل فضاء املنتسبين.فضاء املقاولة.الشبابيك.تنظيم االوراش والندوات.الية مواكبة املقاوالت.مشاريع مهيكلة ومذرة للدخل.وفي نفس السياق افتتح باب النقاش من طرف الحاضرين وتم االتفاق على ضرورة ارسال كل الوثائق
الخاصة باملشاريع والبطائق التقنية عبر التطبيق املعلوماتي ليتسنى للسادة األعضاء االطالع عليها
قبل الحضور الجتماع القطب ولتسهيل عملية التتبع ،كما تم االقتراح حول إمكانية نشرها في البو ابة
االلكترونية،
كما تقدم السيد مصطفى بناجي بتقرير مقترح برنامج األيام التجارية الجهوية ،تحت شعار "جودة
خدمة الزبون ضمانة لتطويراالقتصاد الجهوي واملحلي " وهو على الشكل التالي:
املحتويات:
 -1موسم التخفيضات
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 -2الندوات واأليام التجارية والتواصلية
 -3تنضيم مباراة أحسن واجهة تجارية
 -4تكريم بعص التجار
 -5أنشطة موازية
األهداف
تكوين التجار من ترويج منتوجاتهم وخدماتهم عبر اإلعالن عن التخفيضات وتضفية املخزون وتزين
الواجهة،
تلبية رغبة املستهلك بعرض منتوجات وسلع يراعي فيها الترابط بين الثمن والجودةالتعريف باملنتوجات وتحسين مستوى املبيعاتتنشيط األسواق التجاريةخلق رواج تجاري بمدن جهة طنجة تطوان الحسيمة ،وترسيخ بداية كل سنة جديدة كموسم قارللتخفيضات باملحالت التجارية بالجهة
جعل مدن الجهة فضاء متميز للتسوق مما سيساعد على جلب املزيد من الزبناء للمنطقة و إنعاشالحركة السياحية والتنمية االقتصادية بهذه الجهة
مقترح برنامج الدورة:
 -1موسم التخفيضات:
من  15يناير  2020الى غاية متم شهر يناير  ،2020اإلعالن عن التخفيضات من لدن التجار بمحالتهم،
طيلة أيام التظاهرة بواسطة الفتات ملصقات مع تزين املحالت.
 -2االيام اإلعالمية والندوات التي ستنضم في:
االقتصاد املحلي والتنمية املستدامة،التصريح االلكتروني،التنشيط االقتصادي وتعزيزجاذبية املدن،69

التجارة االلكترونية،الضرائب العامة والجبائية املحلية، لقاء خاص بتكوين التجار،املرأة املقاولة واالقتصاد التضامني،أسواق الجملة للخضروالفواكه بالجهةالتمويالت التجارية والتمويالت الجديدة، -3تنضيم أحسن واجهة تجارية
 -4تكريم فعاالت تجارية
 -5أنشطة موازية للتجاروعائالتهم
 -6الحفل الختامي
وفي إطارمناقشة برنامج األيام التجارية ،خلصت املناقشة باملقترحات التالية:
االعداد لحمالت تحسيسية لتوعية الزبون بشراء املنتوجات املحلية، توعية التاجرلتخفيض االثمنة ،نفس الش يء بالنسبة الفنادق،اشراك ومساهمة الجماعة املحلية والجمعيات املهنية واملقاطعات إلنجاح هذه التظاهرة. اعداد لقاء مفتوح مع بعض الفنانة لتحقيق اشعاع أكبرلأليام التجارية. عقد ندوة حول التجارة االلكترونية تنظيم أنشطة أخرى موازية مع األيام التجارية لجلب عدد كبيرمن الزبائن،اما فيما يخص نقطة مناقشة تحيين مسطرة القطب فقد طالب السيد احمد بوكمزة بتغير يوم
الجمعة الخاص باجتماع قطب التكوين والتعليم ليوم األربعاء لتسهيل حضوره في اللقاءين معا (يوم
الثالثاء اجتماع قطب التجارة والخدمات واالستثمار والسياحة ويوم األربعاء اجتماع التكوين
والتعليم)
كما اوص ى بأخبارأعضاء الحسيمة أسبوع قبل اجتماع القطب.
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أوص ى السادة األعضاء ببرمجة مناقشة مشروع القانون األساس ي الخاص بغرف التجارة والصناعة
والخدمات في االجتماع املقبل،
وفي األخير تم تأجيل مناقشة النقطة املتعلقة بمشروع برنامج التسريع التجاري الذي تشتغل عليه
مندوبية التجارة.
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اجتماع قطب الصناعة ودعم االنشطة واملشاريع التنموية يوم  29يناير 2020
انعقد يوم االربعا ء  29يناير 2020على الساعة  11صباحا بمقرالغرفة الجهوية بطنجة،اجتماع
قطب الصناعة و دعم االنشطة و املشاريع التنموية ،وخصص لتدارس ومناقشة النقط الواردة في
جدول األعمال والتي همت بالخصوص:
 املصادقة على مشروع محضراالجتماع السابق؛ تتبع املشاريع املبرمجة خالل شهري ينايروفبراير 2020التي يشرف عليها القطب ؛ مناقشة تحيين مسطرة القطب؛ونقط اخرى تهم مجال عمل القطب.
ترأس االجتماع السيد سعيد اليونس ي رئيس لجنة الصناعة ومناطق األنشطة االقتصادية
وحضره كل من السادة :
 محمد آيت الحاج احمد  :مقررلجنة التتبع و انجازاملشاريع التنموية مراد بنونة  :مقررلجنة تنظيم املناطق الصناعية واملعارض محمد اجانة  :عضو لجنة تنظيم املناطق الصناعية واملعارض ابراهيم امنكاي مقررلجنة الصناعة ومناطق األنشطة االقتصادية الزبيرعزوزمقررلجنة التدقيق وتدبيراملخاطرمصطفى الخمليش ي  :مقررلجنة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةكما حضره األطراالدارية املكلفة بتتبع ملفات القطب ،السيدات والسادة: -محمد يجو -خلود خياري -
ندى جيوك-عصام خربوش-العوامي محمد-الحضري مصطفى.
 املصادقة على مشروع محضراالجتماع السابقترأس هذا االجتماع السيد سعيد اليونس ي رئيس لجنة الصناعة ومناطق األنشطة االقتصادية ،وبعد
كلمة الشكر والترحيب استعرض محضر االجتماع السابق ،وبعد مناقشته من طرف الحضور تمت
املصادقة عليه باإلجماع.
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 تتبع املشاريع املبرمجة خالل شهري ينايروفبراير 2020التي يشرف عليها القطب،تقدمت السيدة ندى جيواك بعرض ملختلف املشاريع الجديدة املبرمجة خالل شهري يناير وفبراير
 ،2020التي يشرف عليها القطب غير انه تم تسجيل مالحظة من طرف السادة األعضاء لغياب وضعية
تتبع املشاريع،
وبعض نقاش حول جل املشاريع تم االتفاق بإرسال جدول املشاريع ليتسنى للسادة األعضاء االطالع
عليه قبل حضورهم الجتماع القطب ولتسهيلهم عملية التتبع،
وتباعا لتوصيات االجتماع السابق لقطب الصناعة بخصوص تقريرحول حاضنة تطوان،
أعطيت الكلمة للسيد عصام خبروش ،إطارمكلف بحاضنة تطوان حيت افاد الحضوربالتقريرالتالي:
حاضنات املقاوالت بتطوان
تم احداث هذا املشروع النموذجي بمشاتل املقاوالت بتطوان ،بمقر مدرسة املقاوالت سابقا التي كانت
تابعة لجماعة تطوان،
 -1الهدف
الهدف الرئيس ي من هذا املشروع هو ادماج  20من الشباب الحاملين للديبلومات او دوي التجارب في
الحياة املهنية من خالل احداث  20مقاولة سيتم احتضانها ب حاصنة املقاوالت بتطوان باإلضافة الى
تأطيروتكوين ازيد من  200حامل لفكرة املشروع والراغب مستقبال في انشاء املقاولة.
 -2املهام
من ضمن مهام حاضنات املقاوالت بتطوان مايلي:
*تقييم أفكاراحداث املقاوالت او األنشطة،
*االحتضان والدعم اللوجستيكي لحاملي املشاريع،
*تشكيل الفرق وتكوين محدثي املقاوالت،
*استكشاف املشاريع،
وضع رهن إشارة املستفيدين مكاتب واليات االشتغال،
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*التحسيس بأهمية احداث املقاوالت،
*املر افقة الشخصنة (الكوتش)،
التنشيط واحداث الشبكات،*دراسة جدوى املشاريع،
*الدعم للبحث على التمويل،
الشركاء
جماعة تطوان (توفيرمقرللحاضنة والدعم اللوجيستي والبشري)الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات (التأطيرالبيداغوجي)مندوبية التجارة والصناعة بتطوان (التأطيرالبيداغوجي) -معاهد التكوين املنهي،املستفيدون من االحتضان
عدد املستفيدين  11من مختلف القطاعات
 وأشارالسيد عصام خربوش على ان ضعف عدد املستفيدين راجع إلكراهات ذكرمنها:
 بعد مكان الحاضنة
 غياب وسيلة للنقل
 ضعف التجهيزات
 غياب الصيانة
من هنا أوص ى السادة االعضاء بضرورة تشكيل لجنة ،لزيارة ميدانية للحاضنة لتحديد الخلل.
وحدد ذلك يوم الثالثاء على الساعة العاشرة صباحا واالنطالقة ستكون من مركزالغرفة الجهوية،
بعدها تقدم السيد محمد العوامي بعرض حول مشروع فضاءات العرض ،وفيما يخص مشروع قاعة
العروض الخاصة بالغرفة ،فقد تم التأكيد ان الغرفة في حلتها الجديدة ،تعرف تجهيز خاص بها لقاعة
العروض حيث تتوفر على احدث التجهيزات  ،وقاعة حديثة وعصرية ستجذب املستشهرين سواء
داخل املغرب او خارجه  ،وقد عملت الغرفة سابقا عن طريق مصلحة الدعم والترويج على البحث عن
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مصادر التمويل باالتصال باملسؤولين عن قاعة العرض بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بغرفة
اكادير ،بحيث ان هذه األخيرة تعتبراول غرفة في املغرب تعتمد على قاعة العرض في االشهار ودلك مند
سنوات سابقة  ،و اكد املسؤول على ان استغالل قاعة العرض مكن الغرفة من رفع متباين ملداخيلها
مما يسمح لها بتطبيق حرفي لبند االشهار املتضمن في البرنامج التعاقدي الذي يربط غرفة طنجة
ووزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي واالخضر،
وقد استحسن السادة أعضاء القطب هذا العرض وقدموا االقتراحات والتوصيات التالية:
 االعتماد على دفترالتحمالت الدي ينضم العالقة بين املستشهروالغرفة،تنظيم لقاء حول مستجدات قانون املالية لسنة  2020بالجهة،(يوم خاص باملهنين ويوم للعموم)
ارسال جميع الوثائق الخاصة باملشاريع عبرالتطبيق املعلوماتي قبل االجتماع،عقد لقاء توعوي بشراكة مع املؤسسات البنكية بخصوص القروض املمنوحة لحاملي املشاريعالجديدة( ،برامج الدعم)
اقتراح تكوين اطرالغرفة في مجال (املاركوتينغ) Marketingالتعجيل بفتح شباك "املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية" OMPICواختتم االجتماع على الساعة الواحدة بعد الزوال ،بالتأكيد على أهمية وضرورة متابعة وتنفيذ
التوصيات التي خرج بها السادة األعضاء.
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اجتماع قطب التدبيراملؤسساتي واالعالم والتواصل يوم  30يناير2020
في إطار االجتماعات الدورية للغرفة؛ انعقد يوم الخميس  30يناير  2020على الساعة  11صباحا
بمقر الغرفة الجهوية بطنجة ،اجتماع قطب التدبير املؤسساتي واالعالم والتواصل ،وخصص هدا
االجتماع ملدارسة النقط التالية:
1املصادقة على مشروع محضراالجتماع السابق؛2تتبع املشاريع املبرمجة خالل شهرى ينايروفبراير 2020التي يشرف عليها القطب ؛3مناقشة تحيين مسطرة القطب.ترأس االجتماع السيد عثمان اليعقوبي :رئيس لجنة اإلعالم والتواصل ،وحضره كل من السادة: -
بوعياد محمد :عضو لجنة الشؤون املالية وامليزانية-،
مصطفى الخمليش ي :مقررلجنة الشؤون االقتصادية واالجتماعية،
العربي ابركي :عضو لجنة الشؤون االقتصادية واالجتماعية،كما حضره األطراالدارية املكلفة بتتبع ملفات القطب ،السيدات والسادة،
_اسماء الطاههري ،ندى جيوك نورة العيساوي ،خلود الخياري و عبد الرحمان يوالل
 -1املصادقة على مشروع محضراالجتماع السابق
 ترأس هذا االجتماع السيد عثمان اليعقوبي رئيس لجنة االعالم والتواصل  ،وبعد كلمة الشكروالترحيب  ،استعرض محضر االجتماع السابق ،وبعد مناقشته تمت املصادقة عليه من طرف
األعضاء الحاضرين.
 -2تتبع املشاريع التي يشرف عليها القطب
أما عن نقطة تتبع املشاريع التي يشرف بها القطب خالل سنة  ،2020فقد تم إطالع الحضور على
املحاوراالستراتيجية للبرامج واملشاريع التي سيعمل عليه قطب التدبيراملؤسساتي واإلعالم والتواصل
خالل سنة  ،2020حيث قدمت السيدة ندى جيوك بأهم الخطوط العريضة لكل مشروع خالل شهري
ينايروفبراير ،مع توضيح اإلطارالعام التي تسيرعليه هاته املشاريع ،ومن أهمها،
مشروع منظومة الجودةمشروع انشاء نظام معلوماتيمشروع املحاسبة-منظومة االعالم والتواصل
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بالنسبة ملنظومة الجودة التي عملت عليها الغرفة انسجاما والبرنامج التعاقدي مع الوزارة فقد تم
تقديم ملحة مقتضبة عن البرنامج واملراحل التي مر بها والجهود املبذولة التي اثمرت بحصول الغرفة
على شهادة األيزو  .9001كأول غرفة وأول مؤسسة عمومية منتخبة تحصل على شهادة االيزو،
وتم اعتماد التوصيات الصادرة عن التدقيق الخارجي وبرمجة اإلجراءات االزمة لتفعيلها ،كما تم
استكمال املساطراإلدارية وتطويرها وتنظيم تكوين للمدققين الداخلين،
اما فيما يخص مشروع انشاء النظام املعلوماتي التي تشرف غليه السيدة أسماء الطاهري فقد بدا
االشتغال به يوم  27يناير،2020
وسيتم اإلعالن عن صفقة في بداية شهرمارس  2020بخصوص مشروع تنفيذ حلول تكنولوجية،
وفي خضم مناقشة هذه املشاريع اقترح السادة األعضاء االستمرارية في تجويد عمل الغرفة واملرور من
شهادة أيزو  9001إلى أيزو.14001كما نوه السادة األعضاء بمجهودات اطرالغرفة وتقديم الشكرلهم.
وفي األخير انصب النقاش حول مشروع الرسالة االقتصادية واالصدارات والذي يعد ركيزة أساسية
من ركائزمنظومة اإلعالم حيث يندرج ضمن محور خدمات الدعم واملواكبة ،وبهذا الخصوص تقدمت
السيدة نورة العيساوي بحصيلة  2019مع التركيز على عملية التوزيع وطرقها باإلضافة إلى مواكبة
الغرفة للشركة املكلفة في البحث عن املستشهرين خاصة املؤسسات التي تربطها الغرفة بها اتفاقيات.
العدد األول تم إصداره بتاريخ ابريل 2019
العدد الثاني تم إصداره بتاريخ يونيو 2019
العدد الثالث تم إصداره بتاريخ غشت 2019
العدد االستثنائي تم إصداره بتاريخ شتنبر2019
العدد الرابع تم إصداره بتاريخ أكتوبر2019
وبالنسبة لسنة  2020تم اصدارالعدد الخامس في شهرينايروالعدد السادس في طوراإلنجاز.
وبعد مناقشة السادة األعضاء لجل هذه البرامج تم اقتراح التوصيات واملقترحات التالية
 عقد لقاء بخصوص مركزالوساطة والتحكيم والتعجيل بفتح املركز، اقتناء معدات االعالميات  Tabletteلتتبع جميع الوثائق داخل قاعة االجتماعات.البحث عن حلول مناسبة ملواجهة الركود االقتصادي التي تعرفه الجهة، التحضيرلحملة التبرع بالدم.77

اجتماع قطب التكوين والتعليم يوم  31يناير2020
انعقد يوم الجمعة  31يناير  2020بمقر ملحقة الغرفة بتطوان االجتماع العادي لقطب التكوين
والتعليم بالغرفة .وقد ركز االجتماع على مدارسة جدول االعمال التالي :املصادقة على محضر
االجتماع السابق وتتبع املشاريع املبرمجة خالل شهري يناير وفبراير  2020التي يشرف عليها القطب
ومختلفات.
وحضر هذا االجتماع السادة االعضاء عبد اللطيف افيالل وموهب القاسمي وكريم غزولة واحمد
بوكمزة ومصطفى الخمليش ي كما حضره ناصر الفقيه اللنجري مدير ملحقة الغرفة بتطوان وسعيد
شفيق رئيس قسم بامللحقة.
في البداية أبدى السادة أعضاء القطب (خاصة املنتمين إلقليم الحسيمة) ،مالحظة بخصوص برمجة
اجتماعات األقطاب ،خاصة اجتماعات قطب التكوين والتي تتزامن مع اجتماع مكتب املؤسسة
الجهوية للتكوين والتنمية ،حيث الحظ بعض األعضاء املنتمين للمؤسسة الجهوية للتكوين والتنمية
أنه من املحبذ تقريب تاريخ اجتماع قطب التكوين (والذي يعرف كذلك اجتماع مكتب مؤسسة
التكوين) واجتماعات األقطاب األخرى التي يتواجد بها أعضاء مكتب مؤسسة التكوين .بعد ذلك
تداول القطب في النقط املدرجة بجدول األعمال اآلتي:
-1محضراالجتماع السابق :تمت املصادقة على محضراالجتماع باإلجماع.
-2تتبع املشاريع املبرمجة خالل شهري ينايروفبراير.2020
 بالنسبة لجدول التكوين: اقترح برمجة تكوينات شهرينايرخالل فبراير2020 برمجة مستويات عديدة ومختلفة بالنسبة للتكوين في اللغة االنجليزية. بالنسبة ملعاهد ومراكزالتكوين: تم إعطاء نظرة حول تسييراملعهد املتخصص املتوسطي للتدبير.بخصوص املدرسةالعليا للتجارة تم اإلخبار بمسطرة ملف اعتماد شعبة البنك واملال لدىوزارة التعليم العالي ،حيث تم إيداع طلب تمديد العمل بالرخصة املمنوحة للغرفة سنة  2016مع
تحيين امللف اإلداري والتقني ،و انتظار فتح آجاإليداع امللف البيداغوجي طبقا لدفتر املواصفات
الجديد (بكالوريا  4+سنوات).
-3مناقشة تحيين مسطرة القطب :لم يتم التداول في شأنها النعدام املعطيات.
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اجتماع أعضاء املكتب املسيرمع رؤساء اللجان بالغرفة وذلك يوم  5فبراير2020
في إطار أجرأة برنامج عمل الغرفة برسم سنة  2020ومباشرة تنفيذه ،عقد اجتماع يوم االربعاء
 05فبراير  2020على الساعة العاشرة صباحا بفندق سوالزور بطنجة ما بين أعضاء املكتب املسير
للغرفة والسادة رؤساء اللجان.
حيث تم الوقوف فيه على حصيلة عمل الغرفة لسنة  2019وتقيم اآلليات والطرق التي اعتمدت في
تنزيله .وذلك بتقديم عروض من طرف رؤساء االقسام ومسؤولي الغرفة الجهوية .كما تناول االجتماع
العديد من القضايا وامللفات التي تهم املهنيين وعلى رأسها كيفية مواكبة الغرفة لبرنامج انطالقة
بخصوص تمويل املقاوالت الصغرى واملتوسطة ،والعديد من املواضيع األخرى املرتبطة بمهام
اشتغال املؤسسة.
ترأس هذا االجتماع السيد عمر مورو رئيس الغرفة وبحضور السادة أعضاء املكتب املسير السادة:
مصطفى بن عبد الغفور :النائب األول للرئيس -عبد الحفيظ الشركي :النائب الثاني للرئيس-عبد
الحميد الحسيسن :النائب الثالث للرئيس-محمد اغطاس :النائب الرابع للرئيس -الحسين ابن
الطيب :أمين املال -مصطفى بناجي :نائب أمين املال -أشرف بوجير :املقرر-مصطفى ديرى :نائب املقرر.
والسادة رؤساء اللجان :عثمان اليعقوبي :رئيس لجنة التواصل-العرود ياسين :رئيس لجنة تنمية
أنشطة املناولة -عماد الحفيظ رئيس لجنة السياحة -رشيد قنطار :رئيس لجنة البيئة والطاقات
املتجددة -خالد االبراهيمي :رئيس لجنة العالقات العامة والشراكة مع املنظمات املهنية -محمد
حماني :رئيس لجنة دعم املقاوالت الشابة والتكنولوجيات الحديثة.
ومن جانب اإلدارة حضره السيد ربيع الخمليش ى :املدير الجهوي الغرفة ،والسادة :ناصر الفقيه
اللنجري مدير ملحقة تطوان ،وجمال املخلوفي رئيس قسم بملحقة الحسيمة ،وفاطمة اعجيول :إطار
بفرعية العرائش ،وحورية البوزارتي :رئيسة قسم خدمات املنتسبين ،ونبيل الخمليش ى :رئيس قسم
العالقات املؤسساتية ،وعزيز اغبالو :رئيس قسم االستراتيجية والشراكة ،ومحمد يجو :رئيس قسم
الدعم والترويج ،وعبد الرحمان يوالل :رئيس القسم االداري واملالي ،وعبد الرحيم أشرقي وخلود
خياري وندى جيوك وأسماء الطاهري أطربالغرفة.
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اجتماع قطب التعاون والشراكات وذلك يوم  07فبراير2020
في إطار االجتماعات الدورية التي تعقدها األقطاب ،انعقد بمقر الغرفة الجهوية بطنجة اجتماع
قطب التعاون والشراكات يوم الجمعة  7فبراير  2020على الساعة العاشرة والنصف صباحا،
وخصص ملناقشة نقط جدول االعمال التالية:
-1
-2
-3
-4

املصادقة على مشروع محضراالجتماع السابق؛
تتبع املشاريع املبرمجة خالل شهري ينايروفبراير 2020التي يشرف عليها القطب
مناقشة تحين مسطرة القطب،
مختلفات،

حضرفي هذا االجتماع من أعضاء الغرفة ،السادة:
رشيد قنطار :رئيس لجنة البيئة والطاقات املتجددة:خالد اإلبراهيمي :رئيس لجنة العالقات العامة والشراكات مع املنضمات املهنية،محمد الطاهري :مقررلجنة العالقات العامة والشراكات مع املنضمات املهنية،جمال الدين حنين :عضو لجنة البيئة والطاقات املتجددةكريم غزولة :عضو اللجنة البيئة والطاقات املتجددةاحمد اعزيبوشامو :عضو لجنة البيئة والطاقات املتجددةعبد السالم السليماني :عضو لجنة البيئة والطاقات املتجددةأطرالغرفة
عزيزاغبالو :رئيس قسم االستر اتيجية والشراكةخلود خياري :قسم العالقات املؤسساتيةندى جيوك :قسم الدعم والترويجترأس هذا االجتماع السيد رشيد قنطار وحضره السادة األعضاء املذكورة أسماؤهم اعاله ،وبعد
الكلمة الترحيبية فتح باب النقاش امام الحاضرين.
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في البداية تم تسجيل مالحظة الغياب املتكرر ملنسقي القطب بدون مبرر ،بالرغم من تسجيل
هذه املالحظة في االجتماعات السابقة ،مما استدعى تدخل باقي األعضاء بخصوص هذا الغياب وتم
االتفاق باإلجماع على ضرورة استبدالهما بمنسقين اخرين،
 -1املصادقة على مشروع محضراالجتماع السابق
عرض السيد رئيس الجلسة على الحضور مح ضر االجتماع السابق ،وتم االطالع عليه ومناقشته وفي
األخيرتمت املصادقة عليه باإلجماع،
 -2تحديداملشاريع التي يشرف عليها القطب
تقدم السيد عزيز اغبالو رئيس قسم االستراتيجية والشراكة ،بعرض ملختلف املشاريع التي يشرف
عليها القطب واملتعلقة بتنظيم املعارض والندوات ،واملشاركة في املعارض الدولية ،وتعزيز التعاون
الدولي عبر االتفاقيات وغيرها ،وبرنامج وسائط الترويج (دليل املصدر واملطويات التعريفية بحيث
اعطى توضيحات فيما يخص فروع املشاريع وهي على الشكل التالي:
*تنظيم ندوة حول التكامل بين مدن و اقاليم الجهة :تمتأجيلها وتم االتفاق على ان تنظم بمدينة
طنجة في متم شهرمارس،
*املناظرة الجهوية للسياحة :سيتم تنظيمها بعد االنتهاء من الدراسةالتي ستنجزها الغرفة حول
القطاع السياحي بالجهة،
*املشاركة في املعارض الدولية :تمت املشاركة في معرض  Fiturوتم االتفاق بان يكون التنسيق مع
الجهة واملجلس الجهوي للسياحة بخصوص املشاركات املستقبلية،
*دليل املعارض :االعداد لدليل املعارض حسب القطاعات مع دليل خاصبأفريقيا وتم اختيار
السينغال وساحل العاج،
*تنظيم ندوة حول الحماية من املخاطر :فقد تم االتصال بالجهات املعنية ،لكن هذه األخيرة ارتأت
تنظيمها بالدارالبيضاء،
*تنظيم معرض األيام املغربية بالشارقة :اقتراح تشكيل لجنة جهوية لتدارس إمكانية تنظيمها
باإلمارات،
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* استقبال الوفود :تم استقبال  04وفود خالل شهري ينايروفبراير(وفد هندي-وفد من سفارة الشيلي
–وفد انجليزي اسباني ووفد من جزرالقمر)،
اما فيما يخض مشروع تتبع جمعية غرف املتوسط اشارت السيدة ندى جيوك على ان الجمع العام
لالسكاميسيعقد في أكتوبر 2020بطنجة،
وبعد مناقشة السادة األعضاء ملختلف هذه املشاريع خلصوا الى املقترحات والتوصيات التالية:
طلب تغييرمنسق القطب لضمان تواجد ممثل املكتب باجتماع القطب،التذكيربتسجيل شكاية بخصوص شركة الوسيط التابعة لقنصلية فرنسا، التدخل العاجل بخصوص تحويل طلب حصول ساكنة وزان على التأشيرة من املصالح املختصةبالرباط الى طنجة (بحيث ان مدينة وزان تابعة لجهة طنجة-تطوان الحسيمة)،
اقتراح فتح مكتب إقليمي للسياحة في وزان،تنظيم معرض للنسيج بالجهة،اقتراح تكوين للكهربائيين في الطاقات املتجددة،مراسلة للمكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف طلب عقد لقاء لتدارس مشاكل املهنيين، التأكيد على حضورمنسق القطب،املشاركة في املؤتمرالخاص بمعالجة املياه املنظم بروما في يوليوز،2020
مراسلة لرئيسة الج هة بخصوص االنضمام لالتفاقية الخاصة بإحداث محطة معالجة ملياه املرجانمع ادراج مليون درهم في ميزانية 2020بهذا الخصوص.
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اجتماع لجنة املالية بالغرفة وذلك يوم  13فبراير 2020
عقدت لجنة املالية بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة بمقر
الغرفة الجهوية بطنجة اجتماعا يومه الخميس  13فبراير  2020وذلك ملناقشة نقط جدول األعمال
التالي:
 دراسة مشروع الحساب اإلداري للغرفة برسم سنة .2019 دراسة مشروع التعديالت التي تم إدخالها على ميزانية الغرفة برسم سنة 2020ترأس هذا االجتماع السيد :مصطفى بناجي ،نائب امين املال بالغرفة ،وحضره أعضاء اللجنة السادة
بوعياد محمد ،ومحمد سعيد أهروش.
ومن جانب االدارة حضره السادة:
ربيع الخمليش ي ،املدير الجهوي ،عبد الرحمان يوالل ،رئيس القسم اإلداري واملالي ،بالل بزدي ،رئيسمصلحة املوارد املالية واللوجيستيك.
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اجتماع قطب التجارة والخدمات واالستثماروالسياحة يوم  14أبريل 2020
في سياق سلسلة اجتماعات االقطاب لشهر ابريل ،التي خصصت بالدرجة االولى لتداعيات
انتشار فيروس كورونا .انعقد يوم الثالثاء  14أبريل  2020االجتماع الخاص بقطب التجارة والخدمات
واالستثمار والسياحة ،برئاسة السيد مصطفى بن عبد الغفور النائب األول للرئيس ،والسيد عبد
الحفيظ الشركي النائب الثاني للرئيس ،والسيد عبد الحميد الحسيسن النائب الثالث للرئيس،
والسيد مصطفى بناجي نائب امين املال ،وذلك على الساعة الخامسة مساء باالعتماد على طريقة
التواصل عن بعد ،اعتبارا لإلجراءات االحترازية التي انخرطت فيها الغرفة ضمن مواجهة بالدنا
تداعيات انتشارفيروس كورونا املستجد (كوفيد ،)19-
حضرهذا االجتماع من جانب السادة األعضاء:
مصطفى بن عبد الغفور :النائب األول للرئيسحفيظ الشركي .النائب الثاني للرئيسعبد الحميد الحسيسن النائب الثالث للرئيسمصطفى بناجي :نائب أمين املالعامرازغينو :رئيس لجنة النقل واللوجستيكعماد الحفيظ :رئيس لجنة السياحةعبد الكريم بن يعقوب :عضو اللجنة الجهوية لالستثماراحمد بوكمزة :رئيس اللجنة الجهوية لالستثماراحمد العاطفي :عضو لجنة الشؤون التجاريةمحمد الصنهاجي :عضو لجنة الشؤون التجاريةحسن الحسناوي عضو لجنة الشؤون التجاريةحسن التوزني :عضو لجنة الشؤون التجاريةعبد هللا زرغيل :عضو لجنة النقل واللوجستيكومن الجانب اإلداري شارك كل من السادة:
ربيع الخمليش ي :املديرالجهوي بالغرفةنبيل الخمليش ى :رئيس قسم العالقات املؤسساتيةسعيد شفيق :رئيس قسم الدعم والترويجخلود خياري :إطار بقسم العالقات املؤسساتيةاسماء الطاهري :إطاربالقسم املالي واالداري84

ندى جيوك :إطاربقسم الدعم والترويجوخصص هذا االجتماع ملناقشة النقاط الواردة في جدول االعمال التالي:
 -1املصادقة على مشروع محضراالجتماع السابق؛
 -2تدارس اوضاع املهنين بالجهة في ظل وباء كورونا و اثارها على القطاعات االقتصادية املختلفة،
 -3مختلفات ،
افتتح السيد مصطفى بن عبد الغفور االجتماع بكلمة الشكر والترحيب بالسادة املشاركين وعبر عن
اعتزازه الكبيربروح التضامن الذي عبرعنها املغاربة عامة ،والسادة األعضاء خاصة .اتجاه الفئات التي
تضررت من مختلف االجراءات االحترازية املتخذة ،مهيبا بكافة املغاربة الى تعميق هذه اللحمة الوطنية
وتجسيدها من خالل قيم التعاون وااليثار التي تعتبر قيما اصيلة للمغاربة والتي يعبر عنها بتلقائية في
جميع اللحظات الصعبة التي تمر منها البالد ،وعبر في كلمته عن مدى افتخاره بالتوجيهات امللكية
السامية ،وعن حرص جاللته للمتابعة املستمرة لتطورات هذا الوباء مند بداية انتشاره على الصعيد
العاملي ،كما ثمن االنخراط الفعال للسيد عمر مورو رئيس الغرفة واملكتب املسير وجميع األعضاء
واملهنين والسيد املدير الجهوي واألطر االدارية للغرقة بانخراطها التام في ديناميكية دعم وتفيد
التوجيهات امللكية السامية املتعلقة باتخاذ كافة التدابير االحترازية ملواجهة جائحة فيروس كورونا
املستجد .والتفاعل الجاد والفعال مع تطورات هذا الوباء ببالدنا .ونوه بالحس الوطني العالي
للمغاربة.
واعطيت الكلمة للسيد عبد الحفيظ الشركي الذي بدوره رحب باملشاركين واشاد بالتفاعل
السريع والخالق لدعم املبادرة امللكية للصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد .)19-
كما نوه بالجهود املتعددة والجادة التي يبدلها السيد الرئيس واملكتب املسير واالطر االدارية وعلى
رأسها املدير الجهوي في العمل عن بعد والعمل على تعزيز الشعور باستمرارية املؤسسة ،واعتماد كل
الوسائل املمكنة ،واضاف السيد عبد الحفيظ الشركي في كلمته على مواصلة املكتب املسير لتتبع
االوضاع االجتماعية واالقتصادية للمهنين والوقوف عل اثار تنفيذ مختلف القرارات واالجراءات التي
تم اتخاذها في سياق مواجهة تفش ي هذا الوباء .مستحضرا في االن ذاته ما افرزه هذا الوضع
االستثنائي من اثار اقتصادية مست مختلف مناحي االقتصاد الوطني السيما قطاع السياحة
والخدمات وقطاع التجارة والصناعة بجل فروعهم حيث بات الوضع الحالي يستوجب التوفر على
مقاربة اجرائية تراعي حجم االضرارالتي مست كل قطاع.
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بعدها اعطيت الكلمة للسيد عبد الحميد الحسيسن النائب الثالث للرئيس ،الذي نوه
بالتوجيهات امللكية السامية التي بفضلها تمكنت بالدنا من التقليل من اثار الجائحة واستباق اثارها
بمجموعة من االجراءات كما اشاد بالعمل التي تقوم به لجنة اليقظة االقتصادية .وعبر عن اعتزازه
بالعمل الجاد والدؤوب التي تقوم به الغرفة في شخص السيد الرئيس واملكتب االداري واملديرالجهوي
ملواجهة هذه األزمة كما نوه السيد النائب بالدور الذي يقوم به املهنيون والتجار والصناع من زرع روح
التعاون والتضامن.
وبدوره رحب السيد مصطفى بناجي نائب أمين املال بالسادة االعضاء املشاركون في هذا االجتماع
وتقدم بالشكر لكل من السيد الرئيس واملكتب االداري واالطر االدارية وعلى رأسهم السيد املدير
الجهوي .مثمنا املبادرة التي اتخذتها الغرفة باملساهمة في صندوق كورونا بتحويل مبلغ  10مالين
سنتيم من امليزانية السنوية للغرفة نحو صندوق كورونا وتأييده لعمل املكتب املسير للغرفة وعلى
راسها السيد رئيس الغرفة كما نوه بالعمل االداري املواكب ملشاكل املهنين خالل هذه الفترة.
-1املصادقة على مشروع محضراالجتماع السابق؛
قبل اعطاء املداخلة للسادة االعضاء استعرض السيد مصطفى عبد الغفور محضر االجتماع
السابق ،وبعد مناقشته تمت املصادقة عليه من طرف األعضاء الحاضرين.
كما تمت تزكية تصوراملكتب ملسيربخصوص التعديالت املقترحة بخصوص برنامج عمل الغرفة بفعل
تأثيرات جائحة كورونا
-2تدارس اوضاع املهنين بالجهة في ظل وباء كورونا و اثارها على القطاعات االقتصادية املختلفة
و افتتح باب النقاش من طرف جميع املشاركون في هذا االجتماع ملناقشة تداعيات هذا الفيروس
و اثارها السلبية ،التي خلفتها ببالدنا على جميع القطاعات الحيوية لالقتصاد الوطني وما شكلته من
ضغط على املهنين ،كما عبر السادة االعضاء في كافة مداخالتهم عن مدى افتخارهم واعتزازهم
بالتوجيهات امللكية السامية مؤكدين على تجندهم الدائم من اجل املصلحة الوطنية،
وناقش املشاركون جميع املشاكل التي واجهت القطاعات التجارية والخدماتية والصناعية على
مستوى كل اقليم بالجهة كما انصبت النقاشات على تحديد االولويات خالل هذه الفترة مؤكدين على
ضرورة االلتفات للفئات الهشة واألكثر تضررا وفي هذا السياق تم التوصل الى جملة من املقترحات
والتوصيات التي اتفق حولها لرفعها الى الجهات املختصة وقد تم تقسيمها على الشكل التالي:
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مقترحات استعجالية
اقتراح احداث صندوق للتضامن داخل الغرفة ملساعدة املهنين الذين هم في وضعية صعبةا لتنسيق مع السلطات داخل لجان تحدث ملواجهة تداعيات انتشار الوباء والحاالت االستعجالية(لجنة الطوارئ)
التدخل لدى املؤسسات البنكية لاللتزام بما سبق لها ان اعلنته بشكل حرفي دون تالعباتالتدخل لدى مصالح الضرائب الوطنية واملحلية إلعفاء املهنين من الضرائب املتراكمةاقتراح طرق استثنائية في معالجة مشاكل االكرية املرتبطة باملالك الخواصنداء للمهنين في خلق مبادرات ملساعدة املهنين والتجاراألكثرتضررا من جائحة كورونا حل مشكل املغاربة العالقين بالخارج والذين يرغبون في العودة ألرض الوطنمقترحات على املدى املتوسط
تمتيع املهنين والتجارالصغارواملتوسطين من التغطية الصحيةتمتيع املهنين والتجارالصغارواملتوسطين بنظام للتعاقد يلبي حاجاتهمإعطاء األهمية القصوى لقطاع السياحة ودعمه بعد رفع الحظرالصحيوفي االخير ثمن السادة االعضاء الخطوات التي تقوم بها الدولة واملجهودات التي تعمل بها لتحجيم
االضرارالتي افرزتها جائحة كورونا
كما اجمعوا على تأييد املساهمة التي تقدمت بها الغرفة لصالح صندوق جائحة كورونا
وتفاعلوا ايجابا مع كل ما تقوم به الغرفة من مجهود ومساهمة في التعاطي الجاد واملسؤول مع هذه
الجائحة.
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اجتماع قطب الصناعة ودعم االنشطة واملشاريع التنموية يوم  15أبريل 2020
في إطار االجتماعات الدورية لألقطاب ،انعقد يوم االربعاء  15ابريل  2020اجتماع قطب
الصناعة ودعم االنشطة واملشاريع التنموية ،برئاسة السيد عبد الحفيظ الشركي النائب الثاني
للرئيس ،وذلك على الساعة الخامسة مساء باالعتماد على طريقة التواصل عن بعد ،اعتبارا
لإلجراءات االحترازية التي انخرطت فيها الغرفة ضمن مواجهة بالدنا لتداعيات انتشار فيروس كورونا
املستجد (كوفيد ،)19-
وخصص هذا االجتماع ملناقشة النقاط الواردة في جدول االعمال التالي:
-1املصادقة على مشروع محضراالجتماع السابق؛
-2تدارس أوضاع املهنين بالجهة في ظل وباء كورونا و اثارها على القطاعات االقتصادية املختلفة،
 -3مختلفات ،
حضرهذا االجتماع من جانب السادة األعضاء:
عبد الحفيظ الشركي :النائب الثاني للرئيسسعيد اليونس ي :رئيس لجنة الصناعة ومناطق االنشطة االقتصاديةمحمد حماني :رئيس لجنة دعم املقاولة والتكنولوجيات الحديثةنجيب ولعالي :مقررلجنة دعم املقاولة والتكنولوجيات الحديثةابراهيم امنكاي :مقررلجنة تنظيم الصناعة ومناطق االنشطة االقتصاديةمراد بنونة :مقررلجنة تنظيم املناطق الصناعية واملعارضمحمد اجانة ; عضو لجنة تنظيم املناطق الصناعية واملعارضعبد اللطيف التويجري :رئيس لجنة تنظيم املناطق الصناعية واملعارضومن الجانب اإلداري شارك كل من السادة:
ربيع الخمليش ي :املديرالجهوي بالغرفةنبيل الخمليش ى :رئيس قسم العالقات املؤسساتيةخلود خياري :إطار بقسم العالقات املؤسساتيةاسماء الطاهري :إطاربالقسم املالي واالداريندى جيواك :إطاربقسم الدعم والترويجأشرف صالح إطاربقسم الدعم والترويج88

افتتح السيد عبد الحفيظ الشركي االجتماع بكلمة الشكر والترحيب بالسادة االعضاء
املشاركون في هذا االجتماع الذي خصص بالدرجة االولى لتداعيات انتشار فيروس كورونا ،وما افرزه
هذا الوضع االستثنائي من اثار اقتصادية ،والبحث عن آليات والحلول املمكنة للتخفيف من
التداعيات االقتصادية واالجتماعية على الجهة من اجل الخروج بمقترحات وتوصيات قصد رفعها
للجهات املعنية .كما نوه بالتوجيهات امللكية السامية ،التي بفضلها تمكنت بالدنا من التقليل من اثار
الجائحة واستباق اثارها بمجموعة من االجراءات ،كما اشاد بالعمل الذي تقوم به لجنة اليقظة
االقتصادية .وعبر عن اعتزازه باملجهودات التي تقوم بها الغرفة في شخص السيد عمر مورو ،واملكتب
االداري ،واملديرالجهوي ،والدورالذي يقوم به املهنيون والتجارملواجهة هذه األزمة .واستحضر السيد
النائب في كلمته مختلف القرارات واالجراءات التي تم اتخادها ملواجهة تفش ي هذا الوباء ،من طرف
املكتب املسير ،وكذا تتبع االوضاع االجتماعية واالقتصادية للمهنين ،والوقوف عل اثار تنفيذ مختلف
القرارات واالجراءات التي تم اتخاذها في سياق مواجهة تفش ي هذا الوباء ،وفي ختام كلمته اقترح السيد
الرئيس مناقشة النقطة االولى الواردة في جدول االعمال املتعلقة باملصادقة على مشروع املحضر
السابق.
وبعد االطالع عليه من قبل السادة االعضاء تمت املصادقة عليه .كما صادق السادة األعضاء على
توصية بخصوص ادخال تعديالت على برنامج الغرفة بفعل تأثيرات جائحة كورونا.
واعطيت الكلمة للسيد ربيع الخمليش ى املدير الجهوي الذي رحب بجميع املشاركين في هذا االجتماع،
وعبر عن اعتزازه بالخطوات االستباقية التي اتخذتها السلطات املغربية بفضل التوجيهات السامية
لصاحب الجاللة محمد السادس نصره هللا والتي أثمرت تعاطيا حازما مع هذه الجائحة ،سواء من
خالل انشاء صندوق التضامن أ و من خالل تشكيل لجنة اليقظة االقتصادية للوباء وذلك عبر
إجراءات تهم املقاولة واألجراء والفاعلين في املجال االقتصادي ،مبرزا ما قامت به الغرفة من مبادرات
في املرحلة السابقة.
بعدها افتتح السيد الرئيس باب النقاش ،وأعطى الكلمة للسادة االعضاء املشاركون الذين عبروا
بدورهم عن مدى افتخارهم بالتوجيهات امللكية السامية ،وعن حرص جاللته على املتابعة املستمرة
لتطورات هذا الوباء .وذلك مند بداية انتشاره على الصعيد العاملي ،مثمنين املبادرة التي اتخذتها
الغرفة باملساهمة في صندوق كورونا بتحويل مبلغ  10مالين سنتيم من امليزانية السنوية للغرفة نحو
صندوق كورونا ،وتأييدهم لعمل املكتب املسيرللغرفة وعلى رأسها السيد عمرمورو رئيس الغرفة ،كما
نوهوا بالعمل االداري املواكب ملشاكل املهنين خالل هذه الفترة
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كما ناقش السادة االعضاء الحالة العامة للبالد كافة والجهة خاصة ،وتقييم االوضاع االجتماعية
واالقتصادية للمهنين وفي هذا الصدد طرحت العديد من االكراهات التي اثرت في القطاعات التجارية
والصناعية والخدماتية والسياحة السيما الصناعية بجل فروعها بما يساهم في استئناف عجلة
االنتاج والتنمية في البالد .حيث خلفت هذه الوضعية تداعيات على التشغيل ،فمعظم املقاوالت
والشركات اضطرت الى تخفيض اليد العاملة بشكل مؤقت وصرحت العديد من املقاوالت ،انها
اوقفت نشاطها بشكل مؤقت كما ان القطاعات االكثر تضررا من حيث تقليص اليد العاملة قد تشمل
باألساس قطاع الخدمات يليه قطاع الصناعة ,وبالنسبة للمقاوالت التي استمرت في انشطتها قد
قلصت من انتاجها للتكيف مع الظرفية الراهنة ,كما استفسرالسادة االعضاء عن شروط االستفادة
االستثنائية لفائدة ارباب العمل املنخرطين في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  CNSSوكذا
االجراء املصرح بهم الذين تضرروا من تداعيات الوباء ,وما مصير املقاوالت املستفيدة من الصفقات
العمومية من حيث تسوية اإلجراءات ومرونة االشتغال وفي نفس السياق تساءل املشاركون حول
امكانية تمديد اجال التصريح الضريبي.
واستحضر املجتمعون ،ايضا في نقاشهم عدم التزام املؤسسات البنكية بخصوص القروض بدون
فوائد او بالفوائد املطبقة في مشروع انطالقة او في إطار برنامج ضمان اوكسجين ،وبعد نقاش طويل
وهادف تم التوصل الى جملة من املقترحات والتوصيات التي اتفق حولها السادة االعضاء لرفعها الى
الجهات املختصة وقد تم تقسيمها على الشكل التالي:
مقترحات استعجالية
التدخل لدى املؤسسات البنكية لاللتزام بما سبق لها ان اعلنته بشكل حرفي دون تالعباتالتدخل لدى مصالح الضرائب الوطنية واملحلية إلعفاء املهنين من الضرائب املتراكمةم طالبة شركات املاء والكهرباء بخصوص فواتير الكهرباء خالل الحجر الصحي لتأخذ بعين االعتبارظروف املقاوالت والشركات
اقتراح طرق اس تثنائية في معالجة مشاكل االكرية املرتبطة باملالك الخواص مع وقف استخالصواجب االكرية بالنسبة للمهنين املتعاقدين مع املؤسسات املهنية والشبه العمومية وكذا املحالت
اململوكة للدولة او الجماعات املحلية مع وقف احتساب الضرائب والرسوم للفترة املو افقة لحالة
الحجرالصحي.
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مقترحات على املدى املتوسط
احداث صندوق للتضامن املنهي ملساعدة املهنين خالل االزمات والظروف الصعبةاالعفاء من املتابعات الجبائية (املراجعات  )...بعد مرحلة الحجرالصحياقتراح لشركات التامين لتوسيع خدماتها لتشمل التامين على الكوارثاعادة االعتبارللمنتجات املغربة وتشجيع الصناعات االحالليةتمتيع املهنين والتجارالصغارواملتوسطين من التغطية الصحيةتمتيع املهنين والتجار الصغاروالتوسطين بنظام للتعاقد يلبي حاجاتهموفي الـأخير ثمن السادة االعضاء الخطوات التي تقوم بها الدولة واملجهودات التي تعمل بها لتحجيم
االضرار التي افرزتها جائحة كورونا .كما اجمعوا على تـأييد املساهمة التي قدمتها غرفة التجارة
والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة لصالح صندوق جائحة كورونا.
وتفاعلوا ايجابا مع كل ما تقوم به الغرفة من مجهود ومساهمة في التعاطي الجاد واملسؤول مع هذه
الجائحة.
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اجتماع قطب التدبيراملؤسساتي واإلعالم والتواصل يوم  16أبريل 2020
في إطارسلسلة اجتماعات االقطاب لشهرابريل ،التي خصصت بالدرجة االولى لتتبع تدبيرانتشار
فيروس كورونا ،انعقد يوم الخميس  16أبريل  2020االجتماع الخاص بقطب التدبير املؤسساتي
واالعالم والتواصل ،برئاسة السيد أشرف بوجير مقرر الغرفة ،وذلك على الساعة الخامسة مساء،
باالعتماد على طريقة التواصل عن بعد ،اعتبارا لإلجراءات االحترازية التي انخرطت فيها الغرفة ضمن
مواجهة بالدنا لتداعيات انتشارفيروس كورونا املستجد (كوفيد ،)19-
حضرهذا االجتماع من جانب السادة األعضاء:
 أشرف بوجير :مقررالغرفة عثمان اليعقوبي :رئيس لجنة االعالم والتواصلعبد االله جرجر :مقررلجنة الشؤون القانونية واالداريةمحمد بوعياد :عضو لجنة الشؤون املالية وامليزانيةاحمد يحي :عضو لجنة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةالعربي ابركي :عضو لجنة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةمصطفى الخمليش ي :مقررلجنة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةومن الجانب اإلداري شارك كل من السادة:
ربيع الخمليش ي :املديرالجهوي بالغرفةنبيل الخمليش ى :رئيس قسم العالقات املؤسساتيةخلود خياري :إطاربقسم العالقات املؤسساتيةاسماء الطاهري :إطاربالقسم املالي واالدارينورة العيساوي :إطار بقسم خدمات املنتسبينياسين املالح :إطار بقسم خدمات املنتسبينوخصص هذا االجتماع ملناقشة النقاط الواردة في جدول االعمال التالي:
-1املصادقة على مشروع محضراالجتماع السابق؛
-2تدارس اوضاع املهنين بالجهة في ظل وباء كورونا و اثارها على القطاعات االقتصادية املختلفة،
 -3مختلفات.
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افتتح السيد اشرف بوجيراالجتماع بكلمة الشكروالترحيب بالسادة املشاركون ,واشاد بالتفاعل
السريع والخالق لدعم املبادرة امللكية للصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد -
,)19كما عبر في كلمته عن مدى افتخاره بالتوجيهات امللكية السامية ,وعن حرص جاللته للمتابعة
املستمرة لتطورات هذا الوباء مند بداية انتشاره على الصعيد العاملي ,مثمنا االنخراط الفعال للسيد
عمر مورو رئيس الغرفة ,واملكتب املسير ,وجميع األعضاء واملهنين ,و السيد املدير الجهوي ،واألطر
االدارية للغرفة ,بانخراطها التام في ديناميكية دعم وتنفيد التوجيهات امللكية السامية املتعلقة باتخاذ
كافة التدابيراالحترازية ,ملواجهة جائحة فيروس كورونا املستجد ،والتفاعل الجاد والفعال مع تطورات
هذا الوباء ببالدنا.
وأضاف السيد أ شرف بوجير في كلمته على مواصلة املكتب املسير لتتبع االوضاع االجتماعية
واالقتصادية للمهنين ،والوقوف عل اثار تنفيذ مختلف القرارات واالجراءات التي تم اتخاذها في سياق
مواجهة تفش ي هذا الوباء ،مستحضرا في االن ذاته ما افرزه هذا الوضع االستثنائي ،من اثاراقتصادية
مست مختلف مناحي االقتصاد الوطني السيما قطاع السياحة ،والخدمات ،وقطاع التجارة،
والصناعة بجل فروعهم حيث بات الوضع الحالي يستوجب التوفر على مقاربة اجرائية تراعي حجم
االضرارالتي مست كل قطاع.
وأعطيت الكلمة للسيد ربيع الخمليش ى املدير الجهوي الذي رحب بجميع املشاركين في هذا االجتماع،
وعبر عن اعتزازه بالخطوات االستباقية التي اتخذتها السلطات املغربية بفضل التوجيهات السامية
لصاحب الجاللة محمد السادس نصره هللا ،والتي اثمرت تعاطيا حازما مع هذه الجائحة ،سواء من
خالل انشاء صندوق التضامن ،او من خالل تشكيل لجنة اليقظة االقتصادية للوباء ،كما تقدم
بعرض الهم االجراءات والقرارات التي اتخذتها الغرفة في سياق مواجهة تفش ي هدا الوباء.
-1املصادقة على مشروع محضراالجتماع السابق؛
قبل اعطاء املداخلة للسادة االعضاء استعرض السيد أشرف بوجير محضر االجتماع السابق ،وبعد
مناقشته تمت املصادقة عليه من طرف األعضاء الحاضرين.
كما تمت تزكية تصور املكتب املسير بخصوص التعديالت املقترحة بخصوص برنامج عمل الغرفة
بفعل تأثيرات جائحة كورونا.
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-2تدارس اوضاع املهنين بالجهة في ظل جائحة انتشار وباء كورونا و اثارها على القطاعات االقتصادية
املختلفة
وخالل هذا االجتماع الذي شارك فيه جميع الحاضرون ،وتمت مناقشة تداعيات هذا الفيروس و اثاره
السلبية ،التي خلفها على جميع القطاعات الحيوية لالقتصاد الوطني وما شكلته من ضغط على
املهنيين،
وعبر السادة االعضاء في كافة مداخالتهم عن مدى افتخارهم واعتزازهم بالتوجيهات امللكية السامية،
التي بفضلها تمكنت بالدنا من التقليل من اثار الجائحة واستباق اثارها بمجموعة من االجراءات كما
ثمنوا بالعمل التي تقوم به لجنة اليقظة االقتصادية.
وعبروا عن اعتزازهم بالعمل الجاد الذي تقوم به الغرفة في شخص السيد الرئيس ،واملكتب االداري،
واملدير الجهوي ،ملواجهة هذه األزمة مع تأييدهم و افتخارهم باملبادرة التي اتخذتها الغرفة باملساهمة
في صندوق كورونا بتحويل مبلغ  10مالين سنتيم من امليزانية السنوية للغرفة نحو صندوق كورونا،
وناقش املشاركون جميع املشاكل واالكراهات التي واجهت القطاعات التجارية ،والخدماتية،
والصناعية ،على مستوى كل اقليم بالجهة كما استفسروا عن كيفية استفادة األسر املتضررة من
تداعيات االزمة COVID-19وماهي الشروط الجديدة لالستفادة من التدابير االستثنائية لفائدة ارباب
العمل املنخرطين في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي،
كما انصبت النقاشات على تحديد االولويات خالل هذه الفترة مؤكدين على ضرورة االلتفات للفئات
الهشة واألكثر تضررا ،وفي هذا السياق تم التوصل الى جملة من املقترحات والتوصيات التي اتفق
حولها لرفعها الى الجهات املختصة وقد تم تقسيمها على الشكل التالي:
مقترحات استعجالية
تعديل جزئي لقانون املالية لسنة 2020التدخل لدى املؤسسات البنكية لاللتزام بما سبق لها ان اعلنته بشكل حرفي دون تالعباتتنزيل مذكرة اقتراحية تخص مطالب املهنينالتنسيق مع السلطات داخل لجان تحدث ملواجهة تداعيات انتشار الوباء والحاالت االستعجالية(لجنة الطوارئ)
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التدخل لدى مصالح الضرائب الوطنية واملحلية إلعفاء املهنين من الضرائب املتراكمةمراسلة لوزارة االوقاف من اجل اعفاء اكرية املهنينالتوزيع العادل للكمامات وتوفيرها في جميع جهات اململكةمراسلة لشركة االتصاالت بخصوص تكاليف االتصاالت خالل فترة الحجرالصحيمراجعة توقيت أسواق القرب واالسواق الجماعية تفاديا لالزدحام وتأمين مسافات االبتعاد الوقائيمقترحات على املدى املتوسط
اقتراح احداث صندوق للتضامن داخل الغرفة ملساعدة املهنين الذين هم في وضعية صعبةاعتماد الغرفة لقواعد بيانات شاملة بخصوص التجار مع ضرورة عبورهم عبر بوابة الغرفة لتسهيلعملية الجرد
تمتيع املهنين والتجارالصغارواملتوسطين من التغطية الصحيةتمتيع املهنين والتجارالصغارواملتوسطين بنظام للتعاقد يلبي حاجاتهمضرورة انخراط املؤسسات في الرقمنةوفي االخير ثمن السادة االعضاء الخطوات التي تقوم بها الدولة واملجهودات التي تعمل بها لتحجيم
االضرارالتي افرزتها جائحة كورونا
كما اجمعوا على تأييد املساهمة التي تقدمت بها الغرفة لصالح صندوق جائحة كورونا
وتفاعلوا ايجابا مع كل ما تقوم به الغرفة من مجهود ومساهمة في التعاطي الجاد واملسؤول مع هذه
الجائحة.
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اجتماع قطب التعاون والشراكات يوم  17أبريل 2020
في إطارسلسلة اجتماعات االقطاب لشهرأبريل ،التي خصصت بالدرجة االولى لتداعيات انتشار
فيروس كورونا ،انعقد يوم الجمعة  17أبريل  2020االجتماع الخاص بقطب التعاون والشراكات،
برئاسة السيد مصطفى بناجي نائب أمين املال ،والسيد رشيد قنطار رئيس لجنة البيئة والطاقات
املتجددة ،وذلك على الساعة الخامسة مساء باالعتماد على طريقة التواصل عن بعد ،اعتبارا
لإلجراءات االحترازية التي انخرطت فيها الغرفة ضمن مواجهة بالدنا تداعيات انتشار فيروس كورونا
املستجد (كوفيد ،)19-
حضرهذا االجتماع من جانب السادة األعضاء:
مصطفى بناجي :نائب أمين املالرشيد قنطار :رئيس لجنة البيئة والطاقات املتجددةخالد ابراهيمي :رئيس لجنة العالقات العامة والشراكة مع املنضمات املهنيةياسين العرود :رئيس لجنة تنمية أنشطة املناولةجمال الدين حنين :عضو لجنة البيئة والطاقات املتجددةعبد السالم السليماني :عضو لجنة البيئة والطاقات املتجددةاحمد اعزيبو شامو :عضو لجنة البيئة والطاقات املتجددةومن الجانب اإلداري شارك كل من السادة:
ربيع الخمليش ي :املديرالجهوي بالغرفةنبيل الخمليش ى :رئيس قسم العالقات املؤسساتيةعزيزاغبالو :رئيس قسم االستراتيجية والشراكةسعيد شفيق :رئيس قسم الدعم والترويجخلود خياري :إطار بقسم العالقات املؤسساتيةاسماء الطاهري :إطاربالقسم االداري واملاليوخصص هذا االجتماع ملناقشة النقاط الواردة في جدول االعمال التالي:
 -1املصادقة على مشروع محضراالجتماع السابق؛
 -2تدارس اوضاع املهنين بالجهة في ظل وباء كورونا و اثارها على القطاعات االقتصادية املختلفة؛
 -3مختلفات.
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افتتح السيد رشيد قنطار االجتماع بكلمة شكر وترحيب بالسادة املشاركين  ,وعبر في كلمته عن
مدى افتخاره بالتوجيهات امللكية السامية ,التي بفضلها تمكنت بالدنا من التقليل من اثار الجائحة ,
واستباق اثارها بمجموعة من االجراءات ,وعن حرص جاللته للمتابعة املستمرة لتطورات هذا الوباء
مند بداية انتشاره على الصعيد العاملي  ,كما نوه بالجهود املتعددة والجادة التي يبذلها السيد الرئيس,
واملكتب املسير ,واالطر االدارية وعلى راسها املدير الجهوي ,في العمل عن بعد والعمل على تعزيز
الشعورباستمرارية املؤسسة  ,واعتماد كل الوسائل واالليات املمكنة.
وفي نفس السياق أعرب السيد مصطفى بناجي نائب امين املال في كلمته عن افتخاره بالتفاعل
السريع والخالق لدعم املبادرة امللكية للصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد ،19-
مثمنا املبادرة التي اتخذتها الغرفة باملساهمة في صندوق كورونا بتحويل مبلغ  10مالين سنتيم من
امليزانية السنوية للغرفة نحو صندوق كورونا .كما اشاد باالنخراط الفعال للسيد عمر مورو رئيس
الغرفة واملكتب املسير وجميع االعضاء واملهنين واألطر االدارية وعلى راسهم السيد املدير بانخراط
الغرفة التام في ديناميكية دعم وتنفيذ التوجيهات امللكية السامية املتعلقة باتخاذ كافة التدابير
االحترازية ملواجهة جائحة فيروس كورونا املستجد ،والتفاعل الجاد والفعال مع تطورات هدا الوباء
ببالدنا،
 -1املصادقة على مشروع محضراالجتماع السابق؛
قبل توزيع املداخالت على السادة االعضاء استعرض السيد رشيد قنطار محضر االجتماع السابق.
وبعد مناقشته تمت املصادقة عليه من طرف األعضاء الحاضرين،
كما تمت املصادقة على التعديالت املقترحة التي شملت برنامج عمل الغرفة بفعل تأثيرات جائحة
كورونا،
 -2تدارس اوضاع املهنين بالجهة في ظل وباء كورونا و أثاره السلبية على القطاعات االقتصادية
املختلفة
شارك خالل هذا االجتماع جميع السادة األعضاء بإبداء أرائهم وتقديم مقترحاتهم في موضوع
التداعيات التي خلفها فيروس كورونا والخوف من انتشاره على القطاعات الحيوية لالقتصاد الوطني
وما شكله من ضغط على املهنين،
وقد عبر السادة األعضاء خالل مداخالتهم عن مدى افتخارهم واعتزازهم بالتوجيهات امللكية السامية
مؤكدين على تجندهم الدائم من أجل املصلحة الوطنية،
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كما ناقش املشاركون خالل هذا االجتماع املشاكل التي واجهت القطاعات التجارية والخدماتية
والصناعية على مستوى كل اقليم بالجهة خاصة وما افرزه هذا الوضع االستثنائي من اثار اقتصادية
سلبية على البالد بصفة عامة.
وخالل تقييم االوضاع االجتماعية واالقتصادية للمهنين ،تم تناول املشاكل الطارئة واالكراهات
الجديدة التي أثرت على القطاعات التجارية ،والصناعية ،والخدماتية ،والسياحة ،والصناعية بجل
فروعها بما يساهم في استئناف عجلة االنتاج والتنمية في البالد
كما تساءل السادة االعضاء عن شروط االستفادة االستثنائية لفائدة ارباب العمل املنخرطين في
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  CNSSوكذا االجراء املصرح بهم الذين تضرروا من تداعيات
الوباء ،ومصير املقاوالت املستفيدة من الصفقات العمومية من حيث تسوية اإلجراءات ومرونة
االشتغال وفي نفس السياق تساءل املشاركون حول امكانية تمديد اجال التصريح الضريبي،
كما استحضروا ايضا في نقاشهم اشكالية عدم التزام املؤسسات البنكية بخصوص القروض بدون
فوائد او بالفوائد املطبقة في مشروع انطالقة ،او في إطار برنامج ضمان اوكسجين ،كما تم تحديد
االولويات خالل هده الفترة مؤكدين على ضرورة االلتفات للفئات الهشة واألكثرتضررا
وبعد نقاش طويل وهادف ،تم التوصل الى جملة من املقترحات والتوصيات ،التي اتفق حولها السادة
االعضاء لرفعها الى الجهات املختصة وهي على الشكل التالي:
التوصيات واملقترحات
املطالبة بتعميم تمديد اجال التصريح بالضريبة على القيمة املضافة TVA؛املطالبة باإلعفاء من الواجبات الكرائية املتعلقة باملحالت التجارية التي هي في ملكية الدولةوالجماعات املحلية واملؤسسات العمومية؛
ا ملطالبة بتعميم تمديد اجال االلتزامات الخاصة بصفقات السمسرة العمومية من حيث االجراءاتاالدارية وااللتزامات املالية؛
املطالبة بتمديد اجال االلتزام بتجديد التراخيص املمنوحة من طرف املكتب الوطني للسالمةالصحية للمنتجات الغذائية؛
اثارة مشكلة االبناك لطالبي قروض انطالقة بتوفيرالتامين؛98

املطالبة بمراجعة مبلغ الفي درهم املمنوح من طرف الصندوق الوطني للضمان االجتماعي للمؤجرينمن ذوي االجوراملرتفعة؛
امل طالبة بتسريع التزامات القابضات الجهوية لتوجيه وزير املالية بخصوص صرف التزامات الدولةعلى سبيل املثال برنامج امتياز؛
 مراسلة لجماعة طنجة ملطالبتها بتعميم عملية التعقيم لتشمل املناطق الصناعية؛ توجيه رسالة للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الشروب بخصوص مراجعة فواتير الكهرباء التيتتحملها معاصرالزيتون بوزان؛
املطالبة بتوقيف االجراءات الزجرية املتخذة من طرف االبناك في حق التجار خصوصا املتضررينالذين يتم إرجاع شيكاتهم بسبب عدم وجود رصيد كافي لديهم (غرامة  )%5مع إعفاءهم من املتابعة
القضائية؛
املطابة باالستمرار في تنزيل مشروع محطة معالجة مياه املرجان بوزان خصوصا بعد اقتناء جمعيةارباب املعاصرللبقعة االرضية املخصصة للمشروع؛
ضرورة تدخل الغرفة لتوجيه جزء من الكمامات املنتجة بالجهة الى مدينة وزان؛وفي االخير ثمن السادة االعضاء الخطوات التي تقوم بها الدولة واملجهودات التي تعمل بها لتحجيم
االضرارالتي افرزتها جائحة كورونا.
كما اجمعوا على تايد املساهمة التي وهبتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان
الحسيمة لصالح صندوق جائحة كورونا.
وتفاعلوا ايجابا مع كل ما تقوم به الغرفة من مجهود ومساهمة في التعاطي الجاد واملسؤول مع هذه
الجائحة.
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اجتماع قطب التكوين والتعليم يوم  18أبريل 2020
في إطار االجتماعات الدورية لألقطاب ،انعقد يوم السبت  18ابريل  ،2020اجتماع قطب
التكوين والتعليم ،برئاسة السيد مصطفى بن عبد الغفور النائب االول للرئيس ،وبمشاركة كل من
السيد ع بد الحفيظ الشركي النائب الثاني للرئيس ،والسيد عبد الحميد الحسيسن النائب الثالث
للرئيس ،وكان حاضرا في هذا اللقاء السادة:
 عبد اللطيف افيالل :رئيس لجنة التكوينموهب القاسمي :مقررلجنة التكوين والتعليممحمد الزميزم :عضو لجنة التكوين والتعليماسماعيل الدادي :رئيس لجنة الشؤون الخدماتيةاحمد بوكمزة :رئيس اللجنة الجهوية لالستثماراسامة الباش :عضو لجنة التكوين والتعليمكريم غزولة :عضو لجنة البيئة والطاقات املتجددةعبد االه جرجر :مقررلجنة الشؤون القانونية واالداريةومن الجانب اإلداري شارك كل من السادة:
ربيع الخمليش ي :املديرالجهوي بالغرفةناصرالفقيه اللنجري :مديرملحقة تطواننبيل الخمليش ى :رئيس قسم العالقات املؤسساتيةسعيد شفيق :رئيس قسم الدعم والترويجخلود خياري :إطاربقسم العالقات املؤسساتيةاسماء الطاهري :إطاربالقسم املالي واالداريوقد بدأ االجتماع على الساعة الخامسة مساء باالعتماد على طريقة التواصل عن بعد ,اعتبارا
لإلجراءات االحترازية التي انخرطت فيها الغرفة ضمن مواجهة بالدنا تداعيات انتشار فيروس كورونا
املستجد (كوفيد )19-
وخصص ملناقشة النقاط الواردة في جدول االعمال التالي:
-1املصادقة على مشروع محضراالجتماع السابق؛
-2م ناقشة وضعية املؤسسة الجهوية للتكوين واملعهد املتوسطي للتدبير
-3تدارس اوضاع املهنين بالجهة في ظل وباء كورونا و اثارها على القطاعات االقتصادية املختلفة،
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- 4مختلفات،
افتتح السيد مصطفى بن عبد الغفور االجتماع بكلمة الشكر والترحيب بالسادة االعضاء
املشاركون في هذا االجتماع ،والذي خصص بالدرجة االولى لتداعيات انتشارفيروس كورونا ،وما افرزه
هذا الوضع االستثنائي من اثار اقتصادية ،والبحث عن االليات والحلول املمكنة للتخفيف من
التداعيات االقتصادية واالجتماعية على الجهة من اجل الخروج بمقترحات وتوصيات قصد رفعها
للجهات املعنية ،كما نوه بالتوجيهات امللكية السامية ،التي بفضلها تمكنت بالدنا من التقليل من اثار
الجائحة واستباق اثارها بمجموعة من اإلجراءات ،كما استحضر في كلمته مختلف القرارات
واالجراءات التي تم اتخادها ملواجهة تفش ي هدا الوباء ،من طرف املكتب املسير ,وكذا تتبع االوضاع
االجتماعية واالقتصادية للمهنيين ,والوقوف عل اثار تنفيذ مختلف القرارات واالجراءات التي تم
اتخادها في سياق مواجهة تفش ي هذا الوباء،
وفي ختام كلمته التقديمة أدرج في جدول االعمال نقطة "مناقشة وضعية املؤسسة الجهوية للتكوين
واملعهد املتوسطي للتدبير"
وذلك بطلب من السادة اعضاء قطب التكوين والتعليم،
-1املصادقة على مشروع محضراالجتماع السابق؛
بعد تالوة مشروع محضر االجتماع السابق للقطب ،وبعد اطالع جميع االعضاء عليه تمت املصادقة
عليه.
كما تمت تزكية تصور املكتب املسير للتعديالت املقترحة بخصوص برنامج عمل الغرفة ،بفعل تأثيرات
جائحة كورونا،
-2م ناقشة وضعية املؤسسة الجهوية للتكوين واملعهد املتوسطي للتدبير
بعدها افتتح السيد الرئيس باب النقاش من طرف السادة املشاركون ،واعطى الكلمة للسيد عبد
اللطيف افيالل بصفته رئيس لجنة التكوين والتعليم الذي رحب بجميع السادة األعضاء ،ونوه
باملجهودات القيمة التي تقوم بها الغرفة ،وبخصوص وضعية املؤسسة الجهوية للتدبير ،واملعهد
املتوسطي ،اقترح على السادة األعضاء مناقشة النقاط التالية:
-1الوضع الحالي للمعهد في ظل وباء كورونا
-2الوضعية املالية للشركة في عالقتها بجمعية التنمية والغرفة
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-3الدخول املدرس ي املقبل
 -1الوضع الحالي للمعهد في ظل وباء كورونا
قدم السيد سعيد شفيق رئيس قسم الدعم والترويج ،تقرير حول االستمرارية البيداغوجية باملعهد
املتخصص للتدبيرفي ضل الحجرالصحي وهو كالتالي:
بعد اصدار القرار القاض ي بتوقيف الدراسة بجميع املؤسسات التعليمية والتكوينية وتعويض
الدروس الحضورية بالدروس عن بعد انطالقا من يوم  16مارس  2020الى اشعار اخر وتفعيال
لتوجيهات السلطات املختصة التي تدعو الى عدم االختالط والتقيد بقواعد النظافة املعتادة وتجنب
املصافحة كتدابيراحترازية ووقائية للحد من العدوى و انتشاروباء كوفيد  19-عمل املعهد املتخصص
املتوسطي للتدبير تحت اشراف وتدبير الشريك البيداغوجي مجموعة ايدوكاتيم مند االيام االولى
لتوقيف الدراسة على ضمان االستمرارية البيداغوجية من خالل البوابة االلكترونية الخاصة بها
مشيدا بمستوى انخراط مجموعة ايدوكاتيم واألساتذة واالطر االدارية باملجهودات املبذولة وروح
املسؤولية من خالل انخراطهم في مواجهة هذا الوضع االستثنائي الذي تجتازه بالدنا من خالل :
االستعداد والتمكن خالل االسبوع االول من الوسائل الرقمية املعتمدة.انجازحصص رقمية ودروس مصورة لفائدة املتدربين واملتدربات،وقد أ سفرت هذه التدابير عن تحقيق نتائج اولية ايجابية نسبيا مع تسجيل بعض الغيابات الغير
املؤثرة على السيرالعادي للمؤسسة،
ومن أجل انجاح عملية التكوين عن بعد ،اتصلت االدارة بعائالت الطلبة لدعوتهم الى االنخراط في
العملية واملزيد من التعبئة من اجل مواكبة أبنائهم وبناتهم ،وتوفير الظروف املناسبة لهم من اجل
التحصيل الدراس ي عن بعد،
كما أضاف في هذا التقرير ،انه تم تأجيل العطلة الربيعية التي كانت مقررة وذلك تنفيذا ملا جاء في
مذكرة الوزارة الوصية التي تحث على مواصلة التعليم والتكوين عن بعد دون توقف ،وبالنسبة
للمدرسة العليا للتجارة لقد تم وضع ملف اداري وملف تقني لدى وزارة التعليم العالي،
-2

وضعية شركة ايدوكاتيم مع جمعية التنمية والتكوين والغرفة

اعطيت املداخلة للسادة األعضاء املشاركون اللذين عبروا في بداية مداخلتهم عن مدى افتخارهم
بالتوجيهات امللكية السامية ،وعن حرص جاللته على املتابعة املستمرة لتطورات هذا الوباء مند
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بداية انتشاره على الصعيد العاملي  ,مثمنين املبادرة التي اتخذتها الغرفة باملساهمة في صندوق كورونا
بتحويل مبلغ  10مليون سنتيم من امليزانية السنوية للغرفة نحو صندوق كورونا ،و انصب النقاش
بشكل مباشر حول اإلشكالية املالية التي تعرفها شركة ايدوكاتيم  ،بحيث لم تصرف بعد مستحقاتهم ،
ورغم املجهودات التي بذلتها الغرفة في تقديم املنحة املالية ملؤسسة التنمية والتكوين  ،لكن تم
رفضها من طرف وزارة املالية  ،حيث ان اإلطار القانوني ال يسمح بذلك ،اذ ال يمكن خرق القانون من
اجل تسير مرفق عمومي  ،من هنا اتفق السادة األعضاء والسيد املدير الجهوي على ضرورة إيجاد
حلول وتقديم مقترحات والبحث عن نموذج جديد للتدبيريستجيب لطموح الغرفة  ،واالعداد لصيغة
انسب  ،والستراتيجية جديدة  ،تضمن استمرارية املدرسة ،باعتبارها مكسب حقيقي للمدينة
وللغرفة ،من هنا قدم السادة األعضاء مجموعة من االقتراحات تلخصت على الشكل التالي:
مقترحات بخصوص وضعية الشركة مع جمعية التنمية والتكوين والغرفة
االعداد ملجموعة من املقترحات لحل املشكل املالي لشركة ايدوكاتيم.اقتراح احداث لجنة لتقديم مقترحات شاملة ترفع للمكتب املسير.احداث لجنة لتقديم مقترحات شاملة. اقتراح االنفتاح على مؤسسات دولية واالستفادة من خبراتهم. اقتراح تقديم الجمعية لجزء من املبلغ للشركة في انتظارحلول أخرى.خلق شركة للتنمية.اقتراح لإلعداد صفقة.اقتراح ألعداد طلب التوريدات.خلق لقاء للتباحث مع مديرشركة ايدوكاتيم ورئيس الجمعية ورئيس الغرفة.مقترحات بخصوص التكوينات
االعداد لتكوينات في اللغات األجنبية.االعداد لتكوين بخصوص التجارة االلكترونية.تكوين التاجرواالعداد ملختلف األشرطة املصورة.103

توزيع ديبلومات على الطلبة ليتسنى لهم الدخول لسوق الشغل وتأجيل حفل التخرج.مقترحات بخصوص االعداد للموسم الدراس ي الجديد
تخصيص مبلغ مالي من اجل الترويج واالعداد للموسم الدراس ي املقبل بما مقداره  60.000.00درهم) -3تدارس اوضاع املهنين بالجهة في ظل وباء كورونا و اثارها على القطاعات االقتصادية املختلفة،
بعدها انصب النقاش حول الظروف الصعبة التي يعيشها اغلبية التجار واملهنين الصغار والكبار في
الجهة كما تم االتفاق باإلجماع على نفس القرارات التي صادق عليها اغلبية األقطاب وهي على الشكل
التالي:
مقترحات ملجابهة االزمة الناتجة عن جائحة كورونا
التدخل لدى املؤسسات البنكية لاللتزام بما سبق لها ان اعلنته بشكل حرفي دن تالعباتالتدخل لدى مصالح الضرائب الوطنية واملحلية إلعفاء املهنين من الضرائب املتراكمةم طالبة شركات املاء والكهرباء بخصوص فواتير الكهرباء خالل الحجر الصحي لتأخذ بعين االعتبارظروف املقاوالت والشركات
اقتراح طرق استثنائية في معالجة مشاكل االكرية املرتبطة باملالك الخواص مع وقف استخالصواجب االكرية بالنسبة للمهنين املتعاقدين مع املؤسسات املهنية والشبه العمومية وكدا املحالت
اململوكة للدولة او الجماعات املحلية مع وقف احتساب الضرائب والرسوم للفترة املو افقة لحالة
الحجرالصحي،
مقترحات على املدى املتوسط
احداث صندوق للتضامن املنهي ملساعدة املهنين خالل االزمات والظروف الصعبة،
االعفاء من التابعات الجبائية (املراجعات  )...بعد مرحلة الحجرالصحي،اقتراح لشركات التامين لتوسيع خدماتها لتشمل التامين على الكوارث،تمتيع املهنين والتجارالصغارواملتوسطين من التغطية الصحية،تمتيع املهنين والتجار الصغاروالتوسطين بنظام للتعاقد يلبي حاجاتهم،104

وفي االخير ثمن السادة االعضاء الخطوات التي تقوم بها الدولة واملجهودات التي تعمل بها لتحجيم
االضرارالتي افرزتها جائحة كورونا،
كما اجمعوا على تايد املساهمة التي وهبتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان
الحسيمة لصالح صندوق جائحة كورونا.
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عقد اجتماع داخلي للسادة أعضاء الغرفة ليوم  22يونيو 2020
في إطار املقاربة التواصلية التي تنهجها الغرفة وفي ظل حالة الحجر الصحي الذي تعيشه بالدنا.
عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة لقاء داخليا يوم االثنين 22
يونيو  2020وذلك على الساعة التاسعة ليال ،باعتماد طريقة التواصل االجتماعي عن بعد.
انصب هذا النقاش على تقديم عرض حول عمل املؤسسة خالل الفترة التي شملها الحجر الصحي.
كما تم تقديم عرض آخر حول النتائج التي توصلت إليها الدراسة التي انجزتها الغرفة حول استشراف
آفاق اقتصاد الجهة ملا بعد كورونا .وقد ترأس هذا اللقاء السيد رئيس الغرفة عمر مورو بحضور
أعضاء املكتب املسير ،السيد مصطفى بن عيد الغفور النائب االول ،عبد الحفيظ الشركي النائب
الثاني ،عبد الحميد الحسيسن النائب الثالث ،الحسين بن الطيب امين املال أشرف بوجيراملقرر.
وقد حضره من السادة االعضاء كل من :
نجيب والعالي
العربي أبركي
املودن محمد
محمد أجانة
رشيد قنطار
احمد اعزيبو شامو
اسماعيل دادي
عبد الكريم بن يعقوب
محمد ازميزم
احمد بوكمزة
مراد بنونة
عامرزغينو
ابراهيم امنكاي
محمد بوعياد
محمد بن عيس ى
ياسين العرود
اسامة الباش
الحسن التوزني
احمد زيطان
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عبد السالم السلماني
عبد اللطيف التويجري
امحمد ابضالص
احمد اليوسفي
عبد املالك اعدياطي
زهرة شهير
احمد يحيا
محمد الطاهري
ومن جانب االدارة شارك خالل هذا اللقاء السيد ربيع الخمليش ي املدير الجهوي للغرفة ومديري
امللحقتين بتطوان والحسيمة إلى جانب السادة رؤساء االقسام وأطرالغرفة.
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اجتماع قطب التجارة والخدمات واالستثماروالسياحة يوم  13أكتوبر2020
في سياق االجتماعات الدورية لألقطاب ولجان عمل الغرفة ،وتفعيال للمقاربة االلكترونية
الرامية لتسهيل عملية التواصل عن بعد انعقد يوم الثالثاء  13أكتوبر  ،2020االجتماع الخاص
بقطب التجارة والخدمات واالستثماروالسياحة ،برئاسة السيد مصطفى بن عبد الغفورالنائب األول
للرئيس ،وذلك على الساعة الرابعة بعد الزوال عبر تقنية التواصل عن بعد ،وخصص هذا االجتماع
ملناقشة النقط الواردة في جدول االعمال التالي:
 -1املصادقة على مشروع محضراالجتماع السابق؛
-2تتبع املشاريع التي يشرف عليها القطب برسم سنة 2020
-3مناقشة خطة العمل بخصوص تنفيذ برنامج عمل الغرفة برسم سنة 2021
-4مناقشة إمكانية تنظيم األيام التجارية جهويا وسبل ذلك
-5تقديم حصيلة الدورة التكوينية للتجارة االلكترونية،
-6مختلفات،
حضرهذا االجتماع من جانب األعضاء السادة:
مصطفى بن عبد الغفور :النائب األول للرئيسعامرازغينو :رئيس لجنة النقل واللوجستيكعماد الحفيظ :رئيس لجنة السياحةاحمد بوكمزة :رئيس اللجنة الجهوية لالستثمارإسماعيل دادي :رئيس لجنة الشؤون الخدماتيةحسن التوزني :عضو لجنة الشؤون التجاريةومن جانب اإلدارة السادة والسيدات:
 خلود خياري ،نبيل الخمليش ي ،حنان امغاس ،العلوي عبد الرحيم ،ندى جيواك ،أسماءالطاهري ،عبد الرحمان يوالل.
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-1املصادقة على مشروع محضراالجتماع السابق؛
وبعد الترحيب بالحضور افتتح االجتماع السيد مصطفى بن عبد الغفور ،بقراءة النقط الواردة في
جدول األعمال ،وتم االطالع على مشروع محضر االجتماع السابق وبعد االطالع عليه ،تمت املصادقة
عليه باإلجماع،
النقطة الثانية :تتبع املشاريع التي يشرف عليها القطب برسم سنة  2020ومشروع برنامج سنة ،2021
تقدمت السيدة ندى جيواك بعرض موجز لحصيلة عمل شهر شتنبر وبداية شهر أكتوبر ،وبعدها
مشروع برنامج سنة  2021وهو كالتالي:
قسم الدعم والترويجنشاط دولي مع املنظمة العربية للصناعة والتعدين  – /انجاز 3ندواتمركزتكوين التاجر - /تثمين بطاقة االنخراطمركز التحكيم والوساطة  /شبابيك القرب املكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية  /مغرباملقاوالت
تعميم النجاعة الطاقية على البنيات اإلدارية -/تاطيرومواكبة املنتسبينمركزتكوين املقاوالت الصغيرة -/استكمال قاعدة بيانات الغرفةالبرنامج التنموي - /منظومة الجودةتدويرالنفايات بمقرات الغرفةقسم املاليةمشروع البنية التحتية املعلوماتية -/برنامج نظام معلوماتي متكاملمشروع نظام إدارة الوثائق االلكترونية واالرشفة االلكترونيةمشروع نظام معلوماتي متكامل إلدارة الدورات بالنسبة لألعضاء واملوظفينمشروع نظام معلوماتي إلدارة مشاريع وبرامج الغرفةمشروع منصة تبادل بين املحترفين109

قسم االستراتيجية والشراكةمعرض ميد اب طيك -/معرض "صنع في املغربطبع مطويات تعريفية حول مدن الجهة -/طبع دليل املقاوالت الرقميةاملشاركة في  6معارض دولية على األقل -/استقبال  6وفود اجنبيةتوقيع  3اتفاقيات شراكة دولية وتعزيزحضورالغرفة في اسكامي ومنظمة الغرف االفريقيةقسم العالقات املؤسساتيةدورات الجمعية العمومية -/مواكبة الجمعيات املهنية ملا بعد كوفيد 19- نشراخبارو انشطة الغرفة -/مسايرة نظام الجودةتتبع املؤسسات التي تمثل فيها الغرفةقسم الدعم والترويج بفرعية الحسيمةمركزاستكمال تكوين التاجر-/تحديث املعطيات املتعلقة بالقطاع االقتصاديتحديث املعطيات املتعلقة بالقطاع االقتصادي-/سلسلة تكوينات للمنتسبين واملنتسباتوالجمعيات املهنية
انجاز 5ندوات دورية ألخباراملنتسبين بكل املستجدات -/شباك فضاء املقاولةبحث ميداني حول انتظارات املنتسبين ما بعد جائحة كورونا-/إعطاء انطالقة شباك مغرب املقاوالتقسم الدعم والترويج بفرعية العرائشالقيام ببحث ميداني ملعرفة مدى تأثيرجائحة كورونا على القطاع التجاري بإقليم العرائشلقاء تواصلي مع ممثلي األسواق وجمعيات تجارمدينتي العرائش والقصرالكبيرأيام األبواب املفتوحة للغرفة -/أسبوع التسوق بالعرائش-تكوين التجارواملهنين -/تكوين مستمرلفائدة اجراء الوحدات الصناعية والشركات
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لقاء اعالمي حول التطورات املرتبطة بتطبيق قانون املالية لسنة  2021بمدينة العرائش والقصرالكبير
تفعيل مشروع تثمين بطاقة االنخراطقسم الدعم والترويج بفرعية الغرفة بتطوانتطويراملدرسة العليا للتجارة بتطوان -/تطويرحاضنة املقاوالتمتحف التجارة بتطوان -/فضاء العرض بتطوانحاضنة املقاوالت واكاديمية الصناعات الغذائية واملنتوجات املجالية بوزاناأليام التجارية /-التجارة االلكترونية -التجارة الخارجية -/مركزاستكمال تكوين التاجر.وبعد االستماع ملشروع برنامج عمل  2021افتتح باب النقاش من طرف املشاركين ،حيث ثمن السادة
األعضاء عمل األطر اإلدارية وعلى راسهم السيد املدير الجهوي وعبروا عن اعتزازهم بالجهود املتعددة
والجادة التي يبذلونها ،وبعد نقاشات جادة وهادفة ،تضمنت تساؤالت أبرزها سؤال حول محاضر تتبع
اشغال صفقة اإلصالح بفرعية الحسيمة ،وكذا مسألة مشاركة أعضائها في االجتماعات املخصصة
لذلك ،كما تساءل بعض السادة األعضاء عن سبب غياب عدد مهم من أعضاء القطب ،وبعد نقاش
تضمن توضيحات ملنسق القطب  ،خلص االجتماع بالتوصيات واملقترحات التالية:
 ضرورة مشاركة اطرملحقة الحسيمة في اجتماعات األقطاب،-املطالبة بمحاضراشغال بناية ملحقة الحسيمة،عقد لقاءات تواصلية مع االبناك،عقد اتفاقيات شراكة مع قطاع السكك الحديدية،عقد اتفاقيات شراكة مع القطاع السياحي،عقد اتفاقيات شراكة مع شركة االتصاالت،عقد لقاءات تواصلية توعوية من اجل تسويق بطاقة املنتسب، املصادقة على مشروع التجارة االلكترونية في جدول اعمال الدورة،111

اجتماع قطب التعاون والشراكات يوم  13أكتوبر2020
في سياق سلسلة االجتماعات الدورية لألقطاب ولجان عمل الغرفة ،وتفعيال للمقاربة
االلكترونية الرامية لتسهيل عملية التواصل عن بعد انعقد يوم الثالثاء  13أكتوبر  2020االجتماع
الخاص بقطب التعاون والشراكات ،برئاسة السيد عبد الحميد الحسيسن النائب الثالث للرئيس،
وذلك على الساعة السادسة وال نصف مساءا عبر تقنية التواصل عن بعد ،وخصص هذا االجتماع
ملناقشة النقط الواردة في جدول االعمال التالي:
- 1املصادقة على مشروع محضراالجتماع السابق؛
-2تتبع املشاريع التي يشرف عليها القطب برسم سنة 2020
 -3مناقشة خطة العمل بخصوص تنفيذ برنامج عمل الغرفة برسم سنة 2021
-4مختلفات
حضرهذا االجتماع من جانب السادة األعضاء:
الحسين بن الطيب :أمين املالعثمان اليعقوبي :رئيس لجنة االعالم والتواصلمصطفى الخمليش ى :مقررلجنة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةبوعياد محمد :عضو لجنة الشؤون املالية وامليزانيةالعربي ابركي :عضو لجنة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةمحمد املودن الخزيمي :عضو لجنة الشؤون التجاريةومن جانب اإلدارة حضركل من السيدات:
خلود خياري :إطاربقسم العالقات املؤسساتيةندى جيواك :إطاربقسم الدعم والترويج مكلفة بمشاريع الغرفةوخالل هذا االجتماع ناقش الحضورالنقاط التالية:
-1املصادقة على مشروع محضراالجتماع السابق؛
وبعد ا لسالم والترحيب باملشاركين ،افتتح االجتماع السيد عبد الحميد الحسيسن النائب الثالث
للرئيس ،بقراءة النقط الواردة في جدول األعمال ،وتم االطالع على مشروع محضر االجتماع السابق
وبعد االطالع عليه ،تمت املصادقة عليه باإلجماع،
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النقطة الثانية :تتبع املشاريع التي يشرف عليها القطب برسم سنة  2020ومشروع برنامج سنة ،2021
تقدمت السيدة ندى جيواك بعرض موجز لحصيلة عمل شهر شتنبر وبداية شهر أكتوبر ،وبعدها
قدمت عرض مشروع برنامج سنة  2021وهو كالتالي:
قسم الدعم والترويجنشاط دولي مع املنظمة العربية للصناعة والتعدين  – /انجاز 3ندواتمركزتكوين التاجر - /تثمين بطاقة االنخراطمركز التحكيم والوساطة  /شبابيك القرب املكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية  /مغرباملقاوالت
تعميم النجاعة الطاقية على البنيات اإلدارية -/تاطيرومواكبة املنتسبينمركزتكوين املقاوالت الصغيرة -/استكمال قاعدة بيانات الغرفةالبرنامج التنموي - /منظومة الجودةتدويرالنفايات بمقرات الغرفةقسم املاليةمشروع البنية التحتية املعلوماتية -/برنامج نظام معلوماتي متكاملمشروع نظام إدارة الوثائق االلكترونية واالرشفة االلكترونيةمشروع نظام معلوماتي متكامل إلدارة الدورات بالنسبة لألعضاء واملوظفينمشروع نظام معلوماتي إلدارة مشاريع وبرامج الغرفةمشروع منصة تبادل بين املحترفينقسم االستراتيجية والشراكةمعرض ميد اب طيك -/معرض "صنع في املغربطبع مطويات تعريفية حول مدن الجهة -/طبع دليل املقاوالت الرقمية113

املشاركة في  6معارض دولية على األقل -/استقبال  6وفود اجنبيةتوقيع  3اتفاقيات شراكة دولية وتعزيزحضورالغرفة في اسكامي ومنظمة الغرف االفريقيةقسم العالقات املؤسساتيةدورات الجمعية العمومية -/مواكبة الجمعيات املهنية ملا بعد كوفيد 19- نشراخبارو انشطة الغرفة -/مسايرة نظام الجودةتتبع املؤسسات التي تمثل فيها الغرفةقسم الدعم والترويج بفرعية الحسيمةمركزاستكمال تكوين التاجر-/تحديث املعطيات املتعلقة بالقطاع االقتصاديتحديث املعطيات املتعلقة بالقطاع االقتصادي-/سلسلة تكوينات للمنتسبين واملنتسباتوالجمعيات املهنية
انجاز 5ندوات دورية ألخباراملنتسبين بكل املستجدات -/شباك فضاء املقاولةبحث ميداني حول انتظارات املنتسبين ما بعد جائحة كورونا-/إعطاء انطالقة شباك مغرب املقاوالتقسم الدعم والترويج بفرعية العرائشالقيام ببحث ميداني ملعرفة مدى تأثيرجائحة كورونا على القطاع التجاري بإقليم العرائشلقاء تواصلي مع ممثلي األسواق وجمعيات تجارمدينتي العرائش والقصرالكبيرأيام األبواب املفتوحة للغرفة -/أسبوع التسوق بالعرائشتكوين التجارواملهنين -/تكوين مستمرلفائدة اجراء الوحدات الصناعية والشركاتلقاء اعالمي حول التطورات املرتبطة بتطبيق قانون املالية لسنة  2021بمدينة العرائش والقصرالكبير
-تفعيل مشروع تثمين بطاقة االنخراط.
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قسم الدعم والترويج بفرعية الغرفة بتطوانتطويراملدرسة العليا للتجارة بتطوان -/تطويرحاضنة املقاوالتمتحف التجارة بتطوان -/فضاء العرض بتطوانحاضنة املقاوالت واكاديمية الصناعات الغذائية واملنتوجات املجالية بوزاناأليام التجارية /-التجارة االلكترونية -التجارة الخارجية -/مركزاستكمال تكوين التاجر.وبعد االستماع ملشروع برنامج عمل  ،2021افتتح باب النقاش من طرف املشاركين ،حيث ثمن السادة
األعضاء عمل األطر اإلدارية وعلى راسهم السيد املدير الجهوي وعبروا عن اعتزازهم بالجهود املتعددة
والجادة التي يبذلونها ،وبعد نقاشات جادة تضمنت تساؤالت ،أبرزها سؤال عن وضعية التوصيات
الصادرة عن اجتماع القطب السابق ،وكذا مسالة عدم استفادة منهي قطاع النسيج من الدعم
املخصص للفئات املتضررة من جائحة كورونا،
وبعد نقاش مستفيض تضمن أجوبة من طرف منسق القطب ،أبرزها ان املكتب املسير اعطى أهمية
لجميع التوصيات الصادة عن اجتماعات األقطاب وتم رفعها عبر مذكرة مطلبية للجنة اليقظة،
والجزء االخرتمت معالجته داخليا عن طريق مراسالت من طرف السيد الرئيس للجهات املعنية،
وبعد حوار السادة أعضاء القطب املشاركون في االجتماع ،تم االتفاق على التوصيات واملقترحات
التالية:
 طلب القاء عرض من طرف إطار بالغرفة حول اتفاقية "احداث مركز اعمال لفائدة املقاوالتوالشركات الصغرى والتعاونيات مع جماعة وزان يوم  21اكتوبر2020
 مراسلة السيد املديرالجهوي للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب من اجل طلب عقد لقاءعاجل بخصوص مراجعة مدة العقود مع وحدات معاصرالزيتون
تقديم تصوربخصوص قانون املالية لسنة 2021مراسلة للسيد الوالي بخصوص مراجعة فواتير االتصاالت ،وفواتير املاء والكهرباء مع مراجعةالغرامات املالية،
 مراسلة للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب ملراجعة الفواتير.115

اجتماع قطب الصناعة ودعم األنشطة واملشاريع التنموية يوم  15أكتوبر2020
في سياق االجتماعات الدورية لألقطاب ولجان عمل الغرفة ،انعقد يوم الخميس  15أكتوبر
 2020االجتماع الخاص بقطب الصناعة ودعم األنشطة واملشاريع التنموية ،برئاسة السيد الحسين
بن الطيب أمين املال ،وذلك على الساعة العاشرة صباحا باملقر الجهوي ،وخصص هذا االجتماع
ملناقشة النقط الواردة في جدول االعمال التالي:
-1املصادقة على مشروع محضراالجتماع السابق؛
-2تتبع املشاريع التي يشرف عليها القطب برسم سنة 2020
-3مناقشة خطة العمل بخصوص تنفيذ برنامج عمل الغرفة برسم سنة 2021
-4مختلفات،
حضرهذا االجتماع من جانب األعضاء السادة:
الحسين بن طيب :امين املالعبد اللطيف التويجري :رئيس لجنة تنظيم املناطق الصناعية واملعارضمحمد ايت الحاج احمد :مقررلجنة التتبع و إنجازاملشاريع التنمويةنجيب ولعلي :مقررلجنة دعم املقاولة والتكنولوجيات الحديثةإبراهيم امنكاي :مقرر لجنة الصناعة ومناطق األنشطة االقتصاديةالزبيرعزوز :مقررلجنة التدقيق وتدبيراملخاطرخالد ابراهيمي":عضو لجنة الصناعة ومناطق األنشطة االقتصاديةمحمد اجانة :عضو لجنة تنظيم املناطق الصناعية واملعارضومن جانب اإلدارة السادة:
 خلود خياري :إطاربقسم العالقات املؤسساتية،ندى جيواك :إطاربقسم الدعم والترويجناقش املجتمعون خالل هذا اللقاء النقاط التالية:
-1املصادقة على مشروع محضراالجتماع السابق؛
وبعد الترحيب بالحضور افتتح االجتماع السيد الحسين بن طيب ،بقراءة النقط الواردة في جدول
األعمال ،وتم االطالع على مشروع محضر االجتماع السابق وبعد االطالع عليه ،تمت املصادقة عليه
باإلجماع،
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النقطة الثانية :تتبع املشاريع التي يشرف عليها القطب برسم سنة  2020ومشروع برنامج سنة 2021
تقدمت السيدة ندى جيواك بعرض موجز لحصيلة عمل شهر شتنبر وبداية شهر أكتوبر ،وعرض
مشروع برنامج سنة  2021وهو كالتالي:
قسم الدعم والترويجنشاط دولي مع املنظمة العربية للصناعة والتعدين  – /انجاز 3ندواتمركزتكوين التاجر - /تثمين بطاقة االنخراطمركز التحكيم والوساطة  /شبابيك القرب املكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية  /مغرباملقاوالت
تعميم النجاعة الطاقية على البنيات اإلدارية -/تاطيرومواكبة املنتسبينمركزتكوين املقاوالت الصغيرة -/استكمال قاعدة بيانات الغرفةالبرنامج التنموي - /منظومة الجودةتدويرالنفايات بمقرات الغرفةقسم املاليةمشروع البنية التحتية املعلوماتية -/برنامج نظام معلوماتي متكاملمشروع نظام إدارة الوثائق االلكترونية واالرشفة االلكترونيةمشروع نظام معلوماتي متكامل إلدارة الدورات بالنسبة لألعضاء واملوظفينمشروع نظام معلوماتي إلدارة مشاريع وبرامج الغرفةمشروع منصة تبادل بين املحترفينقسم االستراتيجية والشراكةمعرض ميد اب طيك -/معرض "صنع في املغربطبع مطويات تعريفية حول مدن الجهة -/طبع دليل املقاوالت الرقمية117

املشاركة في  6معارض دولية على األقل -/استقبال  6وفود اجنبيةتوقيع  3اتفاقيات شراكة دولية وتعزيزحضورالغرفة في اسكامي ومنظمة الغرف االفريقيةقسم العالقات املؤسساتيةدورات الجمعية العمومية -/مواكبة الجمعيات املهنية ملا بعد كوفيد 19- نشراخبارو انشطة الغرفة -/مسايرة نظام الجودةتتبع املؤسسات التي تمثل فيها الغرفةقسم الدعم والترويج بفرعية الحسيمةمركزاستكمال تكوين التاجر-/تحديث املعطيات املتعلقة بالقطاع االقتصاديتحديث املعطيات املتعلقة بالقطاع االقتصادي-/سلسلة تكوينات للمنتسبين واملنتسباتوالجمعيات املهنية
انجاز 5ندوات دورية ألخباراملنتسبين بكل املستجدات -/شباك فضاء املقاولةبحث ميداني حول انتظارات املنتسبين ما بعد جائحة كورونا-/إعطاء انطالقة شباك مغرب املقاوالتقسم الدعم والترويج بفرعية العر ائشالقيام ببحث ميداني ملعرفة مدى تأثيرجائحة كورونا على القطاع التجاري بإقليم العرائشلقاء تواصلي مع ممثلي األسواق وجمعيات تجارمدينتي العرائش والقصرالكبيرأيام األبواب املفتوحة للغرفة -/أسبوع التسوق بالعرائشتكوين التجارواملهنين -/تكوين مستمرلفائدة اجراء الوحدات الصناعية والشركاتلقاء اعالمي حول التطورات املرتبطة بتطبيق قانون املالية لسنة  2021بمدينة العرائش والقصرالكبير
-تفعيل مشروع تثمين بطاقة االنخراط.
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قسم الدعم والترويج بفرعية الغرفة بتطوانتطويراملدرسة العليا للتجارة بتطوان -/تطويرحاضنة املقاوالتمتحف التجارة بتطوان -/فضاء العرض بتطوانحاضنة املقاوالت واكاديمية الصناعات الغذائية واملنتوجات املجالية بوزاناأليام التجارية /-التجارة االلكترونية -التجارة الخارجية -/مركزاستكمال تكوين التاجر.وبعد االستماع ملشروع برنامج عمل  ،2021قدم السيد الحسين بن طيب بعض الشروحات تهم
مختلف املشاريع ،موضحا أهميتها وما تعود بالنفع على الغرفة خاصة والجهة عامة ،وكل ذلك تماشيا
مع املخطط االستراتيجي للغرفة و انسجاما مع البرامج املهيكلة للجهة ،وبعد نقاش هام من طرف
الحاضرين تضمن أسئلة واجوبة نوه السادة األعضاء بالتقدم الحاصل بخصوص املشاريع الواردة
ببرنامج العمل ،كما تم الوقوف على املتابعات الالزمة بهذا الخصوص .وفي األخير خلص االجتماع الى
املقترحات والتوصيات التالية:
االدالء بوضعية التوصيات ألعضاء القطب لالضطالع عليها اثناء االجتماع،تنسيق الغرفة مع املجلس البلدي لحل العديد من املشاكل وعلى راسها "امانديس، اقتراح حضورالغرفة مع "تيمسا"،اقتراح تعميم مشروع الطاقة الشمسية بملحقة تطوان –الحسيمة سنة ،2020-اقتراح عقد ندوة حول التغطية الصحية.
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اجتماع قطب التدبيراملؤسساتي واالعالم والتواصل يوم  15أكتوبر2020
انعقد يوم الخميس  15أكتوبر  ،2020اجتماع قطب التدبير املؤسساتي واالعالم والتواصل،
برئاسة السيد الحسين بن طيب ،وذلك على الساعة الثانية زواال باملقرالجهوي للغرفة ،وخصص هذا
االجتماع ملناقشة النقط الواردة في جدول االعمال التالي:
-1املصادقة على مشروع محضراالجتماع السابق؛
-2تتبع املشاريع التي يشرف عليها القطب برسم سنة 2020
 -3مناقشة خطة العمل بخصوص تنفيد برنامج عمل الغرفة برسم سنة 2021
 -4مختلفات،
حضرهذا االجتماع من جانب السادة األعضاء:
الحسين بن طيب :أمين املالعثمان اليعقوبي :رئيس لجنة االعالم والتواصلمصطفى الخمليش ى :مقررلجنة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةبوعياد محمد :عضو لجنة الشؤون املالية وامليزانيةالعربي ابركي :عضو لجنة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةمحمد املودن الخزيمي :عضو لجنة الشؤون التجاريةومن جانب اإلدارة حضركل من السادة:
خلود خياري :إطاربقسم العالقات املؤسساتيةندى جيواك :إطاربقسم الدعم والترويج مكلفة بمشاريع الغرفة-1املصادقة على مشروع محضراالجتماع السابق؛
وبعد الترحيب بالحضور افتتح االجتماع السيد الحسين بن الطيب أمين املال ،بقراءة النقاط الواردة
في جدول األعمال ،وتم االطالع على مشروع محضر االجتماع السابق وبعد االطالع عليه ،تمت
املصادقة عليه باإلجماع.
النقطة الثانية :تتبع املشاريع التي يشرف عليها القطب برسم سنة  2020ومشروع برنامج سنة ،2021
أعطيت الكلمة للسيدة السيدة ندى جيواك حيث تقدمت بعرض موجز لحصيلة عمل شهر شتنبر
وبداية شهرأكتوبر ،وبعدها عرض حول مشروع برنامج سنة  2021مقسم حسب كل قسم وهو كالتالي:
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قسم الدعم والترويجنشاط دولي مع املنظمة العربية للصناعة والتعدين  – /انجاز 3ندواتمركزتكوين التاجر - /تثمين بطاقة االنخراطمركز التحكيم والوساطة  /شبابيك القرب املكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية  /مغرباملقاوالت
تعميم النجاعة الطاقية على البنيات اإلدارية -/تاطيرومواكبة املنتسبينمركزتكوين املقاوالت الصغيرة -/استكمال قاعدة بيانات الغرفةالبرنامج التنموي - /منظومة الجودةتدويرالنفايات بمقرات الغرفةقسم املاليةمشروع البنية التحتية املعلوماتية -/برنامج نظام معلوماتي متكاملمشروع نظام إدارة الوثائق االلكترونية واالرشفة االلكترونيةمشروع نظام معلوماتي متكامل إلدارة الدورات بالنسبة لألعضاء واملوظفينمشروع نظام معلوماتي إلدارة مشاريع وبرامج الغرفةمشروع منصة تبادل بين املحترفينقسم االستراتيجية والشراكةمعرض ميد اب طيك -/معرض "صنع في املغربطبع مطويات تعريفية حول مدن الجهة -/طبع دليل املقاوالت الرقميةاملشاركة في  6معارض دولية على األقل -/استقبال  6وفود اجنبية-توقيع  3اتفاقيات شراكة دولية وتعزيزحضورالغرفة في اسكامي ومنظمة الغرف االفريقية.
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قسم العالقات املؤسساتيةدورات الجمعية العمومية -/مواكبة الجمعيات املهنية ملا بعد كوفيد 19- نشراخبارو انشطة الغرفة -/مسايرة نظام الجودةتتبع املؤسسات التي تمثل فيها الغرفةقسم الدعم والترويج بفرعية الحسيمةمركزاستكمال تكوين التاجر-/تحديث املعطيات املتعلقة بالقطاع االقتصاديتحديث املعطيات املتعلقة بالقطاع االقتصادي-/سلسلة تكوينات للمنتسبين واملنتسباتوالجمعيات املهنية
انجاز 5ندوات دورية ألخباراملنتسبين بكل املستجدات -/شباك فضاء املقاولةبحث ميداني حول انتظارات املنتسبين ما بعد جائحة كورونا-/إعطاء انطالقة شباك مغرب املقاوالتقسم الدعم والترويج بفرعية العرائشالقيام ببحث ميداني ملعرفة مدى تأثيرجائحة كورونا على القطاع التجاري بإقليم العرائشلقاء تواصلي مع ممثلي األسواق وجمعيات تجارمدينتي العرائش والقصرالكبيرأيام األبواب املفتوحة للغرفة -/أسبوع التسوق بالعرائشتكوين التجارواملهنين -/تكوين مستمرلفائدة اجراء الوحدات الصناعية والشركاتلقاء اعالمي حول التطورات املرتبطة بتطبيق قانون املالية لسنة  2021بمدينة العرائش والقصرالكبير
تفعيل مشروع تثمين بطاقة االنخراطقسم الدعم والترويج بفرعية الغرفة بتطوانتطويراملدرسة العليا للتجارة بتطوان -/تطويرحاضنة املقاوالتمتحف التجارة بتطوان -/فضاء العرض بتطوان122

حاضنة املقاوالت واكاديمية الصناعات الغذائية واملنتوجات املجالية بوزاناأليام التجارية /-التجارة االلكترونية -التجارة الخارجية -/مركزاستكمال تكوين التاجر.وبعد االستماع ملشروع برنامج عمل  2021افتتح باب النقاش من طرف املشاركين،
بداية تساءل السيد عثمان اليعقوبي عن عدم استدعاءه لحضور اجتماع يوم  17شتنبر2020
بخصوص مجلة الغرفة ،وعدم استدعائه أيضا لحضور االجتماع السابق للجنة املالية لكونه عضو
فيها ،كما تساءل السادة األعضاء الحاضرون حول وضعية توصيات االجتماع السابق للقطب،
وباعتبار السيد الحسين بن طيب منسقا لهذا القطب قدم اعتذاره للسيد عثمان اليعقوبي لهذا
الخطء الغير املقصود ،وقدم له شرحا بخصوص ذلك ،اما فيما يتعلق بتوصيات االجتماع السابق،
وضح السيد الرئيس على ان املكتب املسير اعطى أهمية لجميع التوصيات الصادة عن اجتماعات
األقطاب ،وتم رفعها عبر مذكرة مطلبية للجنة اليقظة والجزء االخر تمت معالجته داخليا عن طريق
مراسالت للجهات املعنية،
وبعد نقاشات جادة حول اهداف واهمية املشاريع التي تشتغل عليها الغرفة،
خلص االجتماع بتوصيات ومقترحات أهمها:
مراجعة لوائح اللجان، ارسال وضعية التوصيات ألعضاء القطب قبل االجتماع. حل إشكالية التواصل داخليا،حل إشكالية االعالم والتواصل بخصوص" صوراألعضاء "-حضورالغرفة في مدينة "املهن والكفاءات "
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اجتماع قطب التكوين والتعليم ليوم  16أكتوبر2020
في سياق االجتماعات الدورية لألقطاب ولجان عمل الغرفة ،انعقد يوم الجمعة  16أكتوبر
 ،2020االجتماع الخاص بقطب التكوين والتعليم ،على الساعة العاشرة والنصف صباحا باملدرسة
العليا للتجارة بتطوان ،برئاسة السيد عبد اللطيف افيالل رئيس لجنة التكوين والتعليم وبمشاركة
السيد مصطفى بناجي نائب أمين املال ،صباحا ،وخصص هذا االجتماع ملناقشة النقط الواردة في
جدول االعمال التالي:
-1املصادقة على مشروع محضراالجتماع السابق؛
-2تتبع املشاريع التي يشرف عليها القطب برسم سنة 2020
-3مناقشة خطة العمل بخصوص تنفيذ برنامج عمل الغرفة برسم سنة 2021
-4مختلفات
-1املصادقة على مشروع محضراالجتماع السابق؛
وبعد الترحيب بالحضور افتتح االجتماع السيد عبد اللطيف افيالل بقراءة النقط الواردة في جدول
األعمال ،وتم االطالع على مشروع محضر االجتماع السابق وبعد االطالع عليه ،تمت املصادقة عليه
باإلجماع،
وبعدها أعطيت املداخلة للسيد ناصر فقيه اللنجري مدير ملحقة الغرفة بتطوان ،حيث تقدم بعرض
موجز الهم املشاريع التي يشرف عليها القطب مع مشروع برنامج سنة  2021الخاص بملحقة تطوان
وهو كالتالي:
قسم الدعم والترويج بملحقة الغرفة بتطوان
تطويراملدرسة العليا للتجارة بتطوان -/تطويرحاضنة املقاوالتمتحف التجارة بتطوان -/فضاء العرض بتطوانحاضنة املقاوالت واكاديمية الصناعات الغذائية واملنتوجات املجالية بوزاناأليام التجارية /-التجارة االلكترونية -التجارة الخارجية -/مركزاستكمال تكوين التاجر.بعدها تقدم السيد سعيد شفيق بعرض لتقريرحول أنشطة املعهد واملدرسة وهو كالتالي:
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عالقة املؤسسة بمجموعة إيدوكاتيم
تم تأدية جميع مستحقات مجموعة إيدوكاتيم والتي التزمت بتصفية جميع امللفات العالقة (تخويل
الديبلومات لخريجي الباشلور ،أداء مستحقات املكونين وإرجاع حقوق التسجيل لبعض الطلبة) ،على
أن يتم إيقاف الشراكة مع املجموعة املذكورة والتي غادرت املدرسة منذ بداية يوليوز.2020
حصيلة املوسم الدراس ي 2020/2019
بالنسبة للطلبة املقبلين على التخرج (عددهم  12طالب وطالبة):
تمت مواكبتهم في تداريبهم امليدانية داخل املقاوالت (منذ بداية يوليوزإلى نهاية شتنبر.)2020
تأطيرهم في بحوث نهاية التكوين الخاصة بهم (منذ بداية شتنبرإلى اليوم).
إعدادهم لتقديم ومناقشة بحوثهم نهاية أكتوبرالجاري.
كما تم تنظيم حصص للمراجعة في املواد والدروس التي تلقوها في األسدس األول من املوسم الدراس ي
 2020/2019استعدادا لإلمتحانات (خالل النصف األول من شتنبر.)2020
تنظيم اإلمتحانات املتعلقة باألسدس األول للموسم الدراس ي ( .2020/2019األسبوع املمتد من 14
إلى  18شتنبر)2020
بالنسبة للطلبة املقبلين على اإلنتقال للسنة الثانية (عددهم  15طالب وطالبة):
تنظيم حصص للمراجعة سيما في املواد األكثر أهمية أو املواد التي لم يتلقوا الدروس الكافية منها
(ابتداء من أواسط شتنبر.)2020
تنظيم االمتحانات ابتداء من  12أكتوبر 2020إلى غاية  20منه.
مواكبتهم في اإلعداد لتنظيم اليوم الخاص باستقبال الطلبة الجدد(Journée d’Intégration) .
املوسم الدراس ي 2021/2020
الحملة اإلعالمية( :ابتداء من أو ائل غشت )2020
 على منصتي الفايسبوك واألنستاغرامأيام األبواب املفتوحة:
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في إطار تدعيم الحملة الدعائية التي قامت بها إدارة املعهد ومن أجل الوصول إلى أكبر عدد من
املسجلين تمت برمجة األيام املفتوحة أيام  11و 12شتنبر  2020بتطوان ويوم  17من نفس الشهر
بطنجة ،حيث كانت نتائجها على الشكل التالي:
يوم  17شتنبربطنجة

أيام  11و 12شتنبربتطوان

حضور  63زائر وزائرة من آباء وأولياء التالميذ لم يتم تنظيمها بسبب جائحة كورونا
بتطوان
حصيلة املسجلين الجدد باملعهد برسم املوسم الدراس ي :2021/2020
الشعبة

عدد الطلبة

وكيل تجاري

18

مساعد في
واملحاسباتي

اإلداري 10

التسيير

06

املصرح بالجمارك
شعبة مصرحي الجمارك:

عقد  3جلسات عمل مع جمعية املعشرين املقبولين لدى الجمارك باملغرب من أجل تنظيم وتأطير
شعبة مصرحي الجمارك،
اتفاقية شراكة ما بين الغرفة والجمعية املذكورة.
لدينا ملفات لحاالت طلبة وطالبات لديهم رغبة في التسجيل لكن ظروفهم املادية ال تسمح.
بالنسبة للطلبة الجدد املسجلين باملعهد برسم املوسم الدراس ي :2021/2020
انطالق دروس الدعم والتقوية ابتداء من  21شتنبرإلى غاية  12أكتوبر2020
انطالق الدروس املقررة بشكل رسمي ابتداء من يوم  14أكتوبر2020
يوم اإلدماج(Journée d’Intégration) :
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عملت إدارة املعهد بتنسيق مع الطلبة املسجلين بالسنة الثانية على إعداد وتنظيم يوم لإلدماج بتاريخ
 13أكتوبر  ، 2020والذي كان الهدف منه استقبال الطلبة الجدد في جو من الحماس واإليجابية
ليتمكنوا من االندماج في املسلسل التكويني ،كما كان هذا النشاط فرصة بالنسبة للطلبة القدامى
الكتشاف مهاراتهم في تنظيم وتدبيراألنشطة ذات الطابع الثقافي.
وبعد االستماع لهذه العروض والتقارير افتتح باب النقاش من طرف السادة األعضاء ،حيث نوهوا
باملجهودات التي قام بها الهيكل التنظيمي للمعهد املتخصص بعد الخصاص الذي عرفه في املوارد
البشرية بعد توقف شركة ايدوكاتيم ،والذي رفع من فعالية املؤسسة وحقق نتائج جد إيجابية بحيث
ارتفع عدد الطلبة املسجلين باملعهد الى  57طالب ،كما قدم الحاضرون مجموعة من االقتراحات
والتوصيات تهم املعهد املتوسطي للتدبيروهي كالتالي:
-

تكوين في اللغة اإلنجليزية

-

تكوين في التجارة إللكترونية

-

خلق مركزلتعليم اللغات باملدرسة العليا للتجارة "دروس مسائية

-

اقتراح لوحة اشهارية

-

خلق لجينة لتتبع ملفات الطلبة ذات طابع اجتماعي

-

التركيزعلى جانب التسويق االلكتروني لدى الطلبة كأنشطة موازية

وفي نهاية االجتماع أكد السادة الحاضرون على ضرورة اتخاد مختلف التدابير الصحية واللوجستية
الالزمة لتدبيرهدا املوسم في أحسن الظروف،
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-2أنشطة الدعم واملواكبة
 1.2دعم ومواكبة التجاروالجمعيات املهنية
 2.2دعم ومواكبة املقاولة واملقاولين الشباب
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 1.2دعم ومواكبة التجاروالجمعيات املهنية
احتضان اللقاء الوطني لجمعيات أسواق الجملة باملغرب
احتضنت ملحقة الغرفة بتطوان يوم الجمعة  07فبراير  2020الدورة األولى للمجلس الوطني
لالتحاد الوطني لجمعيات أسواق الجملة للخضر والفواكه باملغرب تحت شعار " أسواق الجملة
باملغرب رهانات الحاضر و أفاق املستقبل" .وقد مثل الغرفة في هذا اللقاء السيد محمد اغطاس
السعيدي النائب الرابع للرئيس والسيد مصطفى بناجي نائب أمين مال الغرفة ،والسيد عثمان
الزيتوني عضو الغرفة كما حضرها كل من السادة :رئيس الجماعة الترابية لتطوان ،وممثل املديرية
للضرائب بتطوان ورئيس االتحاد الوطني لجمعيات أسواق الجملة للخضروالفواكه باملغرب ورؤساء
مختلف الجمعيات املنضوية تحت لواء االتحاد على املستوى الوطني.

تنظيم زيارة للميناء املتوسطي لفائدة التجاراملتعاملين مع سبتة
في إ طار عملية تأطير ومواكبة التجار املتعاملين مع مدينة سبتة والراغبين في تنظيم تجارتهم في
منظومة االستيراد والتصدير تم تنظيم يوم الثالثاء  18فبراير  2020بشراكة بين الغرفة واملديرية
الجهوية واملديرية االقليمية للجمارك بتطوان زيارة ميدانية للميناء املتوسطي لالطالع مباشرة على
التدابيرواالجراءات املرتبطة باالستيراد.
شارك في هذه الزيارة اعضاء الغرفة السادة مصطفى بناجي ومحمد التوناتي واحمد العاطفي ومحمد
الصنهاجي الى جانب مجموعة من التجارمن مدينتي الفنيدق وتطوان.
وسيعقب هذه الزيارة زيارات لتجار آخرين إلى جانب تنظيم لقاءات تأطيرية مع هيئة املعشرين
واملحاسبين وادارت مختصة من قبيل ادارة التجارة والصناعة واملكتب الوطني للسالمة الغذائية
وغيرها.

تنظيم لقاء حول تطويرالتجارة والتشجيع على التجارة االلكترونية
في إطار دعم التجارللخروج من مرحلة الركود االقتصادي والعمل على ادماج التجاراملستفيدين
من التجارة مع سبتة تم تنظيم يوم الجمعة  21فبراير  2020بملحقة الغرفة بتطوان لقاء جمع
جمعيات التجار وفاعلين في التجارة االكترونية من أجل انجاز برنامج يعمل على تحفيز التجار لتطوير
تجارتهم واعتماد التجارة االلكترونية.
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ترأس هذا اللقاء نائب أمين املال السيد مصطفى بناجي وشارك فيه العضو السيد عبد اللطيف
أفيالل وأطرملحقة الغرفة بتطوان.

إطالق األيام التجارية بمدينة العرائش
تم مساء يوم االثنين  24فبراير 2020افتتاح األيام التجارية في دورتها الثانية في الفترة املمتدة من
 24فبراير الى  1مارس بمدينة العرائش تحت شعار " من أجل تنشيط الحركة التجارية ورد االعتبار
لألسواق الجماعية" ،التي تنظمها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة – تطوان –
الحسيمة بشراكة مع جماعة العرائش والجمعيات املهنية باملدينة.
ترأس هذا االفتتاح السيد عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان
الحسيمة بحضور السيد عبد الحميد الحسيسن نائب رئيس الغرفة ،السيد رشيد الركراك نائب
رئيس جماعة العرائش ،السادة األعضاء سمير الكاموني والسيد عبد االله بنتهرة وممثلي السلطة
املحلية بالعرائش  ،باإلضافة إلى مهنيي القطاع التجاري ،خالل الكلمة التي القاها في افتتاح هذا
النشاط اكد السيد رئيس الغرفة الجهوية ان هذه مناسبة هامة للوقوف على و اقع التجارة على
الصعيد املحلي ودراسة مختلف جوانبه السلبة وااليجابية مع طرح الحلول التي من شأنها ان تساهم
في انعاش هذا القطاع الحيوي ،كما اكد على ان الغرفة ستعمل جاهدا من اجل تطوير هذه االيام
التجارية لتجعلها تظاهرة تجارية ذات اشعاع محلي وجهوي.
وفي إطار تنزيل البرنامج املندمج لدعم وتمويل املقاوالت أكد السيد الرئيس انه سيتم خالل األيام
املقبلة تنظيم لقاء تحسيسيا بتنسيق مع السلطات حول برنامج انطالقة و أكد على أن هذا املشروع
من شأنه ان يحل املشاكل التي تعوق املقاوالت الصغيرة جدا بما في ذلك التاجرو ايضا الشباب حاملي
املشاريع كما ستنظم على هامش هذا األسبوع التجاري مجموعة من األنشطة واللقاءات.
وفي األخيراقيم حفل شاي على شرف املدعوين.

لقاء تواصلي مع جمعية تجارالسوق الصغيربالعرائش
في إطار برنامج تتبع الجمعيات املهنية الذي يهدف الى نسج عالقة مستمرة ومفيدة على امتداد
السنة بين الغرفة ومنتسبيها ،عقد يوم األربعاء  04مارس  2020على الساعة الواحدة زواال بمقرفرعية
الغرفة بالعرائش اجتماع مع أعضاء مكتب جمعية تجار السوق الصغير ،حضره السيد سمير
الكموني عضو الغرفة بالعرائش والسيدة سلوى بوراس ي إطار بالفرعية .خالل هذا االجتماع تم
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التطرق إلى املجهودات التي تبدلها الغرفة من أجل تجويد خدماتها لتكون عند تطلعات منتسبيها ،كما
تم التأكيد على ضرورة تشجيع أعضاء الجمعية على االنخراط لالستفادة من خدمات الغرفة فيما
يخص التكوين ،الدعم واملواكبة.
خالل هذا اللقاء تم تسجيل بعض مقترحات أعضاء هذه الجمعية وهي كالتالي:
 ادراج موضوع التصريح الضريبي االلكتروني والتسويق الرقمي ضمن برامج التكوين تنظيم لقاء حول القروض والتمويالت البنكية لفائدة التجار ضرورة تدخل الغرفة من أجل اإلسراع بإخراج قانون التغطية الصحية واالجتماعية لغيراالجراء ملا يشكله من أهمية لهده الفئة.
اختتم هذا اللقاء على الساعة الثانية زواال.

تأسيس جمعية للحرفيين بملحقة الحسيمة
التئم بمقر ملحقة الغرفة بالحسيمة يوم الجمعة  6مارس  2020على الساعة الرابعة والنصف
( )16:30بعد الزوال عدد من املهنيين والحرفيين باإلقليم بغرض عقد جمع عام تأسيس ي لجمعية
الحرفيين بإقليم الحسيمة في أفق التر افع باسم هذه الفئة من املجتمع لدى املصالح الحكومية لرفع
الضررعنهم.

لقاء عن بعد على مستوى تطوان لتتبع تموين االسواق باملواد الغدائية خالل شهر
رمضان االبرك
في اطار تتبع تموين االسواق باملواد الغدائية خالل شهر رمضان االبرك ،نظمت ملحقة الغرفة
بتطوان يوم الجمعة  24أبريل  2020اجتماعا ترأسه السيد مصطفى بناجي نائب أمين املال باملكتب
املسير للغرفة ،وحضره السيد اسماعيل دادي عضو الغرفة عن عمالة املضيق الفنيدق والسيد
حميد الدراق رئيس جمعية تجار املواد الغدائية بالجملة ونصف الجملة وعضو الغرفة ورئيس
جماعة ،والسيد عزالدين العزاوي مندوب وزارة الصناعة والتجارة بتطوان ،والسادة البدوي شريف
رئيس جمعية الجزارين بتطوان والسيد محمد البوجناني رئيس جمعية املخابز العصرية والحلويات
بتطوان والسيد عرفة العمراني رئيس جمعية تجار سوق السمك بتطوان وعبد الرحمان البرقوقي
رئيس جمعية الوكالء بسوق الجملة للخضر والفواكه بتطوان وهشام اوراغ رئيس جمعية التجار
املجلبين بسوق الجملة للخضر والفواكه بتطوان وموس ى اعواتين مدير سوق الجملة للخضر
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والفواكه بتطوان باالضافة الطر امللحقة بتطوان .وقد أكد جميع املتدخلين على أن االسواق ستزود
بشكل عادي وسلس وبأثمنة في متناول املستهلك خالل هذا الشهراالبرك.

لقاء عن بعد لتتبع تموين األسواق باملواد الغذائية بتطوان
في إطار تتبع تموين األسواق باملواد الغدائية خالل شهر رمضان االبرك ،نظمت ملحقة الغرفة
بتطوان يوم الجمعة  24أبريل  2020اجتماعا ترأسه السيد مصطفى بناجي عضو املكتب املسير
للغرفة ،وحضره السيد إسماعيل دادي عضو الغرفة عن عمالة املضيق الفنيدق والسيد حميد
الدراق رئيس جمعية تجار املواد الغدائية بالجملة ونصف الجملة وعضو الغرفة ورئيس جماعة،
والسيد عزالدين العزاوي مندوب وزارة الصناعة والتجارة بتطوان ،والسادة البدوي شريف رئيس
جمعية الجزارين بتطوان والسيد محمد البوجناني رئيس جمعية املخابز العصرية والحلويات بتطوان
والسيد عرفة العمراني رئيس جمعية تجار سوق السمك بتطوان وعبد الرحمان البرقوقي رئيس
جمعية الوكالء بسوق الجملة للخضر والفواكه بتطوان وهشام اوراغ رئيس جمعية التجار املجلبين
بسوق الجملة للخضر والفواكه بتطوان وموس ى اعواتين مدير سوق الجملة للخضر والفواكه
بتطوان باالضافة الطر امللحقة بتطوان ،وقد أكد جميع املتدخلين على أن االسواق ستزود بشكل
عادي وسلس وباثمنة في متناول املستهلك خالل هدا الشهراالبرك.

لقاء بتطوان لتشخيص الوضعية الراهنة للقطاع السياحي
في سياق مواكبة الغرفة ملنتسبيها نظمت ملحقة الغرفة بتطوان ،يوم السبت  25ابريل ,2020
اجتماعا ضم مختلف الفاعلين في القطاع السياحي حيث خصص لتشخيص الوضعية الراهنة
للقطاع وكيفية الخروج من هذه االزمة بعد انتهاء فترة الحجر الصحي الذي تعيشه بالدنا والعالم
أجمع.
وقد ترأس االجتماع السيد مصطفى بناجي ،نائب أمين املال باملكتب املسير للغرفة والسيد اسماعيل
دادي عضو الغرفة عن عمالة املضيق الفنيدق ورئيس جمعية ارباب املطاعم ،والسيد موهب
القاسمي عضو الغرفة ،وبحضور السيد منصف الطوب ،رئيس املجلس االقليمي للسياحة بتطوان
والسيد عبد العالي مندوب السياحة بتطوان والسيد ناصر الفقيه اللنجري مدير امللحقة والسادة
هشام الحراق ونور الدين الحلوزي ومتوسم حجاجي فاعلين في القطاع السياحي .باالضافة الطر
الغرفة .وقد خلص االجتماع بمجموعة من التوصيات تروم النهوض بالقطاع بعد انقضاء هده
الجائحة ،كما تم االتفاق حول عقد اجتماع اخر يوم السبت  2ماي  2020على الساعة الثانية بعد
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الزوال سيحضره املجلس الجهوي للسياحة واملجلسين االقليميين للسياحة بكل من تطوان واملضيق
الفنيدق.

لقاء تواصلي عن بعد لتتتبع آثاراألزمة املترتبة عن فيروس كورونا على مستوى اقليم
شفشاون
في إطار اللقاءات االقليمية بين املهنيين لتتتبع آثار األزمة املترتبة عن فيروس كورونا ،عقدت
غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة لقاء عن بعد على مستوى اقليم
شفشاون يوم الجمعة  15ماي  2020على الساعة  14:00بعد الزوال .ترأسه السيد مصطفى بناجي
عضو املكتب امل سير للغرفة وحضره كل من السادة عماد الحفيظ وعبد الكريم بن يعقوب و أحمد
زيطان أعضاء الغرفة ،وممثلي الجمعيات املهنية بشفشاون ،كل من :السيد عبد العالي عن جمعية
السويقة والسيد محمد مصباح عن الفضاء املغربي للمهنيين والسيد إسماعيل املنصوري عن
جمعية أرباب املطاعم وطاء حمام والسيد مصطفى أغزال عن املجلس اإلقليمي للسياحة والسيد
العياش ي الحضري عن جمعية قيسارية موالي عبد الرحمان الشريف و السيد غفير عبد املالك عن
الجمعية التنمية االقتصادية والسيد علي بنسعيد والسيد عمرالعلوي عن جمعية شفشاون برج.
كما حظره عن أطر الغرفة السيد ناصر الفقيه اللنجري مدير ملحقة تطوان وأطر الغرفة السادة
محمد الحجاجي وأشرف صالح.

مشاركة الغرفة في اجتماعات لتدارس وضعية أرباب املقاهي بالجهة
في إطار األدوار التي تقوم بها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة،
وحرصا منها على مصالح املقاوالت بالجهة ،شارك السيد اسماعيل دادي ،عضو الغرفة عن عمالة
املضيق الفنيدق في االجتماع املنعقد يوم االربعاء  17يونيو  2020بمقر والية طنجة حول الوضعية
التي يعيشها أرباب املقاهي بالجهة خاصة في هده الفترة الحرجة.
وقد ترأس هذا االجتماع السيد الكاتب العام لوالية طنجة وعدد من ممثلي جمعيات ارباب املطاعم
واملقاهي من مختلف اقليم الجهة .حيث تمت مناقشة مختلف املشاكل التي يعاني منها املهنيين بهذا
القطاع الدي ال زال يعاني من التوقف التام النشطته رغم عودة باقي القطاعات األخرى للعمل .وفي
نفس السياق انعقد يوم الخميس  18يونيو  2020اجتماعا آخر مع السيد العمدة .وقد طالب املهنيون
من السيد عمدة طنجة مراجعة الجبايات املحلية املفروضة على هده املقاوالت ،و اتخاذ االجراءات
املناسبة للحفاظ على تنافسية وحيوية هذه الفئة من املقاوالت.
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تنظيم ندوة عن بعد بمناسبة اليوم الوطني للتاجر
بمناسبة اليوم الوطني للتاجر ،وفي إطاراألدوارالتي تقوم بها غرفة التجارة والصناعة والخدمات
لجهة طنجة تطوان الحسيمة للدفاع عن مصالح التاجر ،نظمت الغرفة يوم االثنين  29يونيو 2020
ندوة عن بعد شارك فيها السيد عمر مورو رئيس الغرفة والسيد مصطفى بن عبد الغفورالنائب األول
للرئيس والسيد عبد الحفيظ الشركي ،النائب الثاني ،والسيد أديب أقلعي مندوب الوزارة الوصية
بطنجة ،وكانت الندوة من تنشيط السيد عبد الحميد النقراش ي إطاربالغرفة.

اجتماع حول الترتيبات املتعلقة بترحيل ونقل سوق الجملة للخضروالفواكه بطنجة
احتضن مقر جماعة طنجة زوال يوم الجمعة  10يوليوز  2020اجتماعا ثالثيا جمع بين الجماعة
وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة والغرفة الجهوية الفالحية .حول
موضوع "ترحيل ونقل سوق الجملة للخضروالفواكه بمدينة طنجة".
وقد حضر هذا اللقاء من جانب غرفة التجارة والصناعة والخدمات السيد الرئيس عمر مورو والسيد
مصطفى بن عبد الغفور نائبه األول ،ومن جانب الجماعة حضر هذا االجتماع السيد محمد البشير
العبدالوي رئيس املجلس الجماعي ملدينة طنجة والسيد محمد أمحجور نائبه األول.
كما حضر هذا االجتماع كل من السادة :نورالدين البدراوي ،املدير العام للمصالح الجماعية؛ حسن
تيتوى مدير الغرفة الجهوية للفالحة؛ اليزيد أيناو ،رئيس قسم تنمية املوارد املالية بالجماعة؛ نبيل
الخمليش ي ،رئيس قسم العالقات املؤسساتية بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة
تطوان الحسيمة.
وقد أشاد السيد الرئيس عمر مورو خالل تناوله الكلمة بعمل املجلس وباملقاربة التشاركية التي
يعتمدها في تدبير الشأن العام املحلي ،مع كل ما يقتضيه هذا العمل من شفافية ووضوح في العمل
وإشراك كافة املتدخلين في القضايا التي تهمهم.
وبعد تقديم الجماعة لكافة مضامين العملية والتفاصيل املتعلقة بالنقل والترحيل لسوق الجملة
(للخضر والفواكه) ،انصب اللقاء على مناقشة حيثيات هذا النقل والترحيل و انعكاساته على مدينة
طنجة عامة واملهنيين والتجار املرتبطين به على وجه الخصوص .حيث استعرض كل طرف وجهة نظره
االيجابية في املوضوع مع السعي الى مواصلة التنسيق والتعاون في هذا املجال.
وفي هذا السياق تم االتفاق على تكليف ممثل دائم لكل من الغرفتين قصد املشاركة في أعمال وأشغال
اللجن (الجماعية) املوكول لها مناقشة تأمين وترتيب عملية النقل ،بغية ضمان حسن تدبير هذا
امللف وفق معاييرالشفافية واملقاربة التشاركية.
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رئيس الغرفة يجتمع مع أرباب البزارات باملدينة القديمة بطنجة
في سياق تتبعها لقضايا املهنيين .وفي ظل جائحة كورونا وما خلفته من آثاراقتصادية سلبية على
كافة القطاعات ،وتماشيا مع دورها التمثيلي والتأطيري للمنتسبين وعموم املهنيين ،عقدت غرفة
التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة برئاسة السيد عمر مورو ،اجتماعا مع
ممثلين عن جمعية (أرباب البزارات باملدينة القديمة بطنجة) وذلك يوم االثنين  20يوليوز 2020
بمقرها الجهوي .حيث تم التطرق لكافة اإلشكاالت التي يعانيها مهنيو هذا القطاع .والحلول املمكنة
للتخفيف من آثارالجائحة.
وقد خرج هذا اللقاء بالخالصات التالية:
استفادة أعضاء الجمعية من خدمات مركزاملحاسبة املعتمدة.تحجيم ظاهرة الوسطاء وإلزامهم بالتقيد بالشروط القانونية.االخذ بعين االعتبار مصالح أصحاب البازارات خالل املرحلة الثانية من إصالح املدينة العتيقةبطنجة.

عقد لقاء تشاوري مع ممثلي جمعية املرشدين السياحيين
في إطار تتبع اوضاع القطاعات االقتصادية بالجهة وخصوصا القطاع السياحي الذي عرف تأثرا
كبيرا بسبب جائحة كوفيد  ،19عقد السيد عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة
طنجة تطوان الحسيمة يوم االثنين  27يوليوز  2020بمقر الغرفة بطنجة لقاء تشاوريا مع ممثلي
جمعية املرشدين السياحيين.
وبعد استعراض مختلف التأ ثيرات السلبية التي عرفها قطاع السياحة بالجهة وبمدينة طنجة بشكل
أخص تم التطرق إلمكانات النهوض بهذا القطاع الحيوي من حيث البنيات التحتية واإلجراءات
التحفيزية لتطوير العرض السياحي مع التشديد على ضرورة تعاون مختلف املتدخلين في هذا املجال،
بما فيهم املصالح الخارجية واملؤسسات املنتخبة والجمعيات املهنية.

اجتماع مع جمعية أرباب البزارات بطنجة بخصوص التحديات التي يواجهها هذا
القطاع في ظل الجائحة
في إطارالدوراالستشاري والتحسيس ي الذي تقوم به الغرفةُ ،عقد بمقرغرفة التجارة والصناعة
والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم االثنين  14شتنبر  2020على الساعة الواحدة زواال
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اجتماعا مع جمعية أرباب البزارات حول التحديات التي يواجهها قطاع عرض وبيع منتوجات الصناعة
التقليدية بطنجة في ظل جائحة كورونا التي تعرفها بالدنا منذ شهرمارس املاض ي.
ترأس هذا االجتماع السيد عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان
الحسيمة بحضور السيد مصطفى بن عبد الغفور النائب األول للرئيس .وقد تطرق هذا االجتماع إلى
مختلف االكراهات التي يعيشها قطاع البزارات في ظل جائحة كورونا كما تم اقتراح مجموعة من
التوصيات منها برمجة اجتماع مع صندوق الضمان املركزي لدراسة امكانية االستفادة من القروض،
وكذلك تم اقتراح اعتماد التجارة االلكترونية كحل ملا تعرفه البزارات من ركود.

لقاء إعدادي لشراكة بين الغرفة وجمعية املعشرين املقبولين لدى الجمارك باملغرب
في إطار مواكبة ودعم منتسبي الغرفة الفاعلين في مجال التجارة الخارجية وتوسيع قاعدتهم تم
تنظيم يوم الخميس  17شتنبر  2020بمقر الغرفة بطنجة لقاء اعداديا البرام اتفاقية تعاون وشراكة
بين الغرفة وجمعية املعشرين املقبولين لدى الجمارك باملغرب.
ترأس هذا اللقاء الهام عن الغرفة السيد مصطفى بن عبد الغفور نائب رئيس الغرفة وحضره
السادة الحسين بن الطيب أمين مال الغرفة وعبد اللطيف أفيالل عضو الغرفة ورئيس املؤسسة
الجهوية للتكوين والتنمية والسيد ربيع الخمليش ي املدير الجهوي للغرفة والسيد ناصر الفقيه
اللنجري مدير ملحقة الغرفة بتطوان والسيد سعيد شفيق رئيس قسم بالغرفة ومدير املدرسة العليا
للتجارة والسيد عبد الرحمان يوالل رئيس قسم بالغرفة وحضر عن الجمعية السيد محمد الجاي
نائب رئيس جمعية املعشرين املقبولين لدى الجمارك باملغرب.
وخصص جدول اعمال اللقاء لتدارس مختلف اوجه التعاون والشراكة لتطوير وتنمية التجارة
الخارجية ودعم ومواكبة مختلف املهنيين الفاعلين في هذا املجال بالجهة كما تم التركيز على اهمية
التكوين والتكوين املستمر في مجال التجارة الخارجية وعلى تعاون الطرفين النجاح دبلومات املعهد
املتخصص املتوسطي للتدبير التابع للغرفة املرتبطة بالتجارة الخارجية والتعشير لتوفير التأطير
املناسب للمقاولة الجهوية واملحلية.

عقد اجتماع مع جمعية التجارالصغاربالعرفان  2بطنجة
ُعقد بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم الجمعة 18
شتنبر  2020على الساعة الثانية عشرة زواال اجتماعا مع جمعية التجار الصغار بالعرفان  2بطنجة
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حول بعض املشاكل واإلكراهات التي يواجهها التجار في ظل جائحة كورونا التي تعرفها بالدنا منذ شهر
مارس املاض ي.
ترأس هذا االجتماع السيد عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان
الحسيمة .وقد تطرق هذا االجتماع إلى مختلف االكراهات التي يعيشها التجار نتيجة تداعيات جائحة
كوفيد .19

عقد اجتماع مع جمعية الوحدة لنقل املستخدمين بطنجة
في إطارالدور االستشاري والتحسيس ي الذي تقوم به الغرفةُ ،عقد بمقر غرفة التجارة والصناعة
والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم الجمعة  18شتنبر  2020على الساعة الواحدة زواال
اجتماعا مع جمعية الوحدة لنقل املستخدمين بطنجة حول بعض املشاكل واإلكراهات التي يواجهها
قطاع نقل املستخدمين بطنجة في ظل جائحة كورونا التي تعرفها بالدنا منذ شهرمارس املاض ي.
ترأس هذا االجتماع السيد عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان
الحسيمة .وقد تطرق هذا االجتماع إلى مختلف االكراهات التي يعيشها قطاع نقل املستخدمين في ظل
جائحة كورونا .خاصة الطاقة االستعابية واملطالبة باعادة تتظيم وتقنين القطاع وكذلك مشكل
توقيف رخص نقل املستخدين بطنجة .وغيرها من املشاكل العالقة.

عقد اجتماع مع رابطة الفاعلين في القطاع السياحي بأصيلة

ُعقد بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم االربعاء 23
شتنبر  2020على الساعة الثانية عشرة والنصف زواال اجتماعا مع ممثلي رابطة الفاعلين في القطاع
السياحي بأصيلة حول بعض املشاكل واإلكراهات التي يواجهها الفاعلين في القطاع السياحي في ظل
جائحة كورونا التي تعرفها بالدنا منذ شهرمارس املاض ي.
ترأس هذا االجتماع السيد عمر مورو رئيس الغرفة بحضور السيد مصطفى بن عبد الغفور ،النائب
االول للرئيس وعدد من أطر الغرفة .وقد تطرق هذا االجتماع إلى مختلف االكراهات التي يعيشها
القطاع نتيجة تداعيات جائحة كوفيد .19
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اجتماع بخصوص سوق الجملة بطنجة
بدعوة من والية طنجة انعقد مساء الخميس  5نونبر  2020اجتماعا موسعا لتدارس وتقييم
عملية الترحيل والصعوبات املر افقة التي صاحبت عملية االنتقال للسوق الجديد للخضر والفواكه
بطنجة.
ترأس هذا اللقاء السيد الكاتب العام لوالية طنجة بحضور السيد عمر مورو رئيس الغرفة الجهوية
للتجارة والصناعة ونائبه األول السيد مصطفى بن عبد الغفور والسيد محمد امحجو ر النائب األول
لرئيس الجماعة والسيد اليزيد ايناو وكيل املداخيل وكذا السيد مدير سوق الجملة وممثلي ااملصالح
الخارجية املعنية وبمشاركة ممثلين عن التجارووكالء سوق الجملة للخضروالفواكه.

املشاركة في أشغال مائدة مستديرة جهوية حول موضوع دوراملؤسسات املهنية
والجمعوية
شارك السيد مصطفى بن عبد الغفور النائب األول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات
لجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم الجمعة  27نونبر 2020بطنجة في أشغال املائدة املستديرة الجهوية
املنظمة من طرف جمعية خريجي معاهد النسيج واأللبسة حول موضوع دور املؤسسات املهنية
والجمعوية.
وقد عرف اللقاء مشاركة كل من السيدة البورقادي املديرة الجهوية التحاد العام ملقاوالت املغرب
والخبير الدولي السيد الحموتي وممثل جمعية النسيج وعضو الغرفة الجهوية السيد ياسين العرود
واالستاد الجامعي ورئيس جمعية الشفاء الدكتورالطاهرالقور.
حيث انكب املشاركون على تدارس سبل ومداخل تطوير قطاع النسيج واأللبسة على مستوى جهة
طنجة التي تستقطب جزء مهما من الوحدات الصناعية العاملة في املجال على املستوى الوطني.
حيث انكب املشاركون على تدارس سبل ومداخل تطوير قطاع النسيج واأللبسة على مستوى جهة
طنجة التي تستقطب جزء مهما من الوحدات الصناعية العاملة في املجال على املستوى الوطني.

لقاء عمل مع الجمعية الوطنية ألرباب املقاهي واملطاعم -فرع الحسيمة -
عقد السيد أشرف بوجير مقرر الغرفة إلى جانب السيد املصطفى ديرا عضو املكتب املسير نائب
املقرر بحضور السيدة نبيلة لهيت مديرة امللحقة ،والسيد محمد البلحاجي إطار بقسم الدعم والترويج
يوم الخميس  10دجنبر 2020على الساعة الثانية عشرة زواال (  ) 12:00بمقر امللحقة لقاء عمل بطلب
من أعضاء مكتب الجمعية الوطنية ألرباب املقاهي واملطاعم  -فرع الحسيمة – الذي يمثله السادة:
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 عماد بلحاج :الرئيس املحلي. سعيد الغلبزوري :نائب أمين املال. محمد أشحشاح :مستشار. رؤوف الخطابي :مستشار.وخصص ألجل دراسة ومناقشة األوضاع الراهنة لهذا القطاع في خضم التأثيرات السلبية الكبيرة التي
أفرزتها جائحة كورونا ،وكذلك اقتراح بعض األفكار والحلول للتخفيف من وطأتها سواء بالنسبة
ألرباب املقاهي واملطاعم أو بالنسبة ملستخدميهم ومن يحوم حولهم.
وقد تناول اللقاء النقط واملحاورالتالية:
 حرص الغرفةوجامعة الغرف املغربية للتجارة والصناعة والخدمات للتخفيف من آثار الجائحةوترسيخ أسس النهوض بقطاعاملقاهي واملطاعم وتنميته من جديد.
 تأثيرالتدابيراإلحترازية األخيرة التي اتخذتها السلطات العمومية على مصالح القطاع. التنبيه إلى تدهور وضعية القطاع في الظروف الحالية وسيره في طريق اإلفالس ما لم يتم اتخاذإجراءات عاجلة إلنقاذه.
 ا ملطالبة بتمديد توقيت اإلغالق إلى الساعة  11:00ليال ،وليس من الضروري أن يكون توقيتاملقاهي واملطاعم موحدا.
 اعتبر ممثلو الجمعية أن البث التلفزيوني ال يؤثر على احترام مهنيي القطاع للتدابير اإلحترازية منوضع للكمامات وتعقيم واحترام مسافة األمان بين الطاوالت.
 الدعوة إلى إشراك أرباب القطاع في مناقشة و اتخاذ القرارات التي تهمهم وعدم تجاهل آرائهمومقترحاتهم.
 نظرا لغالء ف واتير الكهرباء ،طالب ممثلو الجمعية بالتدخل لحل املوضوع مع مكتب الكهرباءواملاء.
 املطالبة بالتدخل لدى اتصاالت املغرب لحل املشكل مع أرباب القطاع. املطالبة بالتدخل لحل مشكل السومة الكرائية مع املجلس البلدي بالنسبة لألكشاك. املطالبة بإعفاءات من الرسوم الجبائية املحلية إلى حين استعادة القطاع لعافيته.وفي الختام شكر الحاضرون الغرفة على تلبية طلب عقد هذا اللقاء ،ودعوها إلى مؤازرتهم والوقوف
إلى جانبهم في هذه الظروف العصيبة ،كما ثمنوا جميع املبادرات والتوصيات التي تثيرها وتعبر عنها
لحماية أرباب القطاع من اإلفالس ودعم الجهود املبذولة للنهوض به مجددا وتخطي املخلفات الطارئة
ملرض كوفيد  19الذي أصاب العالم قاطبة وهوى بالحياة االقتصادية بشكل مريع.
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اجتماع مع مكتب فرع الحسيمة للجمعية الوطنية ألرباب املقاهي واملطاعم
بناء على االجتماع املنعقد بملحقة الغرفة بالحسيمة يوم  10دجنبر  2020مع أعضاء مكتب فرع
الحسيمة للجمعية الوطنية ألرباب املقاهي واملطاعم بخصوص تداعيات جائحة كورونا على القطاع،
انعقد زوال يوم الثالثاء  15دجنبر  2020بمقر بلدية الحسيمة اجتماع حول املوضوع ذاته مع السيد
كريم الغازي نائب رئيس املجلس البلدي بحضور السيد أشرف بوجير مقرر الغرفة الجهوية للتجارة
والصناعة والخدمات لطنجة – تطوان -الحسيمة الذي كان مرفوقا بالسادة أعضاء مكتب فرع
الجمعية بالحسيمة وهم:
 عماد بلحاج :الرئيس املحلي. سعيد الغلبزوري :نائب أمين املال. محمد أشحشاح :مستشار. رؤوف الخطابي :مستشار.وتم التأكيد خالل اللقاء على نفس املطالب واإلقتراحات السابقة ألرباب املقاهي واملطاعم املطروحة
على أنظار الغرفة خصوصا ما تعلق بتخفيف اإلجراءات والتدابير املفروضة على القطاع ،و اتخاذ
تدابير لحمايته من اإلفالس ،مع بحث إقرار الدعم والتشجيع الالزم للنهوض به واإلقالع من جديد بعد
انقضاء على الجائحة.

اجتماع بالحسيمة مع أعضاء نقابة تجار سوق الثالثاء
عقد السيد أشرف بوجير مقرر الغرفة والسادة االعضاء السيد أحمد بوكمزة ،السيد إلياس
الزياني ،السيد منصف أزماني ،السيد مصطفى الخمليش ي والسيد بدرالدين أوخيار مرفوقين بالسيد
محمد العزوزي عن االدارة ،يوم االثنين  21دجنبر  2020بمقر الغرفة بالحسيمة لقاء عمل مع أعضاء
نقابة تجارسوق الثالثاء :السيد عادل البوشعيبي عضو النقابة الوطنية للتجارواملهنيين رئيس املكتب
اإلقليمي ،السيد محمادي واعلي ،السيد يوسف كريشتو ،السيد عماد املنصوري والسيد خالد
الدمغي.
وقد خصص اللقاء لدراسة ومناقشة االوضاع الراهنة والتباحث في مجموعة من القضايا واألحداث
التي همت السوق وبخاصة األضرار التي خلفها الحريق الذي شب به مؤخرا ،وكذلك اإلصالحات التي
يعرفها ومشاريع إعادة التهيئة التي يتم العمل عليها .هذا ولم يتم إغفال الحديث عن الصعوبات التي
تعترض املشتغلين به السيما تداعيات وباء كورونا وغيرها على الرواج التجاري بشكل عام ،وكذا الدور
الذي يمكن أن تقوم به الغرفة مواكبة ومساندة ودعما للمهنيين بالسوق املذكور.
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عقد لقاء مع ممثلي فرع الحسيمة للفدرالية الوطنية ملموني الحفالت
عقد السيد أشرف بوجير مقرر الغرفة والسادة االعضاء السيد محمد الحنكوري ،السيد
منصف ازماني ،السيد احمد بوكمزة والسيد بدر الدين اوخيار مرفوقين بالسيد محمد البلحاجي و
محمد العزوزي عن االدارة ،يوم الثالثاء  22دجنبر  2020بمقر الغرفة بالحسيمة لقاء عمل مع ممثلي
فرع الحسيمة للفدرالية الوطنية ملموني الحفالت بالحسيمة في شخص رئيسها السيد نور الدين
املعروفي و السيد فتحي احنتاريو كاتب عام و السيد عبد الكريم الزياني نائب كاتب عام والسادة احمد
بادي ،امحمد بورجيلة ،عمراسويق ،اسماعيل بن احمد مستشارين باملكتب املسيرللجمعية.
وقد خصص اللقاء لدراسة ومناقشة األوضاع الراهنة لهذا القطاع في خضم التأثيرات السلبية
الكبيرة التي أفرزتها جائحة كورونا ،وكذلك اقتراح بعض األفكار والحلول للتخفيف من وطأتها سواء
على األرباب او مستخدمي القطاع.
وبعد نقاش مثمروبناء ،أكد السادة األعضاء وقوفهم في صف املمونين لتحقيق كافة مطالبهم ،وكذلك
مواكبتهم في طريق استعادة القطاع لحيويته ونموه.

اجتماع أعضاء الغرفة مع جمعية أرباب املقاهي واملطاعم بإمزورن والنواحي
في إطار مهامهم التمثيلية واإلستشارية ،عقد أعضاء ملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات
لجهة طنجة – تطوان -الحسيمة بالحسيمة يوم الثالثاء  22دجنبر  2020على الساعة الرابعة
والنصف ( )16:30بعد الزوال اجتماعا مع أعضاء مكتب جمعية أرباب املقاهي واملطاعم إلمزورن
والنواحي للحديث حول األوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية الراهنة التي يمربها القطاع في ظل الظروف
اإلستثنائية التي أفرزها وباء كورونا املستجد والتدابيرالحكومية الشديدة التي تقيد نشاطه.
وفي الكلمة الترحيبية للسيد أشرف بوجير مقرر الغرفة ،ذكر بدور الغرفة في االهتمام والتتبع الدائم
لشؤون منتسبيها وإسماع صوتهم والتر افع باسمهم لدى الدو ائرالحكومية الرسمية.
وبعد كلمة السيد منصف أزماني ،والسيد محمد بوكمزة ،اللتين أكدتا أيضا اإلهتمام الكبير الذي
توليه الغرفة لقضايا قطاعات التجارة والصناعة والخدمات ولكل العاملين بها وخاصة في هذه
الظروف العصيبة التي تمر بها الحياة االقتصادية بصفة عامة.،تناول الكلمة السيد جمال املساوي
رئيس جمعية أرباب املقاهي واملطاعم بإمزورن والنواحي الذي شكر الغرفة على إتاحة الفرصة لعقد
هذا اللقاء الهام الذي يندرج ضمن مساعي الجمعية هي األخرى إليصال هموم ومطالب أرباب املقاهي
واملطاعمإلي مسامع الهيئات املسؤولة للتخفيف من آثاراألزمة التي أصابت القطاع،وتناول املجتمعون
النقط التالية:
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 التذكير بدور الغرفة وما قامت به لفائدة القطاعات املتضررة بما في ذلك دور جامعة الغرف فيهذا الصدد.
 تأثيرات كوفيد  19على املقاهي واملطاعم واحتماالت اإلفالس. التأثيرالسلبي للتدابيراإلحترازية على الحياة اإلقتصادية بصفة عامة. الركود الحاد وارتفاع التكاليف. تراكم الديون ومعضلة استخالص الشيكات ،والرسوم الضريبية املختلفة ،ومستحقاتالصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي.
 مشكل فواتيرالكهرباء أثناء فترة كورونا. مشاكل الرصيف وإعادة النظرفي تنظيم احتالل امللك العمومي بالنسبة لكل القطاعات. دورلجنة اليقظة في مواجهة الجائحة.السيد ممثل أرباب املطاعم بعد أن أشاد بتواصل الغرفة مع أرباب القطاع ،استعرض من جانبه
قضايا القطاع التي ال تختلف كثيرا هما تعانيه املقاهي وخاصة ما تعلق بتوقيت اإلغالق عند التاسعة
مساء ،وتخفيض الطاقة اإلستيعابية للمطاعم إلى النصف ،والعجز عن أداء أجور العاملين ،وتحقيق
العدالة الجبائية لكل امللزمين محليا ووطنيا ،ودعا الغرفة باعتبارها تمثل القطاع وتتحدث باسمه إلى
التواصل مع املسؤولين في هذا الشأن وحثهم على التجاوب مع مطالب وشؤون أرباب القطاع وحمايتهم
من اإلفالس .
السادة أعضاء الغرفة تجاوبوا مع ما تفضل به ممثل أرباب املطاعم و أكدوا له استعدادهم للمض ي
قدما في الدفاع عن هذا القطاع والسعي إلنعاشه كما هو الشأن مع أرباب املقاهي وكل القطاعات
األخرى املنضوية ضمن اختصاصات الغرفة ،كما أكدوا وقوفهم إلى جانب أرباب املقاهي واملطاعم في
الدفاع عن مصالحهم والبحث عن حلول للمشاكل التي يتخبطون فيها ،وكذلك استعدادهم للتوسط
في عقد لقاءات مباشرة مع مختلف املؤسسات واملصالح باإلقليم ،وقد تم التو افق على رفع ملتمس في
شأن إدراج نقطة ضمن جدول أعمال دورة فبراير للمجالس الجماعية باإلقليم إلعادة النظر في
الرسوم الجبائية املطبقة على املقاهي واملطاعم في ظل الجائحة،و أيضا بالنسبة إلدارة
الضرائبلتخفيف بعض التدابير في عملية التحصيل التي تترتب عنها أداء بعض الغرامات التي كان من
املمكن تفاديها في حالتم األخذ في الحسبان ظروف بالجائحة.
وكان أهم ما طالب به مكتب الجمعية هو:
 التدخل لدى الجهات ذات الصلة إلعفاء القطاع من الرسوم والضرائب عن فترة الجائحة،وإعادة النظرفي تسعيرة الرسوم املحلية وخفضها إلى النصف.
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 التدخل لدى مصلحة الوعاء الضريبي لخفض املستحقات الضريبية إلى النصف وإلغاء الذعائروالغرامات املترتبة عن ظروف الجائحة.
 التدخل لدى مكتب املاء والكهرباء للحد من عملية انتزاع عدادات التزود باملاء والكهرباء. مراجعة شاملة واستثنائية لفواتير املاء والكهرباء مع إمكانية تقسيط الديون املتراكمة وتأجيلأجل السداد.
 تمديد ساعات العمل إلى ما كانت عليه قبل الجائحة.وكأول إجراء بعد هذا اللقاء تقوم به الغرفة ،تقرر توجيه مراسلة إلى كل من رئيس بلدية امزورن،
ورئيس بلدية بني بوعياش ،ورئيس جماعة آيت يوسف وعلي ،لعقد لقاءات معهم تضم ممثلي الغرفة
وجمعية املقاهي واملطاعم لدراسة ومناقشة أوضاع القطاع بما في ذلك استخالص الجبايات املحلية.

مشاركة الغرفة في لقاء حول التكوين والتشغيل
شارك السيد مصطفى بن عبد الغفور ،النائب األول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات
لجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم األربعاء  23ديسمبر  2020طنجة ،في اللقاء املنظم من طرف
الجمعية املغربية لخريجي معاهد النسيج واأللبسة ،وهو امللتقى الوطني السابع للجمعية والذي تمحور
هذه السنة حول موضوع "مناهج التكوين و أفاق التشغيل في ظل التحوالت االقتصادية" .وخالل
كلمة الغرفة قدم السيد مصطفى بن عبد الغفور نبذة عن الدور الذي تقوم به الغرفة في الدفاع عن
القطاعات االقتصادية .موضحا بأن قطاع النسيج واحد من تلك القطاعات الذي يحض ى بكثير من
االهتمام .كما عبر عن األهمية التي توليها الغرفة ملسألة التكوين .وعملها وتر افعها من جانبها على
ضرورة تطوير العالقة بين مسألة التكوين النظري وسوق الشغل عامة وفي قطاع النسيج على وجه
الخصوص .كما نوه في ختام كلمته إلى ضرورة توجيه البوصلة نحو دعم املنتوج الوطني وتكثيف
العمل والجهود لدعم املقاولة املغربية ،خالل الظروف التي يمر بها العالم في ظل جائحة كورونا التي
يمرمنها.
وقد عرفت الجلسة االفتتاحية لهذا اللقاء مشاركة ممثل عن وزارة التشغيل و ممثلي مصالح ادارية و
مؤسسات عمومية ومنتخبة والعديد من املتدخلين واملمثلين لجمعيات مهنية و فعاليات املجتمع
املدني.
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 2.2دعم ومواكبة املقاولة واملقاولين الشباب
اجتماع بملحقة الحسيمة مع مسؤولي البنك الشعبي
شارك كل من السيدة نبيلة لهيت مديرة ملحقة الغرفة بالحسيمة والسيد جمال املخلوفي رئيس قسم
الدعم والترويج بامللحقة صباح يوم الثالثاء  11فبراير  2020مع مسؤولي البنك الشعبي بالحسيمة
بمقر البنك الشعبي وذلك في إطار التحضيرات التي يجريها الجانبان معا ألجل تنظيم لقاء تواصلي
تحسيس ي لفائدة املقاولين الشباب ولحاملي املشاريع الراغبين في خلق مقاوالتهم واإلطالع على
مضامين وتنزيالت مختلف املزايا والتمويالت التي وضعتها الدولة أمامهم لدعمهم وتحفيزهم على ولوج
عالم اإلستثماربضمانات أوفرللنجاح.

املشاركة في تأطيرمبادرة لتشغيل الشباب املتدربين في قطاع السياحة بملحقة الغرفة
بتطوان
شارك السيد ناصر الفقيه اللنجري مدير ملحقة تطوان الى جانب املجلس االقليمي للسياحة
بتطوان ومؤسسات اقليمية اخرى في تأطير متدربات ومتدربي جمعية االمل بتطوان في مجالي السياحة
والفندقة وذلك يوم االثنين  11فبراير  .2020ولقد عرف هذا اللقاء مشاركة مكثفة وتم خالله
التعريف بمختلف خدمات الغرفة وخاصة املرتبطة بالتشغيل و انشاء املقاوالت وكذا باوجه انخراط
الغرفة في املبادرة امللكية االخيرة الرامية الى تأطير ومواكبة املقاوالت الصغرى وكذا الراغبين في انشاء
املقاوالت.

اجتماع تحضيري حول عقد لقاء تواصلي لفائدة املقاولين الشباب
أشرف السيد أشرف بوجير عضو املكتب الجهوي للغرفة يوم الجمعة  14فبراير  2020على
أشغال االجتماع التحضيري الذي عقدته ملحقة الغرفة بالحسيمة استعدادا لتنظيم لقاء تواصلي
تحسيس ي لفائدة املقاولين الشباب وحاملي املشاريع باإلقليم الراغبين في اإلستفادة من الدعم
واإلمتيازات التي وضعتها الحكومة رهن إشارتهم لخلق أو تنمية مشاريعهم في إطار الخطة الحكومية
للتشغيل والتشغيل الذاتي التي تروم خلق مزيد من فرص الشغل القارة كل سنة ،وتم خالل اللقاء
تسطير اللمسات األخيرة لتنظيم هذا اللقاء بما فيها تحديد موعده ومكان انعقاده واملدعوين إليه،
وكذلك املؤطرين ملختلف فقراته والحاجات اللوجستية التي يستلزمها ضمان نجاحه.
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تنظيم لقاء مع القطاع البنكي بملحقة الغرفة بتطوان
في إطار التعاون والشراكة لتنزيل املبادرة امللكية لدعم وتمويل املقاوالت الصغرى واملتوسطة
والشباب حاملي افكار املشاريع في الوسطين الحضري والقروي نظمت غرفة التجارة والصناعة
والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة بمقرملحقتها بتطوان يوم الثالثاء  18فبراير 2020لقاء جمع
مدراء وممثلين عن القطاع البنكي بتطوان.
شارك في هذا اللقاء كل من السادة االعضاء عبد اللطيف أفيالل ومهيب القاسمي وكريم غزولة الى
جانب مجموعة من أطرامللحقة.
اللقاء تمحور حول املذاكرة حول مختلف املنتوجات املرتبطة ببرنامج انطالقة وبالسبل واآلليات
الكفيلة بانجاحه في اقليم تطوان.
وخالل هذا اللقاء تم االتفاق على تنظيم لقاء آخر يجمع القطاع البنكي بباقي املؤسسات الشريكة في
مجال تـأطير املقاولة ودعم الشباب حاملي املشاريع كما ابدى السادة املدراء رغبتهم للمشاركة في تـأطير
لقاءات تعريفية وتواصلية بهذا البرنامج.

تنظيم لقاء لتقديم البرنامج املندمج لدعم وتمويل املقاوالت"برنامج انطالقة"
انعقد يوم الخميس  20فبراير  ،2020لقاء خصص لتقديم البرنامج املندمج لدعم وتمويل
املقاوالت " برنامجا انطالقة" بحضور كل من السيد :مصطفى بن عبد الغفور ،النائب االول للرئيس
والسيد عبد الحفيظ الشركي ،النائب الثاني للرئيس و السيد عبد الحميد احسيسن ،النائب الثالث
للرئيس ،والسيد الحسين بن الطيب ،امين مال الغرفة ،والسيد مصطفى بناجي،نائب امين مال
الغرفة ،و السيد مصطفى ديرا ،نائب املقرر ،و السيد العرود ياسين ،رئيس لجنة تنمية انشطة املناولة
و السيد ابراهيمي خالد ،رئيس لجنة العالقات العامة والشراكة مع املنظمات املهنية ،السيد رشيد
قنطار،رئيس لجنة البيئة والطاقات املتجددة،السيدة شهير زهور ،رئيسة لجنة الشؤون االقتصادية
واالجتماعية ،السيد عبد اللطيف افيالل ،رئيس لجنة التكوين والتعليم ،السيد اسماعيل
دادي،رئيس لجنة الشؤون الخدماتية والسيد احمد بوكمزة ،رئيس اللجنة الجهوية لالستثمار ،السيد
محمد التوناتي ،عضو بالغرفة
السيد ربيع الخمليش ي ،املدير الجهوي للغرفة ،السيد محمد امين انكام ،املدير الجهوي لصندوق
الضمان املركزي اضافة الى عدد من اطروموظفي الغرفة.
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ترأس اللقاء السيد مصطفى بن عبد الغفور ،نائب الرئيس ،الذي قدم كلمة في املوضوع حيث أكد
على االهمية التي توليها ا لغرفة لهذا البرنامج وآلليات تنزيله واستعداد الغرفة لتوفير كل وسائل الدعم
واملساعدة من اجل تحقيق االهداف املرجوة.
في نفس الصدد قدم السيد محمد امين انكام ،املدير الجهوي لصندوق الضمان املركزي ،عرضا
مفصال حول برنامج انطالقة والشريحة املستهدفة منه واليات التمويل التي يوفرها.
وقد شهد اللقاء طرح العديد من التساؤالت من طرف املشاركين حول البرنامج املندمج لتأهيل
املقاوالت و ايضا تم طرح العديد من االفكارواملقترحات تتعلق بهذا البرنامج.

لقاء عمل مع وفد من مستشاري البنك الدولي حول مشروع مواكبة املقاوالت الصغيرة
واملتوسطة لولوج املناقصات العامة بالجهة
انعقد يوم االثنين  24فبراير  2020باملقر املركزي بطنجة ،لقاء عمل مع وفد من مستشاري
البنك الدولي خصص لتقديم مشروع مواكبة املقاوالت الصغيرة واملتوسطة لولوج مناقصات
اإلدارات واملؤسسات والشركات العامة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
ترأس هذا اللقاء السيد عمر مورو رئيس الغرفة والسيد عبد الحفيظ الشركي ،نائب الرئيس والسيد
مصطفى ديرا ،نائب املقرر والسيد سعيد اليونس ي والسيد مراد بنونة عضوي الغرفة والسيد ربيع
الخمليش ي ،املديرالجهوي للغرفة اضافة الى السادة :محمد يجو وعبد الرحيم العلوي وخالد بولعيش
اطرالغرفة.
ومن جانب البنك الدولي حضراللقاء كل من:
السيد مصطفى البشير ،مستشار البنك الدولي خبير املناقصات .السيد محمد بناني ،مستشار البنك
الدولي خبير املناقصات .السيدة شيماء بلوالي ،مستشارة البنك الدولي خبيرة تن
السيدة خديجة برادة ،مستشارة البنك الدولي.
تم خالل هذا اللقاء الوقوف على ةيمهألا التي توليها الغرفة لهذا املشروع وآلليات تنزيله واستعداد
الغرفة لتوفير كل وسائل الدعم واملساعدة من اجل تحقيق االهداف املرجوة.
كما تم تقديم األهداف الرئيسية لهذا املشروع هي:
 دراسة القيود والعقبات التي تواجه الشركات الصغيرة واملتوسطة في مشاركتها في املناقصاتالحكومية بالجهة.
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 تحديد التدابير التي يتعين تنفيذها من قبل الغرف والتي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرةواملتوسطة في تحسين كفاءتها فيما يتعلق باملشتريات العامة.
 وقد شهد اللقاء طرح العديد من التساؤالت من طرف املشاركين حول املشروع و ايضا تم طرحالعديد من االفكارواملقترحات.

لقاء تواصلي حول برنامج دعم وتمويل املقاوالت "انطالقة"
في إطار تنزيل البرنامج املندمج لدعم وتمويل املقاوالت ،نظمت غرفة التجارة والصناعة
والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة بشراكة مع االتحاد العام ملقاوالت املغرب بالشمال وجمعية
النساء املقاوالت باملغرب بالشمال والجمعيات املهنية والخبراء املحاسباتيين لقاء تواصليا يوم
الخميس  27فبراير  2020بفندق سوالزور بطنجة حول موضوع ":برنامج انطالقة لدعم وتمويل
املقاوالت باملجالين الحضري والقروي".
وقد عرف اللقاء كلمة افتتاحية ترحيبية للسيد عمرمورو رئيس الغرفة ومداخالت كل من رئيس اتحاد
مقاوالت املغرب بالشمال والسيد املدير الجهوي لالستثمار بالجهة والسيدة رئيسة جمعية النساء
املقاوالت والسيد رئيس جمعية الخبراء املحاسباتيين بالشمال .كما عرف تقديم عرض تأطيري للسيد
هشام الزناتي السرغيني املدير العام لصندوق الضمان املركزي ،حيث بسط مختلف املناحي املرتبطة
بالبرنامج قبل فسح املجال لتدخالت وتساؤالت الحاضرين.
وقد عرف اللقاء مشاركة ما يفوق  580مشارك ،في مقدمتهم السادة اعضاء املكتب املسير للغرفة
والسادة اعضاء الغرفة و السادة مدراء و مسؤولي املؤسسات البنكية بالجهة والسادة ممثلي املصالح
الخارجية و السادة رؤساء و ممثلي الجمعيات و الرابطات املهنية و الجمعيات الشبابية والسادة
حاملي املشاريع وعموم املهتمين والسادة ممثلي وسائل االعالم املختلفة.
هذا وتعتزم الغرفة بتعاون مع املؤسسات الشريكة مواصلة اللقاءات التحسيسية والتأطيرية على
مستوى مختلف أقاليم ومدن الجهة.

اجتماع حول تدارس مشروع تثمين الزيتون بإقليم وزان

في إطار تتبع مختلف مشاريع التنمية الجهوية بأقاليم الجهةُ ،عقد يومه الخميس  27فبراير
 2020بمقر الغرفة اجتماعا حول مشروع تثمين سلسلة الزيتون بإقليم وزان ،حيث ترأس االجتماع
السيد مصطفى بن عبد الغفور النائب األول للرئيس بحضور السيد حميد الحسيسن النائب الثالث
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للرئيس والسيد رشيد قنطار رئيس لجنة بالغرفة والسيد ربيع الخمليش ي املدير الجهوي والسيدة ندى
جيوك إطاربالغرفة ،باالضافة الى مسؤولي شركة عاملية مختصة في تثمين منتوجات الزيتون.

لقاء بالقصرالكبيرحول النظام الجديد ملر اقبة املنتوجات الصناعية عند االستيراد
احتضن مقر دار الثقافة بمدينة القصر الكبير ،يومه الجمعة  28فبراير  ،2020لقاءا تواصليا
تحسيسيا حول موضوع " :النظام الجديد ملر اقبة املنتوجات الصناعية عند االستيراد".
ويروم هذا اللقاء ،الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضروالرقمي وجماعة القصرالكبيروفيدرالية تجار
القصر الكبير ،إلى التعريف بالتدابير الجديدة ملر اقبة املنتوجات الصناعية عند االستيراد بعد
مراجعة النظام السابق والترخيص لثالثة هيئات عاملية بالتفتيش واملر اقبة.
حضر هذا اللقاء السيد الحاج محمد السيمو عضو الغرفة ورئيس جماعة القصر الكبير ،السيد
حسن الحسناوي عضو الغرفة بالعرائش ،السيد املرابط محمد ممثل وزارة التجارة والصناعة
واالقتصاد األخضر والرقمي ،السيد محمد عزوز مدير الجمارك بالعرائش ،وتجار مدينة القصر
الكبير .وقام بتأطيره كل من السادة أقلعي أديب مندوب الوزارة بطنجة عز الدين العزاوي مندوب
الوزارة بتطوان وممثلو الهيئات الثالث للتفتيش املرخص لها بالقيام بمر اقبة مطابقة املنتوجات
الصناعية املستوردة.
وفي كلمته التي القاها السيد محمد السيمو أكد على أهمية هذا اللقاء بالنسبة لتجاراملدينة كما شكر
رئيس الغرفة الستجابته لطلبه بدوره شكرالسيد حسن الحسناوي الغرفة على تنظمها لهذا اللقاء.
بعد دلك تطرق ممثلو وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي الى تحديد اإلطار القانوني
املتعلق بالنظام الجديدو األهداف املحددة وهي:
 تبسيط عمليات استيراد املنتجات الصناعية-

حماية املستهلك من املنتجات التيال تستجيب ملعاييرالسالمة املطلوبة
ارساء شروط املنافسة الشريفة

بعد ذلك ،قام ممثلو الهيئات الثالثة للتفتيش واملر اقبة:
 TUVRheinland،ApplusFomentoوVeritas
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بالتعريف بمقاوالتهم في مجال املر اقبة مع إضافة مجموعة من التفاصيل املتعلقة بهذا النظام
الجديد.
تم فتح باب النقاش في وجه الحضورلإلجابة عن تساؤالتهم واستفساراتهم والتي كانت في مجملها مهمة
وتصب في صميم املوضوع كما جاء في مالحظات مؤطري هدا اللقاء.
وفي األخيراقيم حفل شاي على شرف الحاضرين.

اجتماع إعدادي لعقد لقاء تواصلي حول دعم وتمويل املقاوالت الصغرى
عقد السيد أشرف بوجير مقرر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة – تطوان -
الحسيمة يوم الثالثاء  3مارس  2020على الساعة الواحدة ( )13:00زواال بمقر ملحقة الحسيمة
اجتماعا مصغرا مع كل من السيدة نبيلة لهيت مديرة امللحقة ،والسيد جمال املخلوفي إطار مهندس
بالغرفة خصص للحديث عن الترتيبات الواجب اتخاذها لعقد لقاء تواصلي شهر أبريل القادم حول
دعم وتمويل املقاوالت الصغرى وحاملي املشاريع باإلقليم خصوصا ما حمله برنامج "انطالقة" من
جديد اإلمتيازات والتحفيزات.

تنظيم لقاء تحسيسيا وتعريفيا بالتجارة االلكترونية بتطوان
في إطار النسخة الثانية عشر من االيام التجارية وللمساهمة في عصرنة وتطوير التجارة املحلية
نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة بشراكة مع مؤسسات
وفعاليات محلية وجهوية لقاء تحسيسيا وتعريفيا بالتجارة االلكترونية وذلك يوم االربعاء  4مارس
 2020مساء بمقرملحقة الغرفة بتطوان.
وقد ساهم في تأطير هذا اللقاء الهام ثلة من الخبراء املمارسين للتجارة االلكترونية الى جانب ممثلين
ملختلف املؤسسات املتدخلة في هذا املجال من وزارة التجارة وادارة الجمارك ومصالح البريد والقطاع
البنكي كما تم تقديم شهادات لشركات ومبادرات في التجارة والتسويق االلكتروني.
وحضر هذا اللقاء السيد مصطفى بناجي نائب امين مال الغرفة والسادة اعضاء الغرفة مهيب
القاسمي وعبد الطيف افيالل ومصطفى الخمليش ي ومحمد التوناتي واسماعيل دادي ومحمد
الصنهاجي واحمد العاطفي كما حضره عدد غفير من التجار واملهنيين ورؤساء الجمعيات واملنتخبين
والباحثين.
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ونظرا لالقبال الكبير على هذا النوع من التجارة ونظرا الهميتها في تطوير وعصرنة التجارة املحلية
فستعمل الغرفة على تنظيم لقاءات مماثلة في هذا املجال الحقا كما ستنظم تكوينات متخصصة
للراغبين في انشاء مقاوالت مختصة في التجارة االلكترونية.

مدينة تطوان تحتضن لقاء تعريفيا حول مستجدات قانون املالية 2020
في إطارالنسخة  12من االيام التجارية الجهوية نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة
طنجة تطوان الحسيمة لقاء تعريفيا بمستجدات قانون املالية  2020بشراكة مع كل من املديرية
االقليمية للضرائب واملديرية االقليمية للجمارك بتطوان وذلك يوم الجمعة  6مارس  2020بمقر
الغرفة بتطوان.
ساهم في تأطير هذا اللقاء كل من السيد املدير االقليمي للضرائب بتطوان والسيد املدير االقليمي
للجمارك بتطوان وطاقمهما االداري.
حضرهذا اللقاء السادة أعضاء الغرفة بتطوان وثلة من املحاسبين والعدول والتجارواملهنيين وتخلله
نقاش رصين وهادف من طرف الحاضرين واجابة شافية من لدن ادارتي الضرائب والجمارك.

تنظيم مائدة مستديرة جهوية عن بعد حول "مستقبل السياحة بعد كورونا"
في إطار اللقاءات الجهوية بين املهنيين لتتبع آثار األزمة املترتبة عن فيروس كورونا ،نظمت غرفة
الصناعة والتجارة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة مائدة مستديرة جهوية عن بعد حول
"مستقبل السياحة بعد كورونا" وذلك يوم الثالثاء  19ماي  2020على الساعة  14:00بعد الزوال،
ترأسها السيد عبد الحميد الحسيسن نائب رئيس الغرفة .
وشارك في هذه الندوة:
السيدة رقية العلوي  :رئيسة املجلس الجهوي للسياحة بجهة طنجة تطوان الحسيمةالسيد سعد العباس ي  :مندوب وزارة السياحة بطنجةالسيد عبد العالي الرحماني  :مندوب وزارة السياحة بتطوانالسيد عزيزالدهنة  :مندوب وزارة السياحة بالحسيمةالسيد منصف الطوب :رئيس املجلس اإلقليمي للسياحة بتطوان
السيد مصطفى الغزال  :رئيس املجلس اإلقليمي للسياحة بشفشاونالسيد عبد املالك حمدي  :عضو باملجلس اإلقليمي للسياحة بالحسيمةالسيد عماد الحفيظ  :رئيس لجنة السياحة بالغرفة150

كما حضرهذه املائدة املستديرة جانب من أطراإلدارة :السيد ناصرالفقيه اللنجري
والسيد سعيد شفيق والسيد امزيب الصديق
وخالل هذا اللقاء تم الوقوف على مختلف تداعيات انتشار الوباء على القطاع السياحي كما أجمع
املتدخلون على فداحة األضرارالتي لحقت بالقطاع والرهان على السياحة الداخلية لتخفيفها.

لقاء تواصلي لتتتبع آثاراألزمة املترتبة عن فيروس كورونا على مستوى اقليم تطوان
في إطار اللقاءات اإلقليمية بين املهنيين لتتتبع آثار األزمة املترتبة عن فيروس كورونا ،عقدت
غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة لقاء عن بعد على مستوى اقليم
تطوان وعمالة املضيق الفنيدق يوم الخميس  14ماي  2020على الساعة  14:00بعد الزوال .ترأس
اللقاء أعضاء املكتب املسير للغرفة كل من :السيد مصطفى بن عبد الغفور النائب األول للرئيس
والسيد عبد الحفيظ الشركي النائب الثاني للرئيس والسيد مصطفى بناجي نائب أمين املال .كما
حضره السادة األعضاء املحترمون :محمد الصنهاجي -أحمد العاطفي -محمد التوناتي -اسماعيل
دادي -حميد الدراق.
وشارك في هذا اللقاء بعض الجمعيات املهنية ممثلة ب:
السيد ياسين اكزناي  :رئيس جمعية التضامن لتجارتطوانالسيد عمرالحناوي  :امين مال جمعية تجاروسط املدينة لتطوانالسيد مصطفى اكوح  :رئيس جمعية أرباب املقاهي بتطوانالسيد محمد الفتوح  :رئيس جمعية تجارقطاع السيارات بتطوانالسيد زهيراملرابط  :عن جمعية مواد البناء بتطوانالسيد النالي نورالدين  :عن جمعية تجارومهنيي مارتيلالسيد عبد الكريم ابا حدو  :عن جمعية تجارقيسارية األندلس بتطوانالسيد خليل املتني  :عن جمعية الصياغة بإقليم تطوانالسيد محمد قاش ي  :عن جمعية املحاسبين بتطوانالسيد مصطفى الشيخي  :عن جمعية تجارالطرانكات بتطوانالسيد عبد السالم الشعرة  :عن جمعية تجارالسوق املركزي بتطوان .وحضره من جانب اإلدارة :السيد ناصر الفقيه اللنجري مدير ملحقة تطوان للغرفة وأطر الغرفة
السادة ياسين املالح ومحمد الحجاجي وأشرف صالح ونورة العيساوي وحليمة الحضري.
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لقاء تواصلي عن بعد حول وضعية قطاع التجارة في ظل وباء كورونا بإقليم العرائش
في إطاراللقاءات االقليمية بين املهنيين لتتبع آثاراألزمة املترتبة عن فيروس كورونا ،عقدت غرفة
الصناعة والتجارة والخدمات لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة لقاء تواصلي عن بعد على مستوى
اقليم العرائش يوم االربعاء  20ماي  2020على الساعة  14بعد الزوال .ترأسه السيد عبد الحميد
الحسيسن النائب الثالث للرئيس باملكتب املسير للغرفة ،وحضره كل من السادة األعضاء :حسن
الحسناوي ،محمد حماني ،سميرالكموني وممثلي الجمعيات املهنية بكل من العرائش والقصرالكبير.
أ لقى كلمة االفتتاح في هذا اللقاء السيد عبد الحميد الحسيسن نوه من خاللها باملجهودات التي قامت
بها الغرفة خالل الظرفية الصعبة التي تمرمنها البالد كما أكد ان هذا اللقاء يدخل في إطار املجهودات
التي تقوم بها الغرفة من اجل متابعة االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية للجائحة على القطاعات
والفئات املهنية املتضررة ،في افق اشراك التجار واستقصاء أراءهم من اجل صياغة مذكرة تعكس
مقترحاتهم وتتضمن االجراءات الواجب اتخاذها في هذا اإلطار.
بعد ذلك اعطى الكلمة لباقي اعضاء الغرفة:
السيد حسن الحسناوي:
تطرق في معرض مداخلته الى جميع املجهودات التي تقوم بها الغرفة في ظل الظروف التي نعيشها كما
أكد على ان التجاروخصوصا بإقليم العرائش يعانون الن غالبيتهم تمارس التجارة املعيشية ،كما انهم
لم يستفيدوا من أي مساعدات ،لذا على رئيس الغرفة بصفته عضو في لجنة اليقظة ان يدافع على
هذه الشريحة ويتدخل لدى السيد عامإلقليم العرائش من أجل السماح للتجار بفتح محالتهم خالل
هذه االيام القليلة التي تفصلنا عن عيد الفطر.
السيد سميرالكموني:
خالل مداخلته أكد ان وضعية التجارال تبشربخيرنظرا لتراكم املصاريف على هذه الفئة ،كما استنكر
انه كيف يمكن السماح للمساحات الكبرى ببيع املالبس واشياء اخرى ومنعها على التاجر الصغيروان
هذااالجراء ال يدخل في إطار تكافئ الفرص ،كما حمل املسؤولية لرئيس الحكومة فيما يخص الضرر
الذي لحق بالتجارخالل فترة الحجرالصحي.
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السيد محمد حماني:
خالل كلمته أكدعلى ان املشكل املطروح االن هو التفكيرما بعد كورونا وتقديم مجموعة من املقترحات
التي من شانها ان تساعد التجار.
مداخالت ممثلي الجمعيات املهنية تمحورتحول:
 تدخل الدولة في إيجادحل لتحريك عجلة االقتصاد بعض القطاعات التجارية التي كان من املمكن ان تشتغل في ظل الحجر الصحي كتجار الذهبوالفضة وان سبب انتشار الوباء هي املعامل التي تشغل عددا كبيرا من العمال ومع ذلك لم يتم
اقفالها.
 لم يتم تقديم حلول لالشتغال في ظروف تأخذ بعين االعتبارالوباء بالنسبة لبعض القطاعات. الفترة ما بعد كورونا هي املشكل الحقيقي بالنسبة لهذه الفئة .لذا وجب ايجاد طرق يمكن لها انتعيد للقطاع التجارينشاطه.
املقترح ـ ـ ــات التي تم الخروج بها:
-

طلب فتح املحالت التجارية خالل هذه االيام القليلة التي تفصلنا عن عيد الفطر.
اإلسراع بقانونالتغطية الصحية واالجتماعية.
االعفاء من مستحقات املدارس لشهريونيو.
تخفيض نسبة املساهمة في الضمان االجتماعي.
اعفاء جميع املهنيين من الكراء طيلة مدة الحجرالصحي
قروض مجانية مضمونة من طرف الدولة.
اعفاء كلي لفواتيراالنترنت خالل مدة الحجربالنسبة للمقاهي واملطاعم
تقسيم اقساط املاء والكهرباء.
إيجاد حلول بالنسبة ملشكل الشيكات.
استفادة التجاربدون شروط من برنامج انطالقة وبرنامج رواج.

وفي األخير نوه املشاركون بهذه املبادرة التي قامت بها الغرفة من أجل التواصل مع منتسبيها والوقوف
بجانبهم في ظل هذه الظرفية العصيبة.
اختتم هذا اللقاء على الساعة الرابعة مساء.
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تنظيم ندوة عن بعد تحت عنوان" :االقتصاد والرقمنة في ظل جائحة كورونا"
في إطار أنشطة املواكبة املبرمجة خالل شهر رمضان األبرك ،نظمت غرفة التجارة والصناعة
والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم األربعاء  20ماي  2020ندوة افتراضية تحت عنوان:
"االقتصاد والرقمنة في ظل جائحة كورونا" ،وذلك من أجل تسليط الضوء حول دور املقاوالت
والخدمات الرقمية في التخفيف من اآلثار السلبية لجائحة كورونا على مختلف القطاعات
االقتصادية بالجهة.
شارك في هذه الندوة االفتراضية عن الغرفة السيد عزيز اغبالو رئيس قسم االستراتيجية والشراكة،
إضافة للسيدة سناء األكحل ممثلة وكالة التنمية ال رقمية ،كما عرف هذا النشاط مشاركة كل من
السيد مصطفى الزياني عن كلية العلوم والتقنيات ،والسيد عصام بلفحيل مدير تكنوبارك طنجة.

اجتماع بالحسيمة لتأهيل املنطقة الصناعية إلمزورن
تحت إشراف السيد فريد شوراق عامل إقليم الحسيمة ،شارك السيد املصطفى ديرا عضو
املكتب الجهوي للغرفة إلى جانب السادة رؤساء املؤسسات واملصالح املعنية بموضوع تأهيل املنطقة
الصناعية إلمزورن يوم األربعاء  10يونيو  2020على الساعة الثانية عشرة والنصف ( )12:30زواال
بمقر الكتابة العامة لعمالة اإلقليم في اجتماع تم التطرق خالله إلى مشاكل البنية التحتية بهذه
املنطقة خصوصا ما تعلق بشبكة االتصاالت (الريزو) أو بتصريف املياه العادمة ،باإلضافة إلى
استعراض قضايا أخرى مرتبطة بتداعيات األوضاع الراهنة وكيفية ايجاد الحلول املناسبة
بخصوصها.

تنظيم ندوة صحفية عن بعد لعرض نتائج اإلستبيان حول تأثيرات كورونا
نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة ندوة صحفية عن بعد
يوم السبت  13يونيو  2020على الساعة التاسعة ( )21:00مساء في أشغال الندوة الصحفية التي قدم
أثناءها السيد رئيس الغرفة نتائج الدراسة واستطالع رأي املقاوالت واملهنيين التي على ضوئها يتم وضع
خارطة طريق ملواجهة التداعيات االقتصادية واإلجتماعية لجائحة فيروس كورونا املستجد على جهة
طنجة – تطوان – الحسيمة.
ساهم في تأطير هذا اللقاء إلى جانب السيد الرئيس ،الدكتور عبد الرحمان الصديقي خبير في التنمية
الترابية واللوجستيك ومنسق فريق البحث الجامعي في الحكامة الترابية والتنمية املستدامة،
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بمشاركة أعضاء املكتب املسير ومجموعة من الصحفيين يمثلون مؤسسات ومنابر إعالمية جهوية
ووطنية.

اجتماع بالحسيمة مع ممثل عن البنك الشعبي
بتاريخ  19يونيو  ،2020على الساعة العاشرة والنصف (  ) 10:30صباحا ،عقد السادة نبيلة
لهيت مديرة ملحقة الغرفة بالحسيمة ،والسيد جمال املخلوفي رئيس قسم الدعم والترويج والسيد
محمد العزوزي عن نفس القسم بامللحقة اجتماعا مع السيد عبد الكريم بنعيس ى إطاربالبنك الشعبي
بالحسيمة مكلف بالتمويالت البنكية املوجهة للمقاوالت ،ويأتي هذا اللقاء في خضم املجهودات
املبذولة بتوجيه من لجنة اليقظة االقتصادية لتجاوز تأثيرات جائحة كورونا على الحياة االقتصادية
واإلجتماعية على الصعيدين املحلي والوطني ،وذلك من خالل تحفيز منتسبي الغرفة املتضررين من
الجائحة واملقاولين وحاملي املشاريع لإلستفادة من خطوط التمويل املرصودة لهذا الغرض
كالتمويالت املوجهة للمقاولين الذاتيينفي حدود  15000درهم ،وبرنامج  Relanceإلعادة تشغيل
املقاوالت الصغيرة جدا املتضررة من تداعيات "كوفيد  ،"19أو برنامج ضمان أوكسجين لخلق مرونة في
تمويل املقاوالت ما بعد كورونا ،كما تم استحضار برنامج انطالقة املندمج الذي يهدف الى اطالق
دينامية جديدة لدعم املبادرة املقاوالتية لتعزيز اإلدماج االجتماعي واإلقتصادي للشباب خصوصا في
املجال القروي ،وباملناسبة دعا السيد بنعيس ى الغرفة إلى حث وتشجيع منتسبيها وخصوصا املقاولين
الذاتيين على التوجه إلى املؤسسات البنكية لطلب اإلستفادة من التمويالت التي تم وضعها رهن
إشارتهم بشروط غير مسبوقة وبنسب فائدة صغيرة أو معدومة من أجل إعطاء نفس جديد لألنشطة
اإلقتصادية خاصة في هذه الظروف اإلستثنائية التي تعرفها بالدنا.
واختتم االجتماع على الساعة الثانية عشرة ( )12:00زواال.

اجتماع بعمالة الحسيمة حول تداعيات كورونا
تحت إشراف السيد عامل صاحب الجاللة على إقليم الحسيمة ،شارك السيد أشرف بوجير
مقرر املكتب الجهوي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة – طنجة – تطوان – الحسيمة بمقر
عمالة اإلقليم إلى جانب ممثلين عن كل من:
 القسم االقتصادي بالعمالة. مندوبية الصناعة والتجارة.155

 مندوبية التشغيل. صندوق الضمان االجتماعي. ممثل عن شركة.BIPAN ممثلي األجراء بالشركة.شارك في اجتماع حول التداعيات اإلقتصادية واالجتماعية لجائحة كورونا وذلك للنظر في التظلم
الذي تقدم به عمال شركة  BIPANلصنع الحلويات بآيت يوسف وعلي بشأن عدم توصلهم
بتعويضات صندوق " كوفيد  " 19بعد توقفهم عن العمل بالتزامن مع فرض الحجر الصحي بتاريخ 20
مارس .2020
وتم التأكيد خالل هذا االجتماع على حق هؤالء األجراء في اإلستفادة من تعويضات هذا الصندوق
أسوة بكل املنخرطين في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،بحيث تقرر في هذا الصدد رفع ملتمس
إلى كل من وزير الصناعة والتجارة واإلقتصاد األخضر والرقمي وإلى وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات ،وقد تكللت التدخالت واملجهودات املبذولة بحصول هؤالء العمال
بمستحقاتهم كاملة.

اجتماع مع الجمعية املغربيه لخريجي معاهد النسيج وااللبسة
في إطار" مشروع تشغيل الشباب من أجل التنمية" عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات
لجهة طنجة-تطوان-الحسيمه اجتماعا مع الجمعية املغربيه لخريجي معاهد النسيج وااللبسة ،وذلك
يوم االربعاء  09شتنمبر 2020بمقرالغرفة الجهوية بطنجة.
وقد تراس هذا االجتماع السيد عمر مورو رئيس الغرفة بحضور املدير الجهوي للغرفة السيد ربيع
الخمليش ي ورئيس الجمعية السيد رشيد الورديغي والسيدة فردوس ايموروطن منسقة املشروع.
خالل هذا اللقاء استعرضت الجمعية أهداف املشروع واالنشطه املزمع تنظيمها كما تدارس الطرفان
سبل التعاون في مجال التكوين املستمرودعم املقاولين للشباب.
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لقاء تواصلي عن بعد حول " التدابيراالحترازية ملكافحة جائحة كورونا لفائدة املقاوالت
بجهة طنجة تطوان الحسيمة
في إطار التدابير االحترازية التي أطلقتها الحكومة املغربية ملكافحة جائحة كورونا نظمت غرفة
التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة بشراكة مع مندوبية الصناعة والتجارة
بطنجة واملديرية الجهوية للشغل واالدماج املنهي لقاء تواصلي عن بعد حول" التدابير االحترازية
ملكافحة جائحة كورونا لفائدة الوحدات الصناعية والتجارية وكذا الخدماتية املتواجدة بجهة طنجة
تطوان الحسيمة" وذلك يوم الجمعة  11شتنبر 2020على الساعة  11:00صباحا.
افتتح هذا اللقاء السيد عمر مورو غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان
الحسيمة حيث تناول في كلمته املبادرات التي اتخذتها الغرفة من أجل مواكبة املهنيين في ظل هذه
الجائحة وأشاد باملجهودات املبذولة من أجل توفيرظروف السالمة والصحة داخل مقاوالت الجهة من
طرف أرباب العمل وطالب باالستمرار في تحصين وتعزيز املكاسب املسجلة بالتعاون مع الجهات
املسؤولة.
كما تطرق السيد ادريس عبد الرسول املديرالجهوي للشغل واالدماج املنهي الى املجهودات املبذولة من
طرف وزارة الشغل ووزارة الصناعة والتجارة في إطار اللجان املشتركة والدور التوعوي والتحسيس ي
الذي تقوم به الوزارة في هذا اإلطار.
من جهته اشار السيد اديب اقلعي مندوب وزارة الصناعة والتجارة بطنجة الى األهمية التي تكتسبها
العالمة التجارة التي وضعتها مصالح الوزارة رهن إشارة املقاوالت واملعروفة باسم "عالمة تحصين"
وذلك من اجل تحفيزاملقاوالت على االنخراط في التدابيراالحترازية املعمول بها ضد جائحة كورونا.
بالنسبة للعرض الذي تقدم به السيد طارق غيالن طبيب ومفتش شغل باملديرية الجهوية للشغل
واالدماج املنهي ٬فقد تناول اساسا بروتوكول تدبير خطر العدوى في اماكن العمل والتفاصيل املرتبطة
بهذا البروتوكول والتي ستكون املقاوالت مطالبة بتطبيقه وااللتزام به مساهمة منها في تحسين ظروف
العمل في ظل هذه الجائحة.
بعد ذلك فتح باب النقاش حيث تدخل عدد من املشاركين لالستفسار حول خصوصية بعض
القطاعات االنتاجية من حيث التدابير االزم التقيد بها .كما اختتم اللقاء بتقديم توصيات حول
ضرورة انشاء معهد للصحة والسالمة على املستوى الجهوي وكذا وضع قانون اطار متعلق بالصحة و
السالمة املهنية.
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كما أخبر املنظمون انه سيتم تنظيم لقاءات اخرى لتشمل املهنيين بمختلف اصنافهم من صناع وتجار
وخدماتيين.

اجتماع بخصوص التحديات التي يواجهها الفاعلون االقتصاديون إثرتطبيق النظام
الجديد ملر اقبة املنتوجات الصناعية عند االستيراد
ُعقد بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة بتاريخ 11
شتنبر 2020اجتماع بخصوص التحديات التي يواجهها الفاعلون االقتصاديون إثر تطبيق النظام
الجديد ملر اقبة املنتوجات الصناعية عند االستيراد.
وقد ترأس هذا االجتماع السيد عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة
تطوان الحسيمة والسيد أديب أقلعي مندوب وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد االخضر والرقمي.
بمشاركة السيد عمار الشماع رئيس جمعية املنطقة الصناعية بطنجة باالضافة الى ممثلي بعض
الشركات الصناعية.
وقد تم التطرق الى مختلف الشكايات املوجهة من طرف الصناع مند الشروع في تطبيق النظام الجديد
في  20يونيو  2020وتم اقتراح مجموعة من التوصيات لتحسين خدمة تقييم مطابقة املنتوجات
الصناعية الخاضعة للمر اقبة املعيارية عند االستيراد".

املشاركة في افتتاح الدورة التدريبية حول كيفية إعداد السياسة الجهوية للشباب
شارك السيد عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
يوم الخميس  24شتمبر  2020بمدينة أصيلة في افتتاح للدورة التدريبية حول كيفية إعداد السياسة
الجهوية للشباب املنظم من طرف املنتدى املتوسطي للشباب باملغرب بشراكة مع مؤسسة
كونراداديناور تحت شعار " :الشباب وسياسة التنمية الجهوية ،من موضوع لها الى فاعل في صنعها"
حيث خصصت الجلسة االفتتاحية ملوضوع " :مكانة ودور الشباب في تفعيل الجهوية املتقدمة،
قراءات متقاطعة".

املشاركة في اجتماع بالحسيمة حول التعريف ببرامج دعم املقاوالت
شاركت السيدة نبيلة لهيت مديرة امللحقة ،والسيد محمد البلحاجي عن قسم الدعم والترويج
يوم الخميس  08أكتوبر  2020على الساعة الحادية عشر ( )11:00صباحا بمقر مركز االستثمار
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بالحسيمة في اجتماع حول التفكير في السبل الكفيلة ملواكبة املقاوالت املحلية من اجل إنعاش
اقتصادي بعد كورونا وذلك في تنسيق وتعاون مع باقي املصالح املتخصصة.
حيث ذكرت ممثلة مندوبية الصناعة والتجارة باإلطار العام لالجتماع والهدف منه ،حيث جاء لتبادل
األفكار حول البرامج الحكومية املوجودة وأليات التمويل املبرمجة ،كما تم التطرق الى و اقع املقاوالت
واإلكراهات التي تعاني منها.
وقد اتفق في االجتماع على الحاجة إلى التفكير جماعة في إعداد أرضية املبادرة العتمادها أساس
األنشطة واللقاءات املزمع برمجتها مستقبال.

املشاركة في االجتماع الثالث للمجلس األعلى للتقييس وشهادة املطابقة واالعتماد
شارك السيد عمر مورو رئيس جامعة الغرف املغربية للتجارة والصناعة والخدمات في االجتماع
الثالث للمجلس األعلى للتقييس وشهادة املطابقة واالعتماد الذي ترأسه يومه األربعاء  04نونبر 2020
السيد موالي حفيظ العلمي وزيرالصناعة والتجارة واالقتصاد األخضروالرقمي.
وقد عبر السيد الرئيس في كلمته عن إشادته بالدور الحيوي والهام لهذا املجلس العتبارات عدة لعل
أهمها :املساهمة في تأهيل االقتصاد الوطني ورفع تنافسية املقاولة الوطنية عبر اعتماد معايير دقيقة
ً
ومعتمدة وموحدة في شتى املجاالت انتاجا ومر اقبة وتدبيرا .خاصة ان التحديات املطروحة على ضوء
أزمة كوفيد تفرض بإلحاح تأهيل املنتوج املغربي والرفع من جودته وقدرته على التنافسية وولوج
األسواق الدولية والتي تتجه عموما نحو فرض املزيد من املعايير واملواصفات على واردتها الخارجية.
كما جدد انخراط غرف للتجارة والصناعة والخدمات في هذا املسار لتعزيزه وللمساهمة في بلورة رؤية
طموحة لتعميق ونشر ثقافة التنميط واملطابقة ونشر مبادئ الحكامة الجيدة والجودة الشاملة لدى
النسيج االقتصادي قاطبة والسيما الشركات الصغرى .مذكرا بأن جميع الغرف املغربية للتجارة
والصناعة والخدمات انخرطت في مسار الجودة والتقييس ضمن ورش الحكامة املتضمن في برنامج
تطوير الغرف املوقع بينها وبين وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي واألخضر ووزارة االقتصاد
واملالية وإصالح اإلدارة .بحيث أن جميع الغرف أثبتت جهوزيتها في هذا املجال بل أن بعضها حصلت
على شهادة الجودة  iso9001 version 2015خالل هذه السنة ،وأعطت بذلك النموذج لجميع
املؤسسات والهيئات املهنية واملنتخبة للمض ي قدما على هذا املضمار.
كما أشاد السيد الرئيس في مداخلته بالسيد الوزير و بطاقمه اإلداري لدعمه و اهتمامه و متابعته
املستمرة للغرف مما مكنها من تحقيق هذه الخطوة األولى في مجال الحكامة ،في انتظار خطوات أخرى
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لتأهيل هذه املؤسسات الدستورية و جعلها في قلب عملية بناء اقتصاد وطني قوي و تنافس ي مستدام،
بمنتوجات و خدمات ذات جودة و مصداقية وطنيا و قاريا و دوليا.
وقد عرف جدول أعمال االجتماع تداول التقاط التالية:
⁃تقديم حصيلة أشغال املجلس
⁃تقديم مشروع املنهجية املقترحة إلعداد مشروع السياسة الوطنية للجودة
⁃تقديم مقترحات النظام الداخلي للمجلس
⁃تشكيل لجان العمل.

رئيس الغرفة يستقبل رئيس فرع الشمال للجمعية املغربية للنسيج واأللبسة
في إطار متابعة وتقييم اآلثار االقتصادية املرتبطة بتفش ي فيروس كورونا املستجد وتدارس سبل
وكيفية اإلقالع في مرحلة مابعد كورونا ،استقبل السيد عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة
والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم االثنين  23نوفمبر  2020باملقر الجهوي للغرفة بطنجة
كمال مزاري رئيس فرع الشمال للجمعية املغربية للنسيج واأللبسة بحضور كل من السيد عادل
الدفوف عضو الغرفة وعضو الجمعية والسيد أحمد أمرنيس عضو فرع الشمال للجمعية املغربية
للنسيج واأللبسة.
تتشرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة ان تضع بين ايديكم العدد
الثامن عشرمن رسالة الغرفة.

لقاء لتتبع ملف املمونين
في إطار مواكبة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة لقضايا
املهنيين وفي إطار تتبع ملف املمونين استقبل السيد عمر مورو رئيس الغرفة يوم االربعاء  25نوفمبر
 ،2020السيد عبد الكريم الفقيهي رئيس الفدرالية املغربية ملموني الحفالت بجهة طنجة تطوان
الحسيمة والسيد حمزة ايت علي كاتبها العام .وذلك بحضور كل من؛ السيد ربيع الخمليش ى املدير
الجهوي للغرفة والسيد خالد بولعيش :رئيس مصلحة التكوين والتشييك والسيد مصطفى الحضري:
رئيس مصلحة الشراكة والسيدة خلود خياري إطار بقسم العالقات املؤسساتية.
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تنضيم لقاء من طرف مركزابن بطوطة للدراسات واالبحاث حول موضوع "املسؤولية
االجتماعية للمقاولة"
شارك السيد مصطفى بن عبد الغفور النائب األول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات
لجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم السبت  28نونبر  2020بطنجة في القاء املنظم من طرف مركز ابن
بطوطة للدراسات واالبحاث حول موضوع "املسؤولية االجتماعية للمقاولة" حيث قدم السيد
مصطفى بنعبد الغفور مداخلة حول "دور للغرف املهنية في تمكين املهنيين من الحق في الحماية
االجتماعية والصحية".
وقد عرف اللقاء مشاركة كل من السيدات والسادة :الدكتورة جميلة الدحيمدي واألستاذ عبد االه
الحلوطي األمين العام لالتحاد الوطني للشغل باملغرب ونائب رئيس مجلس املستشارين واألستاذة
املهندسة السيدة الشعبية العلوي نائب رئيس اتحاد العام للمقاوالت باملغرب  CGEMوالسيد سعد
اغزاف نائب الكاتب الوطني للفضاء املغربي للمهنيين .حيث قارب املتدخلون املوضوع من خالل زوايا
متعددة ووجهات نظر مختلفة ،وذلك قبل فسح املجال لتدخالت وتفاعالت السيدات والسادة
املشاركين.

جلسة عمل مع مدير مركزاألعمال بالبنك املغربي التجارة الخارجية "بنك أفريقيا "
في إطار تطوير عالقات التعاون مع املؤسسات املالية ملواكبة املنتسبن وعموم الفاعلين
االقتصاديين ،استقبل السيد مصطفى بن عبد الغفور النائب األول لرئيس غرفة التجارة والصناعة
والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة مرفوقا بالسيد عبد الحفيظ الشركي النائب الثاني للرئيس
والسيد ربيع الخمليش ي املدير الجهوي للغرفة ،يوم الثالتاء  01دجنبر  2020باملقر الجهوي للغرفة كل
من السادة :عبد املجيد ياسين مدير مركز األعمال بالبنك املغربي التجارة الخارجية "بنك أفريقيا"
ومحمد عادل السقاط مسؤول التسويق بالبنك املذكور .حيث تناول اللقاء سبل العمل املشترك بين
الجانبين.

لقاء حول " اجراءات التخفيف املعتمدة من طرف الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي".
نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة واملديرية الجهوية
للضمان االجتماعي يوم االثنين  14دجنبر  2020باملقر الجهوي للغرفة في احترام تام للضوابط
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واالجراءات االحترازية لقاء تحسيسيا حول " اجراءات التخفيف املعتمدة من طرف الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي".
افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية للسيد عمر مورو رئيس الغرفة تاله عرض للسيدة املديرة الجهوية
ُ
للصندوق والسيد القابض وأطر املؤسسة حول اجراءات التخفيف املعتمدة من طرف الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي وذلك في إطار سياسة املواكبة التي تعتمدها بالدنا للتخفيف من اآلثار
السلبية للجائحة على املقاولة املغربية.
عرف اللقاء مشاركة السيد حفيظ الشركي النائب الثاني لرئيس الغرفة والسيد عبد الحميد
الحسيسن النائب الثالث للرئيس والسيد الحسين بن الطيب امين املال والسادة االعضاء :عبد املالك
اعذياطي ونجيب والعالي ومحمد العساوي وكذا رؤساء الجمعيات املهنية املهتمة.
وقد كان اللقاء مناسبة ملناقشة واستيضاح التفاصيل واملستجدات املرتبطة بهذا املوضوع ،كما تم
فتح نقاش بناء و إيجابي بين املؤطرين واملشاركين في النشاط.
واعتبارا ألهمية هذا اللقاء أوص ى املشاركون بضرورة برمجة لقاءات أخرى بطنجة وبباقي مدن الجهة.

توقيع اتفاقية تعاون بين الغرفة و  MITCاملسؤولة عن تسييرمؤسسات
ال"طكنوبارك" باملغرب
في إطار مجهودات غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة لبناء جسور
التعاون والشراكة مع مختلف الفاعلين العموميين والخواص العاملين في مجال دعم املقاوالت
وتقوية النسيج االقتصادي الوطني؛
تم يومه اإلثنين  21دجنبر  2020باملقر الجهوي للغرفة عقد حفل توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة
التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة و MITCاملسؤولة عن تسيير مؤسسات
ال"طكنوبارك" باملغرب.
في مستهل اللقاء وبعد الكلمة الترحيبية لرئيس الغرفة ،تم عرض فيلم ترويجي عن مناخ األعمال
وفرص االستثماربالجهة ،كما تم تقديم عرضين حول الغرفة الجهوية ومؤسسة طكنوبارك طنجة.
بعد تقديم هذه العروض ،تم فتح النقاش حول سبل التعاون بين املؤسستين في مجاالت تكنولوجيا
املعلومات والتقنيات الخضراء والصناعات الثقافية والفنية ،حيث تم االتفاق على تبادل الخبرات في
هذه املجاالت وتنظيم أنشطة مشتركة للنهوض باملقاوالت املشتغلة بها.
و في نهاية اللقاء ،تم توقيع اتفاقية تعاون بين الغرفة الجهوية و مؤسسة MITC -لينتقل الحاضرون
بعد ذلك للقيام بزيارة تفقدية ملر افق طكنوبارك طنجة قصد الوقوف عن كثب على مختلف
الخدمات املقدمة للمقاوالت املحتضنة في هذه املؤسسة.
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مشاركة الغرفة في لقاء حول التكوين والتشغيل
شارك السيد مصطفى بن عبد الغفور ،النائب األول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات
لجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم األربعاء  23دجنبر 2020بطنجة ،في اللقاء املنظم من طرف الجمعية
املغربية لخريجي معاهد النسيج واأللبسة ،وهو امللتقى الوطني السابع للجمعية والذي تمحور هذه
السنة حول موضوع "مناهج التكوين و أفاق التشغيل في ظل التحوالت االقتصادية" .وخالل كلمة
الغرفة قدم السيد مصطفى بن عبد الغفور نبذة عن الدور الذي تقوم به الغرفة في الدفاع عن
القطاعات االقتصادي ة .موضحا بأن قطاع النسيج واحد من تلك القطاعات الذي يحض ى بكثير من
االهتمام .كما عبر عن األهمية التي توليها الغرفة ملسألة التكوين .وعملها وتر افعها من جانبها على
ضرورة تطوير العالقة بين مسألة التكوين النظري وسوق الشغل عامة وفي قطاع النسيج على وجه
الخصوص .كما نوه في ختام كلمته إلى ضرورة توجيه البوصلة نحو دعم املنتوج الوطني وتكثيف
العمل والجهود لدعم املقاولة املغربية ،خالل الظروف التي يمر بها العالم في ظل جائحة كورونا التي
يمرمنها.
وقد عرفت الجلسة االفتتاحية لهذا اللقاء مشاركة ممثل عن وزارة التشغيل و ممثلي مصالح ادارية و
مؤسسات عمومية ومنتخبة والعديد من املتدخلين واملمثلين لجمعيات مهنية و فعاليات املجتمع
املدني.
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اجتماع حول إصالح قاعة ملحقة الغرفة بالحسيمة
انعقد بمقر ملحقة الغرفة بالحسيمة يوم الجمعة  31يناير  2020على الساعة الحادية عشرة
( ) 11:00صباحا اجتماع بخصوص التحضير إلعطاء انطالق أشغال إصالح وإعادة تهيئة القاعة
الكبرى بملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات للحسيمة ،وتم باملناسبة تبادل وجهات النظر
واملقترحات بشأن التاريخ األنسب لبدء األشغال الذي تقرر أن يصادف فاتح شهر فبراير وكذا حول
األسلوب املالئم إلنجازها وذلك بطبيعة الحال بعدما قام املجتمعون بالوقوف مرة أخرى على معاينة
مختلف األضرارالتي تشكو منها بناية امللحقة وما تستوجبه من ترميم أو إعادة تهيئة.
أشرف على هذا اللقاء كل من السيد أشرف بوجيروالسيد املصطفى ديرا عن املكتب الجهوي للغرفة،
بحضوركل من:
-

السيد أمين طنان إطارمهندس بالغرفة الجهوية مكلف بتتبع أشغال التهيئة.
السيد عبد الرحمان أوراغ إطارمتصرف بملحقة الحسيمة متتبع ألشغال التهيئة.
املزدقي عبد الباسط تقني عن مكتب الدراسات "ظهار".
مصطفى افريحي ممثل املهندس املعماري.
قدوري الجاللي املقاول الذي عهد له بمباشرة األشغال.

اجتماع إعطاء انطالق اشغال اصالح قاعة امللحقة بالحسيمة
شهد مقر ملحقة الحسيمة يومه الجمعة  14فبراير  2020على الساعة الحادية عشرة ()11:00
صباحا اجتماع لجنة تتبع أشغال تهيئة القاعة الكبرى مللحقة الغرفة بالحسيمة حضره كل من:
-

أشرف بوجيرعن املكتب الجهوي للغرفة.
أمين طنان إطاربالغرفة مكلف بتتبع األشغال.
سعيد الهروني مهندس معماري.
قدوري الجاللي مقاول.
عبد الوهاب أمهموج إطاربامللحقة.
املزدكي عبد الباسط عن مكتب الدراسات.
يوسف الحنين عن املختبر.
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ويأتي هذا اللقا ء مباشرة بعد انطالق املرحلة األولى من أشغال التهيئة خالل األسبوع املاض ي بغية
الوقوف بعين املكان على سيرها العادي أو وما قد يعترضها من مشاكل تستوجب الحل السريع
واملواكبة املستمرة ،واختتم اإلجتماع بتعبير الحاضرين عن ارتياحهم ورضاهم عن األشغال املنجزة
لحدود اآلن.

اجتماع مكتب جمعية األعمال االجتماعية
عقد أعضاء املكتب اإلداري لجمعية األعمال االجتماعية ملوظفي غرفة التجارة والصناعة
والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة صباح يوم الثالثاء  18فبراير  2020بطنجة اجتماع املكتب
املسيرللجمعية وذلك للتحضيرألشغال الجمع العام للجمعية وتوزيع بطائق املنخرطين.

الجمع العام لجمعية االعمال االجتماعية لوظفي اطرومتقاعدي غرفة التجارة
والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم  29فبراير2020
تم يومه السبت  29فبراير  2020بمقر جهة طنجة تطوان الحسيمة عقد الجمع العام لجمعية
األعمال االجتماعية ملوظفي غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وبعد املصادقة على التقريرين األدبي واملالي للجمعية مر الجمع إلى انتخاب املكتب الجديد ،وجرت
هذه العملية في أجواء عادية تطبعها الشفافية والنزاهة .وقد قدمت  3ترشيحات ملنصب الرئاسة وهي
على التوالي :السيد ناصر الفقيه اللنجري والسيد عزيز أغبالو والسيدة سعاد السباح.
وقد أسفرت عملية فرز األصوات عن انتخاب السيدة سعاد السباح رئيسة للجمعية .كما جاءت
تشكيلة املكتب املسيرعلى الشكل التالي:
نائب الرئيس :السيد جمال املخلوفي
نائب الرئيس :السيد الصديق أمزيب
الكاتب العام :السيدة لطيفة دركال
نائبة الكاتب العام :السيدة سعيدة النوالي
أمين املال :السيد بالل بزدي
نائبة أمين املال :السيدة حسناء الحرشني
املستشاران :السيدة حورية البزراتي ،والسيد مصطفى الحضري.
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عقد اجتماع حول تتبع أشغال تهيئة قاعة امللحقة:
انعقد بمقر ملحقة الغرفة بالحسيمة يوم الثالثاء  3مارس  2020على الساعة الحادية عشرة
( )11:00صباحا اجتماع اللجنة املشرفة على أشغال تهيئة القاعة الكبرى بامللحقة ،وهو يأتي للتتبع
املستمر والوقوف املتواصل على سير األشغال بعين املكان و إبداء املالحظات واإلقتراحات بخصوص
أي طارئ أو مستجد قد تصادفه عملية اإلصالح ،وقد حضرهذا اإلجتماع كل من السادة:
 أشرف بوجيرعن املكتب الجهوي للغرفة. املصطفى ديرا عن املكتب الجهوي للغرفة. نبيلة لهيت مديرة ملحقة الحسيمة. أمين طنان إطاربالغرفة مكلف بتتبع األشغال. سعيد الهروني مهندس معماري. قدوري الجاللي مقاول. عبد الرحمان أوراغ إطاربالغرفة. عبد الوهاب أمهموج إطاربامللحقة. -املزدقي عبد الباسط عن مكتب الدراسات.

اجتماع املكتب املسيرللغرفة مع مكتب الدراسات املكلف باملواكبة التقنية لتأهل
الغرفة
في إطارتنزيل مخطط تنمية غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة تم
صباح اليوم ،الخميس  05مارس  2020بمقر الغرفة بطنجة اجتماع بين السادة أعضاء املكتب املسير
لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة وممثلين عن مكتب الدراسات
املكلف باملواكبة التقنية ،وذلك قصد تتبع تقدم اشغال أوراش مشروع املواكبة التقنية واإلدارية
للغرفة ،وكذا برمجة وتتبع الخطوات املقبلة املتصلة بهذا املشروع
ترأس هذا االجتماع السيد عمرمورو رئيس الغرفة وحضره كل من السادة:
مصطفى بنعبد الغفور النائب األول ،وعبدالحفيظ الشركي النائب الثاني ،عبد الحميد الحسيسن
النائب الثالث ،ومحمد أغطاس السعيدي النائب الرابع ،الحسين بن الطيب ،أمين مال الغرفة،
ومصطفى بناجي ،نائب أمين مال الغرفة ،واملصطفى ديرى ،نائب املقررالى جانب املديرالجهوي السيد
ُ
ربيع الخمليش ي وأشرقي عبد الرحيم اإلطار املكلف بتتبع املشروع باإلضافة إلى ممثلي مكتب
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الدراسات ،كما حضر هذا االجتماع املندوب الجهوي لوزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي
واألخضرالسيد أديب أقلعي.

اجتماع بخصوص النشرة اإللكترونية
قام أطرالغرفة بعقد اجتماع يوم الخميس 05مارس  2020على الساعة الثانية عشرة والنصف
( )12:30زواال بمركزية الغرفة بطنجة في اجتماع بخصوص كيفية وضع إجراءات الجودة املتعلقة
بتحريراملراسالت والنشرات اإللكترونية املوجهة ملنتسبي الغرفة.

الغرفة وجمعية األعمال االجتماعية ملوظفيها تحتفل
بالعيد األممي للمرأة  08مارس 2020
نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة بشراكة مع جمعية
األعمال االجتماعية ملوظفي الغرفة يوم االثنين  09مارس  2020لفائدة املوظفات بمناسبة اليوم
العاملي للمرأة الذي يصادف يوم  8مارس من كل سنة .وقد كان هذا الحفل فرصة للم شمل موظفات
الغرفة على مستوى الجهة من مدن تطوان والحسيمة وطنجة وزميالتهن من مندوبية التجارة
والصناعة بطنجة.
وخالل هذا الحفل ألقيت كلمات باملناسبة للتعريف بمكانة املرأة وفضلها في دعم عجالت التنمية
واملساهمة في كل مجاالت الحياة ،وما أصبحت تقوم به على مستوى االدارة املغربية عموما والغرفة
بشكل خاص .حيث تناول الكلمة السيد عمر مورو رئيس الغرفة والسيد عبد الحفيظ الشركي النائب
الثاني والسيد عبد الحميد الحسيسن النائب الثالث والسيد مصطفى ديرى نائب املقرر والسيد ربيع
الخمليش ي املدير الجهوي للغرفة والسيد أديب أقلعي مندوب التجارة والصناعة بطنجة .كما تقدمت
السيدة سعاد السباح رئيسة جمعية األعمال االجتماعية ألطر وموظفي ومتقاعدي الغرفة الجهوية
بكلمة شكرت فيها كل من رئاسة وادارة الغرفة على هذا التقليد السنوي الهام احتفاال باملرأة وتقديرا
لها.
كما حضرالحفل مجموعة من الزمالء من كل من الغرفة واملندوبية.
وختم الحفل بكلمات ممثلالت للموظفات الحاضرات ركزت فيها على حصيلة حقوق املرأة وطنيا
وأمميا وعلى ضرورة مزيد من البدل والعطاء لتحصين املكتسبات وتوسيع مجال الحقوق وتطويرها.
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ً
منوهات على مستوى الغرفة باألجواء االيجابية واملتحفزة التي تسود املؤسسة.
كما وزعت على املوظفات بعض الهدايا الرمزية تقديرا لعطائهن ومجهوداتهن الرائعة.

اجتماع حول تأهيل بناية ملحقة الغرفة بالحسيمة
في سياق التتبع الدوري واملستمر ألشغال تهيئة بناية ملحقة الغرفة بالحسيمة ،انعقد يوم
الثالثاء  9يونيو  2020على الساعة الحادية عشرة والنصف ( )11:30صباحا لقاء بشأن املوضوع بمقر
امللحقة تم خالله الوقوف على تقدم األشغال بعين املكان وبشكل دقيق ومعمق ،وتم باملناسبة
استعراض العر اقيل الطارئة في هذا الظرف اإلستثنائي التي أخرت األشغال شيئا ما ،وكذلك تم
التحقق من مدى احترام املقاول لبنود وشروط الصفقة بما فيها املدة الزمنية لكل شطر من اإلنجازفي
أفق اإلنتهاء من كافة األعمال بصفة نهائية في أجل  8أشهر وذلك كما هو مسطر في برنامج املشروع ،مع
األخذ بعين اإلعتبارحالة الطوارئ وفترات الحجرالصحي التي أقرتها السلطات العمومية.
أشرف على هذا اللقاء كل من السيد أشرف بوجير والسيد املصطفى ديرا عن املكتب الجهوي
للغرفة ،بحضوركل من:
 السيد أمين طنان إطارمهندس بملحقة الغرفة بتطوان مكلف بتتبع وتنسيق أشغال املشروع. السيد عبد الرحمان أوراغ إطار متصرف بملحقة الحسيمة متتبع ألشغال املشروع على املستوىاملحلي.
 عبد الوهاب أمهموج إطار متصرف بملحقة الحسيمة متتبع ألشغال املشروع على املستوىاملحلي.
 املزدقي عبد الباسط تقني عن مكتب الدراسات "ظهار". سعيد هاروني مهندس معماري. قدوري الجاللي املقاول الذي عهد له بمباشرة األشغال.واختتم االجتماع على الثانية ( )14:00زواال.

عقد اجتماع حول تأهيل بناية ملحقة الحسيمة
انعقد يوم الجمعة  3يوليوز  2020على الساعة الحادية عشرة والنصف ( )11:30صباحا
اجتماع بخصوص تتبع أشغال إعادة تهيئة أشغال القاعة الكبرى بامللحقة من خالل الوقوفعلى تقدم
األشغال بعين املكان ،وقد شارك فيه كل من السيد أشرف بوجير والسيد املصطفى ديرا عن املكتب
الجهوي للغرفة ،بحضوركل من:
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 السيد أمين طنان إطارمهندس بملحقة الغرفة بتطوان مكلف بتتبع وتنسيق أشغال املشروع. السيد عبد الرحمان أوراغ إطار متصرف بملحقة الحسيمة متتبع ألشغال املشروع على املستوىاملحلي.
 عبد الوهاب أمهموج إطار متصرف بملحقة الحسيمة متتبع ألشغال املشروع على املستوىاملحلي.
 املزدقي عبد الباسط تقني عن مكتب الدراسات "ظهار". سعيد هاروني مهندس معماري. -قدوري الجاللي املقاول الذي عهد له بمباشرة األشغال.

اجتماع حول تفعيل بنود االتفاقية اإلطارللشراكة من أجل خلق فضاء داخل الغرفة
يضم الشبابيك الجهوية ملؤسستي "الجمعية املغربية للمصدر ّ
ين" و "املكتب املغربي
للملكية الصناعية" إلى جانب مؤسسة "مغرب املقاوالت"
بناء على االتفاقية اإلطار للشراكة من أجل إحداث املقاوالت و إنعاش ريادة األعمال والرفع من
تنافسية املقاوالت املغربية عامة والجهوية خاصة؛ ترأس السيد عمر مورو رئيس غرفة التجارة
والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة باملقر املركزي بطنجة صباح يوم االربعاء  8يوليوز
 2020اجتماعا خصص لتفعيل االتفاقية اإلطارالتي وقعها وزيرالصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي السيد موالي حفيظ العلمي ورئيس جامعة الغرف املغربية للتجارة والصناعة والخدمات
السيد عمر مورو والسيد حسن السنتيس ي رئيس الجمعية املغربية للمصدرين و السيد العربي بنرزوق
املدير العام للمكتب املغربي للملكية الصناعية في أفق إحداث شبابيك القرب لكل من الجمعية
املغربية للمصدرين و املكتب املغربي للملكية الصناعية ومغرب املقاوالت لفائدة املنتسبين بغرفة
التجارة و الصناعة والخدمات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة .وقد تم خالل هذا اللقاء زيارة الفضاء
املخصص الحتضان الشبابيك سالفة الذكر.
ومن جانب الغرفة :حضر هذا اللقاء أيضا السيد عبد الحفيظ الشركي – النائب الثاني للرئيس ي،
السيد عبد الحميد الحسيسن – النائب الثالث للرئيس ،السيد الحسين ابن الطيب – أمين مال
الغرفة.
كما حضره السيد أديب أقلعي – املندوب الجهوي لوزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي ،عن املكتب املغربي للملكية الصناعية  :حضر كل من :السيد العربي بنرزوق :املدير العام
والسيد محمد الوراد :رئيس مصلحة والسيدة فاطمة الزهراء الوكيل :رئيسة مصلحة
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عن الجمعية املغربية للمصدرين حضر :السيد حسن السنتيس ي :الرئيس والسيد محمد السعدي:
نائب الرئيس والسيد عبدالعزيز التعارجي :نائب رئيس الجمعية املغربية للمصدرين والسيد عبيد
كبدي :نائب الرئيس والسيد عبدالعزيز بلحسن :املدير والسيد منير فرام :املدير التنفيذي والسيدة
زهراء املعافري مديرة مكتب االستشارة  ZAFRIXCSوالسيد محمد األحمدي مستشار مكتب
االستشارةZAFRIXCS .
عن إدارة الغرفة :السيدة حورية البزراتي رئيسة قسم خدمات املنتسبين والسيد العلوي عبد الرحيم
رئيس مصلحة خدمات القرب.

اجتماع مكتب جمعية األعمال االجتماعية
عقد مساء يوم اإلثنين  13يوليوز  2020اجتماع ألعضاء مكتب جمعية األعمال االجتماعية
ملوظفي غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة تم التطرق خالله إلى
التدبيراملالي للجمعية وخصوصا ما تعلق بالنقط التالية:
 الحسم في منحة عيد األضحى. أداء واجبات اإلنخراط في الجمعية. مناقشة منحة السكن والتقاعد. مناقشة تسوية بعض الواجبات واملستحقات العالقة. -مختلفات.

اجتماع لجنة تتبع مجلة الغرفة
انعقدت يوم الخميس  17شتنبر 2020بمقر الغرفة بطنجة لجنة تتبع مجلة الغرفة برئاسة
السيد مصطفى بن عبد الغفور نائب رئيس الغرفة وحضره السادة حسين بن طيب أمين مال الغرفة
والسيد ربيع الخمليش ي املدير الجهوي للغرفة والسيد ناصر الفقيه اللنجري مدير ملحقة الغرفة
بتطوان والسيد سعيد شفيق رئيس قسم بالغرفة والسيدة نورة العيساوي إطار بالغرفة والسيد عبد
املالك سعود مديرالشركة املتعاقدة مع الغرفة.
وقد تم خالل هذا اللقاء تحديد مختلف مضامين العدد املقبل من املجلة وكذا التداول في مجموعة
من القضايا املالية واملسطرية املرتبطة بالسيرالعادي للمجلة.
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اجتماع حول تتبع أشغال تهيئة ملحقة الغرفة بالحسيمة
انعقد يوم الثالثاء  22شتنبر  2020على الساعة العاشرة والنصف( )10:30صباحا بمقر مركز
اإلستثمار بالحسيمة اجتماع حول تقدم األشغال املتعلقة بتهيئة مقر ملحقة الغرفة بالحسيمة تم
التطرق خالله لكل ما يحيط باألشغال التي يعرفها مقر امللحقة بالتزامن مع هذه الظروف اإلستثنائية
التي قد تعمل على تأخيرها عن موعدها املحدد.
شارك في هذا اللقاء السادة:
 أشرف بوجيرمقررالغرفة الجهوية. املصطفى ديرا عضو املكتب الجهوي للغرفة نائب املقرر. ربيع الخمليش ي املديرالجهوي للغرفة. السيدة نبيلة لهيت مديرة ملحقة الحسيمة. السيد عبد الرحمان يوالل رئيس القسم املالي بالغرفة الجهوية. السيد أمين طنان إطارمهندس بملحقة الغرفة بتطوان مكلف بتتبع وتنسيق أشغال املشروع. عبد الوهاب أمهموج إطار متصرف بملحقة الحسيمة متتبع ألشغال املشروع على املستوىاملحلي.
 املزدقي عبد الباسط تقني عن مكتب الدراسات "ظهار". قدوري الجاللي املقاول الذي عهد له بمباشرة األشغال.وتغيب عن االجتماع السيد املهندس املعماري املشرف على املشروع.
وباملناسبة تمت اإلشارة إلى أن املشروع يسير بشكل جيد رغم بعض الثغرات القابلة للتصحيح ،مع
التأكيد على األخذ بجميع مالحظات وتوجيهات أعضاء اللجنة وبخاصة إعادة مد أنابيب املاء وخطوط
الكهرباء ،إثر ذلك قام املجتمعون بزيارة ميدانية تفقدية ملقر امللحقة للوقوف على ما وصلت إليه
األشغال بعين املكان.

اجتماع جمعية األعمال االجتماعية
عقد أعضاء مكتب جمعية األعمال االجتماعية ملوظفي غرفة التجارة والصناعة والخدمات
لجهة طنجة تطوان الحسيمة مساء يوم األربعاء  30شتنبر  2020في اجتماع عن بعد ألعضاء مكتب
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الجمعية تناولوا فيه مناقشة مجموعة من املقترحات املتعلقة بالتعديالت املمكن إدخالها على بعض
فصول القانون الداخلي للجمعية لتتماش ى وأعمال الجمعية في مجال دعم ومساعدة أعضائها.

اجتماع حول تتبع أشغال تهيئة امللحقة بالحسيمة
انعقد يوم الخميس  26نونبر  2020على الساعة الحادية عشرة ( )11:00صباحا بمقر ملحقة
الغرفة بالحسيمة اجتماع لجنة تتبع أشغال تهيئة مقرملحقة الغرفة بالحسيمة.
شارك في هذا اللقاء السادة:
 أشرف بوجيرمقررالغرفة الجهوية. السيد أمين طنان إطارمهندس بملحقة الغرفة بتطوان مكلف بتتبع وتنسيق أشغال املشروع. سعيد هاروني مهندس معماري. عبد الوهاب أمهموج إطار متصرف بملحقة الحسيمة متتبع ألشغال املشروع على املستوىاملحلي.
 املزدقي عبد الباسط تقني عن مكتب الدراسات "ظهار". قدوري الجاللي املقاول الذي عهد له بمباشرة األشغال.إثر معاينة األوراش ،تناول املجتمعون مناقشة ودراسة مدى تقدم األشغال باملشروع مع إبداء وتقديم
بعض التوجيهات واملالحظات.

اجتماع هيئة تحريرإصدارات الغرفة
انعقد يومه الثالثاء  01دجنبر  2020بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة
تطوان الحسيمة بطنجة اجتماعا لهيئة تحرير إصدارات الغرفة ،حيث انكبت على تقييم حصيلة
االشتغال لسنة  2020والتي بلغت العدد  7من "الرسالة االقتصادية" والعدد  18من "نشرة الغرفة
الشهرية" اضافة الى اعداد وإصدارات استثنائية السيما املرتبطة بتداعيات جائحة كوفيد  .19كما
تدارس أولويات املرحلة املقبلة على ضوء مقررات الجمعية العامة واملكتب املسيرللغرفة.
ترأس اللقاء السيد مصطفى بنعبد الغفور النائب األول للرئيس بحضور السيد الحسين بن الطيب
أمين مال الغرفة والسيد عثمان اليعقوبي رئيس لجنة االعالم والتواصل والسيد ربيع الخمليش ي املدير
الجهوي للغرفة والسيد ناصر الفقيه لنجري مدير ملحقة تطوان واآلنسة نورا العيساوي إطار بالغرفة
مكلفة باإلصدارات.
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عقد لقاء بالحسيمة لتتبع برنامج تطويرالغرفة واملخطط االستراتيجي لها
انعقد يوم االربعاء  16دجنبر  2020بملحقة الغرفة بالحسيمة لقاء جمع كل من السيد أشرف
بوجير مقرر الغرفة ،والسيد املصطفى ديرا نائب املقرر ،والسادة أعضاء الغرفة كل من السيد محمد
برموحند ،السيد العربي أبركي ،السيد محمد الحنكوري ،السيد سعيد اليحياوي ،السيد مصطفى
الخمليش ي ،السيد خالد البشريوي ،السيد أحمد بوكمزة ،السيد منصف أزماني ،السيد نجيب بودرة،
السيد إلياس الزياني ،السيد بدرالدين أوخيار .والسيد ربيع الخمليش ي املدير الجهوي للغرفة،
والسيدة نبيلة لهيت مديرة ملحقة الحسيمة ،والسيد عبد الرحمان يوالل رئيس القسم املالي واإلداري
بالغرفة الجهوية ،والسيد جمال املخلوفي رئيس قسم الدعم والترويج بامللحقة ،والسيد محمد
العزوزي إطاربامللحقة.
حيث انصب اللقاء على تتبع برنامج تطوير الغرفة واملخطط االستراتيجي لها مع التركيز على امللفات
والقضايا التي تهم شؤون املهنيين بإقليم الحسيمة ،السيما األوضاع التي أفرزتها جائحة كورونا
وتبعاتها االقتصادية واالجتماعية .كما تم التطرف الى سبل وكيفية تحسين سبل التواصل والعمل
املشترك على مستوى امللحقة وفق آليات وأدوات الحكامة الجيدة.

اإلعالن عن إحداث "املركزالدولي للوساطة والتحكيم بالشمال"
اعتبارا لألهمية التي يكتسيها موضوع تطوير الوسائل البديلة لحل املنازعات التجارية وبمناسبة
االعالن الرسمي عن إحداث "املركز الدولي للوساطة والتحكيم بالشمال " CIMANordنظمت غرفة
التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة ندوة حول " دور الوسائل البديلة لحل
املنازعات في تحسين مناخ األعمال" وذلك يوم الجمعة  18دجنبر 2020باملقرالجهوي للغرفة.
ترأس هذا االجتماع السيد مصطفى بنعبد الغفور النائب االول للرئيس وحضره أعضاء املكتب:
السيد عبد الحفيظ الشركي النائب الثاني للرئيس والسيد عبد الحميد الحسيسن النائب الثالث
للرئيس والسيد الحسين بن الطيب امين املال كما حضره السيد عامر ازغينو رئيس لجنة بالغرفة.
ومن جانب االدارة حضره السيد ربيع الخمليش ي املديرالجهوي للغرفة واطرالغرفة.
كما حضر اللقاء عدد من ممثلي املصالح االدارية واملؤسسات ذات الصلة باملوضوع وعلى رأسها
مجلس الجهة واملركز الجهوي لالستثمار واملحكمة التجارية والغرف املهنية وفرع الشمال لالتحاد
العام ملقاوالت املغرب ،إضافة الى عدد من ممثلي الجمعيات املهنية بالجهة.
تضمن برنامج الندوة:
الكلمة االفتتاحية للغرفة القاها السيد مصطفى بنعبد الغفورالنائب األول لرئيس الغرفة174

 عرض لتقديم "للمركز الدولي للوساطة والتحكيم بالشمال" ألقاه السيد عبد الحفيظ الشركيالنائب الثاني للرئيس
مداخلة االستاذ محمد سعيد الكشوري ،نائب رئيس املحكمة التجارية بطنجة في موضوع "قراءة فيمسطرة الوساطة والتحكيم وفقا لقانون املسطرة املدنية"
مداخلة الدكتورة نجاة املغراوي ،رئيسة الهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية في موضوع "مزاياالوسائل البديلة لحل النزاعات في تشجيع مناخ االعمال/االستثمار"
بعد ذلك فتح باب النقاش شارك فيه الحاضرون وتم خالله مناقشة أهمية الوساطة والتحكيم
والسبل الكفيلة بتطويرهذه اآللية والتعريف بها .كما أجمع السادة املشاركون على تثمين هذه املبادرة
التي أقدمت عليها الغرفة انسجاما مع قانونها األساس ي وسعيا منها لتوسيع باقة الخدمات املقدمة
للمنتسبين.

عقد لقاء داخلي بالحسيمة للوقوف على تقدم أشغال تهيئة وتجديد القاعة الكبرى
ومرتفقاتها بمقرملحقة الحسيمة
في إطار برنامج الغرفة السنوي وبناء على توصية الجمع العام للغرفة خالل دورته املنصرمة،
عقد السيد اشرف بوجيرمقررالغرفة والسادة االعضاء :السيد احمد بوكمزة ،السيد منصف ازماني،
السيد الياس الزياني ،السيد نجيب بودرة والسيد بدرالدين اوخيارمرفقين بالسيدة نبيلة لهيت مديرة
امللحقة والسيد عبد الوهاب أمهموج رئيس مصلحة خدمات املنتسبين بالحسيمة والسيد امين طنان
رئيس قسم املنتسبين بتطوان ،يوم االربعاء  23دجنبر  2020بمقر الغرفة بالحسيمة لقاء داخليا
للوقوف على تقدم األشغال تهيئة وتجديد القاعة الكبرى و مرتفقاتها بمقر ملحقة الحسيمة ،بحضور
املهندس املعماري ومكتب الدراسات واملقاولة املنفذة للمشروع .وقد تم خالل اللقاء تقديم تقديم
مختلف الشروحات القانونية والتقنية واملعمارية بخصوص املشروع والوقوف على مدى تقدم
األشغال .حيث يعول على هذا املشروع تعزيز فضاءات االستقبال باملدينة وتحسين ظروف العمل
واالشتغال داخل مقرامللحقة.

اعالن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة عن الحصول
على شهادة الجودة )(ISO 9001
شهد مقر طنجة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة اليوم
الخميس  24دجنبر  2020ندوة اإلعالن عن حصول الغرفة على شهادة الجودة (ISO 9001 version
 ،2015وذلك في احترام تام لإلجراءات االحترازية املرتبطة بالحد من آثارانتشارفيروس كورونا.
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وقد تم هذا اإلعالن بحضور السيد عمر مورو رئيس الغرفة والسيد عبد الواحد رحال املدير العام
للتجارة ممثال للسيد وزير التجارة والصناعة واالقتصاد األخضر والرقمي والسيد الحبيب العلمي
الكاتب العام لوالية جهة طنجة تطوان الحسيمة والسيدة فاطمة بلحسن نائبة عمدة مدينة طنجة
والسادة أعضاء املكتب املسير للغرفة وعدد من السادة املدراء ورؤساء املصالح واألبناك واملؤسسات
الشريكة ومنتخبي وأطر الغرفة الجهوية والسادة ممثلي وسائل اإلعالم الوطنية والجهوية وعدد من
ضيوف الغرفة.
وتعتبر هذه الشهادة محطة مهمة في عمل مؤسسة الغرفة باعتبارها أول مؤسسة جهوية منتخبة على
الصعيد الوطني تحصل على هذا االستحقاق ،والذي يعتبر مدخال أساسيا إلرساء قواعد الحكامة
الجيدة وتمكين الغرفة من األدوات الالزمة ألداء أدوارها في مواكبة املنتسبين واملقاوالت وتحسين
جاذبية املجال االقتصادي الجهوي وقدراته التنافسية.
وقد افتتح اللقاء بكلمة من طرف السيد رئيس الغرفة الذي أكد على أن حصول الغرفة على شهادة
الجودة لم يكن ترفا أو صدفة ،بل هو نتيجة لتظافر جهود كافة السادة األعضاء واملوظفين ،ونتيجة
مباشرة للعمل الجماعي ولتفاعل وتناغم عمل املكتب املسير مع لجان الغرفة و أقطابها وكذا موظفيها
وأطرها .كما أوضح في ذات الصدد على أن التعاون وروح االنفتاح الذي تنهجه الغرفة مع باقي اإلدارات
واملؤسسات األخرى هو الذي أدى الى تحقيق هذا االنجاز الرائد على مستوى املؤسسات العمومية
املنتخبة وطنيا.
من جهته أكد السيد املدير العام للتجارة عن أهمية هذا الحدث ،وعن اعتزاز واشادة السيد موالي
حفيظ العلمي وزيرالصناعة والتجارة واالقتصاد األخضروالرقمي بهذا اإلنجازالهام الذي يعتبرباكورة
برنامج تطوير الغرف املوقع سنة  2014تحت أنظار العناية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد
السادس نصره هللا.
وفي نفس الصدد ،اعتبر السيد الكاتب العام لوالية طنجة تطوان الحسيمة أن حصول مؤسسة
جهوية على هذه الشهادة ليس باألمر السهل بل هو مجهود مشكور يجب أن يشكل حافزا لجميع
املؤسسات للمض ي قدما في هذا املسار ،السيما في ظل التطورات التي تعرفها اإلدارة العمومية
واملؤسسات واملقاوالت بشكل عام.
بعد هذه الكلمات قدم أطر الغرفة املكلفين بمنظومة الجودة وبرنامج التطوير عرضين حول األشواط
األساسية التي تم قطعها في مسار إرساء قواعد الجودة ،وأهم املحطات التي عرفتها املؤسسة منذ
إرساء قواعد الجهوية ،مع التذكير باملؤشرات واألرقام الدالة التي حققتها خالل هذه الفترة .كما عرف
اللقاء عرض شريط فيديو يوثق لشهادات السادة أعضاء املكتب املسير وأطر الغرفة بخصوص هذه
املناسبة.
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وقد اختتم اللقاء بتسليم شهادة الجودة من طرف مسؤولة مكتب الدراسات املعتمد ،حيث قدمت
الشهادة الى السيد رئيس الغرفة تحت أنظارالسادة الحضور.

جلسة عمل بملحقة الغرفة بالحسيمة لتدارس مدى أهمية استعمال املعدات
والتجهيزات التي يوفرها نظام الطاقة الشمسية
في إطار برنامج العمل السنوي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان
الحسيمة ،وتماشيا مع سياسة الجودة وترشيد النفقات وفي إطار االستفادة من مختلف التجارب
الصناعية في مجال الطاقة ،ترأس السيد أشرف بوجير مقرر الغرفة بحضور أعضاء الغرفة :السيد
أحمد بوكمزة والسيد منصف ازماني والسيد الياس الزياني ،و عن اإلدارة السيد محمد العزوزي ،يوم
الخميس  24دجنبر  2020جلسة عمل مع املهندس املسؤول بمكتب  ENERSOLENأطلعهم خاللها
على املزايا والفوائد املتعددة املرتبطة باستعمال املعدات والتجهيزات التي يوفرها نظام الطاقة
الشمسية واملتمثلة أساسا في اإلقتصاد الكبير للطاقة املوجهة لإلستخدام املكتبي أو لتسخين املاء،
وسهولة اإلندماج مع الشبكة الكهربائية القائمة ،املرونة في تعديل الطاقة اإلستيعابية للجهاز ،الكلفة
املنخفضة للتجهيزات أثناء اإلستعمال والصيانة ،لوحة ذكية ومبسطة للتتبع واملر اقبة ،إضافة إلى
تقديم عرض حول أنواع ومميزات األلواح والخاليا الشمسية األخرى املتوفرة بالسوق ،كما تولى
اإلجابة على اإلستفسارات والتساؤالت التي وجهها إليه السادة األعضاء ،وكان محمد الهيشو املهندس
املسؤول باملكتب املشار إليه قد قام بجولة بأرجاء امللحقة حيث عاين جميع اإلصالحات والتعديالت
التي تشهدها البناية.
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-4أنشطة واجتماعات الطاقم االداري
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عقد اجتماع مع الطاقم اإلداري حول جائحة كورونا:
على إثر الخطورة الشديدة التي بات يشكلها وباء كورونا املستجد على الصحة العامة ،ومن اجل
اتخاذ التدابير اإلحترازية الضرورية لحماية املرتفقين واملوظفين على السواء ،عقدت مديرة ملحقة
الغرفة بالحسيمة يوم  23مارس  2020اجتماعا طارئا مع كل العاملين باملؤسسة لحملهم على اإللتزام
الصارم بمعايير النظافة والسالمة التي أوصت بها وزارة الصحة املغربية سواء فيما بينهم أو في تعاملهم
مع باقي الو افدين ،وفي هذا الصدد عبر الحاضرون عن وعيهم التام بخطورة الوضع القائم وحرصهم
على اإلمتثال لكل التعليمات والتوصيات الصادرة في هذا الشأن مع التأكيد على وجوب توفير وبشكل
كافي ملستلزمات التطهيروالتعقيم بكل مكاتب ومر افق امللحقة.

اجتماع للطاقم اإلداري للغرفة بتقنية التواصل عن بعد ليوم  24مارس 2020
بإشراف من رئيس الغرفة السيد عمر مورو ،انعقد االجتماع الثاني عبر تقنية التواصل عن بعد
للطاقم اإلداري لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة يومه الثالثاء 24
مارس  ،2020حيث خصص االجتماع لتتبع أعمال لجان اليقظة على مستوى مدن طنجة وتطوان
والحسيمة والعرائش ،وكذا الوقوف على تقدم تنفيذ برنامج العمل ومراجعة أهدافه بخصوص
األشهر الثالث األولى لسنة  2020وفقا ملقررات املكتب املسير للغرفة وأخذا بعين االعتبار لهذا الظرف
االستثنائي.
جدير بالذكر أن الغرفة الجهوية باإلضافة الى عملها اليومي التنسيقي مع مختلف مؤسسات الدولة
لتبادل املعلومة وتتبع األوضاع االقتصادية وشؤون املهنيين عملت على تأمين خدماتها املعتادة من 16
الى  23مارس الجاري على الشكل التالي:
انجازبطائق االنخراط  :بطنجة  ،08تطوان  ،02الحسيمة 10الشواهد املهنية  :طنجة  ،06تطوان  ،01الحسيمة 13شواهد املنشأ  :طنجة  ،29تطوان 01شواهد التسويق الحر  :طنجة 02التأشيرعلى الوثائق التجارية  :طنجة 05-مواكبة املنتسبين عن بعد  :طنجة  ،13تطوان  ،02الحسيمة 05
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اجتماع للطاقم اإلداري للغرفة بتقنية التواصل عن بعد ليوم  27مارس 2020
عقد الطاقم اإلداري لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة
االجتماع عبر تقنية التواصل عن بعد صباح يوم الجمعة  27مارس  2020االجتماع اإلفتراض ي الذي
يروم استمرارية التواصل بين الطاقم اإلداري للغرفة في هذا الظرف اإلستثنائي لطرح ومناقشة
مجموعة من املقترحات واملواضيع املتعلقة باألوضاع االقتصادية واإلجتماعية واإلدارية ملجاالت
تدخل الغرفة.
وتم التداول باملناسبة بخصوص:
 إمكانية إجراء التكاوين واللقاءات عن بعد. إمكانية التواصل مع الجمعيات املهنية لإلستماع لحاجياتهم ومتطلباتهم. بحث طرق التواصل مع املنتسبين. انجازدفاترالتحمالت. كتابة مواضيع املجلة االقتصادية. اقتراح تصويرفيديو للتوعية. اقتراح انجازعدد خاص باملجلة حول موضوع فيروس كوفيد– .19 تحضيرو إنجازوثائق تعريفية بالجهة. تطويرآليات التواصل مع املنتسبين (قاعدة البيانات ،البريد اإللكتروني.)... ادماج جميع املوظفين واألطرفي مجموعة الواتساب .ZOOM اجتماع األقطاب عن بعد للتواصل مع األعضاء واإلستماع آلرائهم ومقترحاتهم.وقد تم تحديد بداية األسبوع لعقد اجتماع آخر لنفس املجموعة لتعميق دراسة هذه األفكار
واملقترحات.

اجتماع للطاقم اإلداري للغرفة بتقنية التواصل عن بعد ليوم  30مارس 2020
قام الطاقم اإلداري للغرفة يوم اإلثنين  30مارس  2020بعقد اجتماع عبر تقنية التواصل عن
بعد حضره ثلة من رؤساء األقسام واملصالح وأطر الغرفة على مستوى الجهة في محاولة للحفاظ على
وتيرة تنزيل برامج الغرفة وبحث مختلف السبل املتاحة للتواصل مع املنتسبين والشركاء اإلقتصاديين
واملؤسساتيين لتحقيق األهداف املسطرة ،وقد تمخض عن هذا االجتماع اقتراح أسلوب عمل كل
قسم كما يلي:
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◄قسم خدمات املنتسبين :
اتمام االشتغال على توسيع قاعدة املعطيات والبيانات الخاصة بمنتسبي الجهة.اعداد دليل يرصد جميع البالغات واإلجراءات املتخذة ملواكبة جائحة كرونا.تسجيل فيديوهات تواصلية حول تحركات الغرفة ملواكبة جائحة كورونا.◄قسم الدعم والترويج:
 اعداد كبسوالت تكوينية لفائدة املستفيدين من مدرسة تكوين التاجر.◄قسم التعاون والشراكات:
اعداد دليل املصدر. مطويات تعريفية حول الغرفة وخدماتها.التنظيم لقاء مع االسكامي في افق تنظيم ملتقى الغرف البيئية.تحيين الئحة اتفاقيات التعاون والشراكة.اعداد وثيقة اساسية تقديمية حول الغرفةبأربعة لغات على شكل بويربوانت.◄قسم العالقات املؤسساتية:
التيهيء الجتماعات األقطاب. إتمام التقريرالسنوي املصورللغرفة. إحداث مجموعات على الواتساب من أجل التواصل مع الجمعيات والرابطات التجارية.◄القسم املالي واالداري:
تحضيرالصفقات.تصفية مستحقات التنقالت. تسعيراللوحات اإللكترونية.◄ملحقة تطوان:
تقريرحول نشاط املعهد املتخصص+التقريراملالي.استكمال االشتغال حول مشروع احداث متحف.اعداد تصورحول قاعة العروض بملحقة تطوان.اعداد بطاقتي مشاريع لكل من ملف باب سبتة وملف التجارة االلكترونية.ورقة حول املواضيع املقترحة للعدد املقبل من مجلة الغرفة.-كتيب حول الظرفية االقتصادية بالجهة.
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اجتماع للطاقم اإلداري للغرفة بتقنية التواصل عن بعد ليوم  03أبريل 2020
عقد الطاقم اإلداري للغرفة يوم الجمعة  3أبريل  2020في اجتماع عبر تقنية التواصل عن بعد
جمع بين املدير الجهوي ومديري امللحقتين ورؤساء األقسام بالغرفة على مستوى الجهة للحديث
وتعميق النقاش حول السبل الكفيلة بتتبع تنفيذ مختلف املشاريع التي انخرطت فيها الغرفة في ضل
الظروف الراهنة.

اجتماع للطاقم اإلداري للغرفة بتقنية التواصل عن بعد ليوم  07أبريل 2020
انعقد بتاريخ  07أبريل  2020عبر تقنية الفيديو ) (ZOOMلقاء عمل تمحور حول مستجدات
كوفيد  19وكذا تتبع مشروع عمل الغرفة وخاصة أنشطة شهرأبريل واليات العمل عن بعد تماشيا مع
الظروف االستثنائية التي تعيشها بالدنا ،االجتماع ترأسه السيد املدير الجهوي للغرفة وعرف مشاركة
 22موظفة وموظف ممثلين للغرفة الجهوية بطنجة وممثلة عن ملحقة الغرفة بالعرائش وفي نفس
التوقيت إنعقدت بكل من ملحقتي الغرفة بتطوان والحسيمة اجتماعين منفصلين ملناقشة املواضيع
ذاتها ،هذا وتضمن جدول االجتماع مناقشة النقط التالية:
تطويرالتعامل الرقمي
برنامج عمل الغرفة
الندوة التفاعلية (لقاء تواصلي عن بعد)
-1

تطويرالتعامل الرقمي

فيما يخص تفاعل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة مع الجهود
الوطنية ملواجهة جائحة كورونا (كوفيد .)19استجابت الغرفة ملجموعة التدابير التي قامت بها وكالة
التنمية الرقمية ) (ADDفي إطار دعم التحول الرقمي باإلدارات العمومية وفي هذا الصدد تم إنشاء
لجنة مكونة من فريق عمل لتتبع أجرأة تفعيل هاته التدابيرومنها:


مراسلة وكالة التنمية الرقمية ملعرفة املسطرة املتخذة



تحديد حصص تكوينية خاصة بهاته العملية للموظفين
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وتهم هاته العملية:


تدبيراملراسالت الواردة والصادرة وكذا املرسالت ما بين املصالح واألقسام الداخلية ،وامللحقات

 تطوير عمل مكتب الضبط الرقمي للمراسالت اإلدارية وتمكين اإلدارات واملرتفقين على حد
سواء ،من إيداع مراسالتهم عن بعد لدى الغرفة مقابل وصل رقمي بتأكيد االستالم.
 تطوير "الخدمة اإللكترونية" الحامل االلكتروني ) (Parapheur électroniqueالتي تمكن
اإلدارات املنخرطة في هذه الخدمة من التجريد املادي ملختلف الوثائق اإلدارية.


التوقيع اإللكتروني على الوثائق اإلدارية ،وإدارة سيرالعمل (.) Gestion des workflows

 -2برنامج عمل الغرفة
في النقطة الثانية من هذا اللقاء تم التطرق لتوصيات املكتب املسير املنعقد يوم الخميس  02أبريل
 2020وخاصة تتبع تنفيذ البرنامج السنوي للغرفة ومالءمته مع املستجدات التي تعرفه بالدنا وكذا
تتبع عمل أنشطة شهر أبريل ،ومن التوصيات التي تم اتخاذها والتأكيد عليه من طرف املكتب املسير
هي تنظيم ندوة تفاعلية (لقاء تواصلي عن بعد)
 -3الندوة التفاعلية (لقاء تواصلي عن بعد)
تم تحديد تاريخ السبت  11ابريل  2020كموعد لهاته الندوة وألجل ذلك تقررما يلي:
o
o
o
o
o

تكوين لجنة (فريق عمل) مكون من :
عبدالرحيم أشرقي
محمد يجو
نبيل الخمليش ي
بالل بزدي
عبدالسالم التيدي

هاته اللجنة مهامها اإلعداد والتنظيم لهاته الندوة وذلك بإنجاز ورقة تقديمية في املوضوع  ،برنامج
الندوة وتحديد املشاركين وكذا اختيار وسيلة (البرنامج التطبيقي) لنقل الندوة ,ورفع كل هذا على
أنظاراملسؤولين للبث فيه.
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 -4مختلفات
كما تم التطرق إلى إمكانية تخصيص الغرفة لرقم هاتفي و إيميل يجيب من خالله عن تساؤالت
املنتسبين في كل ما يتعلق باإلجراءات والتدابير املتخذة ملواجهة جائحة كورونا وكذلك ضرورة تتبع ما
تصدره الحكومة بخصوص الجائحة دائما.
وفي األخيروبعد زهاء الساعة والنصف تم االتفاق على أن يكون االجتماع الدوري يوم كل ثالثاء ابتداء
من الساعة الحادية عشرة صباحا.

اجتماع ألطروموظفي ملحقة الحسيمة:
عقد يوم الثالثاء  07أبريل  2020اجتماعا عن بعد للطاقم اإلداري بملحقة تطوان خصص
لتدارس النقاط التالية
 آليات التواصل:تبعا للدورية التحذيرية للمديرية العامة ألمن املعلومات التابعة إلدارة الدفاع الوطني في املغرب
من استخدام تطبيق برنامج االجتماعات"زوم  "ZOOMبسبب ثغرات تتسبب في سرقة املعطيات
الشخصية والتحكم في أجهزة املستخدمين ،تقررعدم اعتماد هذا البرنامج وتم االتفاق على:
عقد اجتماعات عن بعد بواسطة تقنية " "SKAYPكل يوم ثالثاء على الساعة الحادية عشرة صباحا
من كل أسبوع ما عد في بعض االستثناءات؛
استعمال مجموعة التواصل و اتساب بين موظفي الغرفة
 مستجدات الغرفة:في هذه النقطة تم التأكيد على أن الغرفة ستعمل على تنظيم اجتماعات األقطاب اإلدارية عن بعد
ابتداء من األسبوع املقبل
برنامج عمل الغرفة لشهرأبريل :2020
ركز برنامج عمل هذا الشهر على األمور الخدماتية عن بعد فيما يخص اللقاءات التواصلية
واجتماعات األقطاب اإلدارية إضافة إلى اللجنة اإلدارية املكونة من رؤساء األقسام ،على مجموعة من
األنشطة واملشاريع:
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بخصوص أنشطة الغرفة:
تم التركيزعلى:
+القيام باألعمال التي ال تتطلب الحضورإلى اإلدارة
+القيام بالعمليات التواصلية عن بعد بخصوص تبادل املعلومات وتتبع األوضاع االقتصادية وشوؤن
املهنيين وإصدارالبالغات والبيانات
+توظيف قاعدة البيانات التي تتوفر عليها الغرفة للتواصل مع منتسبيها عبرإنشاء مجموعة و اتسات
ونشركل البالغات والبيانات واملعلومات التي تهمهم
بخصوص املشاريع:
تم التركيزعلى مجموعة من املشاريع أهمها:
+مشروع متحف التجارة بتطوان
+مشروع  Showroomبطنجة وتطوان
+باإلضافة إلى إعداد لقاءات خاصة عن بعد لتتبع مشروع حاضنة املقاوالت بتطوان واملعهد
املتخصص املتوسطي للتدبيربتطوان.
 اإلدارة االلكترونية:عمال بالتدابير االحترازية والوقائية التي اتخذتها بالدنا لتفادي انتشار فيروس كورونا املستجد بين
العاملين باملر افق العمومية واملرتفقين خاصة تلك املتعلقة بحالة الطوارئ الصحية ،أصبح من
الضروري اعتماد خدمات رقمية في اإلدارة وهو ما طالبت به وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة في
منشور لها (منشور رقم  )2020/2وجه إلى الوزراء في القطاعات الحكومية مشددا على أن اعتماد
الحلول الرقمية من الوسائل التي ال محيد عنها لضمان استمرار العمل اإلداري وتقليص تبادل
املراسالت والوثائق الورقية.
وقد تم تكليف السيدة رجاء الهراس والسيدة حليمة الحضري بوضع مقترح أولي إلعداد مكتب ضبط
رقمي يهدف إلى تمكين اإلدارات واملرتفقين على حد سواء من إيداع مراسلتهم عن بعد واعطائهم وصل
رقمي بتأكيد االستالم ،كما تم تكليف السيد ياسين املالح بوضع تصور يشمل إعداد امللفات القانونية
وحفضها بطريقة برقمية.
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 مختلفات:قبل ختام اللقاء تم التأكيد على أن ملحقة الغرفة بتطوان ستعمل على توفيرخدماتها بشكل مستمر ال
سيما عبر تعزيز خدماتها عن بعد بوسائل االتصال املختلفة على امتداد ساعات الدوام أو عبر مكاتبها
مباشرة عند الضرورة القصوى.
وتجدر اإلشارة على أن ملحقة الغرفة بتطوان باإلضافة إلى عملها اليومي التنسيقي مع مختلف
مؤسسات الدولة لتبادل املعلومات وتتبع األوضاع االقتصادية وشوؤن املهنيين باألقاليم التابعة لها،
عملت على تأمين خدماتها املعتادة خالل شهرمارس  2020تجلت في انجاز:
 بطائق االنخراط22 : الشواهد املهنية26 : شواهد املنشأ2 : -مواكبة املنتسبين 25:

اجتماع عن بعد للطاقم اإلداري بملحقة الحسيمة:
بتوجيه من السيد املدير الجهوي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة تازة تطوان
الحسيمة ،عقد أطر وموظفو الغرفة بملحقة الحسيمة يوم الثالثاء  7أبريل  2020على الساعة
الحادية عشرة صباحا ( ) 11:00صباحا اجتماعا عبر تقنية التواصل عن بعد لتتبع وتقييم عمل
امللحقة وبحث السبل الكفيلة لتنزيل بعض البرامج املسطرة في برنامج عمل الغرفة والحفاظ على
الحد األدنى من الخدمات التي يستوجبها الظرف اإلستثنائي الراهن.
وقد أبدى جميع األطر واملوظفين استعدادهم وتضامنهم مع إخوانهم في ربوع الوطن وفي كل أقطار
املعمور باإلنضباط واليقظة واحترام التوجيهات الرسمية بكل مسؤولية ووطنية بناء على توصيات
الخبراء ،معبرين عن ثقتهم في خروج بالدنا من هذه األزمة الطارئة أكثر قوة وتماسكا على املستويين
االقتصادي واإلجتماعي إذا استطعنا بطبيعة الحال أن نستوعب الدروس وتمكنا من معرفة مكامن
القوة والضعف في هياكلنا املختلفة.
وقد جاءت املداخالت في هذا االجتماع متضمنة األفكارواملالحظات التالية:
 الحرص على صحة وسالمة املوظفين. املعيقات التقنية التي تعرقل العمل عن بعد.186

 ضبط وتحيين قاعدة البيانات الخاصة بالشركات املستقرة بإقليم الحسيمة. تكريس التعاون في العمل بين املوظفين وإن اقتض ى األمر أحيانا اعتماد أسلوب التناوب في الحضوربالنسبة لبعض امللفات التي يتعذرمباشرتها من املنزل.
 خ لق صفحة إلكترونية يعبر من خاللها منتسبو الغرفة بإقليم الحسيمة عن مطالبهم ومقترحاتهمللتخفيف من وطأة هذه األزمة.
 التقنيات املتاحة من أجل اعتماد مكتب الضبط اإللكتروني. الجدوى من إعداد مطويات حول الغرفة وخدماتها بطريقة تقليدية في ضل الظروف الحالية. برمجة حصص للدعم النفس ي ملوظفي الغرفة وقت الجائحة أو بعدها.واختتم االجتماع على الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة ( )11:45صباحا.

اجتماع مدراء ورؤساء اإلقسام بالغرفةليوم  14أبريل 2020
شاركت السيدة نبيلة لهيت مديرة امللحقة ،والسيد جمال املخلوفي رئيس قسم الدعم والترويج
بامللحقة صباح يوم الثالثاء  14أبريل  2020عبر تقنية التواصل عن بعد في اجتماع ملناقشة ودراسة
الخطوات الواجب اتخاذها ملواكبة عمل الغرفة وتدخالتها على مستوى الجهة و اقتراح بعض
الضوابط واآلليات للحيلولة دون حدوث اضطراب كبيرفي أداء مهامها التمثيلية واإلدارية.

اجتماع الطاقم اإلداري بملحقة تطوان ليوم  14أبريل 2020
عقد الطاقم اإلداري بملحقة تطوان اجتماع عن بعد يوم الثالثاء  14أبريل  2020خصص هذا
اللقاء ملدارسة النقط التالية:
 اجتماع األقطاب اإلداريةتم تقديم جدول أعمال اجتماعات األقطاب اإلدارية لشهرأبريل وتحديد املكلفين بكل قطب.
 املجلة االقتصادية:وصلت نسبة انجازالعدد السادس  %80وتم االتفاق على ضرورة عقد اجتماع عن بعد خاص بمشروع
املجلة االقتصادية للغرفة وكذا إعطاء انطالقة العدد السابع يوم الجمعة  17أبريل  2020على
الساعة الرابعة بعد الزوال.
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 اإلدارة االلكترونية:في هذه النقطة عملت السيدة رجاء الهراس والسيدة حليمة الحضري على تقديم ورقة تقنية خاصة
بمكتب الضبط االلكتروني للغرفة ،وجاء هذا املقترح بمبادرة من وكالة التنمية الرقمية وبتنسيق مع
وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة (قطاع إصالح اإلدارة) إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لدعم
اإلدارات العمومية في تبني الحلول الرقمية.
وستمكن هذه الخدمات الرقمية للمراسالت اإلدارية ،في تعامل اإلدارات فيما بينها ،من تدبير
املراسالت الواردة والصادرة منها وكذا املراسالت ما بين مصالحها الداخلية ،على الصعيد املركزي
والالممركز ،إضافة إلى الخدمة اإللکترونية “الحامل االلكتروني” ( ) Parapheur électroniqueكما
ستمکن هذه الخدمة اإلدارات املنخرطة في من التجريد املادي ملختلف الوثائق اإلدارية ،والتوقيع
اإللكتروني على الوثائق اإلدارية ،وإدارة سيرالعمل (.)Gestion des Workflows

اجتماع الطاقم اإلداري بملحقة تطوان
عقد الطاقم اإلداري بملحقة تطوان اجتماع عن بعد يوم األربعاء  17أبريل  2020خصص هذا
اللقاء ملدارسة النقط التالية لتتبع وضعية تقدم مشروع املجلة االقتصادية
مناقشة وضعية مجلة الغرفة وتقدم أشغال العددين السادس والسابع ووضعية املقاالت املحررة من
طرف املوظفين.
وتم خالل االجتماع اقتراح مواضيع العدد الثامن والذي أقترح أن تتمحور مواضيعة حول النموذج
الجديد للتنمية وما بعد جائحة فيروس كورونا في املحاوراألربعة التالية:
السياحة Tourisme
-1
القطاع املالي Secteur financier
-2
الصناعة البديلة Industrie de substitution
-3
-4

تطويرالتجارة اإللكترونية Développement du commerce électronique

اجتماع أطروموظفي ملحقة الحسيمة
عقد أطر وموظفو ملحقة الغرفة بالحسيمة يوم الثالثاء  14أبريل  2020على الساعة الواحدة
( )13:00زواال اجتماعا افتراضيا عبر تقنية " سكايب" لتتبع وتقييم عمل امللحقة و اقتراح وتسطير
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برامج عمل الحقة تواكب التطورات والتحوالت االقتصادية واإلجتماعية التي أفرزتها هذه املوجة
الجديدة من فيروسات كورونا.
شارك في هذا االجتماع عن بعد كل من السادة:
-

نبيلة لهيت مديرة امللحقة.
جمال املخلوفي رئيس قسم الدعم والترويج.
عبد الوهاب أمهموج رئيس مصلحة خدمات املنتسبين.
الصديق أمزيب إطاربالغرفة.
محمد العزوزي إطاربالغرفة.
عبد الرحمان أوراغ إطاربالغرفة.

في البداية تناولت الكلمة السيدة نبيلة لهيت التي استعرضت جميع املحاور والنقط التي تطرق لها
اللقاء عن بعد الذي جمع قبل قليل بين السيد املدير الجهوي والسادة مديري امللحقتين ورؤساء
األقسام بالغرفة ،بعد ذلك تم إبداء مجموعة من اآلراء واملو اقف حول تجربة العمل في خضم الحجر
الصحي وبعض املقترحات حول استمرار امللحقة في أداء املهام املنوطة بها في هذا الظرف العصيب،
والتي جاءت في مجملها كما يلي:
 الحرص على صحة وسالمة املوظفين واملرتفقين و أقربائهم في املقام األول دائما وذلك طبقا ملنطوقالدستور وللتوجيهات الحكيمة لجاللة امللك التي تؤكد على واجب الدولة في حفظ الصحة والسالمة
لجميع مواطنيها.
 اإلصغاء بإمعان لتظلمات وشكايات املنتسبين جراء التبعات االقتصادية التي خلفتها جائحة كوروناوتصنيفها حسب القطاعات املتضررة واألولويات امللحة للمتضررين ألجل التر افع بشأنها لدى الجهات
املعنية.
 تتبع مستويات تطور أو تراجع الوباء باإلقليم وفق املعطيات الرسمية والعمل على طمأنة التجاروالصناع وأرباب الخدمات بانقشاع األزمة بعد حين.
 ا ملطالبة بتعقيم امللحقة على غرار عديد املصالح واملؤسسات بالجهة مع توفير مستلزمات الحمايةوالتعقيم الجيدة بالقدرالكافي وفي أسرع وقت.
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 تزامن إصالح بناية امللحقة وعودة األمطار أضر بشكل الفت ببعض املر افق بداخلها بفعل تسرباملياه.
 التفاعل مع اتصاالت املنتسبين بالغرفة أو بمصالحها عبرمختلف الوسائل املتاحة. -الجدول الزمني لحضوراملوظفين أثناء الحجرالصحي.

اجتماع مدراء ورؤساء اإلقسام بالغرفة:
شارك كل من السيدة نبيلة لهيت مديرة امللحقة ،والسيد جمال املخلوفي رئيس قسم الدعم
والترويج بامللحقة صباح يوم اإلثنين  20أبريل  2020عبرتقنية التواصل عن بعد في االجتماع األسبوعي
املخصص لتتبع عمل الغرفة على الصعيد الجهوي وتبادل املعلومات حول األنشطة املختلفة التي
تسعى الغرفة لتحقيقها في هذه الظروف اإلستثنائية.

اجتماع أطروموظفي ملحقة الحسيمة يوم  21أبريل 2020
كما جرت العادة كل أسبوع بعد فرض حالة الطوارئ الصحية ،عقد أطر وموظفو ملحقة غرفة
التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة بالحسيمة يوم الثالثاء  21أبريل 2020
على الساعة الثانية ( )14:00بعد الزوال اجتماعا افتراضيا تواصليا لتتبع وتقييم عمل امللحقة
و اقتراح برامج ومواضيع آنية وفق تطوراألوضاع الصحية واإلقتصادية واإلجتماعية بالبالد.
وقد تطرق موظفو امللحقة خالل هذا اليوم إلى النقط التالية:
 تذكير السيدة مديرة امللحقة بما دار خالل االج تماع األخير عبر تقنية التواصل عن بعد مع السيداملدير الجهوي بشأن تتبع عمل الغرفة وملحقاتها في الوقت الراهن وتوجيهاته الرامية إلى الحث على
استثمارهذه الفترة الزمنية في تحقيق بعض األعمال وضبط وتحيين البعض اآلخر.
 القرار الحكومي بتمديد حالة الطوارئ الصحية ألربع أسابيع إضافية مع التأكيد على اتخاذ كافةالتدابيراإلحترازية والوقائية من قبل املوظفين داخل املؤسسة وخارجها.
 التذكير باملساهمة املالية للموظفين في صندوق مكافحة كوفيد  19باقتطاع يوم أجرة في الشهرملدة ثالثة أشهر.
 التنويه بعملية تعقيم ملحقة الغرفة يوم  20أبريل  2020في إطار التدابير اإلحترازية التي اتخذتهاالحكومة لحماية املواطنين ومحاصرة الوباء.
 التنويه بإقدام بلدية الحسيمة على التنازل عن مستحقاتها لفائدة بعض القطاعات والدعوة إلىاإلقتداء بهذه املبادرة على مستوى اإلقليم.
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 إثارة موضوع دعوة السيد املدير الجهوي إلى مساهمة املوظفين في إعداد بعض فقرات العددالجديد من مجلة الغرفة.
 إشكالية التصريح بالضرائب في ضل أجواء كورونا خصوصا بالنسبة للمقاولين الذاتيين. تحديد يوم الثالثاء على الساعة الحادية عشرة ( )11:00صباحا كموعد متفق عليه لعقداإلجتماعات األسبوعية عن بعد خالل شهررمضان الكريم بين أطروموظفي ملحقة الحسيمة.

اجتماع عن بعد للطاقم اإلداري بملحقة تطوان ليوم  22أبريل 2020
انعقد يوم األربعاء  22أبريل  2020اجتماع الطاقم اإلداري بملحقة تطوان .خصص هذا اللقاء
ملدارسة النقاط التالية:
 تتبع مشروع املدرسة العليا للتجارة الدخول الجامعي املقبل باملعهد مناقشة و اقتراح الطرق الدعائية لالستقطاب العدد األكبرمن الطلبة اعالن على صفاحات الفاسيبوك خلق كابسوالت فيديو عن خدمات املعهد -التعريف باملعهد عبرالبريد اإللكتروني – و اتساب – مسانجر.

اجتماع مدراء ورؤساء اإلقسام بالغرفة:
شارك كل من السيدة نبيلة لهيت مديرة امللحقة ،والسيد جمال املخلوفي رئيس قسم الدعم
والترويج بامللحقة منتصف يوم األربعاء  23أبريل  2020عبر تقنية التواصل عن بعد في االجتماع
األسبوعي الذي خصص الستشراف ما بعد كورونا وكيفية تجاوز هذه األزمة والتخفيف من تداعياتها،
وتناولت املناقشات املواضيع التالية:
 اإلقالع االقتصادي بعد كورونا. مطالب التجارواملهنيين. الصناعات اإلحاللية. -احتماالت املوجة الثانية من الفيروس.

اجتماع مديري ورؤساء أقسام الغرفة ليوم  27أبريل 2020
شارك كل من السيدة نبيلة لهيت مديرة ملحقة الحسيمة ،والسيد جمال املخلوفي رئيس قسم
الدعم والترويج بامللحقة يوم اإلثنين  27أبريل  2020على الساعة الحادية عشرة ( )11:00صباحا في
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اجتماع عن بعد مع السيد املدير الجهوي ورؤساء األقسام بالغرفة وذلك من أجل توجيه وتتبع عمل
الغرفة على املستوى الجهوي في هذه الظرفية ،وقد تم التطرق إلى املحاورالتالية:
-

استمرارية العمل عن بعد حسب املذكرة الوزارية.
تنظيم الندوات عن بعد خالل شهررمضان.
إعداد مذكرة مطلبية مشتركة بين جميع الغرف.
إنجازدراسة مقارنة حول تأثيرات كورونا على مستوى جامعة غرف البحراملتوسط.
إنجازبحث حول القطاعات االقتصادية املتضررة جراء وباء كورونا على مستوى الجهة.
أهمية التجارة اإللكترونية في الحياة االقتصادية في ضل األزمات.
مساطرالعمل عن بعد.
الفيلم التحسيس ي حول ما بعد كورونا.

واختتم اإلجتماع على الساعة الواحدة ( )13:00ظهرا.

اجتماع الطاقم اإلداري مللحقة تطوان ليوم  28أبريل 2020
انعقد يوم الثالثاء  28أبريل  :2020اجتماعا للطاقم اإلداري بملحقة تطوان ،خصص هذا اللقاء
ملناقشة النقاط التالية:
 برنامج عمل ملحقة تطوان والتكوينات املقترحةفي هذه النقطة تم االتفاق على:
تنظيم تكوين في ما يتعلق بتقنيات التواصل عن بعد حددت في ثالثة حصص كل يوم خميس ابتداء
من الساعة الثانية بعد الزوال (الحصة األولى نورة العيساوي – الحصة الثانية حليمة الحضري –
الحصة الثالثة ياسين ملالح)
تنظيم تكوين لفائدة أعضاء إقليم تطوان كخطوة أولية وسيتم تعميمه فيما بعد حول وسائل وآليات
التواصل عن بعد.
تكوين حول اللغة االنجليزية (لإلشارة تم التطرق على أن هناك برنامج لدروس االنجليزية يعرض كل
يوم على القناة الرياضية ملدة  30دقيقة)
برنامج العمل في ظل جائحة كورونا ()CERTIFICATION

192

 مختلفات:قبل ختام اللقاء تم التأكيد على أن مل حقة الغرفة بتطوان تعمل بشكل مستمر على توفير خدماتها ال
سيما عبرتعزيزها عن بعد بوسائل االتصال املختلفة على امتداد ساعات الدوام أو عبر مكاتبها مباشرة
عند الضرورة القصوى.
وعملت ملحقة الغرفة بتطوان على تأمين خدماتها املعتادة مابين  1و 28أبريل  2020على انجاز:
-1
-2
-3
-4

بطائق االنخراط 01 :
الشواهد املهنية 01 :
مواكبة املنتسبين عن بعد 16 :
تأطيراملتدربين عن بعد 03 :

اجتماع أطروموظفي ملحقة الحسيمة ليوم  29أبريل 2020
عقد أطر وموظفو ملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
بالحسيمة يوم األربعاء  29أبريل  2020على الساعة الواحدة والنصف ( )13:30زواال اجتماعا عن بعد
لتتبع سيرعمل امللحقة وتقديم مقترحاتهم بخصوص تقديم خدمات الغرفة في هذه الظرفية.
وقد تناول اإلجتماع النقط التالية:
 تذكيرالسيدة مديرة امللحقة بمضامين االجتماع مع املديرالجهوي للغرفة وبتوجيهاته التي تدعو إلىالتأقلم مع أساليب العمل الجديدة التي فرضتها الظروف اإلستثنائية الحالية والتي قد يستمر العمل
ببعضها في الظروف العادية كلما أثبتت نجاعتها.
 التذكير بالعمل الروتيني اليومي للملحقة الذي يتخلله في هذه األيام استقبال بعض الحاالت التيتشتكي تبعات الجائحة أو املقاولين الذاتيين الذين يسعون املساعدة للتصريح بمداخيلهم.
 الدعوة إلى تنظيم تكاوين عملية تطبيقية بعد انتهاء أزمة كورونا حول تقنيات العمل عن بعد وتوفيرالوسائل الفعالة من أجل تفادي بعض املشاكل التقنية التي تطرأ من حين آلخر خصوصا أثناء
اإلجتماعات واللقاءات.
 اإلشارة إلى الحصة التكوينية املقامة قبل قليل عن بعد لفائدة أطر وموظفي الغرفة الجهوية حولمكتب الضبط اإللكتروني والتوقيع اإللكتروني.
 الحديث حول ضبط وتنظيم عملية الحضوربامللحقة أو العمل من املنزل. الدعوة إلى عقد اجتماعات جمعية األعمال االجتماعية عن بعد ما دامت هذه اإلمكانية أضحتمتاحة للجميع.
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 تسجيل خصاص ف يما يخص مواد التنظيف والتعقيم بامللحقة مع املطالبة بتوفير مستلزماتالحماية للعاملين بها.

اجتماع مديري ورؤساء أقسام الغرفة ليوم  04ماي 2020
عقد كل من مديري ورؤساء أقسام الغرفة يوم اإلثنين  04ماي  2020على الساعة الثانية
( )14:00زواال في اجتماع عبر تقنية الفيديو على مستوى الغرفة الجهوية ألجل السهر على وتيرة سير
العمل عن بعد واستعراض املستجدات والقضايا التي تؤرق املهنيين ،وقد تم باملناسبة جدولة تنظيم
الندوات املسطرة بناء على اقتراح املكتب اإلداري في آخراجتماع له يوم فاتح ماي وهي:
ليال.
 التدابير املالية والجبائية املتخذة خالل جائحة كورونا يوم  15ماي  2020على الساعة العاشرة( )10:00ليال.
 القطاع السياحي بالجهة في ظل جائحة كورونا يوم  19ماي  2020على الساعة الرابعة ()16:00بعد الزوال.
 اإلقالع االقتصادي ما بعد كورونا يوم  27ماي  2020يوم  27ماي  2020على الساعة الخامسة( )17:00بعد الزوال.
كما تم إحداث خلية للعمل على إعداد دراسة حول القطاعات االقتصادية األكثر تضررا من جائحة
كورونا بالجهة.
وضعية التاجرفي ظل جائحة كورونا يوم  8ماي  2020على الساعة العاشرة ( )10:00ليال.
االقتصاد والرقمنة على ضوء جائحة كورونا يوم  12ماي  2020على الساعة العاشرة ()10:00

إعداد دراسة حول تداعيات كورونا بالجهة
عقد فريق العمل املكلف بإعداد دراسة حول القطاعات االقتصادية األكثر تضررا من تداعيات
جائحة كورونا بأقاليم جهة طنجة – تطوان – الحسيمة يوم اإلثنين  04ماي  2020على الساعة
العاشرة ( )10:00ليال اجتماعا عن بعد ،وقد تقررعلى ضوء ذلك تحسيس منتسبي الغرفة عبر وسائل
اإلتصال املتاحة باإلجابة على اإلستبيان املوجه إليهم ،وقد ساهم في هذه العملية بشكل مكثف أطر
وموظفو الغرفة  ،واستجاب لها عدد معتبر من التجار واملهنيين بحيث عرفت نجاحا ملفتا بفضل
تظافر جهود الجميع ،كما تم بموازاة ذلك تكليف السيد رئيس القسم بصياغة دليل اإلجراءات
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والتدابير الوقائية ملواجهة جائحة كوفيد  19الخاص باملحالت التجارية كما أقرته السلطات
العمومية.

اجتماع عن بعد للطاقم اإلداري بملحقة الغرفة بتطوان
عقد الطاقم اإلداري بملحقة الغرفة بتطوان اجتماعا عن بعد يوم الثالثاء  05ماي : 2020
خصص هذا اللقاء للنقاط التالية:
التذكيرباللقاءات األسبوعي :ندوات مفتوحة عبرالفايسبوك (ندوة حول موضوع االقتصاد والرقمنةوندوة حول موضوع اإلقالع االقتصادي بعد كورونا)
وندوات مغلقة عبر تقنية التواصل عن بعد ببرنامج ( Zoomندوة حول موضوع وضعية التاجر في ظل
جائحة كورونا وندوة حول موضوع مناقشة التدابيراملالية املتخذة ضد جائحة كورونا )
برنامج عمل ملحقة تطوان خالل هذا االسبوع :تم اإلتفاق على تنظيم لقاءات تكوينية من طرف أطرامللحقة وتنظيم اجتماعات لتتبع مشاريع الغرفة.
مختلفات :تم التأكيد على أن ملحقة الغرفة بتطوان تعمل بشكل مستمر على توفير خدماتها عبرتعزيزها عن بعد بوسائل االتصاالت املختلفة على امتداد ساعات الدوام أو عبر مكاتبها مباشرة عند
الضرورة القصوى
عملت ملحقة الغرفة بتطوان على تأمين خدماتها املعتادة مابين  28أبريل و 05ماي  2020على انجاز:
بطائق االنخراط01 :
مواكبة املنتسبين عن بعد05 :
تأطيراملتدربين عن بعد03 :
األربعاء  06ماي :2020خصص هذا اللقاء لتتبع مشروع شوروم
مناقشة الخدمات املمكن تقديمها من خالل هذا املشروع وكيفية تقسيم فضاء اإلدارة
الستيعاب املنتجات والخدمات املعروضة وكذا مناقشة بعض األفكاراإلضافية للمشروع.
ولقاء أخرخصص لتتبع وضعية مشروع حاضنة املقاوالت مع املقاوالت املحتضنة.
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اجتماع أطروموظفي ملحقة الحسيمة
عقد أطر وموظفو ملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
بالحسيمة يوم الثالثاء  05ماي  2020على الساعة الثانية عشرة والنصف ( )12:30زواال اجتماعا عبر
تقنية الفيديو ملناقشة عمل امللحقة وعرض املستجدات واملقترحات بهذا الخصوص.
وقد تناول اإلجتماع النقط التالية:
 تذكير السيدة مديرة امللحقة كما جرت العادة بمضامين اللقاءات عن بعد مع املدير الجهويوالتوجيهات الصادرة عنهوبخاصة ما تعلق بالئحة الندوات املبرمجة املزمع تنظيمها خالل شهررمضان
الكريم.
 ا لسيد جمال املخلوفي قدم ملحة موجزة بخصوص إعداد دراسة حول القطاعات املتضررة بجائحةكورونا بالجهة مع دليل اإلجراءات والتدابيرالوقائية التي يجب اتخاذها عند بعض املحالت التجارية في
خضم الرفع التدريجي للحجرالصحي وعودة الدورة االقتصادية إلى مسارها الطبيعي.
 إقناع منتسبي الغرفة من تجاروخدماتيين الذين تضررت أعمالهم بشكل كبيرمن تداعيات الجائحةبجدوى التدابير الحكومية املتخذة للتخفيف من حدة األزمة واإلهتمام املتزايد من طرف الغرفة
بقضاياهم امللحة بالتشاوروالتعاون مع السلطات الحكومية.
 اإلقرار بضرورة التعايش مع اآلثار االقتصادية والنفسية التي أحدثتها جائحة كورونا على مستوىجميع فئات وشرائح املجتمع.
 التأكيد على أهمية التواجد داخل اإلدارة بأعداد محددة باملوازاة مع جدوى العمل عن بعد في حاالتأخرى.
واختتم االجتماع على الساعة الثانية ( )14:00بعد الزوال.

اجتماع السيد املديرالجهوي مع أطرالغرفة لتتبع سيرالعمل بمختلف األقسام
عقد االجتماع الدوري ملوظفي وأطر الغرفة بطنجة ،يوم الثالثاء  6ماي  2020على الساعة
الواحدة زواال ،وذلك عبرتطبيق زووم من أجل تتبع امللفات التي تشتغل عليها الغرفة عن طريق العمل
عن بعد أو داخل اإلدارة ،وقد تطرق االجتماع الى مناقشة:
 اإلجراءات املتخذ ة لتنظيم املائدة املستديرة عبر تقنية التواصل عن بعد مع الجمعيات التجاريةبالجهة يوم الجمعة  8ماي  2020حول موضوع وضعية التجارة الداخلية بالجهة في ظل جائحة كرونا
و آفاق العمل.
تتبع وضعية املشاريع التي يشرف عليها كل قسم.196

تتبع وضعية الدراسة التي تقارن بين اإلجراءات التي اتخذها املغرب وبعض دول املحيط املتوسطيللتصدي لجائحة كرونا.
تتبع استطالع الرأي املستهدف للشركات حول تأثير جائحة كرونا على وضعية القطاعات االقتصاديةبجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ومن تم إعداد دراسة على ضوئه ملعرفة أهم املعيقات التي واجهتها هذه
األخيرة وأهم املطالب.
تتبع تقدم مشروع رقمنة مكتب الضبط والعمل عن بعد بغرفة طنجة وملحقة تطوان والعرائشوالحسيمة.
وفي األخير طالب السيد املدير الجهوي الجميع باملزيد من الحيطة والحذر متمنيا الصحة والسالمة
للكل.

اجتماع مديري ورؤساء أقسام الغرفة
شارك كل من السيدة نبيلة لهيت مديرة ملحقة الحسيمة ،والسيد جمال املخلوفي رئيس قسم
الدعم والترويج بامللحقة يوم اإلثنين  11ماي  2020على الساعة الثانية ( )14:00زواال في االجتماع
األسبوعي عبر تقنية الفيديو لتتبع سير عمل الغرفة على الصعيد الجهوي وعلى مستوى مصالحها
الخارجية في هذه الظروف اإلستثنائية والوقوف على مجرى تطور األوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية
للمنتسبين ومالءمتها مع تدخالت الغرفة ،وقد تم في هذا الصدد تسطيرما يلي:
 ندوة مغلقة حول التدابير املالية والجبائية املتخذة خالل جائحة كورونا يوم اإلثنين  18ماي.2020
 ندوة مغلقة حول السياحة الجهوية في ظل ازمة كورونا يوم الثالثاء  19ماي .2020 ندوة مفتوحة حول االقتصاد والرقمنة يوم األربعاء  20ماي .2020 ندوة مفتوحة حول اإلقالع االقتصادي ما بعد كرونا بعد انقضاء رمضان.هذا و اقترح املجتمعون تنظيم ندوات محلية حول أوضاع املهنيين باألقاليم وفق جدول زمني محدد،
كما تطرقوا إلى إعداد دراسة حول القطاعات املتضررة بالجهة مع استقراء آراء العاملين بها من خالل
استبيانات بتعاون مع مكتب دراسات لتحليل املعطيات املحصل عليها ،وكذلك تقديم ورقة تقنية
حول إنجازفيديو ترويجي للغرفة ،ومتابعة تدبيرمدرسة تطوان واملتحف التجاري بتطوان.
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االجتماع الدوري عن بعد للمديرالجهوي وأطرالغرفة بطنجة ليوم  12ماي 2020
انعقد االجتماع الدوري ملوظفي وأطر الغرفة بطنجة ،يوم الثالثاء  12ماي  2020على الساعة
الثانية زواال ،وذلك عبر تطبيق زووم من أجل تتبع امللفات التي تشتغل عليها الغرفة عن طريق العمل
عن بعد او داخل اإلدارة ،وقد تطرق االجتماع الى مناقشة:
تتبع وضعية املشاريع التي يشرف عليها كل قسم.تتبع استطالع الرأي املستهدف للشركات حول تأثير جائحة كرونا على وضعية القطاعات االقتصاديةبجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ،حيث تمت اإلشارة الى االصداء الجيدة لهذا االستطالع ووصل عدد
الشركات املستفسرة  900شركة وتتطلع الغرفة الى الوصول الى  2000استطالع وسوف يتم اعداد
دراسة على ضوء املعطيات من طرف مكتب متخصص ملعرفة اهم املعيقات التي واجهتها هذه األخيرة
واهم متطلبات مختلف القطاعات.
الوقوف على اإلجراءات املتخذة لتنظيم ندوة حول التدابيرالجبائية.تتبع تقدم مشروع رقمنة مكتب الضبط والعمل عن بعد بغرفة طنجة وملحقة تطوان والعرائشوالحسيمة.
تتبع مشروع املتحف وشورووم ومركزاالعمال.تتبع إجراءات اللقاءات اإلقليمية التواصلية مع الجمعيات املهنية.تتبع وضعية الدراسة التي تقارن بين اإلجراءات التي اتخذها املغرب وبعض دول املحيط املتوسطيللتصدي لجائحة كرونا.
اقتراح اعداد فيلم ترويجي من اجل دعم استهالك املنتجات املحلية للتخفيف من تداعيات كرونا علىاالقتصاد الوطني.
اقتراح انجازندوة حول التجارة االلكترونية.اقتراح انجازلقاء تواصلي مع وكاالت االسفاربطنجة.وفي األخير طالب السيد املدير الجهوي الجميع باملزيد من الحيطة والحذر متمنيا الصحة والسالمة
للكل.
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اجتماع أطروموظفي ملحقة الحسيمة ليوم  12ماي 2020
كما هو مسطر سلفا ،عقد أطروموظفو ملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة
تطوان الحسيمة بالحسيمة يوم الثالثاء  12ماي  2020على الساعة الواحدة ( )13:00زواال اجتماعا
عن بعد ملناقشة تطور عمل امللحقة وضبط الوسائل واإلمكانيات املتاحةملواكبة شؤون املنتسبين في
هذه الظروف الحرجة.
وقد تناول اإلجتماع النقط التالية:
 التذك ير من قبل السيدة املديرة بمضامين اجتماع األمس مع السيد املدير الجهوي خصوصا ماتعلق بجدولة تنظيم الندوات عن بعد ،وإعداد دراسة حول القطاعات املتضررة بالجهة مع استقراء
آراء العاملين بها من خالل استبيانات ،أو ما تعلق بإعداد فيديو ترويجي للغرفة وتشجيع املنتوج
الوطني ،و أيضا تدبيركل من مدرسة الغرفة واملتحف التجاري بتطوان.
 الدعوة إلى اإلنخراط التدريجي في إزالة املواد الورقية في التعامالت اإلدارية وتعويضها ببرامجإلكترونية وذلك فيما بين املوظفين أو مع املرتفقين.
 التذكيربمقترح توزيع بعض املهام والبرامج على موظفي امللحقة في خضم مقترحات مكتب .mazar الدعوة إلى فسح املجال أمام امللحقة لإلطالع على فحوى الندوات املغلقة التي تنظمها الغرفة. التذكيربإت مام جميع اإلجراءات مع الشركة املكلفة بالنظافة التي عملت إثرذلك على توفيرمجموعةمن مواد التعقيم والتنظيف.
 الشروع في عملية توزيع ألواح إلكترونية على السادة أعضاء الغرفة باإلقليم.واختتم االجتماع على الساعة الثانية ( )14:00بعد الزوال.

اجتماع أطروموظفي ملحقة تطوان
عقد الطاقم اإلداري مللحقة تطوان يومه الثالثاء  12ماي  :2020خصص هذا اللقاء
ملدارسة املستجدات التي تم تداولها:
 مناقشة اللقاءات التي تم تنظيمها على املستوى الجهوي واإلقليمي العمل على استكمال دراسة مقارنة بعض الدول ملواجهة كوفيد 19-ومقارنتها مع التجربة املغربية العمل على استكمال نتائج استطالع حول القطاعات األكثر تضررا من جائحة كورونا بجهة طنجةتطوان الحسيمة
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البرمجة للقاءات األسبوع :لقاء تتبع مشاريع الغرفة مشروع متحف التجارة ولقاء تكويني مع املقاوالت
املحتضنة بمشروع حاضنة تطوان
مختلفات  :عملت ملحقة الغرفة بتطوان على تأمين خدماتها املعتادة مابين  5و 12ماي  2020على
انجاز:
-

بطائق االنخراط 01 :

-

مواكبة املنتسبين عن بعد 07 :

-

تأطيراملتدربين عن بعد 03 :

اجتماع مديري ورؤساء أقسام الغرفة
شارك كل من السيدة نبيلة لهيت مديرة ملحقة الحسيمة ،والسيد جمال املخلوفي رئيس قسم
الدعم والترويج بامللحقة والسيد أمزيب الصديق إطار بامللحقة بامللحقة يوم األربعاء  13ماي 2020
على الساعة الثانية ( )14:00زواال في اجتماع عبر تقنية التواصل عن بعد يتعلق بتنزيل منظومة
الجودة بالغرفة.
واختتم االجتماع على الساعة الثالثة ( )15:00بعد الزوال.

اجتماع عن بعد للطاقم اإلداري مللحقة تطوان
انعقد بملحقة تطوان يوم األربعاء  13ماي  2020اجتماعا عن بعد للطاقم اإلداري بملحقة
تطوان خصص هذا اللقاء لتتبع مشروع متحف التجارة بتطوان.
يهدف هذا املشروع إلى تثمين التاريخ والهوية التجارية ملدينة تطوان مساهمة في تعزيز السياحة
الثقافية واملساهمة في التعريف بالتاريخ التجاري املغربي واملتوسطي للعامة .باإلضافة إلى إحياء
تجربة السفر عبر الزمن من خالل إعطاء إشعاع للتاريخ التجاري ملدينة تطوان وتعزيز البحث في
التاريخ والتراث التجاري ملدينة تطوان .وكذا منح الفرصة للباحثين واملتخصصين في التعرف أكثر على
التاريخ التجاري ملدينة تطوان.
وخصص هذا اللقاء لتحديد املؤسسات التي سيتم مراسلتها وزيارتها للبحث عن معروضات تخص
التاريخ القديم للتجارة والعصرالوسيط بمختلف أقطابه والعصرالحديث.
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اجتماع عن بعد للطاقم اإلداري للغرفة حول تنزيل منظومة الجودة بالغرفة
عقد أطر الغرفة يوم اإلثنين  15ماي  2020على الساعة الثانية ( )14:00زواال في اجتماع عبر
تقنية الفيديو يتعلق بتنزيل منظومة الجودة بالغرفة وبخاصة في جانبها املتعلق بالتواصل الداخلي في
املؤسسة.
واختتم االجتماع على الساعة الثالثة ( )15:00بعد الزوال.

اجتماع مديري ورؤساء األقسام بالغرفة
عقد مديري ورؤساء االقسام بالغرفة يوم اإلثنين  18ماي  2020على الساعة الثانية ()14:00
زواال في اجتماع عبر تقنية الفيديو لتتبع برامج وعمل الغرفة وملحقاتها وبحث السبل الكفيلة بتحقيق
األهداف املسطرة في هذه الظروف الطارئة ،وتم باملناسبة استعراض البرنامج األسبوعي لألنشطة
املمتد من يومه اإلثنين إلى غاية يوم الجمعة  22ماي  2020ويتضمن ما يلي:
املعنيين

املوضوع

التاريخ

لقاءtop management

االثنين  18ماي  2020على الساعة  2بعد مديري
االقسام
الزوال

لقاء لتتبع وضعية العمل الغرفة بطنجة

الثالثاء  19ماي  2020على الساعة  12اطرالغرفة بطنجة
زواال

لقاء لتتبع املواكبة التقنية

الثالثاء  19ماي  2020على الساعة  4زواال فريق املشروع

لقاء لتتبع وضعية العمل بملحقة الغرفة بتطوان

الثالثاء  19ماي  2020على الساعة  12اطرملحقة الغرفة بتطوان
زواال

امللحقات

ورؤساء

لقاء لتتبع وضعية العمل بملحقة الغرفة الثالثاء  19ماي  2020على الساعة  12اطرملحقة الغرفة
زواال
بالحسيمة
بالحسيمة
لقاء جهوي حول السياحة

الثالثاء  19ماي  2020على الساعة  2بعد الفاعلين في القطاع السياحي
بالجهة
الزوال

لقاء مع الجمعيات التجارية

األربعاء  20ماي  2020على الساعة  2بعد الجمعيات التجارية بالعرائش
الزوال

لقاء حول االقتصاد والرقمنة

األربعاء  20ماي  2020على الساعة 10ليال منتسبي الغرفة

لقاء لتتبع وضعية مشاروع متحف التجارة

األربعاء  20ماي  2020على الساعة الثانية أطرملحقة تطوان
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عشرزواال
لقاء Réunion ESC+incubateur avec mazars

األربعاء  20ماي  2020على الساعة  12فريق املشروع
زواأل

لقاء حول القطاع السياحي بتطوان

األربعاء  20ماي  2020على الساعة الثانية أعضاء املجلس
للسياحة بتطوان
بعد الزوال

لقاء تكويني حول إعداد امللصقات

األربعاء  20ماي  2020على الساعة أطر ملحقة تطوان ومستفيدي
حاضنة تطوان
الرابعة مساء

لقاء حول التجارة االلكترونية

الخميس  21ماي  2020على الساعة فريق املشروع
الثانية بعد الزوال

لقاء حول التجارة االلكترونية

الخميس  21ماي  2020على الساعة جمعيات تجارية وفاعلين
بتطوان واملضيق الفنيدق
الرابعة والنصف مساء

لقاء حول متحف تطوان

الجمعة  22ماي  2020على الساعة فريق املشروع
الثانية بعد الزوال

لقاء حول ما بعد الحجرالصحي

الجمعة  22ماي  2020على الساعة جمعيات
شفشاون
الرابعة والنصف مساء

تجارية

اإلقليمي

بإقليم

واختتم االجتماع على الساعة الثالثة ( )15:00بعد الزوال.

االجتماع الدوري عن بعد للمديرالجهوي وأطرالغرفة بطنجة
انعقد االجتماع الدوري ملوظفي وأطر الغرفة بطنجة ،يوم الثالثاء  19ماي  2020على الساعة
الثانية زواال ،وذلك عبر تطبيق زووم من أجل تتبع امللفات التي تشتغل عليها الغرفة عن طريق العمل
عن بعد او داخل اإلدارة ،وقد تطرق االجتماع الى:
 اإلجراءات املتخذة ل تنظيم ندوة"التدابير املالية والجبائية ملجابهة االزمة الناتجة عن جائحة فيروسكيرونا "املقرر عقدها يوم  22ماي  2020وندوة "االقتصاد والرقمنة في ظل جائحة كورونا :التحديات
والرهانات" واملائدة املستديرة حول موضوع ''السياحة بالجهة وجائحة كرونا '' التي ستعقد يوم 20
ماي .2020
التطرق للقاءات التي تمت مع الرابطات املهنية حيث تمت اإلشارة الى النجاح املتميز الذي حققتههذه اللقاءات املنجزة وذلك في انتظارعقد باقي اللقاءات اإلقليمية بكل من الشاون وتطوان.
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 الوقوف على نتائج استطالع الرأي املستهدف للشركات حول تأثير جائحة كرونا على وضعيةالقطاعات االقتصادية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ،حيث وصل عدد الشركات املستفسرة أكثر من
 2000وسيتم اعداد دراسة مهنية على ضوء املعطيات من طرف مكتب متخصص ملعرفة اهم
املعيقات التي واجهتها هذه األخيرة واهم متطلبات مختلف القطاعات.
التطرق الى اللقاءات التي عقدت مع مكتب الدراسات مزار والتكوينات التي تمت برمجتها في األياماملقبلة.
تقديم نبذة حول تفيل مركزتكوين التاجرعن بعد والذي سينطلق بعد عيد الفطر. تم االنتهاء من الدراسة التي تقارن بين اإلجراءات التي اتخذها املغرب وبعض دول املحيط املتوسطيللتصدي لجائحة كرونا.

االجتماع الدوري للطاقم اإلداري بملحقة الحسيمة
في موعدهم األسبوعي ،عقد أطر وموظفو ملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة
طنجة تطوان الحسيمة بالحسيمة يوم الثالثاء  19ماي  2020على الساعة الثانية عشرة ()12:00
زواال اجتماعا عبر تقنية الفيديو للوقوف على عمل امللحقة خالل األسبوع املنصرم ومواكبة
املستجدات الطارئة الصحية واإلجتماعية واإلقتصادية في عالقتها بمهام واختصاصات الغرفة.
وقد تطرق اإلجتماع إلى النقط التالية:
 التذكير كالعادة من طرف السيدة املديرة بفقرات اجتماع األمس للسادة مدراء ورؤساء األقسامبالغرفة وخصوصا ما تعلق باستعراض البرنامج األسبوعي ألنشطة الغرفة على الصعيد الجهوي
ومختلف اللقاءات والندوات املسطرة خالله.
 التنبيه إلى تمديد الحجرالصحي على املستوى الوطني ملدة  20يوما إلى غاية العاشر (  ) 10من يونيو 2020مع ما يقتضيه ذلك من الحرص التام على اإلحتراز واإللتزام األخالقي والقانوني بالتدابير
الحكومية املنصوص عليها لحماية النفس والعباد.
 اإلشارة إلى السماح لتجار املالبس الجاهزة بالحسيمة بفتح محالتهمابتداء من اليوم وإلى غاية متمشهر رمضان املبارك من الساعة التاسعة ( )09:00صباحا إلى الساعة الخامسة ( )17:00مساء مع
أخذ اإلحتياطات واحترام التباعد االجتماعي.
 إثارة موضوع العودة إلى العمل بعد رفع الحجر الصحي والتدابير الواجب اتخاذها لتفادي الجائحةمن جديد.
 الحرص على التواصل مع املنتسبين بشتى الوسائل وتوجيههم وتشجيعهم في هذه الظروف العصيبة.203

 التنويه بال عمل الذي قام به موظفو الغرفة بشأن تحقيق هدف اإلستبيان املتعلق بآثار جائحةكورونا على الحياة االقتصادية.
 الحديث عن ا لرخص السنوية في ظل الجائحة وعن مذكرة الغرفة الجهوية في املوضوع لهذهالسنة ،وعن اإلقتراح املتعلق بطلب هذه الرخص عبرالرابط اإللكتروني.
واختتم االجتماع على الساعة الثانية (  ) 13:00بعد الزوال.

اإلجتماع الدوري للطاقم اإلداري مللحقة تطوان
انعقد يوم الثالثاء  19ماي  2020اجتماعا عن بعد للطاقم اإلداري مللحقة تطوان ،حيث
خصص اللقاء للتباحث في النقاط التالية:
البرمجة للقاءات األسبوع :مناقشة اللقاءات التي تم تنظيمها على املستوى الجهوي واإلقليمي وبرمجة
لقاءات وتكوينات جديدة.
مختلفات :عملت ملحقة الغرفة بتطوان على تأمين خدماتها املعتادة مابين  12و 19ماي  2020على
انجاز:
-

بطائق االنخراط01 :

-

مواكبة املنتسبين عن بعد07 :

-

تأطيراملتدربين عن بعد03 :

اجتماع الطاقم اإلداري مللحقة الحسيمة
عقد أطر ملحقة الحسيمة اجتماعا وذلك يوم اإلثنين فاتح يونيو  2020على الساعة الحادية
عشرة ( )11:00صباحا في اجتماع مصغر من أجل إضفاء اللمسات األخيرة حول الترجمة الريفية
املعتمدة كصيغة نهائية لإلشهار الذي أعدته الغرفة الجهوية طنجة – تطوان – الحسيمة حول
تشجيع استهالك املنتوج الوطني في ظل تداعيات فيروس كورونا املستجد واملوجه لساكنة الجهة على
اختالف لكناتهم.
واختتم االجتماع على الساعة الثانية عشرة والنصف ( )12:30زواال.
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اجتماع لجنة التحول حول مشروع املواكبة التقنية واإلدارية لتنمية الغرفة
في إطارتنزيل مخطط تنمية غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة تم
زوال يوم الخميس  11يونيو  2020عبر تقنية "زوم"اجتماع لجنة التحول Comité de
Transformationلتتبع تقدم اشغال أوراش مشروع املواكبة التقنية واإلدارية للغرفة والذي يسهر
على تنزيله مكتب الدراسات "مزار".
االجتماع ترأسه النائب األول لرئيس الغرفة السيد مصطفى بنعبد الغفور وبحضور السادة اعضاء
املكتب املسير:
السيد حفيظ الشرڭي النائب الثاني للرئيس ،والسيد عبد الحميد احسيسن النائب الثالث للرئيس،
والسيد الحسين بن الطيب أمين مال الغرفة ،والسيد أشرف بوجير مقرر الغرفة ،الى جانب املدير
ُ
الجهوي السيد ربيع الخمليش ي وأطرالغرفة ،والسيد ياسين السلواني عن مندوبية الصناعة والتجارة
واالقتصاد األخضر والرقمي .باإلضافة إلى ممثلي مكتب الدراسات "مزار ".وقد انصب اللقاء حول
تدارس مدى تقدم أشغال أوراش املواكبة التقنية لتنمية الغرفة ،وخاصة املخرجات النهائية
للمشروع.

عقد اجتماع للطاقم اإلداري للغرفة حول تتبع سياسة الجودة
عقد الطاقم اإلداري للغرفة يوم اإلثنين  22يونيو  2020على الساعة الثانية ( )14:00زواال في
اجتماع عن بعد من تنشيط السيدة ندى جيواك إطار بالغرفة الجهوية املركزية مكلف بتنزيل وتتبع
سياسة الجودة من خالل تعبئة جداول املؤشرات على مستوى جميع مر افق ومصالح املؤسسة
بالجهة وال سيما ما ارتبط منها باملستجدات االقتصادية واإلجتماعية والقانونية واملالية التي لها تأثير
قوي ومباشرعلى املنتسبين.

اجتماع الطاقم اإلداري حول تنزيل النظام املعلوماتي
انعقد يوم الجمعة  10يوليوز  2020على الساعة الحادية عشرة ( )11:00صباحا عبر تقنية
الفيديوإ اجتماع شارك فيه مدراء ورؤساء األقسام واملصالح بالغرفة الجهوية طنجة – تطوان -
الحسيمة لتعميق النقاش حول السبل الكفيلة بتنزيل برامج النظام املعلوماتي وكل مستلزمات
تطبيقاتها التي تالئم نمط اشتغال مختلف مر افق ومصالح الغرفة.
واختتم االجتماع على الساعة الثانية عشرة والربع ( )12:15زواال.
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اجتماع لجنة تتبع مجلة الغرفة
انعقدت يوم الخميس  17شتنبر  2020بمقر الغرفة بطنجة لجنة تتبع مجلة الغرفة برئاسة
السيد مصطفى بن عبد الغفور نائب رئيس الغرفة وحضره السادة حسين بن طيب امين مال الغرفة
والسيد ربيع الخمليش ي املدير الجهوي للغرفة والسيد ناصر الفقيه اللنجري مدير ملحقة الغرفة
بتطوان والسيد سعيد شفيق رئيس قسم بالغرفة والسيدة نورة العيساوي إطار بالغرفة والسيد عبد
املالك سعود مديرالشركة املتعاقدة مع الغرفة.
وقد تم خالل هذا اللقاء تحديد مختلف مضامين العدد املقبل من املجلة وكذا التداول في مجموعة
من القضايا املالية واملسطرية املرتبطة بالسيرالعادي للمجلة.

اجتماع موظفي ملحقة الحسيمة
عقد موظفو ملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة – تطوان -الحسيمة
بالحسيمة يوم اإلثنين  21شتنبر  2020على الساعة الثانية عشرة ( )12:00زواال اجتماعا بقاعة
اإلجتماعات التابعة ملركز اإلستثمار بالحسيمة الذي يزاول به باملناسبة بعض موظفي الغرفة عملهم
بصفة استثنائية منذ األسبوع قبل املاض ي وذلك لتتبع عمل امللحقة.
شارك في هذا االجتماع السادة:
 نبيلة لهيت مديرة امللحقة، عبد الوهاب أمهموج رئيس مصلحة خدمات املنتسبين، جمال املخلوفي رئيس قسم الدعم والترويج،وكذلك املوظفون اآلتية أسماؤهم:
 محمد العزوزي -نعيمة أبرو -نزهة الحاتمي -أمزيب الصديق -محمد البلحاجي -فتيحة تاجدي -فاطمة لغماري -نادية الشيخ امحند – بشرى ضاحك.
وقد تمخض عنه تسجيل ما يلي:
-

كان الدخول اإلداري لهذه السنة مرتبك بشكل استثنائي لظروف معينة.
عمل مصلحة املنتسبين يسيربشكل عادي انطالقا من مركزالإلستثمار.
قسم الدعم والترويج يتم تدبيره عن بعد في جزء من نشاطه كلما كان ذلك ممكنا.
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 إتمام تعبئة اإلستمارات. حث املوظفين على اإلجابة على أسئلة اإلستبيان بأسرع وقت. تدبيرنظام املقاول الذاتي عن بعد. إثارة موضوع إحداث مركزالوساطة والتحكيم بالغرفة. الحديث حول املساهمة في مجلة الغرفة. توفيراللوجستيك الذي يحتاجه العمل عن بعد.وعرفت كل هذه النقط نقاشا جديا وعميقا من طرف كل املوظفين الحاضرين الذين أكدوا على
عزمهم التأقلم مع هذه الظروف في العمل حسب مقدورهم.
واختتم االجتماع على الساعة الواحدة ( )13:00زواال.

اجتماع الطاقم اإلداري بالحسيمة مع املديرالجهوي
على إثر زيارته إلقليم الحسيمة ،عقد السيد ربيع الخمليش ي املدير الجهوي لغرفة التجارة
والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم الثالثاء  22شتنبر  2020على الساعة الحادية
عشرة والنصف ( )11:30صباحا اجتماعا مصغرا مع كل من السيدة نبيلة لهيت مديرة امللحقة،
والسيد جمال املخلوفي رئيس قسم الدعم والترويج ملناقشة سير عمل امللحقة في ظل الظروف الراهنة
و اقتراح بعض التدابير والحلول الستمرار عمل امللحقة وتقديم خدماتها بشكل طبيعي ،وتمخض عن
هذا االجتماع إخبارجميع موظفي امللحقة بتوجيهات السيد املديرالجهوي من قبل السيدة نبيلة لهيت
واملتمثلة أساسا في تسجيل الحضور باملركز يوميا واحترام كل التدابير والضوابط املطبقة بمركز
اإلستثمارأو التصريح بالعمل عن بعد بشكل رسمي.
واستهدفت توجيهات املديرالجهوي في املقام األول كل من:
 نبيلة لهيت مديرة امللحقة، عبد الوهاب أمهموج رئيس مصلحة خدمات املنتسبين، جمال املخلوفي رئيس قسم الدعم والترويج،وكذلك املوظفون اآلتية أسماؤهم:
 محمد العزوزي -نعيمة أبرو -نزهة الحاتمي -أمزيب الصديق -محمد البلحاجي -فتيحة تاجدي -فاطمة لغماري -نادية الشيخ امحند – بشرى ضاحك.
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اجتماع عن بعد حول استطالع حول رضا املنتسبين على خدمات الغرفة

ُعقد يوم الثالثاء  15شتنبر  2020على الساعة الواحدة زواال بتقنية التواصل عن بعد اجتماع
شارك فيه العاملون في خدمة منتسبي الغرفة على املستوى الجهوي لترتيب الخطوات الواجب اتباعها
إلنجاز استطالع ناجح حول رضا املنتسبين على خدمات الغرفة ومن ثم تقوية جسور التواصل
والتفاعل مع املهنيين واملتدخلين في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات من أجل التعرف على
حاجياتهم وتطلعاتهم ووضع برنامج مضبوط ومحدد املعالم لإلستجابة لها قدراملستطاع.
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-5أنشطة التعاون والشراكات
الخارجية
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العالقات بين املغرب وجزرالقمر ،أية فرص لالستثمار؟
بمناسبة افتتاح دولة اتحاد جزر القمر لقنصليتها بمدينة العيون ،بما يعكس العالقات املميزة
بين الدولتين ،تم بتاريخ االربعاء  05فبراير  2020بمقر بيت الصحافة بطنجة ،تنظيم ندوة تحت
عنوان :العالقات بين املغرب وجزرالقمر ،أية فرص لالستثمار؟ وذلك بهدف تدارس إمكانات الشراكة
والتعاون بين الفاعلين االقتصاديين بالدولتين.
وقد عرفت هذه التظاهرة املشاركة الفعلية للسيد سعيد عمر سعيد حسن القنصل العام لدولة
اتحاد جزرالقمر.
مثل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة في هذا امللتقى السيد عامر
زغينو عضو الغرفة ورئيس لجنة النقل واللوجستيك ،حيث أكد في كلمته على أهمية العالقات
التاريخية التي تجمع بين املغرب وجزر القمر وضرورة ترجمة هذه العالقات على املستوى االقتصادي
من خالل تبادل الخبرات والتجارب وكذلك البحث بطريقة تشاركية عن سبل التعاون بين الفاعلين
االقتصاديين في مختلف املجاالت.

اجتماع لجنة تتبع برنامج جمعية غرف دول البحراألبيض املتوسط
عقد بمقر الغرفة الجهوية يوم  06فبراير  2020اجتماع لجنة تتبع برنامج جمعية غرف دول
البحر االبيض املتوسط ،وقد ترأس االجتماع السيد ديرى املصطفى نائب املقرر وحضره السادة
اعضاء الغرفة :السيد سعيد اليو نس ي والسيد مراد بنونة .كما حضره السيد ربيع الخمليش ي املدير
الجهوي للغرفة وكل من السيد مصطفى الحضري والسيدة ندى جيوك اطارين بغرفة التجارة
والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة.
تم خالل هذا االجتماع تدارس مشروع احتضان طنجة للجمع العام لجمعية غرف املتوسط املزمع
عقده خالل شهر اكتوبر  ،2020كما تناول هذا االجتماع ملف تنظيم الغرفة مللتقى غرف املتوسط
املستدامة على هامش فعاليات الجمع العام لجمعية غرف املتوسط .ASCAME

لقاء لتقييم الزيارة التي قام بها مسؤولون بالجهة الملانيا
في إطار مواكبة مشروع الشراكة بين مؤسسات جهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة بريمن
األملانية ،عقد يوم الجمعة  07فبراير  2020بطنجة بدعوة من السيد سفيرالفدرالية األملانية باملغرب
وحرمه لقاء لتقييم الزيارة التي قام بها مسؤولون بالجهة الى أملانيا خالل شهر يناير املنصرم وكذا
تدارس الخطوات املقبلة بخصوص هذا امللف املهم .وقد حضر هذا اللقاء عن الغرفة السيد عمر
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مورو رئيس الغرفة مرفوقا بكل من السيد أشرف بوجير مقرر الغرفة والسيد ربيع الخمليش ي املدير
الجهوي ،وعن مجلس الجهة السيد محمد بوهريز نائب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة ،كما
حضره السيد الصادق عبداملولى املدير الجهوي للتكوين املنهي والسيد ياسين السلواني عن وزارة
الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي واألخضر بطنجة والسيد زهير مكور رئيس املؤسسة املغربية
األملانية للتعاون بطنجة.

اجتماع تمهيدي لتنظيم "امللتقى الدولي للتنمية والتعايش بين الشعوب"
انعقد بتاريخ  12فبراير  2020على الساعة العاشرة صباحا ،باملقر الجهوي لغرفة التجارة
والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة اجتماع تمهيدي ،تحضيرا لتنظيم "امللتقى الدولي
للتنمية والتعايش بين الشعوب" ،والذي من املقرر أن تنظمه الغرفة الجهوية بشراكة مع مؤسسة"
أبناء املغرب بمصرللتنمية" من  23إلى  25مارس .2020
ترأس هذا االجتماع السيد مصطفى بنعبد الغفور النائب األول لرئيس الغرفة بحضور السيد عبد
الحفيظ الشركي النائب الثاني لرئيس الغرفة ،إضافة للمدير الجهوي السيد ربيع الخمليش ي ورئيس
قسم االستراتيجية والشراكة السيد عزيزاغبالو.
وقد تمحور هذا اللقاء حول سبل إنجاح هذه التظاهرة التي ستعرف حضوروفد مصري عالي املستوى
من أصحاب القرارورجال األعمال ،حيث سيمثل فرصة سانحة لتعزيزالعالقات املغربية املصرية على
الصعيدين االقتصادي والثقافي.

اجتماع حول تعزيزالتعاون والشراكة مع جبل طارق
انعقد باملقر الجهوي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة ،يومه
الخميس  20فبراير  ،2020اجتماع حضره السيد مصطفى بنعبد الغفورالنائب االول للرئيس والسيد
عبد الحميد احسيسن النائب الثالث للرئيس إضافة للسيد عزيز اغبالو رئيس قسم االستراتيجية
والشراكة.
وقد خصص هذا االجتماع لتدارس تعزيز التعاون والشراكة مع جبل طارق عبر تنظيم زيارة
رسمية للقاء رئيس غرفتها للتجارة والصناعة ،إضافة لعقد يوم إعالمي بطنجة لتقديم مناخ االستثمار
والتجارة بالصخرة.
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اجتماع لجنة تتبع برنامج جمعية غرف املتوسط
عقدت لجنة برنامج جمعية غرف املتوسط يوم االثنين  24فبراير  2020بمقر الغرفة بطنجة
اجتماعا برئاسة السيد ديرى مصطفى نائب املقرر بالغرفة وحضره كل من السيد سعيد اليونس ي
والسيد مراد بنونة عضوي الغرفة .وعن االدارة حضره السيد ربيع الخمليش ي املدير الجهوي وأطر
الغرفة :السيد مصطفى الحضري ،والسيدة ندى جيواك والسيدة سعاد السباح .وذلك لتدارس
مشروع برنامج اللقاء حول الطاقات املتجددة والتنمية املستدامة املزمع عقده باملوازاة مع أشغال
الجمع العام لالسكام لسنة .2020

اجتماع تحضيري الستضافة امللتقى الدولي للتنمية والتعايش بين الشعوب
في إطار التحضير إلستضافة امللتقى الدولي للتنمية والتعايش بين الشعوب الذي ستنظمه غرفة
التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة بتعاون مع مؤسسة أبناء املغرب بمصرفي
الفترة من  23إلى  25مارس  2020بطنجة تم يوم الخميس  27فبراير  2020عقد اجتماع بمقر الجهة
بين السيد سعيد خيرون نائب رئيسة مجلس الجهة والطاقم االداري بها ،ومن جهة الغرفة السيد
مصطفى بنعبد الغفورالنائب األول لرئيس الغرفة والسيد عبد الحفيظ الشركي النائب الثاني لرئيس
الغرفة والسيد مصطفى ديرا نائب املقرر والسيد ربيع الخمليش ي املدير الجهوي للغرفة والسيد حميد
النقراش ي رئيس مصلحة اإلستراتيجية والتسويق الترابي بالغرفة.
وخالل هذا االجتماع تم بحث أوجه التعاون بين الغرفة والجهة بغاية إنجاح هذا امللتقى الذي يمثل
امتدادا للقاءات جرت مرحلتها األخيرة في دجنبر 2019بالعاصمة املصرية القاهرة.

اجتماع تنسيقي بين الغرفة وغرفة بريمرباملانيا
متابعة ملشروع اتفاقية الشراكة بين غرفة جهة طنجة تطوان الحسيمة وغرفة بريمر باملانيا،
عقد يوم الخميس  27فبراير  2020بمقرالغرفة بطنجة اجتماع تنسيقي بين الغرفة الجهوية ممثلة في
السيد الحسين بن الطيب امين مال الغرفة والسيد أشرف بوجير مقرر الغرفة والسيد مصطفى ديرا
نائب مقرر الغرفة والسيد ربيع الخمليش ي املدير الجهوي والسيد زهير مكور رئيس املؤسسة املغربية
األملانية بطنجة.
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اجتماع املكتب املسير لألسكامي (جمعية غرف التجارة والصناعة لحوض البحر
األبيض املتوسط)
في إطار األنشطة الدولية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة،
شارك السيد عمر مورو رئيس الغرفةو نائب رئيس األسكامي في اجتماع مكتبها املسير (جمعية غرف
التجارة والصناعة لح وض البحر األبيض املتوسط) الذي عقد عن بعد يوم األربعاء  10يونيو 2020
على الساعة العاشرة والنصف صباحا.
وذلك ملناقشة جدول األعمال التالي:
 -1املصادقة على محضراجتماع املكتب السابق لألسكام،
 -2التهييئ لالجتماع املقبل للمجلس التنفيذي لألسكام،
-3اقتراحات حول االنتعاش االقتصادي والقطاعي،
-4االعالم وامللتقيات،
-5التعاون واملشاريع،
وبعد كلمة رئيس األسكام السيد أحمد الوكيل ومناقشة مستفيضة للمحضر السابق ،تمت املصادقة
عليه باإلجماع وتم تحديد أواخرهذا الشهرللنظرفي التهييئ الجتماع املجلس التنفيذي لالسكامي.
وخالل مناقشة جائحة كورونا و آثارها على اقتصاد بلدان البحر األبيض املتوسط ،والسياسات
الحكومية الهادفة للحد من هذه اآلثار.
تدخل السيد عمرمورو و اقترح على مكتب األسكام ما يلي:
 )1تنظيم تظاهرة عن بعد حول دور الغرف املتوسطية في اإلقالع االقتصادي،
 )2تعزيز دور جمعية األسكام عبر خلق بنك معلومات يشمل جميع اإلجراءات االحترازية الصحية
واإلدارية و االقتصادية ملواجهة هذه الجائحة.
 )3إعطاء أهمية كبرى لالقتصاد الرقمي.
وقد رحب السادة أعضاء املكتب التنفيذي باقتراحات السيد الرئيس .وبعد استعراض األنشطة
واملشاريع التي سطرتها األسكام ومناقشتها ،تمت املصادقة عليها ورفعت الجلسة على الساعة الثانية
عشرة والنصف صباحا.
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العالقات املغربية االملانية :لقاء حول امكانية تطويرالشراكة في مجال الصناعة
الغذائية
في إ طار تفعيل الشراكة بين الغرفة وبعض املؤسسات االملانية انعقد يوم الثالثاء  25غشت
 2020لقاء عن بعد للنظر في إ مكانية تفعيل الشراكة في مجال الصناعة الغذائية.
مثل الغرفة في هذا اللقاء كل من السيد رشيد قنطار عضو الغرفة والسيد ناصرالفقيه اللنجري مدير
ملحقة الغرفة بتطوان كما تعذر الحضور السباب تقنية في آخر لحظة على السيد الحسين بن طيب
أمين مال الغرفة ومثل الجانب االملاني ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة ل  Schwerinاالملانية
والجمعية املغربية االملانيةEMA.e.V .
وتضمن جدول أعمال هذا اللقاء تعريف بالغرفة وباملؤهالت االقتصادية للجهة كما تم عرض
الخطوط العريضة ملشروع الشراكة حول الصناعة الغذائية.
وبعد مناقشة مستفيضة تقرر من حيث املبدأ تنزيل املشروع باقليم وزان مع امكانية اضافة أقاليم
اخرى تهتم بالصناعة الغذائية وسيتم التفصيل في ذلك في اللقاءات املقبلة.

املشاركة في ندوة عن بعد لجمعية غرف حوض املتوسط
في إطار أنشطة جمعية غرف التجارة والصناعة للبحر األبيض املتوسط ،قام السيد عمر مورو،
رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة ،ونائب رئيس جمعية غرفة
حوض البحر األبيض املتوسط بتمثيل هذه األخيرة ،في ندوة عن بعد ،تحت عنوان "آفاق وتحديات
و انتظارات قطاع النسيج خالل فترة ما بعد كورونا" وذلك يوم الخميس  3شتنبر  2020على الساعة
الواحدة والنصف.
ونظمت هذه الندوة بمساهمة غرفة التجارة والصناعة ملدينة أزمير بتركيا ،وذلك بهدف مساعدة
قطاع النسيج للخروج من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على االقتصاد العاملي من جهة ،وإعادة
تنشيط القطاع عبر النموذج التنموي واالقتصادي الذي تبنته جمعية غرف حوض البحر األبيض
املتوسط من جهة أخرى.
ولقد عرفت هذه الندوة نجاحا متميزا ،وذلك بمساهمة ممثلي وزارة التجارة والصناعة التركية وكذا
عدة جمعيات مهنية لحوض البحراألبيض املتوسط الني تعمل في قطاع النسيج والخياطة.
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اجتماع عمل مع شركة من جبل طارق
في إطار تفعيل الشراكة بين الغرفة وبعض املؤسسات الدولية ،عقد السيد عمر مورو رئيس
غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة ظهر يوم األربعاء  23شتنبر  2020في
مقر الغرفة بطنجة ،اجتماع عمل مع شركة " "Gibraltar Morocco Business Exchangeلدراسة
فرص إقامة عالقات التبادل بين املغرب وجبل طارق.
وتضمن جدول أعمال هذا اللقاء تعريف بالغرفة وباملؤهالت االقتصادية للجهة كما تم عرض
الخطوط العريضة إلقامة تعاون بين الغرفة والشركة املذكورة.

استقبال القنصل بالنيابة لفرنسا بطنجة
استقبل السيد عمرمورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسية
يومه الجمعة  18ديسمبر  2020بمقر الغرفة الجهوية بطنجة السيد سيلفان بيرجير Sylvain Berger
القنصل العام بالنيابة لفرنسا بطنجة وقد كان اللقاء مناسبة لتأكيد أهمية التعاون والتنسيق بين
الجانبين في املجاالت وامللفات ذات االهتمام املشترك.

استقبال رئيس مجلس ادارة االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي
بدعوة من رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة ،التي
استجاب لها السيد محمد الرعيض رئيس مجلس ادارة االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة
والزراعة الليبي ،احتضن مقر الغرفة صبيحة يوم الجمعة  27نونبر  ،2020جلسة عمل جمعت بين
الضيف الكريم واعضاء مكتب الغرفة الجهوية برئاسة السيد عمر مورو ،رئيس الغرفة ورئيس
الجامعة املغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات و حضور السيد مصطفى بن عبدالغفور النائب
األول للرئيس و السيد حفيظ الشركي النائب الثاني للرئيس و السيد الحسين بن الطيب أمين مال
الغرفة.
وقد تناولت املحادثات بين الجانبين سبل تطوير وتعزيز عالقات التعاون والشراكة االقتصادية بين
البلدين ،خاصة بعد النجاح السياس ي الكبير الذي عرفه االجتماع التشاوري املنظم بمدينة طنجة
ألعضاء مجلس النواب الليبي ،بمشاركة ازيد من  120نائب يمثلون مختلف الطيف السياس ي الليبي،
لتوحيد الصفوف من أجل مستقبل ليبيا الشقيقة .كما تم التأكيد على ضرورة دعم املجهودات
املبذولة من اجل االسراع في إعادة بناء العالقات االقتصادية املتينة التي ربطت دائما بين البلدين
الشقيقين ،وخلق بنيات تواصل حديثة وتشجيع املبادرات الهادفة الى تنمية املبادالت التجارية بين
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الفاعلين االقتصاديين والهيئات املمثلة لرجال املال واالعمال التي من شأنها ان تلعب ادوارا طالئعية
وريادية في تثمين مخرجات اللقاء التشاوري املنعقد بطنجة .
ومن جهة اخرى ،واعتبارا للتكامل االقتصادي والتشابه في البنيات االستثمارية االساسية لكل من
مدينة طنجة ومدينة مصراتة الليبية ،فقد اتفق الطرفين على توقيع اتفاق للتعاون بين غرفة التجارة
والصناعة والخدمات لطنجة تطوان الحسيمة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة ملصراتة ،لتعزيز
التعاون االقتصادي بين املنطقتين ،والتي ستشكل لبنة اساسية لعقد توأمة بين املدينتين.
وفي الختام ،أعرب الضيف الليبي السيد محمد الرعيض عن تقديره واعتزازه بالعالقات الثنائية
املتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين ،مشيدا بهذا اللقاء املثمر والبناء واملستشرف ملستقبل زاهر
لعالقات وطيدة يعززها التعاون املشترك في شتى املجاالت والتي يجب دعمها من خالل تكثيف مبادرات
التعاون االقتصادي.
طنجة في  27نونبر.2020

استقبال رئيسة "مؤسسة أبناء املغرب بمصر"
استقبل السيد مصطفى بنعبد الغفور نائب رئيس الغرفة الجهوية ،يوم الخميس  24دجنبر
 2020بمقر الغرفة الجهوية بطنجة ،السيدة سميرة العشيري رئيسة "مؤسسة أبناء املغرب بمصر"
وذلك لتدارس سبل تشجيع الشراكة االقتصادية بين املغرب وجمهورية مصرالشقيقة.
حضر هذا اللقاء السيد عبد املالك أعذياطي رئيس لجنة العالقات الدولية بالغرفة إضافة للسيد
عزيز اغبالو رئيس قسم االستراتيجية والشراكة؛ وبعد التأكيد على أهمية العالقات االقتصادية
البينية بين املغرب ومصر وباقي الدول العربية ،وبسط إمكانات االستثمار املتاحة في مختلف
القطاعات ،خلص االجتماع إلى تنظيم ندوة افتراضية حول اتفاقية أكادير التي تجمع املغرب ومصر
وتونس واألردن مستهل شهر فبراير  ،2021إضافة للتفكير في تنظيم األيام االقتصادية والثقافية
املصرية باملغرب.

استقبال السيدة"  "DANG Thi Thu Haسفيرة دولة الفيتنام باملغرب
في إطار املهام املرتبطة بالترويج الترابي والتعاون الدولي وتطوير العالقات مع دولة الفييتنام،
استقبل السيد عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسية يومه
الجمعة  25دجنبر 2020بمقرالغرفة الجهوية بطنجة السيدة :
" "DANG Thi Thu Haسفيرة دولة الفيتنام باملغرب
وقد كان اللقاء مناسبة لتأكيد أهمية التعاون والتنسيق بين الجانبين في الكثير من املجاالت وامللفات
ذات االهتمام املشترك.
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املشاركة في ورشة عمل استشارية مع شبكة األمل بالحسيمة
بدعم وتعاون مع غرفة التجارة والصناعة لجهة طنجة تطوان الحسيمة ،نظمت شبكة األمل
بتنسيق مع مكتب الدراسات املكلف من طرف اإلتحاد األوروبي يوم اإلثنين  3فبراير  2020على
الساعة التاسعة والنصف ( )09:30صباحا ورشة عمل استشارية مكرسة ملناقشة مراجعة خارطة
الطريق للمشاركة املشتركة مع املجتمع املدني املغربي في الفترة  2023 – 2020وذلك من خالل تحديد
أربع أولويات تراعي املقتر حات والتوصيات التي قدمتها منظمات املجتمع املدني خالل املشاورات
السابقة وهي كالتالي:
-

تعزيزالحواربين منظمات املجتمع املدني والسلطات العامة.
تعزيزوتوسيع املساحات للحواروالدعم.
تعزيزقدرات منظمات املجتمع املدني وتشجيع مشاركتها في السياسات العامة.
تحسين التنسيق بين اإلتحاد األوروبي والدول األعضاء.

لقاء السيد والي الجهة مع السادة أعضاء املكتب املسيرللغرفة
استقبل السيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد مهيدية يوم األربعاء  05فبراير 2020
بمقر الوالية بطنجة السيد عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان
الحسيمة ،والذي كان مرفوقا بالسادة أعضاء املكتب املسيرالسادة  :مصطفى بن عبدالغفور :النائب
األول للرئيس  -عبد الحفيظ الشركي :النائب الثاني للرئيس -عبد الحميد الحسيسن  :النائب الثالث
للرئيس -محمد اغطاس :النائب الرابع للرئيس -الحسين ابن الطيب :أمين املال  -مصطفى بناجي:
نائب أمين املال  -أشرف بوجير :املقرر -مصطفى ديرى  :نائب املقرر-السيد املدير الجهوي للغرفة ربيع
الخمليش ي.
وقد تناول االجتماع ملفات اقتصادية ومشاريع مهيكلة تهم اقتصاد الجهة وتعززالدينامية التر ابية عبر
تظافر جهود مختلف الفاعلين واملؤسسات املتدخلة على مستوى الجهة .وقد تكلل االجتماع باالتفاق
على مجموعة من املبادرات واإلجراءات ذات الصلة.

املشاركة في ندوة حول موضوع مساهمة العقاراملطهرفي التنمية االقتصادية الجهوية
و إنجاح االستثمار
شارك السيد عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
مرفوقا بالسيد الحسين بن طيب أمين مال الغرفة في ندوة حول موضوع مساهمة العقار املطهر في
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التنمية االقتصادية الجهوية و إنجاح االستثمار ،وذلك يوم الخميس  13فبراير  2020على الساعة
 15.00بعد الزوال في فندق موفينبيك بطنجة.

اجتماع اللجنة املحلية لتقديرالضريبة:
شارك السيد املصطفى ديرا عضو املكتب املسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة
طنجة – تطوان  -الحسيمة نيابة عن السيد رئيس الغرفة بصفته ممثل الخاضعين للضريبة بملحقة
الغرفة بالحسيمة في اجتماع اللجنة املحلية لتقدير الضريبة يوم األربعاء 4مارس  2020على الساعة
العاشرة ( )10:00صباحا بمقر املحكمة اإلبتدائية بالحسيمة للبث في القضيتين املحالتين على أنظار
اللجنة باسم السيدين عمرديروالبشيربوجير.

مشاركة الغرفة في اجتماع املجلس االداري لحوض اللوكوس بتطوان
شارك السيد محمد أغطاس السعيدي نائب الرئيس يوم الجمعة  6مارس  2020في دورة املجلس
اإلداري لوكالة الحوض املائي اللكوس برسم سنة  2019بمقر عمالة إقليم تطوان .وترأس الدورة
السيد الكاتب العام لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء والسيد عامل صاحب الجاللة على
إقليم تطوان .حيث تمت املصادقة على حسابات الوكالة برسم سنة  2019وتقديم حصيلة املنجزات
برسم سنتي  2018و  2019ومشروع ميزانية الوكالة برسم سنة  2020وبرنامج عملها والذي يروم
مواصلة مجهودات التقييم والتعبئة واملحافظة على املوارد املائية لالستجابة للطلب املتزايد على
املوارد املائية ،ومواكبة التنمية االقتصادية واالجتماعية املنشودة لهذه املناطق ،مشددا على أن هذا
التشاور سيتعزز بعد تنصيب مجلس حوض املائي اللوكوس الذي هو في طور التشكيل وسيرى النور
قريبا .وكما تم خالل هذا اليوم املصادقة على تغيير الشعار الجديد الوكالة ،واملو افقة مبدئيا على
إحداث مندوبية لوكالة الحوض املاء اللوكوس بمدينة القصر الكبير بالنظر إلى توفر املنطقة على
مؤهالت وإمكانيات هامة من املوارد املائية وقربها من ثالث سدود بسعة تخزين تفوق املليار متر مكعب
وتوفرها على أكبر فرشة مائية على مستوى شمال املغرب ما يقتض ي تتبعها وتدبيرها عن قرب بتنسيق
مع جميع املتدخلين.

حضورأشغال الدورة السابعة للمجلس اإلداري للوكالة الحضرية للعرائش -وزان
انعقد يوم الثالثاء  10مارس  2020بمقر عمالة إقليم العرائش اجتماع املجلس اإلداري السابع
للوكالة الحضرية للعرائش-وزان ،وقد مثل الغرفة في هذ ا االجتماع السيد عبد الحميد احسيسن
نائب رئيس الغرفة والسيدة سلوى بوراس ي.
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ترأس أشغال هذا املجلس السيدة بدرية بنجلون مديرة التعمير ،نيابة عن السيدة وزيرة إعداد التراب
الوطني والتعمير واالسكان وسياسة املدينة بحضور السيدين عاملي صاحب الجاللة على إقليمي
العرائش ووزان ،وكذا السيدات والسادة أعضاء املجلس وممثلو وسائل اإلعالم الوطنية واملحلية
وفي هذا الصدد ،أكدت مديرة التعمير خالل كلمتها االفتتاحية أنه وفي إطارالجهوية املتقدمة وما
صاحبها من إجراءات لتعزيز الالمركزية والالتمركز ببالدنا البد من انخراط وتعبئة كل الطاقات
والنخب املحلية بغاية وضع وتنفيذ مشروع تنموي متوازن ومستدام ،يرتكز باألساس على دعم
االستثمار املنتج ،وعلى تجاوز معضلة السكن غير الالئق ،و إنعاش الحركة االقتصادية وتأهيل املراكز
الحضرية والقروية .والوكالة الحضرية بحكم اختصاصاتها ،تتموقع في صلب هذا املشروع بحكم
األدوار األساسية املنوطة بها في ميدان التعمير والتهيئة والتنمية الترابية ،و أيضا باعتبارها شريكا
متميزا للجماعات الترابية لتوفيرشروط التنمية املحلية.
بعد ذلك قدم السيد عبد الناصر لهناوي مدير الوكالة الحضرية للعر ائش -وزان عرضا تضمن
حصيلة أنشطة الوكالة الحضرية خالل سنة  ،2019وبرنامج العمل برسم سنة  2020والبرنامج
االستراتيجي خالل الفترة املمتدة ما بين  .2022-2020وتطرق في مداخلته لحصيلة لبعض أنشطة
الوكالة .فقد تم إعداد وتتبع  39وثيقة تعميرية أغلبها بلغ مراحل متقدمة ،واملصادقة على 02وثائق،
مع التقدم في إنجاز املخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لساحل العرائش الذي بلغ مرحلته النهائية،
بجانب التقدم في إنجاز العديد من الدراسات العامة والخاصة واالهتمام بالحفاظ على التراث
العمراني ملدن العرائش والقصرالكبيرووزان ،وتحيين تغطية  %55من املجال الترابي للوكالة بالصور
الجوية والتصاميم االرتدادية استباقا لتزويدها بدراسات أو وثائق تعميرية ،مما مكن من استقرار
نسبة التغطية بهذه الوثائق في  .%100تسجيل تقدم ملموس في رقمنة كافة أنشطة التخطيط والتدبير
الحضري ،وبلوغ نسبة تنفيذ امليزانية ما يفوق  ،% 74بجانب قطع أشواط هامة على مستوى الهيكلة
الداخلية للمؤسسة ومواصلة إرساء أسس ممارسات الحكامة الجيدة .وعلى مستوى التدبير
الحضري ،فقد أبرز عرض السيد مديرالوكالة الحضرية أنه تمت دراسة  1386ملفا لطلبات الترخيص
بالبناء والتجزئة والتقسيم على صعيد إقليمي العرائش ووزان ،حظي  1026ملفا منها بالرأي املو افق،
حيث تطورت نسبة اآلراء املو افقة من  % 67سنة  2017إلى  % 74في  .2019كذلك ،وفي إطار التنزيل
العملي لسياسة القرب وتقريب االدارة من املواطنين ،فقد شهدت سنة  2019مواصلة تعزيز ملحقة
إلقليم وزان بالوسائل البشرية واللوجيستيكية ،بحيث أصبحت عملية وفي خدمة ساكنة االقليم.
كما قدمت الوكالة برنامج عملها برسم السنة الحالية وبرنامجها االستراتيجي للسنوات الثالث املقبلة،
من خالل برامج مدققة وجدولة زمنية محددة،
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وفي ختام أشغال املجلس تم التوقيع على اتفاقية تتعلق باملساعدة التقنية واملعمارية في العالم
القروي .وهي اتفاقية ترمي إلى دعم البناء بالعالم القروي ،وفق مقاربة جديدة من شأنها دعم الساكنة
القروية ومساعدتهم من أجل التوفرعلى سكن الئق.

املشاركة في اجتماع بمقر والية طنجة تطوان الحسيمة لتتبع مستجدات الوضع
الصحي واالقتصادي بالجهة
في إطار متابعة املستجدات املرتبطة بتفش ي فيروس كورونا املستجد "كوفيد  "19على
املستوى العاملي ،و انعكاسات ذلك على الصعيدين الوطني والجهوي ،عقد يوم السبت  14مارس
 2020بمقر الجهة بطنجة اجتماعا ترأسه السيد موالي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة
واالقتصاد الرقمي واألخضر والسيد محمد املهيدية والي الجهة ،وحضره السيد عمر مورو رئيس غرفة
التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة وممثلي املصالح االدارية وممثلي
الجمعيات املهنية.
وقد خصص هذا االجتماع لتدارس سبل مواجهة هذا الوضع الطارئ و الذي يظل لحد اآلن تحت
السيطرة بفضل االجراءات االحترازية التي اتخذتها السلطات املغربية بشكل سريع ومضطرد استرشادا
بالتوجهات امللكية السامية و التي جعلت من أمن و سالمة املواطنين أولى أولوياتها.
و في هذا الصدد تناول املجتمعون الخطوات و االجراءات التي من شأنها الحفاظ على صحة املواطنين
و تأمين الظروف املعاشية املالئمة ،مع العمل على الحد من اآلثارو التداعيات على مختلف األصعدة و
القطاعات االقتصادية  ،و الوقوف على آليات واجراءات مواكبة املقاوالت املتأثرة بهذه الظرفية،
خاصة تلك املرتبطة بالسوق الدولية.
كما تقرر رفع مستوى جهوزية مختلف املصالح االدارية واملؤسسات والتطلع الى ما سينبثق عن
اجتماع لجنة اليقضة االقتصادية التي ستعقد اجتماعها يوم االثنين املقبل ،وذلك ألجرأة كافة
املقتضيات والتدابيراملتفق عليها وتنفيذها على املستوى الجهوي.
وقد ثمن املجتمعون في األخير مستوى انخراط كافة الفاعلين من مؤسسات وسلطات محلية وهيئات
وجمعيات ووسائل االعالم وعموم الساكنة ملواجهة تداعيات هذا الفيروس ،داعين في اآلن ذاته عموم
املواطنات واملواطنين الى عدم االنسياق وراء االخبار الزائفة واملضللة ،وااللتزام بتتبع املعلومة من
املصادر الرسمية .مع التأكيد عل ى مواصلة اليقضة وااللتزام بقواعد الوقاية التي اعتمدتها السلطات
الحكومية ،والتي من شأنها ضمان أمن وسالمة الجميع.
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املشاركة في اجتماع اللجنة املحلية لتقديرالضريبة بالحسيمة
شارك السيد املصطفى ديرا عضو املكتب املسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة
طنجة – تطوان -الحسيمة نيابة عن السيد رئيس الغرفة بصفته ممثل الخاضعين للضريبة بملحقة
الغرفة بالحسيمة في اجتماع اللجنة املحلية لتقديرالضريبة يوم الجمعة  10أبريل  2020على الساعة
العاشرة ( ) 10:00صباحا بمقر املحكمة اإلبتدائية بالحسيمة للبث في القضية املحالة على أنظار
اللجنة باسم السيد البشيربوجير.

املشاركة في اجتماع اللجنة املحلية لتقديرالضريبة بالحسيمة
شارك السيد املصطفى ديرا عضو املكتب املسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة
طنجة – تطوان -الحسيمة نيابة عن السيد رئيس الغرفة بصفته ممثل الخاضعين للضريبة بملحقة
الغرفة بالحسيمة في اجتماع اللجنة املحلية لتقديرالضريبة يوم الجمعة  05يونيو  2020على الساعة
العاشرة ( )10:00صباحا بمقر املحكمة اإلبتدائية بالحسيمة للبث في القضيتين املحالتين على أنظار
اللجنة باسم السيد البشيربوجيروكذا السيد انوارالوعماري.

االجتماع السابع للجنة اليقظة االقتصادية يوم  8ماي 2020
شارك السيد عمر مورو رئيس الغرفة في االجتماع السابع للجنة اليقظة االقتصادية ()CVE
وذلك يوم الجمعة  08ماي  2020على الساعة الثانية بعد الزوال وذلك بتوظيف تقنيات الفيديو عن
بعد.
ُ ّ
استهِـلت أشغال هذا االجتماع بمناقشة حصيلة عملية صرف التعويضات املالية من طرف صندوق
ُ
تدبيرجائحة كورون" ، "COVID19والذي أحدث بتعليمات سامية لجاللة امللك حفظه هللا:
بعد املصادقة على النصوص التشريعية والتنظيمية التي تؤطر تعويض األجراء في القطاع املهيكل
العاملين باملقاوالت في وضعية صعبة ،تم التصريح عما يقارب  134.000مقاولة وما يناهز 950.000
أجيرفي شهرأبريل  .2020وسيتم صرف هذه التحويالت خالل األسبوع املقبل.
كما اليزال توزيع املساعدات املالية على األسر العاملة في القطاع غير املهيكل مستمرا بسالسة ،بما في
ذلك املناطق األكثرعزلة ،حيث بلغت النسبة حتى اآلن أكثر من  ٪85من إجمالي الساكنة املستحقة
للدعم ،أي ما يناهز 3.7مليون أسرة.
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وقد نوه أعضاء اللجنة بالسير الجيد لعملية توزيع املساعدات بفضل تعبئة كافة األطراف املعنية،
كما أشادوا بأشغال اللجنة املكلفة بالبت في ملفات املنخرطين التي لم تتم معالجتها مباشرة من طرف
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي(CNSS).
بعد ذلك ،و افق أعضاء لجنة اليقظة االقتصادية ،بعد املناقشة والتشاور ،على مجموعة من التدابير
التي تهم األفراد واملقاوالت على حد سواء ،وهكذا:
بالنسبة لألفراد الذين تقلص دخلهم بسبب حالة الطوارئ الصحية املقررة ،فقد تقرر أن تتحملالدولة والقطاع البنكي التكلفة الكاملة للفوائد العرضية ) (intercalairesالناتجة عن تأجيل سداد
قروض السكن واالستهالك للفترة املمتدة بين مارس ويونيو  .2020ويهم هذا اإلجراء األشخاص الذين
لديهم أقساط شهرية قد تصل إلى  3.000درهم بالنسبة لقروض السكن و  1.500درهم بالنسبة
لقروض االستهالك ،بما فيها القروض التي قدمتها شركات التمويل .ولإلشارة ،من املتوقع أن يستفيد
من تأجيل سداد القروض  400ألف شخص؛
بالنسبة للمقاوالت ،ومن أجل توفير الشروط الالزمة الستئناف سريع ألنشطتها ،قررت لجنة اليقظةاالقتصادية وضع آلي ة جديدة وسهلة التنفيذ والتي تغطي مجمل أنماط املقاوالت املكونة للنسيج
الوطني.
في هذا الصدد ،ستتم مراجعة آلية "ضمان أكسجين" وجعلها أكثر مرونة ،مع تجويد شروط الحصول
على التمويل الستئناف النشاط ،لفائدة املقاوالت الصغيرة ً
جدا ) (TPEواملقاوالت الصغيرة
واملتوسطة) ، (PMEواملقاوالت متوسطة الحجم  (ETI).كما سيتم تمديدها حتى  31ديسمبر 2020ولن
ً
فصاعدا.
تكون هناك حاجة ألي ضمانات من اآلن
بالنسبة للمقاوالت التي تحقق رقم معامالت أكبر من  500مليون درهم ،فسيتم إدماجها في آلية مالئمة
كفيلة بتمويل انتعاشها .وسيتم االنتهاء في القريب العاجل من تحديد اآلليات واملساطر التطبيقية
لهذه اآللية من طرف لجنة مكونة من وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة وبنك املغرب واالتحاد
العام ملقاوالت املغرب واملجموعة املهنية لبنوك املغرب.
كما تدارست لجنة اليقظة االقتصادية وضعية املؤسسات واملقاوالت العمومية  (EEP).وفي هذا
الصدد ،تم االتفاق على إحداث صندوق ضمان خاص يمكن هذه املؤسسات املتضررة من جائحة
COVID-19من الولوج إلى مصادر مالية جديدة والالزمة لتعزيز قدراتها التمويلية الدائمة ،وبالتالي
ضمان نمو قوي ومستدام ألنشطتها.
وهكذا ،تظهر الدولة التز ًاما ق ً
ويا لتعزيز االنتعاش االقتصادي ،ودعم األبناك من أجل منح تمويالت
مهمة لجميع أصناف املقاوالت ،الخاصة والعمومية ،بهدف الحفاظ على مناصب الشغل ،والحد
بشكل كبيرمن االقتراض بين املقاوالت وكذا الستعادة الثقة.
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وقبل إنهاء أشغال هذا اإلجتماع ،أحيط أعضاء اللجنة علما بانطالق عملية إعداد خطط االنتعاش
القطاعية بشكل ناجح من طرف القطاعات الوزارية املعنية و اتحاد العام ملقاوالت املغرب ،وفقا
ً
موضوعا للدراسة
للمنهجية التي تم تسطيرها خالل اجتماع اللجنة األخير .وستشكل هذه الخطط
واملناقشة خالل االجتماعين القادمين للجنة اليقظة االقتصادية ،قبل أن يتم دمجها وتوحيدها في
إطارخطة االنتعاش الشاملة.

اجتماع اللجنة املحلية لتقديرالضريبة بالحسيمة
شارك السيد املصطفى ديرا عضو املكتب املسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة
طنجة – تطوان -الحسيمة نيابة عن السيد رئيس الغرفة بصفته ممثل الخاضعين للضريبة بملحقة
الغرفة بالحسيمة في اجتماع اللجنة املحلية لتقدير الضريبة يوم الجمعة 05يونيو  2020على الساعة
العاشرة ( )10:00صباحا بمقر املحكمة اإلبتدائية بالحسيمة للبث في القضيتين املحالتين على أنظار
اللجنة باسم السيد البشيربوجيروكذا السيد انوارالوعماري.

عقد لقاء بين أعضاء الغرفة بشفشاون ورئيس املجلس البلدي لشفشاون
عقد رئيس املجلس البلدي ملدينة شفشاون يوم الجمعة  12يونيو  2020لقاء تشاوريا مع أعضاء
الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بإقليم شفشاون السادة :ابن يعقوب عبد الكريم،
عماد الحفيظ ،موالي عمر السيخت ،و سعيد بوغالد و بحضور أعضاء الغرفة الجهوية للصناعة
التقليدية باإلقليم وبعض نواب الرئيس وأطر املجلس ،وقد كان اللقاء مناسبة لإلشادة باإلجراءات
االستباقية للدولة املغربية تحت القيادة السامية و الحكيمة لصاحب الجاللة نصره هللا و كذا التدابير
املصاحبة لفترة حالة الطوارئ الصحية واملجهودات املبذولة من كافة األطراف وطنيا ومحليا من اجل
التخفيف من آثار انتشار الوباء والتي حمت وطننا من األسوأ ،كما تم اإلشادة ياملجهودات املبذولة
محليا من طرف كل من  :السلطات املحلية واإلقليمية ،األمن الوطني ،العاملين بقطاع الصحة،
القواة املساعدة والدرك امللكي والوقاية املدنية ,املجتمع املدني واملتطوعين من أبناء املدينة ،والسكان
و كذا املهنيين الذين ظلوا يعملون في ظل هذه الجائحة لتوفير املستلزمات الغذائية للمواطنين ،و
املهنيين الذين التزموا بإيقاف أنشطتهم املهنية طوال فترة الحجرالصحي دون أي دخل .
وقد تم خالل اللقاء مناقشة االوضاع والصعوبات التي تعيشها كافة الفئات املهنية و طرح املتدخلون
اقتراحاتهم من أجل صياغة برنامج إقالع اقتصادي جديد للمدينة بعد الجائحة ينبني على تثمين
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واستدامة رصيدها اإلشعاعي ووضع خطة عمل من أجل النهوض بالقطاعات املحركة وعلى رأسها
القطاع السياحي والصناعة التقليدية بكافة حرفها و قطاع العقار ،و قطاع التجارة.
وقد أكد الحاضرون على ضرورة توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة والهيآت املنتخبة واملجتمع
املدني وجميع الفاعلين من أجل تحقيق إقالع شامل ومستدام ملدينة شفشاون.

اجتماع حول اإلجراءات اإلحترازية بالحسيمة
من أجل إعطاء انطالقة جديدة ومسترسلة لألنشطة االقتصادية باإلقليم ،وبخاصة ما تعلق
بإنعاش قطاع السياحة ومختلف الخدمات املرتبطة به ،انعقد يوم الثالثاء  23يونيو  2020على
الساعة الحادية عشرة ( )11:00صباحا وعلى مدى الساعتين ،اجتماع بفندق "ميركور" بالحسيمة
حضرته عدة مؤسسات وأطراف لها ارتباط باملوضوع تتمثل في:
 ملحقة الغرفة بالحسيمة. املندوبية اإلقليمية للسياحة. املصالح الصحية باإلقليم. املكتب الوطني للسالمة الصحية. املدرسة الفندقية. باشوية املدينة. املؤسسات الفندقية واملطاعم.جميع هؤالء شاركوا في دراسة وتقييم التدابير اإلحترازية الواجب اتخاذها إلعادة الثقة للسياحة
املحلية والوطنية خالل فصل الصيف والحد من التداعيات القاسية لجائحة كورونا على القطاع
بعدما بدأت تلوح في األفق تباشير توحي بانقشاع األزمة ،وباملناسبة استعرض السيد مندوب السياحة
باإلقليم أمام الحاضرين دليل التدابير الذي أعدته وزارته بتعاون مع وزارة الصحة والواجب اتخاذها
ألجل عودة آمنة لنشاط القطاع السياحي خاصة بالنسبة للمؤسسات الفندقية واملطاعم ،كما أكد
الحاضرون على وجوب اإللتزام بالتدابير املنصوص عليها ،واإلستمرار في احترام معايير الجودة
املطلوبة ،والثقة في املستقبل ،و اقتراح تنظيم تكوين بشأن مستجدات القطاع لكل العاملين واملهنيين
على السواء.
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عقد اجتماع مع أعضاء مدينة وزان
انعقد يوم الخميس  2يوليوز  2020على الساعة الثانية بعد الزوال اجتماع عن بعد عبر تقنية
تطبيق زووم مع اعضاء مدينة وزان وذلك من اجل دراسة ومناقشة املواضيع التالية :-مشروع تصميم
التهيئة ملدينة وزان والنواحي وكذا مشروع تصميم التهيئة والحفاظ على املدينة العتيقة لوزان
تحيين برنامج تنمية اقليم وزان ودعمه.اقتراح انجازانشطة برامج ملنتسبي اقليم وزانحضر هذا اللقاء السادة اعضاء الغرفة بوزان :محمد الطاهري خالد االبراهيمي رشيد قنطار ومن
جانب االدارة حضر السادة :بالل بزدي والعوامي محمد العربي رؤساء مصالح والسيد محمد يجو
رئيس قسم الدعم والترويج.

مشاركة الغرفة في اجتماع بتطوان من أجل االستعداد لفترة مابعد الحجر الصحي
املرتبط بجائحة وباء كوفيد19
شاركت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة ممثلة في شخص
السيد إسماعيل دادي عضو الغرفة يوم الخميس  2يوليوز  2020اجتماعا من أجل االستعداد لفترة
مابعد الحجرالصحي املرتبط بجائحة وباء كوفيد19
بحضور
السيد باشا مدينة املضيقرئيس قسم الشؤون االقتصادية والتنسيق بعمالة املضييق الفنيدقاملندوب االقليمي للتجارة والصناعة واالقتصادالرقمي بتطواناملندوب االقليمي للصحة بعمالة املضييق الفنيدقممثل عن غرفة التجارة والصناعة والخدماتالقائد االقليمي للوقاية املدنيةرئيس الجماعة الترابية املضيقرئيس مفوضية الشرطة باملضيقوقد انصب االجتماع على تدارس سبل استئناف األنشطة التجارية ومواعد الفتح واإلغالق وجميع
سبل ضمان سالمة وصحة الزبناء والتجار.
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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 "
شاركت السيدة نبيلة لهيت مديرة ملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة –
تطوان – الحسيمة بالحسيمة يوم الخميس  16يوليوز  2020على الساعة الحادية عشرة ()11:00
صباحا في ندوة عبر تقنية الفيديو حول موضوع " :مشروع دعم وتعزيز دينامية املشاركة الديمقراطية
بالجماعات الترابية على الصعيد اإلقليمي والجهوي والوطني لتقليص الفوارق السوسيو اقتصادية
باملغرب " نظمتها جمعية شبكة األمل لإلغاثة والتنمية املستدامة بالحسيمة بتعاون مع جمعية ملتقى
املرأة بالريف ،ويروم هذا النشاط تعزيز الجهوية املتقدمة والعمل على جعلها عادلة ومتساوية
ومستدامة تساهم في الحد من عدم املساواة التي تؤثرعلى النساء والشباب في املغرب وتحقق األهداف
اإلستراتيجية التالية:
 تحديد ال وضع الحقيقي آلليات املشاركة واإلحتياجات واملصالح اإلستراتيجية للشباب والنساء. تعزيزالتواصل والوصول إلى املعلومة. تقوية قدرات املجتمع املدني والفاعلين املحليين. فعالية استخدام ممثلي وممثالت املجتمع املدني آلليات املشاركة املواطنة لتقديم مقترحاتتعكس املصالح اإلستراتيجية للشباب والنساء الذين يساعدون في الحد من الالمساواة.
وبعد كلمات املشاركين وتقديم مضامين املشروع ،جرى نقاش وتفاعل صريح وبناء مع الحاضرين،
واختتم اللقاء على الساعة الثانية والنصف ( )14:30بعد الزوال.

املشاركة في اشغال اجتماع املجلس االداري لجامعة عبد املالك السعدي بتطوان
شاركت غرفة التجارة و الصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم الجمعة 17
يوليوز 2020في أشغال اجتماع املجلس االداري لجامعة عبد املالك السعدي بتطوان ،ممثلة من طرف
السيد مصطفى بن عبد الغفور النائب األول للرئيس والسيد سعيد شفيق إطار بالغرفة حيث تمت
مناقشة جدول االعمال االتي:
-1اشغال لجنة البحث العلمي والتعاون:
شروط عودة الطلبة الدكاترة الى مختبرات البحث.طريقة مناقشة االطروحات والتأهيل الجامعي.227

-2اشغال لجنة الشؤون البيداغوجية:
املناقشة واملصادقة على مشروع القانون الداخلي للتكوين املستمر واملركز الجامعي للتكويناملستمر.
املصادقة على مسالك التكوين املستمربرسم سنة .2020املصادقة على شروط ولوج االجازة املهنية واملاستر.وقد صودق باإلجماع على مقترحات لجنة البحت العلمي والتعاون ولجنة الشؤن البيداغوجية
والواردة في محاضراجتماعات اللجنتين املذكورتين.
 -3اضافة "التطعيم" في الئحة االعمال التي يمكن ان تكون موضوع "صفقات إطار" تمت املصادقة
عليها.
-4مختلفات :هنا تدخل السيد سعيد شفيق واشارالى ان الجامعة بصدد التعاون مع مؤسسة TMSA
ومجلس الجهة في العديد من املشاريع .وان الغرفة التجارية تعتبر فاعال اساسيا في مختلف املشاريع
الجهوية التنموية .وأنها تترأس حاليا جامعة غرف التجارة املغربية ،وقد عملت على توقيع عقدة
برنامج مع وزارة الصناعة والتجارة تم تنزيلها عبر العديد من البرامج :متحف التجارة-مركز االعمال-
حاضنة املقاوالت-مراكز التكوين-فضاءات للعرض .باإلضافة الى العديد من املشاريع التي تحتاج الى
التكوين والتكوين املستمر بحيث ان هناك امكانية تموقع جامعة عبد املالك السعدي في هذه
الدينامية.
كما أشارالسيد سعيد شفيق الى مشروع املعهد املتوسطي للنقل واللوجيستيك ،والذي تم بخصوصه
توقيع اتفاقية شر اكة مع وزارة التعليم العالي وجامعة عبد املالك السعدي سنة  ،2016والذي الى
االن لم يرالنوربعد.
كما رحب السيد رئيس الجامعة بهذا املقترح ،وأوص ى بضرورة عقد اتفاقية شراكة مع الغرفة التي
تعتبر شريكا ذو أولوية خاصة ،وأن الجامعة على أتم االستعداد لالنخراط مع الغرفة في مختلف هذه
املشاريع.

اجتماع مع مكتب للدراسات لتفعيل املرحلة الثالثة من املبادرة الوطنية للتنمية
البشرية
في إطار تنزيل املرحلة الثالثة من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية  ,2023-2019إستقبل أمين
مال الغرفة السيد الحسين بن الطيب رفقة املدير الجهوي للمؤسسة السيد ربيع الخمليش ي يوم
الجمعة 11شتنبر2020باملقر الجهوي للغرفة ،وفد يمثل مكتب الدراسات املكلف بإعداد تحليل حول
سالسل اإلنتاج بإقليم الفحص-أنجرة.
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وقد تقدمت الغرفة خالل هذا اإلستقبال بمجموعة من اإلقتراحات حول األنشطة اإلقتصادية التي
يمكن أن تكون مدرة للدخل وكذلك تم التطرق إلى خصوصية اإلقليم من الناحية اآلقتصادية
والبشرية واإلمكانيات التي يوفرها بالنسبة إلدماج الفئات الفقيرة واملعوزة وتقليص العجز السوسيو-
إقتصادي.

املشاركة في افتتاح دورة تدريبية حول كيفية إعداد السياسة الجهوية للشباب بأصيلة
شارك السيد عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
يوم الخميس  24شتمبر  2020بمدينة أصيلة في افتتاح للدورة التدريبية حول كيفية إعداد السياسة
الجهوية للشباب املنظم من طرف املنتدى املتوسطي للشباب باملغرب بشراكة مع مؤسسة
كونراداديناور تحت شعار" :الشباب وسياسة التنمية الجهوية ،من موضوع لها الى فاعل في صنعها"
حيث خصصت الجلسة االفتتاحية ملوضوع ":مكانة ودورالشباب في تفعيل الجهوية املتقدمة ،قراءات
متقاطعة".

املشاركة في ورشة تشاورية حول "رصد وتتبع تلوث املياه العادمة بمدينة طنجة "
شارك السيد الحسين بن الطيب أمين مال الغرفة والسيد محمد يجو رئيس قسم الدعم
والترويج والسيدة خديجة بوحايك إطار بالغرفة في ورشة تشاورية متعددة املتدخلين لخلق مجموعة
تفكير في مجال "رصد وتتبع تلوث املياه العادمة بمدينة طنجة" يومه األربعاء 30شتنبر  2020بطنجة،
وذلك في إطارمشروع املياه الخضراء الذي يشرف عليه مرصد حماية البيئة واملآثرالتاريخية بطنجة.
شارك في هذه الورشة التشاورية ممثالت وممثلي القطاعات العمومية والخاصة املتدخلة واملهتمة
بمجال املاء ،إلى جانب فعاليات املجتمع املدني البيئي.

اجتماع اللجنة املحلية لتقديرالضريبة
شارك السيد املصطفى ديرا عضو املكتب الجهوي للغرفة يوم الخميس  5نونبر  2020بمقر
املحكمة اإلبتدائية بالحسيمة على الساعة الحادية عشرة ( )11:00صباحا في أشغال اجتماع اللجنة
املحلية لتقديرالضريبة لدراسة امللفات املحالة على أنظارها.

املشاركة في اجتماع بالوالية حول تأهيل املدينة العتيقة بطنجة
في سياق أهداف الغرفة ودورها التمثيلي لسائر املهنيين ،ومتابعتها للقضايا االقتصادية
والتجارية بالجهة .شارك السيد عبد الحفيظ الشركي النائب الثاني لرئيس غرفة التجارة والصناعة
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والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة ،في اجتماع بالوالية يوم الجمعة 18ديسمبر  2020واملتعلق
بإعادة تأهيل وتثمين املدينة العتيقة ،وقد ترأس هذا االجتماع السيد الوالي حيث تم التطرق لألشغال
التي تمت ،مع تأكيده علىالتفاصيل التي يجب مراعاتها ،واالتفاق حولها مع كافة املعنيين.
وحين تناوله للكلمة ،أكد السيد عبد الحفيظ الشركي .على تنويهه باسم تجار املدينة العتيقة على
السياسة التي ينهجها صاحب الجاللة عامة ،وعلى اهتمامه السامي بمدينة طنجة .كما تقدم بالكثير
من املقترحات حول انشغاالت التجار ومطالبهم فيما يخص األولويات التي يجب االنكباب عليها وبعض
التفاصيل التقنية.
وقد خلص ا الجتماع على أن جميع املقترحات ،سوف يتم التو افق حولها والعمل بها بعد مصادقة
جميع األطراف على ذلك وذلك خالل االجتماع املقرريوم االثنين  28ديسمبر.2020
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 1.7دورات تكوينية لفائدة أطروموظفي الغرفة
تنظيم دورة تكوينية لفائدة موظفي الغرفة:
تنفيذا ملخططها اإلستراتيجي ،وفي إطار اإلتفاقية التي تربطها بمكتب اإلستشارة " مزار " بغرض
تطوير وتجويد أداء وخدمات الغرفة ،وكذا هيكلة وتأهيل مصالحها والعاملين بها ،نظمت غرفة
التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة يوم األربعاء  12فبراير  2020ابتداء
من الساعة العاشرة (  ) 10:00صباحا باملدرسة العليا للتجارة بتطوان دورة تكوينية لفائدة  18من
موظفيها العاملين بكل من طنجة وتطوان والعرائش والحسيمة.
وقد أطر هذا اللقاء السيدة كنزة باتو مستشارة بمكتب " مزار " في موضوع املساعدة التقنية في إدارة
وتنظيم املشاريع بحيث خصصت حيزا منه للجانب النظري واملعرفي لإلحاطة بكل الجوانب
والخصائص املتعلقة بإعداد وتنزيل مشروع ما ودورة حياته منذ بدايتها حتى نهايتها ،فيما خصص حيز
ثاني مهم والذي كان بعد منتصف النهار للشق التطبيقي من التكوين املتعلق بتطبيق آلية trello
املجانية لتنفيذ مشروع مشترك بشكل تعاوني عن بعد بين مجموعة من العاملين أو املوظفين.

تنظيم ورشة تكوينية بملحقة الغرفة بتطوان:
قامت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة بتنظيم ورشة
تكوينية بملحقة الغرفة بتطوان لفائدة أطرها ،وكانت هذه الورشة متعلقة باليقظة الترابية وإعداد
وتحرير النشرة اإلخبارية اإللكترونية املحلية ،وذلك يوم اإلثنين  17فبراير  2020على الساعة العاشرة
والنصف صباحا ()10:30

حصة تكوينية عن بعد لفائدة موظفي الغرفة حول تفعيل العمل بمكتب الضبط
االلكتروني والتوقيع االلكتروني
في اطار تنزيل الخدمات الرقمية للمراسالت اإلدارية ،شارك أطر وموظفو الغرفة سواء بطنجة
أوامللحقتين بتطوان والحسيمة يوم األربعاء  29ابريل  2020على الساعة العاشرة والنصف ()10:30
صباحا في حصة تكوينية مؤطرة عبر تقنية الفيديو تنظمها وكالة التنمية الرقمية حول تفعيل العمل
بمكتب الضبط االلكتروني والتوقيع االلكتروني وذلك بشكل موسع عبر بوابة مكتب الضبط الرقمي
للمراسالت اإللكترونية وبوابة الخدمة االلكترونية "الحامل االلكتروني".
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وبعد نهاية اللقاء طرحت بعض التساؤالت تمحورت حول:
 إضافة وظائف جديدة للبوابة تتماش ى وطبيعة العمل اإلداري للغرفة. ظهورالرموزاملرفقة باملراسالت مثل …DR/DAF/ توقيع مجموعة من املراسالت في آن واحد. إنشاء واجهة بين البوابة االلكترونية الخاصة بخدمات املنتسبين والحامل االلكتروني.واختتم اللقاء عل الساعة الثانية عشرة والنصف ( )12:30زواال.

حصة تكوينية عن بعد حول تقنيات العمل بمكتب الضبط اإللكتروني
استكماال للحصة التكوينية لألسبوع املاض ي في جانبها املتعلق بالضبط الرقمي للمراسالت
والوثائق اإلدارية ،تم يوم الثالثاء  05ماي  2020على الساعة العاشرة ( )10:00صباحا تنظيم حصة
تكوينية تطبيقية حول تقنيات العمل بمكتب الضبط اإللكتروني في أفقالتنزيل الفعلي للعمل بهذه
التطبيقات ،شارك في هذا اللقاء  -الذي تساهم فيه وكالة التنمية الرقمية  -عن ملحقة الحسيمة كل
من السيدة نبيلة لهيت مديرة ملحقة الحسيمة ،والسيد جمال املخلوفي رئيس قسم الدعم والترويج
والسيد عبد الوهاب أمهموج رئيس مصلحة خدمات املنتسبين والسيد محمد العزوزي إطار بامللحقة،
والسيد الصديق أمزيب إطار بالغرفة ،وقد تخللته مجموعة من األسئلة واإلستفسارات املوجهة بين
فقرات التكوين ملؤطرالحصة.
واختتم اللقاء على الساعة الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة ( )12:45زواال.

لقاء تكويني ألطرملحقة تطوان
انعقد يوم الخميس  07ماي  2020لقاء تكويني ألطر ملحقة تطوان حيث تم تقديم عرض حول
اإلدارة الرقمية وشرح للمبادرات الرقمية التي تقدمها وكالة التنمية الرقمية .كما تم تقديم عرض حول
الفرق بين تقنيات التواصل عن بعد لبرنامج "زووم" و" وبيكس".

تنظيم حصة تكوينية عن بعد لفائدة أطرالغرفة
في إطار تنزيل برنامج مكتب  mazarsفي شقه املتمثل بتأهيل عمل غرفة التجارة والصناعة
والخدمات لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة وتكييفه مع املستجدات والتحوالت التي أفرزها فيروس
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كورونا املتحور في عالقته بالحياة االقتصادية واإلجتماعية ملنتسبيها ،شارك كل من السيد جمال
املخلوفي رئيس قسم الدعم والترويج والسيد عبد الوهاب أمهموج رئيس مصلحة خدمات املنتسبين
بامللحقة يوم األربعاء  27ماي  2020على الساعة العاشرة والنصف ( )10:30صباحا إلى جانب رؤساء
األقسام واملصالح على مستوى الغرفة الجهوية طنجة – تطوان  -الحسيمة في حصة تكوينية عبر
تقنية الفيديو في موضوع " :التدرب على التواصل التجاري " أطرها السيد صالح بناني عن املكتب
املذكور.

حصة تكوينية عن بعد لفائدة أطر وموظفي الغرفة حول "جدوى وأهمية املشروع"
تتمة لبرنامجه املتعاقد بشأنه مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة  -تطوان -
الحسيمة خاصة في شقه املتعلق باملواكبة والتكوين ،أشرف مكتب  mazarsفي شخص السيد هشام
خاليدي يوم الجمعة  29ماي  2020الساعة العاشرة ( )10:00صباحا على تنظيم حصة تكوينية عن
بعد لفائدة أطر وموظفي الغرفة على الصعيد الجهوي حول إعداد املشاريع في موضوع " :جدوى
وأهمية املشروع " ،شارك فيها عن ملحقة الغرفة بالحسيمة السادة:
-

نبيلة لهيت مديرة امللحقة.
جمال املخلوفي رئيس قسم الدعم والترويج.
عبد الوهاب أمهموج رئيس مصلحة خدمات املنتسبين.
محمد العزوزي إطاربالغرفة.
أمزيب الصديق إطاربالغرفة.
نعيمة أبرو إطاربالغرفة.
واختتم اللقاء عل الساعة الواحدة والنصف (  ) 13:30زواال.

دورة تكوينية في التنمية الذاتية لفائدة أطر وموظفي الغرفة
في إطار البرنامج السنوي للتكوين الخاص بموظفي غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة
طنجة تطوان الحسيمة ،والهادف الى تطوير أداء الجهاز االداري وتحسين مردوديته ،تم تنظيم دورة
تكوينية في التنمية الذاتية باملدرسة العليا للتجارة التابعة للغرفة بتطوان وذلك أيام  18و 19و  25و
 26شتنبر.2020
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وقد ضمت هذه الدورة التكوينية أربع محاورأساسية و هي:
_ 1البرمجة العصبية اللغوية
_ 2الذكاء العاطفي
_ 3تدبيراإلرهاق داخل مقرات العمل
_ 4النجاعة املهنية
وتندرج هذ ه الدورة التكوينية ضمن سلسلة من التكوينات الهادفة الى الرفع من النجاعة واملردودية
داخل االدارة ،الش يء الذي التزمت به الغرفة بحصولها على اشهاد ، iso 9001حيث أصبح تجويد
الخدمات من ضمن أولى اولوياتها.
وقد تميزهذا التكوين ،الذي دام أربعة أيام ،بتفاعل قوي لجميع املستفيدين مع مواضيع التكوين.

دورة تكوينية في موضوع "التدقيق الداخلي" لفائدة موظفي الغرفة
في إطار سياسة الجودة التي انخرطت فيها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة
تطوان الحسيمة ،نظمت يومي الجمعة والسبت  18و  19دجنبر  2020دورة تكوينية في موضوع
"التدقيق الداخلي" لفائدة موظفيها.
وتهدف هده الدورة الى تمكين الفريق املسؤول عن التدقيق الداخلي من مجموعة من االدوات والطرق
التي من شانها الرفع من نجاعة التدقيق واملساعدة على بلوغ غايته.
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 2.7دورات تكوينية لفائدة املهنيين والتجار
دورة تكوينية بملحقة الحسيمة
احتضن مقر ملحقة الغرفة بالحسيمة صباح يوم الخميس  23يناير  2020دورة تكوينية حول
كيفية إنتاج الرأي اإلستشاري من تنظيم شبكة اإلغاثة والتنمية املستدامة في إطار مشروع " :مبادرات
شبابية من أجل تعزيزاملشاركة املواطنة " ،وقد تضمن جدول أعمالها الفقرات التالية:
 افتتاح الجلسة بكلمة للسيد رئيس الشبكة املحورالخاص بقضايا النساء. املحورالخاص بقضايا الشباب واألطفال. املحورالخاص باملسنين واألشخاص في وضعية إعاقة.وتهدف أشغال هذه الدورة بشكل أساس ي إلى ضبط املفاهيم املركزية املساعدة في صناعة الرأي
اإلستشاري وإلى اكتساب تقنيات صياغته.

تنظيم ورشة عمل استشارية بملحقة الحسيمة
بدعم وتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة ،نظمت
شبكة األمل بتنسيق مع مكتب الدراسات املكلف من طرف اإلتحاد األوروبي يوم اإلثنين  3فبراير
 2020على الساعة التاسعة والنصف ( )09:30صباحا ورشة عمل استشارية مكرسة ملناقشة مراجعة
خارطة الطريق للمشاركة املشتركة مع املجتمع املدني املغربي في الفترة  2023 – 2020وذلك من خالل
تحديد أربع أولويات تراعي املقترحات والتوصيات التي قدمتها منظمات املجتمع املدني خالل املشاورات
السابقة وهي كالتالي:
-

تعزيزالحواربين منظمات املجتمع املدني والسلطات العامة.
تعزيزوتوسيع املساحات للحواروالدعم.
تعزيزقدرات منظمات املجتمع املدني وتشجيع مشاركتها في السياسات العامة.
تحسين التنسيق بين اإلتحاد األوروبي والدول األعضاء.
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تنظيم دورات تكوينية عن بعد لفائدة أعضاء الجمعيات املهنية
نظم مركز تكوين التاجر على مستوى املقر الجهوي للغرفة بطنجة دورة تكوينية لفائدة أعضاء
الجمعيات املهنية في محور " تقنيات الولوج إلى التجارة االلكترونية" وذلك لفائدة أعضاء الجمعيات
املهنية.
تضمن البرنامج إجراء الحصص التالية:
الحصة االولى يوم االثنين  22يونيو  2020في موضوع تصميم املتجر االلكتروني.الحصة الثانية يوم الثالثاء 23يونيو  2020في موضوع خصائص ومميزات منصات التجارةاإللكترونية و التسليم واألداء.
الحصة الثالثة يوم األربعاء  24يونيو  2020في موضوع أسس التسويق الرقمي عبر وسائط التواصلاالجتماعي.
هذه الدورة استفاد منها  25منهي وقام بتنشيطها السيد حمزة و اكريم ،صاحب مقاولة متخصصة في
التسويق الرقمي.

الحصة األولى من الدورة التكوينية عن بعد حول "تقنيات الولوج الى التجارة
االلكترونية"
نضم مركز تكوين التاجر التابع لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة -تطوان-
الحسيمة على مستوى إقليم العرائش دورة تكوينية عن بعد حول "تقنيات الولوج الى التجارة
االلكترونية" أجريت الحصة األولى منها يوم االثنين  6يوليوز  2020على الساعة السادسة مساء في
موضوع "كيفية اختيار االستراتيجية التسويقية :التسويق الرقمي كمثال" ،وقد حضرها كل من
السيدين عبد الحميد احسيسن وحسن الحسناوي عضوا الغرفة بالعرائش وقام بتنشيطها السيد
عبد املطلب العثماني مستشارفي التسويق وتطويرالخدمات.
افتتح هذه الحصة التكوينية السيد عبد الحميد احسيسن بكلمة رحب من خاللها باملؤطر وبجميع
الحاضرين ،مشيرا الى أهمية موضوعها بالنسبة للتجار ،خصوصا خالل الوضعية الوبائية التي
نعيشها ثم تقدم بالشكرالى أطرالكلية املتعددة التخصصات على تعاونهم الدائم معنا من أجل إنجاح
هده الدورات التكوينية بعد ذلك أعطى الكلمة للسيد عبد املطلب العثماني لتقديم عرضه الذي
تطرق من خالله إلى املحاورالتالية:
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-

التعريف باالستراتيجية التسويقية
أهمية التخطيط التسويقي
عناصراالستراتيجية التسويقية
القنوات التسويقية الرقمية :الفيسبوك-اليوتوب-تويتر-انستجرام...

ثم ترك املجال للتجار لطرح تساؤالتهم والتي تمحورت جلها حول كيفية اختيار الطريقة التسويقية
املالئمة .واختتم اللقاء على الساعة الثامنة والنصف مساء.

الحصة الثانية من الدورة التكوينية عن بعد حول "تقنيات الولوج الى التجارة
االلكترونية"
أجريت الحصة الثانية من الدورة التكوينية عن بعد حول "تقنيات الولوج الى التجارة
االلكترونية" ملركزتكوين التاجرالتابع للغرفة يوم االربعاء  8يوليوز 2020على الساعة السادسة مساء
في موضوع "التسويق الرقمي والسوق املحلي "وقام بتنشيطها السيد عبد املطلب العثماني مستشارفي
التسويق وتطويرالخدمات.
وقد تضمن عرضه النقط التالية:
-

تعريف التجارة االلكترونية
أدوات ووسائل التجارة االلكترونية وعالقتها بالسوق املحلي
تنزيل أمثلة تجريبية

وقد تميزت هذه الحصة التكوينية بالتجاوب الكبير للتجار الحاضرين مع مضامين العرض ،حيث ان
التسويق الرقمي أصبح البديل الوحيد من أجل مسايرة الظروف الحالية التي تفرضها التدابير
االحترازية في ضل الحالة الوبائية التي يعيشها العالم.
واختتم اللقاء على الساعة الثامنة النصف مساء.

الحصة الثالثة واألخيرة من الدورة التكوينية عن بعد حول "تقنيات الولوج الى التجارة
االلكترونية"
في إطار الدورة التكوينية عن بعد حول تقنيات الولوج إلى التجارة اإللكترونية التي ينظمها
مركز تكوين التاجر التابع للغرفة على مستوى إقليم العرائش .أجريت يوم الخميس  9يوليوز
238

 2020على الساعة السادسة مساء الحصة الثالثة واألخيرة من برنامج هذه الدورة ،خالل هذه
الحصة قدم السيد عبد املطلب العثماني ،مستشار في التسويق وتطوير الخدمات ،عرضا حول
"طريقة عمل و إنجاح التسويق عموما والرقمي على وجه الخصوص"
وقد تضمن عرضه النقط التالية:
-

ما هي أفضل طرق التسويق االلكتروني
كيفية اختيارطرق التسويق االلكتروني التي تناسب كل قطاع
كيفية خلق متجرالكتروني
إيجابيات وسلبيات التسويق الرقمي

وقد تميزت هذه الحصة التكوينية بالتجاوب الكبير للتجار الحاضرين مع مضامين العرض ،حيث
ان التسويق الرقمي أصبح البديل الوحيد من أجل مسايرة الظروف الحالية التي تفرضها
التدابيراالحترازية في ضل الحالة الوبائية التي يعيشها العالم.
واختتم اللقاء على الساعة الثامنة والنصف مساء.

مركز استكمال تكوين التاجربالحسيمة- :محورالتجارة اإللكترونية -
استمرارا في أداء مهامه كما اعتاد على ذلك خالل السنوات الفارطة ،لم يتوانى مركز استكمال
تكوين التاجر بملحقة الحسيمة في القيام بالدور املنوط به في تأهيل وتنمية قدرات ومهارات التاجر
باإلقليم واملساهمة في تجاوز الصعوبات الناجمة عن الظروف اإلستثنائية التي تعيشها بالدنا والعالم
أجمع بفعل تداعيات جائحة كورونا وذلك من خالل استغالل اإلمكانيات التي توفرها الوسائل
التقنية الحديثة والوسائط االجتماعية املختلفة للتواصل من أجل تنظيم دورات تكوينية عن بعد في
محورالتجارة اإللكترونية لفائدة املنتسبين من القطاع التجاري باإلقليم.
وفي هذا الصدد نظمت ملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة – تطوان -الحسيمة
بالحسيمة ثالث حصص تكوينية لفائدة أعضاء الجمعيات املهنية باإلقليم ولكل املنتسبين الذين
أبدوا اهتمامهم بهذا التكوين الذي يهدف تلقين تقنيات الولوج للتجارة اإللكترونية ،والتي جاءت كما
يلي:
 الجمعة  10يوليوز  2020على الساعة السادسة ( )18:00مساء كانت الحصة األولى من تأطيرالسيدةأسماء الفرقاني في موضوع " :وسائل التسويق اإللكتروني ".
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 الثالثاء  14يوليوز  2020على الساعة السادسة ( )18:00مساء كانت الحصة الثانية من تأطيرالسيدة سناء القادري في موضوع " إدارة منصات التواصل االجتماعي ".
 الخميس  16يوليوز  2020على الساعة الثامنة ( )20:00مساء كانت الحصة الثالثة من تأطيرالسيدةابتسام أمبارش في موضوع " التسويق واإلشهار عبرالفايسبوك ".
وقد عرفت هذه الحصص التكوينية املميزة التي أشرف على افتتاحها كل من السيد جمال املخلوفي
رئيس قسم الدعم والترويح بامللحقة ،والسيد محمد البلحاجي مسؤول عن التكوين ،عرفت مشاركة
معتبرة من لدن التجار الشباب وتجاوبا ملفتا مع ما قدمه السادة املؤطرون من معلومات وتقنيات
جديدة في عالم التجارة والتعامالت اإللكترونية.

الحصة األولى من الدورة التكوينية الخاصة بالتجارة االلكترونية لفائدة الجمعيات
املهنية بكل من مدينة تطوان واملضيق
أجريت يوم الخميس  23يوليوز على الساعة  9مساء عبر تطبيق زوم ،الحصة األولى من الدورة
التكوينية الخاصة بالتجارة االلكترونية التي ينظمها مركز تكوين التاجر لفائدة الجمعيات املهنية بكل
من مدينة تطوان واملضيق.
وقد قام بتنشيطها السيد علي ورياش مدير شركة  WinBooks Marocمتخصصة في الخدمات
الرقمية .وتناولت الحصة األولى محور يتعلق بالفاتورة اإللكترونية ومحور آخر يتعلق باإلشهار التجاري
عبر وسائط التواصل اإلجتماعي ومحور ثالث ذو صلة بالبيع عبر املتجر اإللكتروني.
وشهدت الحصة حضورا ومشاركة الفتة من جانب املشاركين.

الحصة األولى ضمن الدورة التكوينية املوجهة ألعضاء الجمعيات املهنية بمدينة
شفشاون ومدينة وزان
نظم مركز تكوين التاجر يوم الجمعة  24يوليوز  2020على الساعة  9مساء عبر تطبيق زوم
الحصة األولى ضمن الدورة التكوينية املوجهة ألعضاء الجمعيات املهنية بمدينة شفشاون ومدينة
وزان في موضوع التجارة االلكترونية ،وقد قامت بتنشيطها السيدة خولة عليلو صاحبة مقاولة
متخصصة في التسويق الرقمي وركزت فيها على صفحة الفايسبوك وتطبيقاتها كآلية للتسويق الرقمي
تميزت الحصة بتفاعل قوي مع املستفيدين.
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الحصة الثانية في الدورة التكوينية الخاصة بالتجارة االلكترونية بكل من مدينة تطوان
املضيق والفنيدقأجريت يوم السبت  25يوليوز 2020على الساعة  9مساء عبر تطبيق زوم الحصة الثانية من
الدورة التكوينية الخاصة بالتجارة االلكترونية التي ينظمها مركز تكوين التاجر لفائدة الجمعيات
املهنية بكل من مدينة تطوان -املضيق والفنيدق.
قام بتنشيط هذه الحصة السيد علي ورياش مدير شركة  winBooks marocوتناولت الحصة الثانية
موضوع التدبيراإللكتروني للمخزون ،كما قام املنشط بتقديم اإلجابات على مجموعة من األسئلة التي
طرحها املشاركون عبر مجموعة الوات ساب وتتعلق في مجملها بتدبير صفحة الفايسبوك ذات
املضمون التجاري .كما تم االتفاق خالل هذه الحصة على متابعة صفحات الفايسبوك للمستفيدين
وتقديم املالحظات والتوجيهات لهم خالل الحصة القادمة.

الحصة الثالثة واألخيرة في الدورة التكوينية الخاصة بالتجارة االلكترونية بكل من
مدينة تطوان -املضيق والفنيدق
أجريت يوم اإلثنين  27يوليوز 2020على الساعة  9مساء عبر تطبيق زوم الحصة الثالثة واألخيرة
من الدورة التكوينية الخاصة بالتجارة االلكترونية التي ينظمها مركز تكوين التاجر لفائدة الجمعيات
الفنيدق
و
املضيقتطوان
مدينة
من
بكل
املهنية
قام بتنشيط هاته الحصة السيد علي ورياش مدير شركةwinBooks maroc
وتناولت موضوع منصات التجارية اآللكترونية  : prestachopكنموذج ،كما قام املنشط بتقديم
اإلجابات على مجموعة من األسئلة التي طرحها املشاركون عبرمجموعة الوات ساب وتتعلق في مجملها
بتدبيرصفحة الفايسبوك ذات املضمون التجاري.

لقاء تكويني عن بعد:
بناء على اتفاقية الشراكة املبرمة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان
الحسيمة ومؤسسة التجاري وفا بنك ،أشرف السيد محمد البلحاجي إطاربملحقة الحسيمة عن قسم
الدعم والترويج يوم الخميس  15أكتوبر  2020على الساعة الحادية عشرة صباحا انطالقا من مقر
امللحقة على تقديم عرض حول آلية الدعم واملواكبة وذلك في إطار أنشطة دار املقاول للتجاري
وفابنك.
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وتناولت فقرات العرض الحديث بإمعان عن هذه اآلليات وهي:
 فضاء املقاولة. قسم الدعم والترويج بالغرفة. شبابيك القرب. مركزتكوين التاجر. مركزتأهيل املقاوالت الصغيرة جدا. مركزتدبيراملحاسبة املعتمدة. مركزالتحكيم والوساطة. مشاريع اقتصادية ذات النفع العام كمدرسة تطوان وحاضنة املقاوالت التابعتين للغرفة.وتميز اللقاء بتفاعل كبير بين مقدم العرض وكافة املشاركين الذين قاموا بطرح الكثير من األسئلة
واإلستفسارات حول مضامين وفقرات هذا العرض الذي دام زهاء الساعة بحيث اختتم اللقاء على
الساعة الثانية عشرة ( )12:00صباحا.

انطالق الدورة التكوينية االولى لفائدة حاملي املشاريع وذالك يوم  2نونبر2020
في إطار البرنامج السنوي ملركز تأهيل املقاوالت الصغيرة جدا التابع للغرفة٬اعطيت يوم االثنين 2
نونبر 2020االنطالقة ألشغال الدورة التكوينية االولى لفائدة حاملي املشاريع في مجال املقاوالت
بحضورالسيد عمرمورو رئيس الغرفة والسيد ربيع الخمليش ي املديرالجهوي للغرفة.
الدورة من تاطيرالسيد محمد يجو رئيس قسم الدعم والترويج بالغرفة .
يتضمن برنامج الدورة اجراء ثالثة حصص تكوينية ايام  2/3/4نونبر.2020

تنظيم دورة تكوينية لفائدة الشباب الحاملين للمشاريع بإقليم الحسيمة
في إطار تنزيل برنامج عمل مركز تأهيل املقاوالت الصغيرة جدا بغرفة التجارة والصناعة
والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة ،ونزوال عند رغبة العديد من أصحاب هذه املقاوالت
والشباب الحاملين للمشاريع بإقليم الحسيمة ،نظمت ملحقة الغرفة بالحسيمة يوم الثالثاء  8دجنبر
 2020على الساعة الثالثة ( )15:00بعد الزوال حصة تكوينية في موضوع ".برامج وآليات تمويل
املقاوالت" التي تندرج ضمن دورة تشمل عددا من املواضيع املماثلة وذلك بمقر امللحقة لفائدة 20
مشاركا مع احترام تام لتدابير الحماية وشروط التباعد االجتماعي التي أقرتها السلطات العمومية
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الوطنية ،وكذلك عبر تقنية " زووم  " zoom /لنفس العدد تقريبا عبر استعمال الرابط الذي تم
وضعه رهن إشارتهم.
أطر هذا التكوين السيد محمد البلحاجي إطار بقسم الدعم والترويج بامللحقة ،بحضور كل من السيد
جمال املخلوفي رئيس قسم الدعم والترويج ،والسيد عبد الوهاب أمهموج رئيس مصلحة خدمات
املنتسبين ،والسيد محمد العزوزي إطار بامللحقة ،وتمحورت على الخصوص حول أنواع التمويالت
املتاحة وهي كما يلي:
 تمويل منحة. قرض شرف. تمويل بنكي. تمويل تشاركي. تمويل مختلط.وقد أحيط املشاركون علما باملناسبة ب:
 وثائق تكوين ملف التمويل. شروط اإلستفادة من التمويل. طريقة اإلستفادة من التمويل.كل فقرات التكوين ،تمت بشكل تفاعلي بين السيد املؤطر والحاضرين بصيغة سؤال وجواب وتبادل
وجهات النظر بتلقائية ،وسيتمكن املشاركون منهم في اللقاء الو اقعي أو في اإلفتراض ي من الحصول
على شهادة املشاركة.
واختتمت الحصة على الساعة الرابعة وخمسة وأربعين دقيقة (  ) 16:45بعد الزوال.
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على سبيل الختم:
هذه بصفة مختصرة أهم االنشطة التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات
لجهة طنجة تطوان الحسيمة ،خالل سنة  .2020في عز أسوأ أزمة صحية
و اقتصادية عرفها العالم منذ قرن من الزمن ،وأملنا كبير في تخطي هذا الوباء
و إيجاد عالج فعال له خالل هذه السنة لتعود عجلة االقتصاد إلى الدوران بسرعتها
املعتادة ،مع أخذ العبر والدروس من التأثيرات التي خلفها ،والتي تحيلنا وتوجهنا إلى
إيالء العناية الكافية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والحرص على
تحقيق اإلكتفاء واألمن في السلع والبضائع من خالل تشجيع املنتوج الوطني الجيد
الذي يستحق حمل عالمة "صنع في املغرب" .عاقدين العزم على مواصلة تفعيل
مختلف مجاالت تدخل الغرفة للمساهمة قدر االمكان في مسار التنمية املحلية
لهاته املنطقة ،تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره
هللا و أيده.
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